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 ,د.�صباح�العمرا�ي,�باحثة����القانون�العام�املغرب 

 :�شار�ةو�س�العلمية�ال�يئة
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 وق�والعلوم�السياسية�.�جامعة�ورقلة�أ.د.�بوحنية�قوي�أستاذ�علوم�سياسية�.��لية�ا��ق

 .ا��زائر

 أ.د.�سعداوي�محمد�صغ���أستاذ�����لية�ا��قوق�والعلوم�السياسية�.جامعة�طا�ري�محمد�

 �شار�ا��زائر

 أ.د.�سامي�الوا���أستاذ�القانون،�رئ�س�تحر�ر�مجلة�اتجا�ات�سياسية.�جامعة�املنار�تو�س 

 ية�والقانون�الدستوري،�جامعة�ابن�ز�ر�ا�ادير�أ.د.�إبرا�يم�اولت�ت.�أستاذ�العلوم�السياس

 .املغرب

 أ.د.بن�ع�����أحمد�،أستاذ�ب�لية�ا��قوق�و�العلوم�السياسية�بجامعة�سعيدة�با��زائر  

 �،أ.د�ديدي�ولد�السالك،أستاذ�العلوم�السياسية�رئ�س�املركز�املغار�ي�للدراسات��س��اتيجية

 .مور�تانيا

 فس�ال��بوي،�تو�سأ.د.�محرز�صا���الدر�����علم�الن. 

 أ.د�شاكر�املزو���ا���امة�وحقوق���سان.�جامعةقرطاج،�تو�س. 

 �/أ.د.�احمد�عبد�الكر�م�احمد�سليمان�أستاذ�التخطيط�ا��ضري�املشارك�/�الر�اض�

 .السعودية

 أ.د.محمد�ن�يل�ُمل�ن�التار�خ�والعلوم�السياسية�املركز�الوط���للبحث�العلمي،�فر�سا. 

 ستاذ�����قتصاد�السيا����وا���امة�جامعة�محمد�ا��امس�السو�����أ.د.�محمد�حر�ات�أ

 .الر�اط.املغرب

 أ.د.عبد�الرحيم�املنار�أسليمي،�رئ�س�املركز��طل����للدراسات��س��اتيجية�والتحليل��م���

 ./أستاذ�الدراسات�السياسية�والدولية�بجامعة�محمد�ا��امس�بالر�اط�.املغرب

 اديمي�ن�العرب.�ا��امعة�العاملية�،�الو�املكتب�التنفيذي�إلتحاد�اأ.د.��ود�محمد�أبوراس�عض�

 .تركيا

 أ.د.�عماري�نورالدين،��لية�ا��قوق�.جامعة�النعامة�ا��زائر. 

 �،أ.د.�عبدا�لسالم��زرق�أستاذ�القانون�الدو����قتصادي.جامعة�عبدا�ملالك�السعدي

 .طنجة.املغرب

 لدولية،جامعة�القا����عياض،مراكش.املغربأ.د.�حب�بة�البلغي��،�أستاذة�العالقات�ا. 
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 أ.د.عبدالسالم�لزرق�أستاذ�القانون�الدو����قتصادي�جامعة�عبداملالك�

 .السعدي؛طنجة.املغرب

 ا��زائر�-أ.د..��ضر�راب��،�قانون�دو���وعالقات�دولية�جامعة�عمار�ثلي����غواط 

 أ.د.شو���نذير�املركز�ا��ام���لتامنغست/�ا��زائر 

 ري�نور�الدين�القانون�ا��اص�.جامعة�النعامة�ا��زائرأ.د.�عما. 

 جامعة�امللك�عبد�العز�ز��-أ.د.�يثم�حامد�املصاروة�أستاذ�القانون�املد�ي�ب�لية��عمال�برا�غ

 .”السعودية“

 أ.د.مار�ة�بوجداين�أستاذة�القانون��داري�جامعة�عبد�املالك�السعدي،تطوان،�املغرب. 

 عة�عبد�املالك�السعدي،�تطوان،�املغربأ.د.نورالدين�الفقي��،�جام. 

 �،أ.د�بنقاسم�حنان�استاذة�القانون��داري�والعلوم��دار�ة�جامعة�ا��سن��ول

 .سطات.املغرب

 أ.د.وفاء�الفيال���القانون�الدستوري�والعلوم��دار�ة�جامعة�محمد�ا��امس،�الر�اط.�املغرب. 

 علوم�السياسية�جامعة�ا��سن�أ.د.فاطمة�املصلو��،�القانون�الدو���العام�وال

 .�ول،سطات.املغرب

 أ.د.فؤاد�منصوري.�لية�ا��قوق�والعلوم�السياسية.جامعة�با���مختار�عنابة.تو�س. 

 أ.د.سلوى�فوزي�الدغي���أستاذة�القانون�الدستوري��لية�القانون�جامعة�بنغازي.لي�يا. 

 عة�ابن�ز�ر،�ا�ادير.املغربأ.د�محمد�املج���أستاذ�القانون��داري�والعلوم��دار�ة�جام. 

 أ.د�ا��س�ن�الرامي،�جامعة�ابن�ز�ر�أ�اديرالقانون��داري�والعلوم��دار�ة.املغرب. 

 أ.د.ز�ن�يو�س،أستاذ�القانون،جامعة�الوادي،ا��زائر. 

 أ.د.حسناء�القط���أستاذة�القانون��لية�ا��قوق،�تطوان�جامعة�عبد�املالك�السعدي.املغرب. 

 �،علوم�سياسية.�وعالقات�دولية.�ا��زائر3جامعة�ا��زائرأ.د.�عا�شة�عباش،. 

 أ.د.سم��ة�بوقو�ت�أستاذة�القانون��داري�وعلم��دارة�جامعة�عبد�املالك�السعدي.�املغرب. 

 ا.د�قوراري�مجدوب.��لية�ا��قوق�والعلوم�السياسية�جامعة�طا�ري�محمد��شار.�ا��زائر 

 يھ�العلوم�السياسية.�العراقا.د�نداء�مطشر�صادق�ا��امعة�املس�نصر�ھ��ل. 
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 أ.د.�يوسف�اليحياوي،أستاذ�العلوم�السياسية،�جامعة�محمد��ول،�وجدة،�املغرب 

 أ.د�إدر�س�مقبول،أستاذ�التعليم�العا��،�مدير�مركز�ابن�غازي�لألبحاث�والدراسات�

 .�س��اتيجية،املغرب

 املغرب�–طرة�القني�–فوزي�بوخر�ص�أستاذ�علم��جتماع،�جامعة�ابن�طفيل� أ.د�. 

 أ.د�عادل�ا��دجامي،�أستاذ�باحث����الفلسفلة،جامعة�محمد�ا��امس�الر�اط،�املغرب. 

 أ.د�سعيد�ا��مري،�أستاذ�العلوم�السياسية،جامعة�ا��سن�الثا�ي،�الدار�البيضاء،املغرب 

 أ.د�محسن��حمدي،�أستاذ�علم��جتماع�السيا���،�جامعة�القا����عياض،�مراكش.�املغرب 

 الفتاح�بلعم���،�أستاذ�القانون�الدو���،�جامعة�القا����عياض،�مراكش.�املغرب�أ.د�عبد 

 السعودية“أ.د�إكرامي�خطاب�أستاذ�القانون��داري�والدستوري�جامعة�شقراء�”. 

 أ.د�ال�يال���عبد�اللطيف،�أستاذ�العلوم�السياسية،�جامعة�ابن�ز�ر،�أ�ادير،�املغرب. 

 و���والعالقات�الدولية،�جامعة�عمار�ثلي���باألغواط،�أ.د.�زازة���ضر،�أستاذ�القانون�الد

 .ا��زائر

 أ.د.أيمن�محمد�ز�ن�عثمان،أستاذ�القانون،�دولة��مارات�العر�ية�املتحدة- 

 أ.د.مصطفى�حسي��،�أستاذ�القانون،�جامعة�ابن�ز�ر،�أ�ادير،�املغرب. 

 ،القنيطرة،�املغرب�أ.د�شفيق�عبد�الغ���أستاذ����علم��جتماع�السيا����جامعة�ابن�طفيل. 

 أ.د�إدر�س�شكر�ة،أستاذ��قتصاد،جامعة�عبد�املو���إسماعيل�مكناس،�املغرب. 

 أ.د�محمد�بومدين،�أستاذ�القانون�الدستوري،��لية�ا��قوق�والعلوم�السياسية،�جامعة�

 ا��زائر.�-أحمد�دراية�

 زائر.ا��–تيارت��–أ.د�عليان�بوز�ان،�أستاذ�التعليم�العا���جامعة�ابن�خلدون�� 

 ا��زائر.�–تيارت��–أ.د�بوسماحة�الشيخ،�أستاذ�التعليم�العا���جامعة�ابن�خلدون� 

 .أ.د�ال�ادي�بووشمة،�أستاذ�علم��جتماع�املركز�ا��ام���لتامنغست/�ا��زائر 

 .أ.د�محمد�الداه�عبدالقادر،�أستاذ�العلوم�القانونية�و�قتصادية،�جامعة�نواكشط�العصر�ة 

 ستاذ�باحث�بجامعة�محمد��ول�وجدة�املغرب,أ,د,�عباس�بوغالم�أ 

 أ,د,�سعيد�ا��مري�أستاذ�التعليم�العا���بجامعة�ا��سن�الثا�ي�الدارالبيضاء�املغرب 

 .أ,د,�حميد�ال��ري�أستاذ�باحث�بجامعة�عبد�املالك�السعدي�طنجة�املغرب 
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 ,أ,د,�محمد�فقي���أستاذ�التعليم�العا���جامعة�محمد�بن�عبد�هللا�فاس�املغرب 

 :باملجلة�ال�شر �شروط

أن�يكون�البحث�أصيال�معدا�خصيصا�للمجلة،�و�أال�يكون�قد��شر�جزئيا�أو��ليا����أي�وسيلة��شر� –

 .إلك��ونية�أو�ورقية

 .يرفق�البحث�بمختصر�الس��ة�العلمية�للباحث�باللغت�ن�العر�ية�و�نجل��ية –

عدل�إ���نفس�ال��يد��لك��و�ي�املذكور�يمكن�للباحث�إجراء�التعديالت�املطلو�ة�وإرسال�البحث�امل-

 .سالفا

 .ت�شر�املقاالت�باللغات�العر�ية�و�الفر�سية�و��نجل��ية –

 .�ل��ام�باملعاي�����اديمية�والعلمية�املعمول���ا�دوليا����إعداد��عمال�العلمية،�أ�م�ا��مانة�العلمية-

 .بما�ي��ق�بھ�من�خصوصيات�الضبط�و�ش�الأن�يكون�املقال�مكتو�ا�بلغة�سليمة،�مع�العناية� –

 :ي���ما�املقال�من��و���الصفحة�ع���يكتب-

 :إ���وتصنف�املقال���اية�����بجدي�ال��ت�ب�حسب�املراجع�توثق-

 )�:ـــــة�العر�يـــــــــة ـــــة�-2-الكتـــــــــب-1مراجـــــــــع�باللغــــ املواقـــــــــع��4-املقـــــــــاالت�-3-القـــــــــوان�ن�واملواثيـــــــــق�الدوليــــ

 )�ليك��ونية

  ـــــة�-2-الكتــــــــب-1جن�يــــــــة�:�(املراجــــــــع�باللغــــــــة�� املواقــــــــع��4-املقــــــــاالت�-3-القــــــــوان�ن�واملواثيــــــــق�الدوليـــ

مؤسســـة� اســـم�ولقـــب�الباحـــث�بـــاللغت�ن�العر�يـــة�و�نجل��يـــة،�الصـــفة،�الدرجـــة�العلميـــة،)�ليك��ونيـــة

 .�ن�ساب�(ا��امعة�وال�لية)،�ال��يد��لك��و�ي

 كتابة�عنوان�املقال�باللغت�ن�العر�ية�و�نجل��ية. 

 لمة�300ع�م��ص�ن�و�لمات�مفتاحية�للمقال�باللغت�ن�العر�ية�و�نجل��ية����حدود�وض�. 

إتبــاع�طر�قــة�ال��مــ�ش�أســفل�الصــفحات�بطر�قــة�غ�ــ���سلســلية�حيــث�يبــدأ�تــرقيم�ال��مــ�ش�و��ت�ــ���ــ���ــل�-

�،�رقـــم�الطبعـــة،�بلـــد�ال�شـــر:�دار�ال�شـــر�،�ســـنةالكتـــاب�اســـم صـــفحة�كمـــا�ي�ـــ�:�اســـم�ال�اتـــب�،�لقـــب�ال�اتـــب،

 ال�شر،�ص.

 طر�قة�كتابة�املراجع: 

 ،�رقم�الطبعة،�بلد�ال�شر:�دار�ال�شر�،�سنة�ال�شرالكتاب�اسم الكتاب:�لقب�ال�اتب،�اسم�ال�اتب�،-

 ،�العدد،�سنة�ال�شر،�الصفحةاملجلة�اسم ،”عنوان�املقال”املقال:�لقب�ال�اتب�،�اسم�ال�اتب،-

 اسم�املوقع��لك��و�ي” عنوان�املقال” املواقع��ليك��ونية:�لقب�ال�اتب�،�اسم�ال�اتب�،
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رســـالة�ماجســـت���أو�أطروحـــة�دكتـــوراه:�يكتـــب�اســـم�صـــاحب�البحـــث،�العنـــوان،�يـــذكر�رســـالة�ماجســـت���أو� –

 .أطروحة�دكتوراه�،�اسم�ا��امعة،�السنة

إذا��ــان�املرجــع��شــرة�أو�إحصــائية�صــادرة�عــن�ج�ــة�رســمية:�يكتــب�اســم�ا���ــة،�عنــوان�التقر�ــر،�أرقـــام� –

 حات،�سنة�ال�شرالصف

 :،�بحيث�يكون���م�ونوع�ا��ط��التا�� (A4) يتم�ت�سيق�الورقة�ع���قياس-

 نـوع�ا��ـط�Sakkal Majallaبـارز ���18ـم�� (Gras) بـارز��16بال�سـبة�للعنـوان�الرئ��ـ��،�و��ـم�

عـــــــادي�بال�ســـــــبة��14عـــــــادي�بال�ســـــــبة�للمـــــــ�ن،�و��ـــــــم��14بال�ســـــــبة�للعنـــــــاو�ن�الفرعيـــــــة،�و��ـــــــم�

ــــبة�ال�ـــــوامش).�أمـــــا�املقـــــاالت�املقدمـــــة��11ن�وجـــــدت،�و��ـــــم�ل��ـــــداول�و�شـــــ�ال�إ عـــــادي�بال�سـ

 .12Times New Romanباللغة��جن�ية�تكون�مكتو�ة�با��ط�

 )من�جميع�ا���ات2.5ترك��وامش�مناسبة�(. 

 صفحة15صفحة�وال�يقل�عن��22ال�يز�د�عدد�صفحات�املقال�(بما����ذلك�املراجع)�عن� 

 مايكروسفت�وورد،إ���ال��يد��لك��و�ييرسل�البحث�امل�سق�ع���ش�ل�ملف�: 

 constitutional@democraticac.de 

 يتم�تحكيم�البحث�من�طرف�محكم�ن�أو�ثالثة. 

 يتم�إبالغ�الباحث�بالقبول�املبد�ي�للبحث�أو�الرفض. 

 يخضع�ترت�ب�املقاالت����املجلة�ع���أسس�موضوعية. 

 أراء�املجلة� ال�تمثلو � �ع���املضام�ن�الواردة����املقال�ع���أراء�أ��ا��ا. 

 أي�خرق�لقواعد�البحث�العلمي�أو��مانة�العلمية�يتحمل�ا�الباحث�صاحب�املقال�بصفة�

 .�املة

 ل�بحث�أو�مقال�ال�تتوفر�فيھ�الشروط�ال�يؤخذ��ع�ن��عتبار�وال�يتم��شره�م�ما��انت�قيمتھ��

 .العلمية
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 �طار�القانو�ي�للشراكة�ب�ن�القطاع�ن�العام�وا��اص�ودوره����جذب��س�ثمار����السودان

  رنة)(دراسة�مقا

The Legal Framework for Public-Private Partnerships and Its Role in Attracting Investment 

in Sudan  

  السودان�–�س�حامد�املحام�واملس�شار�القانو�ي�ا��رطوم�

Yassin Hamed�Advocate & Legal Consultan�Khartoum – Sudan 

  املستخلص

قطاع�العام�والقطاع�ا��اص�احد�مقومات�نجاح�مشروع�الشراكة،�ناقشت��ذه�الدراسة�ال�شر�ع�السودا�ي��عد��طار�القانو�ي�للشراكة�ب�ن�ال

  اعتمدت�الدراسة�املن���الوصفي�التحلي���و�ستقرا�ي�و�ست�باطي�والتار���.الذي�ينظم�العالقة�ب�ن�ا���ة�املتعاقدة�والقطاع�ا��اص.�

ار�قانو�ي�خاص�بالشراكة�ب�ن�القطاع�ن،�مواكب�التطورات��قليمية�والدولية،�و�عمل�بالنظام�املا���تب�ن�من�خالل�الدراسة�ان�السودان�لديھ�اط

�و  �مستقل�املزدوج، �قضا�ي �نظام �السودان �ولدى �العقود، �من �يناس��م �اختيار�ما ��� �اك���الطراف�ا �فرصة �لي�يح �للشراكة �مختلفة �صور �تضمن

�ا�� �باالضافة ��س�ثمار، �منازعات ��� �و�ي�ت��ومتخصص ��ولية. �باالجراءات �الصلة �ذات �التظلمات ��شمل �وال�� �الشراكة �منازعات �فض ��نة

�ثورة� ��عد ��قتصادية �ال�شر�عات �شملت �ال�� �القانونية ��صالحات �ان �الدراسة �و�او��ت �لالس�ثمار. �م��ع ��شر�ع �بھ �السودان �ان الدراسة

�الدول2018د�سم��� �العزلة �يفارق �السودان �جعل ��� �سا�مت ��س�ثمار�، �و�جذب �العال��، ��قتصاد �حيث �الدو�� �املجتمع �حضن �ا�� �و��عود ية

  �جن���املباشر.

  الشراكة،�السودان��طار�القانو�ي،�الشراكة�ب�ن�القطاع�ن،�النظام�املا���املزدوج،����يع��س�ثمار،�عقود�ال�لمات��فتتاحية:

Abstract  

The legal framework for Public-Private partnerships is a factor of partnerships success; this study discussed Sudanese legislation 

that governs the partnerships' parties. The study was adopted the analytical descriptive approach 

The study shows Sudan has special legal framework for Public-Private partnerships, updated to meet regional and international 

progresses, adopted dual financial system, and including various partnerships' agreements to let parties select contracts form. Sudan 

has independent and competent courts for investment disputes, in addition to partnerships' disputes conciliation committee for 
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proceeding complains. The study shows that Sudan has encouraging investment legislation. The study displays the economic laws 

reforms which have been made after December 2018 revolution, contributed after along time of international isolation in making 

Sudan returns to international community, where the global economy, and attracting foreign direct investment.   

Key words: Legal framework, public-private partnerships, dual financial system, encouraging investment, partnerships agreements, 

Sudan.  

  �اوال:��طار�القانو�ي��للشراكة�ب�ن�للقطاع�ن�العام�وا��اص

��� والتقنية و�دار�ة التمو�لية ا��اص القطاع إم�انيات من �ستفادة فرص بتعز�ز العر�ية الدول  ا�تمام �عاظم

الص��،� والصرف واملياه، �الطاقة، القطاعات من العديد �� العامة �دماتوا� التحتية الب�ية أصول  وتوسيع تطو�ر

واضطرابات��تتحديا وقد�ا�تمت�عدد�من�الدول��فر�قية�والعر�ية�خاصة�ال���ظلت�تواجھ� .1وغ���ا والنقل، و�تصاالت،

 الب�ية وتوسيع تطو�ر �غرض ا���وميلتغطية��نفاق�� الالزم مالية�واقتصادية�وال���تحول�دون�مقدر��ا�ع���توف���التمو�ل

  ع���ا��دمات�العامة.� امل��ايد لتل���الطلب التحتية�سواء��قتصادية�او��جتماعية

لعد� رائدة التنمية�دراسات�اقتصادية و�نك الدو�� البنك مع بالتعاون  الدو�� النقد صندوق  و���س�يل�ذلك؛�أجرى �

 �� احتياجا��ا مع و���و و�ردن وال�ند وغانا وإثيو�يا و�شي���و�ولومبيا� ال��از�ل �� بلدان ثمانية �عامل كيفية تناولت من�الدول 

�و�بدو2التحتية الب�ية مشار�ع ذلك �� بما �س�ثمار�العام، مجال �م��ا ا��اضعة البلدان احتياج ان .  وجھ ع�� للدراسة

 أيضا وا��ة تبدو التحتية الب�ية اختناقات ولكن ة،الطرق�القائم صيانة وتحس�ن ا��ديدة الطرق  إ�شاء مجاالت �� ا��صوص

  .3الص�� والصرف و�تصاالت�واملياه والطاقة ف��ا�املوا�ئ بما أخرى، قطاعات ��

والسودان�ل�س�است�ناءا�عن�الدول�اعاله�بل�اعتقد�انھ�من�احوج�الدول�للتمو�ل��س�ب�تردي�الب���البحتية�وعدم�

�دمات��ساسية،�كما�انھ�يواجھ�العديد�من�التحديات�الك���من�ثالثة�عقود�وال���تتمثل�قدر��ا�ع���تلبية�حاجة�املواطن�ل�

  ���الديون�ا��ارجية،�وتردي�ا��دمة����املؤسسات�ذات�الصلة�بالتجارة�و�س�ثمار.

                                                           
1

املتحدة،� العر�ية �مارات دولة – ظ�� العر�ي،�أبو النقد العر�ية،�صندوق  الدول  وا��اص��� العام القطاع�ن ب�ن الشراكة أسماعيل،�أطر عبدالقادر طارق  بدوي، أبو�كر أحمد .د

   org.aehttp://www.amf..�انظر�املوقع��لك��و�ي:�1،�ص 2020د�سم��

2
)،�قضايا�Public Investment and Public-private Partnershipsالعام�والشراكة�ب�ن�القطاع�ن�العام�وا��اص�( شوارتز،��س�ثمار �مينغ،�غ��د أكيتو�ي،�ر��شارد برناردين�

  http://www.imf.org/pubs.�يمكن�ا��صول�عل��ا�ع���املوقع:�1،�ص�2007،�صندوق�النقد�الدو���40اقتصادية�
3

 .1شوارتز،�املرجع�نفسھ،�ص �مينغ،�غ��د أكيتو�ي،�ر��شارد برناردين�
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  مش�لة�وأسئلة�البحث

 �� يظ�ر لم حيث حديثا، مف�وما )Public-Private Partnerships PPPsالشراكة�ب�ن�القطاع�ن�العام�وا��اص�( مف�وم �عت��

 الدولية العالقات مجال �� أما ،" �قتصادي�ن�و�جتماعي�ن املتعامل�ن يجمع نظام " �تية بالصيغة 1987 سنة �� إال القاموس

�.1ان�ناتالثم ��اية �� (CNUCED) والتنمية للتجارة املتحدة �مم مؤتمر طرف من مرة ألول  تم ركة ا ش �لمة استعمال أصل فإن

�املشار�ع� �لتمو�ل �يحتاج �الذي �ا���ومي �القطاع �ب�ن �العالقة ��ذه �يحكم � �اطار�قانو�ي �من �البد �الشراكة ��ذه ولتنظيم

�س��اتيجة�و��ن�القطاع�ا��اص�الذي�يمكنھ�املخاطرة�بمالھ�مقابل�الفوائد�ال���يجن��ا�من�ا�شاء�او�تا�يل�و�شغيل��عمال�

  �لة����اطار�ال�شر�ع�السودا�ي�طرحنا��سئلة��تية:��التجار�ة.��وملناقشة��ذه�املش

 ما��و�دور��طار�القانو�ي�للشراكة�ب�ن�القطاع�ن�العام�وا��اص؟

 �ل��طار�القانو�ي�دون�ب�ئة�اعمال�مواتية��عد��افيا���ذب��س�ثمار؟

 والقوان�ن�ذات�الصلة�للمس�ثمر؟���2021ما����الضمانات�ال���قدم�ا�قانون�الشراكة�ب�ن�القطاع�ن�العام�وا��اص�لسنة�

�و�فصاح� �ومعاي���الشفافية �وا��اص�قواعد �القطاع�ن�العام �ب�ن �للشراكة ��طار�القانو�ي �تمثل �ال�� �القوان�ن �تتضمن �ل

 ال���تح���حقوق�املس�ثمر�وا��اب�املص��ة؟�

  كة�وتحقق�الغاية�املرجوة�م��ا؟وا���اي�مدى��ذه�املعاي���والقواعد�تحول�دون�التعارض�ب�ن�مصا���اطراف�الشرا

  و�ل��طار�املؤس����للشراكة����القانون�السودا�ي�

  ا�داف�البحث

��دف�البحث�ا���التعر�ف�باالطار�القانو�ي�للشراكة�ب�ن�القطاع�ن�العام�وا��اص����السودان،�ومف�وم،�واسباب،�وا�مية�

�ا�� �باالضافة �وا��اص، �العام �القطاع�ن �ب�ن �ومب��ا��ا �ال�شر�ع��الشراكة ��� �القطاع�ن �ب�ن �او�العقود �الشراكة �صيغ معرفة

��س�ثمار���� �جذب ��� ��طار�القانو�ي ��ذا �دور �معرفة �ا�� ���دف �كما �الشراكة. ��ذه �تواجھ �ال�� �والتحديات السودا�ي،

  �السودان.

                                                           
1

 املركزي  ا���از الضغط، تحت العامة �دارة حول  الدو�� املؤتمر �� مقدمة عمل وا��اص،�ورقة العام القطاع�ن ب�ن كةراالش خالل من املؤس��� العمل تطو�ر " سعيد، حليمھ�

 .2فلسط�ن،�ص -هللا رام ب��ز�ت، – هللا رام 5/7/2017-3الفلسطي��،� لإلحصاء
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 ا�مية�البحث

�والدو  ��قلي�� �الصعيد �ع�� �للتطورات �مواكبا ��ونھ ��� �العلمية �البحث �ا�مية �ال���تكمن �الدول �اتج�ت �حيث ،��

�املالية� �الفجوة �لسد �وذلك �ا��اص، �والقطاع �العام �القطاع �ب�ن �و�عز�ز�الشراكة �خلق �ال��ك���ع�� �ا�� �مالية �تحديات تواجھ

الص��،� والصرف واملياه، �الطاقة، القطاعات من العديد �� العامة وا��دمات التحتية وتمو�ل�املشار�ع��س��اتيجية؛��الب�ية

والنقل�من�القطاع�ا��اص�الوط���او��جن��.�ومن�ا�ميتھ�ان�املس�ثمر�سواء��ان�وطنيا�ام� ار�ع�الزراعية،�و�تصاالت،واملش

�حماية� �لھ �و�ضمن �الشراكة �اجراءات �ينظم �اطار�قانو�ي �يوجد �لم �ما �ا���ومية �ا���ة �مع �شراكة �بناء �ال�يفكر��� اجن�يا

 املش��كة، واملسؤولية املتبادلة، نب�ا���ومي�يحتاج�ا����شر�ع�ينظم�املنافعمصا��ھ�وحقوقھ�ف��ا،�وكذلك�ا��ال�لدى�ا��ا

  واملساءلة،�واق�سام�املخاطر�والفرص����املشروع�التجاري�املش��ك،�واليات�فض�منازعات�الشراكة�عند�حدو��ا����املستقبل.

  من���البحث

� �التحلي�� �الوصفي �املن�� �الباحث �اعتمد �الدراسة ��ذه ��Analytical Descriptive Approachع����� و�طالع

�العام� �القطاع�ن �ب�ن �بالشراكة �ومتعلق �ع��ا �نتج �وذكر�ما �البحث �بموضوع �املتعلقة �والدولية ��قليمية �النظر�ة الدراسات

�ن�وا��اص،�واستقراء�القوان�ن��قتصادية�و�س�ثمار�ة�الوطنية�و�جن�ية�واست�باط��ح�ام�املنظمة�للشراكة�ب�ن�القطاع

  وتوضيح�دور�ا����جذب��س�ثمار����السودان.

  تنظيم�البحث

  �ملناقشة�مش�لة�البحث�و�جابة�ع����سئلة�املطروحة�اعاله،�س�تم�مناقشة�موضوعات�البحث�وفقا�لال�ي:  

  الدراسات�السابقة -

 مف�وم��طار�القانو�ي�للشراكة�ب�ن�القطاع�ن�العام�وا��اص� -

 القطاع�ن����السودان��طار�القانو�ي�للشراكة�ب�ن� -

 �طار�ملؤس����والتنظي���للشراكة�ب�ن�القطاع�ن�العام�وا��اص����ال�شر�ع�السودا�ي -

 دور��طار�القانو�ي�للشراكة����جذب��س�ثمار����السودان�� -
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 صور�الشراكة�ب�ن�القطاع�العام�والقاع�ا��اص����القانون�السودا�ي�(انواع�العقود) -

 شراكة�ب�ن�القطاع�ن�العام�وا��اص����السودانالتحديات�ال���تواجھ�ال -

  النتائج�والتوصيات�والدراسات�املستقبلية -

  الدراسات�السابقة

  الدراسات�العر�ية

  ثانيا:�طبيعة��طار�القانو�ي�للشراكة�ب�ن�القطاع�ن�العام�وا��اص��

  مف�وم�الشراكة�ب�ن�القطاع�ن�

ع�ن�العام�وا��اص،�كما�ان��طار�القانو�ي�ل�ذه�الشراكة�ل�س��نالك��عر�ف�متفق�عليھ�حول�الشراكة�ب�ن�القطا

��قلي��� �املجتمع �جعلت �الدول �القتصادات �الشراكة ��ذه �وال�مية �الدول. �ت�بعھ �الذي �القانو�ي �النظام �باختالف يختلف

��� �الدو�� �التجاري �للقانون �املتحدة ��مم �تقر�ر���نة ��� �ورد �فقد �ا�تمامھ، �يول��ا  ١٩( وا��مسون  انيةالث الدورة والدو��

�اعتمدت)٨- ٢٠١٩ يوليھ/تموز  �املتحدة ��مم �ان �ب�ن �شأن النموذجية ال�شر�عية �و�سي��ال أح�ام ،  القطاع�ن الشرا�ات

وا��اص،�وع��ت�عن�قناع��ا�با�مية�الشراكة� العام القطاع�ن الشرا�ات�ب�ن �شأن ال�شر��� �و�سي��ال ودليل وا��اص العام

� �القطاع�ن:  "ب�ن
ً
  تؤدي أن يمكن وا��اص العام القطاع�ن ب�ن الشرا�ات بأن م��ا واقتناعا

ً
ا دورا �تحس�ن م�م�  الب�� توف�� ��

  اتهوإدار العمومية وا��دمات التحتية
ً
.�1املستدامة" التنمية أ�داف تحقيق إ�� ا���ومية�الرامية ا���ود دعم و�� سليمة، إدارة

�القطاع�ن �ب�ن �الشراكة ��ع�� �مقابل�و  العام كما �مشروع، �لتنفيذ �خاص �وكيان �املتعاقدة �السلطة �ب�ن ��تفاق ا��اص

�ا��� �مخاطر�الطلب �نقل �ع�� �تنطوي �ال�� �كال�املشار�ع �و�شمل �املرفق، �او�مستخدمي �املتعاقدة �السلطة �قبل �من املدفوعات

ه�املخاطر��الشرا�ات�بدون�الشر�ك�ا��اص�كقعود��متياز�و�نواع��خرى�من�الشرا�ات�ال���ال�تنطوي�ع���نقل�مثل��ذ

  .2امتياز

                                                           
1

 والسبعون،�امل��ق الرا�عة الرسمية،�الدورة )،�ا��معية�العامة،�الوثائق٨- ٢٠١٩ يوليھ/تموز  ١٩( وا��مسون  الثانية املتحدة�للقانون�التجاري�الدو��،�الدورة �مم ��نة تقر�ر�

  .17،�ص�٢٠١٩ املتحدة،�نيو�ورك، ،��مم١٧ رقم

2
�UNCITRAL Model Legislative Provisions on Public-Private Partneships, model provision 2,Definitions, page 1,UNCITRAL,United Nations Commission on 

International Trade Law, United Nations, Viena, 2020. 
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��عض ��نالك �العام� املؤسسات ا��دير�بالذكر�ان �القطاع�ن �ب�ن �الشراكة �مف�وم �عن �دراسا��ا ��ش����� الدولية

 ا��اص�بتقديم القطاع بموج��ا يقوم ال�� ال��ت�بات بأ��ا شار�ال��اا)�IMFالدو���( النقد وا��اص�بطرق�مختلفة.�مثال:�صندوق 

 نظره�حول  ���وج�ة )WB(الدو�� وقد�توسع�البنك�.1ا���ومة تقدم�ا أن ع�� العادة جرت التحتية بالب�ية تتعلق اتوخدم أصول 

 يتحمل عامة، خدمات أو أصول  لتوف�� ح�ومية، وو�الة طرف�خاص ب�ن �جل طو�ل عقد (بأ��ا عرف�ا: حيث الشراكة، مف�وم

 املدى ع�� عادة ال��ت�بات، إ�� الشراكة مف�وم ُ�ش�� أن ُيمكن كذلك .دارةاملخاطر�و�  عن كب��ة مسؤولية ا��اص الطرف ف��ا

 القطاع مسؤوليات ضمن تقع ال�� ا��دمات �عض تقديم بموج��ا يتم ال�� وا��اص القطاع�ن�العام ب�ن الطو�ل، إ�� املتوسط

كما�صنفت�منظمة�التعاون�� .2العامة) تا��دما لتقديم املش��كة ��داف ع�� وا�� اتفاق ا��اص،�مع القطاع قبل من العام

)� �والتنمية �القطاع�ا��اص��OECDقتصادي �يوفر�بموج��ا �(ترت�بات �با��ا: �وا��اص �العام �القطاع�ن �ب�ن )�مشار�ع�الشراكة

خدمات�او�مشار�ع��ع���بالب�ية�التحتية�لطاملا�قدما�القطاع�العام،�مثل�املس�شفيات�واملدارس�وال��ون�و�الطرق�وا��سور�

  .3و�نفاق�والسكك�ا��ديدية�ومحطات�املياة�والصرف�الص��)

من�التعر�فات�اعاله�يمكننا�القول�ان�الشراكة���؛�ذلك��تفاق�الذي�ي��م�ب�ن�ا���از�ا���ومي�واملتعاقد�ا��اص�او�

ادية��الطرق�شركة�املشروع�للقيام�بمشروع�����ساس�من�اختصاص�القطاع�العام،�مثل�مشروعات�الب�ية�التحتية��قتص

وا��سور�و�تصاالت،�او��جتماعية��املس�شفيات�واملدارس،�اذن����لس�ت�شراكة�برؤوس��موال�او�باالر�اح،�وانما�شراكة�

  بحيث وشروط�ا، وظروف�ا م��ا، الناتجة�واملسؤولية املخاطر �ذه ع�� الطرفان يتفق ان ���املخاطر�ومن�الضرورة
ً
 ت�ون�بندا

�الدفع�.بي��ما ��مامل العقد من جو�ر�ا ��انت �سواء �الشراكة �عقد ��� �الدفع �الية � توف�� عند تلعب  Availability) ا��دمة

payments)دورا�م�ما الشر�ك�ن ب�ن امل��م العقد ���إطار ا��دمة مستخدمي ع�� الرسوم بفرض ا��اص الشر�ك او�قيام �� 

  .�4داء ع�� القائمة املدفوعات خالل من �خ�� وتحف�� صوا��ا العام القطاع�ن شر�اء ب�ن توز�ع�املخاطر وسائل توف��

��و��؛ و�قصد �عند للشر�ك مبالغ بدفع الدولة قيام بااللية  ا��دمة بتقديم وقيامھ املشروع من �ن��اء ا��اص

 حيث بة،للمراق وسيلة الوقت نفس و�� ا��اص الشر�ك �وسيلة�لتحف�� الطر�قة �ذه الدول  من العديد لألفراد.�و�ستخدم

                                                           
1

�Richard Hemming, Fiscal Affairs Department International Monetary Fund, Paper presented at the high-level seminar: Realizing the Potential for Profitable 

Investment in Africa Organized by the IMF Institute and the Joint Africa Institute Tunis, Tunisia, February 28 – March 1, 2006, page 1.  
2

  .2العر�ية،�مرجع�سابق،�ص� الدول  وا��اص��� العام القطاع�ن ب�ن الشراكة أسماعيل،�أطر عبدالقادر طارق  بدوي، أبو�كر أحمد .د�

�امل�3 �اللبنا�ي، �لالقتصاد �ا��يو�ة �وا�ميتھ �وا��اص، �العام �القطاع�ن �ب�ن �للشراكة �القانو�ي �املف�وم �خطار، �مسعود �اي�� �املحامي �القضائية، �2020جلة ،Copyright Sader�.

   https://lebanon.saderlex.comاملوقع��لك��و�ي:
4

  .5- 4ع�سابق،�ص�العر�ي،�مرج النقد العر�ية،�صندوق  الدول  وا��اص��� العام القطاع�ن ب�ن الشراكة أسماعيل،�أطر عبدالقادر طارق  بدوي، أبو�كر أحمد .د�
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 ا��دمة اذا��انت�جودة أو املحدد الوقت �� تقديم�ا��دمة عن ا��اص الشر�ك ��ز حال �� املبلغ�عادة� دفع من الدولة تمتنع

  منخفضة. املقدمة

  .ما�نوع��ذه�املخاطر�ال���يتحمل�ا�اطراف�املشروع؟والسؤال�الذي�ي�شأ��نا��و:�

�القط �ب�ن �الشراكة �املخاطر��� �ان �معرفة �امل�م �الشراكة،�من �من �الغرض �باختالف �تختلف �وا��اص �العام اع�ن

 :�1ولالجابة�ع���السؤال�السابق�س�سلط�الضوء�ع���انواع�املخاطر�وكيفية�توز�ع�ا�ب�ن�طر���الشراكة�فيما�ي��

 من سعةوا �شكيلة وتتضمن�عادة ا��اص، الشر�ك ا�� العام الشر�ك من املخاطر نقل أي (Risk Transfer) املنقولة: املخاطر 

  . وغ���ا والصيانة والتمو�ل وال�شغيل بالبناء املرتبطة املخاطر

 القوان�ن، بتغ�� املخاطر�املرتبطة قبيل من العام، الشر�ك يتحمل�ا ال�� املخاطر و�� (Retained Risks) ��ا: املحتفظ املخاطر 

 . ة�وغ���االطبيعي �ال�وارث �ست�نائية ا��االت مخاطر أو ا��، الضرائب، تتغ�� كأن

�اتفاق� وا��اص العام الشر�ك�ن يتحمل�ا ال�� املخاطر و�� (Shared Risks) املش��كة: املخاطر  �وفق  مثل مع�ن، بالتضامن

 .الطلب أو السوق  بمخاطر عادة و�س�� املتوقعة، �يرادات بمستوى  املرتبطة املخاطر

  ثالثا:��طار�القانو�ي�للشراكة�ب�ن�القطاع�ن����السودان

�ناقش�����ذه�املساحة��طار�القانو�ي�للشراكة�ب�ن�القطاع�ن�العام�وا��اص����السودان،�باالضافة�ا���اسباب،�و�ا�مية،�س

  وم��رات�الشراكة����ال�شر�ع�السودا�ي�ومقارنتھ�مع��عض��نظمة�وال�شر�عات����الدول�العر�ية�و�جن�ية.

 �طار�القانو�ي�

تنفيذ� عل��ا �عتمد ال�� وا��اص�من�املقومات��ساسية العام القطاع�ن ب�ن لشراكةا �عت���ال�شر�عات�ال���تنظم�

 واملنافسة الشفافية تضمن بحيث الالزمة�احد�متطلبات�نجاح�الشراكة، والقوان�ن ال�شر�عات مشروع�الشراكة.�و��عد�وضع

�للمبادئ وت�ون  واملراقبة، واملتا�عة الشر�فة  مجال �� ا��اص لالس�ثمار ومحفزة املعاصرة، و�قتصادية التمو�لية مالئمة

 ب�ل للدولة العامة املرافق إدارة �� ا��اص القطاع مع التعامل من الدولة وتمكن الب�ية��ساسية، ومشروعات العامة املرافق

 ب�ن الشراكة عمل إطار واحدة�لتوثيق من��ية توجد ال أنھ القانونية التقاليد وتنوع و�قد�تب�ن�من�املمارسات�.2و�سر شفافية

                                                           
1

 .4العر�ي،�املرجع�نفسھ،�ص� النقد العر�ية،�صندوق  الدول  وا��اص��� العام القطاع�ن ب�ن الشراكة أسماعيل،�أطر عبدالقادر طارق  بدوي، أبو�كر أحمد .د�
2

،�44،�ص2018 )أيلول ( س�تم�� - 3 ع ، 38 مج لإلدارة، العر�ية والصور،�املجلة والدوافع و�سباب املف�وم�:وا��اص العام القطاع�ن ب�ن ع�����الشراكة العال عبد محمد .د�

  العر�ية. مصر القومي،�جم�ور�ة التخطيط مع�د
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 �عمل ال�� الدول  ا���ومة،�ففي الدولة،�وأ�داف �� و�دار�ة القانونية التقاليد ع�� ذلك �عتمد وإنما وا��اص، العام القطاع�ن

.�ومن���1دار�ة والوثائق العامة إ���السياسة وا��اص العام القطاع�ن ب�ن بالشراكة ا��اصة �طر �س�ند العام، للقانون  وفقا

�بر�طانياام �الدول ��ذه عت��ان اللت�ن وأس��اليا، ثلة
ُ
�واللت�ن العام القطاع�ن ب�ن الشراكة مجال �� الدول  أبرز  من �  وا��اص،

�.2عامة وضوابط�وموج�ات سياسة إ�� الشراكة أطر �س�ند وإنما للشراكة، قانون  لد��ما يوجد ال العام، القانون  بقواعد �عمالن

�م �اخرى �قوان�ن �ا�� �(باالضافة �التخصيص �قانون �مثل: �القطاع�ن؛ �ب�ن �للشراكة ����يع�Privatizationنظمة �قانون ،(

  .�3س�ثمار،�قانون�الشر�ات،�وقوان�ن�اخرى�قطاعية

السودان�من�الدول�ال����عمل�بالنظام�املختلط�الذي�يجمع�ما�ب�ن�قواعد�القانون�العام�ونظام�الشر�عة��سالمية،�

� ��طار�القانو�ي �س�سقم � �د�سم���و�نا �ثورة �قبل �مرحلت�ن؛ �ا�� �السودان ��� �وا��اص �العام �القطاع�ن �ب�ن ،�2019للشراكة

  و�عد�ا.�

لم�يتوفر�قانون�يختص�بالشراكة�ب�ن�القطاع�ن�العام�وا��اص����السودان،�وانما�م:�2018املرحلة��و��:�قبل�ثورة�د�سم���

م�الذي�2013اع�ن،�وم��ا:�قانون����يع��س�ثمار�القومي�لسنة�تؤطر����عدد�من�القوان�ن�املنظمة�لعملية�الشراكة�ب�ن�القط

،�2016،�قانون�سوق�ا��رطوم�لالوراق�املالية�لسنة2015م،�قانون�الشر�ات�لسنة�1999ال���قانون����يع��س�ثمار�لسنة�

��القوان�ن��خرى،�م،�باالضافة�ا�2004م،�قانون�تنظيم�العمل�املصر���لسنة�2016قانون�سلطة�تنظيم�اسواق�املال�لسنة�

�ح�ومة� �مع �اتفاقية �بموجب �امل�شأ �املشروع �بھ �و�قصد �اس��اتي��، �املشروع ��ان �اذا �الصلة �ذات �الثنائية و�تفاقيات

  .�4السودان

� �لسنة �املصر�� �العمل �تنظيم �قانون �خاصة �القوان�ن، ��ذه ��� �املالحظات �ا�م �تنظيم�20045ومن �سلطة �وقانون ،

،�وقانون�صندوق�ضمان�الودا�ع�املصرفية�20167قانون�سوق�ا��رطوم�لالوراق�املالية�لسنة�،�و 62016اسواق�املال�لسنة�

؛�ا��ا��انت��عتمد�201810،�قانون�الرقابة�و�شراف�ع���التام�ن�لسنة�19839،�وقانون��جراءات�املدنية�لسنة�19968لسنة

ل�ا�غ���م��عة�للمس�ثمر��جن���الذي�يتعامل��عتمد�النظام�املصر����سالمي�وحده�دون�التقليدي،�و�اعتقد��ذا��افيا���ع

                                                           
1

  .5العر�ي،�مرجع�سابق،�ص النقد العر�ية،�صندوق  الدول  وا��اص��� العام القطاع�ن ب�ن الشراكة أسماعيل،�أطر عبدالقادر طارق  بدوي، أبو�كر أحمد .د�
2

 .5العر�ي،�املرجع�نفسھ،�ص النقد العر�ية،�صندوق  الدول  وا��اص��� العام القطاع�ن ب�ن الشراكة أسماعيل،�أطر عبدالقادر طارق  دوي،ب أبو�كر أحمد .د�
3

  .12،�صالعر�ي،�املرجع�نفسھ النقد العر�ية،�صندوق  الدول  وا��اص��� العام القطاع�ن ب�ن الشراكة أسماعيل،�أطر عبدالقادر طارق  بدوي، أبو�كر أحمد .د�
4

 .3،�املادة�2021قانون����يع��س�ثمار�لسنة��
5

  .4�،18�،19�،20�،21�،27�،41،�انظر�املواد�2004قانون�تنظيم�العمل�املصر���لسنة��
6

  .56،�و�3�،29�،52�،56،�انظر�املواد�2016قانون�سلطة�تنظيم�اسواق�املال�لسنة��
7

  .8و�4دت�ن�،�املا2016قانون�سوق�ا��رطوم�لالوراق�املالية�لسنة��
8

  /ب.6،�املادة�1996قانون�صندوق�ضمان�الودا�ع�املصرفية�لسنة�
9

  .110،�املادة�1983قانون��جراءات�املدنية��
10

  .�62،�و8�،18�،19�،20�،22�،31�،61،�انظر�املواد�2018قانون�الرقابة�و�شراف�ع���التام�ن�لسنة��
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مع�بنوك�دولتھ�ال����عمل�وفق�النظام�املصر���التقليدي.�و�ل�املعامالت�وا��دمات�املصرفية����ظل�القوان�ن�اعاله�تخضع�

��سالمية �الشر�عة �اح�ام �لتوافق �املصارف �ا�شطة �مراقبة �م�م��ا �ال�� �الشرعية �للرقابة �العليا �ال�يئة �ادركت��.1لرقابة وقد

���� �س�ناقشھ �ال�� �القضايا �من �وغ���ا �ا��ارجية �بالديون �م��كة �ودولة �ال�شر�ع، ��� �املشكالت ��ذه �الثورة ��عد �ما ح�ومة

  املرحلة�الثانية�من��ذا�املوضوع.��

 وا��اص العام القطاع�ن ب�ن الشراكة ا��دير�بالذكر�ان��طار�املؤس����والتنظي�������ذه�الف��ة�يت�ون�من�مجلس

 الشراكة ا��وار��ذا�بال�سبة�للمستوى��ول،�اما����املستوى�الثا�ي�تا�ي�وحدة لت�سيق مش��كة وسكرتار�ة وفنية عليا و���ان

وقد�ا�تمت�منظمة�التعاون��قتصادي�و�التنمية��.3،�و���ضمن�ال�ي�ل�التنظي���لوزارة�املالية2وا��اص العام القطاع�ن ب�ن

���توصيا��ا�حول�ا��وكمة�العامة�للشراكة�ب�ن�القطاع�ن�العام�وا��اص�اق��اح�بان��)���ذا��مر،�حيث�وردOECDالتنمية�(

�����عتبار�الواجب�مبادئ��دارة�العامة�للشرا�ات�ب�ن�القطاع�ن�العام�وا��اص،�واحد��ذه�املبادئ�ا�شاء� ياخذ�اعضا��ا

�وذات �مختصة �سلطة �تدعمھ �مشروع �وجود �مع �الت�بؤ�بھ �و�مكن �وا�� �جيدة�اطار�مؤس��� ��طار�4موارد �يورد �ما �وغالبا .

املؤس����مصاحبا��طار�القانو�ي�وذلك�ل��ابط�ما،�النھ�ال�يمكن�تنفيذ�اي�قانون�دون�وجود�مؤسسات�مختصة�ومؤ�لة�تقوم�

ذه��عملية�التنفيذ�و�شراف�واملراقبة.�ولكن�بالرغم�من�وجود��طار�املؤس����والتنظي���املذ�ور�اعاله����السودان�خالل��

الف��ة���ان�بطئ��جراءات�والفساد�املؤس����سمات�اساسية�ف��ا،�فمثال:�قد��ستغرق����يل�اسم�عمل�او�شركة�اك���من�

  ش�ر�و�ذا�يجعل���اعتقد�انھ��عت���احد�تحديات��س�ثمار����السودان،�و�يحتاج�ا���بذل�ج�د�عظيم�من�الدولة�ملحار�تھ.

سلبا�ع����س�ثمار����السودان�خالل��ذه�الف��ة�انقطاع�عالقات�املراسلة�ب�ن�ومن�العوامل�و�املعوقات�ال���اثرت��

� ��ي �ان ��ي �لبنك ��مر�كية �املتحدة �الواليات �مقاضاة �ن�يجة �ذلك �و�ان �مؤخرا، �و�جن�ية �السوانية �(�–البنوك -BNBبار�با

Paibasمر�كية�ع���السودان�و�لدان�اخرى،�و�حيث�م���رقھ�العقو�ات�ال���فرض��ا�الواليات�املتحدة�� 2014)����اوائل�عام�

افادت�الكيانات��جن�ية�واملحلية�ال���يقع�مقر�ا����السودان�بوجود�صعو�ات�و�التاخر����ا��اء�معامالت�التحو�الت�بالنقد�

�واليھ �السودان �من �للمس��5جن�� �وجاذبة �غ���م�يئة �وجلع�ا ��س�ثمار����السودان �ب�ئة �ع�� �بظاللھ �القى �مما ثمر�الوط���.

  و�جن��.�����

 :�م2018املرحلة�الثانية:��عد�ثورة�د�سم���

                                                           
1

  .15،�املادة�2004قانون�تنظيم�العمل�املصر���لسنة��
2

 .14العر�ي،�مرجع�سابق،�ص النقد العر�ية،�صندوق  الدول  وا��اص��� العام القطاع�ن ب�ن الشراكة أسماعيل،�أطر عبدالقادر طارق  بدوي، أبو�كر أحمد .د�
3

 .15عر�ي،�املرجع�نفسھ،�صال النقد العر�ية،�صندوق  الدول  وا��اص��� العام القطاع�ن ب�ن الشراكة أسماعيل،�أطر عبدالقادر طارق  بدوي، أبو�كر د.�أحمد�
4

�Recommendation of the council on principles for public governance of public-private partnerships, page 4, OECD, May 2012.   
5

تقر�ر�-اجعة�الثانية����اطار�ال��نامج�الذي�يتا�عھ�ا����اءواملر �2014،�الصادر�عن�صندوق�النقد��جن��،�السودان،�مشاورات�املادة�الرا�عة�لعام�364/14التقر�ر�القطري�رقم��

  .2014،�صندوق�النقد�الدو��،�واشنطن�العاصمة،�7ا����اء،�والبيانات�ال��فية،�و�يان�املدير�التنفيذي�املمثل�للسودان،�ص
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���� �وصفنا�ا �ال�� �با��الة �وا��اص �العام �القطاع�ن �ب�ن �للشراكة ��طار�القانو�ي ��نتقالية �الف��ة �ح�ومة وجدت

�59السودانية�وال���تقدر�ب�املرحلة��و��،�حيث��شو�ھ�العديد�من�النواقص�واملعوقات،�وتركة�ديون�خارجية�مر�قة�للدولة�

،�و�ذلك��عت���السودان�دولة�مثلة�بالديون.�اضافة�ا���اعتماد�النظام��سالمي�وحده����العمل�املصر���كما�ب�نا�1مليار�دوالر

�ب�ن� �للشراكة �والتنظي�� ��طار�املؤس��� �تمثل �ال�� �و�ج�زة �املؤسسات ��� �ا��دمات �وضعف �و�ال��دي ��و��، �املرحلة ��

ما�الذي�قامت�بھ�الدولة�اع�ن�العام�وا��اص.�س�ناقش�موضوعات��ذه�املرحلة�من�خالل��جابة�ا����سئلة��تية:�القط

�د�سم��� �ثورة ��عد �����2018السودانية ��عمال �مناخ �تجعل �ح�� �والتنظيمي �واملؤس��� �القانو�ي �باالصالح �يتعلق فيما

  �السودان�جاذبا�للمس�ثمر�الوط���و�جن��؟

�غ���القانونية:�صال  �حات �الستعادة�� �م��ا ��قتصادية �سيما �املؤسسات ��ل ��� �شامل �اصالح �ا�� �تحتاج �الدولة ��انت وملا

السودان�وجعلھ�م�يئا�للمس�ثمر�الوط���و�جن��،��ستوجب�احداث��غي���جذري����السياسات�املالية.�قامت�الدولة�حديثا�

 عدد املركزي  السودان بنك أصدر �ذا��طار �� .2النظام�املصر���واملا�� حإصال  �س��دف السياسات�و�جراءات من حزمة ب�ب��

،�2021 ف��اير ش�ر من اعتبارا للدولة �صالحية لتنفيذ�الرؤ�ة الصرافة وشر�ات للمصارف املوج�ة امل�شورات�والضوابط من

  :3عدد�من���داف�م��ا تحقيق �� �سا�م بما الصرف سعر بتوحيد وذلك

 .الرس�� السوق  ا�� املوازي  السوق  املوارد�من وتحو�ل الصرف سعر قرارواست توحيد -

 .�جن�� �س�ثمار تدفقات استقطاب -

�والدولية التمو�ل مؤسسات مع العالقات �عز�ز - �تدفقات يضمن بما الصديقة والدول  �قليمية  املنح استقطاب

 .ا���ات ه �ذ من والقروض

 .بالديون  الفق��ة�املثقلة الدول  مبادرة من باالستفادة سودان�ا��ارجيةال ديون  إعفاء ع�� العمل �� ة املساعد -

و�ا�ي�ا�تمام�بنك�السودان�املركزي����واقع�اقتصادي�جديد�حيث�رفع�اسم�السودان�من�قائمة�الدول�الرا�عة�لالر�اب.�كما�

� �للعام �املركزي �البنك �سياسات �منظم�2021ان �ا�داف �م��ا؛ �املبادئ �من �مجموعة �ا�� �للتنمية��س�ند �املتحدة ��مم ة

  .�4)،�و�ل��ام�باملعاي���الرقابية�و�شرافية�الدولية�والشفافيةSDGsاملستدامة�(

                                                           
1

 .17،�ص�15519،�العدد�25/5/2021الثالثاء�محمد�ام�ن�ياس�ن،�البنك�الدولة�يتع�د�ز�ادة�الدعم�املا���للسودان،�مقالة،�الشرق��وسط،���
2

�� �ابر�ل �عشر، ��صدار�الثالث �العر�ي، ��قتصاد �2021تقر�ر�آفاق �ص ��نتلرنت:�45، �ع�� �الصندوق �موقع �املتحدة. �العر�ية ��مارات �ابوظ��، �العر�ي، �النقد �صندوق ،

http://www.amf.org.ae  
3

  .45،املرجع�نفسھ،�ص�2021ر�آفاق��قتصاد�العر�ي،��صدار�الثالث�عشر،�ابر�ل�تقر��
4

  ،�بنك�السودان�املركزي.2م،�ص�2021سياسات�بنك�السودان�املركزي�للعام��
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�وا��اص �العام �القطاع�ن �ب�ن �للشراكة �املنظمة �ال�شر�عات �ال���اصالح �القوان�ن �يت���ان �املناقشة�السابقة �خالل �من :

،�لم�تكن�جاذبة�للمس�ثمر�الوط���و�جن���باعتماد�ا�2018د�سم����تنظم�العالقة�ب�ن�القطاع�ن�العام�وا��اص�قبل�ثورة

النظام�املصر����سالمي�وحده�دون�النظام�املزدوج�الذي����ع�املس�ثمر��جن���لالس�ثمار����السودان�باعتبار�ان�املصارف�

،��ل�ا�تمثل�1ن�ن����ا��ر�دة�الرسميةقامت�وزارة�العدل�السودانية�ب�شر�عدد�من�القوا��12/5/2021جن�ية��عمل�بھ.�بتار�خ�

� ��س�ثمار��جن��. �جذب �خاصة �وا��اص �العام �القطاع�ن �ب�ن �للشراكة �قانون��طار�القانو�ي �القوان�ن ��ذه �ا�م ومن

�لسنة �املزدوج) �املا�� �النظام �(اعتماد �املتنوعة �باالس�ثمار�والعمل�2021التعديالت �الصلة �ذات �القوان�ن �التعديل �وشمل ،

�كما�اقتصرت�سلطات�املصر� �،�وقد�اعتمد�العمل�بالنظام��سالمي�والتقليدي����املصارف�واملؤسسات�املالية�السودانية.

ومن�ضمن�القوان�ن�املشار�ال��ا�اعاله�.�2ال�يئة�العليا�للرقابة�الشرعية�ع���املصارف�واملؤسسات�ال����عمل�بالنظام��سالمي

)�"الشراكة�او�العقد"�(يقصد�3العام�وا��اص�الول�مرة،��والذي�عرف����املادة�(�قانون�جديد�خاص�بالشراكة�ب�ن�القطاع�ن

ب�ن�ا���ة�املتعاقدة�والقطاع�ا��اص�او��3بھ�عقد�الشراكة�او�العقد�طو�ل�املدة�الذي�يتم�ابرامھ�وفقا�الح�ام��ذا�القانون 

ل�بموجبھ�الطرف�ا��اص�ال�سبة��ك���شركة�املشروع�بحسب�ا��ال��غرض�تطو�ر�او�ادارة�اصول�او�خدمات�عامة،�و�تحم

�الطرف� �استحقاقات �بموجبھ �وت�ون �العقد، �سر�ان �مدة �طوال �وذلك �والصيانة، �و�دارة �بالتمو�ل �املخاطر�املتعلقة من

ا��اص�املالية�وثيقة��رتباط�بمستو�ات��داء�و���م�الطلب�ع���ا��دمة�او�السلعة�املقدمة،�او�ع���درجة�استخدام�تلك�

�حدد���صول  �فقد �تحديد، �دون �املشرع �ي��ك�ا �لم �املدة �طو�ل �بانھ �العقد �و�وصف �ا��م�ور). �قبل �من �العامة او�ا��دمات

بان�ال�تز�د�مدة�عقد�الشراكة�عن�ار�ع�ن�عاما،�ومع�اعطى��2021قانون�الشراكة�ب�ن�القطاع�العام�والقطاع�ا��اص�لسنة�

العامة،�و�ناء�ع���توصية�ال��نة�املركز�ة،�املوافقة�ع���ابرام�عقد��املجلس�سطلة�جواز�ة�يمارس�ا�وفقا�ملقتضيات�املص��ة

.�وتختلف�مدة�العقد�بحسب�الدول�4شراكة�ملدة�تز�د�ع���ار�ع�ن�عاما،�وذلك�حسب��ح�ام�والشروط�ال���تحدد�ا�الالئحة

  .�5فقد�ت�ون�مدتھ�ثالثون�عاما�كما����امارة�د�ي

تمثل�مشروع�الشراكة��ش�ل�وا���عند��عر�فھ�ملشروع�الشراكة����املادة�وقد�ذكر�املشرع�السودا�ي��عمال�ال���

�تقديم�3( �م��ا �الدولة ��س��دف �ال�� ���شطة �احدى �لتنفيذ �مشروع �اي �بھ �يقصد �الشراكة: �(مشروع �القانون، �ذات �من (

انتاجية،�او�تحس�ن�خدمة�خدمة�عامة�او�ا�شاء�مرافق�ب�ية�تحتية�ذات�ا�مية�اقتصادية�او�مالية�او�خدمية�او�اجتماعية�او�

                                                           
1

سودان.�انظر�املوقع��لك��و�ي:�،�وزارة�العدل،�ال12/5/2021املؤرخ������1914دارة�العامة�لل�شر�ع�شعبة�ا��ر�دة�الرسمية،�ا��ر�دة�الرسمية�العدد�رقم��

www:moj.gov.sd    
2

    .15/1،�املادة��2021عديل��2004قانون�تنظيم�العمل�املصر���لسنة��
3

 .2021قانون�الشراكة�ب�ن�القطاع�العام�والقطاع�ا��اص�لسنة��
4

  .36،�املادة�2021قانون�الشراكة�ب�ن�القطاع�العام�والقطاع�ا��اص�لسنة��
5

  .27،��شان�تنظيم�الشراكة�ب�ن�القطاع�ن�العام�وا��اص����امارة�د�ي،�املادة�2015لسنة�)�22قانون�رقم�(�
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عامة�او�م�شآت�ب���تحتية�قائمة�او�تطو�ر�ا،�او�خفض�ت�اليف�ا�او�رفع�كفاء��ا).�وضع�املشرع�ا�داف�ومبادئ�عامة�يجب�

�املرتبطة� ��جراءات �ونزا�ة �وعدالة �شفافية �مستوى �رفع �م��ا �الشراكة، �مشروعات �تنفيذ �عند ���ا �و�ل��ام مراعا��ا

�وا �الشراكة، �واح��ام�بمشروعات �املطصا��، ��عارض �وتجنب �املشروعات �تنفيذ ��� �والشفافية �املتنافس�ن، �ب�ن لعدالة

�للقطاع� �التجار�ة �ا��دوى �ومتطلبات �التنمو�ة، �ا��دوى �ا�داف �الشراكة �مشروعات �تحقق �وان �التعاقدية، �ل��امات

�ان��ذه���داف�واملبادئ�ال���اشتمل�عل��ا��ذا�القانون�تحقق�ا��وكم1ا��اص ة�الرشيدة����مشروعات�الشراكة،�وال���.

��ذه� �ان �معرفة �امل�م �ومن ��س�ثمر�ف��ا. �ال�� �للمشروعات �يطم�ن �ح�� �و�جن�� �املس�ثمر�الوط�� �ع��ا �يبحث �العادة

املشروعات�تتم�وفق�ا��ارطة��س�ثمار�ة�القومية،�مع�الوضع�����عتبار�ضمانات�وم��ات�و��س�يالت��س�ثمار�ال���يكفل�ا�

،�وال���تتمتع�بموج��ا�جميع��س�ثمارات�املقامة����السودان�باملعاملة�العادلة�واملنصفة�2021نون����يع��س�ثمار�لسنة�قا

  .�2ال�فرق�ف��ا�ب�ن�املس�ثمر�الوط���و�جن��

  القانون�الواجب�التطبيق�و�فض�منازعات�الشراكة

� �التطبيق �الواجب �القانون �تحديد �من ����وا�Applicable Lawالبد �الشر�اء �ب�ن �ت�شأ �ال�� �املنازعات �لفض لية

املستقبل،�وحسب�املمارسة�العملية�فان�غالبية�منازعات�الشراكة�ب�ن�القطاع�ا���ومي�والقطاع�ا��اص�يتم�النص����عقود�

ن�التحكيم�الشراكة�بان�تحل�عن�طر�ق�الص���والوساطة��تفاقية�او�التحكيم�ملا�فيھ�من�مزايا�وارتباط�ا�باالس�ثمار،�كما�ا

�املشرع� �اخضع �فقد �املحاكم. �امام �التقا��� �اجراءات �لطول �و�تحاشيا �واحد، �آن ��� �والدولة �املس�ثمر�ن �حقوق يحفظ

)�"القانون�الواجب�التطبيق�والية�حل�ال��اعات"�عقد�الشراكة�الح�ام�القانون�السودا�ي،�واختصاص�39السودا�ي����املادة�(

.�لم�ينص�املشرع�السودا�ي�صراحة�ع���التحكيم��الية�لفض�3عات�ال���ت�شأ�ب�ن�اطرافھاملحاكم�السودانية�بالفصل����ال��ا

.�و�الرجوع�2016منازعات�الشراكة�وانما�اكتفى�باالشارة�"اح�ام�القانون�السودا�ي"�ال����شمل�قانو�التحكيم�السودا�ي�لسنة�

يات�الدولية��شأن�التحكيم�وال���ي�ون�السودان�ا���اح�ام�قانون�التحكيم�نجد�انھ�نص�عل��؛�مع�مراعات�اح�ام��تفاق

،�واتفاقية��سو�ة�منازعات�1980طرفا�ف��ا،�م��ا:��تفاقية�املوحدة�الس�ثمار�رؤوس��موال�العر�ية����الدول�العر�ية�لسنة�

ذا�اتفق�اطرافھ�،��سري�اح�امھ�ع����ل�تحكيم�يجرى����السودان�او����ا��ارج،�ا�19744س�ثمار�ب�ن�الدول�العر�ية�لسنة�

  .5ع���اخضاعھ�الح�ام��ذا�القانون�م����انت�العالقة�القانونية�ذات�طبيعة�مدنية�سواء��انت��عاقدية�او�غ����عاقدية

                                                           
  .5و�4،�املادت�ن�2021قانون�الشراكة�ب�ن�القطاع�العام�والقطاع�ا��اص�لسنة��1
2

  .21،�و19�،20،�املواد�2021قانون����يع��س�ثمار�لسنة��

  .39،�املادة�2021لسنة��قانون�الشراكة�ب�ن�القطاع�العام�والقطاع�ا��اص�3
4

 .34/2،�املادة�2021انظر�قانون����يع��س�ثمار�لسنة��
5

  .3/1،�املادة�2016قانون�التحكيم�لسنة��
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،��فقد�نص�ع���انھ�اذا��شأ�نزاع�قانو�ي�خاص�باالس�ثمار��عرض�ابتداءا�2021اما�قانون����يع��س�ثمار�لسنة�

��طر  �يتفق �لم �ما �املختصة �او�التوفيقللمحكمة �للتجكيم �احالتھ �ع�� �باملحكمة�1اف �املقصود �ان �ا�� �تجدر��شارة �و�نا .

)� �املادة �اح�ام �بموجب ��س�ثمار�امل�شأة �محكمة ��� �35املختصة ��س�ثمار�لسنة ����يع �قانون �من �اعطى�2021) �الذي ،

�ا� �باالس�ثمار. �ا��اصة �الدعاوى �للنظر��� �متخصصة �محاكم �سلطة�ا�شاء �القضاء ��س���رئ�س �محكمة �دير�بالذكر�توجد

�الواجب� �القانون ��و �السودا�ي ��عت���القانون �و�التا�� � �ا��رطوم. �ومقر�ا ��س�ثمار، �منازعات ��س�ثمار�لفض محكمة

بالفصل����منازعات�الشراكة�ب�ن�القطاع�ا���ومي��Competent Courtsالتطبيق،�واملحاكم�السودانية����املحاكم�املختصة�

،��ذا�مع�مراعات��تفاقيات�ال���ي�ون�السودان�طرفا�ف��ا�ومتعلقة���ذا�الشأن،�واشتمال�عقد�الشراكة�والقطاع�ا��اص

  .Arbitration Clauseع���شرط�التحكيم�

�العام�   �القطاع �ب�ن �للشراكة ��ع�� �املجلس �الشراكة �قانون �منح �فقد �والتظلمات �بالش�اوى �يتعلق وفيما

ستقلة��س��،�"��نة�فض�النظر����ش�اوى�وتظلمات�مشروعات�الشراكة"�تختص�والقطاع�ا��اص�سلطة��شكيل����نة�م

�الح�ام� �وفقا �الشراكة �مشروعات �وترسية �طرح �باجراءات �تتعلق �ال�� �والتظلمات �و�ع��اضات �الش�اوى ��� بالنظر�والفصل

  .2الفصل�السا�ع�من�القانون،�و��ون�القرار�الذي�يصدر�ع��ا���ائيا�وغ���قابل�لالست�ناف

  �عا:��طار�املؤس����والتنظيمي�للشراكة����ال�شر�ع�السودا�يرا

ان�وضع�القواعد�و�ح�ام�وحده�ل�س��افيا�لقيام�مشروعات�الشراكة�ب�ن�القطاع�العام�والقطاع�ا��اص،�فالبد�  

والتنظي���من�وجود�اج�زة�متخصصة�تقوم��عملية�الرقابة�و�شراف����تنفيذ��ذه�املشروعات�باعتبار�ا��طار�املؤس����

�د�سم��� �ثورة �مرحلة ��� �القطاع�ن �ب�ن �للشراكة ��طار�القانو�ي �عن �حدي�نا �عند ��نالك�2018للشراكة. �ان �ذكرنا  مجلس،

�مجلس �بال�سبة� لت�سيق مش��كة وسكرتار�ة وفنية عليا و���ان وا��اص العام القطاع�ن ب�ن الشراكة �س�� ا��وار��ذا

وا��اص����املستوى�الثا�ي�و���ضمن�ال�ي�ل�التنظي���لوزارة�املالية�و� العام القطاع�ن ب�ن الشراكة للمستوى��ول،�و�وحدة

،�فقد�عرف�"املجلس"�بانھ:�2021وفق�لوائح�ا.�ال�يختلف�ا��ال����قانون�الشراكة�ب�ن�القطاع�العام�والقطاع�ا��اص�لسنة�

)،�من�ذات�القانون.�كما�6شأ�بموجب�اح�ام�املادة�(يقصد�بھ�املجلس��ع���للشراكة�ب�ن�الطاع�العام�والقطاع�ا��اص�امل�

عرف�"الوحدة�املركز�ة"�با��ا:�(يقصد���ا�الوحدة�املركز�ة�للشراكة�ب�ن�القطاع�العام�والقطاع�ا��اص�امل�شأ�بموجب�اح�ام�

� �املباشر�لو 8املادة �لالشراف �وتخضع ��قتصادي، �والتخطيط �املالية �بوزارة �وت��ق �القانون، �ذات �من �ايضا ز�ر�املالية�)،

                                                           
1

  .34/1،�املادة�2021قانون����يع��س�ثمار�لسنة��
2

  .40/1،�املادة�2021قانون�الشراكة�ب�ن�القطاع�العام�والقطاع�ا��اص�لسنة��
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��قتصادي �ب�ن�1والتخطيط �للشراكة ��ع�� �املجلس �ت�بع �ادار�ا �اما �الفنية، �الناحية �من �املالية �لوزارة �تبعي��ا �ان �واعتقد .

/ج)�حيث�جعلت�من�اختصاصات�وسلطات�املجلس�اعتماد�7القطاع�العام�والقطاع�ا��اص،�و�ذا��ست�بط�من�نص�املادة�(

  ة،�وحسا��ا�ا��تامي،�واعتماد��ي�ل�ا�املا���و�داري�والئح��ا�الداخلية.مشروع�م��انية�الوحدة�املركز�

للمجلس�اختصاصات�عدة�م��ا؛�تحديد�اولو�ات�التوصيات�ا��اصة�باالس��اتيجية�الوطنية�واعتماد�مس�ندات�طرح�  

���توصية�الوحدة�مشروعات�الشراكة،�واملوافقة�ع���طلب�تخصيص��را����الضرور�ة�لتنفيذ�مشروعات�الشراكة�بناء�ع

�املختصة �اج�زة�الدولة �بالت�سيق�مع �املركز�ة�2املركز�ة، �الوحدة �وسلطات �جعل�من�اختصاصات �ا���ان�املشرع �و�ش����نا .

.�كما�يمكننا�القول�3الت�سيق�حول�برامج�ومشروعات�تنفيذ�الشراكة�مع�وزارة��س�ثمار�والتعاون�الدو���وا���ات�ذات�الصلة

��طلب�تخصيص��را����الضرور�ة�لتنفيذ�مشروعات�الشراكة�بناء�ع���توصية�الوحدة�املركز�ة،�تتم�ان�موافقة�املجلس�ع�

��س�ثمار�ة� ��رض �وحدة ���ا �و�قصد ��س�ثمار، ����يع �قانون ��� �الواردة ��س�ثمار�ة ��رض �عمليات �غرفة �مع بالت�سيق

.�و�عد�مسالة�تخصيص��رض��س�ثمار�ة��4رض��س�ثمار�ةللت�سيق�مع�الوالية�ال���يقع�ف��ا�املشروع��س�ثماري�لتحديد�

�املتعلقة� �املعلومات ��ل �وتمليك ��جتما�� ��عتبار�للبعد �وضع �من �البد �و�التا�� �بامللكية، �الرتباط�ا �ا��ساسة ��مور من

�(يقص �القومي" �"املشروع �املشرع �عرف �فقد �القومية. �املشار�ع ��� �خاصة �للمواطن�ن، �الشراكة �مشروع�بمشروع �اي �بھ د

اس�ثماري�عابر�للواليات�قائم�ع����س�ثمار�او�استغالل�املوارد�الطبيعيةاو�موارد�باطن��رض�القومية�او��سا�م�فيھ�الدولة�

.�وما�تجدر�5او�يؤثر�ع���املجتمعات�املحلية�او�يتحكم����سلع�او�خدمات�اس��اتيجية�للدولة�و�شمل�ذلك��س�ثمار��جن��)

)�وا��اصة�ب�شر�املعلومات�41،�نص����املادة�(2021ان�قانون�الشراكة�ب�ن�القطاع�العام�والقطاع�ا��اص�لسنة��شارة�اليھ

املتعلقة�بمشروعات�الشراكة،�ع���وجوب�توف���املعلومات�املتعلقة�بمشروع�الشراكة�الي�مواطن�ع���وجھ�السرعة،�و�ت�لفة�

�و�جراءات �للقواعد �وفقا �وذلك �الطلب، �عند �ا���ومية��معقولة �وا���ة �املركز�ة �الوحدة �الزم �كما �الالئحة، �تحدد�ا ال��

حسبما�ي�ون�ب�شر�موجز�املعلومات��ساسية�ملشروع�الشراكة،�التوار�خ�الفعلية�النجاز�املراحل�الرئ�سية�للمشروع،�موجز�

  عن�اجراءات�املنافسة�وال��سية،�وعقد�الشراكة�ال��ا�ي.

  العام�والقطاع�ا��اص����القانون�السودا�يخامسا:�صور�الشراكة�ب�ن�القطاع�

                                                           
1

 .8،�املادة�2021قطاع�العام�والقطاع�ا��اص�لسنة�قانون�الشراكة�ب�ن�ال�
2

 .7،�املادة�2021قانون�الشراكة�ب�ن�القطاع�العام�والقطاع�ا��اص�لسنة��
3

  .10،�املادة�2021قانون�الشراكة�ب�ن�القطاع�العام�والقطاع�ا��اص�لسنة��
4

 .3،�املادة�2021قانون����يع��س�ثمار�لسنة��
5

 .3،�املادة��2021قانون����يع��س�ثمار�لسنة�
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�ب�ن� �ت��م �ال�� �العقود �او�صيغ �الشراكة �اساليب �العنوان ��ذا �تحت �س�ناقش �وا����صة، �الشراكة �ب�ن الفرق

القطاع�العام�والقطاع�ا��اص����القانون�السودا�ي،�وا���أي�مدى�متوافقة�مع�صيغ�الشراكة�املتعارف�عل��ا�دوليا؟.�تناول�

،��ح�ام�ا��اصة�2021ودا�ي����الفصل�التاسع�من�قانون�الشراكة�ب�ن�القطاع�العام�والقطاع�ا��اص�لسنة�املشرع�الس

)� �املادة �التحديد �وجھ �وع�� �الشراكة، �ب�ن��33عقد �الشراكة �لعقد �نموذج �ثمانية �تضمنت �ال�� �الشراكة" �عقود �"نماذج (

  :1مة�والقطاع�ا��اص���يالقطاع�ن�العام�وا��اص.�ومن�ا�م�اساليب�الشراكة�ب�ن�ا���و 

   Service Contracts ا��دمة عقود

و���ما��عرف�با���ة�املتعاقدة،�فقد�ت�ون�وزارة،�او��يئة�, ح�ومية ج�ة ب�ن و�تم ل��انب�ن،� ملزم �ذا�النوع�من��تفاقيات

�وتمتلك �مع وغ���ما، �اتفاق ��� �الدخول �ل�ا �تخول �ال��  بامل�ام �خ�� ليقوم اص،ا�� القطاع من أو�أك�� شركة الصالحيات

 ب�ن ما ت��اوح و�� وقص��ة، العقود�محددة من النوع �ذا ومدة .املحددة�وفق�العقد�بمقابل�يتم��تفاق�عليھ����العقد�ايضا

 وغ���ا و�شي��، وال�ند، مال��يا، مثل دول�كث��ة �� واسع نطاق ع�� العقود من النوعية �ذه و�ستخدم س�ت�ن، إ�� ش�ور  ستة

 مياه رفع محطات وصيانة �شغيل أعمال أو مياه�الشرب شب�ات وتجديد وإحال وصيانة إ��اح :مثل عديدة خدمات يملتقد

.�ان�مشار�ع��ذا�النوع�تحمل�صفة�ا��دمات�العامة،�لذلك�البد�من�بذل�ج�د�اضا���من�حيث�2ذلك وغ�� الص��، الصرف

�ش� �و�افضل �مم��ة �خدمة �لتقديم �باالطر�القانونية �توز�ع��ل��ام ��حت�ار�وضمان �من �املواطن �حماية �مراعاة �مع �ممكن ل

  .�3عادل�ل��دمات

 Management Contracts �دارة� عقود

 �ذه املؤسسة،�و�� �ذه إلدارة خاصة شركة مع ح�ومية مؤسسة أو �يئة خاللھ من تتعاقد اتفاق :أ��ا ع�� العقود �ذه �عرف

�رسوم ا��اصة الشركة وتحصل .امللكية حقوق  ول�س ا��اصة الشركة إ�� ال�شغيل حقوق  فقط تتحول  ا��الة  مقابل ع��

�نفقات مسئولة ا���ومية املؤسسة تبقى كما بأدا��ا، أو الشركة بأر�اح الرسوم �ذه ر�ط و�اإلم�ان خدما��ا،  ال�شغيل عن

 القطاعات من عدد �� العقود ذه� نجاح ظ�ر وقد�.سنوات خمس إ�� ثاث ب�ن ما العقود من النوع �ذا مدة وت��اوح و�س�ثمار،

  - لبنان ففي عديدة، بدول 
ً
بقت- مثال

ُ
 النفايات، محرق  وإدارة و�شغيل النفايات، جمع :�� ثالثة�مشروعات �� �دارة عقود ط

  النفايات. معا��ة ومصنع

                                                           
1

  .48-45لإلدارة،�مرجع�سابق،�ص� العر�ية والصور،�املجلة والدوافع و�سباب املف�وم�:وا��اص العام القطاع�ن ب�ن ع�����الشراكة العال عبد محمد .د�
2

 48-45لإلدارة،�مرجع�سابق،�ص� العر�ية والصور،�املجلة والدوافع و�سباب املف�وم�:وا��اص العام القطاع�ن ب�ن ع�����الشراكة العال عبد محمد .د�
3

  http://alrai.com/article/10518223الدكتور�محمد�ابوحمور،�الشراكة�ب�ن�القطاع�ن�العام�وا��اص،�مقومات�النجاح،���يفة�الراي،�ع�ن�الراي،�املوقع��لك��و�ي:��
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  �يجار أو التأج�� عقود

و�حتفاظ� �صول  �ذه استخدام حق خاصة شركة )ا���ومة( �صول  مالك خالل�ا من تمنح عقود:أ��ا ع�� �عرف

�ا��اصة تتحمل �دارة عقد طر�قة من العكس وع���.إيجار دفع مقابل )سنوات 10 -6 ( عل��ا متفق لف��ة باألر�اح  الشركة

 �س�ثمارات مسئولة�عن تبقى الدولة ولكن �صول، قيمة ع�� وا��فاظ النفقات تخفيض ع�� يحفز�ا مما التجار�ة املخاطر

 والنقل املياه مثل ���قطاعات و�سيو�ة �فر�قية الدول  من عدد �� كث�ً�ا الطر�قة �ذه استخدمت وقد .الديون  وخدمة ابتةالث

 السكك قطاع �� �يجار طبقت�عقود تايالند ففي املس�ثمر�ن، جذب �� صعو�ات املعنية الدول  واج�ت حيث واملناجم، ال��ي 

 عدًدا املؤجرة ا��طوط التجر�ة�وجذبت ن��ت 1990 عام ومع الر�اب، نقل خطوط من مع�ن عدد �� 1985 عام ا��ديدية

قانون�الشراكة�السودا�ي��33و�ذا�النوع�من�العقود�ورد����الفقرة�(ه)�من�املادة��.كب��ة أر�اًحا تدر وأصبحت الر�اب من كب�ً�ا

راكة،�وادار��ا�واعادة�تا�يل�ا�وتمو�ل�ذلك،�،�(التعاقد�بصيغة�قيام�الشر�ك�ا��اص�باس�ئجار�اصول�مشروع�الش2021لسنة�

 وصيان��ا�و�نتفاع�م��ا�تجار�ا�ثم�نقل�ا�وتحو�ل�ا�ل���ة�املتعاقد�عند�ان��اء�املدة�املحددة����عقد�الشراكة).

  Concession Contracts �متياز عقود

 ح�ن�تظل �� و�س�ثمار، دارةو�  ال�شغيل مسئولية ا��اص والقطاع ا��اصة الشر�ات تتحمل عقود أ��ا ع�� �عرف

 أو�منطقة مدينة مستوى  ع�� أو بأكمل�ا الدولة مستوى  ع�� �متيازات �ذه تقدم وقد املرفق، ألصول  مالكة العامة ا���ة

�امتياز الب��ول شركة تمنح حيث ومشتقاتھ، الب��ول الستخراج �ستخدم البداية �� �انت العقود و�ذه معينة،  ملدة منطقة

�ز�يدة منح يتم �ان �س�ثمار �ذا ومقابل �خرى، الطبيعية ال��وات أو الب��ول من ��ا ما ستخراجال  محددة  للدولة مبالغ

 يتم و�ن املنتجة�للب��ول، والشر�ات املضيفة الدول  ب�ن جديدة إنتاج عالقات استحداث تم الزمن تطور  مع ولكن املضيفة،

 30 إ�� 25 ب�ن مد��ا العادة�ت��اوح و�� ل�ا، املشا��ة واملشروعات الكب��ة الزراعية املشروعات �عض �� �متياز عقود استخدام

 السكك( واملواصات النقل ���مجال طبقت حيث �رجنت�ن، مثل الدول، �عض �� بنجاح الطر�قة �ذه استخدمت وقد .سنة

 ف��ة �� �متياز عقود إجما�� من 80%��حوا ا��دمات مشروعات �� �متياز عقود مثلت الدو�� املستوى  وع�� ،)ا��ديدية

  .الثماني�يات

  )B.T.O((البناء/ال�شغيل/التحو�ل)�او�البناء/التحو�ل/ال�شغيل�B.O.T نظم� عقود

 ا��دمات تقديم أش�ال من ش�ل ،�و��20211)�من�قانون�الشراكة�لسنة��33ذا�النوع�من�العقود�ورد����املادة�(

 مع�ن وإدارة�مشروع و�شغيل و�ناء تصميم �� ،�ا��ق1   ا��اصة�او�شركة�املشروع��ح�ومية�الشركة بمقتضاه�ا���ة تمنح

                                                           
1

  د).-،�الفقرات�(أ33،�املادة�2021ن�القطاع�العام�والقطاع�ا��اص�لسنة�قانون�الشراكة�ب��
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 ت�اليف املشروع ل�س��د�شركة �افية ت�ون  عل��ا يتفق السنوات من لعدد التجاري  �ستغالل حق إ�� باإلضافة ا���ومة، تق��حھ

 ملكية �تفاق،�وت�تقل ضمن�عقد للشركة تمنح أخرى  مزايا أية أو املشروع عائدات من مناسبة أر�اح تحقيق جانب إ�� البناء،

  .�2تفاق�عليھ تم بمقابل أو مقابل دون  املانحة ا���ة إ�� �تفاق أو التعاقد لشروط وفًقا املشروع

  :�3التا�� و��� (B.O.T)مشروع تحت تندرج العقود من وترت�بات أنواع و�ناك

  Build – Operate – Own – Transfer ) (�لكيةامل نقل إعادة ثم والتملك وال�شغيل البناء عقود

مجال� �� ) B.O.O.T ( عقود من عدد إبرام -املثال س�يل ع�� -املا��� القرن  �سعي�يات من �خ�� العقد ش�د حيث

 اعالعقود�للقط تلك إطار �� ُسمح حيث ال�شاط، دولية الشر�ات من عدد مع العر�ية مصر جم�ور�ة �� الك�ر�ائية الطاقة توليد

 .مصر ك�ر�اء ل�يئة �نتاج و�يع الك�ر�ائية، الطاقة توليد محطات من عدد ب�ناء ا��اص

 تحو�ل بدون  ا���ومي املرفق و�شغيل ب�ناء ا��الة �ذه �� ا��اص الشر�ك :�يقوم)B.O.Oال�شغيل�( – التملك - البناء عقود

�وتبقى ا���ومية ل���ة ملكيتھ  العام للقطاع إلزام �ناك ول�س ا��اص، الشر�ك اسمب لألصول  القانونية الصفة املعنية،

 .التملك أو بالشراء

 �ساسية للب�ية التوسعة أو التأ�يل إعادة �شمل �صول  بيع أش�ال من ش�ل ):��وB.B.O(� ال�شغيل - البناء - الشراء عقود

 ل�شغيل الضرور�ة التحس�نات �عمل قومي الذي ا��اص للقطاع �صول  من أصل ب�يع تقوم�ا���ومة .حالًيا القائم املرفق أو

  .مر�حة بصورة املرفق

 ب�نائھ و�قوم املرفق، / املشروع بتصميم الشراكة عقود من النوع �ذا �� ا��اص الشر�ك ):�يقومD.B(  البناء - التصميم عقود

 ا���ومية ا���ة وتظل وا���د، تالوق توف�� �غرض وذلك .ا���ومية ا���ة تضع�ا ال�� للمعاي�� وفًقا ا���ومية�املعنية، ل���ة

  .والصيانة ال�شغيل عن واملسئولة املالكة�لألصول  ��

 صيانة �ون  �� عل��ا تز�د ولك��ا البناء، – التصميم عقود مع العقود �ذه ):�ت�شابھD.B.M(   الصيانة - البناء - التصميم عقود

  .ا���ومية ا���ة مسئولية و�شغيل�ا �صول  ملكية تظل .قدالع سر�ان ف��ة خال ا��اص مسئولية�الشر�ك �� املرفق / املشروع

 وتتم عامة، ملكية العقود من النوع �ذا ظل �� العام للمنتج املقدم املرفق ):�يظلD.B.O(  ال�شغيل - البناء - التصميم عقود

  . ا��اص القطاع مشاركة استمرار�ة ع�� الشراكة عقود من النوع �ذا ���ع .البناء�وال�شغيل للتصميم، واحد عقد ترسية

                                                                                                                                                                                                 
1

 .3،�املادة�2021قانون�الشراكة�ب�ن�القطاع�العام�والقطاع�ا��اص�لسنة��
2

 سابق،�لإلدارة،�مرجع العر�ية والصور،�املجلة والدوافع و�سباب املف�وم�:وا��اص العام القطاع�ن ب�ن ع�����الشراكة العال عبد محمد .د�
3

 .48لإلدارة،�املرجع��نفسھ،�ص� العر�ية والصور،�املجلة والدوافع و�سباب املف�وم�:وا��اص العام القطاع�ن ب�ن ع�����الشراكة العال عبد محمد .د�
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�و�مشروع�ي�شا�بالشراكة�ب�ن�ا���ة�ا���ومية�القطاع�ا��اص�او�شركة�:�)Joint Ventureالشراكة�التضامنية/التضامن�(

املشروع�متضامن�ن����القيام��عمل�يحقق�ل�ما�ر�حا�مش��ك،�حيث��سا�م��ل�شر�ك�����صول�و�شارك����املخاطر،�وت�ون�

ظمة�وشر��ا��شطا����الشركة�العاملة،�و�ذا�ي�يح�ل�ا��بقاء�ع���السيطرة�ال�املة���ماية�ا��م�ور�ا���ومة����ا���ة�املن

  .2وعرفھ�املشرع�السودا�ي�بانھ�التعاقد�بصيغة�الشراكة�التضامنية�.1وخدمتھ

�و    �ا��اص. �القطاع �وشر�ات �ا���ومة �ب�ن �للشراكة ��طار�القانو�ي ��� �وردت �ال�� �العقود �نماذج �تمثل تجدر��ذه

،�ترك�2021)����قانون�الشراكة�ب�ن�القطاع�العام�والقطاع�ا��اص�لسنة��33شارة�ا���ان�املشرع����الفقرة�(ح)�من�املادة�(

الباب�مفتوحا�امام�املجلس��ع���للشراكة�ب�ن�القطاع�ن�العام�وا��اص�باعتماد�اي�صيغة�اخرى�للتعاقد�غ���ال���ورت����

 ذلك�بناء�ع���توصية�الوحدة�املركز�ة،�الطفاء�مز�دا�من�الرقابة�و�شراف.��املادة�موضوع�النقاش،�و�يتم

من�امل�م�النظر�ا���مشار�ع�الشراكة�كغ���ا�من�املشار�ع��س�ثمار�ة��خرى،�حيث�تتاثر�باالستقرار�املا���والنقدي����

وسيادة�حكم�القانون�بما����ذلك�توفر�الدولة�و�الب�ئة��س�ثمار�ة��ش�ل�عام�لذلك�من�الضرورة�توفر�مؤسسات�مستقرة�

�طار�القانو�ي�املالئم��شان�حقوق�امللكية،�والعقود�ا��اصة،�واليات�فض�ال��اعات،�وال�شر�عات�ال���تحكم�دخول�القطاع��

�باالضافة�ا���مص��ة���تمام�بمص��ة�الفئات�املستفيدة�من�املواطن�ن�وكذلك�املجتمع�املح���بحيث�تصبح��ذة�املشار�ع

.�ع���الرغم�من�توافر��طار�القانو�ي�واملؤس����والتنظي���بالسودان،���ان��نالك�العديد�من�التحديات�ال���3اداة�تنمو�ة

تواجھ�تنفيذ�عقود�الشراكة�واملشار�ع��س�ثمار�ة��خرى،�وال���تتمثل����قضية�سيادة�القانون،�و�ستقرار�السيا����واملا���

ة�تمر�بمرحلة�انتقالية،�عليھ،�فان��ذه�املوضوعات�تحتاج�ا���ا�تمام�من�الدولة�ح���ت���مناخ�والنقدي،�خاصة�وان�الدول

  اس�ثماري�جاذب�للمس�ثمر�الوط���و�س�ثمار��جن���املباشر.

� ��س�ثمار�لسنة ����يع �قانون �من ��قتصادية، �بالقوان�ن �املتعلقة �خاصة �القانونية �وقانون��2021صالحات ،

،�واعتماد�النظام�املا���املزدج�����ل�من�قانون�تنظيم�العمل�املصر��،�2021القطاع�ن�العام�وا��اص�لسنة��الشراكة�ب�ن

�لالس�ثمار��جن��� �جاذبا �السودان ��� ��عمال �مناخ �جعل �كب����� �دور �ل�ا �وغ���ا، �املالية، �لالسواق �ا��رطوم �سوق وقانون

�يتعلق �فيما �خاصة �املس�ثمر�الوط��، �السياسات��املباشر�وكذا �اصالح �ا�� �باالضافة �والتنظي��. �واملؤس��� باالطار�القانو�ي

.�اعتقد�ان��ذه��صالحات����ال���م�دت�الطر�ق�لرجوع�2021املالية�وفق�ما�ورد����سياسات�بنك�السودان�املركزي�لسنة�

� �للعام �ثورة�د�سم��� �قبل�قيام �ال���صاحبتھ �العزلة ��عد �الدو�� �املجتمع �ا�م�الدالئل�قيام�مؤتمر�2018السودان�ا�� �ومن .

                                                           
1

  ودية.،�اململكة�العر�ية�السع30و�29دليل�الشراكة�ب�ن�القطاع�ن�العام�وا��اص،�برنامج�املعامالت��لك��ونية�ا���ومية،�ص��
2

  الفقرة�(ز).�33،�املادة�2021قانون�الشراكة�ب�ن�القطاع�العام�والقطاع�ا��اص�لسنة��
3

الدكتور�محمد�ابوحمور،�الشراكة�ب�ن�القطاع�ن�العام�وا��اص،�مقومات�النجاح،���يفة�الراي،�ع�ن�الراي،مرجع�سابق،�املوقع��لك��و�ي:��

http://alrai.com/article/10518223  
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،�والذي�قامت�فيھ��عض�الدول�الدائنة�باعفاء�جزء�من�ديو��ا�تجاه�السودان،�2021مايو��17بار�س�لدعم�السودان����يوم�

وسلط�الضوء�ع���القطاعات�ال���يحتاج�ف��ا�السودان�ا���عقد�شرا�ات�مع�املس�ثمر��جن���من�طاقة�و�عدين،�واتصاالت،�

  طرق�وجسور�وغ���ا.��وك�ر�اء�و 

  ا��اتمة

�ا���ومية� �ا���ات �ب�ن �والشراكة �و�س�ثمار، �املصر��، �بالعمل �املتعلقة �القوان�ن �شملت �ال�� �القانونية �التعديالت ان

،�ملا�ل�ا�من�اثر�مباشر�ع���قطاع��س�ثمار�و�قتصاد�2018وا��اصة،��عت���من�ا�م��صالحات�القانونية��عد�ثورة�د�سم���

�ومس�شفيات،�السودا �واتصاالت، �وجسور �طرق �من �التحتية �للب�ية �السودان �حاجة �من ���مية �تا�ي �عامة. �بصفة �ي

ومدارس،�وطاقة،�وغ���ا�من�مشروعات�الت�يمة،�لذلك��عد��طار�القانو�ي�للشراكة�ب�ن�ح�ومة�السودان�والقطاع�ا��اص�

�وم �ملواكبتھ �وذلك �و�جن��، ��ان�الوط�� �للمس�ثمر�سواء �سنورد�م��عا �ذات�الصلة. ��جن�ية ����الشر�عات �للتطور وائمتھ

  فيما�ي���ما�توصلت�اليھ�من�نتائج،�و�التوصيات�ال���يرى�الباحث�ضرور��ا،��ل��ذا����النقاط��تية.�

  النتائج�

 السودان�يتمتع��باطار�قانو�ي�خاص�بالشراكة�ب�ن�القطاع�العام�والقطاع�ا��اص. - 1

�ال - 2 �السودانية �القوان�ن ��ختيار�ب�ن��عتمد �املس�ثمر�حر�ة ��عطي �مما �و�سالمي، �التقليدي �اي �املزدوج، �املا�� نظام

 النظام�ن.

�لالطار� -3 �قوي ��عت���اساس �اج�زة �ع�� �السودا�ي ��� �وا��اص �العام �القطاع�ن �ب�ن �للشراكة ��طار�القانو�ي احتوى

 املؤس����والتنظي��.

ت�القانونية�للمس�ثمر�الوط���و�جن�����ان��نالك�ضعف�����طار�القانو�ي�السودا�ي�يكفل�العديد�من�الضمانا -4

 تنفيذ��ذه�القوان�ن.

الب�ية�التحتية�من�اتصاالت�وك�ر�اء�تحتاج�ا���اصالح�ح���تتم�اجراءات��س�ثمار�امام�مفوضية����يع��س�ثمار� -5

 وغ���ا�من��ج�زة�ذات�الصلة��ش�ل�سر�ع����يعا�للمس�ثمر.

 شان�الشراكة�يطبق�عل��ا�القانون�السودا�ي�و�شمل؛�التحكيم�والتقا����امام�املحاكم.��ان�طرق�فض�ال��اعات�� -6
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�املعلومات� -7 �وتمليك �و�فصاح، �الشفافية، ��� �تتمثل �ال�� �ا��وكمة �مبادئ �ع�� �للشراكة ��طار�القانو�ي يحتوي

  للمواطن�ن،�مما��عد�محفزا�للمس�ثمر.�

  التوصيات

 ة�وس�لة�الوصول�للمس�ثمر�وامل�ني�ن�ع���املواقع��لك��ونيةضرورة�جعل�القوان�ن�واللوائح�متاح -1

 واملؤسسات�ذات�الصلة.��2021سراع����تنفيذ�النافذة�الواحدة�الواردة����قانون����يع��س�ثمار�لسنة� -2

وضع�اللوائح�التنفيذية�لقوان�ن��س�ثمار�وخاصة�القوان�ن�ال����ش�ل��طار�القانو�ي�للشراكة�ب�ن�القطاع�� -3

 ا���ومي�وا��اص.

 .املصادر�واملراجع

  مراجع�اللغة�العر�ية-1

  الكتب

�أطر عبدالقادر طارق  بدوي، أبو�كر أحمد .د .1 ��� العام القطاع�ن ب�ن الشراكة أسماعيل،  وا��اص

�انظر�املوقع�1،�ص2020 املتحدة،�د�سم�� العر�ية �مارات دولة – ظ�� العر�ي،�أبو النقد العر�ية،�صندوق  الدول  .

  http://www.amf.org.aeلك��و�ي:��

�ر��شارد برناردين .2 �غ��د أكيتو�ي، ��س�ثمار �مينغ، �العام� شوارتز، �القطاع�ن �ب�ن �والشراكة العام

)� �Public Investment and Public-private Partnershipsوا��اص �اقتصادية �قضايا �الدو�40)، �النقد �صندوق ،��

 http://www.imf.org/pubs.�يمكن�ا��صول�عل��ا�ع���املوقع:�1،�ص�2007

- ٢٠١٩ يوليھ/تموز  ١٩( وا��مسون  الثانية املتحدة�للقانون�التجاري�الدو��،�الدورة �مم ��نة تقر�ر .3

 .٢٠١٩ املتحدة،�نيو�ورك، ،��مم١٧ رقم سبعون،�امل��قوال الرا�عة الرسمية،�الدورة )،�ا��معية�العامة،�الوثائق٨

http://www.amf.org.ae/
http://www.imf.org/pubs
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،�الصادر�عن�صندوق�النقد��جن��،�السودان،�مشاورات�املادة�الرا�عة�364/14التقر�ر�القطري�رقم� .4

تقر�ر�ا����اء،�والبيانات�ال��فية،�و�يان�املدير�-واملراجعة�الثانية����اطار�ال��نامج�الذي�يتا�عھ�ا����اء�2014لعام�

 .2014تنفيذي�املمثل�للسودان،�صندوق�النقد�الدو��،�واشنطن�العاصمة،�ال

5. � �ابر�ل �عشر، ��صدار�الثالث �العر�ي، ��قتصاد �2021تقر�ر�آفاق �ص �العر�ي،�45، �النقد �صندوق ،

  /:www.amf.org.aehttp/ابوظ��،��مارات�العر�ية�املتحدة.�موقع�الصندوق�ع����نتلرنت:�

  دليل�الشراكة�ب�ن�القطاع�ن�العام�وا��اص،�برنامج�املعامالت��لك��ونية�ا���ومية،�اململكة�العر�ية�السعودية.

  القوان�ن�واملواثيق�الدولية

 .2021قانون����يع��س�ثمار�لسنة� .6

 .2021قانون�الشراكة�ب�ن�القطاع�العام�والقطاع�ا��اص�لسنة� .7

 .2004املصر���لسنة�قانون�تنظيم�العمل� .8

 .2016قانون�سلطة�تنظيم�اسواق�املال�لسنة� .9

 .2016قانون�سوق�ا��رطوم�لالوراق�املالية�لسنة�� .10

 .1996قانون�صندوق�ضمان�الودا�ع�املصرفية�لسنة� .11

 .1983قانون��جراءات�املدنية�� .12

 .�2018قانون�الرقابة�و�شراف�ع���التام�ن�لسنة� .13

 م،�بنك�السودان�املركزي.2021للعام�سياسات�بنك�السودان�املركزي�� .14

،�وزارة�12/5/2021املؤرخ������1914دارة�العامة�لل�شر�ع�شعبة�ا��ر�دة�الرسمية،�ا��ر�دة�الرسمية�العدد�رقم�� .15

   www:moj.gov.sdالعدل،�السودان.�انظر�املوقع��لك��و�ي:�

http://www.amf.org.ae/
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 عام�وا��اص����امارة�د�ي.،��شان�تنظيم�الشراكة�ب�ن�القطاع�ن�ال2015)�لسنة�22قانون�رقم�(� .16

  .2016قانون�التحكيم�السودا�ي�لسنة�� .17

  املقاالت

 املؤتمر �� مقدمة عمل وا��اص،�ورقة العام القطاع�ن ب�ن كةراالش خالل من املؤس��� العمل تطو�ر " سعيد، حليمھ. 17

� لإلحصاء املركزي  ا���از الضغط، تحت العامة �دارة حول  الدو��  -هللا رام ب��ز�ت، – هللا رام 5/7/2017-3الفلسطي��،

  فلسط�ن.

�د18 �الشراكة العال عبد محمد .. �املجلة والدوافع و�سباب املف�وم�:وا��اص العام القطاع�ن ب�ن ع����  العر�ية والصور،

  العر�ية. مصر القومي،�جم�ور�ة التخطيط ،�مع�د2018 )أيلول ( س�تم�� - 3 ع ، 38 مج لإلدارة،

�مسع19 �اي�� �املحامي �لالقتصاد�. �ا��يو�ة �وا�ميتھ �وا��اص، �العام �القطاع�ن �ب�ن �للشراكة �القانو�ي �املف�وم �خطار، ود

    https://lebanon.saderlex.comاملوقع��لك��و�ي:�.Copyright Sader،�2020اللبنا�ي،�املجلة�القضائية،�

20� �البنك. �ياس�ن، �ام�ن ��محمد �الثالثاء � ��وسط، �الشرق �مقالة، �للسودان، �املا�� �الدعم �ز�ادة �يتع�د ،�25/5/2021الدولة

  .15519العدد�

  املواقع��لك��ونية

�املوقع� �الراي، �ع�ن �الراي، ���يفة �النجاح، �مقومات �وا��اص، �العام �القطاع�ن �ب�ن �الشراكة �ابوحمور، �محمد الدكتور

   http://alrai.com/article/10518223       �لك��و�ي:�

  املراجع�باللغة��نجل��ية-2

21. UNCITRAL Model Legislative Provisions on Public-Private Partneships, model provision 2,Definitions, page 

1,UNCITRAL,United Nations Commission on International Trade Law, United Nations, Viena, 2020. 

http://alrai.com/article/10518223
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22. Richard Hemming, Fiscal Affairs Department International Monetary Fund, Paper presented at the high-level 

seminar: Realizing the Potential for Profitable Investment in Africa Organized by the IMF Institute and the Joint 

Africa Institute Tunis, Tunisia, February 28 – March 1, 2006, page 1. 

23. Recommendation of the council on principles for public governance of public-private partnerships, page 4, 

OECD, May 2012. 
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 التحول�الرقمي�وإعادة��ندسة�وظائف�الدولة�ومعامالت�الشعب

Digital transformation and re-engineering of state functions and people's transactions 

 عثمان�سيلوم

Otmane Sailoum  

 غرب/�املاملحمدية،�جامعة�ا��سن�الثا�ي،�دكتور 

Hassan II university, Mohammedia / Morocco  

  امل��ص:

����تحاول�� �تأث���التحول�الرق���والتكنولو������حضور�الدولة�الواق��،�و���طبيعة�الوظائف�ال���تقوم���ا ذه�الورقة�البحثية�دراسة

�بمصط���ا���ومة��لك��ونية.�كما��عمل�الورقة�البحثية�ع���ت�ّبع�مسارات�التحول�ال���عرف��
ُ

ِصَيغ��امختلف�املجاالت،�من�خالل�ما�صار��ُ�عرف

ن�وطرائق�إشباع�حاجيات�الشعب،�وخدمات�املجتمع�ال���انتقلت�من�الصيغ�التقليدية�ال���تحتاج�وقتا�طو�ال�وإجراءات�معقدة،�ور�ما�التنقل�م

  تقليدية.م�ان�إ���م�ان�آخر��عيد؛�فصار�الناس�يقومون�بمعظم�معامال��م�من�خالل�صيغ�رقمية�تتال���أغلب�التعقيدات�ال����عرف�ا�املعامالت�ال

،�سواء����ما�يخص�السلط�
ً
�وواقعا

ً
و�ستو����ذه�الورقة�البحثية�أثر�تلك�التغ��ات�املذ�ورة����إحداث�منعطف�تار�������الدولة�مف�وما

�القطيعة �واملؤسسات،�أم�ما�يخص�الشعب�أفرادا�وجماعات؛�ما�يجعل�ا��اجة�ُم�ّ�ة����التفك���لصياغة�'باراد�غمات"�جديدة�لقراءة�وتحليل�

ف�للدولة،�من�خالل�بنايات�عمالقة�بتصاميم��ندسية��عّ���عن�روح�السلطة�وخصوصيا��ا،�وت��جم��
ّ
ث

َ
ك

ُ
يب��ا�السائرة�إ���ا��دوث�ب�ن�ا��ضور�امل

ت�ع���أسئلة�ال����عّد�ا�الدولة�ركنا�أساسيا�من�أر�ا��ا.�كما�أن�التغّ���ا��ذري����معامالت��فراد�تحتاج�����خرى�لقراءة�جديدة�تقدّم�إجابا

تھ�بالسلطة��نتقال�من�التفاعل�الواق���إ���التفاعل��ف��ا���،�وتأث���ذلك��نتقال����و���الفرد�بذاتھ�و�محيطھ�و���انتمائھ،�و���تحديد�عالق

�أو�إيجابا.
ً
  سلبا

  اق��،�التفاعل��ف��ا���:�الثورة�املعلوماتية،�ا���ومة��لكتورنية،�املواطن��لك��و�ي،�التفاعل�الو ال�لمات�املفتاحية

 

Abstract: 

This research paper tried to study the impact of digital and technological transformation in the presence of the real state, and 

in the nature of the functions it performs in various fields through what has become known as e-government, and the research 

paper follows the transformation paths known by the formulas and methods of satisfying the needs of the people and the services 

of society that have moved from traditional formulas that require a long time, complex procedures, and perhaps moving from one 
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place to another far away, so that people do most of their transactions through digital formulas Avoids most of the complexities of 

traditional transactions. 

This research paper illustrates the impact of these changes in creating a historical turning point in the state understood and 

reality, both in terms of authorities and institutions, or with regard to the people as individuals and groups, which makes it urgent to 

think about the formulation of a new 'paradigm' to read and analyze the onward break to occur between the intensive presence of 

the state through giant buildings with geometric designs that reflect the spirit and particularities of power, translate its prestige, 

which the State considers a fundamental pillar of its pillars, and radical change in the transactions of individuals needs It is also a 

new reading that provides answers to questions from the transition from real interaction, to virtual interaction and the impact of 

that transition on the individual's self-awareness and surroundings, in his affiliation, and in determining his or her relationship with 

power negatively or positively. 

Keywords: Informatics Revolution, Victorian Government, E-Citizen, Real Interaction, Virtual Interaction. 

  مقدمة:

ظ�و�و�ع���فراش�املوت�بالعبارات�التالية:�"أنا�ذا�ب�ولكن�الدولة�س�بقى"�و�و�انقالب�ُيقال�إن�لو�س�الرا�ع�عشر�تلّف 

�ملستقبل� �ممتازا �قانونيا �تحديدا ��عطي �ف�و� � �الدولة �سرمدية �امللك �يؤكد �وعندما �أنا"، ��� �"الدولة �املش�ور �للقول غر�ب

.�وتتعد�آليات��شتغال،�1دوم�و�ستمر�وتنفي�الزمن،�والدولة����املثال��ك���ع���ذلكالدولة،�فرسالة��ل�مؤسسة����أن�ت

و�س��اتيجيات�ال����عتمد�ا�الدولة����ا��فاظ�ع���ديموم��ا،�ودفاع�ا�عن�سيطر��ا����وجھ�أي�قوة�من�أي�نوع��انت�حسب�

كم�سلوك�الدولة��عامل�ا�مع�الثورة�املعلوماتية،��ل�سياق�تار����وتمخضاتھ�وشرائطھ.�وال�يخرج�عن��ذه�القاعدة�ال���تح

�إثره �ع�� �فتحّول �امل�سارعة، �وت��تھ �ع�� ��ع�ش �زال �وما �عقود �منذ �العالم �عرفھ �الذي �ِول
ُ
�امل �الرق�� �قر�ة��والتحول إ��

�ال���تنعدم�مع�ا�ا��واجز�الزما صغ��ة م�ان"
ّ

زمان،�الال
ّ

�"الال نية�وامل�انية.�وقد�متاحة�أمام�الولوج�تحت�الصيغة�املعروفة�بـ:

م����إيقاعھ،�أو�فرض�قيود�ع���محتو�اتھ
ّ

فتبلور�ما�أصبح�،�أفرز�التقّدم�التكنولو���تدفقا��ائال�للمعلومات�يصعب�التحك

يرتبط�بقواعد�بيانات���مة��ستطيع�من�خالل�ا�تلبية�معظم�حاجياتھ�ال����انت�تحتاج������ذية�ال�عرف�بمجتمع�املعرف

  2.ن�التنّقل�والوقت�لتلبي��ا�مس�القر�ب�لكث���م

                                                           
1

  .267)�دولة�القانون�مقدمة����نقد�القانون�الدستوري،�ب��وت،�املؤسسة�ا��امعية�للدراسات�وال�شر�والتوز�ع،�ص�1982مياي�م�شال�(�-
2
ت����العالم��زرق:�حالة�النقاش�الُسّ��سيلوم�عثمان،�"�-   ِ

ّ
َيخات�والنقاش�الدي���املتفل

ْ
ش

َ
،�باملوقع�13/09/2021،�شو�د�2020ف��اير��17الشي��"،�م�شور�بتار�خ�-امل

https://cutt.us/Inkkc 
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الذي��ع�ش�العالم�اليوم�ع���إيقاعھ�السر�ع�بأ�مية�بالغة�نظر�ا�وتطبيقيا،�أما�نظر�ا�فقد�التحول�الرق���وقد�حظي�

انكبت�الدوائر�البحثية�من�معظم�املشارب�املعرفية�ع���دراسة�أثر�التحول�الرق���ع���جميع�منا���ا��ياة�ا��اصة�والعامة�

�أ�ع �الدوائر�بمختلف رت
ّ

��� �فقد �التطبيق �ج�ة �ومن �والنفسية، �والثقافية �و�جتماعية �و�قتصادية �السياسية اد�ا

ال����ستطيع��س��اتيجيات�ا��ديدة��ا���ومية����معظم�بلدان�العالم�إم�انيا��ا�املادية�وال�شر�ة�للتفك���والتخطيط�ووضع

�الدولة �وظائف َعة
َ
��مْوق ��� �ا��ديد �التكنولو�� �السياق �لالذي �التقليديةال�ي�يح �اشتغال�ا �بآليات موطئ��مجاال�إليجاد�لدولة

���اتجاه��غي����ل�مفا�يم�العمل�التقليدية�املرتبطة�أساسا�ببعدي��قدم����العالم�الرق���الذي�ال��ع��ف�إال�بالتطور�السر�ع

�جديدة �مفا�يم �التحول �ذلك �فأفرز �وامل�ان، �املس�الزمان �عملھ �وشروط �خصوصياتھ �ا���ومة�تواكب �قبيل �من تحدثة

�نية،�و�دارة��لك��ونية،�واملعامالت��لك��ونية،�و��لك� وغ���ا�من�املفا�يم�والتوقيع��لك��و�ي،�واملحاكم��لك��ونية...

�تار�خيا �منعطفا �أحدثت �ال�� �مثيل �لھ ��سبق �وتحوال�لم ،�� ��� �عرفتھ �املسار�الذي �املعاصرة �تدب���الدولة �مستوى �ع�� سواء

  سلطة�والعالقة�ب�ن�مؤسسا��ا،�أو����تدب���العالقة�باملواطن�ن�بمختلف�أنواع�ا�وأش�ال�ا.ال

�املنطلقات ��ذه �و��ية��من �طبيعة �عرف��ا �ال�� �التحوالت �ندرس �أن �خاللھ �من �نودُّ �الذي �ملوضوعنا �نقّعد �أن سنحاول

ل�التعرف�ع���الكيفيات�والطرائق�ال���اعتمد��ا�الدولة�املعاصرة����السياق�الثورة�املعلوماتية�ال���ش�د�ا�العالم،�من�أج

ومن�أجل�الوقوف�ع���قدرة�الوجود�الدول����مواكبة�التطور�التكنولو���من�خالل�أطر�ا�املؤسسية،�ومنظوما��ا�القانونية،�

�مؤس � ��سي���شؤون ��� �املعلوميات �شب�ات �استخدام �ازدياد �ظل ��ستمرار��� �ع�� �املعروف �بالش�ل �للدولة سات�املؤس���

��فاظ�ع���وضعي��ا�املادية�واملعنو�ة�ل�و��ا�ما�بي��ا�و��ن�ا��دمات�املقدمة�للمواطن�ن.�مما��ستوجب�ع���الدولة�ا�الدولة���

�املسيطرة�واملسؤولة�عن�مختلف�شؤون�الدولة�ومعامالت�امل
ً
،�خصوصا����السياق�الرق���الذي�واطن�نيجب�أن�تبقى�دائما

�وا �الزمانية �با��دود ��ع��ف �الثقافية،�ال �وا��صوصيات �السياسية، �وا��سابات �السيادة �مفا�يم �مع �يتعاطى �وال مل�انية،

�خالل� �من �للتعميم �القابل �و�خالق �والقيم �السلوكيات �من �نمطيا �نموذجا �م�انھ �وتضع �ذلك، ��ل �تنفي �الرقمية ة
َ

فالعْومل

  التدفق�ال�ائل�ع���قواعد�البيانات�ال��مة�ال���تجتاح�العالم.

�إ��
ً
��ونظرا �التحول �عن �امل��ة �و�سئلة �والتناقضات ��ش�االت �من �كب��ة �مجموعة ض

ّ
�مختلف��الرق��تمخ �طال الذي

�الدولة� �"قدرة �إش�الية: �دراسة �ع�� �البح�� ز�مج�ودنا
ّ

�س��ك �فإننا �املقام؛ ��ذا ��� ���ا ��حاطة �ال�يمكن �ال�� � �ا��ياة منا��

�وظ ��ندس��ا �وإعادة �الرق�� �التحول �مواكبة �ع�� �الرق��،�الرا�نة �العالم �ي�يح�ا �ال�� ��شتغال �آليات �وفق �التقليدية ائف�ا

ومدى�حفاظ�الدولة�الرا�نة�ع���م�ان��ا�املركز�ة�����جتماع���سا�ي/السيا����املتمثلة����مفا�يم�ال�يبة�والضبط�والتحكم�
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تصل�بقواعد�بيانات���مة�ت�يح�لھ�خصوصا�مع�املتغ��ات�ال���ش�د�ا��جتماع���سا�ي�الذي�تحول�إ���مجتمع�املعرفة�امل

  قضاء�كث���من�مصا��ھ��عيدا�عن�كثافة�حضور�الدولة".

�لألسئلة� �أجو�ة �إيجاد �إ�� �يف��� �اختبار�ا �ع�� �العمل �أن �نرى �فرضيات �ثالث �من �ننطلق �املطروحة ��ش�الية ملعا��ة

نة�����ش�الية:   الفرعية�املتضمَّ

�الرا�نة�- �الدول �استطاعت ��و��: �ع����الفرضية �با��فاظ �ل�ا ��سمح ��ش�ل �داخلھ �والتموقع �الرق�� �التحول مواكبة

  م�ان��ا�و�ستمرار����الضبط�والتحكم.

الفرضية�الثانية:�لم��ستطع�الدول�الرا�نة�مواكبة�التحول�الرق��،�ما�جعل�ا�ال��ستطيع�ا��فاظ�ع���م�ان��ا�وال�وع����-

  وظائف�ا�بصيغ�ا�التقليدية.

-�� �الثالثة: �الب�يو�ة�الفرضية ��م�انيات �حسب �الرق�� �التحول �مواكبة �ع�� �قدر��ا ��� �الرا�نة �الدول تتفاوت

  والتكنولوجية،�وما�زالت�الدولة�الرا�نة����طر�ق�البحث�عن�وسائل�تبِ�ئة�م�ان��ا�ووظائف�ا�التقليدية����العالم�الرق��.

� �الذي �التار��� �املن�� �ع�� ��عتماد �ارتأينا �البحث �الشعب�الختبار�فرضيات �ومعامالت �الدولة �وظائف �وضع �ل�ا يخول

ضمن�السياق�التار����من�أجل�ت�بع�املنعطفات�التار�خية�والتحوالت�ا��ذر�ة�ال���عرف��ا�تلك�الوظائف�واملعامالت�ما�قبل�

  وما��عد�التحول�الرق���للوقوف�ع���التمخضات�ال���أفرز�ا�ذلك�التحول،�وذلك�اعتمادا�ع���التصميم�التا��:

  :�التحول�الرقمي�للدولة:�ا��كومة��لك��ونيةأوال������������

 التحول�الرقمي�للشعب:�املواطنة��لك��ونية:�ثانيا��

  :�التحول�الرقمي�للدولة:�ا��كومة��لك��ونيةأوال

إن�أي�محاولة�لتحديد�مف�وم�ا���ومة��لك��ونية،�ستصطدم�بمجموعة�من�املعيقات،�م��ا�حداثة�املوضوع�وغياب�

ساس�النظري�املت�ن�لھ،�حيث�ما�زال�التعامل�مع�املف�وم�ي�سم�بنوع�من��رتباك،�نظرا�للتضارب����استعمال�املف�وم،�إال�� 

أننا����سياق�موضوعنا�نقصد�بمف�وم�ا���ومة��لك��ونية�الداللة�ع���استعمال�التقنيات�الرقمية����تدب���شؤون�السلطة�

  �طار�الدو���الذي�اختارت�من�خاللھ��مم�املتحدة�مصط����العامة،�ومرجعنا����ذلك��عود�إ��
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"E-gouvernement1.رِجَم�إ���اللغة�العر�ية�با���ومة��لك��ونية
ُ
  "�والذي�ت

تطورات�عصر�الثورة���س����ل�الدول�إ���تطبيق�ا����س�يل�مواكبةأصبحت�ا���ومة��لك��ونية�ضرورة�حتمية�وقد�

� �عنالرقمية، ف
ّ
�ال�تتخل �تدخل��ح�� �مجاالت �جميع ��� �ا��ديثة �تقنيات�املعلوميات �بذلك �لتدخل �العاملية، �املعلومات ��ضة

�و الدولة،�و�مكن�أن�نالحظ�مدى�التغي���والتأث���ا��ذر��ن�الذين���قا� ما�زالت�الدراسات�السياسية�م�شغلة��عمل�الدولة.

تجمع�،�حيث�مثل�أ�م�مظا�ر�وجود�الدولة�"ا��ديثة"ذا�ا��انب�يأن��،�باعتبار�ملؤس���بدراسات�نظر�ة�الدولة�من�جان��ا�ا

 �أوجھ�عديدة�منمؤسسات�الدولة�
َّ
ل�تب���الدولة�ل���ومة��لك��ونية����العالقات�القانونية�والسياسية�و�دار�ة،�وقد�مث

الوة�ع���ما�أحدثتھ�ع�شر�عية،�والتنفيذية،�والقضائية"،�سلط�الدولة�الثالث�املتمثلة���:�"ال����جذر�اعمل�مؤسسا��ا��غي��ا�

  .ملبادئ�ال���تحكم��دارة�العامةا�تحول���ا���ومة��لك��ونية�من�

طالتأث������السُّ �-�1
َ
  الثالث�ل

ت�معظم��ج�زة�ا���ومية�للدول�املعاصرة
ّ
 ا���ومات�تطبيق�النُّ �تب�

ُ
عن�طر�ق�إيجاد�����مختلف�عمليا��ام�الرقمية�ظ

�منطق�تدفق�عمل�خاص�للوظائف�الرئ�سية
ً
،�و���برمجية�للفروع�ال�شر�عية�والقضائية�والتنفيذية�ألي�ح�ومة،�ي�يُح�حلوال

  ع���الش�ل�التا��:

  السلطة�ال�شر�عية��-أ

�ا��ياة� �و�شكيل �مؤسسا��ا، �وس���عمل �للدولة، �السيا��� �النظام �ت�و�ن ��� �ال�شر�عية �السلطة �أ�مية �بم�ان ال�تخفى

�ا �الدول �ع�� �املحّتم �من ��ان �وقد �عمل�السياسية، ��� �رئ���� ��ش�ل كرّس�ا
ُ
�ت �أن �ا��ديثة �الرقية �التقنيات �اعتماد �ت�ّنـت ل��

�بمصط��:
ُ

�ُ�عرف �ما ��� �ال�شر�عية �السلطة �لعمل �املعلوما�ي �التكر�س �ذلك �تجل �وقد �ال�شر�عية، ال��ملان�"�السلطة

ة�ور�ط�ا�بموقع�إلك��و�ي�ع���الشبكة�،�أو�يمكن��عر�ف��ذا��خ���ع���أنھ�نظام�إلك��و�ي�إلدارة�املجالس�النيابي"�لك��و�ي

�أي� �بدون �وجھ �أكمل �ع�� �الديمقراطية �وتحقيق �الدولة ��� �و�جتماعية �السياسية �العدالة �تحقيق �قادر�ع�� العنكبوتية

العإدارة�املجالس�النيابية�بالطر�قة�ال���تحقق�الشفافية��،�و��دف�مشروع�رقمنة�العمل�ال��ملا�ي�إ��مخالفة�للدستور 
ّ
�،�و�ط

مدى�تقارب��راء�ب�ن�الشعب�واملمثل�ن�لھ�يمثلو��م�تحت�قبة�ال��ملان�من�أجل�الوقوف�ع�������مراقبة�من�الشعب�بإشراك

  .وأيضا�لس�ولة�التواصل�مع��عضاء�وتوصيل�مشا�ل�الشعب

                                                           
1
- Global E-gouvernment surey )2003( , Department Of Economic and social Affaires , United Nations. 
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�مشروعا �إعداد �عملية �إلعادة �إلك��ونيا �نظاما ��مر�كية �املتحدة �الواليات ��ستخدم �املثال، �س�يل �القوان�ن،�وع�� ت

مليون��انت�تنفق�ا�معظم�الواليات��ل�عام�ن�ع���طباعة��وراق�واملس�ندات�ا��اصة��5.3و�مكن�لتلك�النظم�أن�تل���مبلغ�

.�ما�جعل�ا���ومة��لك��ونية�تقلص�من�ت�اليف�العمل�ال�شر����و�س�ل�من�عملية�إعداد�1بمراجعة�مشروعات�القوان�ن

  �اجة�من�تب���سياسة�ا���ومة��لك��ونية�من�قبل�جميع�برملانات�الدول.مشار�ع�القوان�ن،�مما�يز�د�ا�

  السلطة�التنفيذية��-ب�

جاء�مصط���ا���ومة��لك��ونية�للداللة�ع���استخدام�نتاج�الثورة�التكنولوجية�لتحس�ن�مستو�ات��داء����أج�زة�

�ذلك �و�شمل ���داف، �تحقيق ��� �و�عز�ز�دور�ا �كفاء��ا �ورفع �وتزايد�التقدم�التق����ا���ومة، �تراكم�املعرفة �ستفادة�من

�تقديم�ا.� �وتحس�ن�أساليب �ا��دمة، ��ذه �وفرة �حيث �من �العمومية، �ل��دمة �املستفيدين�من �توسيع�قاعدة ��� �ل�ا، املرافق

ستفيدين�من�ع���طرق�غ���تقليدية�(إلك��ونية)�تمكن�من��طالع�ع���ا��دمة�وإكمال�التبادل�ب�ن�دوائر�ا���ومة�وجم�ور�امل

  .2خدم��ا

اعتماد�املؤسسات�ا���ومية�ع���أنظمة�املعلومات�خاصة�مع�ظ�ور�شبكة��ن��ن�ت،�وظ�ور�خدمات�املواقع�تزايد�مع�و �

� �أصبحت �الدوائر�ا���ومية، �مستوى �ع�� ��لك��و�ي �وال��يد �تقدَّ ا��لك��ونية �ل���ومة �العامة �أك���ع����دمة ��ش�ل م

�املع �الوسائط ��ذه �والتقليمستوى �املقدمة �ا��دمات �وت��ة �من ��سرع �مما �تقدم�ا��للوماتية، �ال�� �فاملعامالت �ت�اليف�ا، من

�ع���مسايرة� �القدرة �ل�ا ��عد �لم �ا��دمة�ال�� �و�بطئ �املساطر�و�عقد�ا، �بطول �املعروف � �الروت�ن �وفق �تتم ��عد �لم ا���ومة

  ت�وسر�عة��تصال.�النمط�السر�ع�الذي�أصبح��عرفھ��العالم�إ���شبكة�معقدة�العالقا

ودائما�مع��مثال��ا���ومة��لك��ونية����الواليات�املتحدة���مر�كية�باعتبار�ا�النموذج�القيا��������ذا�املجال،�نجد����

�فلور�دا �لتحدد��أ��ا�والية �الشبكة �ع�� �تدخل �أن �فلور�دا �لو�االت �و�مكن �متاحة. �للوالية �مملوكة �ملكية �أي �و�االت تلزم

والتعرف�ع���ما���و�متاح،�و�ستخدم�إدارة���ة��فلور�دا��-م���مر�ع����ميامي�5000مثال��–زمة�ل�ا�وموقع�ا�املساحة�الال 

وإجراء�مطابقة�ال��امج�املمولة�بواسطة�منح��-مثل�تأج���املبا�ي�ووقف�العامل�ن-ا��سابات�ال��صية����تخصيص�الت�اليف�

.�من�3لفوات���بحسابات�ال��امج�إلك��ونيا�وإبراز�أي�فروق���قد�تظ�رأو�مخصصات�ضر��ية�مختلفة،�فيقوم�النظام�بمطابقة�ا

                                                           
  .146ص مركز اخلربات املهنية لإلدارة،  ،القاهرة اإلدارة اإللكرتونية وحتديات املستقبل،)2005توفيق عبد الرمحن ( - 2

جامعة قسطنطينة، عالقات الدولية، دور اإلدارة االلكرتونية يف ترشيد اخلدمة العمومية يف الواليات املتحدة األمريكية واجلزائر، رسالة ماجستري يف العلوم السياسية وال )2010-2009( عشور عبد الكرمي  - 2

  .65منشوري، ص 
  .147رجع  سابق، ص ، متوفيق  - 3
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�وتحو�ل� �أسرع، ��ش�ل ��ع��ض�ا �ال�� �املشا�ل �معا��ة �ل���ومة �ت�يح �و�تصال �املعلوميات �تقنيات �أن �يت�� �النموذج �ذا

  رونة�وتجا�س�مع��مجتمع��املعرفة.خدما��ا�العامة�إ����سق�أك���م

  السلطة�القضائية��- ج�

تأثرت�ب�ية�وطبيعة�عمل�السلطة�القضائية�بأسلوب�ا���ومة��لك��ونية،��السلطت�ن�ال�شر�عية�والتنفيذية،دأب��ع���

�ا���ومة� �توفره �الذي �التق�� �النظام ��� � �انخرطت �قد �و�دار�ة �م��ا �القضائية �السلطة �ل�ذه �التا�عة ��ج�زة �نجد إذ

فكيف�سيحكم����نزاع�،�ابل�للتطور�ليواكب�العصر�و�ذا�أمر�مف��ض�لك��ونية،�فا���از�القضا�ي�كغ��ه�من�املؤسسات�ق

ليظ�ر�مف�وم�جديد����الساحة�القضائية،��،1متعلق���عقود�تجار�ة�إلك��ونية�مثال�إذا��ان�النظام�جامدا�منغلقا�ع���نفسھ

�� �بالتقا��� �التقا��واملعروف �إلجراءات �ومحام��م �إنجاز�املتقاض�ن ��ع�ن � �يمكن �والذي �وما�لك��و�ي �إلك��ونية، �بوسائل �

  الش�ود�ودعوة�ا����اء�ومناقش��م،�وكذا�التبليغات�والتوثيقات�بوسائل��تصاالت��لك��ونية.�إحضار يرافق�ا�من��مرافعات�و 

�املتحدة� �الواليات ��� �املحاكم �تمك�ن ��� �ال��صية �ا��سابات �استخدام �ع�� � �املعتمدة �املعلومات �تدفق �نظم و�س�م

� �البدء �ب�ن ����وكندا � �تودع �أن � �عل��ا �ي�ب�� �النموذجية �صور�ا ��� �املقاطعة �فمحكمة �إلك��ونيا، �القضايا �ملفات �حفظ ��

�املعلومات� �بإدخال �يقوم �كتابي�ن �موظف�ن � �طر�ق �أو�عن �يدو�ا �إما �سنو�ا، �مس�ند �مليون � �نصف �يقرب �ما �القضايا ملفات

عة�ليون�بوالية�فلور�دا��مر�كية�حاليا�ع���تطو�ر�نظام��ساسية�املتصلة�بالقضايا����نظم�إلدارة�القضايا،�و�عكف�مقاط

سوف�يمكن�املحامي�ن�من�إيداع�القضايا����امللفات�مباشرة�ع���ال��يد��لك��و�ي�ونقل��ل�املعلومات�إ���نظام�إدارة�القضايا�

�امل �ومعظم �القضايا �ملفات �أن �وحيث �مرجع، �إلك��و�ي �بر�د ��� �القضية �رقم �استالم �ثم ���الت�إلك��ونيا، �املؤ�دة س�ندات

  .2عامة،�تخطط�املقاطعة�ل�شر�املس�ندات�ع���شبكة�الو�ب�ل�ي�تطلع�عل��ا�إ���ا��اكم�وا��م�ور 

يت���من��ل��ذه�النتائج�عن�السلطات�الثالث�امل�ونة�للسلطة�العامة،�أن�ا���ومة��لك��ونية�غ��ت��ش�ل�م��وظ��

يقطع�مع�أنماط�العمل�الكالسيكية،�و�نفتاح�ع���مجتمع�املعرفة�وثورة�من�أ�ساق��ذه�السلط�وديناميات�اشتغال�ا��ش�ل�

  �تصال.

  التأث���ع���مبادئ��دارة�العامة������- 2

                                                           
  .13دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص  األردن، التقاضي االلكرتوين واحملاكم االلكرتونية، )2008( حازمالرعشة  - 1
2
  .148توفيق�عبد�الرحمن،�مرجع�سابق،�ص��-  
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�ضمن� ��لك��ونية �ا���ومة �مف�وم �ع���تفعيل �للدولة، ��داري �ال�سق �إ�� �و�تصال �املعلوميات �تقنيات �دخول مع

�الت �من �مجموعة �ظ�رت �للدولة، �العمل �ومباد��ا�منظومة �وألسس�ا ��دارة �لعمل �النمطية �الصورة �من �غ��ت �ال�� حوالت

  املعروفة،�واملتفق�عل��ا�ضمن�أدبيات�العلوم��دار�ة�ال����ع���بدراسة�كيفية�س���عمل��دارة�العامة�للدولة.

��دارة ���اية �إ�� �سيؤدي ��لك��ونية �ا���ومة �ظ�ور �أن �نظر�ترى �وج�ة �وجود �إ�� �ا��د �وصل �الرأي��.1وقد ��ذا و�جد

�وعصر� ��لك��ونية �ا���ومة �نظام �ظل �ففي ��دارة، ��عمل ��لك��ونية �ا���ومة �أ��قتھ �التأث���الذي �مدى ��� مسوغاتھ

.�2املعلوماتية،�أدى�إ���ظ�ور�آليات�جديدة�قضت�ع���املفا�يم�التقليدية�العميقة�وأحدثت�تأثرا��شيطا����الت�و�ن��داري 

جموعة�من�املستلزمات�للتما����مع�نظام�ا���ومة��لك��ونية،�من�خالل���يئة�ب�ئة�عمل��دارة�أو�وقد�احتاجت��دارة�م

�وظيفة�إنجاز� �من�أجل�اتفاق ��لك��ونية �ا���ومة �مصط�� �وأ�مية �بمع�� �العامل�ن �تثقيف �وز�ادة تدر�ب�ال�وادر�ال�شر�ة،

  .�3عمال�باستخدام�النظم�والوسائل��لك��ونية

��لذلك �الرسمية�تتجھ �والوثائق ��وراق �استخدام �وتقليص �ا��ديثة �التطبيقات �اعتماد �إ�� �ا��ديثة ��دار�ة النظم

��دارة� �أداء �كفاءة �ز�ادة �ثم �ومن ��نجاز. �وقت �و�سر�ع �الواحدة �املعاملة �تنفيذ �ت�لفة �وتخفيض ��داري �الروت�ن لتقليص

نية�إ���التوجھ�العم���نحو�امل�اتب�الالورقية�أو�امل�اتب�ال���تتقلص�العامة،�و�س����دارة�العامة�من�خالل�ا���ومة��لك��و

ف��ا�مساحة��وراق�ن�يجة�الستخدام�الوسائل��لك��ونية����إرسال�وتخز�ن�املعامالت�و��شطة�اليومية،�فضال�عن�ذلك�

���داخل�مؤسسات�و�يئات�ا���ومة�تقدم�ا���ومة��لك��ونية�رسائل�فعالة�وديناميكية�لتعز�ز�العالقات�الرسمية�البي�ية�

من�خالل�توظيف�الب�ية�الشبكية�ل���ومة��لك��ونية����تنفيذ�معامالت�تتطلب�عبور�مستو�ات�إدار�ة�مختلفة����وزارات�

ونجد�أن�ا���ومة��لك��ونية�قد�أحدثت��.4مختلفة،�مما�ينعكس��ذا�ع���جودة�العمل�الوظيفي�وتحس�ن��نتاجية��دار�ة

،�ومن��ذه�املبادئ�يمكن�أن���ا�����دارة�العامة�من�خالل�تجسيد�مجموعة�من�املبادئ�املعروفة����س���املرافق�العامةأثرا�كب

  نذكر:

  مبدأ�دوام�س���املرافق�العامة�بانتظام�وإطراد�����-أ

                                                           
1

  .�53ع،�ص�)�ا���ومة��لك��ونية�و�دارة�املعاصرة،�عّمان،�دار�أسامة�لل�شر�والتوز 2009القدوة�محمود�(��-
2
  .83)�دور�ا���ومة��لك��ونية����صناعة�القرار��داري�والتصو�ت��لك��و�ي،�مصر،�دار�الكتب�القانونية،�ص�2009باز��ش���ع���(�-  

3
لر�اض،�جامعة�نايق�العر�ية�للعلوم�)�تطبيق�ا���ومة��لك��ونية�ودور�ا����التطو�ر��داري،�رسالة�ماجست��،�قسم�اللوم��داري،�ا2010القحطا�ي�صا���بن�محمد�(�-  

  .�75منية،�ص�
4

  .195)��دارة��لك��ونية�وآفاق�تطبيقا��ا�العر�ية،�الر�اض،��مركز�البحوث،�ص�2005ياس�ن�سعد�غالب�(�-
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راد،�وذلك�ل�و��ا�تقوم�و�ع����ذا�املبدأ�استمرار�املرافق����أداء�أعمال�ا�بصورة�تنظيمية�إلشباع�ا��اجات�العامة�لألف

بأداء�خدمات�أساسية�ل�ؤالء��فراد�يتوقف�عل��ا�إ���حد�كب���تنظيم�شؤون�حيا��م،�ومن�ثم�فإن��عطل��ذه�املرافق�يؤدي�

� �حياة ��� �واضطراب �إخالل �وسائل�املواطن�نإ�� �أو��عطل �املنازل �عن �أو�الك�ر�اء �املياه �انقطاع �عند �يحدث �مثلما �وذلك ،

،�و�ساعد�نظام�ا���ومة��لك��ونية�ع����ذا�املبدأ�بصورة�أك���من�النظام�التقليدي�حيث��ستطيع�الفرد�املواصالت�العامة

صاحب�ا��دمة�أن�يحصل�عل��ا�وذلك����أي�وقت�من��وقات�من�خالل�دخولھ�ع���املوقع��لك��و�ي�ل���ة�املوجودة���ا�

،�دا�وتفعيال�مع�التقنيات�ال���ي�يح�ا�نظام�ا���ومة��لك��ونية،�مما�يجعل�مبدأ�استمرار�املرفق�العام�أك���تجسي1ا��دمة

خصوصا�أن�مبدأ��ستمرار�ة�يصطدم�بمجموعة�من��كرا�ات�الواقعية،�ع���س�يل�املثال����حالة�إضراب�جميع�موظفي�

  يا�����ذه�ا��الة.مرفق�عمومي�مع�ن،�يتعطل�ذلك�املرفق،�ومن�ورائھ�مصا���املواطن�ن،�ما�يجعل�مبدأ��ستمرار�ة�منتف

كما�أن�ما�ش�ده�العالم����ظل�جائحة��ورونا،�وما�قامت�بھ�ا���ومات�من�تداب���اح��از�ة�وطوارئ���ية،�جعل�كث��ا�

من�املرافق�بادئ��مر�توقف�خدما��ا�نظرا�العتماد�ا�ع���الوسائل�التقليدية����العمل�املعتمدة�ع���ا��ضور����زمان�وم�ان�

������جو�من��كتظاظ�و�حوامل�ورقية،�فصارت�تلك�املعطيات�الواقعية��ش�ل���ديدا�حقيقيا����ظل�مع�ن�مع�قضاء�املصا

�ح�ومات� ��ل �ف��ا �تنخرط �أن �يجب �م�ّ�ة �مسألة �الرق�� �التحول ��� �القصوى �السرعة �املرور�إ�� �جعل ��مر�الذي ا��ائحة،

  ع���مبدأ�استمرار�ة�املرفق�العام.�العالم،�من�أجل�مرونة�أك������تأدي��ا�لوظائف�ا،�ومن�أجل�ا��فاظ

  مبدأ�املساواة�أمام�املرافق�العامة��- ب

�أو���� �ا��دمات �ل�ذه �بال�سبة �سواء �مع�ن �عام �مرفق �بخدمات ��نتفاع ��� �الراغب�ن ��فراد �مساواة �املبدأ ���ذا و�قصد

�ذا�املبدأ�تواجد�الراغب�ن�����نتفاع�تحمل�أعباء��نتفاع���ا�بدون�تمي���بي��م��س�ب�ا���س�أو�الدين�أو�الرأي،�و�فرض�

بخدمات�املرفق�العام����الوضع�واملركز�الذي�يحدده�قانون�أو�الئحة�املرفق،�وأن�تتوافر�ف��م�الشروط�الالزمة�لالنتفاع���ذه�

� �ذلك �و�تج�� �تمي���بي��ما، �دون �املساواة �قدم �ع�� �نفقا��ا �وتحمل ���ا ��نتفاع ��ستطيعوا �ح�� �ا��دمات نظام��تطبيق��

ن�مِ ما�،�و�ذا�2ا���ومة��لك��ونية�الذي�يؤكد�مبدأ�املساواة�بصورة�كب��ة�جدا،�حيث�يتم�تقديم�ا��دمة�آليا�أو�إلك��ونيا

ة،�وذلك�راجع�إ���أن��نظمة�الرقمية�ال��ع��ف�شأنھ�أن�يدعم�عدم�وجود�تمي���ب�ن��فراد����ا��صول�ع���ا��دمة�املطلو�

��الرشوة�مثال�كما��و�معروف����الدوائر��دار�ة�خصوصا����البلدان�النامية�ال����عرف�فو����وفسادا�باملحاباة،�وال���فوا�إ�

                                                           
1

  .91)�ا���ومة��لك��ونية�ب�ن�النظر�ة�والتطبيق،��سكندر�ة،�دار�ا��امعة�ا��ديدة،�ص�2008عبد�الفتاح�عصام�(�-
2
  .94املرجع�نفسھ،�ص��-  
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كب��ا����أنظم��ا��دار�ة�م�ما�وضعت�من�خطط�و�رامج�ملحار�ة�الفساد،�ورفع�شعارات�ا���امة�ا��يدة،�فاألنظمة�الرقمية�

سب�القوائم�والشروط�املحددة����القوان�ن�واللوائح�املنظمة�ملرفق�عبارة�عن�مجموعة�من��وامر�ال���تتفاعل�مع�املرتفق�ح

  مع�ن،��مر�الذي�يجعل�يتلك��نظمة�تقدم�خدما��ا�ل�ل�من�استو���الشروط�املحددة�لالستفادة�من�خدمة�معينة.�

�أن�التكنولوجيا��دار�ة�ت�يح�القيام�بكث���من�امل�ام�املرفقية������ظة�واحدة،�إذ�إن�الف��  ة�ال���يحتاج�ا�املرتفق�كما

لقضاء�معاملة����دائرة�ح�ومية�تقليدية�وال���قد�تطلب�منھ��نتظار�ليوم��امل،�ور�ما�العودة����يوم�آخر،�تكفي�لقضاء�

  معامالت��ل�من�يطلب�ذلك�النوع�من�املعاملة������ظة�واحدة�و�ل�من�م�انھ�دون�عناء�تنقل�أو�طول�انتظار.

� �أمام �املساواة �تلك �أن �لنجاعة�كما �الضيقة �ا��دود �منفع��ا �تتجاوز ��لك��ونية، �ا���ومة �ت�يح�ا �ال�� �العام املرفق

وفاعلية�قضاء�معامالت�املواطن�ن،�إ���إعادة�الثقة�ب�ن��ؤالء�و��ن��دارة،�وتكر�س�التضامن�ب�ن�الشعب�والدولة�الذي��عّد�

�جتما��،�و�عيدا�عن�أي�احتقان�قد��سا�م�فيھ�عدم��رافدا�أساسيا،�وضامنا�من�ضمانات�استمرار�الدولة����إطار�السلم

�من�
ً
املساواة�والتمي���الذي�ي��اكم����أذ�ان�ونفوس�املواطن�ن�و�م�يقضون�معامال��م����الدوائر�ا���ومية�التقليدية�أوج�ا

ارة،�لذلك�فا���ومة�محاباة،�ومحسو�ية�ورشوة،�وغ���ا�من�املظا�ر�السلبية�ال���تحول�دون�بناء�الثقة�ب�ن�املواطن�و�د

�ل�ست ��نماط���لك��ونية �جميع �مع �تقطع �جديدة �منظومة ��� �بل �العامة، �تدب����دارة �أساليب �ع�� �دخلت �تقنية فقط

�للدولة،� �املؤسسية �امل�ونات �داخل �العمل �أنماط �جذري ��غ����ش�ل �نوعية �نقلھ �إحداث �إ�� �و�س�� �الكالسيكية، التنظيمية

  قدمة�من�طرف��دارة�العامة.امل�وعية�ا��دمات�العامةنو 

  التحول�الرقمي�للشعب:�املواطنة��لك��ونية�ثانيا:

�ال����� �ا��دمات �وجودة �نوعية �و�� �العامة ��دارة �عمل �أنماط ��� �التغي��ات �من �مجوعة ��لك��ونية �ا���ومة حققت

أو�املصا���ال�سيطة��،ام�العام،�أو��س�ثمارتقدم�ا،���ميع�م�ونات�املجتمع�الطبيعية�و�عتبار�ة،�سواء�ما���م�م��ا�س���النظ

ال���يطل��ا�املواطنون�من��دارة�العامة،�وع���منوال�ذلك�التغي���الذي�أحدثتھ�ا���ومة��لك��ونية�بجميع�مرافق�الدولة�

وعة�من�طفو�ع���السطح�مجمتومؤسسا��ا،�نجد�التغي���طال�مف�وم�املواطن�داخل�الدولة،�وكذا�سبل�تحقيقھ�ملصا��ھ،�ل

مالت�املعا�وقد�ا�عكس�تلك�النظرة�ا��ديدة�ع���طبيعةالتصورات�ال���أصبحت�تنظر�إ���املواطن�ع���أنھ�مواطن�إلك��و�ي.�

  يتعامل���ا�املواطن�مع��دارة.�لت��ز�أساليب�جديدة�للمواطن��لك��و�ي�

  املواطن��لك��و�ي����- 1
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�املتطلبات�القانونية،�املتطلبات�التنظيمية�إن�نجاح�ا���ومة��لك��ونية�يتطلب�تحقيق�مجمو  عة�من�الشروط،�م��ا:

و�دار�ة،�املتطلبات�التقنية،�واملتطلبات�الثقافية،�و�ذا�املتطلب��خ���بالغ���مية،�حيث��ع���ب�شر�الثقافة��لك��ونية�

��ا���ومة��لك��ونية،�و�ضمن�نجاح�ا����،�و�و�ما�يمليھ��نتقال�إ�e-citizenوتحو�ل�املواطن�العادي�إ���مواطن�إلك��و�ي�

  .1تحقيق�أ�داف�ا

�ال��� �والنتائج �والعمليات �باألفراد �يتعلق �ما ��ل �ولك��ا �ومعلوميات، �اتصاالت �تقنية �فقط �ل�ست ��لك��ونية وا���ومة

�مسا �إ��ا �العامة، �للمؤسسات �والفعالية �والكفاءة �الشفافية �لتحس�ن �و�تصاالت �املعلومات �تقنية �ألفراد�ا��ستخدم عدة

ومواطن��ا�ملواج�ة�التحديات�اليومية�ورضا�املواطن��لك��و�ي��و�املعيار��سا����الذي�تقاس�عليھ�جودة�ا��دمات�املقدمة،�

وقد�س�لت�ا���ومة��لك��ونية��ش�ل�كب���ا��دمات�املقدمة�للمواطن�ن،�بجعل�تلك�ا��دمات����ش�ل�رق���ع���البوابات�

ملساطر�أك���مرونة�وتتخ���عن�الروت�ن��جرا�ي�الطو�ل،�كما�س�ل�حفظ�معلومات�املواطن�ن����ذاكرات��لك��ونية،�لتصبح�ا

رقمية�ذكية�و�ستغناء�عن�امللفات�الورقية�لتصبح�بذلك�ا��دمة�املقدمة�للمواطن�ن�أك���فعالية،�و�دارة�العامة��للدولة�

����ظل��ذا�التقدم�الرق���ال�ائل�أصبح�2أك���عصرنة يطالب�املواطن�باملز�د�من�ا��دمات�السر�عة�وامل�سرة�من�أجل�أن�.

�للمواطن� �متوفرة �أصبحت �ال�� �التطبيقات ��عض �املثال �س�يل �ع�� ��سوق �أن �و�مكن �شاء، �وم�� �اليد �متناول ��� ت�ون

  �لك��و�ي.

 العملة��ق��اضية. -

 بطاقة�املواطن�الذكية. -

 شباك��دارة��لك��ونية.� -

 ك��و�ي.خدمات�الدفع��ل -

 إصدار�القسائم��لك��ونية. -

                                                           
1
  .145القدوة،�مرجع�سابق،�ص��-  

2
 - Stavros Zouridis and Marcel thanes �)2003�( , Egovrmnent : tolards a public administration approche, Asian Journal of  public administration, p 164.  
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�ض �ا���ومة��لك��ونية �وس�ولة،�موتدخل�تطبيقات �أك���فعالية �وجعل�ا �املواطن�ن �خدمة �صياغة �إعادة ن�اس��تيجية

�ت�يح�ا���ومة��لك��ونية�للمواطن��تصال�الدائم�باإلدارة�بدون�قيد�م�ا�ي�أو�زما�ي�لتحقق�املصا���املواطن�ن�بدون� كما

ات��جراءات��دار�ة�الكالسيكية،�فمن�خالل�نظام�ا���ومة��لك��ونية�يمكن�تفادي�الكث���من��خطاء�اليدو�ة�ال����عقيد

�يوفر� ��لك��ونية، �ا���ومة ��عرفھ �الذي �املعامالت �بيانات �فتدفق �التقليدية، �بالطر�قة �ا��دمة �تأدية �خالل �من �تحدث قد

وللوصول�باملواطن�إ���درجة�املواطن�املواطن��لك��و�ي��.1داء�ل�ل�معاملة����أي�وقتالس�ولة�و�مان�والشفافية����ت�بع�� 

ال�بد�أن�يتم�إشراكھ�بمن���شمو���ليواكب�التطورات�ا��اصلة����مجال�املعلومات�و�تصال�أو�تجيد�مجموعة�من�امل�ارات�

  .�2ساسية

  معامالت�املواطن��لك��و�ي��- 2

عة�معامالت�املواطن�عن�سابقا��ا�من�املعامالت�التقليدية�ال����انت��عتمد�ع����ساليب�مع�التحول�الذي�عرفتھ�طبي

�ا���ومة� �ونظم �تقنيات �مع �يتما��� ��ش�ل �معامالتھ �يحقق ��لك��و�ي �املواطن �أصبح �والرت�ية، �املعقدة �و�جرائية الورقية

  ع���التقنيات�الرقمية.مب�ية��للمواطن�عالقات�القانونية�و�قتصاديةال�لك��ونية،�لتصبح�بذلك�

  التوقيع��لك��و�ي��-أ

�قبيل� �ال��عت���من �ما ��ل ��لك��و�ي �اعتبار�التوقيع �و�مكن �التقليدي، �للتوقيع �حديث �كبديل ��لك��و�ي �التوقيع جاء

  الكتابة�التقليدية.

 التعرف�ع���الواج�ة�الرسومية��ساسية�لنظام�ال�شغيل.�-استخدام�ا��اسب�ال�شغيل -

 ام�امللفات.نظ� -

 استخدام�التطبيقات�وال��مجيات. -

 استخدام��ن��ن�ت. -

                                                           
1
�ردن،��لية��عمال�جامعة��–���ز�ادة�فعالية�ا���ومة��لك��ونية،�رسالة�ماجست�������عمال��لك��ونية،�عمان�)�أثر�تكنولوجيا�املعلوميات���2012ادة�نجالء�يوسف�(�-  

  .25الشرق��وسط،�ص�
2
  .156محمود�القدوة،�مرجع�سابق،�ص��-  
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 استخدام�ال��يد��لك��و�ي. -

 إ�شاء�الرسائل��لك��ونية. -

 الوصول�إ���محتوى�الشبكة. -

 ا��صول�ع���خدمة�عن�طر�ق��ن��ن�ت. -

 تف�م�ا��دمات�عن�طر�ق��ن��ن�ت. -

 ملء��ستمارات�ع����ن��ن�ت. -

 ن��ن�ت.الشراء�من�متاجر��  -

��ذا� �مواكبة �واملواطن�ن �العامة �السلطة �من ��ل �ع�� �يتوجب �و�تصال، �املعلوميات �عالم �لتطور �امل�ول �ال�سارع ومع

�أو� �وا��اصة. �العامة �املصا�� �تحقيق �مجاالت ��� �اس�ثمار�ا �أجل �من �ي�يح�ا �ال�� �تقنياتھ �مع �والتفاعل �قدر��م�ان التطور

.�1ومادي�ع���وثائق�ورقية،�وإنما��و��ل�توقيع�صادر�بوسيلة�أو�شبكة�إلك��ونية�ا��روف��صلية�امل��و�ة�بتوقيع�خطي

�واملستقلة� �ال�يئات�املتخصصة �أحد �رقمية)�تصدر�عن �صغ���(ش�ادة �رق�� �ملف �أنھ ��لك��و�ي �التوقيع ��عر�ف �يمكن كما

ستخدم�و�عض�املعلومات�امل�مة��خرى�واملع��ف���ا�من�ا���ومة�تماما�مثل�كتابة�العدل�و����ذا�امللف�يتم�تخز�ن�اسم�امل

�واملفتاح� �العام �(املفتاح �مفتاح�ن �ع�� �لھ ��سليم�ا �عند �تحتوي �و�� �ومصدر�ا، �الش�ادة �ان��اء �وتار�خ �ال�سلسل �رقم مثل

�و�و� � �الدليل ��� ��شره �فيتم �العام �املفتاح �أما �الناس، �بقية �عن �يم��ك �الذي �إلك��و�ي ��و�توقيعك �و�عت���املفتاح ا��اص)

�الناسمفت �لعامة �وأمان��.�2اح �ثقة ��لك��ونية �ا���ومة �مع �للمتعامل�ن �إعطائھ �خالل �من ��لك��و�ي �التوقيع �أ�مية وتأ�ي

وضمان،�فإذا��ان��صل�أن�التعامل�ع���الشب�ات��لك��ونية�يث���قلق�وخوف�كث���من�الناس،��مر�الذي��س�ب�نوعا�من�

  ا�عدام�الثقة���ذه�الشب�ات.

مح�التوقيع��لك��و�ي�بإبرام�التعاقدات�وإصدار�القرارات�عن��عد�دون�حضور�املتعاقدين�بأ��اص�م،�كما�و�التا����س

�أو� �املتناسقة، �واملفاتيح �السر�ة �الرموز �فكرة �ع�� �يقوم �والذي �الرق�� �التوقيع �سواء �نوعيھ �حسب ��لك��و�ي �التوقيع أن

                                                           
1
  .42-41باز�ع����ش��،�مرجع�سابق،�ص��-  

2
  .248القدوة�محمود،�مرجع�سابق،�ص���-  
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�يضمن�ا��قيقة�أك���من�التوقيع�التقليدي�ف�و��1ق�برنامج�خاصالتوقيع�بالقلم��لك��و�ي�ع���شاشة�الكمبيوتر�عن�طر  .

�ا��س �ال��و�ر�أو�العيوب �آفة �ع�� �معھ �يق��� �مما �بالتوقيع �قام �الذي �ال��ص ��و�ة �لتحديد �مأمونة �قد�وسيلة �ال�� يمة

  تص�ب�العمل��داري.

  التصو�ت��لك��و�ي���- ب

ونية�ال���استطاعت�أن��عيد�صياغة�املفا�يم��ساسية�ال���ظ�ر�التصو�ت��لك��و�ي�كأحد�تجليات�ا���ومة��لك��

تقوم�عل��ا�الدولة�من�إدارة�ومؤسسات�وطبيعة�م�ونات�السلطة�العامة،�باإلضافة�إ���مف�وم�املواطن�باعتباره�مف�وما�مركز�ا�

�ا��ديثة. �السياسية �النظر�ة ��و�آلية�داخل �السياسية �ا��ياة ��� �املواطن �مشاركة �آليات �أ�م �ت�يح��ولعل �ال�� التصو�ت

للمواطن��دالء�برأيھ�عن�طر�ق��نتخابات��ش���أنواع�ا�وال���تجسد�أحد�أعرف�تقاليد�املمارسة�الديمقراطية.�وقد�دخلت�

�ال��� �للتصو�ت �التقليدية �الطر�قة �عن �تختلف �إلك��ونية �صيغة �إ�� �لتحولھ �التصو�ت �صياغة �لتعيد ��لك��ونية ا���ومة

  اختيار�إصدار�ا�أو�ع���القلم�الذي�يتم�بھ�تحديد�الرمز��نتخا�ي�املرغوب����اختياره.�عتمد�ع����وراق�ب

�ورفع� �وا���د �والت�اليف �ال��و�ر�واختصار�الوقت �من �ا��د �ع�� �قدرتھ �خالل �من ��لك��و�ي �التصو�ت وتظ�ر�أ�مية

��لك��و� �التصو�ت �و�حقق �الشعب، �أفراد ��افة �لدى �وال�سي���والرضا �الدقة �ع���مستوى �والقدرة �التصو�ت ��� �الدقة ي

�ورغبا��م �املصوت�ن �عدد �التصو�ت�2توضيح �وسالمة �دقة �مدى �ملساءلة �بروز�ا��اجة �حالة ��� �ودقة ��مر�وضوحا �و�ز�د ،

  والتعب���عن�إرادة�املواطن�ن.

تصو�ت،�ففي�وال�يمكن�الوقوف�ع���نموذج�واحد�للتصو�ت��لك��و�ي�إذ�توجد�عدة�أش�ال�وأساليب�ل�ذا�النوع�من�ال

�العرض� �شاشات �ع�� �و�عضاء �ال��ان �وتقار�ر�و�شاط ��عمال �جدول �بوضع �ال�و�غرس �يقوم ��مر�كية �املتحدة الواليات

املوجودة����قاعات�ال�و�غرس�لت�ون�متاحة�إلك��ونيا�أمام�ا��م�ور�و�تم�التصو�ت�ف��ا�عن�طر�ق�أج�زة�إبداء�الرأي�آليا�

��نتخا ��� �وكذلك ��نتخابات�(إلك��ونيا). �ففي �إلك��ونيا، �فيھ �التصو�ت �ي�ون �أمر��ا ��� �تتم �ال�� �والرئاسية �ال�شر�عية بات

ب�ن�الرئ�س��مر��ي�جورج�بوش��بن�ومنافسھ�آل�جور�حدثت�مش�لة�كب��ة����عملية��2000الرئاسية�ال���تمت���اية�عام�

                                                           
1
  .�45،�مرجع�سابق،�ص�باز��ش���ع���-  

2
  .137-136باز��ش���ع���،�مرجع�سابق،�ص���-  
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أيام��س�ب�حسابات��صوات����والية�فلورديا�و�ان�الفيصل�التصو�ت�تأخر�ع���إثر�ا�إعالن�الفائز�����نتخابات�ملدة�ثالثة�

  .���1حل�ال��اع��و�ج�از�التصو�ت��لك��و�ي�للوالية�الذي�حسم�ال��اع�لصا���الرئ�س�بوش

�وال��� ��لك��ونية �ا���ومة �ت�يح�ا �ال�� �والتقنيات ��ساليب �من �أو�غ��ه ��لك��و�ي، �التصو�ت �تظ�ر�أ�مية ��نا ومن

�باعتبار��ذا�2فع�من�جودة�ا��دمات�العامة،�وخدمة�وتلبية�حاجيات�وتحقيق�مصا���أك���عدد�من�املواطن�ن�س���إ���الر  .

�خ����و�اللبنة��ساسية����بناء�الدولة�ا��ديثة�و�و�مدار�املمارسة�الديمقراطية�حيث��عت���املواطن��و�صاحب�السلطة�

  ���يجب�أن��س���إ���تحقيق�عوامل�الرفا�ية�والر���و�زد�ار�للمواطن.و�رادة�والشرعية�ال���يمنح�ا�للسلطة�العامة،�وال

  :خاتمة

و�عدما�وقفنا�بما�ي�يحھ�املقام�ع���أ�م�معالم�التغي��ات�الطارئة�ع����ل�من�وظائف�الدولة�ومعامالت�الشعب����

ر�ال����ع���عن�التحول�ا��ذري��سارع�الذي��ع�ش�العالم�ع���وقعھ،�فخلصنا�إ���مجموعة�من��ف�اظل�التحول�الرق���امل

�والصروح� �البنايات �خالل �من �الدولة ���ضور �التقليدي �التصور �تحول �حيث �الشعب، �ومعامالت �الدولة �وظائف �من ��ل ��

املشيدة�من�أجل�تكثيف�ا��ضور����أنظار�وو���املواطن�ن�ل�شكيل�تصور�مع�ن�عن��يبة�الدولة�وم�ان��ا�املحور�ة����حياة�

�م �حضور �بم�ام�ا�الناس�إ�� �والقيام �السلطة �أعمال �لت�سيق ��لك��ونية �واملواقع �والتطبيقات �خالل�ال��امج �آخر�من �نوع ن

�يمكن� �ال�� �العامة ��عباء �من �وتقلص �وامل�ان، �تختصر�الزمان �إم�انيات �من �الرق�� �العالم �ي�يحھ �ع���ما واختصاصا��ا

�ا��د �جودة �من ��س�ثمار�والتحس�ن �أبواب ��� �م��ا �التحول��ستفادة �مواكبة �الدولة �ع�� �صار�محتما �كما �العامة، مات

�ا��دمات� �من �كث��ا �ل�م �ي�يح �الرق�� �العالم �أن �يوم ��عد �يوما �وجدوا �الذين �املواطن�ن �معامالت �فيھ �سارت �الذي التلقا�ي

لة،�فانخرط�الناس�بجودة�عالية�و�ج�د�قليل�و�ت�اليف�أقل�مما��انت�تحتاجھ�املعامالت�التقليدية�من�تنقل�وانتظار�ملدة�طو�

حتاج�ل�ا،�لتعمل�
ُ
الذين��م�بطبيع��م�يبحثون�عن��ل�ما�يرفع�من�جودة�حيا��م�و�قلل�املج�ود�املبذول�ف��ا�واملصار�ف�امل

�والتداب����جرائية� �القانونية �املنظومات �إرساء �خالل �من ��لك��ونية �املعامالت �تنظيم �ع�� ��نكباب �ع�� �الدولة �ع�� بذلك

ولة�إعادة�التموقع����خضم�العالم�الرق���من�أجل�ا��فاظ�ع���م�ان��ا����الضبط�والتدب���واملراقبة،�إضافة�ال���ت�يح�للد

���� �ودمج�ا �املعامالت �تلك �تقن�ن �خالل �من �الدولة �خز�نة �إ�� ��لك��ونية �املعامالت �ت�يح�ا �ال�� �املالية �التدفقات �توجيھ إ��

  وارد�ا�السائرة�إ���التقلص����مجال�املعامالت�التقليدية.املنظومة�الضر��ية�ح���تحافظ�الدولة�ع���م

                                                           
1
  .25)�املجتمع�املعلوما�ي�وا���ومة��لك��ونية�مقدمة�إ���العالم��ف��اض،�ب��وت،�الدار�العر�ية�ل�ملوسوعات،�ص�2003بن�يو�س�عمر�محمد�(��-  

2
 - L’ administration électronique : Un Impératif �)2004�( , Etude de L’ OCDE. France, p 44. 
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�التق����ختاما �للتطور �مواكب��م �مدى ��� �أساسا �يتحدد �والشعوب �الدول �مستقبل �معالم �إن �نقول �أن يمكن

ال�والتكنولو��،�حيث�انخرط���سان�عمليا�����نتقال�من�عالم�واق���مرتبط�بمقوالت�الزمان�وامل�ان،�إ���عالم�اف��ا����

�ع��ف�بأي�زمان�وال�م�ان،�لذلك�من�املحّتم�ع���الدول�ال���ما�زالت��ع�ش����أنماط�العمل�الكالسيكية،�وتؤسس�دوائر�ا�

�أولو�ا��ا� �ضمن �تضع �وأن �باملرحلة، �تام �و�� �ع�� �ت�ون �وأن ��ّم��ا، ��ست��ض �أن �التقلدية ��شتغال �آليات �ع�� ا���ومة

�ل �التحتية �بالب�� �ال��وض ��س�ثمر�����س��اتيجية �وأن �املعلوميات، �التكنولوجيا �ع�� ��عليم�ا ��� �ترا�ن �وأن التصاالت،

اقتصاديات�املعرفة�من�أجل��لتحاق�بالركب�ا��ضاري�الذي�يتأسس�ع���قواعد�بيانات���مة�تتدفق�من�خالل�حوامل�

طبيعية،�والتغ���البي���الذي�رقمية�فائقة�السرعة،�وخصوصا����ظل�عالم�أصبح��ع�ش�ع���وقع�ا��وائح،�وتقلص�املوارد�ال

��و� ��سا��� �مدخل�ا �أن �صار�معلوما �ال�� �عموما �ا��ياة �وأنماط �للطاقة �مبتكرة �وسائل �عن �البحث �التفك����� �إ�� أف���

  التقنيات�و�دوات�ال���ت�يح�ا�تكنولوجيا�املعلوميات.
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  ال�سو�ق��لك��و�ي�وأثره����ز�ادة�امل��ة�التنافسية�وتحس�ن�جودة�ا��دمات�البنكية

E-marketing and its impact on increasing competitive advantage and improving the 

quality of banking services 

 

 

  م��ص:

�قتصادي،�باعتباره�القلب�النابض�واملحرك� ة�ومرموقة����ال�شاطتكمن�أ�مية��ذا�املوضوع����أن�ا���از�املصر���يحتل�م�انة��ام  

  العمليات�ال���تقوم���ا�البنوك.� �س��اتي���للتنمية��قتصادية�و�جتماعية،�من�خالل�أبرز 

�العناصر�الالزمة �أ�م �و�عت���العنصر�ال�شري �الرا�ن، �الوقت ��� �املصر�� ��لك��و�ي �بال�سو�ق ���تمام �بدأ ��ذه�لصن لقد �وأداء ع

تحقيق�امل��ة�التنافسية�وا��ودة�ال������أساس�ثقة�العميل� ا��دمات،�كما�ساعد�التطور�التكنولو���الذي�حققتھ�نظم�املعلومات�املصرفية�ع��

 ومن��نا�يبدو�والتحس�ن�املستمر�الذي��شمل��افة�املراحل�وش�ل��داء�سعيا�إلشباع�حاجات�الز�ائن. حيث�أصبحت�املدخل�الرئ�����إ���التطو�ر

 التوجھ�ال�سو�قي�ضرورة�لز�ادة�امل��ة�التنافسية�للبنوك�بصفة�عامة.

  البنوك،�امل��ة�التنافسية،�ال�سو�ق��لك��و�ي،�ا��دمات�البنكية.�ال�لمات�املفاتيح:

Abstract: 

The importance of this topic lies in the fact that the banking system occupies an important and prestigious place in 

economic activity, as it is the beating heart and strategic engine of economic and social development, through the most important 

operations carried out by banks.  

The interest in electronic money marketing has begun at the present time, and the human element is considered the most 

important element necessary for the manufacture and performance of these services, and the technological development achieved 

by the banking information systems has allowed to obtain the competitive advantage and quality that is the basis of customer 

confidence, as it has become the main gateway to the continuous development and improvement, which includes all stages and all 

forms of performance in order to satisfy the needs of customers. Therefore, marketing orientation appears as a necessity to increase 

the competitive advantage of banks in general. 

Keywords: banks, competitive advantage, e-marketing, banking services. 

  �سلك�الدكتوراهباحثة� سارة�محمد�عثمان�العم��

 �لية�العلوم�القانونية�و�قتصادية�و�جتماعية�السو���� عة�محمد�ا��امس�الر�اطجام
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  مقدمة:

ولعل�أ�م��ذه��دوار� �عت���القطاع�املصر���املحرك�الرئ�����للتنمية����أي�بلد،�ف�و�القطاع�الذي�يقوم�بأك���من�دور 

��شاط ��� �التوسع �أجل �من �املس�ثمر�ن �إ�� �املودع�ن �مدخرات �وز�ادة� �و�تحو�ل �للمواطن�ن �عمل �فرص �وخلق �قتصاد

ورفا�ية�ا��ياة�ألبناء�ذلك�الوطن.�ولقد�أدرك��قتصاديون����دراسا��م� �شطصادرات�البلد،�و�ل�ذلك�يؤدي�إ���اقتصاد�

  دور�البنوك����كفاءة�وتنمية�أي�اقتصاد�السيما����غياب�أو�محدودية�دور�أسواق��وراق�املالية. منذ�ف��ة�طو�لة�بأ�مية

���مجموعة�من�العناصر�امللموسة�و�عرف�ا��دمة�البنكية�بأ��ا�مجموعة�من�العمليات�ذات�املضمون�املنف���ال�امن�

�ال��� �املنفعية �وقيم��ا �دالال��ا �خالل �من �أو�املؤسسات ��فراد �قبل �من �املدركة �(غ���ا��قيقية) �وغ���امللموسة (ا��قيقية)،

�ا��دمة� �لر�حية �مصدرا �نفسھ �الوقت ��� ��عد �واملستقبلية،وال�� �ا��الية �و�ئتمانية �املالية �حاجا��م �إلشباع �مصدرا �ش�ل

�العناصر لبنكية،ا �ع�� �بتغليب�العناصر�غ���امللموسة �ا��دمة ��ذه �مضمون �وتتجسد و�تصف �اتان�املجموعتان� امللموسة

  ).26ص ،�2001:معال�نا��( من�العناصر�����عدين�أساسي�ن�اثن�ن:�البعد�املنف���والبعد�السما�ي

العميل�ل��صول�عل��ا�من�خالل�شرائھ�ل��دمة��و�تمثل�البعد��ول����مجموعة�املنافع�املادية�املباشرة�ال����س���

املصرفية.�أما�البعد�الثا�ي�فإنھ�يتمثل����مجموعة�ا��صائص�والسمات�ال���يتصف���ا�املضمون�املنف���املباشر�ل��دمة،�

��ا�و�ر���وإذا��ان�البعد��ول�يرتبط�بالعميل�نفسھ.�فإن�البعد�الثا�ي�يرتبط�با��دمة�البنكية�نفس�ا�و�ع���عن�مستوى�جود

  ��ا�إ���مستوى�توقعات�العميل�وإدرا�اتھ.�

إن��ذه�النظرة�الشمولية�ل��دمة�البنكية�ل�ا�ا�ع�اسات��امة�ع���املدخل�الذي��ستخدم�فيھ��سو�ق�ا�و�يع�ا،�ففي�

إبراز��ح�ن�ي�ون�للبعد�املنف���امللموس�مضام�ن�تطبيقية����مجال�بيع�ا��دمة�املصرفية�حيث�ي�ب���ع���با�ع��ذه�ا��دمة

�مضام�ن� �لھ �السما�ي �البعد �فإن ��شرا��ا، �إلقناعھ �كمدخل �العميل �حاجات �بنظام �ور�طھ �مضمو��ا ��� ��ساسية املنافع

تطبيقية����مجال�ال��و�ج�(و�و�جزء�من�عملية��سو�ق�ا��دمة)�حيث�يجب�ع���من�يقوم�ب��و�ج�ا��دمة�املصرفية�إبراز�

  خصائص�ا�ل�ستطيع�التعب���عن�جود��ا.�

��البنوك��ش�ل�م�سارع�ألن�تبقى����السوق�و�ستمر����مجال�عمل�ا،�ولكن�ذلك�ال�يتحقق��ش�ل�س�ل�و�س��،�و�س�

� ).�ومن�أجل�مالقاة�ذلك�وتحقيق�أ�داف�امل�شآت�39ص��،2016بل�تتعرض�إ���منافسة�شديدة�وقو�ة�(إسماعيل�كحيل:

ع�����ا
ُ
�� �تنافسية �م��ة �تمتلك �أن ��ستوجب �فإنھ �املطلو�ة، �البنوك�البنكية �من �غ���ا �عن �تفرد�ا �عن �خالل�ا �خرى.� ومن
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�السوق� ��� �الب�ئة �متغ��ات �مواج�ة �ع�� �قدر��ااملوضوعية ��ع�� �التنافسية �للم��ة �البنك �امتالك �بأن �القول �يمكن وعليھ،

للم��ة�التنافسية�وقدر��ا�ع���مواج�ة��خر�ن�وإم�انية�البقاء�و�ستمرار�ست�ون�وا��ة�وجلية.�و�التا���فإن�امتالك�البنك�

  ).�36،�ص2016يمثل�جزء�أساسيا�من�فلسفة��دارة�وتوج�ا��ا�املستقبلية�ولألمد�الطو�ل(إسماعيل�كحيل:�

1و�عد�تب���مف�وم�ال�سو�ق�املصر��
�لك��و�ي�ا��ديث�أمرا�م��ا����ظل�التطورات�املتالحقة�ال����ش�د�ا�الساحة��

����ا حتدام�املنافسة،�حيث��سا�م��ذااملف�وم����ز�ادة�موارد�البنك�ومن�ثم�تحقيق�املصرفية،�وال���تبلورت�أ�م�مالمح�ا

�لسبل� �اك�شاف�ا �خالل �من �جديدة �تنافسية �مزايا �ب�نمية �البنوك �تقوم �لذلك �واستخداماتھ، �البنك �موارد ��ي�ل ��� التوازن

  سية�وتحس�ن�جودة�ا��دمات�البنكية؟جديدة�وأفضل�للمنافسة،�فما����آثار�ال�سو�ق�املصر����لك��و�ي�ع���امل��ة�التناف

�املحور� ��� �التنافسية �امل��ة �ثم ��ول �املحور ��� �للبنوك �املفا�ي�� ��طار� �تحديد �سنحاول ��ش�الية ��ذه �عن لإلجابة

  الثا�ي��عد�ا�سن�ناول�ال�سو�ق��لك��و�ي�وأثره�ع���ز�ادة�امل��ة�التنافسية����املحول�الثالث.

  نوكاملحور��ول:��عر�ف�الب

"�حيث��انت�تتم�عل��ا�املبادالت�Comptoir"�إيطالية��صل�ونقصد�بـ�ا�طاولـة�الصرف�"Bancoإن��لمة�"بنك"�أصل�ا�"

  النقدية.

�متنوعة. �جد �أو��شاطات �أساسية �قوان�ن �ذات �مؤسسة �إ�� �لإلشارة �عادة ��ستخدم �أصيلة ��سمية ��� �بنك  و�لمة

�ما �وسيط �عن ��و�عبارة �للبنك �التقليدي ��عوان�واملف�وم �مختلف �من �املدخر�ن �أموال �ومتاحات �فوائض �بتجميع �يقوم ��

و�فراد،�مقابل�عائد�يوزعھ�عل��م،�ثـم�يقرض�ا��عد�ذلك�للمحتاج�ن�من�املس�ثمر�ن��والعائالت،����ش�ل�قروض����أغلب�

  دل�العائد�ومعدل�الفائدة.�حيان،�مقابل��امش�فائدة.�ومن�خالل��ذه�العملية�يـحقق�البنك�ر�حا�يتمثل����الفرق�ب�ن�مع

                                                           
1

  :عل��ا من�أ�م�ر�ائز�وظائف�ال�سو�ق�املصر���ا��ديث�ال���يجب�ال��ك����-

  خلق�أو�صناعة�العميل�بالس���نحو�العميل�املرتقب�ومعرفة�احتياجاتھ�ورغباتھ؛ �-

  ل�إيجاد�عميل�جيد؛املسا�مة����اك�شاف�الفرص��قتصادية�ودراس��ا�وتحديد�املشروعات�ا��يدة،�بمايكف �-

 مستمر�يكفل�رضاء�العميل،�وذلك��عد�القيام�بدراسة�وافية�الحتياجات�العمالء؛ تصميم�مز�ج�ا��دمات�املصرفية�بما�يكفل�إشباع�رغبات�واحتياجات�العمالء��ش�ل �-

 مل���ا�البنك؛و�جتماعيةال����ع ضرورة�قيام�مسئو���ال�سو�ق�املصر���باملعا�شة�ال�املة�للب�ئة��قتصادية �-
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يصعب��عر�ف�ا�بما��شمل�التطور�الذي� لقد�عرفت�البنوك�تطورا�كب��ا�من�حيث�أداء�ا�و�شاطا��ا�لدرجة�أنھ�أصبح

املتعلقة�بالبنوك،�القوان�ن�و�نظمة�املنظمة�ل�ا،�وكذلك�طبيعة�ال�شاط�البن�ي� ش�دتھ،�و�و�ما�أدى�إ���اختالف�التعار�ف

  عموما�يمكن��عر�ف�البنك�باالعتماد�ع���ثالثة�جوانب�و��و  وش�لھ�القانو�ي.

1ا��انب�النظري:�البنك�وسيط�ما��
  

2ا����الوساطة�املالية�ب�ن��دخار�و�س�ثمـار�(تلقي�الودا�ـع�ومنح�القروض).�غ���أن�وظيفةن�دور�البنوك�يتمثل�أساسإ
�

  تحمل�املخاطر"�����ل�العمليات�الـمصرفية.البنوك�ترتبط��عامل��ام�جدا�يـمتاز�بھ�القطاع�البنكـي�و�و�" 

 ا��انب�املؤسسا�ي:�البنك�مؤسسة�قرض

�عت���البنك�كمؤسسة�ذات�قانون�أسا����و�خضع�إ����شر�ع�خاص�ينظم�العمليات�ال���يمارس�ا،�و�عت���مؤسسات�

ا�أيضا�القيام��عمليات�اعتيادي��عمليات�البنك�وعمليات�م��قة�ل�شاط�ا،�كما�يمك�� القروض�كأ��اص�معنو�ة�تقوم��ش�ل

  .3اس�ثمار�ة

 البنك�متعدد�امل�ن ا��انب�امل�ـ��:

�املالية.� ��وراق �مجاالت �يخص �فيما �خاصة �و�عددت �تنوعت �وال�� �البنكية �امل�ن ��عتبار�تطور ��ع�ن �نأخذ �أن البد

  �ناك�معيار�ن�لوصف�امل�نة�ال���يقوم���ا�البنك:

  .1طر�قة�جمع�املوارد -

                                                           
1

رة،�ف���تخلق�قناة�جديدة�تمر�ع���ا�الوساطة�املالية���:�"تلك�ال�يئات�ال����سمح�بتحو�ل�عالقة�التمو�ل�املباشرة�ب�ن�املقرض�ن�واملق��ض�ن�املحتمل�ن�إ���عالقة�غ���مباش�-

 ".�موال�من�أ��اب�الفائض�املا���إ���أ��اب�ال��ز�املا��
2

  ـمول�بنوك��قتصاد�عامة�والسوق�النقدية�خاصة،�كما�تـؤدي�أدوار�عديدة،��و��ا�وسيط�ما��،�نذكر�أ�م�ا:ومن�خـالل�وظائـف�ا�ت�-�

 خلق�النقود:�عن�طر�ق�منح�قـروض�لالقـتصاد�أو�الدولة،�أو�عن�طر�ق�العالقات�مع�ا��ارج�وإعادة�تمو�ل�البنوك؛��-

 غرض�منح�ا�للعوامـل��قتصادية�بأش�ال�وآجال�مختلفة؛تحو�ل��موال:�و�تج���ذلك�عند�اقتـراض�رؤوس��موال���-

 وسندات�ا��ساب�املؤسسة�املصدرة)؛ توظيف�رؤوس��موال:�الذي�يقوم�ع���بيع�القيم�الـمنقولة�(إصدار�أس�م�-

 دور�تفاو����للقيم�املنقولة�والسيولة،�بطلب�من�الز�ائن.�-
3

  يمكن�عرض�العمليات��س�ثمار�ة�كما�ي��:��-�

 .وسائل�الدفع وعمليات�القروض�وتقديم�و�سي��� ا��ما��� تلقي�الودا�ع�من يحدد�ا�القانون�البن�ي�وتتضمنليات�الرئ�سية�للبنوكالعم�-

ت����مجال�ال�سي���عمليات�الصرف،عمليات�ع���الذ�ب،�املعادن�والقطع�الثمينة،عمليات�ع���القيم�املنقولة�و�ل�منتوج�ما��،��س�شارات�واملساعدا ال�شاطات�امل��قة��-

�باإليجا �البيع �عمليات �إلجراء �املؤ�لة �للمؤسسات �وغ���املنقولة �املنقولة �للتج���ات ��يجار�ال�سيطة �وعمليات �املالية �وال�ندسة �املؤسسات�املا�� ��� �املسا�مات �وحيازة ر�وأخذ

 . الناشطة�أو����قيد���شاء

 مر�لفائدة�العمالء�وتنفيذ�ا�التفاوض���سا��ا�ا��اص،��سي���محفظة�العمالء،�التوظيف�وغ���ا.تتضمن�عمليات�تلقي�وتحو�ل��وا خدمات��س�ثمار�-
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 .2منطقة�ممارسة�امل�نة -

وعموما�يمكن�القول،�أن�البنوك�تمثل�مصدرا�أساسيا�للتمو�ل�والقناة�الرئ�سية�للتداول،�ف���تلعب�دورا�أساسيا����

  �قتصادي�لألمم�كما��سا�م����تطو�ر�النظام�الرأسما���ألي�بلد. التقدم

  املحور�الثا�ي:�مف�وم�امل��ة�التنافسية

� �و�نتاج�التحول����مف�وم�امل��ة�ال�س�ية��س�ب�التحوالت�ال���عرف�ا�لم�يظ�ر�مف�وم�امل��ة�التنافسية�صدفة�وإنما

�ومجاالت� �الدولية �مسار�التجارة �تحديد ��� ���ر�الزاو�ة �ال�س�ية �امل��ة �مف�وم ��ان �فقد ��صعدة. �جميع �ع�� �وال�زال العالم

��ع�د�قر�ب��ان��ذا�وح��RICARDOالتخصص�وتقسيم�العمل�بال�سبة�للمؤسسات�والدول�ع���حد�سواء،�ومنذ�كتابات�

 �و�املف�وم�السائد�ب�ن��قتصادي�ن�ورجال��دارة.

�يواجھ� �الكب���الذي �التحدي �وأصبح �التنافسية ��و�امل��ة �جديد �ظ�ر�مف�وم �املا��� �القرن �من �أواخر�السبعينات و��

�املزا �تحو�ل �و�� �تنافسية. �م��ة �إ�� �ال�س�ية �امل��ة �تحو�ل ��و�كيفية �و�دارة ��قتصاد �تنافسية،�رجال �م��ات �إ�� �ال�س�ية يا

  أصبح�تحقيق��ذه��خ��ة�يتوقف�ع���عدة�عوامل�م��ا:

قدرة�املؤسسة�ع���خلق�عوامل��نتاج�الالزمة�لصناعة�معينة،�وال����س�ند�إ���م�ارات��شر�ة�عالية�وإ���قاعدة� -أ 

 علمية�قو�ة؛

�والتعل - ب  ��بحاث �ر�ط �مثل �املتخصصة، �عناصر��نتاج �خلق �ال��ك���ع�� �بصناعة �واملعرفة معينة،��إس��اتيجيةيم

 املوارد�العلمية�والبحثية��و�الذي�يحقق�امل��ة�التنافسية�ول�س�ب�ش�ي��ا؛ ف��ك���

ظروف�الطلب�املح��،�ف�لما�تم���الطلب�بحساسية�ل��ودة�فإن�ذلك��عطي�للمؤسسات�خ��ة�ودفعا�قو�ا�للتجديد��-ت

  و�بت�ار؛

                                                                                                                                                                                                 
1

  ونفرق�ما�ب�ن�جمع�املوارد:�-�

  عن�طر�ق�شبكة�الو�االت�من�العمالء�(أفراد�ومؤسسات)؛�-

  املدى�املتوسط). دات�ع��عن�طر�ق�أسواق�رؤوس��موال�حيث�يقوم�بإصدار�أوراق�(ش�ادات��يداع�ع���املدى�القص���وسن�-
2

  :�شاط�البنوك�ي�ون �-

  مح������إطار�حدود�بلد�ا��ص��؛ -

  دو���المتالك�ا�فروع����ا��ارج�أو�تقوم��عمليات�مع�عمالء�غ���مقيم�ن�تتعدى�ثلث�إجما���م��اني��ا.� -
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�ا�-ث �إ�� �تقود �ال�� ���داف �البحوث�وضع �و�� �ال�شر�ة �امل�ارات �ت�و�ن ��س�ثمار��� �ذلك ��س�ثمار�ومن ستمرار�ة

 والتطو�ر.

�دقيق� ��� �وتختلف �جو�ر�ا ��� �تتفق �بتعر�فات �التنافسية �امل��ة �و��اديمي�ن �الباحث�ن �من �الكث��ون �عرف لقد

��ا�وا��روج�بتعر�ف�شامل��س�ل�ع���تفاصيل�ا؛�ولذلك�سوف�يتم�ال��ك���عن�أش�ر�التعر�فات�من�أجل�التعر�ج�ع���مضامي

 حيث�عرف�امل��ة�التنافسية�ع���أ��ا�قدرة�Epetimehinالقارئ�ف�م�املقصود�بامل��ة�التنافسية،�ومن��ذه�التعر�فات�ما�ذكره�

�إدراكھ �يتم ��مر�الذي �ومقابل��ا؛ �تأدي��ا �املنافسون �ال��ستطع �طرق �أو��عدة �بطر�قة �التأدية �ع�� ��س��ا املؤسسة تيجية���

  .(Epetimehin, F. M: 2011, p. 18)�س��اتيجية�والسياق�الذي�ال�تطو�ھ�املنافسة ال�سو�قية،�وتطبيق

امل��ة�التنافسية�ع���أ��ا�ن�يجة�قدرة�امل�شأة�ع���أداء�مجموعة�من���شطة�الضرور�ة��ش�ل�كفء��Porterكما�عرف�

��شطة�بطر�قة�فر�دة�لتمك��ا�من�ا��صول�ع���تم������القيمة�ل��صول�ع���ت�لفة�أقل�من�املنافس�ن�وتقوم�ب�نظيم��ذه�

 .(Porter, M. E: 1998. p 11)� للعمالء

1و�عرف
كذلك�ع���أ��ا�"�القدرة�ع���تحقيق�ا��اجات�للمس��لك�أو�القيمة�ال���يتم�ا��صول�عل��ا�من�ذلك�املنتج��

ع���أن�امل��ة�التنافسية�ت�شأ�أساسا�من�القيمة�ال���Porter دومثال�ذلك�قصر�ف��ة�التور�د�أو�ا��ودة�العالية�للمنتج�وقد�أك

�يخلق�ا �أن �البنك �ا��دمة��باستطاعة �خالل �من �متم��ة �منافع �أو�تقديم �سعر�منخفض، �ش�ل �تأخذ �أن �يمكن �إذ لعمالئھ،

  .املقدمة�مقارنةباملنافس�ن

�التعام �لھ �ي�بع �الذي �الوضع �أ��ا" �ع�� �كذلك �للبنك �التنافسية �بامل��ة ��سواقو�قصد �مختلف �مع �ومع��ل املصرفية

قدرة�البنك�ع����داء�بطر�قة��عناصر�الب�ئة�املحيطة�بھ�بصورة�أفضل�من�منافسيھ،�بمع���أن�امل��ة�التنافسية��ع���عن

  .منافسيھ�عن�القيام�بمثل�ا����ز�

�جل�القص��،��مر��رونة���و�عرف�كذلك�أ��ا�"اس��اتيجية�قيمة�تجمع�ب�ن��ل��ام��س��اتي�������جل�الطو�ل�وامل

  ).198،�ص� 2010 (عظي���دالل:بالغ�الصعو�ة"��الذي�يجعل�تأس�س�ا�واملحافظة�عل��ا�أمر�

،��عر�ف�امل��ة�التنافسية�بأ��ا�املف�وم�الذي��ستخدم��ش�ل�عام�لوصف��داء�ال�س���للمنافس�ن����Pothب�نما�ذكر

�تمت �امل�شأة �تلك �بأن �فيقال �معينة؛ �سوق �أك���من�ب�ئة �اقتصادية �قيمة �ع���خلق �القدرة �لد��ا ��انت �إذا �تنافسية �م��ة لك
                                                           

1
 ��حالة�إتباعھ�إلس��اتيجية�معينة�للتنافس".��عرف�امل��ة�التنافسية�أيضا�ع���أ��ا�"���م��ة�أو�عنصر�تفوق�البنك�يتم�تحقيقھ���-
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�امل��ة� �تحقيق �أوال: ��ما: �التنافسية �امل��ة �لتحقيق �فاصالن �خياران �لد��ا �امل�شآت �فإن �ولذلك �السوق. �ذات ��� منافس��ا

�للعمالء �متم��ة �خدمة �تقديم �خالل �من �العمل �سوق �داخل �املوقع ��� �ع���التفوق �وثانيا:��التنافسية �أقل، �ت�لفة أو�تحقيق

)،�23 ،�ص2004تحقيق�امل��ة�التنافسية�ع���التم������الكفاءة�من�خالل�التفوق����امل�ارات�واملوارد�(محسن�أحمد�ا��ض��ي:�

القدرة�ع���تحديد�وف�م�القوى�التنافسية����السوق��وعليھ،�فإن�قدرة�امل�شآت�ع���تحقيق�امل��ة�التنافسية�ت��ز�من�خالل

الكفاءة�لنقل�وإدارة�املوارد�الضرور�ة�لردود�الفعل�التنافسية�املناسبة� يفية��غ���م�مع�الوقت�مرتبط�ن����ذات�الوقت�معوك

  (Poth, S : 2014. p. 55).   ����الوقت�املناسب

�التحدياتو  �ظل ��� �لتحقيقھ �البنوك ��س�� �اس��اتيجيا ��دفا �التنافسية �وتطو�ر�امل��ة �امتالك � �مثل جراء�التنافسية

تحر�ر�ا��دمات�املصرفية،�إذ�ينظر�إ���امل��ة�التنافسية�ع���أ��ا�قدرة�البنك�ع���تحقيق�حاجات�العميل�املصر������الوقت�

)،�أو�القيمة�ال���يتم���ا��صول�عل��ا�من�ا��دمة�مثل�80،�ص�1998ن�يل�مر����خليل،(وامل�ان�املناسب�و�السعر�املناسب�

  :�ة�التنافسية�تحقق�أمر�ن�أساسي�ن��ماا��ودة�العالية�و�التا���فامل�

 إنتاج�قيم�ومنافع�للعمالء�أع���مما�يحققھ�املنافس�ن؛ -

 تأكيد�حالة�من�التم���و�ختالف�ب�ن�املنافس�ن. -

  املحورالثالث:�أثر�ال�سو�ق��لك��و�ي����اك�ساب�امل��ة�التنافسية�للبنوك

�بإم�انھ�أن�ال�يفعلإن�ممارسة�العمل�املصر���ع����ن��نت�من�شأنھ�أن�يحس ذلك،حيث� ن�من�أداء�البنوك،�كما

،�ع���أنھ�ال�توجد�عالقة�ارتباط�وطيدة�ب�ن��داء�وممارسة�العمل�املصر���ع����ن��نت،�ع���1أكدت�مجموعة�من�الدراسات

  �خ���ال�يؤثر�بدرجة�كب��ة�ع���عام���املخاطرة�والر�حية����العمل�املصر��.��ذا�اعتبار�

الدراسات�ال���أكدت�ع���أ�مية�العمل�املصر����لك��و�ي�كأداة�فعالة��عزز�وتحسن���� م�من�ذلك�تبقىوع���الرغ�

�كث��ة �البنوك �دراسة أداء �أ�م�ا �من �ت�يح�اHernando &Neit  �ومتعددة �ال�� �ا��ديدة �املصرفية �القنوات �ع�� �ركزت  ال��

� �دراسة �وكذلك ��ن��نت، �من�Deyoungشبكة �مجموعة �شملت �الواليات�ال�� ��� �التجار�ة �وال��� البنوك ��مر�كية، املتحدة

�خالل �من ��لك��ونية �والص��فة ��داء �ب�ن ��يجابية �العالقة �تأكيد �إ�� �بدور�ا �تخفيض� خرجت �ع�� �الكب��ة ��ن��نت قدرة

                                                           
1

حول�أثر�العمل�املصر����لك��و�ي��2011سنة�(Alsmadi&alwabel)  �أكدت�مجموعة�من�الدراسات�ال���أجر�ت�����ذا�املضمار،�وذلك�من�خالل�دراسة�أجرا�ا��ل�من�- �

ع����داء�الك���للبنك�عند�استخدام��ن��نت،�و�ررا�ذلك�عن�طر�ق�الت�اليف�املرتبطة�بالص��فة��ع���البنوك�التجار�ة��ردنية،�حيث�خلص�الباحثان�أن��ناك�أثرا�سلبيا

�املستمرة،�التدر�ب�والت�و�ن�املستمر�للموظف�ن،�والذي�قد�ي�ون  أع���ت�لفة�من��يرادات��جمالية���لك��ونية،�وال����شمل�كال�من�الب�ية�التحتية��لك��ونية،�الصيانة

 ات��لك��ونية�املقدمة.ل��دم
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�للقروض �بال�سبة �ســواء �الفائدة �أسعار �ع�� �ذلك �وا�ع�اسات �للودا�ع الت�اليف  MALHOTRA Pooja& SINGH أو

Balwinder :2009, p48 ) (إضافة�إ���أنھ�عوض�التج���ات�املكت�ية�واملوارد�املادية�املطلو�ة،�أصبحت�مجرد�بضع�نقرات�، 

�أر�اح ��� �وز�ادة �النمو�السر�ع، �العامة، �النفقات �انخفاض �إ�� �بالضرورة �يؤدي �و�و�ما �املعامالت، �إتمام �أجل �من  تكفي

  املسا�ميـن.

��� �كقناة ��ن��نت �ا��دمات،خصائص�إن �إنتاج �عمليات ��� �املزايا �من �العديد �تخلق �أن �شأ��ا �من �جديدة سليم

استقطاب�العديد�من�املودع�ن��ا��دمات،�سلوك�العمالء،��ذا�إضافة�إ���عدم�اع��اف�ا�با��دود�ا��غرافية�وال���ت�يح�للبنك

عمالء�واسعة،��ل��ذا�سيؤثر������اية�����قاعدةواملس�ثمر�ن�من�خارج�املنطقة�الرئ�سية�ملوقع�البنك�أو�أحد�فروعھ�و�التا

�للبنك �املا�� ��داء �ع�� �وع���(DEYOUNG Robert, LANG W. William & NOLLE L.Daniel, : 2007, p1046 ) املطاف ،

  :املصرفية��لك��ونية�ع����داء�من�خالل���عاد�التالية�العموم�تؤثر�ممارسة��عمال

  :تحس�ن�جودة�ا��دمات1-

فالتكنولوجيا��قصد�بتحس�ن�جودة�ا��دمة�املصرفية�بتحس�ن�القيمة�املضافة�ال���تقدم�ا��ذه�ا��دمات�للعمالءي

�حيث �املصرفية، �ا��دمات �مع �ا��ال �و�كذا �خدمة، �ألي �التطو�ر�والتجديد ��عت���مفتاح �لألعمال��املتقدمة �مزايا �عدة ت�يح

�أ �ا��دمة �جودة �تحس�ن ��� ��سا�م �أن �شأ��ا �من �تطو�راملصرفية �الذاتية، �ا��دمات ��عد،���م�ا: �عن ��س�شار�ة ا��دمات

عدم�محدودية�زمان�وم�ان�تقديم�ا��دمات،�كسب�الوقت،�إم�انية�التفاوض،املرونة،��س�يل�عملية�ا��صول�ع���ا��دمة،�

،��ل�ا��سا�م����تحس�ن�املوثوقة�و�منة�وغ���ا�من�املزايا�املعلومات�التفاعل����الوقت�ا��قيقي،��ستجابة�السر�عة،�تبادل

  .جودة�ا��دمة�البنكية

  :�تخفيض�الت�اليف2-

اقتصاديات�ا���م��يتفق�معظم�الباحث�ن�أن�تب����عمال��لك��ونية�يؤدي�إ���تخفيض�الت�اليف،�و�ستفادة�من

من�Riddle �و�ش��و���وقت�قيا���،��من�العمالء�بت�لفة�منخفضة�كن�يجة�لذلك،�ف���تؤدي�إ���نقل�املعلومة�لقاعدة�واسعة

��و�عدم ��لك��ونية �يم����عمال �ما �أ�م �أن �دراستھ �أخرى��خالل �ت�اليف �إلغاء �إ�� �باإلضافة �املدخالت، �مصار�ف وجود

�و�عت�� �وغ���ا، �املعامالت �مصار�ف �إ�����Lemaîtreال��و�ج، �كب��ة �ب�سبة �يؤدي ��ن��نت �ع�� �املصر�� �العمل �ممارسة أن

  .العمالء�ا��دد،�وت�اليف�التعامل�مع�م�البحث�عن�التخلص�من�مصار�ف
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 :فتح�أسواق�جديدة�-3

قادرة�ع����إن�البنوك�ال����عتمد�ال�سو�ق��لك��و�ي�ستكسر�ا��واجز�امل�انية�املحددة�بالضرورة،�و�التا���ست�ون 

ك��ا�من�ز�ادة�حص��ا�سيم�غزو��سواق�واس��داف�شرائح�جديدة�من�العمالء�سواء�����سواق�املحلية�أو��جن�ية،�و�ذا�ما

 .السوقية�وإدارة�عالقا��ا�مع�العمالء����مناطق�جغرافية�أ�عد

 :توسيع��شكيلة�ا��دمات�املقدمة�-4

�أوسع ��شكيلة �تقديم �من �يمك��ا �توز�عية، �قنوات �عدة �ع�� ��لك��و�ي �للعمل �املمارسة �البنوك �اعتماد من��إن

�� �املحفظة �الرق��، �التوقيع �مثل �املعروضة �خالل�اا��دمات �من �قادرة �ست�ون �ا��دمات، �من �وغ���ا �خلق��لك��ونية ع��

 .التم������السوق�املصر���ومجا��ة�شدة�املنافسة

 :�عز�ز�العالقة�مع�العمالء�-5

قنوات�اتصال��إن�اعتماد�العمل�املصر����لك��و�ي��سمح�بتعز�ز�عالقة�العمالء�مع�املصرف،�من�خالل�استخدام

� �إضافة �ومت�املة، ��ستجابةمتعددة �إ�� �سيؤدي �ما �و�ذا ��وقات، �جميع ��� �متاحة �أ��ا �العمالء��إ�� �ملتطلبات الفعالة

 ورغبا��م�ال���سوف�تؤثر�ع���مستوى�رضا�م�بالضرورة.

 :تطو�ر�وتنو�ع�ا��دمات�البنكية�-6

خدما��ا�للوصول�إ�������ظل�املنافسة�املحتدمة�و����ذا��طار�يجب�ع���البنوك�تلبية��افة�احتياجات�العمالء�وتنو�ع

�املصرفية� �ل��دمات �جديدة �مزايا �وإضافة �إدخال �املصرفية �بتطو�ر�ا��دمات �واملقصود �الشاملة، �البنوك �مف�وم تطبيق

��ذه �تؤدي �بحيث �الز�ائن، �واحتياجات �يتما��� �بما �أش�ال��القائمة �تأخذ �وقد � �ا��دمات ��ذه �ع�� �الطلب �ز�ادة �إ�� املزايا

 لية�العديد�من�ا��وانب�ومن�أ�م��ذه�ا��دمات:ا��دمات�البنكية�ا��ا�تطو�ر

�شراء - �مثل �والعائلية �ال��صية ��حتياجات �لتمو�ل ��ستخدم �سكنية����تمام�بالقروض�ال��صية�وال�� وحدات

  وسيارات�وأج�زة�م��لية؛

  ��تمام�بتقديم�القروض�للمشروعات�الصغ��ة�ومتنا�ية�الصغر؛ -
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ملرحلة�فإن��ناك�حاجة�إ���تقديم��عض�ا��دمات�ا��ديثة�أو�التوسع����ال��ك���ع���الص��فة�التجزئة�خالل��ذه�ا -

� �صادق: �(مدحت �م��ا �2001القائم �ص �الفوات���التجار�ة،�36، �املش��كة،خصم �القروض �التأج���التمو���، �مثل: (

  شراء�ال��امات�التصدير،�تقديم�خدمات�التغطية�من�مخاطر�تقلبات�أسعار�الفائدة�والصرف.

  :الرأس�املال�ال�شري �رتقاء�ب�-7

�العمالء �إدراك �تؤثر�ع�� �بدور�ا �وال�� �املصرفية �ا��دمات �م�ونات �ع�� �العناصر�املؤثرة �أ�م �ا��دمات��من ��ودة

املصرفية�املقدمة�ل�م����العنصر�ال�شري،�والعنصر�ال�شري�يتعلق�باألفرادالعامل�ن�بالبنك�والذين�يحت�ون��ش�ل�مباشر�أو�

�ح �العمالء، �ع��غ���مباشر�مع �يتوجب �يخص��يث �املستمر�فيما �الت�و�ن �طر�ق �عن �العامل�ن �م�ارات �ب�نمية �القيام �دارة

�ال�س�يالت �عليھ�استعمال �املتفق �فمن �استقبال�م، �وكيفية �العمالء �بمعامالت �املتعلقة �ا��وانب �يخص �أو�فيما أن��املادية،

�العاملون  ���ا �يتصف �أن �يجب �ال�� �والقدرات �امل�ارات �من �مجموعة �خاصة��ناك �مباشر��بالبنوك �اتصال �ل�م �ممن �ؤالء

  ).�6- 5،�ص�ص�2004بالعمالء،�ودور�م�كعامل�اس��اتي������إنتاج�و�يع�ا��دمات�وم��ا�ا��دمات�املصرفية�(محمد�ز�دان:�

�ال�� �ا���ود �من �الرغم �فع�� �املصر�� �باألداء �لالرتقاء �الر�ائز��ساسية �من �ال�شري �املال �الرأس �إدارات�و�عد �بذل��ا

�من� �عدد �تب�� �يتطلب �أداءالعنصر�ال�شري �بمستوى ��رتقاء �غ���أن �املصرفية، �لتطو�ر�ا��دمة ��خ��ة �السنوات ��� البنوك

  :،�وال���نذكر�م��ا�ما�ي��"للوصول�إ���نموذج�"�املصر���الفعال��س��اتيجيات�املت�املة

تكنولوجيا�الصناعة���وادر�املصرفية�ع���استخدام�ستعانة�بأحد�بيوت�ا����ة�العاملية�أو�البنوك�الك��ى�لتدر�ب�ال -

 )؛19،�ص�1998(بنك�مصر:�املصرفية�وأدوات�العصر�ا��ديث�مثل��ن��ن�ت�وغ���ا

 إرسال�موظفي�البنوك�لبعثات�تدر��ية����ا��ارج�الس�يعاب�أدوات�التكنولوجيا�العاملية�وتطبيق�ا؛ -

-  �� �بأ�مية �تتعلق �ال�� �املفا�يم �املوظف�ن �لدى �التكنولوجيةترسيخ �والتطورات �وتطو�ر��بت�ار�و�بداع ا��ديثة،

 املنتجات�املصرفية،�واملبادرة�لكسب�عمالء�جدد؛

قادر�ن����املستقبل�ع����التدر�ب�العم���ع���مجاالت�العمل�املصر���ال���لم��سبق�ل�م�العمل���ا�ح���يصبحوا -

 �ع��ض�م؛�ل���قداملراقبة�واملتا�عة�واتخاذ�القرارات�املناسبة���ل�املشا�ل�ا

�باعتباره� - ���� �وا��اسب ��تصاالت �تكنولوجيا �استخدام �ع�� �تدر��ية �برامج �بتلقي �بالبنوك �العامل�ن ��افة إلزام

 عنصرا�رئ�سيا�لتحقيق�التطو�ر�املطلوب����م�ارات�موظفي�البنوك؛
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باملنافع�ال���تخول�ا��ل��الم�موإعمالئمة،��إنتاج�ا��دمات�املصرفية�وتقديم�ا�للعمالء����أوقات�مناسبة�و���أماكن -

 املوظف؛�بنك�خدمة�من�ا��دمات�ال���يتعامل�ف��ا

ا��دمات�املصرفية�املعروضة����السوق،��تطو�ر�ا��دمات�القائمة،�حيث�يقوم�العامل�ن�بالعمل�املستمر�ع���تطو�ر -

 سلوك�العميل؛�بمرحلة�انحدار،�وذلك�اعتمادا�ع���بحوث�ال�سو�ق�ومتا�عة�وخاصة�تلك�ا��دمات�ال���تمر

 ير������ا��ذا��خ��.�عرض�ا��دمات�املصرفية�و�يع�ا�ضمن�سياق�مناسب�للعميل�ع���الصورة�ال�� -

  :مواكبة�املعاي���املصرفية�الدولية-8

  :ومن�ب�ن�أ�م�املجاالت�ال���ي�ب���العمل�ع���مواكب��ا�نذكر�ما�ي��

الدفاع��ول�عن��بنوك�أ�مية�متنامية�بوصف�ا�خطتحتل�قضية�تدعيم�رؤوس�أموال�ال�:تدعيم�القواعد�الرأسمالية -

أ�مي��ا����منح�قدرة�أك���للبنك�ع���تنو�ع��أموال�املودع�ن�وصمام��مان����مواج�ة�الصدمات�و�زمات،�فضال�عن

 .خدماتھ�واستخداماتھ

�بالبنوك - ��ئتمانية �اختصاصات�:تطو�ر�السياسات �بنك �ل�ل ��ئتمانية �السياسة �تحدد �أن �املسئولة�ا���يجب �ات

 .ع���عمليات��ئتمان�عن�منح��ئتمان�بالبنك�مع�ز�ادة�فاعلية�دور�إدارة�التفت�ش�بالبنك����الرقابة

 ):�51:�ص��2004(ن�يل�حشاد،��يتطلب�ثالثة�مراحل�مرتبطة�و���إن�حسن�إدارة�املخاطر��:��تمام�بإدارة�املخاطر -

 �عر�ف�املخاطر�ال���يتعرض�ل�ا�العمل�املصر��؛ -

 بصفة�مستمرة�من�خالل�نظم�املعلومات�مناسبة؛�القدرة�ع���قياس�تلك�املخاطر� -

املناسب�لتعظيم��قدرة��دارة�ع���مراقبة�تلك�املخاطر�قياسا�بمعاي���مناسبة�واتخاذ�القرارات�ال��يحة����الوقت -

  .العائد�مقابل�ت��يم�املخاطر

  خاتمة:  

يؤد��ا�البنك.�و�و��تصاد�العال���و��بلور�ذلك�من�خالل�الوظائف�ال��وأ�مية�����ق�إن�القطاع�البن�ي�لھ�دور�كب���

و�عت���البنك�الفاعل�الرئ��������العملية�املالية��بالغة����مختلف�املنظومات��قتصادية.�ما�جعل�النظام�البن�ي�يحتل�أ�مية

 مباشرة�من�خالل�الدور�الذي�يلعبھ�����ذا�املجال.��الغ��
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�التنافسية�و�ش�� �متم����امل��ة ��ش�ل �بھ �القيام �البنوك ��ستطيع �ما �باملقارنة�إ�� �مع��وفائق �أو�املستقبلية ا��الية

والكفاءات�ال���يتمتع���ا�البنك.�وعليھ�يمكن��املنافس�ن،�وذلك�من�خالل�استغالل�أفضل��م�انيات�واملوارد�املادية�وال�شر�ة

إل��ا�امل�شآت�عندما�تطور�أو�تمتلك�مجموعة�من�ا��صائص�واملوارد�أو�اعتبار�امل��ة�التنافسية�إجرائيا�بأ��ا�ا��الة�ال���تصل�

  �جراءات�ال����سمح�ل�ا�بالتفوق����أدا��ا�عن�منافس��ا.�تنفذ�مجموعة�من

املصرفية�و�العوامل��إن��سو�ق�ا��دمات�املصرفية��و�التعب���عن�سياسة�البنك����مجال��حاطة�الواسعة�بالسوق 

البنوك�تبحث�عن�مجموعة�من�ا��دمات��عة�ملا�يطرأ�من�تطورات�ع���العمل�املصر��،�فلقد�أصبحتال���تؤثر�ف��ا�ومتا�

العمل�املصر��.�لكن�قد�يصعب�����عض��حيان�قياس�وتحديد��ال���تل���نطاق�واسع�من�العمالء�باعتبار�م�نقطة�البدء���

التكنولوجيا�املستخدمة،�فلن��ع���ذلك�ش�ئا�إذا�لم�حيث��مدى�جودة�املنتج،�ف�ذا��خ���م�ما��ان�متم��ا�أو��فضل�من

  يكن�املس��لك�يدركھ.

�مدى �ع�� �ا��ديد ��قتصادي �املناخ �ظل ��� �املصرفية ��سواق �اخ��اق ��� �البنوك �نجاح �العمل��و�توقف إم�انية

تاح��سواق�املصرفية�باستمرار�واستعمال��ل�الوسائل�التكنولوجية����تلبية�حاجات�العمالء،�فاشتداد�املنافسة��س�ب�انف

�والء �كسب ��دف �جعل �والعاملية ��دفا��الوطنية �البنك �مع �بالتعامل �ارتباط�م �واستمرار�ة �دائم، ��ش�ل �تتطور �ال�� العمالء

�البنوك ��س�� �ال�سو�ق،��اس��اتيجيا �بحوث �خالل �من ��حتياجات �تلك �وتحليل �دراسة ��ستوجب ��مر�الذي �تحقيقھ، إ��

  ع�القادرة�ع���إشباع�ا�بدرجة�عالية.تصميم�إنتاج�السل�ومحاولة

  قائمة�املراجع:

  أوال:�املراجع�باللغة�العر�ية:

  الكتب: -1

- )� �ا��ض��ي �أحمد �آفاق�2004محسن �إ�� �ا��روج �خالل �من �التقدم �تحقيق �من�� �التنافسية: �املزايا �صناعة ،(

  ة،�الطبعة��و��،�القا�رة،التنمية�املستدامة�بالتطبيق�ع���الواقع��قتصادي�املعاصر،�مجموعة�النيل�العر�ي

 )،�أدوات�وتقنيات�مصرفية،�طبعة��و��،�دار�غر�ب�لطباعة�وال�شر�والتوز�ع،�مصر.2001مدحت�صادق( -

�نا��( - �املكتبة�2013معال �دائرة ��ردنية، �التجار�ة �املصارف �تقدم�ا �ال�� �املصرفية �ا��دمات �جودة �قياس ،(

  الوطنية،�عمان.�
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 ��ة�التنافسية����مجال��عمال،�الطبعة��و��،�مركز��سكندر�ة�للكتاب،�مصر.)�،�امل1998ن�يل�مر����خليل( -

  الرسائل: -2

،�إدارة�ا��ودة�الشاملة�وعالق��ا�بامل��ة�التنافسية�"دراسة�تطبيقية�ع���جامعة�فلسط�ن،� )2016اسماعيل�كحيل�( -

  وجامعة��ق����كحيل،.دراسة�ماجست��،غزة،�فلسط�ن:�أ�اديمية��دارة�والسياسة�للدراسات�العليا�

  املقاالت: -3

،�جامعة�2)،�دور�ال�سو�ق�املصر������ز�ادة�القدرة�التنافسية�للبنوك،�مجلة�الباحث�العدد�2003ز�دان�محمد( -

  شلف.�

�دالل( - �العلوم�2010عظي�� �مجلة �ا��ر�ي، �املحيط �ظل ��� ��عمال �ملنظمات �التنافسية �امل��ة �تحقيق �مداخل ،(

  .�قتصادية،�العدد�العاشر

�ز�دان( - �ا��زائر�ة2004محمد �للبنوك �املوسع �ال�سو�قي �املز�ج �ضمن �العنصر�ال�شرى �أ�مية �ميدانية��-)، دراسة

بالتطبيق�ع���بن�الفالحة�والتنمية�الر�فية،�املجلة�العلمية�لالقتصاد�والتجارة،��لية�التجارة،�جامعة�ع�ن�شمس،�

 ،أكتو�ر.�12العدد�الرا�ع�،�املجلد�

  مجلة�اتحاد�املصارف�العر�ية،�إدارة�املخاطر�املصرفية،�عدد�س�تم���.�)،2004ن�يل�حشاد،�( -

  ثانيا:�املراجع�باللغة��جن�ية:�

- DEYOUNG Robert, LANG W. William & NOLLE L.Daniel(2007), How the Internet affects output and 

performance at community banks, Journal of Banking & Finance, Vol.31.  

- Epetimehin, F. M �( 2011).�Achieving Competitive Advantage in Insurance Industry: The Impact of Marketing 

Innovation and Creativity. Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences (JETEMS), 

2(1).   

- Luc BERNET-ROLLAND,Principes de technique bancaire,24ème Edition :Dunod, Paris,2006. 

- MALHOTRA Pooja& SINGH Balwinder (2009), The Impact of Internet Banking on Bank Performance and 

Risk: The Indian Experience, Eurasian Journal of Business and Economics, Vol.2, N°4. 
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- Porter, M. E (1998), Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: The 

Free Press.  

- Poth, S (2014), Competitive Advantage in the Service Industry. Sweden: Uppsala University . 
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 ر�ةاملراكز�ا���و�ة�لالس�ثمار�والعالقات�الدولية،�مقار�ة�إدا

Regional centers for investment and international relations, a management 

approach  

  انو�ب�عبد�الواحد

NOUIB Abdelouahad1 

 طالب�باحث�بجامعة�ا��سن�الثا�ي،��لية�العلوم�القانونية�و�قتصادية�و�جتماعية�ع�ن�الشق�الدار�البيضاء/املغرب

UniversityHassan II, Faculté des sciences Juridiques Economiques et Sociales Ain 

Chock/Casablanca/Maroc 

  امل��ص:

تحاول��ذه�الورقة�طرح�إش�االت�را�نة�متعلقة�أساسا�بالعالقات�الدولية�وارتباط�ا�باإلدارة�العمومية�عموما�واملراكز�ا���و�ة�

�تجر�ة �بحكم �ميدانية �اليات �ع�� �اعتمادا �تصور��لالس�ثمار�خصوصا. �وضع �لالس�ثمار�ومحاولة �املركز�ا���وي �داخل س�ت�ن

  ت��ي���لس��ورة�العمل�من�أجل��عز�زه�وتقو�تھ�وكذا�تقو�م�املسار�امل�م�الذي�بدأه�املغرب����ما�يخص��صالح��داري.

  املراكز�ا���و�ة�لالس�ثمار،�العالقات�الدولية....:ال�لمات�املفتاحية

Abstract: 

This paperattempts to presentcurrentproblemsrelatedmainly to international relations and theirconnection to public administration 

in general and to regionalinvestmentcenters in particular. Relying on fieldmechanisms by virtue of the experience of 

twoyearswithin the regionalinvestment center and trying to develop a corrective vision of the workprocess in order to strengthen 

and strengthenit, as well as evaluate the important pathstarted by Moroccowith regard to administrative reform. 

Key words:Regional centers for investment, international relations... 

                                                           
1
 :Email : abdelouahad.nouib-etu@etu.univh2c.ma, // abd.nouib@gmail.com 
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  مقدمة:

،�خاصة��عد�تداعيات���ية�عاملية�أثرت��ش�ل�كب������(L’incertitude)تأ�ي��ذه�الورقة�البحثية����عالم��عرف��عدم�اليق�ن

فة�عامة�مواز�ن�القوى�والعالقات�الدولية،��ذه�املتغ��ات��ان�ل�ا�من��ثر�السل���الكب���ع���مجال��س�ثمار�للبلدان�بص

�العالم� ��� �ان�شرت �ال�� �ال��ية �ا��ائحة �تداعيات �من �عانت �اليوم �العالم �بلدان �جميع �أن �حيث �خاصة. �بصفة واملغرب

  وصنف��ا�منظمة�ال��ة�العاملية�بأ��ا�و�اء�عال��.�

�ا��ائحة�لقد �� �1حلت �وال�شر�عية �القانونية ��صالحات �يباشر�مجموعة�من ��ان �الذي �املغرب �ثقيال�ع�� ال����2دار�ةضيفا

�السنوات� �خالل �ت��يلھ �ع�� �والعمل �بلورتھ ��� �املغرب �شرع �الذي �املتقدمة �ا���و�ة �مشروع �ومكمالت �محددات �عت���من

�خ��ة.�كما�أ��ا�جاءت����ظرفية�سياسية�انتقالية�طبع��ا�ف��ة�انتخابية.��ذه��خ��ة��عرف����املغرب��غ��ات�م��وظة�ع���

�وكذ �السيا��� �املش�د �التنفيذية�مستوى �السياسات �مستوى �ع�� �وا��ة �تباينات �تحدث �أن �الطبي�� �ومن �ال�شر���. ا

  ل���ومة�وكذا�ال�شر�عية�ع���حد�سواء.

�القانون  �أن �إ�� �تجدر��شارة ��3كما �أواخر�سنة ��� �ح���التنفيذ �لالس�ثمار�دخل �للمراكز�ا���و�ة �العمل�2019املنظم �و�دأ ،

ل�العمل�ع���ت�سيط�املساطر��دار�ة�و�س�يل�التواصل��داري�مع�املس�ثمر�ن�املغار�ة�من�أج�4بتحديث�إداري�تم���بالرقمنة

  . Investissement Direct à l’Etranger (IDE) واملس�ثمر�ن�ا��ارجي�ن

ن�،�جعلت�م���نفس�الوقت�إن�طبيعة�العالقات�الدولية�اليوم�امل�سمة�بالتعقيد�واملتم��ة�بالتواصل�الدائم�الس�ل�والسر�ع�

�تت �أن �يجب �و�دف �مش��ك ��م �الدولية ��ش�ل�ظتدب����زمات �املت�املة �العاملية �طا�ع �منحت �كما �الدولية. �ا���ود افر�فيھ

  فتضرر���ص�أو�دولة����قارة�معينة�أصبح�لھ�التأث���الكث���ل��ص�اخر����دولة�وقارة��عيدة�املسافة.�.صر�ح

                                                           
1
 � :� �����م،�و�عط��COVID-19س�ب�جائحة ���دد �كب��،�مما ����جميع�أنحاء�العالم��ش�ل �منذ�����عطيل�حياة�املواطن�ن �و�قوض�الرفاه�والوظائف. ��قتصادي �ال�شاط ل

ب��ة����جميع�أنحاء�العالم�بحيث�التحديث��خ���للتوقعات��قتصادية����أوائل�ش�ر�مارس،�تحول�العدد�امل��ايد�من�حاالت�تف�����مراض�إ���و�اء�عال��،�ين�شر��سرعة�ك

التعديالت�الالزمة.�ل��د�من�ان�شار�الف��وس�وإعطاء�الوقت�لتقو�ة�النظم�ال��ية،�كما�أغلقت�ا���ومات�يتعذر�ع���معظم�النظم�ال��ية�التعامل�معھ،�ومواج�تھ�دون�

  مساحات�كب��ة�من�ال�شاط��قتصادي�وا��دود�ال��ية�وا��و�ة�لتنقل��فراد�والسلع.�للمز�د�:

Laurence Boone, « Éditorial : Après le confinement, une reprise sur la ligne de crête ». Dans Perspectives économiques de l'OCDE 2020/1 (N° 107), pages 9.  
2

  ز��داري.:�ت��يل�القوان�ن�التنظيمية�املتعلقة�بورش�ا���و�ة�املتقدمة�وكذا�القوان�ن�واملراسيم�املتعلقة�باإلصالحات��دار�ة�خاصة�الال�تمرك
3

� :� �رقم ��18.19.1ظ����شر�ف �جماد�7صادر��� ��خرة �1440ى ��2019ف��اير��13( �رقم �القانون �ب�نفيذ �ال��ان��18.47) �لالس�ثمار�و�بإحداث �املراكز�ا���و�ة �بإصالح املتعلق

  .ا���و�ة�املوحدة�لالس�ثمار
4

التوج��ات�و�حول�امللفات��لك��ونية�إ���:�من�أجل�ت�سيط�املساطر��دار�ة�تم�اعتماد�منصة�إلك��ونية�مع�مس�شار�خاص�تا�ع�للمركز�ا���وي�لالس�ثمار�يقدم�النصائح�و 

 /https://www.cri-invest.maال��نة�ا���و�ة�املوحدة�لالس�ثمار�وذلك�وفق�أجال�حسب�طبيعة��س�ثمار�ونوعيتھ.�موقع�املنصة��لك��ونية:�
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� �والعاملية �املحلية �والتحديات �التطورات �مواكبة �اتجا�ات�إن �ودراسة ���ا، �املرتبطة �واملتغ��ات �والعشرون، �الواحد �القرن ��

�����اسلوكيا��ا�وتأث��ا��ا،��ستد���رؤ�ة�تحليليةشاملة�مب�ية�ع���أسسعلمية�ل��و�د�القيادة��دار�ة�باملعلومات�ال���تحتاج

  اصة.تقييم��ولو�ات�واتجا�ات�املستقبل�وتأث��ا��ا�ع���العملية�التخطيطية�بصفة�خ

���موضوعنا�البح����ذا�سنحاول�التطرق�إلش�االت�وأسئلة�نرى�من�منظورنا�املتواضع�بأ��ا�تجسد�إش�االت�حقيقية�أصبح�

ت�سيطا�أل��اب�القرار�من�أجل�التبصر�،�من�الضروري�اليوم��ن�باه�ل�ا�ومنح�ا�ح���من�التفك���والتحليل�العل�����ادي��

  لسل�اتخاذ�القرار.ل�ا�وأخذ�ا��ع�ن��عتبار����مس

  تحديد�املفا�يم .1

�العالقات�الدولية تتدخل�قوى�أخرى�(منظمات�غ���ح�ومية،�قوى��كما�ال�يمكننا�فقط�التمسك�بالعالقات�ب�ن�الدول.:

.�اذا�نحن�ير�د�أن��عكس�الواقع�قدر��م�ان�من�أجل�ف�م�العالم�املعاصر�ول�ي�ن�ون�قادر�ن�ع������العالقات�الدولية�دي�ية)

�تخضع�التصر  �سياسية ��يئات �ب�ن �عالقات �أ��ا �إ�� ��عتبار.إضافة ��� �املعاي���املختلفة ��ذه �نأخذ �أن �يجب ،� �عليھ �بناًء ف

�ع��� �ال��عتمد �الدولية �فالعالقات ��فراد. �ب�ن �عالقات �ل�ست �ف�� �الدبلوماسية، �العالقات �وال�تقتصر�ع�� �الدو�� للقانون

�عتمد��.العالقات�الدولية�ل�ست�عالقات�ب�ن�الفرد�والدولة�أيًضاكما�أن���اص.�القانون�الدو��،�بل�ع���القانون�الداخ���ا

  1.�ذه�العالقات�حصرً�ا�ع���الدولة�،�ح���لو�لم�يكن�الفرد�من�مواط���الدولة

�لالس�ثمار �املراكز�ا���و�ة :� �و�ستقاللية ��عتبار�ة �بال��صية �تتمتع �عمومية ��ذا�املا�يمؤسسات �ألح�ام �وتخضع ��

املوحدة�لالس�ثمار�وال���ت�ث����جميع�قضايا�ا���و�ة�.�تا�عة�لسلطة�الداخلية�ممثلة����ترأس�مؤسسة�الوا���ل��نة�2ون القان

مركز،�حيث�أن��ل�ج�ة�تتوفر���12س�ثمار�داخل�نفوذ�املركز.�تتوزع�املراكز�باملغرب����جميع�أنحاء�ال��اب�الوط���بحوا���

  3ع���مركز.

�ال �املراكز�لوصاية �ال�تخضع �القانون، ��ذا �باملراكز�ألح�ام �املختصة ��ج�زة �اح��ام �ع�� �العمل �م��ا �الغرض �ي�ون �ال�� دولة

�املتعلقة� �والتنظيمية �ال�شر�عية �النصوص �تطبيق �ع�� �ا��رص �عامة، �و�صفة ���ا، �املنوطة �بامل�ام �م��ا �يتعلق �ما سيما

  .4باملؤسسات�العمومية

                                                           
1
 : Emmanuel Tawil, Relations internationales. 3ème éditionVuibert. 

2
  .2019املتعلق�بإصالح�املراكز�ا���و�ة�لالس�ثمار�و�إحداث�ال��ان�ا���و�ة�املوحدة�لالس�ثمار.�مطبعة�وزارة�الداخلية،�طبعة�نون����47-18القانون�رقم��:�املادة��و��:�من

3
  ج�ة�وذلك�تم�يدا�لت��يل�ورش�ا���و�ة�املتقدمة.�12:����التحديث�ال��ا�ي��خ���تم�تقليص�عدد�ا���ات�إ���

4
  .2019املتعلق�بإصالح�املراكز�ا���و�ة�لالس�ثمار�و�إحداث�ال��ان�ا���و�ة�املوحدة�لالس�ثمار.�مطبعة�وزارة�الداخلية،�طبعة�نون����47-18لثة:�من�القانون�رقم�:�املادة�الثا
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ذه�ال��ا�ي،�املسا�مة����تنفيذ�سياسة�الدولة����مجال�تنمية��س�ثمارات�وتحف���ا�تتو���املراكز،��ل�واحد�م��ا����حدود�نفو 

  1وإ�عاش�ا�وجل��ا�ع���الصعيد�ا���وي،�واملواكبة�الشاملة�للمقاوالت.

  من��ية�البحث

�ارتباط�ا ��� �إدار�ة �مقار�ة �ومقار���ا �وثائقية) �(دراسة �املتوفرة �املعطيات �تحليل �ع�� �الورقة ��ذه ��� بالعالقات��سنعتمد

�الظا�رة�الدولية. �وف�م �و�ست�باط ��القياس �ومن��ية �علمية �أدوات �ع�� �بناء �وذلك �التأث���والتأثر�واردة، �فإش�الية و�التا��

  .وا��روج�ب�تائج�تفتح�املوضوع�ع���إش�االت�أخرى 

مسبقا�لتنميتھ�وجلبھ�وتطو�ره��البد�من�الر�ط�ب�ن�املف�وم�ن،�ع���اعتبار�أن�موضوع��س�ثمار�الذي��عد�مناخا�يتم�إعداده

�الغالب� ��� �ر�طھ ��خ���يتم �أن �حيث �ا��ارجية، �والسياسات �الدولية �بالعالقات �ر�طھ �يتم �قلما ��داري، �باإلصالح بداية

  باإلصالحات�الديبلوماسية��ودولة�السيادة�واح��ام��تفاقيات�الدولية�وضمان��ستقرار�ومواصلة��صالحات��دار�ة.

من��ذا،�سنقوم�ببحث�مسألة�املراكز�ا���و�ة�باملغرب�والعالقات�الدولية�وطبيعة�العالقة�التأث��ية�بي��ما،����ظل��اانطالق

  املتغ��ات�الدولية.

  إش�الية�البحث .2

سنحاول�التفصيل�و�جابة�عن��ش�االت��ساسية�ملنطلقات��ذا�البحث،�مع�إم�انية�ر�ط�ا�بواقع�التحوالت�الدولية�ال���

  العالقات�الدولية�اليوم.���عرف�ا

(كإدارة�عمومية��ع���باالس�ثمارات�باملغرب)�والعالقات�الدولية؟�ما�الذي��2ما����العالقة�ب�ن�املركز�ا���وي�لالس�ثماروعليھ،�

جية�����غ���منذ�التحديث��داري��خ���للمراكز�ا���و�ة؟��ل�املراكز�ا���و�ة�اليوم�تتوفر�ع���رؤ�ة���لب��س�ثمارات�ا��ار 

�ا���و�ة� �املراكز� �عمل �طبيعة �تأث���ع�� �اليوم �الدولية �العالقات �لطبيعة �و�ل �العالم؟ ��عرف�ا �ال�� �الدولية �التحوالت ظل

لالس�ثمار؟�و�ل��ان�املشرع�املغر�ي�����خطورة��زمات�ال��ية�ال���أصبح�العالم��عرف�ا�اليوم�وإ���أي�حد��انت�مثل��ذه�

 شرع�املغر�ي�خالل�صياغة�القوان�ن��دار�ة�خاصة�تلك�املتعلقة�باالس�ثمارات�ا��ارجية؟��زمات�حاضرة����تصور�امل

 الفرضيات:� .3

  ومن�خالل�ما�سبق�يمكن�صياغة�الفرضيات�التالية:

                                                           
1

  .2019وحدة�لالس�ثمار.�مطبعة�وزارة�الداخلية،�طبعة�نون���املتعلق�بإصالح�املراكز�ا���و�ة�لالس�ثمار�و�إحداث�ال��ان�ا���و�ة�امل�47-18:�املادة��الرا�عة:�من�القانون�رقم�
2

من�أجل�العمل�ع������يع��س�ثمار�وت�سيط��2002:�تم�إحداث�املراكز�ا���و�ة�باملغرب�بموجب�رسالة�ملكية�وج��ا�امللك�محمد�السادس�لعبد�الرحمان�اليوسفي�سنة�

نوع�من�القصور�وتوالت�السنوات�دون�أن�نرى�إدارة�املركز�ا���وي�لالس�ثمار�تؤدي�وظائف�ا�باست�ناء�مركز�الدار�البيضاء�مساطره��دار�ة.�إال�أن�عملية�ت��يل��ذه�الرؤ�ة�شا��ا�

صياغة�رؤ�ة�ة�امللكية�إ���إعادة�وطنجة�وذلك�طبقا�ملجموعة�من�التقار�ر�الدولية�والوطنية�ال���عملت�ع������يص�أعطاب�ت��يل��ذه��دارة�ا���و�ة�امل�مة.�لت��أ�املؤسس

  جديدة�للمراكز�ومنح�ا�مز�د�من��ختصاصات��و�دعم�ا�إدار�ا�ولوجس�يا�(موظف�ن�دائم�ن،�تحديث�إداري�و�عديالت�قانونية...)
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 :عمل�املراكز�ا���و�ة�لالس�ثمار�ل�ا�قدرة�ع���جلب��س�ثمارات�ا��ارجية����عالم�دو���متغ���و�تم����الفرضية��و��

  يق�ن.�عدم�ال

 � �الثانية: �تلك�الفرضية �خاصة ��دارات �مستوى �ع�� �أثرا �تحدث �الدولية �العالقات �تؤثر�ع�� �ال�� �العاملية �زمات

  املتعلقة�باالس�ثمارات

 �:نظر�ة�العالقات�الدولية��ستمر�ح�������زمات�الدولية�بما����ذلك��س�ثمارات�(تحو�ل�املخاطر�الفرضية�الثالثة

  إ���فرص)

  وضوع:تصميم�امل .4

  �س�ثمار�ا��ار���والعالقات�الدولية،�قراءة����السياسة�ا��ارجية�و�دار�ة.املطلب��ول:

  الرؤ�ة��صالحية��دار�ة�و�دور�ا�����عز�ز�العالقات�الدوليةاملطلب�الثا�ي:�

  �س�ثمار�ا��ار���والعالقات�الدولية،�قراءة����السياسة�ا��ارجية�و��دار�ة.:أوال

خالل��ذه�النقطة�البحث����عالقة�التأث���والتأثر�ب�ن�مف�وم�العالقات�الدولية�و�صالح��داري�(أوال)،�مع�التطرق��س���من�

  بالتفصيل�لعرض�تجر�ة�املركز�ا���وي�لالس�ثمار�بج�ة�العيون�الساقية�ا��مراء�(ثانيا).

  مبدأ��صالح��داري�مدخل�لتقو�ة�العالقات�الدولية .1

ونة��خ��ة�إ���التموقع�إقليميا�ودوليا�ومحاولة�فرض�دوره�كمحرك�أسا�������شمال�إفر�قيا�مع�ا��فاظ��س���املغرب����� 

ع����امل�السيادة�الدولية�واح��ام�اتفاقيات�وأعراف�السياسات�والعالقات�الدولية.�حيث�بدأ�ا�بإصالحات�محور�ة�وعميقة�

 �� �واملجال �ا��قو�� �عديدة،��املجال �جوانب ��مت �السنوات�داخلية �بالتدرج�منذ �بدأ ��ذا��خ���الذي ��داري، �وكذا عالمي

� �مع �جديد �ع�د �ليبدأ �املا���. �القرن �من �و�دار �خ��ة �املؤسسا�ي �املغرب�ي �صالح ��� �الواحد��العمومي �القرن �مس��ل ��

  والعشرون.

�السلطة �ملمارسة �مفا�ي�� �بتحديث �السادس �محمد �امللك �ع�د �املغرب �تحد�1اس��لھ �سلوكيات�وكذا �عنھ �نتج �إداري يث

�امللكية� �فاملؤسسة �أخرى �إصالحية �وكمرحلة �السابقة. �بالف��ات �مقارن��ا �تمت �ما �إذا �خاصة �أ�ل�ا �تؤ�ي �بدأت وممارسات

                                                           
1

لعالقة��دارة�باملواطن،�ديدا�:�لقد�وضع�ا��طاب�املل�ي�املف�وم�ا��ديد�للسلطة�ضمن�سياق��ع���تصورا�جديدا�لإلدارة�ال��ابية،�ووظيفة�جديدة�لرجل�السلطة،�وتدب��ا�ج

ومن�ج�ة�أخرى��ع���إدخال�متغ���جديد����… لذلك�ف�ذا�املف�وم��ستد���من�ج�ة�مفا�يم�أخرى�مجاورة�لھ�حضرت�بقوة����ا��طب�امللكية��و���كمف�وم�القرب�واملواطنة

الوظائف�ا��ديدة�لإلدارة�ال��ابية،�داخل�أجندة�ملكية�ترا�ن�ع���التأ�يل��جتما����ب�ية��دارة�ال��ابية،�إنھ�املتغ����قتصادي�الذي�يجعل�من�التنمية��قتصادية�إحدى

  والسيا���.

�وتدب���الش �املحلية �والشؤون �العمومية �املصا�� �رعاية �ع�� �مب�� ���ا �يرتبط �وما �لسلطة، �جديد �ملف�وم ��عرض �أن �املناسبة ��ذه ��� �السلم�"...ونر�د �ع�� �واملحافظة �املح�� أن

� �و �جتما��. ���م �مباشرا �احت�ا�ا �تتطلب �ولكن �املواطن�ن �وجھ ��� �مفتوحة �ت�ون �أن �يجب �ال�� ��دار�ة �امل�اتب �داخل ���ا �ال��وض �ال�يمكن �مسؤولية �ميدانية�و�� مالمسة
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���� �بل �الضغط، �تحت �املغرب ��� ��صالحية �املبادرة �تكن �فلم �للدستور �قراءة �إعادة �بمبادرة ��حتجاجية �املطالب اس�بقت

  ��1جديد�ب�ن�امللك�والشعب.بمثابة�عقد�اجتما�

� �دستور �صدور �وتتغ���فمنذ �ترتفع �التحديات ��ن�باه��2011لكن �وجب �و�التا�� �باملغرب، �وكذا ��غ���الكث���بالعالم �اليوم إ��

والوقوف�ل��ظة�من�أجل�إعادة�التفك������أساليب�العمل�و�ليات��دار�ة�ال����عمل���ا��دارة�اليوم�خاصة�وأن�العالقات�

دولية�اليوم�امل�سمة�بالتعقيد�وصعو�ة��دراك����ل�من�العمل��داري�خاصة�ذلك�املتعلق�با��انب��س�ثماري�مشو�ا�ال

�عدم�اليق�ن�وعدم�القدرة�ع���مجاراة�العالم�ا��ار���الذي��عرف�اليوم�مرحلة�ما��عد�ان�شار�جائحة��ورونا،�وال���بدور�ا�

  عالقات�الدولية.غ��ت�مالمح�ومفا�يم�كب��ة����مجال�ال

إن�العاملية�تؤدي�ال�محالة�إ���القطع�مع�نظام�ال�سي���التقليدي�القديم�الذي�تطبعھ�و�قوة�ممارسات�إدار�ة�قديمة��عض�ا�

  2مركزي�محض�واخر�ي�سم��عدم�الكفاءة�ال�شر�ة.

� �للمدير�الذي �عديدة �صالحيات �القانون�املتعلق�باملراكز�منح �ركز�مليدير�ارغم�أن �خالل �و�س��همجلمن �إدارة �املدير س ��ذا ،�

�العمل ���ا �ا��اري �والتنظيمية �ال�شر�عية �للنصوص �طبقا �ا���و�ة�3.�ع�ن �ل��نة �رئ�سا �ا���ة �وا�� �بتعي�ن � �حد�ا �أنھ إال

املوحدة�لالس�ثمار،�و�و�بمثابة�مراقب�إداري�تم�منحھ�العديد�من��ختصاصات�حيث�ي�ت����القرارات��س�ثمار�ة�ال���ت�ث�

  �ذه�ال��نة.�ع���أنظار 

حيو�ة�وم�مة����أي�اس��اتيجية�للتنمية��قتصادية�و�جتماعية�وال�شر�ة...،�حيث�ا���و�ة�لالس�ثمار�م�انة�راكز�املتحتل�

���� �امل�مة �املحاور �أحد �واملؤسسا�ي ��داري ��صالح �ش�ل �املغرب �استقالل �فمنذ �لتحقيق�ا، �املحور�ة ��دوات �ش�ل

�للتنمية �الوطنية �أن��املخططات �ع�� �القرار�واملتخصص�ن، �ا��اب �لدى �إجماع �ف�ناك �لذلك �و�جتماعية، �قتصادية

بفعالية�إذا�لم�يتوفر�ع���مؤسسات�وإدارة�عصر�ة��خارجيا�أو�داخليا�املغرب�لن��ستطيع�مواج�ة�التحديات�املطروحة�عليھ

  .وفعالةفاعلة�

  املركز�ا���وي����ة�العيون�الساقية�ا��مراء�نموذجا .2

                                                                                                                                                                                                 
امللك�محمد�السادس�إ���املسؤول�ن��مقتطف�من�نص�ا��طاب�السامي�الذي�وج�ھ�صاحب�ا��اللةملشا�ل�م����ع�ن�امل�ان�وإشراك�م����إيجاد�ا��لول�املناسبة�واملالئمة..

  .1999أكتو�ر��12عن�ا���ات�والواليات�والعمالت�و�قاليم�من�رجال��دارة�وممث���املواطن�ن�يومھ�

  
1

�-طبعة��و��،�مطبعة��منيةال�13:�د.�أحمد�سعد�عبد�هللا�البوعين�ن،�الدولة�والدستور�و�صالح�قراءات�سياسية�ملا��عد�الر�يع�العر�ي،�سلسلة�البحث���ادي��،�عدد�

  .�2018الر�اط��
2

  .182:�عا���سدجاري،�الدولة�و�دارة�ب�ن�التقليد�والتحديث،�سلسلة�البحوث��دار�ة،�ص:�
3

  من�الباب�الثالث�من�القانون�التنظي���املتعلق�باملراكز�ا���و�ة�لالس�ثمار،�مرجع�سابق.�9:�املادة��
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�إعط �تم �سنة �بداية ��� �ملركز�العيون ��لك��ونية �للمنصة �الفعلية ��نطالقة �للمس�ثمر�ن�2020اء �املنصة �تخول �حيث ،

املراد�أن�تتم�املصادقة�عليھ�من�قبل�ال��نة�املوحدة��1الذاتي�ن�أو��عتبار��ن�أن�يرسلوا�جميع�الوثائق�الضرور�ة�للمشروع

  لالس�ثمار.

 

  2:�الصفحة��و���املتعلقة�بإدخال�معطيات�حامل�املشروع�ومكونات�املشروع1رسم�توضي���

تجتمع�بدعوة�من�رئ�س�ا��لما�دعت�الضرورة�من�القانون�املتعلق�باملراكز�ا���و�ة�لالس�ثمار،�فإن�ال��نة��31حسب�املادة�

  .تال��نةوجدول�أعمال�اسبوع.�يحدد�الرئ�ستار�خ�اجتماعاقل�مرة�واحدة����� �إ���ذلك،�وع���

لكن����حالة�املركز�ا���وي�لالس�ثمار�بالعيون،�فإن�ال��نة�ال�تجتمع�إ����عد�مرور�ش�ر�ن�إ���ثالث�أش�ر�أحيانا�و���من�ب�ن�

املالحظات�ال���الحظنا�بأ��ا��عيق��س�ثمار��غض�النظر�عن�الوضعية�الو�ائية،�فبعض��جتماعات�يمكن�أن��عقد�بطر�قة�

املرئية�عن��عد�دون�ا��اجة�إ���اجتماع�حضوري.�خاصة�تلك�ا��لسات�املتعلقة�باملوافقة�ع���املالحظات�ال���تخرج��املناظرة

  ��ا�ال��نة����دراسة�مشار�ع�التأث���ع���الب�ئة.

فر�املركز�لعبت�املنصة��لك��ونية�دورا�أساسيا����ت�سيط�املساطر��دار�ة�خاصة�املرحلة�القبلية�إلعداد�امللف،�حيث�يتو 

ع���مس�شار�ن�إدار��ن�يقومون�باالتصال�الفوري�لدى�استالم�ملف�جديد�داخل�النفوذ�ال��ا�ي�للمركز،�و�عملون�ع���مد�يد�

املساعدة�والتوجيھ�والتأط���ح���يتم�قبول�امللف�إدار�ا�من�قبل�املنصة،�ح���ال�يتم�رفضھ�و�عرض�صاحب�املشروع�لتأخ���

ملقاة�ع���ال��نة�ال���ال�تنعقد����أسبوع�أو�أسبوع�ن�إنما�تتأخر�أحيانا�إ���ثالث�أش�ر�دون�أي�غ���م��ر،�وتبقى�املسؤولية�

                                                           
1

  ة�العقار�املراد��س�ثمار�عليھ.:�تتغ���حسب�طبيعة�املشروع�وطبيع
2

الس�ثمار�و�حق�لھ�تمثيلھ�لدى�:�يحق�ألي���ص�اعتباري�أو�ذا�ي�بأن�يفتح�حساب�أو�أن�ي��أ�إ���م�اتب�دراسات�تت�لف�بم�مة�الوساطة�ب�ن�حامل�املشروع�واملركز�ا���وي�ل

  تمثي��.�جميع��دارات�املتدخلة����طبيعة�مشروعھ�وذلك�بتوقيعھ�و�الة�بمثابة�تفو�ض
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��س�يل� �مدير�املركز�من�أجل �ال��نة�ا���و�ة�إ�� �رئاسة �تفو�ض �و�منح�إم�انية �وا�� �وأن�القانون �خاصة �منطقية م��رات

  س�ثمار�إ���معيق�لالس�ثمار.عملية�البث����ملفات��س�ثمار�وح���ال�يتحول�املركز�ا���وي�لال 

�الب��وقراطية� ��ذه �فمثل �إدار�ا، �املتوارثة ��دار�ة �التصرفات ��ذه �مثل �يقبل �ال �والعاملية ��قليمية �التنافسية �منطق إن

السلبية�تدفع�العديد�من�املس�ثمر�ن�إ���إعادة�النظر�����س�ثمار�و�التا���حمل�املشروع�إ���ب�ئة�ومناخ�مناسب�أك���يتم���

  باإلصغاء�والت�سيط�و�سر�ع�املساطر��دار�ة�خاصة�املراحل��و���إلحداث�املشار�ع.

ينقص�املركز�ا���وي�لالس�ثمار�التوفر�ع���رؤ�ة�وخارطة�ترابية�لوضع�تصور�أو���للعرض�ال��ا�ي�با���ة�والعمل�ع����سو�قھ�

ملية�والتموقع��قلي���التناف����الذي�انخرط����املغرب�إعالمية�وطنيا�ودوليا�بمنطق�تناف����أك���جاذبية،�ما��عزز�فكرة�العا

  وإال�فسنؤكد�أن�املغرب�يتحرك��سرعت�ن�و�ج���ع���تنمية�املنطقة��درا�زمنيا�اخر�������غ���عنھ.

��و�� �فرصة���1حصائيات �ترك �من �فبدل �ا��ياد، �عدم �من �نوع �تو�� �للعيون �باملركز�ا���وي �ا���و�ة �ال��نة لعمل

�مع�للمس�ثمر�بأ �للعموم �مغلقة�وال�تفتح �بصفة �عقد�ا �ال��نة�إ�� �رئ�س �بصفتھ �الوا�� �ي��أ �مشروعھ �عن�م�ونات �يدافع ن

�أن� �قبيل �من )� �املشار�ع �رفض �يتم �خالل�ا �من �ال�� �امل��رات �بتكرار�نفس �فقط �و�كتفاء �أعضا��ا �مالحظات �ع�� التحفظ

�اخر�دون  �مشروع ��و�موضوع �عليھ �إنجاز�املشروع �التقدم��العقار�املراد �حالة �و�� �بھ، �التقدم �تم �وم�� �املشروع ذكر�حامل

�ش�اية�ت�ت�ال��نة����أجل�عشر�أيام�بنفس�القرار�التعلي���السابق،�و�عد�ا�ال�يتم�قبول��ذا�امللف�إال�ح�ن��غي���املوقع�

�نة�إ���أي�محاولة�ملنح�عقار�العقاري�و�التا����غي���جميع�وثائق�امللف��ول�و�و�بدوره�ي�نظر�القبول�و�الرفض،�وال�ت��أ�ال�

  غ���متنازع�عليھ�أو����ء�من��ذا�القبيل).

إن�العالقات�الدولية�اليوم��ستد����نفتاح�ع���الدول�وتوطيد�العالقات�الدولية�وتمك�ن�الفاعل�ن�السياسي�ن�من�أدوات�

�ي �لن ��مر�الذي ��س�ثمار، �وجلب �الدول �من �املس�ثمر�ن �مواج�ة �ع�� �والقدرة �ال��ا�ي�التفاوض �بتطو�ر�العرض �إال تأ�ى

�فاألجدر�أن� �لالس�ثمار، ��و�املركز�ا���وي �املف��ضة�للمس�ثمر�ا��ارجية �الواج�ة �أن �منطلق �و�من �سواء. �حد �ع�� و�داري

يتوفر�ع����قل�ع���موقع�ي�يح�معلومات�حول��ل�ج�ة�والفرص�واملخاطر�وكذا�وضعية�الوعاء�العقاري�واملناطق�الصناعية�

  غات�أو�ع����قل�اللغات�العاملية�املتعارف�عل��ا.�ب�ل�الل

�للموقع� �لكن �وحيد �شباك ��� ��س�ثمار�مجتمع�ن �مجال ��� �املتدخل�ن �جعل ��� �يتمثل �إداري �دور �ل�ا �املنصة �أن ��يح

  ية.�لك��و�ي�أيضا�دور�أسا�������جذب��س�ثمارات�وكذا��عز�ز�العالقات�الدولية�وتقو�ة�التنافسية�املجالية�العامل

                                                           
1

مشروع�فقط�معظم�ا�متعلقة�بكراء�أرا����لفائدة�مقالع�لتفت�ت��25مشروع�تم�قبول��450فإن�ال��نة�ب�ت����حوا����PotentielCompétences:�حسب�مكتب�الدراسات�

  لبث����ملفاتھ��و���بج�ة�العيون أش�ر�من�أجل�ا�8ا���ارة،�وتأجيل�البا���إ����جلسة�أخرى�دون�البث����دراسات�التأث���ع���الب�ئة�ال���استغرقت�



 مجلة القانون الدستوري والعلوم اإلداریة  
  برلین –ات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة / المانیا إصدار  

     المجلد الرابع 2021 نوفمبر - تشرین الثاني الثالث عشرالعدد 

75 
 

 الرؤ�ة��صالحية��دار�ة�و�دور�ا�����عز�ز�العالقات�الدوليةثانيا:

ال�شك�أن��ناك�العديد�من�التوج�ات��س��اتيجية�العاملية�ال����ش�د�ا�العالم�اليوم�وال���سي�ون�ل�ا�تأث���ا�القوي�ع���

ام�العوملة�ا��ديد،�ووفق��عد�اس��اتي���جديد�العالقات�ب�ن�الدول�ومجتمعا��ا�من�ج�ة،�و��ن�الدول�فيما�بي��ا،����إطار�نظ

�اليوم. �عليھ ��و�قائم �عما �جذر�ا �اختالفا �ع���مدخل�1يختلف �الدولية �والعالقات ��داري ��صالح �ملقار�ة �التطرق سنحاول

  �س�ثمار�(أوال)،�و���النقطة�الثانية�س�بحث�دور��دارة�����ندماج�العال���(ثانيا).

  س�ثماري����خدمة�العالقات�الدولية� �–�صالح��داري�� .1

�س�ثماري����املطلب�أعاله،�كيف�يخدم��ذا��خ���العالقات�الدولية�وكيف��عزز��–�عد�التفصيل����أ�مية��صالح��داري�

  السياسات�ا��ارجية�ب�ن�البلدان؟

مع�بلدان�القارة����اس�يل��عميق��عاو قتصادية�آليات�وأدوات�عديدة����اع���دبلوماسية��املغربقتصادي�وظف���ملجال���ا

من�ج�ة،�ومن�ج�ة�أخرى�تحس�ن�تموقع�ا�ع���مستوى�املنافسة�ال����عرف�ا�القارة�من�قبل�القوى�الدولية�ال���تنقسم�إ���

����القارة،�وقوى�صاعدة� ��عز�ز�نفوذ�ا ����القارة،�إضافة�إ���القوى���قوى�تقليدية��س���إ�� دف�إ���إيجاد�موطأ�قدم�ل�ا

فر�قية�والقوى�قليمية�ال���تحاول�أن��عزز�نفوذ�ا�وتقوي�م�ان��ا�من�خالل�لع��ا�لدور�الوسيط�أو�املنصة�ب�ن�الدول�� �

  2الدولية.

�ال��ا�ي �التقو�م،�-إن�التنافسية�القو�ة�اليوم�أصبحت�تج���الدول�ع���تحس�ن�عرض�ا �قتصادي�خصوصا.�وكمدخل�ل�ذا

ا�أساسيا����تأط���عمل�دولة�املؤسسات�لھ�من�الدور��سا����ما�يجعلھ�من�أولو�ات�الدول�فا��انب��داري�باعتباره�ج�از 

  بما�ف��ا�املغرب.

�ا��ارجية� �السياسات �وكذا �السيا��� �مسار�التحديث ��� ��س�ثماري�مدخال�أساسيا �املستوى �ع�� ��دار�ة ��صالحات �ش�ل

أصبح�يك�����أ�مية�قصوى�وذلك�ع���اعتبار�أن��ختالالت�ال���عانت��للدولة،�فاال�تمام�الذي�توليھ�الدولة�ل���از��داري 

م��ا��دارة�لسنوات�ورث��ا�منذ�سنوات��ستعمار�الفر����،��لفت�الدولة��درا�زمنيا�للتنمية.�لكن�ومع�توا���تقار�ر����يص�

 ب��دوار�املنوطة���ا.أعطاب��دارة�أصبح���تمام�يرجع�ش�ئا�فش�ئا�للم�انة�ال���يجب�أن�تحظى���ا�ولتعل

�قتصادي�مع�بلدان�إفر�قيا�جنوب�ال��راء�من�خالل�تفعيل��املجالغرب�بتعز�ز�التعاون�الدو������املا�تم������ذا�الصددو

�الشأن�يقول� "يجب�ع���ح�ومتنا�إعطاء��ولو�ة�لدبلوماسية��العا�ل�املغر�ي:آليات�مؤسساتية�وقانونية�متنوعة،�و����ذا

                                                           
1

 .259رة�العامة.�ص:�:��امل�بر�ر،�اس��اتيجية��صالح�����دارة�العامة،�دار�امل��ل�اللبنا�ي،�الفصل�العاشر.��تجا�ات�العاملية�وتأث��ا��ا�ع����دا
2

  237.�ص:�2018،�مارس�4،�العدد�1ر�قيا:��ليات�واملنافسة،�مجلة�مدارات�سياسية.�املجلد�:�د.�محمد�املود،�زكر�اء�أزم،�الدبلوماسية��قتصادية�للمملكة�املغر�ية�اتجاه�إف
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دامة�قادرة�ع����عبئة�الطاقات��غية�تطو�ر�الشرا�ات�وجلب��س�ثمارات�و�عز�ز�جاذبية�البالد�وكسب�مواقع�اقتصادية�مق

�العام� �القطاع�ن ��� ��قتصادي�ن �الفاعل�ن �مختلف �مع �وال�شاور �للت�سيق �ندعو�ا �كما �ا��ارجية، �املبادالت �وتنمية جديدة

� �للتعر�ف �تزخر�باملوا��اص �ال�� ��قتصادية �ال�ا��ؤ�الت �الواعدة ��نتاجية �القطاعات ��� �وخاصة ������بالد �املسا�مة دف

  1املجال��قتصادي".تنمي��ا�وإلرساء��عاون�مؤس����ب�ن�القطاعات�الوزار�ة�ال���ل�ا��شاط�دو������

الالزم�،�أصبح�من�2أصبح�دور�الدولة�����قتصاد�العال����و�التنافس���لب��س�ثمارات�وال�شاطات��قتصادیة�فمنذ�أن

اليوم�أن�تو���ا���ومة�التنفيذية�القيمة�ع���قطاع��دارة�ا�تماما�أك���ينطلق�من�تحس�ن�جودة�خدمات��دارة�العمومية�

  بما����ذلك�املراكز�ا���و�ة�لالس�ثمار.

ف���تبدأ�أوال��س���جا�دة�قبل�بدأ�مرحلة��قناع�والعمل�ع���جلب��س�ثمار��3ومن�املعروف�بأن�الديبلوماسية��قتصادية

ب�سو�ق�العرض�التق���وال��ا�ي�ملناخ��س�ثمار.��ذه�املرحلة�ت�ب���أساسا�ع���كسب�الثقة�ب�ن�البلدان،��مر�الذي�لن�يتأ�ى�

  إال�بتوف���مناخ�إداري�منافس:

 حول��ل�موقع�إلك��و�ي�خاص�باملراكز�ا���و�ة�لالس�ثمار�يتوفر�ع���لغات�عاملية�حية�(ي�يح�الولوج�إ���معلومات�

  إ���جانب�مونوغرافيا�ا���ة�وخصوصيا��ا).��-الطقس–ج�ة�وعن�وضعية�العقار�وكذا�املناخ�ا��وي�

 .املنصة��لك��ونية�املتوفرة�حاليا،��عت���متطورة�لكن�أيضا�ينقص�ا�لغات�عاملية�خاصة��نجل��ية 

 ط���م�م�ام�أخرى�و�التا���ال�مس�شار�ن�ي�ون�تخصص�م��رشاد�فقط،�عكس�ما�يحدث����أغلب�املراكز�حيث�تنا

 �سع�م�الوقت�لإلجابة�ع����ل�أسئلة�املس�ثمر�ن.

 العمل�ع���عقد���نة�ج�و�ة�مفتوحة�ع����قل�بحضور�املع���باألمر�وتمكينھ�من�املعلومات�الضرور�ة�(ا��ق����

� �لسنة �املغر�ية �اململكة �دستور �أن �خاصة �املعلومة) �ع�� ��2011ا��صول �باعتباره �يكفلھ �حقوق�أصبح �من حق

 املواطن�ن�واملرتفق�ن.

 .عقد���نة�ع����قل��ل�أسبوع�كما�ينص�ع���ذلك�قانون�املراكز�ا���و�ة�لالس�ثمار 

إن��ليات�ا��ديثة�للمنافسة،�جعلت�من�ا��ضور����الساحة�الدولية�أمرا�صعب�املنال�خاصة�مع�أن�الدولة�اليوم�تحتاج�

�ديو��ا �لسد �مالية �موارد �و 1إ�� �مع�ا��ارجية. �م���. �وقت �أي �أك���من �اليوم �ا���ود �تكثيف �الفاعل�ن ��ل �ع�� �وجب �التا��،

                                                           
1

  239.�ص:�2018،�مارس�4،�العدد�1املجلد�:�:�د.�محمد�املود،�زكر�اء�أزم،�الدبلوماسية��قتصادية�للمملكة�املغر�ية�اتجاه�إفر�قيا:��ليات�واملنافسة،�مجلة�مدارات�سياسية.�
2

  �30.�ص:�2013\1434جامعة�حلب.�لیة�ا��قوق�قسم�القانون�الدو��.��ـ�-حنة،�الدبلوماسیة�قتصادیة.��لیة�ا��قوق :�س���شو�
3

مان�بلوغ�أ�داف�ا،�وتوف���الضاستخدام�أ��اص�القانون�الدو���للطرق�و��ساليب�الدبلوماسية،�وكذلك�الوسائل��قتصادیةوالسیاسیةالتجار�ة�واملالیةوالتقنیة�من�أجل�":�

د.�عماد�حب�بدو�الت,�الدبلوماسیة�قتصادیة,�دار�املرساة,�الالذقیة،�الطبعة�لتأم�ن�املصا����قتصادیةا��ارجیة،�وتحقیق�تطور�����قتصاد�القومي.�للمز�د�ير���مراجعة:�

  6،ص��1996و��،�
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العلم�أن�املتطلبات�الداخلية�����خرى�كث��ة�وتزداد�يوم��عد�يوم����إطار�عوملة�املعلومات�وانفتاح�املغرب�ع���بلدان��تحاد�

  التار�خية�ال���تجمع�املغرب�باالتحاد�دبلوماسيا.�ورو�ي�ومقارن�نا�مع�بلدان��تحاد�بحكم�القرب�ا��غرا���والروابط�

  ليات��عز�ز�العالقات�الدولية�آمن��كآلية�دارة� .2

�أو�ل �أو�النموذجية، �املعيار�ة �النماذج �لتنفيذ �املؤسسية ��عز�ز�القدرات �إ�� �إما ���دف ��انت �ال�� ��دار�ة �النماذج �فشلت قد

���املظ�ر��مومية��يح�أن��دارة�الع2.ملالية�كما�أشرنا����السابقالتوج�ات�ا��ارجية�بحكم�وضعية�املغرب�اللتعو�ض�عن�

ومساحات�أخرى�تر�ط�ا�باملجتمع�وال����(�املراكز�ا���و�ة�لالس�ثمار)��ك���إ��اًحا�لذلك،�ولكن��ناك�أيًضا�مؤسسات�أخرى 

 3يجب�أخذ�ا�����عتبار.

��مواج�ة�القيود�املالية�امل��ايدة�ووزن�الدين�العام،�ُيطلب�ع���عدة�ج��ات����نفس�الوقت:����عمل�ا���از��داري يجب�أن�

�أقل �وأك���بموارد �أفضل ��ش�ل ��عمل �أن �تكييف�.م��ا �أيًضا �ُيطلب �القاعدة، �التغي����و �ف��ا �أصبح �اقتصادية �ب�ئة ��

�والعوملةواملسا�مة �ا��رة �التجارة �آثار�سياسة �ع�� �للسيطرة �للدولة، �ا��ديد �الدور �مع �أداء��م�ام�او�يا�ل�ا �تحس�ن ��

  .�قتصاد�الوط��

��قتصاد �أداء �تحس�ن ��و�س�ثمار�عموما�إن �تزو�د ���دارة�ع�� �واملشورة��التطور بوسائل �املا�� �الدعم �تقديم �خالل من

�والدولية �والوطنية �املحلية ��عمال �فرص �حول �.واملعلومات �من �ُيطلب �بذلك، �التحتية���دارةللقيام �ب�ي��ا �التفك����� إعادة

�لتقديم� �جديدة �علىتطو�ر�أساليب �خاص �ال��ك����ش�ل �مع �اس��اتي��، �لن�� �وفًقا �الشر�ات، �ع�� �لإلشراف التنظيمية

�املصرفية� �واملؤسسات �الشر�ات �ب�ن �وإحراز�تقدم �جديدة �ثقة �عالقات �وإقامة ��عمال، �شب�ات �و�س�ثمار��� ا��دمات،

 4ارات�من�قيمة����املساعدة�ال���تقدم�ا�للشر�ات.واملالية،�و�عر�ف�أك���دقة�ملا�ي�ب���أن�تضيفھ��د

                                                                                                                                                                                                 
1

مليار�در�م�برسم�الر�ع��ول��373,7ية�وإصالح��دارة،�بأن���م�الدين�ا��ار���العمومي�بلغ�:�أفادت�مدير�ة�الدراسات�و�التوقعات�املالية،�التا�عة�لوزارة��قتصاد�واملال

مليار�در�م)�و�ا����200,9.وأو��ت�املدير�ة،�����شر��ا��حصائية�املتعلقة�بالدين�ا��ار���العمومي�ع���موقع�ا��لك��و�ي،�أن��ذا�الدين�يتوزع�ع���ا��ز�نة�(2021لسنة�

  ليال.�22:24ع���الساعة��2021ش�ن����24تمت�ز�ارتھ�يوم��https://cutt.ly/5Evvhldمليار�در�م).�للمز�د�املرجو�مراجعة�املوقع�التا��:��172,8عمومي�ن�(الدائن�ن�ال

2
 : Angel Saldomando, Coopérationinternationale et gouvernanceRedéfinitionsoucontinuitéscontinuités? Vuesd’Amériquelatine.LES CAHIERS DU CIRDIS 

COLLECTION DÉBAT NO 2012-02. P : 53 
3
 : Angel Saldomando, Coopérationinternationale et gouvernanceRedéfinitionsoucontinuitéscontinuités? Vuesd’Amériquelatine.LES CAHIERS DU CIRDIS 

COLLECTION DÉBAT NO 2012-02. P : 59 
4
 : La Réforme Administrative au Maroc, Royaume du MarocMinistère de la FonctionPubliqueet de la Reforme Administrative..https://uclgafrica-alga.org/wp-

content/uploads/2019/05/unpan002395.pdf Visité le 25/09/2021 à 09:00. P : 02 
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لم��عد�التحقيقات�حول�عملية�صنع�القرار�العام،�والبحث�حول��دارة�والتفك������الدولة�تندرج�تحت�نفس�التخصصات�

 1الفرعية،�كما�أ��ا�ل�ست�موضوًعا�من�نفس��نواع�من�الشغل.

قاس�قيمة�وكفاءة��دارات�اليوم�أن�تحدي�الكفاءة��س���جيجب�أن�يدرك�صناع�القرار�
ُ
نًبا�إ���جنب�مع�املنافسة.����الواقع،�ت

�ع��� �لالستحواذ �الصعبة �املعركة �خوض �من �تمكي��ا �و�التا�� �لبلدا��ا �التنافسية �القدرة ��عز�ز ��� �مسا�م��ا �حيث من

��دار  �ال�يئات �قدرة �ع�� �أيًضا �الكفاءة ��ذه �و�عتمد �املال. �ورأس �وامل�ارات �جديدة�س�ثمارات �آفاق �فتح �ع�� تنمية�لل�ة

  2خلق�فرص�عمل�خاصة�لصا���الشباب.و�أن��عمل�ع����قتصادية�و�جتماعية�

إن��دارة�كآلية�من�اليات��عز�ز�العالقات�الدولية�يجب�أن�������م��نتظارات�وأن�يتم�رفع�سقف��عامل�املوظف�ن�مع�

�التقنيا �من �املوظف �تمك�ن �ع�� �أيضا �والعمل �واملس�ثمر�ن�املرتفق�ن �املغار�ة �املرتفق�ن �مع �بالتجاوب �والكفيلة �ال�افية ت

  ا��ارجي�ن.

لقد�أصبحت�العالقات�الدولية�تفرض�الكث���من�الشروط�الغ���مباشرة�ع���الدول�النامية�وال���وجدت�نفس�ا�مج��ة�ع���

د��نا�املتحدث��داري��املراكز�ا���و�ة�تحس�ن�و�غي���الكث���من�قواعد�اللعب�وكيفية�التعامل�خاصة�الواج�ة��دار�ة�(أقص

  لالس�ثمار).

  خاتمة�عامة:

بدأ��من�خالل��صالحات�ال���ن���ا����السنوات��خ��ةأنھ��رغم�أن�املغرب�عا�ى�كث��ا�ع���املستوى��داري،�لكن�الوا���

  ا�ودوليا.يتطور�و������م��نتظارات�القو�ة�والفرص�واملخاطر����ظل�التنافسية�الكب��ة�إقليمي

فالعالقات�الدولية�أصبحت�تلزم�الدول�أن�ت�ون�ذات�م�انة�قو�ة�ورص�نة�ع���جميع�املستو�ات�املالية�و�قتصادية�وكذا�

��تحاد� �إ�� �املغرب �رجع �فقد �وإدار�ا. �وسياسيا �اقتصاديا �تحوال�كب��ا �املغر�ية �الديبلوماسية �عرفت �فقد �ولإلشارة �دار�ة.

خ��ة�وأصبح�ينافس�اقتصاديا�وسياسيا�من�داخل��تحاد�وذلك�ب��م��س�ثمارات�ال���أطلق�ا�����فر�قي����السنوات�� 

�ونة��خ��ة.�إضافة�إ���قدرتھ�ع���ا��فاظ�ع���ا��لفاء��س��اتيجي�ن�خاصة�تكتالت�دول�الشرق�و�تحاد��ورو�ي.�وأخ��ا�

�لالس�ثما �بوصل��ا �استمالة �ع�� �وقدرتھ �أمر��ا �ر�ان �واملوقع�ر�ح �العتبار�الصداقة �وذلك �ع���املغرب �بإفر�قيا �وكذا ر�باملغرب

  �س��اتي��.

                                                           
1
 : Philippe Bezes et FrédéricPierru, ÉTAT, ADMINISTRATION ET POLITIQUES PUBLIQUES : LES DÉ-LIAISONS DANGEREUSES La France au miroir des sciences 

socialesnord-américaines. ❘no 02 ❘Avril-juin 2012 ❘ DOSSIER. P : 43 
2
 : PLAN NATIONAL DE LA REFORME DE L’ADMINISTRATION. UNE ADMINISTRATION PERFORMANTE AU SERVICE DU CITOYEN ET DU 

DEVELOPPEMENT.  2018 – 2021. P : 05 
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�لالس�ثمار��عا�ي� �املراكز�ا���و�ة �ذلك ��� �بما �ا���از��داري �وأن �خاصة �الس�ولة ���ذه �تحقيق�ا �يتم �لن �الر�ان ��ذه لكن

�س��و  �منطق �من�ف�م �اليوم �ال�بد �وعليھ �سابقا. �ف��ا �التفصيل �تم �كث��ة ��نخراط�نقائص �ع�� �والعمل �الدولية رة�العالقات

  ا��اد�ب�ل�فاعلية�وفعالية�ح���يصبح�املغرب�قوة�إقليمية�ودولية�ع���املدى�املتوسط.
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  .�2018،�مارس�4،�العدد�1مدارات�سياسية.�املجلد�
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 �،1996د.�عماد�حب�بدو�الت,�الدبلوماسیة�قتصادیة,�دار�املرساة,�الالذقیة،�الطبعة��و���.  
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 Angel Saldomando, Coopération internationale et gouvernance Redéfinitions ou continuités 
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 La Réforme Administrative au Maroc, Royaume du Maroc Ministère de la Fonction Publique et de la 

Réforme Administrative..https://uclgafrica-alga.org/wp-content/uploads/2019/05/unpan002395.pdf 

Visité le 25/09/2021 à 09:00. P : 02 

 Philippe Bezes et Frédéric Pierru, ÉTAT, ADMINISTRATION ET POLITIQUES PUBLIQUES : LES DÉ-

LIAISONS DANGEREUSES La France au miroir des sciences sociales nord-américaines. ❘no 02 ❘ 

Avril-juin 2012 ❘ DOSSIER.  

 PLAN NATIONAL DE LA REFORME DE L’ADMINISTRATION. UNE ADMINISTRATION PERFORMANTE 

AU SERVICE DU CITOYEN ET DU DEVELOPPEMENT.  2018 – 2021. 

 Emmanuel Tawil, Relations internationales. 3ème édition Vuibert. 
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 https://www.cri-invest.ma 

 https://cutt.ly/5Evvhld 
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  :مالحق

 

  ر�بالعيون :�نموذج�توضي���للبوابة��لك��ونية�للمركز�ا���وي�لالس�ثما2رسم�توضي���
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امللتمسات����مجال�ال�شر�ع�ب�ن�تمثالت�الفاعل�ن�املدني�ن�والسياسي�ن�ومقتضيات�القانون�

 املغر�ي

                  Petitions in the area of legislation betwen the representations of civil and political 

actors and the requirements of moroccan law  

  عبال�ابر�كن

  املغرب�–طالب�باحث�جامعة�ابن�ز�ر�ا�ادير�

  :م��ص

�مرور��������� ��10عد �إقرار�دستور �ع�� ��عز�ز�مشاركة��2011سنوات ��� ��سا�م �ال�� �ال�شاركية، �الديمقراطية �آليات �ع�� �املشرع �وتأكيد باملغرب،

� �الفصل �مقتضيات �وفق �الوط��، �العام �تدب���الشأن ��� �القانونية�املت�14املواطن �املقتضيات �فإن �العملية �الناحية �من �بامللتمسات،إال�أنھ علق

�املتعلقة�بالقانون�التنظي���السالف�الذكر�الزالت��ع��ض�ا��عض�الصعو�ات�والعراقيل�ع���مستوى��جراءات�والشروط�تحول�دون�ممارسة��ذا

 ا��ق�الدستوري.�

�املقال�يحاول  �تمثال ��ذ �مختلف �والتحليل �بالدرس �القانون�تناول �مشروع �ومناقشة �اعداد �أثناء �واملدني�ن، �السياسي�ن �الفاعل�ن �واق��احات ت

�.بتحديد�شروط�وكيفية�ممارسة�حق�تقديم�ملتمسات����مجال�ال�شر�ع،�لغاية�التعرف�ع���سقف�مطال��م�والتعديالت�املق��حة�64-14التنظي��

 .م�وإشراك�املواطنات�واملواطن�ن����العمل�ال�شر���وأبرز�املحددات�القانونية�ال���ت�نا�ا�املشرع�من�اجل�تنظي

 الفاعل�املد�ي�والسيا����-ملتمسات����مجال�ال�شر�ع��- املواطنات�واملواطن�ن���- الديمقراطية�ال�شاركية��: ال�لمات�املفاتيح

Abstract: 

     Ten years after the adoption of the 2011 constitution in morocco, the legislator has confirmed a number of participatory 

democracy mechanisms that promote citizen participation in national public affairs, in accordance with the requirements of 

chapeter 14 concerning participation in legislation. . Even if, in practice, this legal requierements relating to the aboive mentioned 

regulatory law still face some difficulties and obstacles at the level of procedures and conditions that prevent the practices this 

constitutional right. 
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This article tried to examine and analyse the various  representations and suggestions of political and civil actors during the 

preparation and discussion of draft regulatory law 14-64 specifying the conditions and modalities for exercing the right to submit 

petitions in the rea of  legislative.so as to identify the limits of their demands and the proposed amendments. And the most 

important and most prominent constitutional and legal determinants adopted by the moroccan legislator in order to organize and 

frame the participation of  citizens in the legilative work 

Key words : Participatory democracy – citizens – petitions in  area of legislative - political and civil actors 

ةمقدم :  

�������� �الديمقراطية �عن �ا��ديث �منذ�يحيل �التحوالت �من �مجموعة �ش�د �الذي �املصط�� ��ذا �وعراقة �ظ�ور�ا �سياق ع��

�لذلك �ل�شأ��ا، ��و�� �أصول�يرج�الع�ود �من �وان�ثقت �السن�ن �ع���آالف �تطورت ��و��ا �ا�� �التعار�ف ��عددية �س�ب �"دال" ع

�القرون� �مفا�يم �مع �وعصر�ال��ضة �الوسطى، �بالقرون �املتعلقة �بتلك �والرومانية ��غر�قية �املفا�يم �ام��جت �حيث متنوعة،

ن�تور�ن"���ي�تقد��عار�ف�الديمقراطية�� "�،�لذلك�فإن1الالحقة�لتعطي�خليطا�يمزج�ب�ن�ا��انب�النظري�واملمارسة�العملية

ختيارا�حرا�ل��اكم�ن�من�قبل�املح�وم�ن�لبعد�املؤسسا�ي�فالديمقراطية����اعتقاده�ل�ست�فقط�"ااملقتصرة�ع���استحضار�ا

�أساسيا�من�عناصر�الديمقراطية�إد�2يتم�خالل�ف��ات�منتظمة �الفصل�ب�ن�السلطات�عنصرا ذلك��ع���أن��"�أو�جعل�".....

لط�الصيغة�التنظيمية�للسلطات�مع�مسألة�ا��د�من�السلطة�بواسطة�ا��قوق��ساسية�ال���ي�ب���أن�يصار�إ���الدفاع�خ

�و�ي"�.��3ع��ا�عمليا�بقوان�ن�دستور�ة�يطبق�ا�و�دافع�ع��ا�قضاة�وقانوني�ن�مستقلون 
ً
�حاسما

ً
ؤدي�حق�املشاركة�السياسية�دورا

،�وكذا�ال��وض�بجميع�حقوق���سان.�قتصادية�و�دماج��جتما���والتنمية��انون ����عز�ز�ا��كم�الديمقراطي�وسيادة�الق

����تمك�ن��فراد�وا��ماعات�وأحد�العناصر�
ً
�م�ما

ً
و�مثل�ا��ق����املشاركة�املباشرة�وغ���املباشرة����ا��ياة�السياسية�عنصرا

��رتباطااوترتبط�حقوق�املشاركة����ال��م�ش�والتمي��.�الرئ�سية�للُن���القائمة�ع���حقوق���سان�الرامية�إ���القضاء�ع
ً
وثيقا

بحقوق���سان��خرى�مثل�ا��ق����التجمع�السل���وت�و�ن�ا��معيات،�وحر�ة�التعب���والرأي،�وا��ق����التعليم�وا��ق����

  �.ا��صول�ع���املعلومات

                                                           
1
  17،�ص:�1995رو���ت�دال،�الديمقراطية�ونقاد�ا،�ترجمة�نم���عباس�مظفر،�دار�الفارس�لل�شر�والتوز�ع،��ردن،�� 

2
  3،�ص:�2001ام�ضمانات��قلية،�ترجمة�حسن�قب����،�دار�السا��،�الطبعة�الثانية،���ن�تور�ن،�ما���الديمقراطية؟�حكم��ك��ية�

�40ن�تور�ن،�مرجع�سابق،�ص:��
3
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ركة�السياسية�حيث�أكد��عالن�العال�����قوق���سان�واملواثيق�الدولية�ا��ق����املشا�تفاقيات�العديد�من��لقد�تناولت�

1948�� �املادت�ن ��� �السياسية �املشاركة ��� �ا��ق � .211و�20ع�� �والسياسية��نصكما �املدنية �با��قوق �ا��اص �الدو�� الع�د

،��2ور����املادة�ي�ون�ل�ل�مواطن،�دون�أي�وجھ�من�وجوه�التمي���املذ"��25املادة��،�ع���أ�مية�املشاركة�السياسية���19762

  ة.التالية،�ال���يجب�أن�تتاح�لھ�فرصة�التمتع���ا�دون�قيود�غ���معقول�ا��قوق 

�ا��� �ال�وقد �املشاركة ��ذه ��انت �فإذا �الديمقراطية، �صور �منھ �مرت �الذي �للمسار�التار��� �تبعا �السياسية �املشاركة ختلفت

غ��ه�من�البلدان،�وإنما�تقتصر�فقط�ع���املواطن�ن�م��م�دون��شمل��ل�الشعب����الديمقراطية�املباشرة����أث�نا�واليونان�و 

�مما�سا�م����ظ�ور�الديمقراطية�النيابية،�إالبا ��لمما�غ���م،� أن� ندثار��ذا�الصنف�باست�ناء��عض�املناطق�املحدودة.

�ا���للتعب����ش�ل�دقيق�ختيار�ممثل��م،�كما�بي�ت�املمارسة�أن��ذا�الصنف�غ���اقتصار�مشاركة�املواطن�ن�����نتخابات�وا

�ب�ن� �يمزج �البلدان، ��عض ��� �الديمقراطية، �من �جديد �بروز�صنف ��� �مماسا�م �عوامل، �لعدة �وذلك �العامة، ��رادة عن

اركة�ف��ا��ستفتاء�برز�آليات�املشالديمقراطية�شبھ�املباشرة،�ومن�أ�الديمقراطية�املباشرة�والديمقراطية�النيابية،�من�خالل

  .�3اض�الشع��،�واملبادرة�الشعبيةع�الشع��،�و� 

خر�عرف�صنفا�جديدا،�و�ش�ل�متأخر�،�مثل�ال��از�ل،�والواليات�املتحدة��مر�كية،�و�عض�البلدان��خرى،�إال�أن�البعض�� 

� �السلطة �وممارسة �تقاسم، �أش�ال �من �ش�ل �باعتبار�ا �ال�شاركية، �الديمقراطية �مصط�� �عليھ �مشاركة�أطلق �تدعيم ألجل

تخاذ�القرارات�السياسية،�وحسن�أداء�السلطات�الوطنية،�و�قليمية،�باعتباره�احد�أوجھ�ا��كم�املعتمد�ع������ا�املواطن�ن

  ال�شارك.

وقد�سار�املغرب�ع����ذا�الن���بت�نيھ��ذا�ا��يار�الذي���دف�إ���إشراك�املواطن�ن�����سي���الشأن�العام�ع���املستوى�املح���

وم�يفرض�نفسھ�ش�ئا�فش�ئا����ا��طاب�السيا����منذ�سنوات�خلت،�باعتباره�نموذجا�سياسيا�.�حيث�بدأ��ذا�املف�والوط��

بديال��س��دف�ز�ادة�انخراط�ومشاركة�املواطن�ن����النقاش�العمومي�،واتخاد�قرارات�سياسية�و�عز�ز�دور�املواطن����ا��ياة�

�،�بل�يتعدى�السياسية�ح���ال�يقتصر�فقط�ع���ا��ق����التصو�ت�وال��شيح�والولوج� إ���املجالس�املنتخبة�محليا�ووطنيا

                                                           
1

اركة����إدارة�الشؤون�"�ل�ل���ص�حق����حر�ة��ش��اك�����جتماعات�وا��معيات�السلمية،�وال�يجوز�إرغام�أحد�ع����نتماء�إ���جمعية�ما.�ول�ل���ص�حق�املش�

ا�باالق��اع�العام�وع���قدم�امل�العامة�لبلده، ��ذه��رادة�من�خالل�انتخابات�نز��ة�تجرى�دور�� �سلطة�ا��كم،�و�جب�أن�تتج��َّ
ُ
�الشعب����مناط

ُ
ساواة�ب�ن�الناخب�ن�إرادة

�ة�التصو�ت د�سم����10ق���سان،�اعتمدتھ�ا��معية�العامة����بار�س����ن��عالن�العال�����قو 21و20"�املادة��و�التصو�ت�السِرّي�أو�بإجراء�م�ا���من�حيث�ضمان�حِرّ

1948  

  
�25،�املادة:��1976،�تم�تنفيذه�1966د�سم����16الع�د�الدو���ا��اص�با��قوق�املدنية�والسياسية،�اعتمدتھ�ا��معية�العامة�لألمم�املتحدة������

2
  

3
  V. Ch. Debbasch- Y  . Daudet, Lexique de politique, Dalloz-6 édition- Paris, 1992- p : 144 



 مجلة القانون الدستوري والعلوم اإلداریة  
  برلین –ات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة / المانیا إصدار  

     المجلد الرابع 2021 نوفمبر - تشرین الثاني الثالث عشرالعدد 

86 
 

�ومستمرة� �دائمة �إ�� �موسمية �من �تتحول �ا��قوق ��ذه �أن �أي �والتقييم �والت�بع ��خبار�و�س�شارة ��� �ا��ق �ل�شمل ذلك

ح���.�إن�املواطنة�ال�شاركية�تقت����إذن�انخراط�ا��ميع����شأن�العام�الوط���وامل�1ومباشرة�،�تمارس��ش�ل�يومي�وعن�قرب

بنفس�إيجا�ي،�من�خالل�التوفر�ع���قوة�اق��احية�تواكب�وتق��ح�مجموعة�من�ال�شر�عات�و�ف�ار�ال����سا�م����ال��وض�

  باألوضاع��قتصادية�و�جتماعية�والسياسية�.

����14الفصل��ت��ذا�ا��يار�ع���املستوى�الوط��،�من�خالل�إقرار��ذا�ا��قبرز�تجلياعت���امللتمسات����مجال�ال�شر�ع�أو��

من�الدستور،�الذي�أحال�ع���قانون�تنظي���منظم�لھ،�لذلك�تم�فتح�نقاش�عمومي�موسع�ب�ن�مختلف�الفاعل�ن،�لبلورة�

�الدستوري. �ا��ق ��ذا �تكر�س ��� ��سا�م �� قانون �فإن �لذلك �ا��رص�. �من �ي�بع �ال�شاركية �الديمقراطية �بموضوع �تمام

ة����مختلف�ركة�املواطنة����تدب���الشأن�العام،�و�حتل��ذا�املوضوع�م�انة�مرموقالشديد�الذي�يوليھ�املشرع�لل��وض�باملشا

بحق�املواطنات�واملواطن�ن����تقديم�ملتمسات����مجال�ال�شر�ع�حسب�منطوق��قبرز�ا�ما�يتعل،ولعل�أ2011فصول�دستور 

�املبدأ142الفصل �ل�ذا �الديمقراطي �الت��يل ��ستد�� �ا�،،مما �القانون �سا�م �حد �اي �ا��ق�فإ�� �ل�ذا �املنظم لتنظيمي

  ستجابة�ملختلف�التطلعات�و�س�يل�ممارستھ؟وري�����ترجمة��ذه�املقتضيات�و� الدست

�لسي �التطرق �س�تم �املحور�ة ��ش�الية ��ذه �وأملعا��ة �ال�شاركية �الديمقراطية �ظ�ور �ثم�اق ��ول) �(املطلب �اليا��ا برز

  املقتضيات�القانونية�املنظمة�ل�ذا�ا��ق�الدستوري(املطلب�الثا�ي)امللتمسات����مجال�ال�شر�ع�ب�ن�تمثالت�الفاعل�ن�و 

  سياق�ظ�ور�الديمقراطية�ال�شاركية�وأبرز�اليا��ا�:املطلب��ول 

العام��الشأنليات�ال���تمكن�املواطن�ن�من�املشاركة����تدب���جراءات�و�لديمقراطية�ال�شاركية�جملة�من�� ا�عتبار با��������

  )الفقرة�الثانية�(�برز�اليا��ا�وفق�تجارب�الدول���أو �)الفقرة��و��(ا���سياق�ظ�ور�ا������نھ�س�تم�التطرق إف

  سياق�ظ�ور�الديمقراطية�ال�شاركية�:الفقرة��و��

عت�ــ��الديمقراطيــة�ال�شــاركية�مــن�بــ�ن�أ�ــم�وأبــرز�القضــايا�ال�ــ��أصــبحت��شــغل�ا�تمــام�املفكــر�ن�والبــاحث�ن��ــ��ا��قــول���������
ُ
�

ختصــ�ن��ــ��علــم�السياســة��جتما
ُ
عديــدة�يمكــن��عتبــاراتال والسياســات�املقارنــة�بصــفة�خاصــة،�عيــة�املختلفــة�بصــفة�عامــة،�وامل

مف�وما�حـديثا�يضـاف�إ�ـ��منظومـة�املفـا�يم��ـ��العلـوم��عتبارهبااملعر���العل��،�حصر�ا����س�ب�ن�اثن�ن:��ول�متعلق�با��انب�

                                                           
160،�ص�:46�،2017-45املجتمع�املد�ي�و�دوار�الدستور�ة�ا��ديدة،�اسماء��سماعي��،�مجلة�مسالك�العدد��

1
   

 14،�الفصل�2011يوليوز�30بتار�خ��5964)،�ب�نفيذ�نص�الدستور،�ج�ر�عدد�2011يوليوز�29(1432شعبان�27صادر�����1.11.91ظ����شر�ف�رقم��
2
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العم�ــ�،�حيــث�بــدا�جليــا���ــز�النمــوذج�التمثي�ــ��القــائم�ع�ــ���نتخابــات��ــ��إرســاء��جتماعيــة.�والســ�ب�الثــا�ي�يتعلــق�با��انــب�

لــو��ــذا�النمــوذج�(الديمقراطيــة�ال
ُ

تمثيليــة)�مــن�ُمحتــواه�القي�ــ�،�دعــائم�ا��كــم�الــديمقراطي،�والــذي�أثب�ــت�التجــارب�العمليــة�خ

ة،�كمـا�أشـار�إليـھ�السوسـيولو���أالن�تـوري�فقدت�قيم��ا�ح������تلك�املجتمعات�ال����عرف�ديمقراطيـات�متقدمـ�نتخاباتفاال 

ا�الديمقراطيـة�نتقـادات�ال�ـ��عرف��ـا�الصـيغ�املتعـددة�ال�ـ��عرف��ـقامـت�املقار�ـة�ال�شـاركية��عـد�� �لقد�.1بأزمة�التمثيل�السيا���

ينات�و�ختالفات�املستجدات�ال���تفرض�ا�الوقا�ع�الدولية�والداخلية�والتبادخال��عديالت�عل��ا�ل�ستوعب�واملناداة�بضرورة�إ

السياسية�و�قتصادية�والثقافية�للدول.�كما�ان�قصور�املقار�ات�العلميـة�واملـداخل�النظر�ـة��جتماعيـة�ال�ـ��عرف��ـا�النمـاذج�

املعرفيــة�الك�ــ�ى��ــ���غي�ــ��الظــوا�ر�املختلفــة،��ــان�ســ�با��ــ��ظ�ــور�املقار�ــة�ال�شــاركية�كمــدخل�عل�ــ��تحلي�ــ��جديــد،�باعتبــار�ان�

ـــ�ن�عــــدة�خصــــائص��اعتماد�ــــا�ع�ــــ��املؤسســــات�الرســــمية،�وغ�ــــ��الرســــمية،�وســــلوك��فــــراد،��ــــذه�املقا ـــع��ــــ��تحليل�ــــا�بـ ر�ــــة�تجمـ

.�لـذلك�فـان�ان�ا�تمـام�البـاحث�ن�2واملؤسسات،�والعالقات�بـ�ن�الفـاعل�ن�السياسـي�ن،�والثقافـة�السياسـية،�واملـؤثرات�ا��ارجيـة

ح�مــن�الضــروري�لتجــاوز�املع�ــ��التقليــدي�للديمقراطيــة،�والرفــع�مــن�وصــا����السياســات�بمف�ــوم�الديمقراطيــة�ال�شــاركية�اصــب

  أداء�وفعالية�الديمقراطية�التمثيلية�ع���اعتبار�تباين�طبيعة�املجتمعات�و�عدد�مطال��ا.

ع���مستوى�املمارسة�،يرجع�الباحثون�تداول�مف�وم�الديمقراطيـة�ال�شـاركية�ا�ـ��سـت�نيات�القـرن�املا�ـ����ـ��الواليـات�املتحـدة�

مر�كيـة،�مــن�خـالل�التعبئــة�ا��ما���يـة�ل��ر�ــات�الرادي�اليـة،�حيــث��انــت�الرغبـة��ــ��مشـاركة��حــزاب�الرادي�اليـة�الســ�ب��ــ��� 

ذلك�التحرك،�مما�نتج�عنھ�بروز�مالمح�الديمقراطية�ال�شاركية،�ع���ابداء�الراي�واملعارضة�كما��و�الشأن�بخصوص�معارضة�

  .3فع�ن�عن�ا��قوق�املدنية�وا��ر�ات��جتماعية�ا��ضر�ةالطلبة�ا��رب�ع���الفي�نام،�واملدا

ــ��ال��از�ــــل��عــــد��نتخابــــات�البلديــــة�لســــنة ،�لــــذلك�يمكــــن�القــــول�بــــان�ظ�ــــور�1988�4أمــــا�مف�ــــوم�امل��انيــــة�ال�شــــاركية�فقــــد��شــــا��ــ

ت��جتماعية�ا��ديـدة��ـ��الديمقراطية�ال�شاركية�ارتبط�بمطالب�الرادي�الي�ن��مر�كي�ن،�وال�سار��ن��ور�ي�ن�وجميع�ا��ر�ا

.�و�عــــد�ا�و�ــــ��اورو�ـــا�تحديــــدا�ظ�ــــرت�العديــــد�مـــن��صــــوات�املناديــــة�بالديمقراطيــــة�5العـــالم�ومختلــــف�التنظيمــــات�الفـــوق�دوليــــة

،�حيــث�تــم�التأكيــد�ع�ــ��2004مـارس��9-8ال�شـاركية،�ولعــل�ابرز�ــا�مــؤتمر��تحــاد��ور�ـي�املنعقــد�بالعاصــمة�الب��يكيــة�بتــار�خ�

                                                           
   �401ص،2018ادماج�املقار�ة�ال�شاركية�����صالحات�السياسية،�مركز�الكتاب���ادي��،�عمر�طيب�بوجالل،����

40ص:��،�بوجالل،�مرجع�سابق،عمر�طيب�
2
   

45مرجع�سابق،ص:��
3
   

4
 Quentin Cardi,  Les normes de la démocratie à l’épreuve de la�participation citoyenne numérique institutionnalisée : une étude de l’appropriation du 

numérique par le�politique dans le cadre des processus de participation, Hal, 2019, p :3  

�46:عمر�طيب،�بوجالل،�مرجع�سابق،�ص�
5
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طية��ور�ية����ازمة،�وان�الديمقراطية�ال�شاركية����ا��ل�لتلك��زمة،�باعتبار�ا�قيمة�مضافة�لإلتحاد��ور�ي،�ان�الديمقرا

  .1لذلك�يجب�ان�ي����ذا�الصنف�دماء�جديدة�للديمقراطية�القائمة

ــــن�الديمقراطيــــــة�ال�شــــــاركية�بمعنــــــاه�املتــــــداول�لــــــم�يكــــــن�إال��عــــــد ـــديث�عــ ــــان�ا��ـــ ــــة�فــ ـــ��التجر�ــــــة�املغر�يــ ـــ���امــــــا��ـــ ـــد�تب�ـــ ـــ��تھ��عـــ دســـ

،�وان��ان�قد�سبقت�ذلك��عض���ليات،�وال���يمكن�اعتبار�ا�كبداية�لعملية�انخراط�املجتمع�املد�ي�����سـي����2011دستور 

شــؤونھ�ع�ــ��الصــعيد�املح�ـــ��وان��ــان��شــ�ل�مح�شـــم�ع�ــ��اعتبــار�ان�ا��انـــب�القــانو�ي��نــا�ال�يلـــزم�املجــالس�املنتخبــة�بتطبيـــق�

  �.�عت���لبنة�او������مسلسل�اشراك�املواطن�ن�����سي���الشان�العام�املح���كما�س��ى�الحقا�نمط�مع�ن���ان�ذلك

  :�آليات�تطبيق�الديمقراطية�ال�شاركية�وفق�التجارب�الدوليةفقرة�الثانيةال

ن�ن��ـ��اتخـاذ�لقد�ش�دت�الديمقراطية�ال�شاركية�ع���الصعيد�الدو���مختلف�التجـارب�الرائـدة��ـ��مجـال�اشـراك�املـواط��������

  :برز�النماذج�الرائدة�من�خاللأأن�العام،�لذلك�س�تم�التطرق�ا���القرارات�ع���مستوى�تدب���الش

تطرح��كنموذج�إيجا�ي�للديمقراطية�ال�شاركية�املحلية،�من�خالل�خلق�مجموعة�من��ليات�إلشراك��:امل��انية�ال�شاركية�-1

�و�عد�امل��انية�ال�شاركية�أداة�لدمقرطة�التدب���العمومي�املح���ببورتو�أليغري�املواطن�العادي����تدب���الشأن�العام�املح�� .

�2بال��از�ل �ضمن �تندرج ���نتقال، �لل��از�ل �أالديمقراطي �سنة ���ا �العمل �بدأ �حيث �املا���، �القرن �من�1989واخر�ثمان�نات ،

�املدينة �إكرا�ات �تجاوز �امل3أجل �السياسة �بلورة ��� �الس�ان �إشراك �طر�ق �عن �تأس�سيا�، �نموذجا �بذلك �لت�ون حلية،

.ولقد�4للديمقراطية�ال�شاركية�ال����انت�عبارة�عن�فلسفة�نظر�ة�لتصبح�ممارسة�عملية�ع���إحداث�ب�يات��شاركية�للم��انية

�ال��� �والسياسية �ا��معو�ة �ا��ياة ��� �النوعية � �الطفرة ��� ��ول �يتمثل �أساسي�ن، �بتحول�ن �بال��از�ل �التجر�ة ��ذه ارتبطت

رافقت�مسار�الدمقرطة�خالل���اية�السبعينات�ومنتصف�الثمان�نات.�أما�الثا�ي�فيتعلق��سن��شر�عات�حول�قانون�املشاركة�

� �لسنة �الدستوري �النص �خالل �من ��1988واملشاورة، �سنة ��� �وأماكن�1994املعدل �أش�ال �بتطو�ر�وتوسيع �سمح �الذي ،

�املواطنة �ال�شا5املشاركة �الديمقراطية �بذلك �لت�ون �ال��از�ل، ��� �دستوري �سند �ل�ا �و�1ركية �التطور �من �مك��ا ������غراس،

                                                           

�47:مرجع�سابق،�ص
1
   

2
 Marie-Hélène Bacque, Yves sintomer,�Gestion de proximité et de démocratie participative, Persée, 2017,p :150 

  
3

�Marion Gret et Yve Sintomer, Port Alger : L’espoir d’un autre démocratie, édition le découverte,Paris,2002, P:23 
4
IBID, p:24  

5
Marie-Hélène Bacque, Yves sintomer op ; cit, p :149  
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�النموذج�الفر�د�ع���مستوى�صناعة��بت�ار احياء�لتصبح�واقعا�ملموسا،�ع����  أر�عة�فضاءات��ش�لون�آليات�اشتغال��ذا

�آ �إلبداء �املح�� �املجتمع �م�ونات �تجميع �تضمن �وديمقراطية ��شاركية �بطر�قة �املحلية ����امل��انية �الفعلية �واملشاركة را��م

�إنتاج�ا �املحلي2س��ورة �ال�شاركية �الديمقراطية �لتجسيد �حقيقية �آلية ��عد �ال�شاركية �امل��انية �تجر�ة ��انت �فإذا �ف. ن�إة،

نماذج�أخرى،��بت�ار اة،�دفع�ببعض�الدول�املتقدمة�إ���والسياسي�جتماعية� ��مستوى�التخفيف�من��كرا�ات�نجاح�ا�ع�

الفلسفة�العامة�للم��انية�ال�شاركية�املتعلقة�بال��ك���ع����حياء�وفتح�املجال�للمواطن�ن�للتعب���عن�آرا��م،�حيث�انطالقا�من�

  ت��ز�����ذا��طار�مجالس��حياء�الشعبية�كنموذج�لذلك.

�ساسية��حتياجات� ة�لذي�يتجھ�نحو��حياء�ملالمس�عد�تجر�ة�رائدة����تدب���الشأن�املح���ا:�حياء�بفر�سامجالس�� �– 2

إ���جانب��يا�ل�أخرى�للتداول�،�1985يوليوز��18،�بموجب�قانون�ش��اكية� ���املشرع�الفر������ذه��لية�للساكنة،�إذ�تب

�س�شارةو�  �رقم �قانون �خالل �من �أك��، �س�تقوى �وال�� ،2002.76� �الصادر�بتار�خ �بديمقراطية�2002ف��اير��27، �املتعلق ،

و�ش�ل�خ���مثال�ع���ذلك�باعتبار�ا�فضاء�املناقشة�وتبادل��راء�ب�ن�املواطن�ن�� .3للسياسة�ا��ماعية�القرب�ك�دف�أسا���

و�ع��ف��ذا�القانون�بالطا�ع��س�شاري�للمجالس�املنتخبة،�مما��.4واملنتخب�ن،�لذلك�يمكن�تحو�ل�ا�ا���وسيلة���دمة�التمثيل

نصت�املادة��و���من��طات�العمومية�ع���مستوى�الب�يات�التحتية�.�وقد�سا�م����ارساء�عالقة�جديدة�ب�ن�املواطن�ن�والسل

��خ���املذ�ور  ��القانون �ا��ماعاتع�� �من �ت�ش�ل �املجالس ��ذه �أن :�� �س�ا��ا �عدد �أو�يفوق ��ساوي �سمة،��80.000ال��

ن�من�مس�شار�ن��عي��م�الرئ�س�وتجتمع�ع����قل�مرت�ن����السنة،�و�عرض�ع���العمدة��ل�املق��حات�املتعلقة�بال��،�وتت�و 

التمثيل�ال�س��،�ومن�أ��اص�ال�ي�تمون�للمجلس،�حيث�يتم�اس�شار��ا�من�طرف�عمدة�املدينة،�الذي��ع���أساس�قاعدة

يتلقى�اق��احا��ا����الشؤون�املتعلقة�بال���أو�املدينة،�ع���مختلف�مراحل�مسلسل�إعداد�القرار:�اعتماده،�تنفيذه�وتقييمھ،�

  .5ظور�وتصور�شمولي�ن�لسياسة�املدينة���إطار�من

                                                                                                                                                                                                 
1

أن�املادة��من�الدستور�ال��از����ع���أن�:�"السيادة�الشعبية�يمك��ا�أن�تمارس�ل�س�فقط�عن�طر�ق��نتخاب،�ولكن�عن�طر�ق�املبادرة�الشعبية�"،�كما�14حيث�نص�الفصل��

تحتم�مشاركة��227و��204ن�املادت�ن�املتعلقة�بالبلديات�حث�ع���مشاركة�ممث���ا��معيات����صياغة�السياسات�املحلية����ال��ة�والضمان��جتما��،�باإلضافة�إ���أ�26

  الس�ان����صياغة،�ومراقبة�السياسات�العمومية.

  227-�204-26-14،�ترجمة�املؤسسة�الدولية�للديمقراطية�و�نتخابات،�املادة:�2005مع��عديالتھ�ح���عام��1988دستور�ال��از�ل�عام�
2
 Leonardo Avritzer, Nouvelle sphères publique en Brésil-démocratie locale et délibération politique ,in gestion de proximité démocratie 

participative,2005,cairn.info P :233  
3
Cédric polère, IBID , p :6 

4
 Quentin Cardi, op, cit, p:�21  

 27:،�ص53،2006غر�ية�لالدارة�املحلية،عددمحمد�الغا��،�سياسة�القرب�مؤشر�ع���أزمة�الديمقراطية�التمثيلية،�م�شورات�املجلة�امل�
5  
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3�-�� �املواطن�ن ��انياأملو �بإسبانيامجالس �اختيار���عت��: �طر�ق �عن �املح��، �العام �تدب���الشأن ��� �املواطنة �للمشاركة أداة

�ان�املشارك�ن،�أو��عضاء�املمثل�ن�للس�ان،�مع�اح��ام�التنوع،�من�حيث�مشاركة�الرجال�وال�ساء�والشباب�واملسن�ن،�والس

ع���املعلومات،�ومناقشة�جميع�املشا�ل�املحلية��ضطالع� �ش�ل�مؤسسة�تمنح�للمشارك�ن�حق��صلي�ن�و�امل�اجر�ن،�كما�

�ا ��� �بحقھ �العادي �للمواطن �و�ع��ف �املطروحة، �للنقاش �كأساس �للمعلومة �اعتبار�أن���تمامو� لوصول �ع�� �ال��، �شأن

�ت �ع�� �القدرة �من ��ستمد �قرار�إنما �أي �ا��ما�����افةشرعية �ب�ن �بھ �ا��اصة �املعلومات �مراحل���داول �جميع ��� ل�شارك

�بالقرار،� �املتعلقة �املعلومات �لتداول �مخصصة �وآليات �أدوات، �وجود �الفكرة ��ذه �تنفيذ �يتطلب �عمليا �وإصداره. صناعتھ

  .�1وتدو�ر�ا�طوال�الوقت�فيما�ب�ن�السلطات�وا���ام�وجما����املح�وم�ن

  :�ية�فيمكن�التمي���ب�ن�مرحلت�ناما����التجر�ة�املغر 

  :برز�اأولعل�ليات��ة�للدس��ة�حيث�ش�دت�مجموعة�من��املرحلة�التم�يدي�:�و��

خالل�ال��ك���ع����رض�الواقع،�منأليات�والتوج�ات�لت��يل�ا�ع���ة�ال�شر�ة�ال���تضم�العديد�من��املبادرة�الوطنية�للتنمي�-1

املنطلق��2005ماي���18افة�الفاعل�ن�املحلي�ن����عملية�التنمية،�و�عت���ا��طاب�املل�ي�لع���اشراك��جتماعية� حل�املعضلة�

  : الرئ�����ل�ذه�املبادرة.�و�تمثل�التوجھ�العام�ل�ا����العناصر��تية

 و�دارة.�قتصاد�دولة�ا��ق�والقانون،�و�عصرنة��تقو�ة  

 .إ�عاش�حق�املرأة�والطفل�والفئات�ال�شة  

  ازن�وتنمية�الب�يات��ساسية.إعداد�ترا�ي�متو  

 ال��ا�ي�للتنمية.�س��اتي��� ة�ا���و�ة�والقرو�ة،�والتخطيط�التنمي  

 .دمج�املشار�ع�و��شطة  

 2موافقة�الس�ان�باعتماد�املبدأ�ال�شار�ي.  

�املجل�-2 ��ان �فإذا �لبالدنا، �املؤسساتية �املنظومة �ضمن �ا��ماعة �دور �يكرس �أساسيا �عنصرا �ا��ما�� �التخطيط س��عد

ا��ما����و�الفاعل��سا����و�املسؤول��ول�عن�تدب���الشؤون�املحلية��عالقة�مباشرة�مع�ظروف�ع�ش�الساكنة،�فانتداب�

                                                           
1
 Ismail Blanco,  Les jurys citoyens en Espagne- vers un nouveau middle de démocratie locale؟ gestion de proximité et de démocratie�participative,�2005,�p 

163-164 

3:،�ص2005،�دجن���2010-2006ة�ال�شر�ة�للف��ة�املمتدة�مذكرة�توج��ية�إلنجاز�مشار�ع�املبادرة�الوطنية�للتنمي�
2
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ا��ماعة�يظل�مجاال�لتدخل�عدة�فاعل�ن�آخر�ن،�و���مقدم��م�الساكنة�املعنية.�وعليھ،��عت���املخطط�ا��ما���للتنمية�من�

منھ�ع���أن:�"�املجلس�ا��ما���يدرس�و�صوت��36،�الذي�نص����املادة�17.08ون�رقم�املفا�يم�ا��ديدة�ال���جاء���ا�القان

�للتنمية �جما�� �مشروع�مخطط �املادة�1ع�� �نفس �حسب �للتنمية �املخطط�ا��ما�� �و�حدد �ا��ما��، �املجلس �رئ�س ��عده ،

�ب��اب�ا��ماعة�ملدة�ست�سنوات،����أفق�تنمية�مستدام ة�ووفق�من����شار�ي�يأخذ��ع�ن��عمال�التنمو�ة�املقرر�إنجاز�ا

  .2"جتما��� ع���ا��صوص�مقار�ة�النوع��تبار �ع

،��عد�2011مارس��9في�البداية�تجدر��شارة،�إ���أن�ا��طاب�املل�ي�بتار�خ�مرحلة�دس��ة�الديمقراطية�ال�شاركية،�ف�:الثانية

لتنصيص�ع���الديمقراطية�ال�شاركية،�من�خالل��طار�املوجھ�ل��نة�صياغة�الدستور،�وقد�سا�م��ذا�ا��طاب����الدفع�با

 :�3املرتكزات��ساسية�ال���أو������ا،�فيما�يتعلق�بالديمقراطية�ال�شاركية�من�خالل�ما�ي��

 توطيد�مبدأ�فصل�السلطات�وتواز��ا،�و�عميق�دمقرطة�املؤسسات�وتحدي��ا.� -

-� ��حز � �دور �بتقو�ة �لتأط���املواطن�ن، �الدستور�ة �م�انة��عز�ز��ليات �وتكر�س �حقيقية، ��عددية �نطاق ��� �السياسية اب

 املعارضة�ال��ملانية�واملجتمع�املد�ي.�

  دس��ة��يئات�ا���امة�ا��يدة،�وحقوق���سان،�وحماية�ا��ر�ات.���-

،�مجموعة�من�املقتضيات�ا��ديدة�تخص�الديمقراطية�ال�شاركية،�حيث�جاء����التصدير�2011وعليھ،�فقد�تضمن�دستور�

  :��4عد�جزءا�ال�يتجزأ�من�الدستور الذي�

� �وفاءا �املغر�ية، �اململكة ��عزم��ختيار�اال "أن �تواصل �والقانون، �ا��ق ��سود�ا �ديمقراطية �دولة �بناء ��� �فيھ، �ال�رجعة الذي

�مجتمع� �دعائم �وإرساء �ا��يدة، �و�ا���امة �والتعددية، �املشاركة، �مرتكزا��ا، �حديثة، �دولة �مؤسسات �وتقو�ة �توطيد مس��ة

  ن".متضام

التداب���املالئمة�ملساعدة�الشباب�ع����تخاذاالسلطات�العمومية�نھ�يتوجب�ع���أمن�الدستور�ع�����33و�لقد��نص�الفصل�

  .��5مجلس�اس�شاري�للشباب�والعمل�ا��معوي �احداث،�وع���السياسيةماج����ا��ياة��ند

                                                           
   71-�6:،�صدليل�املخطط�ا��ما���للتنمية،املدير�ة�العامة�ل��ماعات�املحلية�� �

36،املادة��17.08القانون�رقم��
2

  

2011مارس��9ا��طاب�املل�ي�بتار�خ��
3

  

��5:�نفيذ�نص�الدستور،�ص)،�ب2011يوليوز�29(1432شعبان�27صادر�����1.11.91ظ����شر�ف�رقم��
4

  
5

  33دستور�املغرب،�مرجع�سابق،�الفصل���
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�م �عالقة �ل�ا �مختلفة �زاو�ا �من �ا��معوي �الشأن �أخرى �فصول �أر�ع �و���وتناولت �وأ�شط��ا، �با��معيات �وغ���مباشرة باشرة

:�"�عمل�السلطات�العمومية�ع����1من�الدستور �13.�حيث�جاء����الفصل�15والفصل��14والفصل��13والفصل��12الفصل�

�لل�شا ��يئات �إحداث �الفاعل�ن �مختلف �إشراك �قصد �وتنفيذ�ا�جتماعي�ن� ور، �وتفعيل�ا �العمومية �السياسات �إعداد ��� ،

� �أ��ا�وتقييم�ا �بحيث �فعال، �و�ش�ل �ال�شاركية �الديمقراطية �تكر�س �كب����� ��ش�ل �س�سا�م �ستحدث �ال�� �ال�يئات �و�ذه "

�يقف� �و�لم �التقييم. �مرحلة �وأخ��ا �والتنفيذ �بالتفعيل �مرورا ��عداد �منذ �العمومية �والسياسات �التنمو�ة �املشار�ع ستواكب

ع����33،�بل�عزز�ذلك�أيضا�بإشراك�الشباب،�حيث�جاء����الفصل�الدستور�عند��ذا�ا��د�لتكر�س�الديمقراطية�ال�شاركية

�و�ع �لتوسيع �التدب���املالئمة �اتخاذ �عل��ا �العمومية �السلطات �أن �التنمية ��� �الشباب �مشاركة �قتصاديةو���جتماعيةميم

� �للبالد، �والسياسية �والثقافية �ملساعد��م �وغ���ذلك�ندماج� ع�� �و�ا��معو�ة �ال�شيطة �ا��ياة �تمنح��� �أن �يجب �لكن ،

للمجلس�آليات�من�أجل�تحقيق�أ�دافھ.�و���الباب�الثا�ي�عشر�املعنون�با���امة�ا��يدة،�جاء����العنوان�الرا�ع�منھ�"�يئات�

  2ال��وض�بالتنمية�ال�شر�ة�واملستدامة�والديمقراطية�ال�شاركية"

� �الفصل �ا�139و�نص �وا��ماعات �ا���ات، �مجالس �"تضع :� �أن �ع�� �الدستور �ل��وار�من ��شاركية �آليات ��خرى، ل��ابية

�واملواطن�ن� �للمواطنات �يمكن �وت�بع�ا. �التنمية �برامج �إعداد ��� �وا��معيات �واملواطن�ن �املواطنات �لت�س���مسا�مة وال�شاور

.كما�أن�3وا��معيات�تقديم�عرائض،�ال�دف�م��ا�مطالبة�املجلس�بإدراج�نقطة�تدخل����اختصاصھ�ضمن�جدول�أعمالھ�"

�املواطالدست �دور �من �وسع �ا��ديد �ور �الدور ��� �السابق �املنحصر��� �داخل��نتخا�ي� ن �سواء �ال�شر��� �واقر�بدوره فقط

� �الفصل �ينص �حيث ���صية، �بصفة �او ��ا��معيات �القائمة �بالتقدم��15املؤسسات �املواطن�ن �حق �ع�� �الدستور من

�145يم�ملتمسات����مجال�ال�شر�ع�وفق�منطوق�الفصل�حق�املواطنات�واملواطن�ن�تقد�و   .4بالعرائض�إ���السلطات�العمومية

  .،�حيث�ألول�مرة�يصبح�املواطن�فاعال�أساسيا�ع���مستوى�املشاركة����ال�شر�ع2011من�دستور�

�ل�ذا� �املنظمة �القانونية �واملقتضيات �الفاعل�ن �تمثالت �ب�ن �ال�شر�ع �مجال ��� �امللتمسات �الثا�ي املطلب

  ا��ق�الدستوري

                                                           
1

  �13دستور�املغرب،�مرجع�سابق،�الفصل��

�170:الفصل�دستور�املغرب،�مرجع�سابق�،��
2

  
3

  ��139:الفصلمرجع�سابق،���

�15:الفصلمرجع�سابق،���
4

  

��14:الفصلمرجع�سابق،��
5  
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����� �الفصل ��14ينص �حيث �ال�شر�ع �مجال ��� �ملتمسات �تقديم �واملواطن�ن �املواطنات �حق �ع�� �الدستور �تحديد�أمن سند

� �سن�ناول �لذلك �تنظي��، �قانون �ا�� ���ا �التقدم �وكيفيات �املجتمع�أشروط �منظمات �مختلف ���ا �تقدمت �ال�� �املق��حات برز

�� ���قوق �الوط�� �واملجلس �و� املد�ي، �ب�سان، �املمثلة �السياسية �� حزاب �(الفقرة �النواب �مجلس �الصيغة�إو��) �ا�� ضافة

  الفقرة�الثانية)(كما�صادق�عليھ�ال��ملان�وتم��شره����ا��ر�دة�الرسمية��64- 14ال��ائية�للقانون�التنظي���

 64- 14إعداد�ومناقشة�مشروع�القانون�التنظيمي� برز�املق��حات�املقدمة�أثناءأالفقرة��و��:�

  ال���تناولنا�ا�بالدراسة�والتحليل���م:��ق��احات�ذه���شارة�إ���أنمن����البداية�البد���������

  .�كمخرجات�ل�ذا�ا��وار�الوط���ال��نة�الوطنية�ل��وار�حول�املجتمع�املد�يتوصيات��-

  ��2015سان�دجن��املنظمة�املغر�ية���قوق�مذكرة��-

-�� ���قوق �الوط�� �املاملجلس �الرأي �إبداء �طلب �ع�� �بناء �دجن�����سان �بتار�خ �النواب �مجلس �رئ�س �السيد �طرف �من وجھ

2015.  

  .،�من�خالل�تقر�ر���نة�العدل�وال�شر�ع�وحقوق���سانواملعارضة�بمجلس�النواب�لألغلبيةاملمثلة���حزاب�-

��ومة،�ق��حتھ�ا�إسوف��سا�م����تجو�د�املشروع�الذي��أ��اقتصر��نا�ع����ق��احات�امل�مة،�وال���يمكن�القول�اوسوف�

لو�تم��خذ���ا�من��و�س�ل�ممارسة�املواطنات�واملواطن�ن�ل�ذا�ا��ق�الدستوري��عيدا�عن�التعقيدات�والشروط�ال���تقيده،

�ا���ومة، ��قبل ��أنكما ��ذه �دراسة �من �سقف��ق��احاتال�دف �معرفة ��� �و�يتج�� �و�انتظارات، �ال�يئات�، ��ذه مطالب

تضم��ال��ق��احات�ذه��أنكما��كما�نص�عليھ�الدستور،�،�ذا�ا��قن����ممارسة�جل�الدفاع�عن�املواطن�أمن��،واملنظمات

� �ال�� �النقط ��ل �ضمن �وردت �الذي �و �أعدتھاملشروع ��إنماا���ومة، ��أتطرق سوف �لم �ال�� �إدراج�اللنقط �ال����أو �،يتم تلك

روع�املق��ح�وتر���مك�سبات�لصا���للمش�إضافيةاق��ح��ا�مختلف�الفرق�ال��ملانية�وال���لو�تم�اعتماد�ا�سوف��عطي�قيمة�

�و�املواطن�ن ��،املواطنات �قوان�نأمن �اق��اح ��س�يل �ال�شر�عجل ��� �املسا�مة ��� �الدستوري �حق�م �وممارسة �س، �لذلك ��تم.

��ق��احات���ال�امش،�و�مكن�تص�يف��ذه���ق��احا���ة�صاحبة���شارة�إ��بصفة�عامة�مع���ق��احاتبرز��ذه�أ�إدراج

  :كما�ي��

  :�وشروط�تقديم�امللتمسات��جراءاتمن�حيث�

  �ن�:تتقليص�عدد�الب�يات�ا��املة�للملتمس�إ���اث���-
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  �ضمون�أ��اب�امللتمس،�ومدع���امللتمس.و �أ��اب�امللتمس�-

  .��1نة�تقديم�امللتمس�-

-�� �حال ���حتفاظ�� �اللوائح ��� �القيد �امل�نتخابية� �شرط �وأ��اب �امللتمس �ملدع�� �الوط���تلبال�سبة �املجلس �يو��� مس

جل�القيد�التلقا�ي����املتعلق�باللوائح��نتخابية�من�أ�57.11من�القانون��3بتعديل�الفقرة��و���من�املادة����سان��قوق�

�العامة�للمواطن�ن�واملواطنات�البالغ�ن�سن�الرشد�القانونية�واملتمتع�ن�بحقوق�م�املدنية�والسياسية�وغ���املتواجدين�اللوائح

إ���عائق�ملمارسة�ون�تحول�شرط�القيد�املنصوص�عل��ا����القانون،�ل��يلولة�د�نتخابية� ���إحدى�حاالت�فقدان���لية�

  .�2حق�تقديم�امللتمسات

���يع�املواطنات�واملواطن�ن�ع���استخدام��ذه��لية�من�آليات�الديمقراطية�كما�يق��ح�املجلس�الوط�����قوق���سان��-

من�دعم�تق������تحر�ره،�وإحداث�وحدة�إدار�ة�ل�ذا��ستفادة� ت����يكرس�حق�أ��اب�امللتمس����دراج�مقإ،�بال�شاركية

� �مستوى �ع�� �تقديم���دارةالغرض ��� �ا��ق �بممارسة �املساطر�املتعلقة �جميع �مجانية �وتكر�س �ال��ملان. �ملجل��� ال��ملانية

  امللتمسات����مجال�ال�شر�ع.�

-�� �شرط �ب�إرفاقحذف �تتضمن�الالئحة �امللتمس �دعم �الئحة �باعتبار�أن �باملوقع�ن �ا��اصة �للتعر�ف �الوطنية �البطائق ���

  .�3البطائق�الوطنية�للتعر�ف�للموقع�ن�أرقام

-�� م��ص�امللتمس�باللغة��ماز�غية،�إذا�قدم��و تقديم�امللتمسات�ال�شر�عية�وجو�ا�باللغة�العر�ية�أو��ماز�غية�أو���ما�معا.

  .�4و�العكسباللغة�العر�ية�أ

املائة،�����8بال�سبة�للموقع�ن،�من�ثلث�ا���ات�ع����قل�وال�يجب�أن�يقل�املوقع�ن�����ل�ج�ة�عن���قامةاش��اط�محل��-

  .�5لك��و�ياعتماد�التوقيع���و 

ي�لتمو�ل�تمك�ن���نة�امللتمس�من�ا��صول�ع���تمو�ل�عمومو�املصادقة�ع���التوقيعات�وفق�القوان�ن�ا��اري���ا�العمل.��-

دعم�ل��معيات�ال���تقوم�باملساعدة�ومنح��عمليات�إعداد�امللتمسات����املجال�ال�شر���،�وجمع�التوقيعات�والتصديق�عل��ا.

  التقنية�والدعم����مجال�ال��افع.

                                                           
  10ص�،2015دجن���،�44-14،�ومشروع�القانون�التنظي���64-14وع�القانون�التنظي���رقم�رأي�املجلس�الوط�����قوق���سان�بخصوص�مشر �1

10مرجع�سابق،�ص�� 
2

  

16مرجع�سابق،�ص
3

  
4

  7:ص2014مشروع�املخرج�املتعلق�ب�نظيم�امللتمسات����املجال�ال�شر���،�ا��وار�الوط���حول�املجتمع�املد�ي�و�دوار�الدستور�ة�ا��ديدة،��

7:مرجع�سابق�،�ص�
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-�� �جميع �اتخاذ �العمومية �السلطات �ع�� �و���جراءاتيتع�ن �املواطنات �لت�س���ممارسة �والتداب���الالزمة املواطن�ن�املناسبة

  .1واملنظمات�وا��معيات�غ���ا���ومية�العامل�ن����مجال�الشأن�العام���ق�م����تقديم�امللتمسات�ال�شر�عية

  .2توقيع�ع����قل�مرفقة�بأرقام�بطائق�م�الوطنية�للتعر�ف�وعناو���م�6000تدعيم�الئحة�امللتمس�ب��-

س�للشروط�القانونية،��و�تار�خ�انطالق�عملية�جمع�التوقيعات��ال���اس�يفاء�امللتم�إلشعار �عت���تار�خ��سلم���نة�امللتمس��-

  تقوم���نة�تقديم�امللتمس�بجمع�التوقيعات�الالزمة�حسب��العتبة�ال���يحدد�ا�القانون�التنظي��.�و .3د�سنة��املةتتم

  .4يخ���رئ�س�املجلس�الفرق�واملجموعات�ال��ملانية�بامللتمس�كما�يحيلھ�ع���ا���ومة�-

إضافة�إ���إحداث���نة�لدى�مجلس�النواب�واملس�شار�ن�يتم�إحداث�موقع�مش�ود��،امللتمسات����ال��ملان�إيداعمن�حيث�

�ل�شر�امللتمس �5تاعليھ �����إخبار و�. �وجدت �إن �ش�لية �أخطاء �ت��يح �فرصة �ل�م �وتمنح �للملتمس �الشك�� �بالقبول ال��نة

  .6يوم�15حدود�

��عليال �- �ال��نة �تقدم �امللتمس �رفض �حالة �الرفض�� �وأل��اب�ل�ذا �املحكمة��، �أمام �طعن �تقديم ��� �ا��ق امللتمس

  .7الدستور�ة

-�� �املادة ��� �مقتضيات �تحمل��12إدراج �أن �ع�� �ينص �مقت��� �بإدراج �للملتمس ��دبية �العيانية �ضمان �إ�� ��ول ��دف

الذي�ثم�التصر�ح�بطبولھ�بتار�خ��مق��حات�القوان�ن�الناتجة�عن�ملتمس�عبارة�"ناتج�عن�ملتمس����مجال�ال�شر�ع�رقم�.....

ل��نة�تقديم�امللتمس�من�طرف�ال��نة�ال��ملانية�املختصة�مع�مراجعة�النظام�ن��ستماع� املقت����الثا�ي�ف��م�إم�انية��.....�أما

  .8الداخلي�ن�لغرف���ال��ملان

  لنواب:ع�بمجلس�ا�ابرز�التعديالت�ال���اق��ح��ا�الفرق�ال��ملانية�داخل���نة�العدل�وال�شر  

  يمكن�تحديد�ابرز��ذه�التعديالت����النقط�التالية:

                                                           
�25:ص،�2015دجن����،�64-14مذكرة�املنظمة�املغر�ية���قوق���سان�حول�مشروع�قانون�تنظي���رقم��

1
  

  �232:مرجع�سابق،�ص�

8:مرجع�سابق،�ص�
3

  

9:مرجع�سابق،�ص�
4

  

�23:،�ص�7مرجع�سابق،�املادة���
5

  

�23:ص�10مرجع�سابق،�املادة��
6

  

مرجع�سابق�
7

  

��91:،�إضافة�إ����عديل�فرق��غلبية،�ص20رجع�سابق،�ص�راي�املجلس�الوط�����قوق���سان،�م�
8
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�صيغة�مشروع�مق��ح�قانون �- ،�و�ش��ط�فيھ�أن�ي�ون�مكتو�ا�ومفصال����ش�ل�مق��ح�قانون،�إعداد�امللتمس�ال�شر������

� �واملوضوعية. �الش�لية �ا��وانب ��ل �وال�و�ع�دوتتوفر�فيھ �ال��نة �أعضاء �ب�ن �بالت�سيق �بالقيام �امل�سق �أو�إ�� �الوطنية ��نة

  .1املعنية��دار�ةأو��ج�زة���باإلحصاءا���و�ة�

يمكن�ملكتب�مجلس�النواب�أو�املس�شار�ن�أن�يطلب�من���نة�امللتمس�ن�املعنية�أن�تقوم�بإدخال�ت��يحات�أو��عديالت��- �

  .�2يوما�30إذا�لزم��مر�ذلك����أجل�أقصاه�

ال�،�و م��عديالت�أو�ت��يحات�أو��غي��ات�ال�تمس�بجو�ر�النص�والغاية�منھدقيمكن�ل��نة�امللتمسات�ال�شر�عية�أن�ت�-���

  .�3مجل����ال��ملان�إحدىيؤثر�ع���تجا�سھ�أو�تقديم�ملتمسات�بديلة�ما�لم�يكن�مقبوال�من�قبل�مكتب�

-�� �املنصوص �و�جراءات �الشروط ��افة �ع�� �ال�شر��� �وتوفر�امللتمس �القبول �حالة ��� �ال��ملان �مجل��� �ع�� ����يجب عل��ا

  .�4من�الدستور �84و��83و���82الدستور�والقانون�التنظي���أن�يطبق�املسطرة�ال�شر�عية�املنصوص�عل��ا����الفصول�

  �سا�م�الدولة�وا��ماعات�املحلية����تمو�ل�عمليات�إعداد�مق��ح�امللتمسات�ال�شر�عية�وجمع�التوقيعات�والتصديق�عل��ا.��-

�امل ��حالة ��� �حق �صاحب �ألي �يمكن �الفقرة ��� �عل��ا ��3نصوص �الفصل �املحكمة��132من � �من �يطلب �أن �الدستور من

و�جب�ع���املحكمة�البث�فيھ�داخل�أجل�ال�يتجاوز�،�املوافقة�ع���ملتمس��شر����أو الدستور�ة�البث����دستور�ة�الرفض�

  .�5ش�را

الرفض�يجب�ع���املجلس�املع���أن��إذا�قررت�املحكمة�الدستور�ة�بأن�امللتمس�املق��ح�ال�يتضمن�أي�س�ب�من�أسباب�-

أما�إذا��و �من��ذا�القانون�التنظي��.�10مع�املادة���3ستمر����دراسة�املشروع�وتطبيق�املسطرة�املنصوص�عل��ا����الفقرة�

قررت�املحكمة�الدستور�ة�بأن�امللتمس�املق��ح�املحال�إل��ا�يتضمن�أح�اما�غ���دستور�ة�يجب�ع���مكتب�املجلس�املع���أن�

  .6بلغ��مر�إ�����نة�امللتمسات�و�طلب�م��ا�أن��عدل�أو����ب�املق��حي

                                                           
1

-14تقر�ر���نة�العدل�وال�شر�ع�و�حقوق���سان�بمجلس�النواب�حول�مشروع�القانون�التنظي���رقم�،التعديالت�املق��حة�من�طرف�الفر�ق��ستقال���للوحدة�والتعادلية���

  .46،�ص��2015دجن����44-14و�مشروع�القانون�التنظي���رقم��64

49مرجع�سابق�ص��
2

  

48،�ص�11املرجع�نفسھ،�املادة��
3

  

�55مرجع�سابق،�ص:��� 
4

  

56مرجع�سابق،�ص:��
5

  

55مرجع�سابق،�ص:��
6
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  .1حذف�شرط��دف�املص��ة�العامة�ل�ونھ�يمنح�سلطة�تقدير�ة�غ���مألوفة�قد�يؤدي�إ���تزايد�مخاطر�رفض�امللتمسات�-

�ا�- �و��داف ��سباب �لتقديم �امللتمس �تقديم ���نة �وكيل �دعوة �املختصة �ال��ملانية �ل��نة �الذي�يمكن �امللتمس �من ملتوخاة

  .2ملق��ح�القانون�موضوع�الدراسة�واملناقشة�أساسا�شكال 

تقديم�الدعم�املا���والتق���ل��معيات�العاملة����مجال�مساعدة�أ��اب�امللتمسات�واتخاذ�جميع�التداب���الالزمة�لت�س����-

 �� �جميع �أن �كما �امللتمسات. �تقديم ��� ���ق�م �واملواطن�ن �املواطنات �مجال�ممارسة ��� �امللتمسات �بتقديم �املتعلقة جراءات

  .3ال�شر�ع�مجانية

أن�ي�ون�مرفقا�بتقر�ر�عن�مصادر�تمو�ل�املبادرة�وطرق�حذف�شرط�القوان�ن�التنظيمية،�وال���يل����اللوائح��نتخابية.�و �-

  .4صرف�ا

��سباب�- �لتقديم �امللتمس �تقديم ���نة �وكيل �دعوة �املختصة �ال��ملانية �ل��نة �الذي��يمكن �امللتمس �من �املتوخاة و��داف

  ش�ل�أساسا�ملق��ح�القانون�موضوع�الدراسة�واملناقشة.�

���حالة�قبولھ�من�طرف�ال��نة�وعدم�تب�يھ�من��طرف�أي�عضو�من�أعضا��ا�يتم�اعتماده�كمق��ح�قانون�و�ع�ن�مقرر�من��-

  .�5ملواصلة�نقاشھ�،املسطرة�ال�شر�عية�شأنھ��طبقتب�ن�أعضاء�ال��نة�املعنية�لتقديمھ�و 

تحدث�الدولة�صندوقا�خاصا�للدعم�املادي�لتقديم�امللتمسات����مجال�ال�شر�ع�وتضمينھ����قانون�املالية�وتحدد�قيمة��-

  .�6كيفيات�تقديمھ�بنص�تنظي���الدعم�و

-�� �جميع �اتخاذ �العمومية �السلطات �ع�� �املو ��جراءاتيتع�ن �لت�س���ممارسة �والتداب���الالزمة �واملواطنات�املناسبة اطن�ن

�ال� �ذلك ��� �بما �ال�شر�عية �امللتمسات �تقديم ��� ���ق�م �العام �الشأن �مجال ��� �العاملة �غ���ا���ومية �ت�بات�وا��معيات

  .�7ا��اصة�حتياجات� الت�س��ية�لأل��اص�ذوي�

                                                           
1

  60،�ص:�64-14قر�ر���نة�العدل�وال�شر�ع�و�حقوق���سان�بمجلس�النواب�حول�مشروع�القانون�التنظي���رقم�ت�،�عديالت�فر�ق��صالة�واملعاصرة�

  �642:ابق،�صمرجع�س�

مرجع�سابق�
3

  

�80- 78:�وفر�ق��تحاد�الدستوري،�ص��68-66:�أ�م��عديالت�الفر�ق��ش��ا�ي،�ص�
4

  
5

  .�91:،�ص�64-14تقر�ر���نة�العدل�وال�شر�ع�و�حقوق���سان�بمجلس�النواب�حول�مشروع�القانون�التنظي���رقم�،�عديالت�فرق��غلبية�واملجموعات�النيابية��

��92:صمرجع�سابق،��
6

  

  �937:مرجع�سابق،�ص�
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�ا�أو�قبول�ا�حسب�إحداث�بوابة�الك��ونية�لدى�مجل����ال��ملان�تتضمن�ع���ا��صوص�امللتمسات�املقدمة�وقرارات�رفض�-

  وكذا�امللتمسات�املقبولة�ال���اعتمد�أساسا�ملق��حات�قوان�ن.،�ا��الة

������� �ابرز ��ذه ��انت �املد�ي�إذا �املجتمع �و�يئات �ال��ملان ��� �املمثلة �السياسية ��حزاب �قدم��ا �ال�� �والتعديالت ق��احات،

���سان، ���قوق �الوط�� �أن�واملجلس ��إال �لم �النقط ��ذه �مختلف �التنظي���إدراج�ايتم �القانون املتعلق��64- 14رقم���

�أثناءن�ا���ومة�عارض��ا�أل �،واملعارضة�غلبية�النقط�املق��حة�من�قبل��أغلبيةبامللتمسات����مجال�ال�شر�ع،�بل�وتم���ب�

ولم�يتم�����ا�فان��،رضةال���اق��ح��ا�فرق�املعا�،�كما�أن�التعديالتمناقشة��عديالت�الفرق�ال��ملانية�داخل�ال��نة�املختصة

ضد�ا،�او�تم�����ا�من�قبل�مختلف�الفرق�ال��ملانية،�و�كتفاء�بمق��حات��املساندة�ل�ا��غلبيةبتصو�ت��أسقط��اا���ومة�

�آليات� �وتمنح �لھ �جديدة �دفعة �ستعطي ��انت �وال�� �املشروع ��ذا �ع�� �جو�ر�ة ��غي��ات �ادخال �دون �حال �مما ا���ومة،

  رسة�حق�املسا�مة����ال�شر�ع�للمواطنات�و�املواطن�ن.س�سا�م����ت�س���مما

  املنظم�للملتمسات����مجال�ال�شر�ع�14.64الفقرة�الثانية:�القانون�التنظيمي��

من�الدستور�ع���أن�للمواطنات�واملواطن�ن�ضمن�شروط�وكيفيات�يحدد�ا�قانون�تنظي���ا��ق�����14ينص�الفصل���������

شروط�و�كيفيات�ممارسة��ذا�ا��ق�من�641-14ع،�و�ناء�ع���ذلك�حدد�القانون�التنظي���تقديم�ملتمسات����مجال�ال�شر�

طرف�املواطنات�واملواطن�ن،�والغاية�منھ��و�إدماج�املواطن�ن����مسلسل�صناعة�القرار����ا��انب�املتعلق�بال�شر�ع،�باعتبار�ا�

��ا��ياة�العامة،�ولغاية�تحقيق��ذه��لية�لأل�داف�من�أ�م�مرتكزات�الديمقراطية�ال�شاركية،�و�إحدى�ضمانات�املشاركة��

  املتوخاة�م��ا�فقد�أحاط�ا�املشرع�بمجموعة�من�املقتضيات�و��:

  :��جراءات�-1

أعضاء�ع����قل�يختار�م�أ��اب�املبادرة�من�بي��م�شرط�ان�سا��م�إ���ثلث�عدد�ج�ات��9ت�و�ن���نة�تقديم�امللتمس�من��-

  .2اململكة�ع����قل

من��25000مع���نة�تقديم�امللتمس�التوقيعات�الالزمة�و�جب�أن�ت�ون�الئحة�دعم�امللتمس�موقعة�ع����قل�من�قبل�تج�-

  .�1مدع���امللتمس،�و�مرفقة�ب����من�بطائق�م�الوطنية�للتعر�ف

                                                           
��2016غشت��18بتار�خ��6492ج�.�ر�عدد�1.16.108رقم��والذي�صدر�الظ����الشر�ف�ب�نفيذه�64-14القانون�التنظي���رقم�

1
   

مرجع�سابق��
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  .2ل��ملانيتو���الوكيل��شراف�ع����جراءات�الالزمة�لتقديم�امللتمس�تم�يدا�إليداعھ�لدى�مكتب�أحد�مجل����ا�-

  .3لك��و�يل����ال��ملان�عن�طر�ق�ال��يد���حد�مجأ�سلم�فورا،�أو�يبعث�بھ�إ���مكتب�يودع�امللتمس�مقابل�وصل��-

التنمية�ا���و�ة،�أو�القضايا��امللتمسات�ال���تتضمن�اق��احات،�أو�توصيات���م�ع���وجھ�ا��صوص�ا��ماعات�ال��ابية�أو �-

  ب�مجلس�املس�شار�ن.تودع�أو�ترسل�إ���مكت�جتماعية� 

يقوم�مكتب�املجلس�املع���بالتحقق�من��ون�امللتمس�املودع�لديھ�أو�املتوصل�بھ�مستوف�للشروط�املنصوص�عل��ا�����ذا��-

  .4القانون�التنظي��

�جتماعا��ا�وفق��الشروط�املنصوص�عل��ا���إواحد�وأك���من�أعضا��ا.�و��عقد��تجتمع���نة�تقديم�امللتمس�بدعوة�من�عضو �-

  .5ال�شر�ع�ا��اري�بھ�العمل

  :�الضوابط�-2

  .6أن�ي�ون�امللتمس�مندرجا�ضمن�امليادين�ال���يختص�القانون�بال�شر�ع�ف��ا�طبق��ح�ام�الدستور �-

  :7ال�يقبل�امللتمس�إذا��ان�يتضمن�اق��احات�أو�توصيات�-

 الوطنية� �أو�بالوحدة ��سالمي �بالدين �واملتعلقة �لألمة �ا��امعة �بالثوابت �أو��تمس �للدولة �املل�ي ختيار�باإل أو�بالنظام

  الديمقراطي�أو�باملك�سبات�ال���ثم�تحقيق�ا����مجال�ا��ر�ات�وا��قوق��ساسية�كما��و�منصوص�عل��ا����الدستور.

 تتعلق�مراجعة�الدستور�أو�القوان�ن�التنظيمية�أو�قانون�العفو�العام�أو�النصوص�املتعلقة�باملجال�العسكري�أو�تخص�

  الداخ���أو�الدفاع�الوط���أو��من�ا��ار���للدولة.�من�

 .تتعارض�مع�املواثيق�واملعا�دات�و�تفاقيات�ال���صادقت�عل��ا�اململكة�أو�انضمت�إل��ا 

  :�ش��ط�لقبول�امللتمس�ماي����64-14كما�ان�القانون�التنظي���

                                                                                                                                                                                                 
7:مرجع�سابق�املادة���

1
  

��6:مرجع�سابق،�املادة��
2

  

  8��3مرجع�سابق،�املادة���

�9:مرجع�سابق،�املادة�
4

  

�6:،�املادةمرجع�سابق��
5

  

3:مرجع�سابق،�املادة��
6

  

  57- �4:مرجع�سابق،�املادة�
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 �.أن�ي�ون�ال�دف�منھ�تحقيق�مص��ة�عامة 

 احات�أو�توصيات.�يحدد�بكيفية�وا��ة����ش�ل�اق�� 

 � �تقديمھ، �إ�� �الداعية ��سباب �تب�ن �مفصلة �بمذكرة �مرفقا �ي�ون �وم��صا �منھ �املتوخاة ال����ختياراتلال و��داف

 يتضم��ا.

 1بالئحة�دعم�امللتمس�مرفقاي�ون�.  

  أثر�امللتمسات���-3

 يوما�من��15رفضھ�داخل�أجل�أقصاه�يبلغ�رئ�س�املجلس�املع���كتابة�وكيل���نة�تقديم�امللتمس�بقرار�قبول�امللتمس�أو�

  .2تار�خ�البث�فيھ.�و�تع�ن�أن�ي�ون�عدم�قبول�امللتمس�معلال�وال�يقبل�قرار�رفض�امللتمس�أي�طعن

 يحق�ل��نة�تقديم�امللتمس�أن����ب�ملتمس�ا����أي�وقت�ما�لم�يت�نھ��عضو،�أو�أك��،�من�أعضاء�ال��نة�ال��ملانية�

  .3ده�ع�12املختصة�طبقا�ألح�ام�املادة�

 توزع����ة�من�امللتمس�املقبول�ع���جميع�أعضاء�املجلس�املع���و�حال�ع���ال��نة�ال��ملانية�املختصة�حسب�موضوع�

  امللتمس�لدراستھ�ومناقشتھ.�

يمكن�تب���امللتمس�من�طرف�عضو�أو�أك���من�أعضاء�ال��نة�ال��ملانية�املحال�إل��ا،�واعتماده�أساسا�لتقديم�مق��ح�قانون�

  .4سطرة�ال�شر�عية�املنصوص�عل��ا����النظام�الداخ���للمجلس�املع��طبقا�للم

لية،�وفق�تجارب�الدول،�إم�انية�اق��اح��ت��ذه��إذا��انت�املبادرة�ال�شر�عية��ت�يح�للمواطن�ن����مختلف�البلدان�ال���تب����

ليقرر�الشعب��ستفتاء� فض�ا�فإ��ا�تحال�ع���إذا�تم�ر �قوان�ن�وعرض�ا�ع���ال��ملان،�و���حالة�قبول�ا�تدخل�ح���التنفيذ،�أما

دون�تدخل�ال��ملان،�كما�أن��ناك��عض��ستفتاء� مبادرات�املواطن�ن�مباشرة�ع���،�فان��ناك�دول�أخرى�تحيل����5مص���ا

�لقب �ال��ملان �ع�� �مباشرة ��عرض�ا �التجارب �إ�� �ال��وء �دون �أو�رفض�ا �املستفتاء� ول�ا �أمام �النقض �حق �وللمبادر�ن حكمة�،

  الدستور�ة�مثل�نموذج�اسبانيا.

                                                           
�5مرجع�سابق،�املادة��64-14القانون�التنظي����

1
  

10مرجع�سابق،�املادة��
2

  

11مرجع�سابق،�املادة��
3

  

12،�مرجع�سابق،�املادة��
4

  

�عت���التجر�ة�السو�سر�ة�رائدة�من�خالل�املبادرة�ال�شر�عية�الشعبية�
5   
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� ��� �ح�ن �املغر�ية��� �ال��ملان�،التجر�ة �ع�� �تحال �امللتمسات �ودون��،فان �مص���ا، �حسم �دون �املختصة �ال��نة ��� وتناقش

�املعنية� �ال��ملانية �ال��نة �أعضاء �عضو�أو�أك���من �قبل �من �امللتمس، �تب�� �إم�انية �و�إنما ���ا، ��خذ �وجوب �ع�� التنصيص

�ينص�وا �ولم �املع��. �للمجلس �الداخ�� �النظام ��� �عل��ا �املنصوص �ال�شر�عية �للمسطرة �طبقا �قانون �مق��ح �لتقديم عتماده

� �ع�� �إحالتھ �املواطن�ن �قبل �من �املق��ح �للقانون �املختصة �ال��نة �رفض �حالة ��� �او��كذلك �العامة �ا��لسة ��� التصو�ت

ي�لھ�حق�عالقة�املواطن�ن�بامللتمس�ت�ت���بمجرد�إيداعھ����ال��ملان،�الذالشع��.�ليقرر�الشعب����مص��ه.�كما�أن��ستفتاء� 

أ��اب�امللتمس�لتقديم�توضيحات�أو�ت��يح��عض��خطاء�كما��و�معمول�بھ�����عض��ستدعاءارفضھ�أو�قبولھ،�وال�يتم�

�وف �الدول �� تجارب �يتطلب �مما �املقارن. �القانون �املو ق �الظروف �وتوف���جميع �السياسية، �ا��ق�رادة ��ذا �ملمارسة اتية

�ا �توفر�الو�� �شرط �ا�� �إضافة �ال�ت�ت��. �قد �متا�ة ��� �وضعھ �عوض �الدستوري، ��� ��سا�م �سياسية �وثقافة خذ�ألسيا���،

  دراج�ا�وال�شر�ع����مجال�ا.إنظيم�حيا��م�ر�ما�اغفل�ال��ملان�املواطن�ن�املبادرة�واق��اح�مجموعة�من�املق��حات��سا�م����ت

نھ�لم�يحدد��ش�ل�وا����ل�يتعلق��مر�باق��اح�أ�و��64-14القانون�التنظي���رقم��مكن�مالحظ��ا�����ذابرز�نقطة�يأولعل�

نھ�لم��شر�إ���املدة�الزمنية�املحددة�أكما��قانون�جديد،�أو�طلب�إلغاء�قانون�صادق�عليھ�ال��ملان�ولم�يدخل�ح���التنفيذ،

لتمس�يجب�أن�يندرج�ضمن�امليادين�ال���يختص�القانون�بال�شر�ع�لذلك،�وإنما�اكتفى�باإلحالة�و�ش�ل�فضفاض�ع���أن�امل

ف��ا�طبقا�ألح�ام�الدستور،�دون��شارة�إ���كيفية�تطبيق�ذلك،�علما�أن�ا���ومة��ستحوذ�لوحد�ا�ع���ا��انب�ال�شر����

��ملانية�فغالبا�ال�تقبل�ا�ا���ومةباق��اح�ا�مشار�ع�قوان�ن�يصادق�عل��ا�ال��ملان،�أما�مق��حات�القوان�ن�ال���تقدم�ا�الفرق�ال�

  سباب�متعددة.أل 

  :خالصة

�عت���مسا�مة�املواطنات�واملواطن�ن����ال�شر�ع�ع���امللتمسات����مجال�ال�شر�ع�حق�دستوري�ي�بع�من�املع�ش�اليومي����������

ختلف�الدول�سباقة�جد�مللمواطن�ن،�باعتباره�قيمة�مضافة��عزز�املسار�الديمقراطي�الذي��ع�شھ�مختلف�الشعوب،�لذلك�ن

�� ��ذه �تب�� �و� لي�� �الشروط �من �مجموعة �لھ �ووفرت �فضاء�ة �يخلق �مما �ا��ق، ��ذا �ت�س���ممارسة ��� ��سا�م جراءات

ق��احات،�مما�يخلق�نقاشا�سياسيا�داخل�املجتمع.�ولعل�و��عموميا�للنقاش،�وا��وار،�والتداول،�بمشاركة�ا��ميع�باألف�ار 

يان�كيفية�تحديده��س�������ذا��ي�ملا�نص�ع����ذا�ا��ق�الدستوري،�واحال�ع���القانون�التنظي���لباملشرع�الدستوري�املغر 

تبار�املغرب�تجاه.�و�عد�ت��يل��ذا�القانون�التنظي���املنظم�ل�ذا�ا��ق�الذي��عت���سابقة����مختلف�الدول�املجاورة،�باع�

ع���عن�التطلعات�املنتظرة�منھ�لغاية�توف���مجموعة�من�الضمانات�ال���لم���64-14ن�القانون�السباق�لتب����ذه��لية،�إال�أ
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�السياسية،� �بالتنمية �ر��ن �امللتمس �نجاح �اعتبار�ان �ع�� �ملموسة، �بإجراءات �ا��ق ��ذا �ممارسة ��س�يل �اتجاه �س�����

�لتوف���أ�والديمقراطية، �الفاعل�ن �مختلف �وانخراط �خالل �من �الرفوف �ر��ن �تركھ �ول�س �نجاحھ، ت�س���الشروط�سباب

  املسطر�ة�املواكبة�لھ،�وحذف��ل�ما��ش�ل�عقبة�تحول�دون�تحقيقھ�ملبتغاه.

و�عد�مرور�عشر�سنوات�ع���تب����ذا�ا��ق�ي�ب�ن�ان�ممارستھ�الزالت�تكتنفھ�مجموعة�من�الصعو�ات�ي�ب���العمل�ع����

���يلولة�دون�مبادرة�املواطن�ن�����ذا�املجال.جراءات�ال����سا�م����او�حذف�مختلف�� تجاوز�ا،�من�خالل�العمل�ع����غي���

  عداد�امللتمسات.ت�و�ن�ودعم�ومواكبة�طيلة�مراحل�إ�ليات�املواكبة�لھ�منوتوف���مجموعة�من��

  :الئحة�املراجع�

  الكتب�واملقاالت�بالعر�ية:

  السا��،�الطبعة�الثانية،�قلية،�ترجمة�حسن�قب����،�دار�اطية؟�حكم��ك��ية�ام�ضمانات���ن�تور�ن،�ما���الديمقر

2001 

 �،1995رو���ت�دال،�الديمقراطية�ونقاد�ا،�ترجمة�نم���عباس�مظفر،�دار�الفارس�لل�شر�والتوز�ع،��ردن 

 ،2018عمر�طيب�بوجالل،�ادماج�املقار�ة�ال�شاركية�����صالحات�السياسية،مركز�الكتاب���ادي�� 

 ال� �ازمة �ع�� �مؤشر �القرب �سياسة ،� �الغا�� �املحلية،�محمد �لالدارة �املغر�ية �املجلة �التمثيلية،م�شورات ديمقراطية

 53،2006عدد

 النصوص�القانونية:

  1948د�سم����10عالن�العال�����قوق���سان،�اعتمدتھ�ا��معية�العامة����بار�س������ 

 خاباتنتاملؤسسة�الدولية�للديمقراطية�و� ،ترجمة�2005مع��عديالت�عام��1988دستور�ال��از�ل�عام� 

 الطبعة�� �املنتخب، �دليل �سلسلة �الداخلية، �وزارة �املحلية، �ل��ماعات �العامة �املدير�ة �للتنمية، �ا��ما�� �املخطط دليل

 �2009و��،

 بتار�خ�5964،�ج.�ر�عدد�)،�ب�نفيذ�نص�الدستور 2011يوليوز�29(1432شعبان�27صادر�����1.11.91ظ����شر�ف�رقم��،

 2011يوليوز�30

 1976مارس�23ودخل�ح���التنفيذ�1966دجن����16،با��قوق�املدنية�والسياسية�الع�د�الدو���ا��اص 
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 � �رقم �التنظي�� �ر��64-14القانون �ج. �ال�شر�ع، �مجال ��� �امللتمسات �تقديم ��� �ا��ق �ممارسة �و�كيفية �شروط بتحديد

 2016أغسطس���18-1437ذو�ا���ة��14-6492عدد:

 التقار�ر�واملذكرات�

 14،2016-64و�حقوق���سان�بمجلس�النواب�حول�مشروع�القانون�التنظي���رقمتقر�ر���نة�العدل�وال�شر�ع� 

 14،�ومشروع�القانون�التنظي���64-14رأي�املجلس�الوط�����قوق���سان�بخصوص�مشروع�القانون�التنظي���رقم� -

 2015،دجن���44

 ���2015،�دجن64- 14ول�مشروع�قانون�تنظي���رقم�مذكرة�املنظمة�املغر�ية���قوق���سان�ح  

 2005،�دجن���2010ا���2006مذكرة�توج��ية�إلنجاز�مشار�ع�املبادرة�الوطنية�للتنمية�ال�شر�ة�للف��ة�املمتدة�من. 

 مشروع�املخرج�املتعلق�ب�نظيم�امللتمسات����املجال�ال�شر���،�ا��وار�الوط���حول�املجتمع�املد�ي�و�دوار�الدستور�ة�

  2014،ا��ديدة
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 Marie Helen Bacqué, Yves  Sintomer, Gestion de proximité et démocratie participative, Persée, 2017 

 Marion Gret et Yve Sintomer, Port Alger : L’espoir d’un autre démocratie, édition le découverte, Paris,2002 

 Quentin Cardi,  Les normes de la démocratie à l’épreuve de la�participation citoyenne 

numérique institutionnalisée : une étude de l’appropriation du numérique par le�

politique dans le cadre des processus de participation,Hal,2019 
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 طرق�وآليات�تحديث��دارة�ا��ماعية

Methods and mechanisms for modernizing collective management 

  محسن�الصبا��

MOUHCINE ESSABAHI 

  و�احث����علوم��دار�ة�  دكتور����ا��قوق 

 املغرب�–�لية�العلوم�القانونية�و�قتصادية�و�جتماعية�بطنجة�

Doctor of Law and Researcher in Administrative Sciences 

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Tanger - Maroc 

  م��ص:

�السيا���������� �املش�د �ل�ا �يتعرض �ال�� �والتحوالت ��عرف�ا، �ال�� �التحديات �أمام �بالغة �بأ�مية �ت�سم �ا��ماعية ��دارة �تحديث �عملية إن

ص،�و�التا���فإن�التفك������طر�قة�للرفع�من�أداء��دارة�املحلية��و����ء�م���أك���من�أي�وقت�م���،�لتأم�ن�و�جتما���ع���وجھ�ا��صو 

نظرا�الت��يل�الفعال�ألية�إصالحات�محتملة�يفرض�ا�الواقع�ا��ا���املطبوع�ببوادر�التحول�والتغ���املتواصل�ن،�وأض���مطلبا�ذا�أ�مية�بالغة�

�سم�بالكث���من�املؤاخذات،�بحيث�يحظى��ذا�التحديث�بنقاش�واسع�ع���املستوى�العال���والوط��،��مر�الذي�لواقع��دارة�ا��ماعية�امل

�الدور�التقليدي،�املتمثل����تقديم� �أمام�ا��ماعات�ال��ابية�لتحس�ن�ا��دمات�املقدمة�للمواطن�ن،�حيث�لم��عد�مقبوال�م��ا يطرح�تحديا

 ة�إ���جانب�جميع�املتدخل�ن����تحقيق���داف�التنمو�ة.ا��دمات��دار�ة�فقط،�بل�املسا�م

التدب���التوق����–التنمية�املحلية��–ا���از��داري��–تحديث��دارة�ا��ماعية��–العنصر�ال�شري��–�دارة�ا��ماعية�ال�لمات�املفتاحية:�

 ربسياسة�الق�–الديمقراطية�ال�شاركية��–ت�سيط�املساطر��–التدب����س��اتي����–

Abstract : 

The process of modernizing the collective administration is very important in the face of the challenges it knows, and the 

transformations that the political and social scene is facing in particular, and therefore thinking of a way to raise the performance of 

the local administration is more urgent than ever, to ensure the effective implementation of any potential reforms imposed by it. 

The current reality, which is marked by signs of continuous transformation and change, It has become a demand of great 
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importance in view of the reality of collective management, which is characterized by many grievances, so that this modernization is 

widely discussed at the global and national levels, which poses a challenge to the territorial communities to improve the services 

provided to citizens, as the traditional role of providing administrative services is no longer accepted by them. Not only, but also to 

contribute to the side of all stakeholders in achieving the development goals. 

 Key Words: Collective management - the human element - modernizing collective management - the administrative apparatus - 

local development - anticipatory management - strategic management - simplifying procedures - participatory democracy - the 

policy of proximity 

  مقدمة:

تواجھ��دارة�ا��ماعية�مجموعة�من�التحديات�ال���تتج������مجموعة�من�العوائق�والصعو�ات،�وال���ترتبط�بالوسائل��������

�ومبادئ� �مؤاخذات �تجاوز �الضروري �من �أصبح �و�التا�� �املحلية، �التنمية �أ�داف �لتحقيق ��ستخدم�ا �ال�� و�ليات

�وا��مو  �بالصرامة �املوسومة �فرض��ا�الب��وقراطية �وال�� �العميقة، �التحوالت �أمام �الصمود ��ستطع �لم �ال�� �و��غالق د

�عميقة،� ��عرف��غ��ات �املرافق�العمومية�ا��ماعية �جعلت �وال�� �والسياسية، �و�قتصادية �و�جتماعية �التار�خية الص��ورة

  لعل�أ�م�ا�تلك�املرتبطة�بالوظائف�ا��ديدة�ال����سا�م���ا����التنمية�املحلية.�

�أمام�التطور�الكب���������� و�عت���العنصر�ال�شري�أ�م�مدخل�لتحقيق�إدارة�جماعية�بمواصفات�ا��داثة�والقرب،�خصوصا

الذي�عرفتھ�آليات�تدب���املوارد�ال�شر�ة،�وال���واك��ا�بالضرورة�تطور�مواز����املساطر��دار�ة،�تجعل�من��شراك�وتحقيق�

�ال�شاركي �إطار�الديمقراطية ��� �ا��دماتالقرب ��� �املساطر�والتحس�ن ��� �الت�سيط �اعتمد �م�� �س�ال، �أمرا �شمل�1ة �كما ،

التطور��ليات�املعتمدة����تحديث��دارة�ا��ماعية،�وال���تت��ص�جميع�ا����مف�وم�ا���امة�املحلية�ا��يدة�والتخطيط�

 �س��اتي��.

  أ�مية�املوضوع:

���� ��� �ملوضوع �إن�اختيارنا �تحديث �وآليات �طرق ""� �ا��ماعية �داللة���دارة �أك���من �طياتھ ��� �ل�ونھ�يحمل �اعتباطيا ل�س

�خدمات� �جودة �من �الرفع ��غية ���اديمية، �النقاشات ��� �من�أ�مية�بالغة ��دارة�ا��ماعية �موضوع �يك�سيھ �ملا�أض�� نظرا

                                                           
1
  .91،�ص2015نحو�ترسيخ�الديمقراطية�وكسب�ر�ان�التنمية�"،�الطبعة��و��،�مطبعة��منية،�الر�اط،�- البوعزاوي:�"�تحديث��دارة�ال��ابية�باملغربمحمد��-� 
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ر�ا�إطارا�مالئما�للمسا�مة����بلورة��دارة�ا��ماعية،�وتجاوز�معيقات�التنمية،����الوقت�الذي�عرفت�ا�تماما�م��ايدا�باعتبا

  اس��اتيجية�جديدة�للتنمية�املحلية.

�ب�ن�� � �يزاوج �فدور�ا �وال��امج، �املخططات �لت��يل �آلية �ف�� �ا��ديثة �للدولة �الر�ائز��ساسية �أحد �ا��ماعية و�عت����دارة

�مطل �م��ا ��عيدة �أ�داف �تحقيق �و��ن �املرتفق �ملتطلبات �و�ستماع �ا��دمات �و�النظر�تقديم �والتنمية. �الديمقراطية ب

للتطورات�ال���عادة�ما��عرف�ا�املجتمعات��ش�ل�دوري�ومنتظم�فإن��دارة�ا��ماعية�مدعوة�ملواكبة��ذه�التطورات�ملواج�ة�

  الر�انات�ا��ديدة�ال���أصبحت�تواج��ا.

ات�حديثة�من�خالل�البحث�عن�أسس�وإلضفاء�طا�ع�النجاعة�ع���عمل��دارة�ا��ماعية،��ان�لزاما�البحث�عن�طرق�وآلي�

لتخليق�وتحديث��دارة�ا��ماعية�ع���تجديد�البنايات�وتج����ا،�وتأ�يل�املوارد�ال�شر�ة�وتقو�ة�التواصل،�والتنظيم�و�سر�ع�

  املساطر.

  دوا���اختيار�املوضوع:

  من�دوا���اختياري�ل�ذا�املوضوع��ناك�عدة�أسباب:�

�ذاتية:- �ا��أسباب �ا�تمامي ��� �املجاالت،�تتمثل ��ذه �مع �الوظيفي �والتقاطع �الت�امل �بحكم �املحلية �التنمية �بقضايا �اص

والرغبة�القو�ة����مز�د�التعمق�و�طالع�ع���قضايا�ا��ماعات�ال��ابية�باملغرب،��ذا�فضال�عن�رغب���امل��ة����البحث�عن�

  عيقات.م�امن�ا��لل�الذي��ع��ي�تدب����دارة�ا��ماعية�وآفاق�تحدي��ا�لتجاوز�امل

تتمثل����تأث���املشا�ل�ال����عرف�ا��دارة�ا��ماعية�ع���مردودي��ا�و�التا���التأث���ع���التنمية�املحلية،��أسباب�موضوعية:-

إضافة�إ���مشا�ل�مرتبطة�بضعف�التج���ات،�وال���يمكن�إرجاع�ا�إ���ما��ش�ده��دارة�ا��ماعية�من�اختالالت�وغموض�

� �القانونية، �النصوص �املنتخب�ن��عض �أمام �منيعا �سدا �تقف �ال�� �واملالية �ال�شر�ة �املوارد ��ع��ض �ال�� �املعيقات �إ�� إضافة

  واملوظف�ن�للقيام�بمسؤوليا��م�ع���أكمل�وجھ.

  إش�الية�املوضوع:

�تحقيق� ����� �وجھ ��� �حاجزا �تقف �ال�� �واملعيقات �املشا�ل �مختلف �عن �الكشف �محاولة ��� �املوضوع �دراسة �أ�مية تكمن

ية�املحلية،�و���املقابل�البحث�عن�ا��لول�الناجعة�ال���تمكن�من�تحقيق�تنمية�مستديمة�لإلدارة�ا��ماعية،�و�التا���التنم

  فاإلش�الية�املحور�ة�وال���ست�ون�محور�مناقش�نا��التا��:

  ما���طرق�وآليات�تحديث��دارة�ا��ماعية�ور�ان�تحقيق�التنمية�املتوخاة؟�-

  �الية�املركز�ة�عدة��ساؤالت�فرعية:وتتفرع�عن��ذه��ش����
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 ما�و�دور�العنصر�ال�شري����تحقيق�التنمية؟  

 الديمقراطية�ال�شاركية�ودور�ا����دعم�التنمية�املحلية؟  

 ما���آليات�تحديث��دارة�ا��ماعية؟  

 دور�التخطيط��س��اتي��؟  

  املن���املعتمد:

�ت�� �الفرعية �و�ش�االت �الرئ�سية ��ش�الية �عن �ال���لإلجابة �التنمو�ة �اعتبار�الوظيفة �ع�� �الوظيفي، �املن�� �ع�� ��عتماد م

  تحقق�ا��دارة�ا��ماعية�املحلية،�وال���كرس��ا�مختلف�النصوص�القانونية�املؤطرة�للفعل�التنموي�املح��.�

ت�القانونية�ذات�الصلة،�ونظرا�لطبيعة�املوضوع�و�شعبھ،�استعنا�باملقار�ة�التحليلية�الذي��عتمد�املقار�ة�النصية�للمقتضيا�

�إلبراز� �ال�سقي �باملن�� �كذلك �و�ستعانة �الواقع، �أرض �ع�� �القضايا ��ذه �تفعيل �ومدى �املحلية �الديمقراطية �م�انة ملالمسة

  مختلف��طراف�املتدخلة����امليدان�التنموي.

  خطة�البحث:

لإلجابة�عن��ش�الية�املركز�ة�ال���يطرح�ا�املوضوع�إن��ذه�الدراسة�وال���تتو���اعتماد�املوضوعية�و�بتعاد�عن�الذاتية،�و �

  و�ا���ال�ساؤالت�املتفرعة�ع��ا،�ارتأيت�معا��تھ�من�خالل�التقسيم�التا��:

  املبحث��ول:�طرق�تحديث��دارة�ا��ماعية�-

  املطلب��ول:�دور�العنصر�ال�شري����تحقيق�التنمية�املحلية�-

  ركية�وسياسة�القرباملطلب�الثا�ي:�الديمقراطية�ال�شا�-

  املبحث�الثا�ي:�آليات�تحديث��دارة�ا��ماعية

  املطلب��ول:�ا���امة�ا��يدة

  املطلب�الثا�ي:�التخطيط��س��اتي���

 املبحث��ول:�طرق�تحديث��دارة�ا��ماعية
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�ل������� �كفاءتھ، �وتقو�ة �وعصرنتھ �ا���از��داري �لتحديث �الرئ�سية ��داة �العنصر�ال�شري �مع��ش�ل �التعامل �يجب ذلك

�و�اس�ثمار�مضمون� �والتنمية �عناصر��نتاج �كأحد �العنصر�ال�شري �تنظر�إ�� �جديدة �مقار�ات �وفق �املحلية �ال�شر�ة املوارد

�مضافة �لقيمة �اقتصادية�1ومنتج �أ�عاد �ل�ا �شمولية، �كب�ية �املحلية �العمومية �الوظيفة �مع �التعامل �يجب �كما �ج�ة. �من ،

ا�كبديل�للدولة����حل�املشا�ل��جتماعية،�مثل�البطالة،�أو�كعبء�ير�ق��ا�ل�الدولة�من�ج�ة�تنمو�ة،�عوض�التعاطي�مع�

  أخرى.�

وتبعا�لذلك،�يجب�إعادة�النظر����الطرق�التقليدية�للتوظيف،�ح���ال�تصبح����جو�ر�ا�مجرد�رد�فعل�ارتجا���الحتواء��������

   .�2رة�الر�ط�ب�ن��ذه�العملية�وحاجيات�التنمية�املحلية��ع�اسات�املستفحلة�للبطالة،�دون��ستفادة�من�ضرو 

��ذا�       �جعل �و�و�ما �ا��ماعية، �باإلدارة ���تم �تنمو�ة �سياسة �ل�ل �الرئ���� �واملدخل ��و�� �ا��طوة و�عت���العنصر�ال�شري

�ا �ولد �مما ��ول)، �(املطلب �باستمرار �يتطور �حقال �منھ �جعلت �وأ�اديمية �فكر�ة �مسا�مات ��عرف �عن�املجال ��ديث

الديمقراطية�ال�شاركية�املنفتحة�ع����ل�امل�ونات�ال�شر�ة����محيط��دارة�ا��ماعية�بالش�ل�الذي�ين���أي�سياسة�للقرب�

  (املطلب�الثا�ي).�

  املطلب��ول:�دور�العنصر�ال�شري����تحقيق�التنمية�املحلية

�و�جتماع������ �التار�خية �الص��ورة �فرض��ا �ال�� �للتحوالت �العمومية�نظرا �املرافق �جعلت �والسياسية، �و�قتصادية ية

،�و��ذا�عرفت�طرق�تدب���املوارد�ال�شر�ة�مستجدات�حديثة�وعصر�ة،�3ا��ماعية��ش�د�تحوالت�عملية�وتحوالت����الوظائف

�د ��� �أس�م �مما ��دار�ة، �املعادلة �داخل �قيمة �ومنحتھ ��داري، �للتحديث �رئ�سية �رافعة �العنصر�ال�شري �من عم�جعلت

  املج�ودات�املبذولة�من�أجل�تحس�ن�املساطر�وا��دمات��دار�ة�املقدمة�للمرتفق.

  الفرع��ول:�آليات�التدب���ا��ديث�للموارد�ال�شر�ة

إن�ا��وض����موضوع�تدب���املوارد�ال�شر�ة�وإن��ان�يبدو�مسألة�حديثة��س�يا،�إال�أن��مر�ال��عدو�أن�ي�ون�طرح�جديد�������

،�و���محاولة�لتقييم�الوضع�الرا�ن�يمكن�الوقوف�ع��� Administration du personnelأال�و�و�إدارة�املوظف�ن�ملوضوع�قديم،

                                                           
1
 - Akla Abdelhak : « Le changement : une urgence pour une administration asthénique », REMALD, n 27, avril-juin1999, p75 .

  

2
،�2001-2000لية�ا��قوق،�الر�اط،�عز�ز�مفتاح:�"�الالمركز�ة�من�ال�سي����داري�إ���تدب���التنمية�"،�أطروحة�لنيل�الدكتوراه����القانون�العام،�جامعة�محمد�ا��امس،���-� 

  .67ص�
3

  .80رشيد�أولقا���:�"�ا���امة��دار�ة�املحلية�ب�ن�الواقع�و�فاق،�مرجع�سابق،�ص�-�
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مجموعة�من��ختالالت،�ال���تحد�من�مردودية�املوظف�املح��،�����عد�تام�عن��ساليب�ا��ديثة����تدب���املوارد�ال�شر�ة،�

لن�ب�ن��دارات،�و�شاشة�منظومة��جور�وغياب�العدالة�ف��ا،�وضعف�آليات�فنجد�سوء�تدب���املوظف�ن�وتوز�ع�م�غ���املعق

  .1التوظيف

�ال��������� �القضايا �بجملة ���تمام �وجب �املح��، �املوظف �من�مردودية �نحو�الرفع �إطار�الس�� �و�� �السل��، ولتجاوز�الوضع

�ومعنو�ا �تحف��ه�ماديا �مقدم��ا �و�� �امل��، �بمساره �لصيقة �2ت�ون �و�جب �تحي�ن�، �ع�� �ال�شر�ة �تدب���املوارد �ترتكز�سياسة أن

�و�ل� �املستمر، �للت�و�ن �جديدا �ونظاما �املردودية، �لتقييم �جديدة �واعتماد�طر�قة �ا��ماعية، �للوظيفة �املنظم �طار�القانو�ي

  �ذا�من�خالل�تطو�ر�أساليب�ا��وار�والتواصل.

�الو ������ �العالقات ��� �العنصر�ال�شري �أخذه �الذي �البعد �املق��ب�إن �النظر��� �إعادة �الضروري �من �جعل �و�دار�ة، ظيفية

.�وحاول� Gestion des ressources humainesاملعتمد�لتدب��ه،�و�و�ما�تنكب�عليھ��ساليب�ا��ديثة����تدب���املوارد�ال�شر�ة

  .3املغرب�منذ�فجر��ستقالل�ال��وض�بمستوى�العنصر�ال�شري�العامل�بمختلف��دارات

تدب���املوارد�ال�شر�ة����تلك�التقنيات�املتبعة�لضبط�واس�ثمار�العنصر�ال�شري�داخل�املنظومة��دار�ة،�عن�طر�ق�إن������

  .4تأ�يل�و�عبئة��م�انيات�املتاحة�لدى�املوظف�للوصول�ألك���مردودية

  :إن�تطور�نظر�ة�املوارد�ال�شر�ة،�والتعدد�والتداخل����م�ونا��ا�و�التا������جوان��ا�����

-� ��دار�ة: �والتنمية �العنصر�ال�شري �قولة ���سان�Jean BODIN �ستحضر��نا �ير�ط �حيث �إال�باإل�سان"، �ثروة �من "ما

كقيمة�وال��وة�كنتاج.�وإذا��انت�التنمية��دار�ة�عامال�للر���بالعنصر�ال�شري�باعتباره�العنصر���م�داخل��دارات�كيفما�

�د �كذلك �فإ��ا �أو���م�ا، �نوع�ا �فيھ�أن�العنصر��ان �ال�شك �ومما �العمومية، �للنفقات �ترشيد�فعال �أجل �من �أساسيا افعا

  ولكن�أيضا�بالرغبة����العطاء.�5ال�شري��و�أحد�عوامل��نتاج،�يتم���باملرونة�التقنية�والفنية

                                                           
1
  .91نحو�ترسيخ�الديمقراطية�وكسب�ر�ان�التنمية�"،�مرجع�سابق،�ص- محمد�البوعزاوي:�"�تحديث��دارة�ال��ابية�باملغرب�-� 

2
�قتصادية�العلوم�القانونية�سعيد�امل��ي:�"�التدب����قتصادي�ل��ماعات�املحلية�باملغرب�"،�أطروحة�لنيل�الدكتوراه����القانون�العام،�جامعة�محمد�ا��امس،��لية��-� 

  .524،�ص2008- 2007و�جتماعية،�السو����،�
3
بدون�العنصر�ال�شري�ال����افتتاح�أشغال�املناظرة�الوطنية�ا��امسة�ل��ماعات�املحلية،�أكد�ا��سن�الثا�ي�ع���أن�"�قاعدة��ل�تطابق��يك������العنصر�ال�شري،�ف�-� 

  الذي�دعا�إ���ضرورة�تحديث�وتطو�ر�املوارد�ال�شر�ة.�PNUDضا�برنامج��مم�املتحدة�للتنمية�قاعدة�نرفع�عل��ا�ذلك�ال�ي�ل�"،�وقد�ذ�ب�����ذا�الطرح�أي
4
الذي�يحيل�بدوره�ع���حقل�معر����و�التعر�ف�الذي�أوردتھ�مجموعة�البحث�والتفك�����ستمولو������تدب���املوارد�ال�شر�ة،�ال���يدخل�ف��ا�البعد�التنموي�و��سا�ي،�و �-� 

  ل�فيھ�طبا�ع�إ�سانية،�مؤسساتية�وتقنية.جديد�تتداخ
5
  .5،�ص�2001محمد�النعي��:�"�السلوك�ال�شري�����صالح��داري�"،�دار�السالم،�الر�اط،��-� 
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لية�تقييم�املردودية��عت����ذا��سلوب�من��ا�وفلسفة���دف�إ���تحس�ن�ا��دمات�و�س�يل�عم�التدب���املرتكز�ع�����داف:-

��دارة� �فرضية �ترتكز�ع�� �باأل�داف �فاإلدارة ��دارة. �ت�ن��ا �ال�� ��ساسية ���داف �تطابق �ومدى ��دارة، �داخل أو��داء

  ،�أي��عر�ف��ل���ص�بأ�داف��دارة�وكيفية�املشاركة����تحقيق�ا�و�ندماج�ف��ا.�Management participatifباملشاركة�

�ال�شر�ة:التدب���ال- �للموارد �معقد،��توق�� �واجتما�� �اقتصادي �محيط �داخل ��عمل �مفتوح �نظام �بمثابة �التخطيط �عد

�ال�شر�ة� �توف���املوارد �ع���ا �يتم �ال�� �و�ساليب �الطرق �وتحديد �ال�شر�ة، �ا��اجيات �تحديد �ع�� �التدب���التوق�� و�عتمد

 الضرور�ة�لإلدارة.���

�عد�املوارد�ال�شر�ة�عنصرا�تنافسيا��اما��ستد���اعتماد�أحدث�املنا�������وارد�ال�شر�ة:التدقيق�والتدب����س��اتي���للم-

مثال،�والذي��سمح�بجمع�املعلومات�الكفيلة�بخلق�سياسة����يصية�ورقابية�للوسائل��Auditضبطھ�واس�ثماره��التدقيق�

موارد�ال�شر�ة.��فالتدقيق��نا��و�اختيار�وظيفي�لل�1و��داف،�ع���أن�يجتمع�ال�ل�فيما�يصط���عليھ�بالتدب����س��اتي��

�بتطو�ر��ذا� �الكفيلة �التوصيات �و�شكيل �ال�شر�ة �تدب���املوارد �مسألة ��� �املعطيات �وتفس���مختلف �تحليل �حول منصب

  .2التدب��

�ال�شر�ة:- �املوارد �تدب�� ��� �و�شراك �املرونة�التواصل �أساليب �ي�ب�� �ا��ديث ��داري �العمل لتأكيد��3�Flexibilitéإن

ف�و�آلية�حيو�ة،�وكفيل�بانتقال�املعلومة��Communicationمشروعيتھ�من�ج�ة،�ولتحس�ن�أدائھ�من�ج�ة�أخرى.�والتواصل�

�عن� �ا��ديث ��ش�ال �من ��ش�ل ��ع�� �والتواصل �و�دارة. �املرتفق�ن �ب�ن �جو�الثقة �خلق �ع�� ��ساعد �ومرن، �شفاف �ش�ل

� �بدو �Participationشراك ��ع�� �الذي �طرف�، �من �املتخذة �القرارات �للتأث���ع�� �املوظف �يملك�ا �ال�� �الوسائل �مجموعة ره

  �دارة،�فاعتماد�إشراك�املوارد�ال�شر�ة��و�بمثابة�عامل�أسا����لتطو�ر�الكفاءات�ال�شر�ة�وتحف���ا.

  الفرع�الثا�ي:�ت�سيط�املساطر�وتحس�ن�ا��دمات

                                                           
1
ر�ط�التدب���ال�شري��،�حيث�انصب�الدرس�ع���املقار�ات�واملنا���العلمية�ال���من�شأ��ا1992تأسس�بمناسبة�ا�عقاد�مؤتمر�جمعية�موظفي�املوارد�ال�شر�ة�بكيبك��-� 

د�ال�شر�ة.�وتتمثل�ا��طوة��و���للمقار�ة�باس��اتيجية��دارة،�ومنذ�ذلك�ا���ن�تم�ال��ك���ع���أ�مية�الفكر��س��اتي������تحس�ن�جودة�التدب���واملراقبة�املنصبة�ع���املوار 

���وخار���للمعطيات�والعوامل�املتدخلة،�ومن�تم�رصد�املتطلبات�املادية�ا��اصة�بتحقيق�والوسائل،�يرتكز�ع������يص�داخ��س��اتيجية����إعداد�تصميم�خاص�باأل�داف

  ��داف�املسطرة،�ع���أن�يواكب�ذلك�تقييم�للمراحل�املتبعة.��
2
  .98نحو�ترسيخ�الديمقراطية�وكسب�ر�ان�التنمية�"،�مرجع�سابق،�ص�- محمد�البوعزاوي:�"�تحديث��دارة�ال��ابية�باملغرب�- �  

3
   .35،�ص2010أبر�ل��11198�،06فؤاد�الكرطي:�"�ا��اجة�إ���التنمية��دار�ة�ضرورة�لتغي���ال�سق��داري�املغر�ي�ومسايرة�التحدي�العال���"،�مجلة�التنمية،�املقال��-� 
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ق�عمل��دارة�ا��ماعية،�والعمل�ع���واج�ة�النتائج�املرتبطة�بالظا�رة�من�تقت����املقار�ة�الشمولية�ملعا��ة�ظا�رة��عي�����

�النتائج� �بمعا��ة ��كتفاء �وعدم �وقائية، �وتداب�� �إجراءات �ع�� ��س�با��، �ا��انب ��س�ث�� �ال �و�ذا �ا��وانب، مختلف

  .�1والتداعيات

�والعمودي���� ��فقية �مستو�ا��ا �ب�ل �املغر�ية �ا��ماعية ��دارة �وا���وعرفت �غياب ��� �مساطر�ا �و�عقد �إجراءا��ا ��عدد ة

�ال�ام� �الدور �العمومي �املرفق �لتخليق �الوطنية �الندوة �أشغال �إ�� �املوج�ة �السامية �امللكية �الرسالة �و�تب�ن �ا��ودة، ملقار�ة

��جراء ��دف �أن "� �ف��ا �جاء �حيث �املقدمة، �ا��دمات �مستوى �وتحس�ن �الشفافية �قيم �ترسيخ ��� ات�للمساطر��دار�ة

العمومية،�ال�س�يل�والت�س���ول�س�التعقيد�والتعس��،�و�و�م��اج�ل��سيخ�روح��ستقامة�والوضوح�والشفافية�والت��يل����

إيصال�النفع�للناس...لذلك�أمرنا�بت�سيط��جراءات�وتحي�ن�النصوص��دار�ة�وتحديث�وسائل�التدب���والعمل�ع���التوفيق�

  وروح�العصر�ال���طبعت�اليوم��ل�العالقات�ال�شر�ة".�املستمر�ب�ن�املقتضيات��دار�ة�

�املف�وم����� �يتجاوز �و�ذلك ��دارة، �مع �املتعامل�ن �لأل��اص �قانونية �ضمانات �إعطاء �إ�� �يؤدي �املف�وم ���ذا والت�سيط

تفق�ل�شمل�ما�التقليدي�للمساطر��دار�ة�املرتبطة��شرعية�ال�سي���وتحس�ن�التعامل�مع�املرتفق،�بحيث�ا�سعت�مطالب�املر 

  .�2و�اقتصادي،�اجتما���وثقا��

�وجودة������ �تدب���ا، ��� �ا��ماعية ��دارة �لنجاح ��و�الس�يل�الوحيد �تحس�ن�ا��دمات، �املساطر�ومنھ �ت�سيط �فإن و�التا��،

�ون��لية�،�ففي�التقليد�الديمقراطي��عت����دارة�آلية�تنفيذ�السياسات�العمومية،�ومن�مص��ة��ذه��خ��ة�أن�ت3منتوج�ا

  مرنة�وأقل�ت�لفة.

  :�4وكنموذج�لت�سيط�املساطر�بال�سبة�ل��باية�املحلية�يمكن�الوقوف�ع���املستجدات�التالية�����

-���� �والشفافية �املنافسة �مبادئ �تفعيل �إ�� ���دف �الذي �ال��ابية �العمومية �للمرافق �بالتدب���املفوض �املتعلق إصدار�القانون

  راقبة�وتقييم�التدب���املفوض.�سي����ذه�املرافق�وت�بع�وم

  ومشروع�إصالح�نظام�ا��بايات�املحلية،�و��دف�إ��:�������

                                                           
1
  .108رشيد�أولقا���:�"�ا���امة��دار�ة�املحلية�ب�ن�الواقع�و�فاق�"،�مرجع�سابق،�ص��-� 

2
 - Charles DEBBASCH : « La transparence administrative en Europe, CNRS, Paris, 1990, p 102 . 

3
 - Piérre POUGNAUD: Collectivités locales: comment moderniser ? Berger-Levrault », Gestion publique, 1991, p157.  

4
  .2006ثا�ي�ل��معية�الوطنية�ل��ماعات�املحلية�باملغرب،�الر�اط،�ماي�لمة�السيد�وز�ر�الداخلية�بمناسبة�افتتاح�أشغال�املؤثمر�ال�-� 
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 .مطابقة�املنظومة�ا��بائية�املحلية�لإلطار�ا��ديد�لالمركز�ة  

 .ت�سيط�املنظومة�ا��بائية�املحلية�سواء�ع���مستوى�التأس�س�أو�التحصيل  

 ة.تأ�يل��دارة�ا��بائية�املحلية�واس��داف�املردودي  

 -ختيارات��� �تحديد �ميدان ��� �املحلية ��ستقاللية �تقو�ة �إ�� �يرمي �الذي �املحلية �املالية �نظام �إصالح مشروع

  املالية�و�عبئة�وتخصيص�املوارد.

������� �الطبية �املساعدة �نظام �تجر�ة �نورد ��دار�ة �ا��دمات �تحس�ن �آخر�حول �مثال �امللك��RAMEDو�� �جاللة �أعطى الذي

�انطال �السادس �محمد ��� ��عميمھ ��12قة �ذات�2012مارس �تلك �خصوصا �ا��دمات، �وتحس�ن �لتقر�ب ��عت���نموذجا �ال�� ،

�محاول��م� ��� �املحدود �الدخل �ذوي ��ع��ض �ومادية �مسطر�ة �عراقيل �تجاوز �من �سيمكن �و�ذا ��ست��ا��. ��جتما�� الطا�ع

  .1الولوج�للعالج

املساطر�وتحس�ن�ا��دمات،�بحيث�نجد�أن�وزارة�الداخلية�قامت��وعموما�تتعدد�التجارب�واملبادرات�ا��اصة�بت�سيط������

بإعداد�دليل�املساطر��دار�ة��ك���تداوال�باإلدارة�ال��ابية�و�دارة�ا��ماعية�كمرجع�لتوحيد�و�عميم�املساطر��دار�ة،�وتم�

  اعتماد�تص�يف�موضوعا�ي�ي�ناول�املحاور�التالية:

 -ة.املساطر�املتعلقة�با��الة�املدني  

 -.املساطر�املرتبطة�بالوثائق�التعر�فية  

 -.املساطر�املتعلقة�بامللكية�والبناء�وال��يئة�والتعم��  

 -.املساطر�املتعلقة�بمزاولة��شاط�تجاري�أو�م���أو�خدما�ي  

 -.املساطر�املرتبطة��شب�ات�القرب  

  و�تو���الدليل�تحقيق��دف�ن�رئ�سي�ن:������

 -لعمل���ا�ع���املستوى�الوط���تفاديا�لالختالف�والتباين�املحتمل�ب�ن�نفس��عميم�املساطر��دار�ة�وتوحيد�ا

  املصا���املعنية���ا.

                                                           
1
�قليمية����حالة�الطعن،�����داء�و�وفر�النظام�الغالف�املا���الكفيل�با��لول�محل�املواطن�املتوفرة�فيھ�شروط��ستفادة�بناء�ع���بحث�السلطة�ورأي�ال��نة�املحلية�أو��-� 

الل�م�أو�ا��زئية�للعالج�ع���تمكينھ�من�بطاقة�صا��ة�ملدة�ثالث�سنوات��عفيھ�من�الطلبات�املتكررة�لش�ادة��حتياج،�ومن�أي�أداء�ألية�ج�ة،��وتمتيعھ�من�املجانية�املطلقة

  در�م�للعائلة�كيفما��ان�عدد�أفراد�ا.�600در�م�للفرد�و�120واجبات��ش��اك�السنو�ة�الرمز�ة�وال���تبلغ�
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 -إلغاء�� �ع�� �العمل ��قتضاء �أو�عند �مستمر، �املساطر��ش�ل �وتحي�ن �ت�سيط �ملواصلة �للعمل توف���أرضية

 مسطرة�أو�إجراء�ث�ت�عدم�جدواه�عمليا.

�املجال ������ �لعمل �ا��ديدة �املقار�ة �غاية�إن ��عد �لم ��خ��ة ��ذه �أن �حيث �ا��ودة، �تحقيق �تتطلب �أصبحت �ا��ماعية س

الوصول�إل��ا،�بل�أصبحت�وسيلة�وغاية����نفس�الوقت،�ألجل�تحقيق�الفاعلية����التدب���املح��،�حيث�أصبح�مف�وم�ا��ودة�

النقاش،�وطرح�ال�ساؤل��شأن�جودة�يحظى�با�تمام�م��ايد�من�لدن�الباحث�ن�والفاعل�ن،�و�دأ�يأخذ�م�انھ�الطبي������قلب�

ا��دمات�العمومية�املحلية،�ذلك�ألن�التقدم�الذي�تم�إحرازه����مجال�الالمركز�ة،�وتمت�ترجمتھ�بنقل��عض�اختصاصات�

  .1الدولة�إ���مجالس�ا��ماعة،�لتل���ا��اجيات�املحلية�لتحس�ن�املنتوج�املح��

�أصبح������ �بل �تحقيقھ، �يجب �مطلبا ��عد �لم �املح��،�وا��ودة �العمومي �تدب���الفعل ��� �استحضاره �يجب �أساسيا �شرطا ت

لذلك�فإن�ا��دمات�ال���تقدم�ا�ا��ماعة�للمواطن�ن،�البد�وأن�تدخل����اعتبار�ا�مف�وم�ا��ودة�وما�يحيل�عليھ�من�فعالية�

 وشفافية�ومصداقية.

اسطة�مصا���ا�ا��اصة�ووسائل�ا،�فإ��ا��س���وإذا��انت�ا��ماعة�مسؤولة�عن�تحقيق�ا��ودة����ا��دمة�العمومية�بو        

إ���تحقيق�ا�وضما��ا�بوسائل�أخرى�كآلية�الصفقات�العمومية�املحلية،�ل�و��ا�أداة�لتنفيذ�السياسة��قتصادية�و�جتماعية�

  .3،�إذ�يتوقف�نجاح�الصفقات�العمومية�ع���كفاءة�وحنكة��دارة�ال����شرف�ع����سي���ا2للمجالس�ال��ابية

  طلب�الثا�ي:�الديمقراطية�ال�شاركية�وسياسة�القربامل

نظرا�للدور�ال���تلعبھ�الالمركز�ة�ال��ابية����تدب���الشأن�العام،�فقد�دشن�املشرع�املغر�ي�جيال�جديدا�من��صالحيات�   ����

ا����ميادين��شراف�ع���ال�����دف�إ���تحس�ن�ا���امة�املحلية،�وجعل�تدخالت�ا��ماعات�ال��ابية�أك���م�نية،�ودعم�قدرا��

املشار�ع�والتفاعل�مع�محيط�ا.�تلك����املحاور��ساسية�ال���ستطبع�املرحلة�ا��ديدة�لتدب���الشأن�املح��،�وال�����دف�إ���

إعادة�تموقع�ا��ماعة�ال��ابية،�خاصة����م�ام�ا�املتمثلة����تقديم�خدمات�للمواطن�وت�شيط�التنمية�املحلية،�بتدعيم�م�انة�

                                                           
1
عامة،�العامة�وآليات�السوق�املنافسة،�إبرام�العقود�و�دارة�العامة�ا��ديدة�"،�ترجمة�محسن�إبرا�يم�الدسو���مركز�البحوث�ومع�د��دارة�ال�ك��ون�ولش:�"�ا��دمات�-� 

  .129،�ص�2003الر�اض،�طبعة�
2
  .32،�ص�5�،1993-4لإلدارة�املحلية،�عدد�مزدوج�عبد�هللا�حداد:�"�مسا�مة�الصفقات�العمومية����تحقيق�التنمية�املحلية�"،�م�شورات�املجلة�املغر�ية��-� 

3
  .32،�ص�19�،2000عة،�عدد�محمد�النو��:�"�دور�الصفقات�العمومية����التنمية�املحلية�"،�م�شورات�املجلة�املغر�ية�لإلدارة�املحلية�والتنمية،�سلسلة�مواضيع�السا�-�
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�ال��ابية�ا� �الالمركز�ة �من �جديدة �مرحلة �إ�� ��نتقال �تم �ا��ديد، �املغر�ي �الدستور �ظل ��� �ال��ابية، �وا��ماعات ��ات

  .1والديمقراطية�ال�شاركية

و�عت���الشراكة�مدخال�أساسيا�إلنجاح�التحديث��داري�ببالدنا،�بما�تضمنھ�من�توسيع�ملجال�ال�شاور�و�نفتاح�ع����������

  .���2إطار�الديمقراطية�ال�شاركية،�وال���تمكن����مستوى�آخر�من�تحقيق�القرب��داري�من�املتعامل�أو�املرتفققوى�مواز�ة�

  الفرع��ول:�الديمقراطية�ال�شاركية�ودور�ا����دعم�التنمية�املحلية

�السياسات������� �إعداد �بمسلسل �املستأثرة ��� �السالفة �العقود �مختلف �خالل �املركز�ة �السلطة �وتنفيذ�ا.���انت العمومية

وعليھ،�أثب�ت�الديمقراطية�التمثيلية،�من�خالل�النخب�املنتخبة����ال��ملان�و���املجالس�ال��ابية�محدودي��ا�����جابة�عن�

�وتطلعا��م �واملواطنات �املواطن�ن �توقعات �من�3مختلف �ا��د ���دف ��ش�الية، ��ذه �معا��ة �ا��ا�� �الدستور �حاول �وقد .

�نصوص�دستور�ة�املخاطر�ع���الت �تب�� �خالل �من �واملواطن�ن، �ب�ن�السياسي�ن �وا��د�من�الفجوة�امل�سعة �املؤسسا�ي، وازن

�أساسيا� �ومدخال �واملواطن�ن، �الدولة �ب�ن �العالقة �ترت�ب �إلعادة �جديدا �من��ا �ال�شاركية �الديمقراطية �من �تجعل صر�حة

  العمومية،�و�و�ما�يدخل����إطار�الديمقراطية�املحلية.����لضمان�مشاركة�فاعلة�للمواطن�ن�واملواطنات�والناس����السياسات

��ر�ان�������� �أحد �ال�شاركية �الديمقراطية �ش�لت ��صعدة، �جميع �ع�� �املغر�ي �املجتمع �ش�ده �الكب���الذي �ا��راك وأمام

�الوث �أن �من �ذلك �ع�� �أدل �وال �التدب��، �وحسن �ا���امة �من �جديدة �ملرحلة �الرئ�سية �واملطالب �الدستور�ة��ساسية يقة

�مجالس� �الدستوري �النص �وألزم �أوج�ھ، �ب�ل �للتدب���العمومي �كمحدد �ال�شاركية �املقار�ة �ع�� �ديباج��ا ��� �نصت ا��ديدة

منھ،�بوضع�آليات��شاركية�ل��وار�وال�شاور،�لت�س���مسا�مة��1394ا���ات�وا��ماعات�ال��ابية��خرى،�من�خالل�الفصل�

ات����إعداد�برامج�التنمية�وت�بع�ا،�و�و��مر�الذي�سار�عليھ�القانون�التنظي���ل���ات�تكملة�املواطنات�واملواطن�ن�وا��معي

وت��يال�للدستور،�حيث�نص����بابھ�الرا�ع�ع���"��ليات�ال�شاركية�ل��وار�وال�شاور"،�مما�يجعل�من�ا���امة�ال�شاركية����

  ملؤسسا�ي�للشأن�ا���وي�وال��ا�ي�باملغرب.التدب���التنموي�ل��ماعات�ال��ابية�أحد�ر�ائز�التأ�يل�ا

                                                           
1
  .165،�ص�3�،2012)،�العدد�3يل�"،�سلسلة�العمل�ال�شر����و�ج��اد�القضا�ي(كر�م���رش:�"�الدستور�ا��ديد�للمملكة�املغر�ية:�شرح�وتحل�-� 

2
  .106نحو�ترسيخ�الديمقراطية�وكسب�ر�ان�التنمية�"،�مرجع�سابق،�ص- محمد�البوعزاوي:�"�تحديث��دارة�ال��ابية�باملغرب�-� 

3
،�املجلد��ول،�ر�يع�4ر�ي:�جدلية�الثابت�واملتحول�"،�مجلة�للدراسات�الفكر�ة�والثقافية،�العدد����ضوء�الر�يع�الع�2011محمد�الغا��:�"�دستور�اململكة�املغر�ية�لسنة��- �  

  .122،�ص�2013
4
"�تضع�مجالس�ا���ات،�وا��ماعات�ال��ابية��خرى،�آليات��شاركية�ل��وار�وال�شاور،�لت�س���مسا�مة�املواطنات�واملواطن�ن��2011من�دستور��139راجع�الفصل��-� 

خل����اختصاصھ�ضمن�عيات����إعداد�برامج�التنمية�وت�بع�ا،�يمكن�للمواطنات�واملواطن�ن�وا��معيات�تقديم�عرائض،�ال�دف�م��ا�مطالبة�املجلس�بإدراج�نقطة�تدوا��م

  جدول�أعمالھ�".
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�و�ان������� �السيا���، �النظام �إ�� �الدولة �موضوع �من �التحليل ��� ��نتقال �مع �العمومية �السياسات �عن �ا��ديث �ر�ط و�دأ

السؤال�املحوري��و:�ماذا�أر�د؟�أين�يوجد؟�كيف�أحصل�عليھ؟�ثم�طرح�فيما��عد�سؤال�آخر:��ل�املواطن��و�الذي�يتحرك�

�والنفسية�اتج �السياسية �ودالالتھ �وتجلياتھ �وم�وناتھ �العام �الرأي �بموضوع �العناية �تمت ��ذا �و�� �العكس؟ �أم �املنظمة اه

و�جتماعية�وا��قوقية،�فالرأي�العام�تأكد�أنھ�ال�ي�ون�كذلك�ح���تتم�صياغتھ�من�طرف�الوسيط.�ومن�خالل��ذا�طرحت�

ئة�للمشاركة��ش�ل�إيجا�ي�����مور��يجابية�أو�كف��يادي�و���ام�عن�أ�مية�مف�وم�التعبئة�ودور�أج�زة�التأط���والتعب

�والتقييم� �امليدا�ي �والعمل �القرب �واعتماد �الوسائط �تخليق �يتطلب �و�ذا �أو�يقبل. �ال�يطاق �ملا �ال�" "� �أو�قول �السلبية �مور

  .1شاركة�والتعب��املستمر�واملحايد�ألداء�مختلف�املعني�ن�مواطن�ن�ومؤسسات�التقر�ر�ووسائط�امل

وال�يمكن�ل��ماعات�ال��ابية�إال�أن��سا�م����تفعيل�السياسة�العامة�للدولة،�و���إعداد�السياسات�ال��ابية،�من�خالل� ������

� �الفصل �حسب �املس�شار�ن. �مجلس ��� ��137ممثل��ا �دستور �خالل�ا��2011من �تصدر�من �معيار�ة ��شر�عية �وحدة �ناك

� �ل��ميع �ملزمة �قانونية �توج�ا��ا�نصوص �تدرس �للدولة �موحدة �عامة �سياسة ��ناك �أن �كما �وجدوا، �وأينما ��انوا كيفما

����غرفة�خاصة�(املس�شار�ن)�يمك��م�و�فرض� �س��اتيجية����املجلس�الوزاري�وتمول�بقانون�املالية...،�لكن�تواجد�ممثل��ا

  عل��م�العمل�من�خالل�سلطا��ا�ع���إعداد�السياسات�ال��ابية.���

�دستور�اوتك���� �مكسبا �العرائض �تقديم ��� �ا��ق �الدستوري �املشرع �جعل �التوجھ، �ل�ذا �مظا�ر�2ر�سا �من �مظ�را �باعتباره ،

�أو� ��جابة، �ع�� �ا��صول �أمال��� �العمومية �السلطة �إ�� ��لتماس �توجيھ �أساسھ �ع�� �يتم �و�و�عمل �والتعب��، �الرأي حر�ة

وضوع�مع�ن�أو�تقديم�مالحظات�����مور�ال���تتعلق���م��ش�ل�فردي�أو�مطالبة��فراد�السلطات�العمومية�إبداء�رأي�حول�م

  .3تلك�ال���ل�ا�عالقة�بالشؤون�العامة

�للمواطنات الدستور، من 139 الفصل من الثانية الفقرة ألح�ام وطبقا������  وفق يقدموا أن وا��معيات واملواطن�ن يمكن

�وال جدول  ضمن صالحياتھ��� تدخل نقطة بإدراج املجلس بةمطال م��ا ال�دف ي�ون  عرائض �عده�املحددة الشروط  أعمالھ.

  .4الدستور  من �ول  الفصل��� عل��ا املنصوص الثوابت العر�ضة موضوع يمس أن يمكن

                                                           
1

  .56،�ص��2014و��،�مطبعة�اسبارطيل،�طنجة،��"،�الطبعة�2011إدر�س�جردان:�"�تأمالت�حول�ا���امة�والتنمية�ال��ابية�باملغرب�"����أفق�تفعيل�دستور �-�

2
  "�للمواطن�ن�واملواطنات�ا��ق����تقديم�عرائض�إ���السلطات�العمومية..."�2011من�الدستور��15راجع�الفصل��-� 

3
  .106نحو�ترسيخ�الديمقراطية�وكسب�ر�ان�التنمية�"،�مرجع�سابق،�ص- محمد�البوعزاوي:�"�تحديث��دارة�ال��ابية�باملغرب�-� 

4
  .21املتعلق�با��ماعات،�مرجع�سابق،�ص��14-113،�الباب�السادس،�القانون�التنظي���رقم�121املادة��-� 
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�واملواطن�ن املواطنات من العر�ضة مقدمو �ستو�� أن واملواطن�ن،�يجب املواطنات قبل من العرائض تقديم ومن�شروط������

 :1اليةالت الشروط

o م�نيا. أو تجار�ا أو اقتصاديا��شاطا ��ا يمارسوا أو املعنية ا��ماعة ساكنة من ي�ونوا أن 

o العامة. �نتخابية اللوائح �� م��ل�ن ي�ونوا أن 

o العر�ضة. تقديم �� مش��كة مباشرة مص��ة ل�م ت�ون  أن 

o عن س�ا��ا عدد يقل ال�� ا��ماعات�يخص فيما ناخب )100( مائة عن م��م املوقع�ن عدد يقل أال 

 عن املوقع�ن عدد�يقل ال أن يجب أنھ غ�� ا��ماعات، من لغ���ا بال�سبة ناخب200 و �سمة 35000

 .املقاطعات�نظام ذات ل��ماعات بال�سبة ناخب 450

 الشروط اس�يفاء العر�ضة تقدم ال�� ا��معيات ع�� يجبف�ا��معيات، قبل من العرائض تقديم شروطأما�بال�سبة�ل     ������

 2:التالية

o 3( ثالث ع�� تز�د ملدة العمل بھ ا��اري �لل�شر�ع طبقا باملغرب ومؤسسة ��ا مع��فا ا��معية ت�ون  أن( 

 �ساسية. وألنظم��ا الديمقراطية للمبادئ�طبقا و�عمل سنوات،

o العمل.���ا ا��اري  و�نظمة القوان�ن إزاء سليمة وضعية �� ت�ون  أن 

o بالعر�ضة.�املعنية ا��ماعة ب��اب واقعا وع�افر  أحد أو مقر�ا ي�ون  أن 

o العر�ضة. بموضوع مرتبطا �شاط�ا ي�ون  أن 

إن�مشاركة�املواطنات�واملواطن�ن�وا��معيات����ضرورة�حكماتية��سا�م����تحقيق�تدب���جيد�للتنمية�وتحقيق�متا�عة�������

� �ل���امة �اللي��ا�� �التصور �ي�� �بحيث ����gouvernanceل�ا، �املقصود �الدولة�أن �بواسطة ��ع�� �من �الرقابة �ب�ن ��و�ا��مع ا

�إن� �املحاسبة. �وثقافة �املشاركة �أ�م�ا �أساسية، �مبادئ �ع�� �املف�وم �و�قوم �املد�ي، �املجتمع �بواسطة ��سفل �من والرقابة

�ال�دف�من��ذه�العرائض�مطالبة�املجلس�بإدراج�نقطة�تدخل����اختصاصھ�ضمن�جدول�أعمالھ.�ونص�القانون�التنظي��

�برامج� �إعداد ��� �وا��معيات �واملواطن�ن �املواطنات �لت�س���مسا�مة �ل��وار�وال�شاور ��شاركية �آليات �إحداث �ع�� ل��ماعات

                                                           
1
  .21،�مرجع�سابق،�ص�123املادة��-� 

2
  .22املتعلق�با��ماعات،�ص��14- 113،�من�القانون�التنظي���رقم�124املادة��-� 
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�فعاليات� �مع ��شراكة �تحدث �اس�شار�ة ��يئة �و�� �النوع، �ومقار�ة �وت�افؤ�الفرص �املساواة ��يئة �أ�م�ا �ومن �وت�بع�ا، العمل

  .�1ايا�املتعلقة�بتفعيل�مبادئ�املساواة�وت�افؤ�الفرص�ومقار�ة�النوعاملجتمع�املد�ي،�وال���تختص�بدراسة�القض

و�عت���إشراك�الشباب�من�التجليات�ا��قيقية�للديمقراطية�ال�شاركية�ملا�ل�ذه�الفئة�من�دور�فعال�ع���مستوى�تحقيق�������

ألوراش�الك��ى�ال���أطلقنا�ا�ح�ن�قال�"�فا�2012غشت��20التنمية،�و�و�ما���صھ�ا��طاب�املل�ي�السامي�بمناسبة�ذكرى�

�واس�ثمار� �وإبداعاتھ �املغر�ي �الشباب ��سواعد �إال �أ�داف�ا �تحقق �أن �يمك��ا �املتم��...ال �املغر�ي �املجتمع �نموذج الستكمال

�املواطن�ن...� �ل�افة �بال�سبة �وال�شاركية �التمثيلية �للديمقراطية �قصوى �أ�مية �للمملكة �ا��ديد �الدستور �أو�� �لقد طاقاتھ...

  ا�ال�شك�أن�انخراط�الشباب�����ذا�ا��يار��س��اتي���يظل�ر�ينا�بمدى�تأ�يلھ�وإعداده�للمستقبل�".ومم

واملجال�رحبا����وجھ��دارة�ا��ماعية�املغر�ية�إلنجاح�شرا�ات�رائدة�ع���جميع�املستو�ات�سواء�مع�الدولة�واملؤسسات�������

�امج�التنمو�ة�الوطنية�(املبادرة�الوطنية�للتنمية�ال�شر�ة،�ال��نامج�الوط���العمومية�والشبھ�العمومية،����إطار�العديد�من�ال�

�ا��اص� �القطاع �أو�مع �الثقافة...)، �الر�اضة، �ال��ية، �الوقاية �التط���، �القرو�ة، �الطرق �بالك�ر�اء، �القروي �العالم ل��و�د

�ت �ا��ضري، �(النقل �العمومية �تدب���املرافق �أجل �من ��جن��) �ا��اص �جمعيات�(والقطاع �أو�مع �التط���...)، دب���النفايات،

  .2املجتمع�املد�ي����مشار�ع�تنمية�سياسة�القرب

،��و��ستفادة�من�مزايا�ا�ال���تتمثل�2011إن�تب���الديمقراطية�ال�شاركية�كمن�������دارة�وا��كم،�من�خالل�دستور�������

  :����3عتبارات�التالية

ة�نظام�م��������مجال�التنمية،�يمكن��فراد�وا��ماعات،�ع���مسلسل�مؤسسا�ي�تواص���من�إن�الديمقراطية�ال�شاركي     ��

��ع�ن� �تأخذ �مركزة �قرارات �إ�� �املسلسل ��ذا �و�ؤدي �أو�املجا��. �املح�� �املستوى �ع�� �وال��اما��م �وأ�داف�م �حاجا��م تحديد

  ة��افة.�عتبار،�و�حسب��م�ان،�آراء�وتطلعات�املجموعات�و�طراف�املعني

�للمواطن�ن�������� �فعالة �مشاركة �بتحقيق �الكفيلة �و�ليات �والوسائل ��جراءات �من �مجموعة �ال�شاركية والديمقراطية

واملواطنات،�بصف��م�املباشرة،����القرارات�العامة�ال�����م�شؤون�حيا��م،�و�انت�بزغت�إ���جانب�الديمقراطية�التمثيلية،�

�النق ��عض �وتجاوز �مصاحب��ا �يكمن���دف �إذ �وتقو�م�ا، �انحرافا��ا �ت��يح �أجل �من �العملية، �تطبيقا��ا �أفرز��ا �ال�� ائص

                                                           
1
  تعلق�با��ماعات.امل�14- 113ممن�القانون�التنظي���رقم��120املادة��-� 

2
  .2011دجن����11نجاة�زروق:�"�ترسيخ�الالمركز�ة�ومواكبة�ا��ماعات�من�خالل�الت�و�ن�ودعم�القدرات،�الر�اط،��-�
3
  .���122ضوء�الر�يع�العر�ي:�جدلية�الثابت�واملتحول،�مرجع�سابق،�ص�2011محمد�الغا��:�"�دستور�اململكة�املغر�ية�لسنة��-� 
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ال�دف�����عز�ز�أسس�ا��كم�الصا���(ا���امة)�ووسائلھ.�و���إطار�ملسا�مة�الس�ان����عملية�صنع�السياسة�ع���نحو��عزز�

�ا �إعطاء �ع�� �التعاون �أجل �من �واملواطن، �مؤسسا��ا �ومختلف �الدولة �ب�ن ����الثقة �املطروحة �للمشكالت �املناسبة ��لول

  مختلف�مراحل�صنع�القرار،�ح���تدقيق�تدب��ه�وتقييم�نتائجھ.

م�انة�أساسية�للمجتمع�املد�ي����إعداد�وتفعيل��2011وعليھ،�ومن�أجل�تحقيق�مختلف��ذه�املقاصد،�أعطى�دستور�����

أن�ا��معيات�واملنظمات�غ���ا���ومية��سا�م�����من�الدستور�ا��ديد�نص�مباشرة�ع���12السياسات�ال��ابية،�فالفصل�

�تفعيل�ا� ��� �وكذا �العمومية، �والسلطات �املنتخبة �املؤسسات �لدى �ومشار�ع �قرارات �إعداد ��� �ال�شاركية إطار�الديمقراطية

فصل�وتقييم�ا.�والسلطات�العمومية�ملزمة�بإحداث��يئات�ال�شاور�الكفيلة�بتحقيق�ذلك�الدور.�و���السياق�ذاتھ،�نص�ال

  .�1ع���إحداث�مجلس�اس�شاري�للشباب�والعمل�ا��معوي �33

 وال�شاور  ل��وار �شاركية آليات ا��ماعات مجالس�تحدث الدستور، من 139 الفصل من �و�� الفقرة ألح�ام وتطبيقا       

 الداخ�� النظام �� حددةامل الكيفيات�طبق وت�بع�ا العمل برامج إعداد �� وا��معيات واملواطن�ن املواطنات�مسا�مة لت�س��

  2.ل��ماعة

و�التا��،�يت���من�خالل��ذه�ال��سانة�القانونية�الدستور�ة�أن��ناك�إرادة،�من�حيث�إنتاج�النصوص�ال����ع���عن��������

�بأن� ��عتقاد �ي�يح �و�و�ما �املواطن�وألجلھ، �تنطلق�من �عامة �سياسات �لتب�� ����ا��كم، �اعتماد�ا �تم �ا��ديدة�ال�� املن��ية

�و�كمن� �واملواطنات. �املواطن�ن ��ع�� �ال�� �املتخذة �القرارات ��� �الشديدة �املركز�ة �من �التحرر �ع�� �ي�ب�� �العام التدب���ا��ديد

املتحول�إذا،����املزاوجة�النصية�ب�ن�الديمقراطية�ال�شاركية�والتمثيلية�����ندسة�السياسات�العمومية،�لكن�الثابت�يكمن�

� �الذي �القائم �الوضع �طبيعة �املؤسسات��� ���م�ش �إ�� �الواقع �بقوة �تقود �ال�� �السائدة، �املحافظة �ال�سقية �الثقافة �عكس

  املعاصرة،�السياسية�أو�املدنية،�وإفراغ�ا�من�محتوا�ا.

و�عد�الديمقراطية�ال�شاركية�إحدى�التطورات�امل�مة�لألنظمة�الديمقراطية�التمثيلية،�ال���تتم�خارج�انتظامية�ودور�ة�������

ات��نتخابية،�و�عيدا�عن�مواطنة�مسيجة�بمنطقي��غلبية�والتصو�ت،�لذلك�فالديمقراطية�ال�شاركية�ت�ب���ع����ستحقاق

  �سق�غ���ثوري،�تنطلق�من�"القاعدة"،�من

                                                           
1
الذي�نص��2011من�دستور��33س�شاري�للشباب�والعمل�ا��معوي�مؤسسة�مدنية�دستور�ة،�ذات�طبيعة�اس�شار�ة،�أسست�بناء�ع���مقتضيات�الفصل��عت���املجلس�� �-� 

  ���فقرتھ��خ��ة�ع��:�"�يحدث�مجلس�اس�شاري�للشباب�والعمل�ا��معوي،�من�أجل�تحقيق��ذه���داف�".
2
  .21املتعلق�با��ماعات،�مرجع�سابق،�ص��14-113التنظي���رقم�،�الباب�ا��امس،�القانون�119املادة��-� 
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�ب�ن�� �املتبادل �والرفض �والسلطو�ة، �والتصلب، �بالقطيعة، �ي�سم �عالئقي �"نظام �محل �ا��لول �تتو�� �أ��ا �كما �ال�امش"، "

  .1تنمو�ة،�رسمية�وغ���رسمية،�من�املف��ض�أ��ا�تفاعلية�ومتدخلة"�أطراف�محلية

  الفرع�الثا�ي:�دور�سياسة�القرب����دعم�التنمية�املحلية

�إكرا�ات������� �ع�� �التغلب ���دف �وذلك �ال�شاركية، �املقار�ة �ع�� ��عتمد �التدب���العمومي ��� �من��ية �القرب �عت���سياسة

  :2تحقق�من�خالل�العديد�من�املبادئ�ال����ش�ل�أصال�مرجعا�لھ،�واملتمثلة���وعوائق�التنمية.�إن�سياسة�القرب�ت

o -.ر�ط�أوسع�شر�حة�ممكنة�من�الس�ان�بالقرار�املح��:�إعدادا،�إنجازا،�مراقبة،�متا�عة�وتقييما  

o -.ضمان�شفافية�مسلسل�إعداد�مشار�ع�ال��يئة�والتج���،�من�خالل�تقو�ة��عالم�والتواصل�مع�املواطن�ن  

o -قو�ة�حقوق�املنتخب�ن�املحلي�ن�(أغلبية�وأقلية).ت  

o -.وجود�مؤسسات�بارزة�تكمل�مؤسسات�التمثيل�السيا���  

وع���ضوء��ذه�املبادئ�ال���تقوم�عل��ا�سياسة�القرب،�أصبحت��ذه��خ��ة��ش�ل�أحد�الر�انات�الك��ى�ال����عتمد�ا�������

  كيفية�والكمية�ال���تقوم�عل��ا�ا���امة�املحلية.الدولة�لبلوغ��ذه�التنمية،�باعتماد�مختلف��ليات�ال

وإذا��انت�سياسة�القرب����مف�وم�ا�العام�ت�ب���ع���مقار�ة��شاركية��عتمد�التواصل�املب���ع���ا��وار�و�ستماع�للرأي������  

م�انيات�و�ليات�ال����خر�ولنبض�املجتمع�من�أجل�مواكبة�طموحاتھ�وتطلعاتھ،�فإن�ا���امة�املحلية�تقوم�ع���مختلف�� 

تمكن�املنتخب�ن�املحلي�ن�من�ترشيد�وعقلنة�تدب���م�للشأن�العام�املح��،�وكذا�مأسسة�الفعل�والقرار��دار��ن�وتدب���املوارد�

�النظام� �ترشيد �إ�� ��س�� �ال�� �التدب��ية �و�دوات �التقنيات �بمجموع �تتعلق �إذن �املحلية �فا���امة �خاص، ��ش�ل ال�شر�ة

�� �واملصداقية��داري �والشمولية �املرونة �قبيل �من �القرب �مبادئ �ع�� �ال��ك�� �خالل �من �النتائج، �أق��� �تحقيق �دف

  3والشفافية...

������� �القرب �سياسة �تجسيد �بالبالد �ا��كم �توليھ �عشية �السادس �محمد �املغر�ي �العا�ل �� Politique de proximitéوقام

و�و�إذ��عيد�لألذ�ان�ا��والت�ال����ان�يقوم���ا�السلطان�ا��سن��ول�ع���ميدانيا�ع���رحالت�م�وكية��مت�ر�وع�اململكة،�

                                                           
1
بجامعة�عبد�املالك�السعدي،��لية�العلوم�القانونية�و�قتصادية��2016أبر�ل��30ندوة�"الديمقراطية�ال�شاركية�باملغرب��سس�والتفعيل"،�املقامة�يوم�الس�ت��-� 

  و�جتماعية�بطنجة.
2
  .25،�ص53�،2006مؤشر�أزمة�الديمقراطية�التمثيلية�"،�املجلة�املغر�ية�لإلدارة�املحلية�والتنمية،�سلسلة�مواضيع�الساعة،�العدد��محمد�الغا��:�"�سياسة�القرب�-� 

3
 - Zineb Sitri : " Fondement et enjeux de la bonne gouvernance urbaine », Remald, série thèmes actuels, n°46, 2004, p 109 .  
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�با��بال� �م�وثھ �خالل �من �املواطن، ��موم �من �القرب �أ�مية �عن �ف��ا �وال�ل�س �وا��ة �إشارات ��عطي �فإنھ �فرسھ، ص�وة

  تواضعة.والقرى�وقيامھ�بجوالت�ع���القدم����املدن�العتيقة�وحضوره�لشعائر�دي�ية����مساجد�صغ��ة�وم

�لاللتحام������� �مدعوة �العمودية �أو ��فقية �تجليا��ا �ب�ل ��دارة �فإن �الدولة، �رئ�س �طرف �من �القرب �لتكر�س وامتدادا

بمحيط�ا�املجتم��،�ألن��مر��عت���أحد�معاي���التطور�واملواطنة�لدى��ذه��دارة،�ولن�يتأ�ى��ذا�القرب�إال�ع���إعمال�نظام�

دة�قوان�ن�ومراسيم�تنظم�الالمركز�ة�وعدم�ال��ك����داري�مع�إحداث���ان�مش��كة�ب�ن�الوزارات����الالمركز�ة.�كما�فعلت�ع

تفو�ض�توقيع�الوزراء�وكتاب�الدولة�ملصا���م�غ���املمركزة�وال��ابية،�إال�أن�ا��صيلة�ا��الية�حول�القرب�ال�زالت�ال�تر���

  .1ملستوى�الرضا�من�طرف�املرتفق�أساسا

������� �و�جتما��،�وت�نوع �لالس�ثمار) �(املراكز�ا���و�ة ��قتصادي �وح�� ��م��،�القضا�ي ��داري، �القرب �ب�ن سياسة�القرب

و���بذلك�تخ��ل�مجموعة�من�التداب���واملفا�يم،�تنطلق�من�املف�وم�ا��ديد�للسلطة�كفلسفة�إ���الديمقراطية�ال�شاركية�

� �مقار�ات �إ�� �تمتد �وقد ��واقع، �الرقمية �مث���و�دارة �وأرضية �مستقبال�بامتياز، ��عت���ج�ازا �الذي �القضاء �كإصالح أشمل

�السياسية� �للمعلومة �الولوج �أيضا ���م �فالقرب �ثانية �ج�ة �ومن �واملمتل�ات، ��فراد ���قوق �ضامنا �مادام �القرب لتفعيل

قرب�بتعدد�القطاعات�والسياسات�و�قتصادية����إطار��عالم�امل���واملوضو��.�و�التا���فاألمر�يتعلق��سياسات�متعددة�لل

 .�2العمومية

�فعال������� �لقرب �مقومات ��ل�ا �و�� �وا���امة، �و�نفتاح �للتخليق �مدعوة �وامتدادا��ا �مستو�ا��ا �اختالف �ع�� فاإلدارات

�الواحد �القرن �ملغرب �أساسية �كسمة �تحقيق�ا �ع�� �البالد �ترا�ن �ال�� �ال��ابية �الديمقراطية �أساسھ �ع�� �ت�ب�� �ومتفاعل،

  :�Michel ROUSSETوالعشر�ن،�وقد�ع���ع��ا�

"�وحينما�ن�ون�مطالب�ن�بالتلبية�الدائمة�الحتياجات�املنتفع�ن،�فإن�الشبكة��دار�ة�ال�بد�وأن�تتطور�من�أجل�تقر�ب��دارة�

  .3من�املدار�ن"

�سيا������ �باعتبار�ا �ا��ديثة، �املفا�يم �من �ل�و��ا �املحلية �با���امة �القرب �سياسة �ا��وانب�وترتبط �ب�افة ��ع�� �شاملة سة

�قتصادية�و�جتماعية�والسياسية�و�دار�ة،�وذلك�من�أجل�تحقيق�التنمية�الشاملة�واملستدامة�سواء�ع���املستوى�املح���

                                                           
1
  .113نحو�ترسيخ�الديمقراطية�وكسب�ر�ان�التنمية�"،�مرجع�سابق،�ص- لبوعزاوي:�"�تحديث��دارة�ال��ابية�باملغربمحمد�ا�-� 

2
�عام،��لية�ا��قوق�أكدال،سعيد�حام���:�"�سياسات�القرب�ودور�ا����تحديث�املمارسات�السياسية�و�دار�ة�باملغرب�ا��ديث�"،�أطروحة�لنيل�الدكتوراه����القانون�ال�-� 

  .49،�ص�2010- 2009الر�اط،�
3
  .113نحو�ترسيخ�الديمقراطية�وكسب�ر�ان�التنمية�"،�مرجع�سابق،�ص- محمد�البوعزاوي:�"�تحديث��دارة�ال��ابية�باملغرب�-� 
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�املركزي� �املستو��ن �ع�� �القرب �وسياسة �املحلية �ب�ن�ا���امة �تجمع �يمكن�أن �ال�� �إطار�العالقات ��� �يندرج �و�ذا أو�الوط��.

�مجاالت�وال �مختلف �ع�� �ينعكس �القرب �لسياسة �عام �تصور �بوضع �وأسسھ �ومقومات �محددات �لھ �سياق �داخل المركزي،

  .1تطبيق�ا

  املبحث�الثا�ي:�آليات�تحديث��دارة�ا��ماعية

عمومية�نظرا�للتحوالت�العميقة�ال���فرض��ا�الص��ورة�التار�خية�و�جتماعية�و�قتصادية�والسياسية،�جعلت�املرافق�ال������

ا��ماعية��ش�د�تحوالت����الوظائف،�الذي�أدى�إ���تحوالت�أيضا����املرتكزات�لعقلنة�تدب���املرافق�العمومية�ا��ماعية،�لذا�

�نتائج� �تحقيق ��� �الرشيد �التدب���وا��كم ���سن �القصوى ���مية �ع�� ��دارة �حقل ��� �و��اديمي�ن �املمارس�ن �رأي اجتمع

و��صوا�مجموعة�من�التداب���و�جراءات�����سق�أطلق�عليھ�ا���امة�ا��يدة�(املطلب��ول)،��جيدة�����دارة�ا��ماعية،

  و�و��سق�يت�امل�مع�التخطيط��س��اتي���و�جعل�من�املخططات�آلية�واقعية�لت��يل�ال��امج�والتصورات�(املطلب�الثا�ي).

  املطلب��ول:�ا���امة�ا��يدة

للتدب���و�دارة،�يؤدي�إعمال�مبادئھ�العامة�إ���تحقيق�نتائج�أفضل�ع����ل�املستو�ات،��ا���امة�ا��يدة�مف�وم�حديث������

��صوات� ��عا�� �مع �خصوصا �من�ا���امة. �نوع �أي �عن �نتحدث �أن �بدو��ا �ال�يمكن �أساسية �شروط �ع�� �متوقف �ذلك لكن

،�من�خالل��ذا�س�تطرق�إ����طار��2ماعيةالعتماد��ذا��سلوب�ع���مستوى��دارة�املحلية�أو�ما�يصط���عليھ�با���امة�ا�

  النظري�والقانو�ي�ل���امة�ا��يدة�(الفرع��ول)،�وا���امة�ال��ابية�(الفرع�الثا�ي).

 الفرع��ول:��طار�النظري�والقانو�ي�ل���امة�ا��يدة

مف�وم�املواطنة�والديمقراطية،��ترتبط�ا���امة�بمجموعة�من�املفا�يم�من�قبيل�مف�وم�التنمية،�مف�وم�املجتمع�املد�ي،������

وقد�استعمل�املصط���عند�بداية��شوئھ����الثماني�يات�من�القرن�املا���،�من�طرف�املؤسسات�املالية�الدولية،�كأسلوب�

�العام� �تدب���الشأن �وعقلنة �وال�شر�ة �املالية �املوارد �ل��شيد ��عت���أداة �ا���امة �بأن �القول �و�مكن �التنمية، �لتحقيق فعال

�إ���املح�� �التدب���التقليدي �من �ع����نتقال �وذلك �التنمية، �مستو�ات ��افة �ع�� �كمظ�ر�جديد �ا���امة �تب�� �وجب �ول�ذا ،

                                                           
1

  .134-133،�ص�2011كر�م���رش:�"مغرب�ا���امة:�التطورات،�املقار�ات�والر�انات،�مطبعة�طوب�بر�س،�الطبعة�الثانية،��-�

2
  .115حمد�البوعزاوي:�نفس�املرجع،�صم�-� 
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���� �ال��ابية �با��ماعات �لالرتقاء �والتعاون �الشراكة �آليات �تفعيل �ترتكز�ع�� �للتنمية �حديثة �مقار�ة �ون�� التدب���ا��كما�ي،

  .�1مستوى�ا��ماعة�املقاولة�عامل�ا�مع�قضايا�التنمية�املحلية،�إ���

�تحديد�السياسات�������� ��� ��ل�الفاعل�ن �إشراك �خالل �القرار�من �اتخاذ �ع�� ��ساعد ��شاور�ة �مقار�ة �ا���امة�املحلية و�عد

التنمو�ة�ع���الصعيد�املح��،�و�ساعد�ع���ز�ادة�فرص��رتقاء�باملستوى�التنموي�للس�ان،�ع���اعتبار�أن��دارة�ا��ماعية�

  .2ة�أقدر�من�نظ����ا�املركز�ة�ع����ستخدام��مثل�للموارد�املحلية�املتاحة�من�أجل�تحقيق�التنميةاملحلي

إن�ا���امة����مجال�التدب����عرف�ع���أ��ا�فن�أو�طر�قة�تقوم�ع���ن���أسلوب�متم���لتدب���الشؤون،����ب�ئة�ت�سم��������

�منظ �ترابية، �جماعة �دولة، �(مقاولة، �املتدخل�ن �اتخاذ�بتعدد �سلطة �يمتل�ون �الذين �دولية)، �أو��يئة �جمعية �ح�ومية، مة

القرار،��ل�حسب�موقعھ�و�ش�ل�ظا�ر.�وعرفت�أيضا�ع���أ��ا�مسلسل�اتخاذ�القرار��ش�ل�جما��،��غية�الوصول�إ���قرارات�

  .3مقبولة�من�لدن��غلبية،�قدر��م�ان،�و�س������نفس�اتجاه�املص��ة�العامة

�التعر�ف������ �و�ناك��ذان ��شاركية. �القرار�بكيفية �اتخاذ ��� �ا��ماعة �حضور �ع�� �يؤكدان ��و��ما ��� ��ش���ان �ل���امة ان

  موقف�أو�تصور�وسع�دائرة�ا���امة�ل�شمل�املواطن�ن�ع���مستوى�ما�يتخذ�من�قرارات���م�الشأن�العام.

�ش�ئا������ �مختلفا �ظا�ره �فيبدو��� �ا���امة، �بخصوص �الدولية �املؤسسات �موقف �مشاركة��أما �إ�� ��شارة ��غيب �إذ ما،

�تتم� �خالل�ا �من �ال�� �"الطر�قة �أ��ا �ع�� �ا���امة ��عرف �الدو�� �فالبنك �وال��ا�ي، �القرار�الوط�� �اتخاذ �عملية ��� املواطن�ن

�و�جتماعية" ��قتصادية �الوطنية، �تدب���املوارد ��غرض �السلطة �ح�ن4ممارسة ��� �للتنمية. �املرصودة ��مم ، ��عت���برنامج

�ع��� �ما �بلد ��سي���شؤون �أجل �من �و�دار�ة، �و�قتصادية �السياسية �السلطة �"ممارسة �أ��ا �ع�� �ا���امة �للتنمية املتحدة

�ومنظمات� �ا��اص �القطاع �أيضا ��شمل �كما �الدولة، ��شمل �"ا���امة �أن �كذلك �ال��نامج ��ذا �يرى �كما �املستو�ات". جميع

  تنمية��شر�ة�دائمة".��املجتمع�املد�ي،�أل�مية��ؤالء�فيما�يخص�تحقيق

�الشفافية������� �واعتماد �املشاركة �وتوسيع �ا��ر�ات �صيانة �أ�م�ا: �عناصر�محددة �ترتكز�ع�� �ا���امة �أن ��ستخلص وعليھ،

وسيادة�القانون�والقضاء،�ع���أن�يصب�ال�ل����ال��اية�����دف�تنموي�متعاقد��شأنھ�مسبقا،�و�توجب�إعمال��ذه�املبادئ�

                                                           
1

�ال�-� �املالك �عبد �جامعة ��دار�ة، �والعلوم �القانون �املاس����� �دبلوم �لنيل �بحث �والر�انات، �املقار�ات �املحلية: �التنمية "� �اليوسفي: �القانونية�عالل �العلوم ��لية سعدي،

  .100،�ص�2013-2012و�قتصادية�و�جتماعية،�طنجة،�

2
 - Ahmed LAMAALEM : « Developpement durable et gouvernance publique », massalik, n° 15-16, 2011, p 5. 

3
  .64،�ص30�،2015-29قدور�لصفر:�"�املسؤولية�التدب��ية�نحو�ح�امة�صفقات�ا��ماعات�ال��ابية�"،�مسالك����الفكر�والسياسة�و�قتصاد،�العدد��-� 

4
 �- Banque Mondiale : « Gouvernance et développement » , 1992 .  
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�ك �ع���م�ونات ����ا���امة�متعددة�املستو�اتعمليا �نجمعھ �و�و�ما �و�دارة �السوق �نظر�ة���1ى����املقاولة، �ا���امة �وأن .

  ذات�أر�ع�أ�عاد:

حيث�يتموقع�املنتخب�ن�و�دار��ن����دور�تأم�ن�التجا�س�والنظام�داخل�املجتمع،�ع���أساس�أن�الدولة��البعد�السيا���:-

بية��س��اتيجية،�إال�أ��ا�ل�ست�الوحيدة�املو�ول�ل�ا�الدور�التنموي�ف�ناك�ا��ماعات�رغم�أ��ا�املسؤولة�عن��ختيارات�ال��ا

�الفعالية� �من �الرفع �ب�ن �يجمع �السيا��� �فالبعد ��نا �من �الضغط. �وجماعات �املد�ي �املجتمع �السياسية، ��حزاب ال��ابية،

  العمومي.�قتصادية�والديمقراطية�و��ن�مبادرة�ومشاركة�املواطن����اتخاذ�القرار�

- يتمحور�حول�قدرة�الفرد�ع����نخراط����س�يل�التنمية�املحلية،�فع���عكس�ما��عرفھ�النظر�ة�النيو�البعد��جتما��:-

  كالسيكية�من�تواجده�خارج�الر�ان��جتما���الفع��.

الوحدات��نتاجية�الك��ى�يتج������التحوالت�ال�ي�لية�ال���عاش�ا��قتصاد��نتا��،�حيث�تقوت�روابط��البعد��نتا��:

مع�ال�سيج�املح���و�عقد�العالقات�ب�ن�املقاوالت�والفاعل�ن��قتصادي�ن�والدور�املتنامي�للمقاوالت�الصغرى�واملتوسطة،�ح���

  أصبحت��ش�ل�قوة�اقتصادية�ملموسة�وتجسيدا�كميا�وكيفيا�للتنمية�املحلية.

عنصر�غ���مادي����التحليل��قتصادي،�ظ�رت�التقسيمات�املتعددة�ل�������عد�أن�اعت���ملدة�طو�لة�ع���أنھ�البعد�املجا��:-

باملجال�كموضوع�للتنمية،�يوجد����قلب��س��اتيجية��قتصادية.�ومن��نا�نتحدث�عن�جغرافية�املوارد��نتاجية�والتقسيم�

� �كأقطاب �ترابية �وحدات �ع�� ��عتمد �أصبح �ا��ديث ��قتصاد �وأن �خصوصا �للعمل، �ك��ى�ال��ا�ي �وإنتاجية تنافسية

Technopoles2.  

�2011لكيال�يبقى�املغرب��عيدا�أو�بمعزل�عن��ذا�التطور،�جاء�دستور�فاتح�يوليوز� وا���اما�مع��ذه�الثقافة�ا��ديدة،�������

يص�للرفع�من�قيمة��ذه�ا���امة،�وذلك�بتكر�سھ�للمبادئ�العامة�ال���يقوم�عل��ا�نظام�ا���امة�ا��يدة،�من�خالل�التنص

                                                           
1
 - Ali SEDJARI : « Séminaire : La bonne gouvernance locale », Réflexion, apprentissage et échange sur la bonne gouvernance dans les communes du Maroc, 

Tanger, 2006. 
2
 - Mihoub MEZOUAGHI: « Dynamique des activités productives et gouvernance territoriale », programme de recherche IRMC, 2006. 
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،�وأن�تخضع�ع���مستوى�ال�سي���ملا�1ع���ضرورة�خضوع�املرافق�العمومية�ملعاي���ا��ودة�والشفافية�واملحاسبة�واملسؤولية

  أقره�الدستور�من�مبادئ�وقيم�ديمقراطية.

ي،�فلسفتھ�وتأس�سا�ع���ما�سبق،�يمكن�القول�بأن�ا���امة�ا��ماعية�(ال��ابية)����نظام�إدارة�الفعل�العمومي�ال��ا��������

�ا��اص� �امليدان �ب�ن �العالقات �وتجدد �الدولة �دور ��سائل �إذن �فا���امة �املد�ي، �واملجتمع �املواطن �وقاعدتھ الديمقراطية

�إطار� �أو��� �والتمثيلية ��نتخابية �إطار�الديمقراطية ��� �إما �املفوض �ال��ا�ي �العمومي �للفعل �تداب���جديدة �وتدخل والعام،

  .2تداوليةالديمقراطية�ال�شاركية�وال

ع����159إ���ا���امة�ا��يدة،�ونص�الفصل��157ولقد�أشارت�الوثيقة�الدستور�ة����تصدير�ا�وفصل�ا��ول�والفصل��������

�الضرورة� �عند �يحدث �أن �للقانون �و�مكن �الدولة، �أج�زة �دعم �من �و�ستفيد �مستقلة �ا��يدة �با���امة �امل�لفة �"ال�يئات أن

بدأ����ت��يل��ذه�املقتضيات��عد�أن�ضمت�ا���ومة�املغر�ية�املن�ثقة�عن��شر�عات���يئات�أخرى�للضبط�وا���امة".�وقد

ألول�مرة�قطاعا�ح�وميا�م�لفا�بتحديث�القطاعات�العامة�وا���امة،����إشارة�قو�ة�إ���اق��ان�تحديث��دارة��2011نون����25

  .3باعتماد�آليات�ا���امة

إ���مؤسسات�و�يئات�حماية�ا��قوق�وا��ر�ات�وا���امة��2011دستور �من�164إ����161وتطرقت�كذلك�الفصول�من�������

�أشارت� �ب�نما ���ا، �وال��وض ���سان �حقوق �حماية �و�يئات �ال�شاركية �والديمقراطية �واملستدامة �ال�شر�ة �والتنمية ا��يدة

واملستدامة�والديمقراطية�إ����يئات�ا���امة�ا��يدة�والتقن�ن،�و�يئات�ال��وض�بالتنمية�ال�شر�ة��167إ���165الفصول�من�

  .171إ����168ال�شاركية����الفصول�من

 �� املواطن�ن ب�ن املساواة اح��ام ا��صوص ع�� العمل�ا��ر التدب�� مبدأ تطبيق بحسن املتعلقة ا���امة و�راد�بقواعد������

�و�ستمرار�ة التا�عة العمومية املرافق ولوج �وتكر�س ا��ماعة قبل من ا��دمات أداء �� ل��ماعة، �جود��ا،  قيم وضمان

 مجلس ع�� �تع�نو �4.وال��ا�ة والفعالية ال�شاركو �القانون، سيادة وترسيخ�واملسؤولية، واملحاسبة والشفافية الديمقراطية

                                                           
1
من�الدستور�املغر�ي�تنص�ع��:�تخضع�املرافق�العمومية�ملعاي���ا��ودة�والشفافية�واملحاسبة�واملسؤولية،�وتخضع�����سي���ا�للمبادئ��145الفقرة�الثانية�من�الفصل��-� 

  ور.والقيم�الديمقراطية�ال���أقر�ا�الدست
2
 - Claude de MIRAS : « De la gouvernance à la gouvernementalité ? Action publique territoriale au Maroc », Revue Maghreb-Machrek, 2010, p 39. 

3
  .�118نحو�ترسيخ�الديمقراطية�وكسب�ر�ان�التنمية�"،�مرجع�سابق،�ص- محمد�البوعزاوي:�"�تحديث��دارة�ال��ابية�باملغرب�-� 

4
  .42املتعلق�با��ماعات،�مرجع�سابق،�ص��14-113،�القسم�الثامن،�القانون�التنظي���رقم�269املادة��-� 
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 بقواعد التقيد�ال��ابية ا��ماعات ومجموعات ا��ماعات ب�ن التعاون  ومؤسسات�ل��ماعة التا�عة وال�يئات ورئ�سھ ا��ماعة

  ���.1املذ�ورة�سابقا 269 املادة �� عل��ا املنصوص ا���امة

 الفرع�الثا�ي:�ا���امة�ال��ابية

إن�التدب���العمومي�ا��ديث،�القائم�ع���إدخال�أساليب�ا���امة،�وإدخال�قيم�جديدة�مثل:�فعالية��داء�واملنافسة،�������

لقطاع�العام،�و��ن�ا��قول��قتصادية�وا��قول�ال�سو�ق�واملشاركة...�أصبح�يفرض�مراجعة�ا��دود�ب�ن�القطاع�ا��اص�وا

�جتماعية،�كمدخل�أسا����إلعادة�صياغة�امل�ام�و�دوار�والوظائف،�بما��سمح�باس�ثمار�أمثل�ل����ات�والوسائل�املش��كة�

ت�التقليدية�واملشار�ع،���لق�فعل�جديد�مؤسس�ع���تقاسم��دوار�واملسؤوليات�وامل�ام،����س�يل�إحداث�قطيعة�مع�املقار�ا

  .2لتدب���الشأن�العام،�الذي�أفرز�لنا�ما�أصبح��عرف�بأزمة�تدب���املرفق�العام

و���ظل�املتغ��ات�والتحوالت�السياسية�و�جتماعية�و�قتصادية�واملجالية�ال���مست�ا��ماعات�ال��ابية،�فقد�أصبح�������

حكيمة،�تقت����من�ا��ميع��نخراط�و�ندماج،��ل�حسب�تدب���الشأن�املح��،��ستد���مقار�تھ�بمن��ية�نوعية�و�كيفية�

  موقعھ،�من�أجل�املسا�مة�واملشاركة����صناعة�التنمية�املحلية�وترسيخ�قواعد�الديمقراطية.

وأكد�جاللة�امللك�محمد�السادس����رسالة�موج�ة�إ���أشغال�الدورة�ا��امسة�ل��ماعات�وا���ومات�املحلية�بإفر�قيا،�������

�ب �املنعقدة ��� �فإن�2009دجن����20-16مراكش �ا��يدة �املحلية �وا���امة �املحلية �وتأط���الديمقراطية �إطار�تقو�ة ��"� �بأنھ ،

املغرب�سيؤسس����و�ة�موسعة���م�جميع�ج�ات�اململكة"،�ثم�جاءت��صالحات�الدستور�ة�ال���عرف�ا�املغرب����استفتاء�

���اتجاه�تكر�س�ا���امة،�وال�أدل�ع���ذلك�من�تنصيص�الدستور��،�وش�لت�قفزة�نوعية�ومدخال�أساسيا2011فاتح�يوليوز 

  .�3ا��ديد�بابا�بأكملھ�ل���امة�ا��يدة�(الباب�الثا�ي�عشر)

�ل���امة������ ��و�� �الوطنية �املناظرة �السياسات��4وجاءت �و�� �املؤسسات �داخل �ا���امة �تكر�س ��� ��سا�م �وط�� كموعد

،�وال���جاءت�بدور�ا�����5محيد�عنھ�بالنظر����م��صالحات�ال���انخرط�ف��ا�املغربالعمومية،�و�التا���فا���امة�ال��ام�ال 

�املرا�نة� �يمكن �حديثة �إدار�ة �منظومة �التوفر�ع�� �الضروري �من ��ان ��صالحية �التطلعات ��ذه �ولتلبية �ودو��. �وط�� سياق

                                                           
1
  .42،�مرجع�سابق،�ص�270املادة��-� 

2
  .109،�ص32- 31،�العدد���2015سن�بوعدين:�"�أ�مية�ا���امة�ال��ابية����إ�عاش��قتصاد�املح���"،�مسالك����الفكر�والسياسة�و�قتصاد،�-� 

3
  .��110سن�بوعدين:�نفس�املرجع�السابق،�ص��-� 

4
    .2013ف��اير��13-11املناظرة��و���ل���امة،�تحت�شعار�(�لتقائية)،�ال����ات،��-� 

5
ال��ابية�ع���إحداث�وحدة�التعاون��بوزارة�الداخلية�اس��اتيجية�للرفع�من�قدرات�التخطيط�والتدب���لدى�ا��ماعات�DGCLوضعت�املدير�ة�العامة�ل��ماعات�ال��ابية��-� 

  لتنمية.الالمركزي�ع���مستوى�املدير�ة�م�م��ا�مد�املساعدة����إطار�التخطيط��س��اتي��،�مع�تقديم�الدعم�التق���لتنفيذ�املخططات�ا��ماعية�ا
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فية����ا��دمات�املقدمة�ع���تدب���ما���و�شري،�عل��ا�لتحقيق�التنمية�املستدامة�وإ�عاش��س�ثمار،�وتأم�ن�ا��ودة�والشفا

  �ستجيب�ملعاي���الكفاءة�واملردودية.

و�وفر�املجال�املح���الفرصة���م�لتفعيل�نظر�ات�ا���امة،�إذ�يوفر�إم�انيات�واقعية�للمشاركة،�ومؤسسات�وساطة�������

املسؤولية�و�ل��ام�من�القاعدة.�و�سمح��ذه�أك���قر�ا�من�الساكنة�ومن�املشا�ل�نفس�ا،�ثم��عطي�للمواطن�فرصة�تحمل�

املقار�ة�ال��ابية�املحلية�من�تحر�ك�املوارد�واملشاركة�املباشرة�ل�ل�الساكنة،�بحيث�يصبح�ال��اب�املح���نقطة�انطالق�مسلسل�

كما��س�ل�املجال��.�1سمح�بتفعيل�املوارد�ال�شر�ة�واملالية�ال���يضمر�ا،�والتوصل�إ���التوافق�الضروري،�من�أجل�استغالل�ا

�أك���قدر� �لتحقيق �نموذجا �املحلية ��عت���ا��ماعات �إذ �املستدامة، �التنمية �عليھ �تقوم �الذي �التفاعل �شرط �تحقيق املح��

  ممكن�من�التفاعل�املجا��،�باعتبار�توفر�عامل�القرب�امل�م�واملس�ل�للتواصل.

�"املح������� �من �تجعل �املستدامة �للتنمية �ال��ابية �ا��اجة�إ���إن�املقار�ة �و�عكس �واس��اتيجيا��ا، �ل��امج�ا �املجال�املناسب "

�واملمثل�ن� �للمواطن�ن ��قرب �الوسطاء �الفاعل�ن �دور �تفعيل �ع�� �ال��ابية �ا���امة �و�عول �محليا"، �والتصرف "التفك����ونيا

  .���2ميع�شرائح�م،�وإشراك�م�حول�مشروع�شمو���موحد،�و��ن�الفاعل�ن�املحلي�ن

�مسؤو ������ �فقط،�إن �عمومي �كمتدخل �ل�س �املستدامة، �التنمية �مسلسل �تحر�ك ��� �تبدو�مفصلية �ال��ابية �ا��ماعات لية

ولكن�كم�شط�ومحفز�لبا���الفاعل�ن،�ومؤلف�بي��ا����إطار�مشروع�مح���موحد،�وكذلك�كباحث�عن�مختلف�املوارد�ال���قد�

لشراكة�والتعاون.�ومن��نا،�يوفر�التعاون�الالمركزي�يوفر�ا�لھ�متدخلون�ع���مستو�ات�مختلفة،�من�خالل�اس��اتيجيات�ا

  .3آلية��امة�لدعم�دينامية�ا���امة�ال��ابية

وعليھ،�من�املفروض�تطو�ر�ا���امة�املحلية�ع���تحس�ن�املقار�ة�ال�شاركية����إعداد�برامج�التنمية�املحلية�وتدب���املوارد��������

�وضع �من �البد �و�نا �الدو��، �التعاون �من �ع����القادمة �ال��ابي�ن �الفاعل�ن �ومواكبة �للتنمية �ال��ا�ي �البعد �لتأ�يل مي�ان��مات

  الت�و�ن�املستمر�والتخطيط�التا��:

 -.إعادة��عر�ف�أدوار�وم�ام��دارة�ال��ابية  

                                                           
1
  .40-37،�ص�2004-2003لعام،�جامعة�ا��سن�الثا�ي،�الدار�البيضاء،�عبد�الرحيم�مر�يع:�"�ا��ماعات�املحلية�ودور�ا����التنمية�"،�دكتوراه�الدولة����القانون�ا�-� 

2
  .��113سن�بوعدين:�"�أ�مية�ا���امة�ال��ابية����إ�عاش��قتصاد�املح���"،�مرجع�سابق،�ص��-� 

3
  .��112سن�بوعدين:�مرجع�سابق،�ص��-� 
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 -إعادة�رسم�حدود��ختصاصات�ب�ن�الدولة�وا��ماعات�ال��ابية����مواضيع�ال�شر�ع،�املراقبة�والتخطيط�مع�

  ع�ا��اص�بم�ام�جديدة����عالقتھ�باإلدارة�املحلية�خصوصا�امل�ام�ذات�الطبيعة�التجار�ة.ت�ليف�القطا

 -.تحو�ل��عض�املرافق�املس��ة�من�طرف�الدولة�للقطاع�ا��اص  

 -تمك�ن��دارة�ال��ابية�من�املوارد�ال�شر�ة�املح��فة�لولوج�قطاعات�جديدة،�وتدب���ا��ش�ل�جيد�يرا���عناصر�

  �الكفاءة�و�نصاف.

 -وضع�سياسة�للت�و�ن�املستمر�مب�ية�ع���تصميم�مديري�للت�و�ن،�يأخذ��ع�ن��عتبار��ن�شار�ا��يد�لتلبية�

  حاجيات��دارة�دون�ال��وء�الدوري�للتوظيفات�ا��ديدة.�

 -.تحديث�أساليب�ال��مجة�املالية�و���يع�ال��وء�للتعاقدات�املالية�ب�ن�أك���من�طرف�ن  

  ط��س��اتي���املطلب�الثا�ي:�التخطي

��عت���������� �ال �فإنھ �ال��ابية �ا���امة �عكس �وع�� �ا��يد �التدب���العمومي �تأم�ن ��� �م�مة �آلية ��س��اتي�� �عت���التخطيط

مف�وما�حديثا،�بل�تطور�ع���مدى�عقود�من�الزمن،�و�بقى�أساسيا����إنجاح�أية�سياسة�عمومية،�كما��و�الشأن�بال�سبة�

�و ��قتصادية ��ول)،�للمخططات �(الفرع ��س��اتي�� �للتخطيط ��طار�النظري �وسنو�� �ال��ابية. �ا��ماعات ��� �جتماعية

  وتحديث�املخططات��قتصادية�و�جتماعية�(الفرع�الثا�ي).

  الفرع��ول:��طار�النظري�للتخطيط��س��اتي��

أصبح�لزاما�ع���املغرب�مسايرة�املناخ�الدو��،�و�ذا�أمام�تطور�الظروف�الدولية،�وما�واكب�ذلك�من�تأث��ات�اقتصادية�������

ما�لوحظ�من�تحر�ر��عض�القطاعات،�وإصدار�قانون�املنافسة�وتحر�ر��سعار��غية�تحديث�وتقو�ة��قتصاد�الوط���ومنھ�

�باملقا �شب��ة �ال��ابية �ا��ماعة ���عل �مالئم �وتوف���مناخ �التكنولو��، �التقدم �مستجدات �مواكبة �مقابل �إال�أن�املح��، ولة،

  .�1خذ���ذا�الن���يتطلب�البدء�بالتدخالت��قتصادية�و�س��اتيجية

�التغ��ات������� ��� �ال��ابية، �ا��ماعات �قبل �من �بالتدب����س��اتي�� ��خذ ��� �سا�مت �الذي �الرئ�سية ��سباب �ب�ن ومن

ق�النقد�الدو��،�ال���سا�مت����تج����الب�يات�والظروف�العاملية،�إ���جانب�دور�املؤسسات�الدولية��البنك�الدو��،�وصندو 

التحتية�واملساعدة�ع����س�ثمار،�وكذلك��ان�الدور�ال�ام�لألسباب��قتصادية،�ألن�أبرز�ما�تفقده�ا��ماعات�ال��ابية�من�

                                                           
1
  .213،�ص�2002،�مصطفى�الكث��ي:�"�تأمالت����التغي���و�صالح�"،�دار�ال�شر�املغر�ية�-� 
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� ���مية �من �بالرغم �وذلك �وا��وانب، ���عاد �املتعددة �الشمولية �النظرة ��� �التنمية ��� �بدور�ا �القيام �ال���أجل امل��ايدة

  اك�س��ا����الفضاء�الفكري�و���املجال��داري�والسيا����باملغرب.

وأمام���مية�الكب��ة�ال���يك�س��ا�التوقع�والتخطيط����التدب���العمومي�ا��ديث،�فإن�مدارس�فق�ية�عديدة�ونظر�ات�������

����Management stratégiqueالتدب����س��اتي���أ�اديمية�ومعرفية�انكبت�ع���املوضوع،�فقد�ظ�ر�املف�وم�أوال�تحت�اسم�

� ��مر��ي �إ�� �الفضل �يرجع �فيما �املا���، �القرن ��س��اتي����Igor ansoffسبعينات �التخطيط �إ�� �املف�وم �تطو�ر ��

Planification 1stratégique�.  

ياسية�واجتماعية�واقتصادية�واجتماعية�و�عرف�التخطيط��س��اتي���ع���أنھ�"رؤ�ة�اس��اتيجية�إلعادة�بناء�معامالت�س�����

وثقافية�وسلوكية،�تكشف�عن�القدرات�الذاتية�ل��لق�و�بداع�ال�امنة����ذخ��ة�املجتمع������ظة�اس�نفار�التحدي،�سعيا�

�املستقبل" �ر�ان �كسب �2إ�� �الدولية �للتنمية ��مر�كية �الو�الة �و�عرفھ ،USAID�� �التفك���العميق �تدعو�إ�� �مقار�ة "� ���بأنھ

املستقبل،�ف�و��سمح�بكشف�حاجيات�الس�ان��نية�واملستقبلية،�كما�أنھ�يمكن�من�الت�بؤ�بالتغ��ات،�ال���يمكن�أن�تحدث،�

ف�و�يحث�ع���ت�و�ن�وتحديد�رؤ�ة�مش��كة�للمستقبل،�و�مكن����نفس�الوقت�من�استكشاف��س��اتيجيات�املناسبة�من�

�متط �وتلبية �الس�ان ���اجيات ��ستجابة �بكفاءات�أجل �التنظيم �تزو�د �ع�� ��دارة ��ساعد ��س��اتي�� �والتخطيط لبا��م".

جيدة،�قادرة�ع���تو���الوظائف،�والقيام�بالواجبات�وتحقيق���داف،��مر�الذي�يؤدي�إ���ز�ادة�كفاءة�وفعالية�التنظيم،�

  .�3إضافة�إ���تحس�ن�أنماط��تصال��داري�وعمليات�اتخاذ�القرار

،�تتحدد�أ�مية�التخطيط��س��اتي��،�����ونھ�يمكن�ا��ماعات�ال��ابية�من�تحديد�الطر�قة�ال���بواسط��ا�تمتلك�و�كذا������

جماعة�ما��دوات�و�م�انيات�ال���ستمك��ا�من�تحقيق�أ�داف�ا�ب�ل�تنافسية،�والغايات�ال����س���الوصول�إل��ا.�و�ذلك،�

ماعات�ال��ابية�وتوف���املعلومات�ال�افية�ا��اصة�بمستقبل�تنفيذ�ا�وقياس�ف�و�عملية�مستمرة�لتنظيم�وتنفيذ�قرارات�ا��

  .4نتائج�تلك�القرارات

                                                           
1
  .121نحو�ترسيخ�الديمقراطية�وكسب�ر�ان�التنمية�"،�مرجع�سابق،�ص�- محمد�البوعزاوي:�"�تحديث��دارة�ال��ابية�باملغرب�-� 

2
  .214مصطفى�الكث��ي:�نفس�املرجع،�ص��-� 

3
  .241،�ص�2002مصطفى�اللوزي:�"التنمية��دار�ة�"،�دار�وائل�لل�شر،�الطبعة�الثانية،��-� 

4
  .60عالل�اليوسفي:�"�التنمية�املحلية:�املقار�ات�والر�انات�"،�مرجع�سابق،�ص�-� 
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��س��اتي��������� �التخطيط ��� �رئ�سيا �محددا �الب�ئة�1و�عت���املرونة �حول �لل�ساؤل �ال�ا�� �الوقت �ال��ابية �وتوفر�ل��ماعات ،

يات�ال���تتوفر�عل��ا�واملعيقات�ال���تواج��ا،�كما��سمح�بفتح�حوار�الداخلية�وا��ارجية،�أي�واقع�ا��ماعة�من�حيث��م�ان

مع�مختلف�الفاعل�ن�ع���املستوى�املح���والوط��،�إذ�أن�القرارات�ال���تتخذ�ا�ا��ماعة����زمن�العوملة��ستد���استحضار�

  .2مختلف�الفاعل�ن����إطار�مقار�ة��شاركية

س��اتيجية،�ال���أصبحت�تفرض�مشاركة�الس�ان����التخطيط�لتنمي��م،�ع���إن��ذا�التعدد�يقت����توحيد�الرؤ�ة�� ������

�الدراسات� �الكث���من ��� ��عد �إذ �ذلك، �تتجاوز �بل �فقط، �الديمقراطية �لتحقيق �مس�� ��عد �لم �املشاركة ��ذه اعتبار�أن

�قد �ع�� �توفر�املنتخب�ن ��ستد�� �مما �ل�ا. �املخطط �املشار�ع ���ودة �أساسيا �شرطا �وتواصلية�السوسيو�تنمو�ة �تفاوضية رات

  .�3م�مة،�حيث�ي�ون�ا��ميع�مستعدا�لتقييم�وتقديم�تقر�ر�بالنتائج�املحصلة�عند��ل�والية�انتخابية

�دون�أي������ �املخطط ��� �املتحكمة ���عاد �مجموع �ع���تحديد �باح��افية�كب��ة �يتم �أن �يجب ��س��اتي�� �تطو�ر�املخطط إن

  ب�أن�تأخذ�الوقت�ال�ا���تبعا�لنوعية�و��م�املشروع.إغفال،�و���املرحلة�امل�مة�وال���يج

ورغم�أنھ��عت���عنصرا�أساسيا��سا�م�بواسطتھ�ا��ماعة����إعداد�املخططات�الوطنية�انطالقا�من�ا��ماعة،�باعتبار�ا������

عن�آلية�املخطط��القاعدة،�مرورا�باإلقليم�ومن��عده�ا���ة�إ���أن��غطي��افة�ال��اب�الوط��،�فقد�لوحظ�أن�القانون�تراجع

ا��ما���للتنمية،�لينص�ع���آلية�برنامج�العمل.�وعكس�ما��عتقده�البعض�بأن�ذلك��عد�خطوة�إ���الوراء،�فأكيد�أن�برنامج�

�بخلفية� �ارتباطھ �وكذا �للتنمية �ا��ماعية �املخططات �تجر�ة ��زالة �مع �السيما �املخطط، �من �وفاعلية ��و�أك���واقعية العمل

ل�املخططات�ا��ماسية�والثالثية�ال���ال�ت�سم�بطا�ع��لزام�فيما�يخص�تنفيذ�أ�داف�ا،�ول�ون�التخطيط�الوط��،�من�خال

�و��عل� �السنوات، �املتعددة �ال��امج �منطق �ع�� �القائم �للتدب���املا�� �ا��ديدة �املفا�يم �أك���مع �ي���م �العمل �برنامج أيضا

  .4سائلامل��انيات�املحلية�م��انيات�برامج�ونتائج�ول�س�م��انيات�و 

                                                           
1
ج�القرارات�املناسبة�والوصول�إ���بالنظر�إ���السلبيات�ال�����دد�أي��شاط�إداري�من�قبيل�خلط��دوار�وسوء�توز�ع�املعلومة�والوثائق،�فالتخطيط��س��اتي���آلية�إلنتا�-� 

س��اتي����شراف�املستقبل�و����ام�مع�املحيط�و�ستعداد�للتحوالت�املتوقعة.�واتخاذ�القرارات�ع����ذا��ساس،�إجراء�حساس�يوليھ�التخطيط�� الن�يجة�املرجوة�واس

  أ�مية�قصوى،�و�غض�النظر�عن�الطرق�املتعددة����اتخاذ�القرارات�ب�ن�القرار�الفردي،��قنا��،�ال�شاوري،�التفاو����أو�ا��ما��.�
2
  .��115سن�بوعدين:�"�أ�مية�ا���امة�ال��ابية����إ�عاش��قتصاد�املح���"،�مرجع�سابق،�ص��-� 

3
�لية�العلوم�القانونية��إدر�س�جردان:�"�املوارد�ال�شر�ة�ودور�ا����تنمية�ا��ماعات�املحلية�"،�أطروحة�لنيل�الدكتوراه����القانون�العام،�جامعة�محمد�ا��امس،�-� 

  .363،�ص�2002-2001جتماعية،�أكدال�الر�اط،�و�قتصادية�و� 
4
  .���117سن�بوعدين:�املرجع�نفسھ،�ص��-� 
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�ال��نامج������ �أن �ع�� �ل��ماعات �التنظي�� �القانون  بھ تقرن �العمليات، أو املشار�ع من متناسقة مجموعة عن عبارة و�نص

 قصد للتقييم ستخضع وال�� املتوخاة النتائج لقياس مرقمة�مؤشرات وكذا عامة منفعة ذات غايات وفق محددة أ�داف

  .1باإلنجازات املرتبطة ودةوا�� والنجاعة الفعالية شروط من�التحقق

  الفرع�الثا�ي:�دور�التخطيط��س��اتي������التنمية�املحلية

مشروعا�لدعم�التخطيط��س��اتي����PNUDوضعت�املندو�ية�السامية�للتخطيط��بمعية�برنامج��مم�املتحدة�للتنمية�������

تماعية،�وال����عت���ذراعا�تنمو�ا�للبالد،�حيث�قام�باملغرب،�وذلك�إل�عاش�طرق�إعداد�وتنفيذ�املخططات��قتصادية�و�ج

�العمومية� �للسياسات �كالزمة �للمخططات �بالتأس�س �والعشر�ن �الواحد �القرن �مطلع �وح�� ��ستقالل ��عد �مباشرة املغرب

�الف��ة ��ذه ��ل �خالل �الب2املتبعة �وغياب �التنفيذ �آليات �ضعف �م��ا �أسباب �لعدة ��عزى �ال�� �النتائج، �محدودية �وأدت عد�،

ال��ا�ي����املخططات،�نظرا�الحت�ار�املركز�لوضع�املخططات�وغياب�الت�سيق�ب�ن�املتدخل�ن�الك��،�أدت�إ���التفك������تطو�ر�

  �ذه��لية�ع���إدخال�رؤى�حديثة�ع���طرق�إعداد�ا،�تنفيذ�ا،�مواكب��ا�وتقييم�ا.

ب���العمومي،�بحيث�يجعل�من�الضروري�وضع�إطار�و�ك�����املخطط�أ�مية�ك��ى�من�حيث�أنھ�وثيقة�أساسية����التد������

�بالتنمية� �أساسا �ر�طھ �مع �عليھ ��لزام �ع���إضفاء �بھ �والسمو �مثال، ��امل��انية �أخرى �غرار�وثائق �ع�� �بھ �خاص قانو�ي

  �قتصادية�و�جتماعية.

�و ������ �أل�دافھ، �بتحقيقھ �التوقعية �نظرتھ �تر�ط �ال�� �مرونتھ �املخطط �نجاح �أسباب �ب�ن �مدى�ومن ��� �أساسا تظ�ر�املرونة

��ة�التوقعات�وال�امش�امل��وك�للمواكبة�والتوجيھ،�و�بقى�الت�بع�والتقييم�الضامن�ملردودية�أي�مخطط،�و�قصد�بھ�"�عب���

شامل�عن��شراف�واملتا�عة�وقياس��داء�وتحديد�املعاي���ومقارن��ا�باإلنجازات"،�كما�أنھ�"ل�س�مجرد�تقدير�لس���املنجزات،�

�و�تم��ذا�الت�بع��بل �و�ع���ا��صوص�مسلسل�للتمرن�وأداة�حديثة�لتحس�ن�التدب���وترقية�مف�وم�املسؤولية�والفعالية".

  �ش�ل�م��امن�مع��نجاز�����ل�ف��ات�التطبيق.

لبلوغ��ومخطط�التنمية��قتصادية�و�جتماعية�ل��ماعة��و�"مجموع�القرارات�والتداب���ال���يتخذ�ا�املجلس�ا��ما��������

�القانونية� �إطار�الضوابط ��� �واملوضوعة، ��نتخابية �للمدة �تبعا �تتحدد �زمنية، �مدة ��� �ومحددة �معينة �تنمو�ة أ�داف

                                                           
1
  .27املتعلق�با��ماعات،�مرجع�سابق،��14-113،�القانون�التنظي���رقم�158املادة��-� 

2
انون�العام،�وحدة�الت�و�ن�والبحث�����دارة�العامة،��لية�العلوم�عبد�العا���ما�وري:�"�التخطيط�ب�ن��دارة�املركز�ة�وا��ماعات�املحلية�"،�أطروحة�دكتوراه����الق�-� 

  .09،�ص�2007-2006القانونية�و�قتصادية�و�جتماعية،�وجدة،�
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�املركز�ة" �السلطة �تحدد�ا �ال�� �ع���قناة�1والتنظيمية �التنمو�ة �اس��اتيجي��ا �تضع �ا��ماعية �املجالس �فإن �لذلك، �واعتبارا .

�ا��ما�� �مقا2املخطط �أصبحت �بحيث �ح���، �عنھ، �ال�محيد �أمرا �املحلية �التنمية �مخططات �لوضع �التدب����س��اتي�� ر�ة

�وضع� ��� �تتج�� �حيو�ة، �يمثلھ�من�أ�داف �وما �ا��ما��، �لطبيعة�التخطيط �نظرا �والتنظيم، �من�الدقة �عال �بمستوى ي�سم

  ضوعة�ر�ن�إشار��ا.برامج�تج����ا��ماعة�طبقا�للمواصفات�ومعاي���ا��ودة،����حدود�وسائل�ا�ا��اصة�واملو 

  خاتمة:�

��مر� ��دارة،�أي�أن �وعمل �وسائل �النظر��� �العام �تدب���الشأن �ع�� �والقائم�ن �فيتطلب�من�املسؤول�ن ��داري إن�التحديث

�يحقق� �بما �والعملية، �واملؤسساتية �القانونية �تطو�ر��ليات �خالل �من �العمومية ��دارة �ب�يات �والتغي����� �التجديد يتطلب

� ��صالح�أسلوب �عملية �قلب ��� �املوظف �وجعل �والتدب���بالنتائج، �باأل�داف، ��دارة �عمل �أساسھ �العصر�ة �ا��ديثة �دارة

 .باعتباره�فاعال�ومؤثرا����إنجاح�أي�عملية�إصالح

تنمو�ا��وألجل�تحقيق�أسلوب��دارة�العصر�ة�وا��ديثة�فإن��مر�يتطلب�ن���اس��اتيجية�شمولية�متعددة���عاد�إدار�ا،��

ووظيفيا،�وتأخذ����ا��سبان�ا��وانب�القانونية�والتنظيمية،�وجوانب�ا���امة��دار�ة�والرقابة�املالية�وعملية�التقييم�ور�ط�

املسؤولية�باملحاسبة،�وإدارة�وتخطيط�املوارد�ال�شر�ة،�وجوانب�الت�و�ن�املستمر،�وكذلك�ا��وافز�املالية،�وظروف�وإم�انيات�

 .معدات�...،�وجوانب�استقرار�املوظف�والرعاية��جتماعيةالعمل�من�آليات�و 

  است�تاج:

�أو� �برنامج �ع���تفعيل �البعض �يرا�ا �ال�� �بال�ساطة �ول�ست �ومتداخلة، �مركبة �باملغرب �ا��ماعية ��دارة �تحديث �مسألة إن

� �ذلك �يتم �أن �يجب �بل �م��انية، �شمو��تخصيص �منظور �وفق �و�أ�عاد �فيھ، �مسا�م �دور �لل�ل �ومنطلقا، �متنوعة م��ا�ت

� �و�قتصادي، ��جتما�� �وا��قو��، �السيا��� �و�خال��، �مختلفةالثقا�� �الوط����و�مستو�ات �وال��ا�ي، �املركزي �م��ا أيضا

                                                           
1

لشق،��لية�العلوم�القانونية�ع�ن�ا�امل�دي�بنم��:�"ا��ماعات�املحلية�باملغرب�ومسألة�التنمية�املحلية�"،�أطروحة�لنيل�الدكتوراه����القانون�العام،�جامعة�ا��سن�الثا�ي،�-�

  .98،�ص�1990و�قتصادية�و�جتماعية،�الدار�البيضاء،�

2
فع�من�القدرات��قتصادية�إن�املخطط�ا��ما���يضطلع�بدور�أسا����ومم������تحف���وإ�عاش�تنمية��قتصاد�املح���وال�شغيل،�فاملجلس�ا��ما���يتخذ��ل�التداب���للر �-� 

ئدة�ت�الفالحة�والصناعة�والسياحة�والتعليم�وا��دمات،�كما����ع��س�ثمارات�ا��اصة،�و��ث����شأن�إحداث�شر�ات�التنمية�املحلية�ذات�الفال��ماعة،�خصوصا����مجاال 

ال��وض�باالقتصاد�املح��.�وح���يتم�ب�ا��ماعية�أو�ذات�الفائدة�املش��كة�ب�ن�ا��ماعات�والعماالت�و�قاليم�وا���ات�أو�املسا�مة����رأسمال�ا،�وغ���ا�من�التدخالت�الكفيلة

،�خصوصا�أن�ما�ينقص�جودة��ذه�املدخالت،�البد�من�بلور��ا����إطار�رؤ�ة��عكس�الفكر��س��اتي���للمنتخب�املح��،�كمحدد�أسا����للمخرجات����املخطط�ا��ما���تحقيق

ال�افية�ع���البحث�عن�موارد���ماعتھ،�أي�التوفر�ع���ثقافة��س�ثمار�والتدب���وا��طط��ا��ماعات�ال��ابية��و�تحديد�الرؤ�ة،�حيث�أن�الرئ�س�يجب�أن�ت�ون�لديھ�القدرة

   ر�ة�ال�شاركية�ومنطق�ا��ودة.�س��اتيجية.�فبواسطة�التخطيط��س��اتي��،��س���ا��ماعات�ال��ابية�إ���تطو�ر�الرؤ�ة�ا��ديدة�ل���امة�املحلية،�ع���استحضار�املقا
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� �إ�� �باإلضافة �والدو��. �املواطنة �درجات �بأق��� ��ل��ام �س�يل�ضرورة ��� �والتعبئة �واملا�� ��داري �الفساد �نبذ �يخص فيما

���أحد�أر�ان�التحديث��داري،�وال���ت���ب�ع���املوظف�كما�املواطن،�الفرد�كما�ا��ماعات،����قةواملواطنة�امحار�تھ.�

  نحو�مجتمع�عصري�حديث�بمواطنيھ�ومؤسساتھ.����و���البوابة

وأن��صالحات�الكفيلة�بتحقيق�ا���امة�ال��ابية،�ال�يمكن�اخ��ال�ا����مجرد�إصدار�نصوص�قانونية�جديدة،�م�ما�بلغت�من�

رؤ�ة�شمولية�ذات�أ�داف�دقيقة�وأ�عاد�التطور�والن��،�وال����تفر�خ��يا�ل�إدار�ة�واختصاصات�إضافية،�بل�البد�من�

  .��اس��اتيجية

���� ��� ��ن �و�� �التحديث، �فعال�ورش �أطلقت �قد �باملغرب �ا��ماعية ��دارة �أن �القول، �يمكن �الطر�قوأخ��ا و����منتصف

وال�شك�وقتا�ح���نصل�إ���إدارة�جماعية�حديثة�ب�ل�ما�تخ��لھ�ا��ملة�من�حموالت�خضم�مرحلة�من�التحول،�ستأخذ�منا�

  ثقافية،�إ�سانية،�اجتماعية،�سياسية،�قانونية،�حقوقية�وغ���ا.��

  املراجع�بالعر�ية:�

  الكتب:

�"�تأمالت�حول�ا���امة�والتنمية�ال��ابية�باملغرب�"����أفق�تفعيل�دستور �- ة��و��،�مطبعة�"،�الطبع�2011إدر�س�جردان:

  .2014اسبارطيل،�طنجة،�

  .2011كر�م���رش:�"مغرب�ا���امة:�التطورات،�املقار�ات�والر�انات،�مطبعة�طوب�بر�س،�الطبعة�الثانية،��-

ك��ون�ولش:�"�ا��دمات�العامة�وآليات�السوق�املنافسة،�إبرام�العقود�و�دارة�العامة�ا��ديدة�"،�ترجمة�محسن�إبرا�يم��-

  .2003ركز�البحوث�ومع�د��دارة�العامة،�الر�اض،�طبعة�الدسو���م

الطبعة��و��،�مطبعة�"،��نحو�ترسيخ�الديمقراطية�وكسب�ر�ان�التنمية-محمد�البوعزاوي:�"�تحديث��دارة�ال��ابية�باملغرب�-

  .�2015منية،�الر�اط،�

  .2001الر�اط،�محمد�النعي��:�"�السلوك�ال�شري�����صالح��داري�"،�دار�السالم،��-

  .2002مصطفى�الكث��ي:�"�تأمالت����التغي���و�صالح�"،�دار�ال�شر�املغر�ية،��-
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  .2002مصطفى�اللوزي:�"التنمية��دار�ة�"،�دار�وائل�لل�شر،�الطبعة�الثانية،��-

  .2011ن���دج�11نجاة�زروق:�"�ترسيخ�الالمركز�ة�ومواكبة�ا��ماعات�من�خالل�الت�و�ن�ودعم�القدرات،�الر�اط،��-

  

  �طروحات�والرسائل:

  �طروحات:

سعيد�حام���:�"�سياسات�القرب�ودور�ا����تحديث�املمارسات�السياسية�و�دار�ة�باملغرب�ا��ديث�"،�أطروحة�لنيل��-

  .2010-2009الدكتوراه����القانون�العام،��لية�ا��قوق�أكدال،�الر�اط،�

املحلية�باملغرب�"،�أطروحة�لنيل�الدكتوراه����القانون�العام،�جامعة�محمد�سعيد�امل��ي:�"�التدب����قتصادي�ل��ماعات��-

  .2008-2007ا��امس،��لية�العلوم�القانونية��قتصادية�و�جتماعية،�السو����،�

عبد�العا���ما�وري:�"�التخطيط�ب�ن��دارة�املركز�ة�وا��ماعات�املحلية�"،�أطروحة�دكتوراه����القانون�العام،�وحدة��-

  .2007-2006لت�و�ن�والبحث�����دارة�العامة،��لية�العلوم�القانونية�و�قتصادية�و�جتماعية،�وجدة،�ا
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 �الرقابة�الدستور�ة����حفظ�ا��قوق�وا��ر�ات�العامة����لبنان فاعلية

The effectiveness of constitutional oversight in preserving public rights and freedoms in 

Lebanon  
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Dr.�Said Hussein El Khatib 
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  البحث�م��ص

خطوة��امة�ع���صعيد�تكر�س�حقوق���سان�وحر�اتھ��ساسية����نظامھ�القانو�ي،��1990خطا�لبنان����التعديل�الدستوري�لعام�

�الرقابة�الدستور�ة�من�خالل�إ�شاء�حيث�نص�ع���عدد�كب���من�ا��قوق�وا��ر�ات�العامة،�وال��م�مواثيق��عالن�العال�����قوق�� �سان،�وأقرَّ

إ���ضمان�اح��ام�السلطات�الدستور�ة،�وخاصة�السلطة�ال�شر�عية،�للقواعد�ال���يتضم��ا�الدستور،�،�وال�����دف�من�خالل�ا�املجلس�الدستوري

  وع���رأس�ا�تلك�املنظمة���قوق���سان�وحر�اتھ��ساسية.

رن�ع���تأس�س�املجلس�الدستوري�وممارسة�صالحياتھ����مجال�مراقبة�دستور�ة�القوان�ن،�ت��ز�أ�مية�و�ن�و�عد�م����أك���من�ر�ع�ق

�املنظ �والقانونية �الدستور�ة �للقواعد
ً
�تحليال �الدراسة ��ذه �تتضمن �لبنان. ��� �العامة �وا��ر�ات �ا��قوق �حفظ ��� �الرقابة �تلك �فاعلية مة�دراسة

قبتھ�دستور�ة�القوان�ن،�و�يان�مدى�تأث���ا����حفظ�ا��قوق�وا��ر�ات�العامة�لألفراد.�باإلضافة�إ���لعمل�املجلس�الدستوري�اللبنا�ي����ة�مرا

  دراسة��ح�ام�الصادرة�عن�املجلس�وما�تضمنتھ�من�حفظ�ل��قوق�وا��ر�ات�العامة.

الدستوري،�وال����سا�م����ا��د�وقد�خلصت��ذه�الدراسة�إ���وجود�العديد�من�الثغرات����القواعد�القانونية�املنظمة�لعمل�املجلس�

  من�فاعليتھ����حفظ�ا��قوق�وا��ر�ات�العامة،�مع�إبداء�عدد�من�املق��حات�ال����سا�م����ز�ادة�تلك�الفاعلية.

  املفتاحية�ال�لمات

  وا��ر�ات.�ا��قوق �العامة،�ا��ر�ات�القوان�ن،�دستور�ة�الدستوري،�املجلس�الدستوري،�القضاء

Abstract 

Lebanon took an important step towards committing to  human rights and fundamental freedoms in its legal system in the 1990 

constitutional amendment. The amendment stipulated many public rights and freedoms and committed to the covenants of the 

Universal Declaration of Human Rights. Further, it established constitutional oversight through the establishment of the 
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Constitutional Council which ensures that the constitutional authorities, particularly the legislative authority, respect the rules 

contained in the constitution, especially the rules governing human rights and fundamental freedoms. 

More than a quarter of a century has passed since the establishment of the Constitutional Council that has practiced its powers in 

monitoring the constitutionality of laws. There is a need to examine the effectiveness of this council in preserving public rights and 

freedoms in Lebanon. This study analyzes the constitutional and legal rules regulating the work of the Constitutional Council in 

terms of its monitoring of the constitutionality of laws. The study also shows extent of the Council’s impact on preserving the rights 

and public freedoms of individuals in addition to examining the rulings issued by the Council and their potential to preserve public 

rights and freedoms. 

This study concluded that there are many gaps in the legal rules regulating the work of the Constitutional Council, which limit its 

effectiveness in preserving public rights and freedoms. Recommendations that may contribute to increasing that effectiveness of 

the Council are discussed. 

Key Words 

Constitutional judiciary; constitutional council; constitutionality of laws; public freedom; rights and liberties. 

 املقدمة

�وحر�ات� ���قوق �ال�شر�عية، �السلطة �وخاصة �الدستور�ة، �السلطات �اح��ام �ضمان �إ�� �الدستوري �القضاء ��دف

�تمتع��ذا�الشعب���سان�
ً
�ساسية،�وا��فاظ�ع���املع���ا��قيقي�للديمقراطية�الذي�ال��ع���فقط�حكم�الشعب،�بل�أيضا

  ب�ل�فئاتھ�وأحزابھ�با��قوق�وا��ر�ات.

ول�ذه�الغاية�فإن�معظم�دول�العالم�أقرت����دسات���ا�الرقابة�الدستور�ة�ع���أعمال�سلطا��ا�ال�سّيما�ال�شر�عية�

�من��ختصاصات��خرى�إ���جانب��ذا��ختصاص�امل�م،�وم��ا�اختصاص�النظر����م��ا،�ومنح�ا��
ً
�ة�املختصة�بذلك�عددا

  الطعون��نتخابية�املختلفة.

�نظامھ� ��� ��ساسية �وحر�اتھ ���سان �حقوق �تكر�س �صعيد �ع�� ��امة �خطوة �خطا �الدول، �من �كغ��ه ولبنان

نص�ع���عدد�كب���من�ا��قوق�وا��ر�ات�العامة،��1ع���أثر�اتفاق�الطائف�1990القانو�ي،�ف�و����التعديل�الدستوري�لعام�

                                                           
1
����اململكة�العر�ية�السعوديةت�لعقود،�وتم�التوصل�إليھ�بواسطة�ال���استمر �ا��رب���لية�اللبنانيةتفاق�الذي�جرى�ب�ن��فرقاء�اللبناني�ن،�وأن���اتفاق�الطائف��و�� 

��62وقد�حضره�،�الطائف���مدينة��30/10/�1989
ً
 نائبا

ً
،�وأقر�بن�يجتھ�وثيقة�الوفاق�الوط���ال���تحتوي�ع����صالحات�السياسية�والدستور�ة�لنظام��73من�أصل�لبنانيا

  .21/9/1990تار�خ��18ا��كم،�وجرى��عديل�الدستور�ع���إثره�بموجب�القانون�الدستوري�رقم�
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�الرقابة�الدستور�ة�من�خالل�إ�شاء�املجلس�الدستوري،�وأواله�1وال��م�مواثيق��عالن�العال�����قوق���سان مراقبة�،�وأقرَّ

�اعات�والطعون�الناشئة�عن��نتخابات�الرئاسي
ّ
  .2ة�والنيابيةدستور�ة�القوان�ن،�والبت����ال�

،�أي����العام�3إال�أن�قانون�إ�شاء�املجلس�الدستوري�لم�يصدر�إال��عد�مرور�ثالث�سنوات�ع���التعديل�الدستوري

1993� �العام �إال��� �يباشر�م�امھ �ولم �التطورات�1994، �من �بالعديد �تار�خھ، �ولغايھ �إ�شائھ �منذ �املجلس �مس��ة �مرت �وقد .

ت�من�فعاليتھ،�ال�-نظيمھ،�وتارة�أخرى�بالتجاذبات�السياسيةاملرتبطة�تارة�بقانون�ت-و�زمات� رت�ع���مس��تھ،�وحدَّ
َّ
،�وال���أث

  سيما����مجال�ا��فاظ�ع���ا��قوق�وا��ر�ات��ساسية.�

�لل��ابط�القائم�ب�ن�اختصاصات�املجلس�الدستوري،�والكيفية�ال���يتو�����ا�تلك��ختصاصات،�و��ن�ا��قوق�
ً
ونظرا

سية�لألفراد.�فقد�أث���العديد�من�النقاشات�ال���تناولت�كيفية�حماية�املجلس�الدستوري،�وتحص�ن�دوره����وا��ر�ات��سا

  حماية�ا��قوق�وا��ر�ات�العامة.

ومن��نا�برزت�أ�مية�اختصاصات�املجلس�الدستوري�اللبنا�ي�ومدى�تأث���ا�ع���ا��قوق�وا��ر�ات�العامة.�وقد�ثار�

سئلة:�ما��و�مدى�تأث���اختصاصات�املجلس�الدستوري�ع���ا��قوق�وا��ر�ات�العامة؟�وما��������ذا�املجال�العديد�من�� 

ا�ع�اسات�الضوابط�ال���تر���تلك��ختصاصات�ع���ا��قوق�وا��ر�ات�العامة؟�و�ل�من�تأث���لتلك�الضوابط�ع���فعالية�

توري�ا��فاظ�ع���ا��قوق�وا��ر�ات�العامة�املجلس����ا��فاظ�ع���ا��قوق�وا��ر�ات�العامة؟�و�ل�استطاع�املجلس�الدس

من�خالل�أح�امھ�الدستور�ة؟�وما����التعديالت�الالزمة�ع���صعيد�اختصاصات�املجلس�الدستوري�وال����ساعد�ع���ز�ادة�

  فعاليتھ،�وتحص�ن�دوره����مجال�ا��قوق�وا��ر�ات�العامة؟

�للغا
ً
ية�املرجوة�وللوصول�إ���املأمول�منھ،�فإن�����أت�إ���أسئلة�حاولت��جابة�عل��ا�من�خالل�بح����ذا،�وتحقيقا

�الضوابط�القانونية�ال���تر���اختصاصات�املجلس�الدستوري�ومدى�تأث���ا�ع���ا��قوق�وا��ر�ات�
ً
املن���التحلي��،�شارحا

�ع���فاعلية�تلك�الضوابط�من�خالل�املمارسة�العملية،�وذلك�من�خالل�مطلب�ن�اثن�ن:
ً
  العامة،�ومعرجا

                                                           
1

لبنان�عر�ي�ال�و�ة�و�نتماء،�و�و�عضو�مؤسس�وعامل����جامعة�الدول�العر�ية�ومل��م�مواثيق�ا،�كما��و�عضو��-ب��دستور�اللبنا�ي�ع���التا��:�"تنص�الفقرة�ب�من�مقدمة�ال

  ملجاالت�دون�است�ناء".مؤسس�وعامل����منظمة��مم�املتحدة�ومل��م�مواثيق�ا�و�عالن�العال�����قوق���سان،�وتجسد�الدولة��ذه�املبادئ����جميع�ا��قوق�وا
2

����ال��اعات�والطعون�الناشئة�عن��نتخابات�الرئ�19تنص�املادة�   اسية�والنيابية�...".�من�الدستور�اللبنا�ي�ع���أن:�"ي�شأ�مجلس�دستوري�ملراقبة�دستور�ة�القوان�ن�والبّتِ

3
  .14/7/1993تار�خ��250قانون�إ�شاء�املجلس�الدستوري�اللبنا�ي�رقم�� 
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م��ما�ل��ديث�عن�ضوابط�الرقابة�الدستور�ة�وا�ع�اسا��ا�ع���ا��قوق�وا��ر�ات�العامة����لبنان،���ول ت�خصص

  ا��قوق�وا��ر�ات����أح�ام�املجلس�الدستوري�اللبنا�ي.الثا�ي�وتناولت����

  ضوابط�الرقابة�الدستور�ة�وا�ع�اسا��ا�ع���ا��قوق�وا��ر�ات�العامة����لبنان:� املطلب��ول 

صالحية�الرقابة�ع���دستور�ة�القوان�ن��250/93من�قانون�إ�شاء�املجلس�الدستوري�اللبنا�ي�رقم��18ت�املادة�أعط

والنصوص�ال���ل�ا�قوة�القانون�للمجلس�الدستوري�دون�سواه،�إذ�نصت�ع���ما�ي��:�"يتو���املجلس�الدستوري�الرقابة�ع���

�القان �قوة �ل�ا �ال�� �وسائر�النصوص �القوان�ن ���ذه�دستور�ة �يقوم �أن �قضا�ي �مرجع �ألي �ال�يجوز �آخر، �نص �ألي
ً
�خالفا ون.

الرقابة�مباشرة�عن�طر�ق�الطعن�أو�بصورة�غ���مباشرة�عن�طر�ق�الدفـع�بمخالفة�الدستور�أو�مخالفـة�مبدأ��سلسل�القواعد�

  والنصوص".

�نطاق�الرقاب
ً
ة�الدستور�ة،�ومدة�الطعن،�وقد�نظم�القانون�املذ�ور��ذا��ختصاص�ال�ام�للمجلس�الدستوري�مب�نا

  واملراجع�ال���ل�ا�حق�الطعن،�و�صول�الواجبة��تباع.

ة�نطاق�الرقابة�الدستور�ة�ومّدة�الطعن���� ،�ونبحث����تأث���اختيار�ة�املراجعة�فرٍع�أول وعليھ�سنعا���مدى�فعاليَّ

��ا�ع���ا��قوق�وا��ر�ات�العامة����  .�فرٍع�ثاٍن وحصر�َّ

  اعلية�نطاق�الرقابة�الدستور�ة�ومدة�الطعنالفرع��ول:�مدى�ف

إن�من�أ�م�الشروط�لقبول�الدعوى�الدستور�ة�أن�ت�ون�ضمن�نطاق�صالحية�القا����الدستوري،�أي�أ��ا�موّج�ة�

)ضد�نص�من�النصوص�القانونية�ا��اضعة�لرقابة�الدستور�ة�
ً
)،�وأن�ت�ون�قد�وردت�ضمن�امل�لة�القانونية�(أوال

ً
 .�(ثانيا

:�النص
ً
  وص�القانونية�ا��اضعة�لرقابة�الدستور�ةأوال

�ألح�ام�املادة��14/7/1993تار�خ��250املادة��و���من�قانون�إ�شاء�املجلس�الدستوري�رقم�نصت�
ً
ع���أنھ:�"تنفيذا

�قوة��19 �ل�ا �ال�� �وسائر�النصوص �القوان�ن، �دستور�ة �مراقبة �م�متھ �الدستوري �املجلس ��س�� �مجلس �ي�شأ �الدستور، من

�و  �القانون، �والنيابية �الرئاسية ��نتخابات �عن �الناشئة �والطعون �اعات
ّ
�ال� ��� �البّت �ال���...". �النصوص �فإن �ذلك �ع�� و�ناء

  :تخضع�للرقابة�الدستور�ة�تقسم�إ���قسم�ن
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�للدستور.�أي�أن�ي�بع����إقرار�القانون��:القوان�ن�-أ
ً
و�قصد���ا�القوان�ن�العادية�ال���أقر��ا�السلطة�ال�شر�عية�طبقا

جراءات�ال���نص�عل��ا�الدستور،�فيجب�إقرار�القانون����املجلس�النيا�ي،�ثم�إصداره�من�قبل�رئ�س�ا��م�ور�ة�و�شره����� 

�للمادة�
ً
 .2من�الدستور �571ا��ر�دة�الرسمية،�أو�ال���تصدر�سندا

  �و�قصد���ا:النصوص�ال���ل�ا�قوة�القانون:��- ب

�للمادة�مشار�ع�القوان�ن�املست��لة:�أي�ال���يصد�-1
ً
ال���تنص�ع���ما��3من�الدستور �58ر�ا�رئ�س�ا��م�ور�ة�سندا

"� �يمكن�ي��: ��حالة، �مرسوم ��� �ذلك �إ�� �مش��ة �الوزراء، �مجلس �بموافقة
ً
�مست��ال ��ونھ �ا���ومة �تقرر �قانون �مشروع �ل

�جلس �جدول�أعمال ��� �إدراجھ �و�عد �املجلس، �ع�� �من�طرحھ
ً
�يوما �أر�ع�ن ��عد�م��� �ا��م�ور�ة �ف��ا�لرئ�س �وتالوتھ �عامة ة

�ب�نفيذه��عد�موافقة�مجلس�الوزراء".
ً
�قاضيا

ً
  وم�����ذه�امل�لة�دون�أن�ي�ت�فيھ،�أن�يصدر�مرسوما

املراسيم��ش��اعية:�و���ال���تصدر�عن�رئ�س�ا��م�ور�ة��عد�إقرار�ا�من�قبل�مجلس�الوزراء�بناء�ع���تفو�ض��-2

�ملا�استقر�عليھ�ال
ً
.�و��ون�ل�ذه�املراسيم�قوة�القانون�إذا�ال��مت�بالشروط�4عرف�الدستوريمسبق�من�مجلس�النواب،�طبقا

  :5التالية

 أن�تصدر�بناء�ع���قانون�تفو�ض�من�مجلس�النواب - 

 أن�ت�ون�ضمن�حدود�التفو�ض�املعطى�من�قبل�مجلس�النواب�وال�تتجاوزه. - 

 أن�تصدر�خالل�الف��ة�الزمنية�املحددة����قانون�التفو�ض. - 

 جلس�النيا�ي�للمصادقة�عل��ا��عد�صدور�ا.وجوب�عرض�ا�ع���امل - 

�للتفو�ض�املمنوح�ل�ا�من�السلطة�ال�شر�عية،�بموجب�قانون��-3
ً
النصوص�الصادرة�عن�السلطات�الطائفية�وفقا

  .1والقوان�ن�املماثلة�لھ�2/4/1951

                                                           
1

لرئ�س�ا��م�ور�ة��عد�إطالع�مجلس�الوزراء�حق�طلب�إعادة�النظر����القانون�مرة�واحدة�ضمن�امل�لة�املحددة�إلصداره�وال�:�"أنھمن�الدستور�اللبنا�ي�ع����57ادة�تنص�امل

قشة�أخرى����شأنھ،�وإقراره�بالغالبية�املطلقة�يجوز�أن�يرفض�طلبھ.�وعندما��ستعمل�الرئ�س�حقھ��ذا�يصبح����حل�من�إصدار�القانون�إ���أن�يوافق�عليھ�املجلس��عد�منا

�ووجب
ً
.�و���حال�انقضاء�امل�لة�دون�إصدار�القانون�أو�إعادتھ��عت���القانون�نافذ�حكما

ً
  �شره".��من�مجموع��عضاء�الذين�يؤلفون�املجلس�قانونا

2
  .277،�ص�2008م�شورات�ا��ل���ا��قوقية،ب��وت:�عمر�حوري،�القانون�الدستوري،�الطبعة��و��،�د.�

3
  .982،�ص2014دار�بالل�للطباعة�وال�شر،�الطبعة��و��،�ب��وت:�ز����شكر،�النظر�ة�العامة�للقضاء�الدستوري،�ا��زء�الثا�ي،�د.�

4
  .651ص�الدار�ا��امعية،:�،�ب��وت-دراسة�تحليلية�للنظام�الدستوري�اللبنا�ي-الوج������النظم�السياسية�والقانون�الدستوريإبرا�يم�شيحا،�د.�

5
عمر�د.�.�و 344،�ص2000رقابة�دستور�ة�القوان�ن�واملجلس�الدستوري����لبنان،�ب��وت:�الدار�ا��امعية�للطباعة�وال�شر،�محمد�رفعت�عبد�الو�اب،�د.�يراجع����ذلك:�

  .278-277حوري،�مرجع�سابق،�ص
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�للمادة��-4
ً
م�ي�ت�مجلس�النواب�إذا�لال���تنص�ع���التا��:�"�2من�الدستور �86قانون�املوازنة�املنفذ�بمرسوم�سندا

�يدعو� �ا���ومة �رئ�س �مع �باالتفاق �ا��م�ور�ة �فرئ�س �لدرسھ �املع�ن �العقد �من ��ن��اء �قبل �املوازنة �مشروع �شأن ���
ً
��ائيا

�ولم� ��ذا ��ست�نا�ي �العقد �انق��� �وإذا �درس�املوازنة، �ملتا�عة ��انون�الثا�ي ���اية ��ستمر�لغاية �است�نا�ي �لعقد
ً
�فورا املجلس

 
ً
،�يصدر�بناء�عليھ�عن�رئ�س�ا��م�ور�ة،�مرسوم�يجعل�بموجبھ��ي�ت���ائيا

ً
���مشروع�املوازنة،�فلمجلس�الوزراء�أن�يتخذ�قرارا

�بھ.�وال�يجوز�ملجلس�الوزراء�أن��ستعمل��ذا�ا��ق�إال�إذا��ان�
ً

�ومعموال
ً
املشروع�بالش�ل�الذي�تقدم�بھ�إ���املجلس�مرعيا

�ع����قل...".مشروع�املوازنة�قد�طرح�ع���املجلس�قبل�بدا
ً
  ية�عقده�بخمسة�عشر�يوما

�لنصوص� �املعدلة �القوان�ن �دستور�ة �مراقبة ��� �الدستوري �املجلس �صالحية �مدى ��شأن �ثار�ا��الف �وقد �ذا

   .3الدستور،�وقد�تضار�ت�آراء�الفق�اء�حول��ذا�املوضوع�ب�ن�مؤ�د�ومعارض�لھ

��شأن�مدى�إم�انية�مراقبة�دستور�ة�ا
ً
�ثار�الغموض�أيضا �ي��تب�عل��ا�من�عواقب����العالقات�كما ملعا�دات،�وما

والرأي�الرا�������ذا�املوضوع��و�التفر�ق�ب�ن�نوع�ن�من� .4الدولية����حال�إقرار�املجلس�الدستوري�إلغاء�املعا�دة�أو�إبطال�ا

اء��ي�تصبح�م��مة،�،�املعا�دات�ال���ال�تتطلب�عرض�ا�ع���مجلس�النواب،�وتحتاج�فقط�إ���موافقة�مجلس�الوزر 5املعا�دات

و���خارجة�عن�نطاق�رقابة�املجلس�الدستوري،�واملعا�دات�ال���ال�يمكن�إبرام�ا�إال��عد�موافقة�مجلس�النواب�عل��ا،�و���

تلك�ال���تنطوي�ع���شروط�تتعلق�بمالية�الدولة،�واملعا�دات�التجار�ة،�وسائر�املعا�دات�ال���ال�يجوز�ف���ا�سنة�فسنة،�

  .6املجلس�الدستوريف���تخضع�لرقابة�

�من�املالحظات�ال���ي�ب���الوقوف�عند�ا:
ً
  و�التدقيق����نطاق�اختصاصات�املجلس�نجد�أن��ناك�عددا

                                                                                                                                                                                                 
1

م�شورات�ا��ل���ا��قوقية،�الطبعة�ا��امسة،�ب��وت:�،�-لدستور�ة�والسياسية����العالموأ�م�النظم�ا-القانون�الدستوري�والنظام�السيا�������لبنان�محمد�املجذوب،�د.��

  .719ص�،�2018
2

  .1108،�ص�2006:ز����شكر،�الوسيط����القانون�الدستوري�اللبنا�ي��شأة�ومسار�النظام�السيا����والدستوري�املؤسسات�الدستور�ة،�املجلد�الثا�ي،�ب��وتد.��
3

مرجع�سابق،�محمد�رفعت�عبد�الو�اب،�د.��ا.�و يل�وما��720محمد�املجذوب،�مرجع�سابق،�ص�د.�مراجعة:�ير���بھ��ل�طرف�من�����تؤ�د�رأيھ،�لالطالع�ع���ما�أد����

  .350-349ص
4

لكتاب�السنوي�للمجلس�الدستوري�طارق�املجذوب،�املعا�دات�الدولية����م��ان�املجلس�الدستوري�اللبنا�ي��عض�املالحظات��ولية،�ا�يراجع:�د.للتوسع���ذا�املوضوع،��

.��ود.�984-�983مرجع�سابق،�صز����شكر،�النظر�ة�العامة�للقضاء�الدستوري،�ود.��ا.�يل�وما��213ص�م�شورات�املجلس�الدستوري،�،�املجلد�ا��امس،�2011اللبنا�ي�لعام�

  .ايل��وما��85صم�شورات�املجلس�الدستوري،�،�12،�املجلد�2018بنا�ي�لعام�الكتاب�السنوي�للمجلس�الدستوري�اللعصام�سليمان،�الرقابة�ع���دستور�ة�املعا�دات،�
5

�تصبح�م��مة�إال��عد�من�الدستور�اللبنا�ي�ع���ما�ي��:�"يتو���رئ�س�ا��م�ور�ة�املفاوضة����عقد�املعا�دات�الدولية�وإبرام�ا�باالتفاق�مع�رئ�س�ا���ومة.�وال �52تنص�املادة��

لة�ا���ومة�مجلس�النواب�عل��ا�حينما�تمك��ا�من�ذلك�مص��ة�البالد�وسالمة�الدولة.�أما�املعا�دات�ال���تنطوي�ع���شروط�تتعلق�بمالية�الدو �موافقة�مجلس�الوزراء.�وتطلع

  واملعا�دات�التجار�ة�وسائر�املعا�دات�ال���ال�يجوز�ف���ا�سنة�فسنة،�فال�يمكن�إبرام�ا�إال��عد�موافقة�مجلس�النواب".
6

  .280عمر�حوري،�مرجع�سابق،�صد.�.�و 351- 350مرجع�سابق،�ص�محمد�رفعت�عبد�الو�اب،�.�ديراجع����ذلك:�
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��و��: �قوة��املالحظة �ل�ا �ال�� �وسائر�النصوص �العادية �القوان�ن ��� �تنحصر�فقط �الدستوري �املجلس �رقابة أن

�أو��ساسية �العضو�ة �القوان�ن �وال�ت�ناول ��1القانون، �وجو�ية �فر�سا-بصورة ��� ��و�ا��ال �ملجلس��- كما �الداخ�� أو�النظام

.�بل�وأك���من�ذلك�يؤدي�إ���صدور�قوان�ن�أساسية�2النواب،�و�ذا�من�شأنھ�أن�يقلص�صالحيات�املجلس�إ���ا��دود�الدنيا

�� ��و�ا��ال �كما �الدولة، �سلطات ��شكيل �شأ��ا �من �و��ون �للدستور، �مخالفة �ونصوص �قواعد �ع�� �قوان�ن�تحتوي شأن

� �العام ��� �حصل �ما �ذلك �ع�� �مثال �وأفضل �النيابية. �ال����1996نتخابات �القرارات �أ�م �الدستوري �أصدر�املجلس �حيث ،

،�إال�أن�املجلس�النيا�ي����حي��ا،�19963اتخذ�ا،�ذاك�الذي�ق����بإبطال��عض�مواد�قانون��نتخابات�النيابية����العام�

�بطر� �القانون �نص �إعادة �إ�� �قرار�املجلس�عمد �تضمنھ �قد ��ان �ما �ا��ائط ��عرض
ً
�ضار�ا �للدستور،

ً
�أيضا �مخالفة قة

�املذ�ور  ��طراف�4الدستوري ��ون �بالطعن، �الصالحية �صاحبة �ا���ات �قبل �من �ا��ديد �بالقانون �الطعن �لعدم
ً
�ونظرا .

�وواجب�التطبيق،�ب
ً
الرغم�من�احتوائھ�ع���نصوص�السياسية��انت�قد�توافقت�ع���القانون�املذ�ور،�فأصبح�القانون�نافذا

سبق�للمجلس�الدستوري�وأن�أعلن�عدم�دستور���ا.�وعليھ�جرت��نتخابات�النيابية�و�ش�ل�املجلس�النيا�ي�باالس�ناد�إ���

  قانون�انتخاب�غ���دستوري.

�الوجو� �الرقابة �صالحية �الدستوري �املجلس ��و�منح ��ش�الية ��ذه �لتجاوز �ا��لول �أفضل �أن �نرى �فإننا ية�وعليھ

  للقوان�ن��ساسية����الدولة،�كما��و�ا��ال����فر�سا.

عدم�منح�املجلس�الدستوري�صالحية�تفس���الدستور��ش�ل�مبتدأ����التعديل�الدستوري�لعام��املالحظة�الثانية:

�بتار �1990 �(السعودية) �الطائف �مدينة ��� �النيا�ي �اللقاء �أقر�ا �ال�� �الوط�� �الوفاق �وثيقة �عليھ �نصت �ملا
ً
�خ�خالفا

����معرض�قيامھ�بم�امھ����5وال���أ��ت�ا��رب�اللبنانية�ال���امتدت�لعقود�22/10/1989
ً
،�و�و�الذي�يقوم���ذه�امل�مة�أصال

  مراقبة�دستور�ة�القوان�ن.�

                                                           
1

  دار�ة�وغ���ا.القوان�ن��ساسية����ال���يتعلق���ا��شكيل�السلطات����الدولة�وممارسة�م�ما��ا،�كقوان�ن��نتخاب،�وتنظيم�القضاء،�والالمركز�ة�� 
2

،�2000-1997الكتاب�السنوي�للمجلس�الدستوري�اللبنا�ي�لعام�،�-دراسة�مقارنة�-ر�ة�اللبنانية����الرقابة�ع���دستور�ة�القوان�ن�خالد�قبا�ي،�التجر�ة�ا��زائر�ة�والتجد.�

  .267-166م�شورات�املجلس�الدستوري،�ص
3

  .2197،�ص9/8/1996،�تار�خ�36العدد�،�ا��ر�دة�الرسمية،�7/8/1996،�تار�خ�4/96قرار�املجلس�الدستوري�اللبنا�ي�رقم�
4

وسيم�حسن� د.    .�أشار�إليھ:�1996آب��24إ����17،�من�1906،�العدد�La Revue du Liban،�مجلة�1996آب��13إدمون��عيم،�عدم�دستور�ة�قانون��نتخاب�الصادر����د.�

  .103ألبحاث�واملعلومات،�ص،�مركز�ب��وت�ل1/2004و�بة،�رقابة�مجلس�شورى�الدولة�ع���دستور�ة��عمال��دار�ة،�أبحاث����القانون�العام�
5

ت����ال��اعات�من�الفقرة�ب����الباب�الثالث�من�وثيقة�الوفاق�الوط���ع���التا��:�"ي�شأ�مجلس�دستوري�لتفس���الدستور�ومراقبة�دستور�ة�القوان�ن�والب�2ينص�البند�

  ".والطعون�الناشئة�عن��نتخابات�الرئاسية�والنيابية
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�لغياب�املرجعية����تفس���الدستور����لبنان،�ولعدم�تمكن�ا���ات�السياسية�من�تفس���القواعد�الدستور�ة�
ً
ونظرا

�مجل �للمجلس�و�األخص �الصالحية ��ذه �منح �فإن �البالد، �تمر���ا �ال�� �ا��ادة �السياسية ��زمات ��� �سيما �ال �النواب، س

�إ����عز�ز�دور�وفعالية�با���السلطات�و�دوره�سيؤدي�إ����عز�ز�ا��ماية�ل��قوق�وا��ر�ات�العامة
ً
 .���1الدستوري�سيؤدي�حكما

:�مدة�الطعن
ً
  ثانيا

تقدم�املراجعة�من�قبل�املرجع�ع���ما�ي��:�"...��250/1993املجلس�الدستوري�رقم�من�قانون�إ�شاء��19نصت�املادة�

�إحدى� �أو��� �الرسمية، �ا��ر�دة ��� ��شر�القانون �ت��
ً
�عشر�يوما �خمسة �م�لة �خالل �الدستوري �املجلس �رئاسة �إ�� املختص

 
ً
،�تحت�طائلة�رد�املراجعة�شكال

ً
وعليھ�فإن�جزاء�تجاوز�م�لة�ا��مسة�عشر�".�وسائــل�ال�شر�الرسمية��خرى�املعتمدة�قانونا

�ملضمو��ا �التعرض �دون �امل�لة، �خارج �لورود�ا
ً
�شكال �املراجعة ��و�رد

ً
�2يوما �القانون�. �يجعل ���ا ��ل��ام �عدم �أن ��ع�� ما

 
ً
،�،�وتصبح�املحاكم�مضطرة�إ���تطبيقھ�وإصدار��ح�ام�ع���أساس�قواعده�رغم�الشوائب�الدستور�ة�ال���قد��ع����ا3محصنا

�للمادة�
ً
  �.250/934من�القانون��18وذلك�تطبيقا

�وال���تبدأ�من�اليوم�التا���ل�شر�القانون����ا��ر�دة�الرسمية����م�لة�غ���
ً
�ذا�و��ب�ن�أن�م�لة�ا��مسة�عشر�يوما

العدد�دلت�ع���الصعو�ة�ال����ان�يجد�ا��عض�النواب�املعارض�ن����توف�����5افية�����عض��حيان،�ال�سيما�أن�التجر�ة

�باملصا��� �وكذلك �وتحالفا��ا، �السياسية �والقوى �بالتيارات �ترتبط �عديدة �ألسباب �الطعن �مراجعة �بتقديم ��سمح الذي

  .�6ال��صية

                                                           
1

�سعيد�ا��طيب،�تفس���القواعد�الدستور�ة����النظام�الدستوري�اللبنا�ي،�رسالة�ماجست������القانون�العام،�جامعة�ب��وت�العر�ية،�ب��وت،للتوسع���ذا�املوضوع�يراجع:�

2014.  
2

،�2018ت�ا��ل���ا��قوقية،�،�الطبعة��و��،�ب��وت:�م�شورا-مجموعة�دراسات����القانون�والقضاء�الدستوري-د.�وليد�عبال،�دراسات����القانون�الدستوري�اللبنا�ي�

  .673ص
3

  .357محمد�رفعت�عبد�الو�اب،�مرجع�سابق،�صد.�.�و 282عمر�حوري،�مرجع�سابق،�صد.�
4

�ألي�نص�م.�يتو���املجلس�الدستوري�الرقابة�ع���دستور�ة�القوان�ن�وسائر�النصوص�ال���ل�ا�قوة�القانون ع���التا��:�"�250/93من�القانون�رقم��18تنص�املادة�
ً
غاير،�ال�خالفا

بدأ��سلسل�القواعد�يجوز�ألي�مرجع�قضا�ي�أن�يقوم���ذه�الرقابة�مباشرة�عن�طر�ق�الطعن�أو�بصورة�غ���مباشرة�عن�طر�ق�الدفـع�بمخالفة�الدستور�أو�مخالفـة�م

  ".والنصوص
5

ا�ة�ما�ورد�فيھ�إال�أن�املجلس�الدستوري�رد�املراجعة����الش�ل،�تقدم�ثالثة�نواب�بمراجعة�إلبطال��عض�مواد�قانون�املوازنة�العامة،�وع���الرغم�من�وج����1998العام�

�ملا�يفرضھ�القانون،�يراجع����ذلك:�قرار�املجلس�الدستوري�اللبنا�ي�رقم�
ً
،�كتاب�املجلس�الدستوري�السنوي�لعام�25/2/1998،�تار�خ�1لعدم�توقيعھ�من�عشرة�نواب�وفقا

  .�395،�ص�1997-2000
6

  .268ص��خالد�قبا�ي،�مرجع�سابق،د.�
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�قراراتھ �أحد ��� �الدستوري �اعت���املجلس �للمجلس��1وقد �و�مكن �العام، �النظام �من ��� �املراجعة �تقديم �م�لة أن

�نفسھ، �تلقاء �من
ً
�عفوا �يث���ا �أن �من��الدستوري

ً
�عشر�يوما �ا��مسة �م�لة �لتجاوز

ً
�شكال �املراجعة �رد �املجلس �قرر وعليھ

  .الناحية�الواقعية��عد�تحقيق�مبد�ي�أجراه

�وا��ر�ات�العامة،� �حماية�ا��قوق ��� �بواجبھ �الدستوري�للقيام �املجلس �أمام �من�عائق �امل�لة �تمثلھ��ذه �ملا
ً
ونظرا

أمام�املحاكم�حق�الدفع�بالدستور�ة،�ألن�ذلك��و�ا��ل��مثل�ل��يلولة��فإننا�نؤ�د�����ذا�الصدد�وجوب�إعطاء�املتداع�ن

  دون�ان��اك�ا��قوق�وا��ر�ات�ال���ضم��ا�الدستور�اللبنا�ي.

  الفرع�الثا�ي:�تأث���اختيار�ة�املراجعة�وحصر���ا�ع���ا��قوق�وا��ر�ات�العامة

��قوق�وا��ر�ات�العامة،�و��ن�كمية�القوان�ن��ناك�عالقة�قو�ة�تر�ط�ب�ن�فعالية�املجلس�الدستوري����حمايتھ�ل

ال���يقوم�بفحص�دستور���ا.�ف�لما�زادت�كمية�القوان�ن�ال���يقدم�املجلس�ع���فحص�دستور���ا،��لما�زادت�فعاليتھ����

،�حماية�ا��قوق�وا��ر�ات�العامة.�وع���العكس�من�ذلك�ف�لما�قلت�كمية�القوان�ن�ال���يقدم�املجلس�ع���فحص�دستور���ا

�ع���مدى�فعاليتھ����حماية�ا��قوق�وا��ر�ات�العامة.
ً
  �لما�ا�عكس�ذلك�سلبا

و�التا���فإنھ�من���مية�معرفة�كيفية�وضع�املجلس�الدستوري�يده�ع���القوان�ن�لفحص�مدى�دستور���ا�وت�يان�

  مدى�تأث���ذلك�ع���ا��قوق�وا��ر�ات�العامة.

 ستور�ة����حصر�ة�املراجعة�الدوعليھ�سنعا���مدى�فعالية�
ً
 ،�ومن�ثم�نبحث����أوال

ً
نوع�الرقابة�ال���يقوم���ا��ثانيا

 املجلس�الدستوري.

:�مدى�فعالية�حصر�ة�املراجعة�الدستور�ة
ً
  أوال

�ورئ�س� �النواب �مجلس �ورئ�س �ا��م�ور�ة �رئ�س �من ��ل �إ�� ��عود �أنھ �ع�� �الدستوري �املجلس �إ�شاء �قانون نص

�النو  �مجلس �من �أعضاء �ولعشرة �الوزراء �دستور�ة�مجلس �بمراقبة �يتعلق �فيما �الدستوري �املجلس �مراجعة ��قل �ع�� اب

�باألحوال�ال��صية�وحر�ة�املعتقد�
ً
�حق�املراجعة�فيما�يتعلق�حصرا

ً
القوان�ن.�كما��عود�إ���رؤساء�الطوائف�املع��ف���ا�قانونا

  .�2وممارسة�الشعائر�الدي�ية�وحر�ة�التعليم�الدي��

                                                           
1

وما�يل��ا.�واملتعلق�باملراجعة�املقدمة�من�عشرة��53،�ص1997-1994لعام��السنوي ،�كتاب�املجلس�الدستوري�3/4/1996،�تار�خ�2/96قرار�املجلس�الدستوري�اللبنا�ي�رقم�

 .1996لعام��490نواب�بطلب��عليق�مفعول�وإبطال�قانون�املوازنة�العامة�واملوازنات�امل��قة���ا�رقم�
  .14/7/1993،�تار�خ�250/93من�قانون�إ�شاء�املجلس�الدستوري�اللبنا�ي�رقم��19ادة�امل�2
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�رئ� �أن �نجد �ذلك، ��� �بمركزه�و�التدقيق �تتعلق �العتبارات ��ذا �الدستوري �حقھ ��ستعمل �ما
ً
�نادرا �ا��م�ور�ة س

،�وألن�لديھ�وسيلة�أخرى�فعالة�ل��فاظ�ع���1املعنوي�من�ج�ة،�إذ�كيف�يتصور�أن�يطعن�بقانون�م�شور�ومم�ور�بإمضائھ

�باملادة�اح��ام�الدستور،�و���رد�القانون�إ���مجلس�النواب�ضمن�امل�لة�املحددة����إلصداره�إلعاد
ً
ة�النظر�بھ�مرة�أخرى،�عمال

حقھ�الدستوري��ذا�ثالث�مرات:��و���إلبطال��3.�ومع�ذلك�فقد�استخدم�الرئ�س�العماد�م�شال�سليمان2من�الدستور �57

� �رقم ��244/2012القانون ��جازة�13/11/2012تار�خ �حملة �من �العام �لألمن �العامة �املدير�ة ��� �مف�ش�ن �ب��قية �املتعلق ،

الرامي�إ���تمديد��31/5/2013تار�خ��246قانون�رقم�.�والثانية�عند�تقديمھ�طعن�بال4ة����ا��قوق�إ���رتبة�مالزم�أول اللبناني

  .9/5/20146للطعن�بقانون��يجارات�الصادر�بتار�خ�،�والثالثة�5والية�مجلس�النواب

��من�إعداد�مجلس�الوزراء�كما�أن�رئ�س�ا���ومة�يمتنع�عن�مراجعة�املجلس�الدستوري�ألن�معظم�ال�شر�عات��

�يتم� �لم �تار�خھ �ولغاية �الدستوري �املجلس �تأس�س �ومنذ �إلقرار�ا، �النيا�ي �املجلس �إ�� �و�حيل�ا �القوان�ن �مشار�ع �يضع الذي

  .7تقديم�أية�مراجعة�لھ�من�قبل�رئ�س�ا���ومة

،�رئ�س��ك��ية�النيابية�أما�بخصوص�رئ�س�مجلس�النواب،�ف�و�عادة�ال�ي��أ�إ���الطعن�بالقوان�ن�ألنھ��عت���مبدئ
ً
يا

  .�ولذلك�نجد�أنھ�لم�يتقدم�لغاية�تار�خھ�بأية�مراجعة�أمام�املجلس�الدستوري.8ال���وافقت�ع���اق��اح�أو�مشروع�القانون 

،�إال�أن�حق�م�1وإذا��ان�رؤساء�الطوائف�الدي�ية�قد�استعملوا�حق�م�الدستوري�بمراجعة�املجلس�النيا�ي�مرت�ن

�بال �فقط �محصور �الدي��.��ذا �التعليم �وحر�ة �الشعائر�الدي�ية �وممارسة �املعتقد �وحر�ة �ال��صية �باألحوال �املتعلقة قانون

  و�التا���ال�يمك��م�تقديم�أية�مراجعة��شأن�القوان�ن�ال���تمس�ا��قوق�وا��ر�ات�العامة�غ���املرتبطة�بنطاق�صالحي��م.

                                                           
  .�710محمد�املجذوب،�مرجع�سابق،�صد.�1
2

دة�إلصداره،�وال�لرئ�س�ا��م�ور�ة��عد�إطالع�مجلس�الوزراء�حق�طلب�إعادة�النظر����القانون�مرة�واحدة�ضمن�امل�لة�املحدمن�الدستور�اللبنا�ي�ع���التا��:�"�57تنص�املادة�

وإقراره�بالغالبية�املطلقة��يجوز�أن�يرفض�طلبھ.�وعندما��ستعمل�الرئ�س�حقھ��ذا�يصبح����حل�من�إصدار�القانون�إ���أن�يوافق�عليھ�املجلس��عد�مناقشة�أخرى����شأنھ،

.�و���حال�انقضاء�امل�لة�دون�إصدار�القانون�أو 
ً
�ووجب��شره".��من�مجموع��عضاء�الذين�يؤلفون�املجلس�قانونا

ً
  إعادتھ��عت���القانون�نافذ�حكما

3
  .2014أيار��25لغاية��2008أيار��25من�،�تو���الرئاسة�و�و�الرئ�س�الثا�ي�عشر�للبنان�،العماد�م�شال�سليمان�قائد�ا���ش�اللبنا�ي�السابق

4
  وما�يل��ا.�6065،�ص20/12/2012،�تار�خ�53د�،�ا��ر�دة�الرسمية،�العد17/12/2012،�تار�خ�2/2012قرار�املجلس�الدستوري�اللبنا�ي�رقم�

5
،�واملتعلق�بتمديد�والية�مجلس�النواب��س�ب��غيب�ثالثة�من�31/5/2013تار�خ��246لم��ستطع�املجلس�الدستوري�التوصل�إ���قرار��شأن�الطعن�املقدم�إلبطال�القانون�رقم�

.�يراجع�النص�أعضائھ�عن�حضور�جلسات�املناقشة�دون�عذر،�و�عضاء�الثالثة��م:�أح
ً
مد�تقي�الدين،�س�يل�عبد�الصمد�ومحمد��سام�مرت���،�و�التا���أصبح�القانون�نافذا

  .22/6/2013ا��ر���للمحضر�املنظم�من�قبل�املجلس�الدستوري����ة�عدم�تمكنھ�من�التوصل�إ���قرار��شأن�الطعن،�جر�دة�ال��ار،�تار�خ�
6

  وما�يل��ا.�2345،�ص19/6/2014،�تار�خ�26،�ا��ر�دة�الرسمية،�العدد�13/6/2014خ�،�تار�5/2014قرار�املجلس�الدستوري�اللبنا�ي�رقم�
7

عن�أقر�مجلس�النواب�قانون��نتخاب�ا��ديد،�وانتظر�املراقبون�من�رئ�س�ا���ومة����حي��ا�الرئ�س�سليم�ا��ص�استعمال�حقھ�الدستوري����الط����1999أواخر�العام�

��مجلس�الوزراء�ثم����مجلس�النواب�ضد�القانون.�غ���أنھ�لم��ستعمل�حقھ��ذا،�رغم�اقتناعھ�بمساوئ�القانون.�وقد�جرت��نتخابات���دف�إبطال�القانون،��س�ب�تصو�تھ��

  ع���أساس��ذا�القانون،�وأسفرت�عن�خسارتھ�املقعد�النيا�ي�عن�دائرة�ب��وت.�2000النيابية�صيف�العام�
8

  .267خالد�قبا�ي،�مرجع�سابق،�صد.�
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�أما �الطعن �حق �إعطاء ���
ً
�موفقا �اللبنا�ي �املشرع ��ان �ع���وإذا �حافظ �و�التا�� �نواب، �لعشرة �الدستوري �املجلس م

  حقوق��قلية�ال��ملانية،�وعليھ�ف�و�املنفذ�للدفاع�عن�حقوق�وحر�ات��فراد�الذين�ل�س�ل�م��لتجاء�إ���املجلس�الدستوري.�

��سمح �الذي �توف���العدد ��� �املعارض�ن �النواب ��عض �يجد�ا ��ان �ال�� �الصعو�ة �ع�� �دلت �التجر�ة بتقديم��إال�أن

وا��قيقة�أنھ�.��3ألسباب�عديدة�ترتبط�بالتيارات�والقوى�السياسية�وتحالفا��ا،�وكذلك�باملصا���ال��صية�2مراجعة�الطعن

و�ل�ما�لدينا���ذا�ا��صوص�.�ال�يوجد�لدينا����لبنان�أحزاب�سياسية�كب��ة،�وال�أك��ية�تحكم�و�شّرع،�وأقلية�ثابتة��عارض

�وال�شر  �ظرفية، �تحالفات �من�مجرد �لالنتقال �السانحة �الفرصة �يتحينون �املعارضون �والنواب �ال�سو�ات، �وليدة ��� �عات

  .�4صفوف�املعارضة�إ���صفوف�املو�ة����أول�تبديل�ح�ومي

�التج �إ�� �عدنا �وإذا �السابقة �الطعون�ارب �تجاه �النواب �تصرفات �توجھ �ال�� ��� �السياسية �املزاجية �أن �نجد، فإننا

�يطعنون�بأحد�القوان�ن�و�عزفون�عن�الطعن�بقانون�آخر،�بل�أك���من�ذلك�فإن��عض�الدستور�ة،�حيث�أننا�قد�ن
ً
جد�نوابا

�بقانون� �الطعن �عن ��عزفون �أنفس�م �ونرا�م �الدستوري، �املجلس �ل�م �و�ستجيب �ما �قانون ��� �الطعن �ع�� �يقدمون النواب

  .��5رة��و��جديد�يتضمن�نفس��ح�ام��و���ال���دع��م�إ���التوقيع�ع���املراجعة����امل

تقدم�عشرة�نواب�بطعن�بدستور�ة�قانون��نتخابات�النيابية،�وقد�استجاب�املجلس�الدستوري��1996ففي�العام�

�املذ�ور  �القانون �مواد ��عض �إبطال
ً
�معلنا �بطر�قة�6لطلبا��م �القانون �نص �إعادة �عمد�إ�� �حي��ا، ��� �النيا�ي �إال�أن�املجلس ،

��
ً
�ضار�ا �للدستور،

ً
�أيضا �املذ�ور مخالفة �الدستوري �قرار�املجلس �تضمنھ �قد ��ان �ما �ا��ائط �الطعن�7عرض �لعدم

ً
�ونظرا .

،��ون�-وخاصة�النواب�الذين�وقعوا�ع���الطعن����املرة��و��-بالقانون�ا��ديد�من�قبل�ا���ات�صاحبة�الصالحية�بالطعن�

�وواجب�التطبيق،�بالرغم�من�احتوائھ�ع����طراف�السياسية��انت�قد�توافقت�ع���القانون�املذ�ور،�فأصبح�القانون�ناف
ً
ذا

                                                                                                                                                                                                 
1

تار�خ��127وال���ترمي�إلبطال�القانون�رقم��1/99ن�مقدمت�ن�من�قائمقام�شيخ�عقل�الطائفة�الدرز�ة�الشيخ�ب��ت�غيث�و��لتا����املجلس�الدستوري��و���بالرقم�املراجعت�

املتعلق��26/5/2000تار�خ��208بطال�القانون�رقم�الرامية�إ���إ�1/6/2000تار�خ��2/2000املتعلق�بإ�شاء�مجلس�أمناء�أوقاف�الطائفة�الدرز�ة،�والثانية�بالرقم��25/10/1999

  ب�نظيم�مشيخة�عقل�طائفة�املوحدين�الدروز.
2

جعة����الش�ل،�تقدم�ثالثة�نواب�بمراجعة�إلبطال��عض�مواد�قانون�املوازنة�العامة،�وع���الرغم�من�وجا�ة�ما�ورد�فيھ�إال�أن�املجلس�الدستوري�رد�املرا����1998العام�

�ملا�يفرضھ�القانون،�يراجع����ذلك:�قرار�املجلس�الدستوري�اللبنا�ي�رقم�لعدم�توقيعھ�من�عش
ً
،�كتاب�املجلس�الدستوري�السنوي�لعام�25/2/1998،�تار�خ�1رة�نواب�وفقا

  .�395،�ص�1997-2000
3

  .268خالد�قبا�ي،�مرجع�سابق،�ص�د.�
4

  .15-12،�ص1989ن،�العدد�الرا�ع،�خليل�أبو�رجي��،�أي�مجلس�دستوري�نر�د؟،�مجلة�القضاء��داري����لبناد.�
5

  .�714محمد�املجذوب،�مرجع�سابق،�ص�د.�
6

  .2197،�ص9/8/1996،�تار�خ�36العدد�،�ا��ر�دة�الرسمية،�7/8/1996تار�خ��4/96قرار�املجلس�الدستوري�اللبنا�ي�رقم�
7

وسيم�حسن� د.    .�أشار�إليھ:�1996آب��24إ����17،�من�1906،�العدد�La Revue du Liban،�مجلة�1996آب��13إدمون��عيم،�عدم�دستور�ة�قانون��نتخاب�الصادر����د.�

  .103و�بة،�مرجع�سابق،�ص
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�النيا�ي� �املجلس �و�ش�ل �النيابية ��نتخابات �جرت �وعليھ �دستور���ا. �عدم �أعلن �وأن �الدستوري �للمجلس �سبق نصوص

  باالس�ناد�إ���قانون�انتخاب�غ���دستوري.

الدستوري،�فكيف�بإم�ان��وإذا��ان��ذا�حال�أ��اب�ا��ق����الطعن����عدم�الدستور�ة�وفق�قانون�إ�شاء�املجلس

املجلس�الدستوري�أن�يح���ا��قوق�وا��ر�ات�العامة����ظل�تقليص�إم�انية�وضع�يده�ع���القوان�ن�ليتمكن�من�فحص�

  مدى�دستور�ة�قواعد�ا؟�

ا��واب�ع����ذا�السؤال�امل�م،��و�ما�أقدمت�عليھ�الدولة�الفر�سية����ة�التعديالت�الدستور�ة�ال�امة����العام�

�أساسھ.�و �2008 �ع�� �يصدر�ا��كم �قانون �دستور�ة ��عدم �الدفع �حق �املحاكم �أمام �املتداع�ن ��فراد �بإعطاء �سمحت ال��

ة،�ترفع�القضية�إ���محكمة�التمي���أو� وعليھ�تنظر�املحكمة�����سباب�ال���ب���عل��ا�الدفع،�وإذا�رأت�أن��ذه��سباب�جديَّ

��ستد���النظر����دستور�ة�القانون،��عمد�إ���إ���مجلس�شورى�الدولة�حسب�طبيعة�الدعوى،�وإ
ً
ذا�رأت�أن��ناك�أسبابا

.�و�عتقد�أن��ذا��مر����حال�اعتماده����لبنان،�ضمن�الضوابط�املقررة�ل�ذا�النوع�من�1رفع�الطلب�إ���املجلس�الدستوري

�وخاصة �الدستوري �املجلس �فعالية �ز�ادة �إ��
ً
�حتما �سيؤدي �املقارن، �القانون ��� �ا��قوق��املراجعات �حماية �صعيد ع��

�القانون  �دولة �إرساء �س�يل ��� �عمالقة �وخطوة �أدائھ، �وتحس�ن �العامة �املؤسسات�2وا��ر�ات �عمل �تفعيل ��� ��سا�م �مما ،

  �خرى�وت��يح�مسار�ا.�

� �الفر�� �بالدفع �لألفراد �السماح �طر�ق �عن �الرقابة �نظام ��� �الدفع ة ���ديَّ �املحاكم �قبول �اش��اط �أن غ����–كما

أمام�املحاكم،�يمثل�الضمانة�القو�ة��عدم�إثقال�املجلس�الدستوري،�ألنھ�لن�تحال�إليھ�إال�املنازعات�الدستور�ة��-راملباش

�ملا�سي�ون�عليھ�الوضع����حال�السماح�لألفراد�بولوج�باب�املجلس�الدستوري�عن�طر�ق�الدعوى��صلية�
ً
ا��دية،�خالفا

  .�3املباشرة

�أيض �املمكن �من �أنھ �نرى �أننا �املجلس�كما �إ�� �املباشرة ��حالة �حق �العليا، �املحاكم �سيما �ال �املحاكم، �إعطاء
ً
ا

�منازعة� ��� �التطبيق �واجب �قانو�ي �نص �دستور�ة �حول �لد��ا �قوي �شك �قام �إذا �ا��صوم، �أحد �من �دفع �بدون الدستوري

 .�4موضوعية�عالقة�أمام�ا

                                                           
1

،�السنة�3،�مجلة�ا��قوق،�مجلس�ال�شر�العل������جامعة�ال�و�ت،�العدد�2008من�يوليو��23محمد�عبد�اللطيف،�املجلس�الدستوري����فر�سا�والتعديل�الدستوري����د.�

  وما�يل��ا.�15ص�،�2010،�س�تم���34
2

  .107م�شورات�املجلس�الدستوري،�ص،�12،�املجلد�2018الكتاب�السنوي�للمجلس�الدستوري�اللبنا�ي�لعام��القا����جان�ف�د،�توسع����حق�مراجعة�املجلس�الدستوري،�
3

  .763إبرا�يم�شيحا،�مرجع�سابق،�صد.�.�و 709محمد�املجذوب،�مرجع�سابق،�صد.�
4

  .385مرجع�سابق،�ص��محمد�رفعت�عبد�الو�اب،د.�
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:�نوع�الرقابة�ال���يقوم���ا�املجلس�الدستوري�وفاعلي��ا�
ً
  ثانيا

� �املادة ��19تنص �الدستوري�اللبنا�ي�رقم �املجلس �إ�شاء �قانون �"...250/93من �التا��: �من�قبل��ع�� �املراجعة تقدم

�ت����شر�القانون����ا��ر�دة�الرسمية�أو����إحدى�
ً
املرجع�املختص�إ���رئاسة�املجلس�الدستوري�خالل�م�لة�خمسة�عشر�يوما

 وسائــل�ال�شر�الرسمية��خرى�املعتمدة�قانو 
ً
،�تحت�طائلة�رد�املراجعة�شكال

ً
�نا وعليھ�فإن�رقابة�املجلس�الدستوري�رقابة�".

�فر�سا ��� �ا��ال ��� �كما �سابقة �رقابة �ول�ست �و�شره، �القانون �صدور �ع�� �م�لة�1الحقة �خالل �املراجعة ����يل �يجب �إذ .

�ت����شر�القانون����ا��ر�دة�الرسمية،�أو����إحدى�وسائل�ال�شر�املعت
ً
.�و�التا���يخرج�عن�نطاق�خمسة�عشر�يوما

ً
مدة�قانونا

�الدستوري �املجلس �إ�شاء �قبل �الصادرة �القوان�ن �مخالف�2املراقبة �القوان�ن �تلك �نصوص �من �العديد �أن �إ�� ��شارة �مع .

�تلك� �إ�� �باالس�ناد �أح�ام�ا �مضطرة �وتصدر�املحاكم �وإبطال�ا، �ل�ا �التعرض �الدستوري �املجلس �أمام �مجال �وال للدستور

ده����مقدمة�دستوره����3الدستور�ة،�و�عض�ا�مخالف�لإلعالن�العال�����قوق���سان�الذي�ال��مھ�لبنانالقوان�ن�غ .�4وجسَّ

�لل�افة�
ً
�إ���تحص�نھ،�و�التا���يصبح�ملزما

ً
كما�أن�انقضاء�ف��ة�الطعن�دون�تقديم�أية�مراجعة��شأن�القانون�سيؤدي�حكما

  ع���الرغم�مما�قد��ع��يھ�من�شوائب�دستور�ة.

�أن�فر�سا�تداركت��ذه�الثغرة����نظام�ا�ال�شر�������العام�و 
ً
،�فعمدت�إ����2008ذا��مر����غاية�ا��طورة،�علما

�آذار� ��� �بھ �العمل �و�دأ �دستور�ا �إ�� �نص �بدستور�ة��2010إضافة �الدفع �حق �املحاكم �أمام �املتداع�ن �بإعطاء و�و�يق���

�وعليھ�تنظر�املحكمة� �الدفع،�وإذا�رأت�أن��ذه��سباب�جدية،�قانون�يصدر�ا��كم�ع���أساسھ. ����سباب�ال���ب���عل��ا

��ستد���
ً
�أسبابا ��ناك �أن �رأت �وإذا �الدعوى، �طبيعة �حسب �الدولة �شورى �مجلس �التمي���أو�إ�� �محكمة �إ�� �القضية ترفع

  .5النظر����دستور�ة�القانون،��عمد�إ���رفع�الطلب�إ���املجلس�الدستوري

�إ���تط����القوان�ن�ال���لم��سبق�و�التا���فإننا�نرى�أن�
ً
تدارك��ذه�الثغرة�ع���غرار�ما�حصل����فر�سا�سيؤدي�حتما

�ل��قوق� �الدستور�ة �الضمانات �صون
ً
�وتاليا �للدستور، �املخالفة �النصوص �من �دستور���ا، �النظر��� �الدستوري للمجلس

  وا��ر�ات،�وز�ادة�فعالية�املجلس�الدستوري���ذا�ا��صوص.

                                                           
1

  .343محمد�رفعت�عبد�الو�اب،�مرجع�سابق،�صد.�
2

  .702،�صمحمد�املجذوب،�مرجع�سابقد.�و .��769صإبرا�يم�شيحا،�مرجع�سابق،�د.�

3
  .17،�ص2013عصام�سليمان،�إش�اليات�الرقابة�ع���دستور�ة�القوان�ن،�مجلة�ا��ياة�النيابية،�املجلد�السا�ع�والثمانون،�حز�ران�د.�

4
لبنان�عر�ي�ال�و�ة�و�نتماء�و�و�عضو�مؤسس�وعامل����جامعة�الدول�العر�ية��- ب"ع���التا��:�1990مقدمة�الدستور�اللبنا�ي��عد�التعديل�الدستوري�لعام�الفقرة�"ب"�نص�ت

�� ���قوق �العال�� �و�عالن �مواثيق�ا �ومل��م �املتحدة ��مم �منظمة ��� �وعامل ��و�عضو�مؤسس �كما �مواثيق�ا، �ا��قوق�ومل��م �جميع ��� �املبادئ ��ذه �الدولة �وتجسد �سان

  واملجاالت�دون�است�ناء".�
5

  وما�يل��ا.�15محمد�عبد�اللطيف،�مرجع�سابق،�ص�د.�
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السابقة�من�م��ات،�ولعل�أبرز�ا�أ��ا�وقائية�تضمن�قيام�القوان�ن�ع���أسس�دستور�ة�مع�تفادي�كما�أن�للرقابة�

�الصدد�نؤ�د�1مفاجآت�التطبيق�العم���ال���قد�تص�ب�قوان�ن�أساسية�تمس�ا��قوق�السياسية�أو�نظام�ا��كم �و����ذا .

�أو�العضو�ة ��ساسية �للقوان�ن �الوجو�ية �الصالحية �الدستوري �املجلس �السابقة�2منح �الرقابت�ن �ب�ن �ا��مع �يتم �و�ذلك ،

  والالحقة����أب���صوره،�مع��ستفادة�من�م��ات��لتا�الرقابت�ن���ماية�أفضل�ل��قوق�وا��ر�ات�العامة.

  ا��قوق�وا��ر�ات�����ح�ام�الدستور�ة�للمجلس�الدستوري:��املطلب�الثا�ي

� �إ�شاء �قانون �إ�� �وج�ت �ال�� ��نتقادات �من �الرغم �محدودية�ع�� ����ة �سيما �ال �اللبنا�ي، �الدستوري املجلس

اختصاصاتھ�املتعلقة�بالرقابة�ع���دستور�ة�القوان�ن،�وحصر�ة�تقديم�املراجعة�أمامھ،�فإن�املجلس�استطاع�تقديم�العديد�

�اج��ادا ��عض �خالل �من �استطاع �وكذلك �وتكر�س�ا، �العامة �وا��ر�ات �ا��قوق �تأكيد ��� �سا�مت �ال�� ��ج��ادات تھ�من

املبتكرة�توسيع�صالحياتھ،�مما�أدى�إ���ز�ادة�فعالية�عملھ����مجال�الرقابة�ع���دستور�ة�القوان�ن�والذي�ا�عكس�بدوره�ع���

  حقوق�وحر�ات��فراد.

� ��� �سنعا�� �وعليھ �أوٍل �فرٍع ��� �ونتعرض �العامة، �وا��ر�ات �ا��قوق �مجال ��� �الدستوري �املجلس الفرع�اج��ادات

  املجلس�الدستوري�لصالحياتھ�من�خالل��ج��اد.�لتوسيع�الثا�ي�

  الفرع��ول:�اج��ادات�املجلس�الدستوري����مجال�ا��قوق�وا��ر�ات�العامة

عمل�املجلس�الدستوري�منذ�إ�شائھ�ع���تكر�س�العديد�من�ا��قوق�وا��ر�ات�العامة�وتأم�ن�ا��ماية�الالزمة�ل�ا،�

رع�باح��امھ.�و�ان�للمجلس�الدستوري��ول��ولو�ة�والر�ادة�ع����افة�املجالس�من�خالل�اعتبار�ا�مبادئ�دستور�ة�تلزم�املش

ال���تلتھ،����ة�أ�مية�القرارات�ال���أصدر�ا،�وما�تضمنتھ�من�اج��ادات،�وال���استطاع�من�خالل�ا�إثبات�وجوده�كمجلس�

  .�ولعل�أبرز��ذه��ج��ادات:3السياسيةمستقل،�ونال�مصداقية�واح��ام�الشعب�اللبنا�ي،�وش�دت�لھ�بذلك��افة�التيارات�

:�حق�ال��شيح�لالنتخابات
ً
  أوال

�ال��شيح�لالنتخابات��و�حّق�مد�ي�دستوري،�وأن��ل�قيد�قد�يأ�ي�من�قبل�املش��ع� اعت���املجلس�الدستوري�أن�حقَّ

�ع���ممارسة�حق�ع���ممارسة��ذا�ا��ق�ال�يمكن�تفس��ه�إال�بصورة�ضيقة،�وأنھ�إذا��ان�للمش��ع�أن�يضع�موا�ع�وق
ً
يودا

                                                           
1

  .49-48،�ص2008،�حز�ران�67أحمد�فت���سرور،�الرقابة�ع���اح��ام�الشرعية�الدستور�ة�كضمان�ل��قوق�وا��ر�ات،�مجلة�ا��ياة�النيابية،�املجلد�د.�
2

جلس�الدستوري،�ذا�ما�نادى�بھ�العديد�من�الفق�اء�وع���رأس�م�رئ�س�املجلس�الدستوري�السابق�د.�عصام�سليمان�مشروع��عديل�نصوص�القانون�املنظم�لعمل�املو�

  .�16،�ص2017ري،�يراجع:�د.�عصام�سليمان،�املجلس�الدستوري�مشروع��عديل�النص�الدستوري�و�عض�النصوص�القانونية،�ب��وت:�م�شورات�املجلس�الدستو 
3

.�ورئ�س���نة��دارة�والعدل����مجلس�النواب�النائب�رو����غانم����11/7/2013رئ�س�مجلس�النواب�السابق�حس�ن�ا��سي������مقابلة���صية�أجرا�ا�معھ�الباحث�بتار�خ�

  .4/7/2013ة���صية�أجرا�ا�معھ�الباحث�بتار�خ�.�والفقيھ�الدستوري�الدكتور�حسن�الرفا������مقابل15/6/2013مقابلة�أجرا�ا�معھ�الباحث�بتار�خ�
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�من�استغالل�ا�ألغراض�
ً
ال��شيح�لالنتخابات�وأن�يحدد�طبيع��ا�ومدا�ا�بال�سبة�إ���من��شغلون��عض�الوظائف�العامة،�منعا

،�بل�عليھ�أن�يحدد�فئات�املوظف�ن�
ً
�وعاما

ً
�لت�افؤ�الفرص�ب�ن�املر���ن،�فإنھ�ال�يجوز�أن�يأ�ي�املنع�مطلقا

ً
انتخابية،�وتحقيقا

�ي �املجلس�الذين �أبطلت �املنطلق ��ذا �ومن �املش��ع، �يتوخاه �الذي �ال�دف �مع
ً
�متوافقا �ي�ون �وأن �املنع، ��شمل�م �أن جب

الدستوري�مادة�من�القانون�املتعلق�بتعديل��عض�أح�ام�قانون�انتخاب�أعضاء�مجلس�النواب�أل��ا�قضت�بوجوب�تقديم�

�لالنتخابات، �ال���� ��� �الراغب�ن �است�ناء �دون �املوظف�ن �لالنتخابات��جميع �ترشيحا��م �لقبول �الوظيفة �من استقاال��م

  .1النيابية

:�حق��ق��اع
ً
  ثانيا

�باعتبار�أن� �الشعب �سيادة �وتحقيق �حر�ة�الناخب �يكفل �بما ��نتخاب ���ق �عامة �مبادئ �املجلس�الدستوري وضع

� �و�مثل ��فضل �والوسيلة ��و�الس�يل ��نتخاب �وأن �الديمقراطية، �أساس ��� �الشعب �سيادتھ�سيادة �عن لتعب���الشعب

،����إطار�اح��ام�املبادئ�الدستور�ة�ال���تكفل�حر�ة��ذا��ختيار
ً
�حرا

ً
 .�2وإرادتھ�من�خالل�اختيار�ممثليھ�اختيارا

:�حق�امللكية
ً
  ثالثا

أكد�املجلس�الدستوري�ع���أن�حق�امللكية��و�من�ا��قوق��ساسية�ال���يحم��ا�الدستور،�وأن��ذا�ا��ق�ال�يمكن�

  .��3اعھ�إال�ألسباب�تقتض��ا�املص��ة�العامة�ولقاء��عو�ض�عادلان�

�
ً
ولم�يكتف�بذلك�بل�اعت���أن�حق�امللكية�املصان�بموجب�الدستور�ال�يقتصر�ع���امللكية�الفردية،�بل�ي���ب�أيضا

�الد �حماية ����ة �الفردية �امللكية �معاملة ��عامل �أن �يجب �ال�� �الدولة، �ملكية �أي �ا��ماعية، �امللكية �أو����ة�إ�� �ل�ا، ستور

وظيف��ا��جتماعية�و�قتصادية.�فما�دام�باإلم�ان�ان��اع�امللكية�الفردية�عن�طر�ق��ستمالك�أو�التأميم،�وتحو�ل�امللكية�

،�و�الشروط�نفس�ا،�تحو�ل�
ً
ا��اصة�إ���ملكية�جماعية،�أي�تحو�ل�املشروع�ا��اص�إ���مشروع�عام،�فل�س�ما�يمنع�قياسا

إ���ملكية�خاصة،�أي�تحو�ل�املشروع�العام�إ���مشروع�خاص،�عن�طر�ق�خ��صة��ذا�املشروع�أي�تحو�لھ�امللكية�العامة�

  .4إ���القطاع�ا��اص

                                                           
1

  وما�يل��ا.�59،�ص1997- 1994،�الكتاب�السنوي�للمجلس�الدستوري�اللبنا�ي�لعام�7/8/1996،�تار�خ�4/96قرار�املجلس�الدستوري�اللبنا�ي�رقم�
2

،�تار�خ�2/97و1وما�يل��ا.�وقرار�ھ�رقم��59،�ص1997- 1994اللبنا�ي�لعام��،�الكتاب�السنوي�للمجلس�الدستوري7/8/1996،�تار�خ�4/96قرار�املجلس�الدستوري�اللبنا�ي�رقم�

  وما�يل��ا.�375،�ص2000-1997لعام�،�الكتاب�السنوي�للمجلس�الدستوري�اللبنا�ي�12/9/1997
3

  وما�يل��ا.�446،�ص�2000-�1997،�الكتاب�السنوي�للمجلس�الدستوري�اللبنا�ي�لعام22/6/2000،�تار�خ�4/2000رار�املجلس�الدستوري�اللبنا�ي�رقم�ق
4

  وما�يل��ا.�446،�ص�2000-�1997،�الكتاب�السنوي�للمجلس�الدستوري�اللبنا�ي�لعام22/6/2000،�تار�خ�4/2000رار�املجلس�الدستوري�اللبنا�ي�رقم�ق
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:�حق�الدفاع�وحق�مراجعة�القضاء
ً
  را�عا

�بالقيمة� �تتمتع �ال�� �الدستور�ة �ا��قوق �من ��ما �القضاء �مراجعة �وحق �الدفاع �حق �أن �الدستوري اعت���املجلس

  .�1تا���ف�و�أمن�ا��ماية�ل�ماالدستور�ة،�و�ال

:�حمايتھ�ل��قوق�وا��ر�ات�الواردة����مقدمة�الدستور 
ً
  خامسا

�الدستور  �مقدمة ��� �الواردة �املبادئ �أن �الدستوري �قيمة��2اعت���املجلس �ومنح�ا �الدستور، �من �ال�يتجزأ �جزء ��

�الدستور  �ألح�ام �معادلة �ا3دستور�ة �وا��ر�ات �ا��قوق �ع�� �أسبغ �فإنھ �و�التا�� �القيمة�، �الدستور �مقدمة ��� �الواردة لعامة

  الدستور�ة،�ومن�ضم��ا�تلك�الواردة�����عالن�العال�����قوق���سان،�ومنح�ا�حمايتھ.

�فأحاط�ا�بحماية�است�نائية،�حيث�أكد�
ً
�خاصا

ً
�ذا�وقد�أو���املجلس�الدستوري�ا��قوق�وا��ر�ات��ساسية�ا�تماما

�أو�أن��عدل�أح�امھ�دون�أن��ش�ل�ذلك�مخالفة�للدستور�أو�أن�يقع�تحت�أنھ�إذا��ان��عود�للمشرع�أن�يل���ق
ً
�نافذا

ً
انونا

�من�ا��قوق�ذات�القيمة�الدستور�ة
ً
  .4رقابة�املجلس�الدستوري،�إال�أن��مر�يختلف�عندما�يمس�ذلك�حر�ة�أو�حقا

�ا��قوق � �من �العديد �تكر�س ��ج��ادية �مس��تھ �خالل �الدستوري �املجلس �استطاع �وقد ��خرى���ذا وا��ر�ات

  ،�وغ���ا.6،�وحماية�حر�ة�املراسالت�واح��ام�ا��ياة�ا��اصة�5اح��امھ�ملبدأ�املساواة

  الفرع�الثا�ي:�توسيع�صالحيات�املجلس�الدستوري�من�خالل��ج��اد

�ع���الرغم�من�ضيق�نطاق�صالحيات�املجلس�الدستوري�اللبنا�ي،�ومدى�تأث���ذلك�ع���ا��قوق�وا��ر�ات�العامة،

  إال�أن�املجلس�عمد�إ���توسيع�صالحياتھ�بالرقابة�ع���دستور�ة�القوان�ن�من�خالل�عدد�من��مور�املبتكرة،�ولعل�أبرز�ا:��

                                                           
1

  وما�يل��ا.�453،�ص�2000-1997لعام�،�الكتاب�السنوي�للمجلس�الدستوري�اللبنا�ي�27/6/2000،�تار�خ�5/2000رار�املجلس�الدستوري�اللبنا�ي�رقم�ق
2

لبنان�عر�ي�ال�و�ة�و�نتماء�و�و�عضو�مؤسس�وعامل����جامعة�الدول�العر�ية�ومل��م�مواثيق�ا،�كما��و��-ب�ع���التا��:�"....��1990تنص�مقدمة�الدستور�اللبنا�ي�املعدل�عام�

�-ج��العال�����قوق���سان�وتجسد�الدولة��ذه�املبادئ����جميع�ا��قوق�واملجاالت�دون�است�ناء.�عضو�مؤسس�وعامل����منظمة��مم�املتحدة�ومل��م�مواثيق�ا�و�عالن�

ساواة����ا��قوق�والواجبات�ب�ن�جميع�لبنان�جم�ور�ة�ديمقراطية�برملانية،�تقوم�ع���اح��ام�ا��ر�ات�العامة�و���طليع��ا�حر�ة�الرأي�واملعتقد،�وع���العدالة��جتماعية�وامل

رض�واحدة�ل�ل�اللبناني�ن.�فل�ل�لبنا�ي�ا��ق�����قامة�ع���أي�جزء�م��ا�والتمتع�بھ����ظل�سيادة�القانون،�فال�فرز�أرض�لبنان�أ�-ط�.....�طن�ن�دون�تمايز�أو�تفضيل.املوا

  ."للشعب�ع���أساس�أي�انتماء��ان،�وال�تجزئة�وال�تقسيم�وال�توط�ن
3

  وما�يل��ا.�375،�ص2000-1997لعام�،�الكتاب�السنوي�للمجلس�الدستوري�اللبنا�ي�12/9/1997،�تار�خ�2/97و1قراري�املجلس�الدستوري�اللبنا�ي�رقم�
4

،�2000-1997الكتاب�السنوي�للمجلس�الدستوري�اللبنا�ي�لعام��،27/6/2000،�تار�خ�5/2000ورقم�،�1/2/2000،�تار�خ�1/2000املجلس�الدستوري�اللبنا�ي�رقم��ي قرار 

  .��455و�423ص
5

  وما�يل��ا.�59،�ص1997- 1994،�الكتاب�السنوي�للمجلس�الدستوري�اللبنا�ي�لعام�7/8/1996،�تار�خ�4/96املجلس�الدستوري�اللبنا�ي�رقم�قرار�
6

  وما�يل��ا.��410،�ص2000-1997الكتاب�السنوي�للمجلس�الدستوري�اللبنا�ي�لعام�،�24/11/1999،�تار�خ�2/99قرار�املجلس�الدستوري�اللبنا�ي�رقم�
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:�توسيع�صالحيات�املجلس�من�خالل�التصدي�للقانون�املطعون�����عض�نصوصھ
ً
  أوال

�ل �نصوصھ، ��عض ��� �املطعون �للقانون �التصدي ��� �حقھ �ع�� �الدستوري �املجلس �التقيد�أكد �دون ،
ً
��امال يفحصھ

�الطاعنة �ا���ة �حصر��ا �ال�� �املخالفة �أو�أوجھ �الطعن �قراراتھ1بنطاق �أحد ��و��� �ف�ا �ال��عول��2. ��ان �إذا �أنھ �"و�ما يقول:

�أو�من�تلقاء�نفسھ،�ع���مطابقة�القوان�ن�ال����س��ا�مجلس�النواب�ع���أح�ام�
ً
للمجلس�الدستوري،�إذن،�حق�الرقابة�عفوا

� �تقديم�الدستور، �بمجرد تھ �برمَّ �القانون �ع�� �الرقابة ��ذه �إجراء ��� �يده �وتطلق �ال�امل، �مدا�ا �تأخذ �الصالحية ��ذه فإن

�بطلب�مستد���الطعن،�و�ذا�ما�جرى�عليھ�اج��اد�
ً
�لألصول�و���يل�ا����قلم�املجلس،�دون�أن�ي�ون�مقيدا

ً
املراجعة�وفقا

املتعلق�بصون��17/11/1999تار�خ��140من�القانون�رقم��8املادة��-فسھ���القرار�ن-املجلس".�ون�يجة�لذلك�فإن�املجلس�أبطل�

�أمام� �املواطن�ن �ب�ن �املساواة �مبدأ �ملخالف��ا � ��تصال، �وسائل �من �وسيلة �أية �بواسطة �تجرى �ال�� �املخابرات ��سر�ة ا��ّق

 القانون.�

:�عدم�السماح�للنواب�بال��اجع�عن�الطعن
ً
  ثانيا

�بمراجعة�أمام�املجلس�الدستوري،�غ���أن�ثالثة�م��م،�و�س�ب��عض�الضغوط�تقدم�اثنا�عشر�����1995العام�
ً
نائبا

�ذلك�بأن�ممارسة�
ً
�ال��اجع�عن�الطعن،�فما��ان�من�املجلس�إال�أن�رفض�قبول��ذا�ال��اجع،�م��را

ً
السياسية،�حاولوا�الحقا

�العامة �لصف��م �املراجعة ��� �الصالحية �أل��اب �أعطي �املراجعة ��� �الدستوري �ل�ذه��ا��ق �ل�س �و�أنھ �ال��صية، ول�س

����يل�ا� ��عد �ع��ا �للرجوع �غ���قابلة �دستوري �ت�ليف �عن �الناشئة �املداعاة �و�أن �ال��صية، �ا��صومة �طبيعة املراجعة

.�و��ذا�ي�ون�املجلس�الدستوري�قد�ح���النواب�من�أية�ضغوطات�قد�تمارس�عل��م��عد�3القانو�ي�لدى�املجلس�الدستوري

�من �املراجعة �اعت���4قبل�م�تقديم �وقد �فيھ. �املطعون �القانون �دستور�ة �فحص �صالحية �ع�� �ا��فاظ �إ�� �ذلك �أدى �كما ،

  أن����ذلك�توسيع�لصالحيات�املجلس�الدستوري.�5البعض

                                                           
1

  .697ود.�وليد�عبال،�مرجع�سابق،�ص.�84،�ص2012،�حز�ران�83طارق�ز�ادة،�قراءة�نقدية����ت�و�ن�املجلس�الدستوري�واختصاصاتھ،�مجلة�ا��ياة�النيابية،�املجلد�د.�
2

  .413،�ص2000-1997الكتاب�السنوي�للمجلس�الدستوري�اللبنا�ي�لعام�،�24/11/1999،�تار�خ�2/99قرار�املجلس�الدستوري�اللبنا�ي�رقم�
3

  وما�يل��ا.�43،�ص1997-1994،�الكتاب�السنوي�للمجلس�الدستوري�اللبنا�ي�لعام�25/2/1995،�تار�خ�2/1995قرار�املجلس�الدستوري�اللبنا�ي�رقم�
4

  .1000مرجع�سابق،�صز����شكر،�النظر�ة�العامة�للقضاء�الدستوري،�د.��
5

  �.84سابق،�صالرجع�املطارق�ز�ادة،�د.�
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نھ�القوان�ن� ياتھ��شأن�ما�يجب�أن�تتضمَّ ِ
ّ
:��عب���املجلس�عن�تمن

ً
  ثالثا

عمد�إ���محاولة�توسيع�ا�من�خالل�إعطاء�رأيھ�فيما�لم�يكتف�املجلس�الدستوري�بالصالحيات�املنوطة�بھ،�ولكنھ�

يھ�بتأم�ن�املساواة�ب�ن� 2.�ففي�قرار�لھ1يجب�أن�تتضمنھ�ال�شر�عات�والقوان�ن�من�مبادئ��عت���ا�ضرور�ة ع���املجلس�عن�تمّنِ

��ن�بال�سبة�إ����عباء�ال���تلقى�عل��م،�مع�ارتقاب�وضع�سقف�أع���للنفقات��نتخابية.�
َّ

  املر�

�ذا�ي�ون�املجلس�الدستوري�قد�استطاع��فالت�قدر��م�ان،�من�القيود�ال���وضع��ا�السلطة�ال�شر�عية�عليھ�و�

�ع���ا��قوق�وا��ر�ات�العامة����لبنان.
ً
  ���محاولة�م��ا�ل��د�من�فاعليتھ�تجاه�القوان�ن�الصادرة�ع��ا،�مما�أثر�إيجابا

  ا��اتمة

  إ���أ�م�النتائج�ال���خلص�إل��ا،�وذكر��عض�التوصيات�املتعلقة�بھ�وفق���ي:�������اية��ذا�البحث،�ال�بد�من��شارة

�ف�لما�- �العامة، �وا��ر�ات �ا��قوق �حماية �ع�� �و��ن�قدرتھ �الدستوري �املجلس �فاعلية �ب�ن �وثيقة �عالقة ��ناك أن

  زادت�فاعلية�املجلس،��لما�استطاع�تأم�ن�حماية�أفضل�ل��قوق�وا��ر�ات.�

املجلس�الدستوري�تنحصر����الرقابة�ع���القوان�ن،�والنصوص�ال���ل�ا�قوة�القانون،�و���رقابة�إن�نطاق�رقابة�-

�املجلس� �فاعلية �من �التقليل �إ�� �يؤدي �بالطبع �و�ذا دة، �محدَّ �بج�ات �ومحصورة �محددة، �م�لة �ضمن �الحقة اختيار�ة،

م�انية�صدور�قوان�ن�غ���دستور�ة�دون�عرض�ا�الدستوري،����ة�عدم�امتداد�واليتھ�للقوان�ن�الصادرة�قبل�إ�شائھ،�وإ���إ

  عليھ�ملراقبة�مدى�دستور���ا.�

املجلس�الدستوري�استطاع��فالت�قدر��م�ان�من�القيود�ال���وضع��ا�السلطة�ال�شر�عية�عليھ،����محاولة��أن�-

��ام �فيھ �املطعون �للقانون �التصدي �خالل �من ��ج��اد، �طر�ق �عن �وذلك �فاعليتھ، �من �ل��د �للنواب�م��ا �السماح �وعدم ،
ً
ال

�ع���ا��قوق�
ً
ياتھ��شأن�ما�يجب�أن�تتضمنھ�القوان�ن،�مما�أثر�إيجابا بال��اجع�عن�الطعن�املقدم�من�قبل�م،�والتعب���عن�تمّنِ

  وا��ر�ات�العامة.

�نو���� �العامة �وا��ر�ات �ا��قوق �ع�� �ا��فاظ ��� �فاعليتھ �وز�ادة �الدستوري، �املجلس �دور �تفعيل �أجل ومن

  حات�التالية:باملق�� 

                                                           
1

  .1001مرجع�سابق،�صلنظر�ة�العامة�للقضاء�الدستوري،�ز����شكر،�اد.��
2

  وما�يل��ا.�59،�ص1997- 1994،�الكتاب�السنوي�للمجلس�الدستوري�اللبنا�ي�لعام�7/8/1996،�تار�خ�4/96قرار�املجلس�الدستوري�اللبنا�ي�رقم�
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�وغ��ه،� -  ��نتخاب �كقانون ��ساسية �للقوان�ن �السابقة �الوجو�ية �املراقبة �صالحية �الدستوري �املجلس إعطاء

 ومنحھ�صالحية�تفس���الدستور.

فتح�باب�املجلس�الدستوري�أمام��فراد�لولوج�بابھ�من�خالل�الدعاوى�غ���املباشرة�بالطعن��عدم�الدستور�ة� - 

  املختلفة،�وفتح�الباب�أمام�املحاكم�املختلفة�ملراجعة�املجلس�الدستوري.�أمام�ا���ات�القضائية

  قائمة�املراجع

:�الكتب
ً
  أوال

�والقانون�الدستوري .1 �النظم�السياسية �شيحا،�الوج����� �إبرا�يم �اللبنا�ي-د. �الدستوري �للنظام �تحليلية �ب��وت:�-دراسة ،

 ��الدار�ا��امعية�للطباعة�وال�شر.

 .2014ة�العامة�للقضاء�الدستوري،�ا��زء�الثا�ي،�الطبعة��و��،�ب��وت:�دار�بالل�للطباعة�وال�شر،�د.�ز����شكر،�النظر� .2

د.�ز����شكر،�الوسيط����القانون�الدستوري�اللبنا�ي��شأة�ومسار�النظام�السيا����والدستوري�املؤسسات�الدستور�ة،� .3

 .2006املجلد�الثا�ي،�ب��وت:�

ي�مشروع��عديل�النص�الدستوري�و�عض�النصوص�القانونية،�ب��وت:�م�شورات�د.�عصام�سليمان،�املجلس�الدستور  .4

 .2017املجلس�الدستوري،�

 .2008د.�عمر�حوري،�القانون�الدستوري،�الطبعة��و��،�ب��وت:�م�شورات�ا��ل���ا��قوقية،� .5

6. � �لبنان ��� �السيا��� �والنظام �الدستوري �القانون �املجذوب، �محمد �وا- د. �الدستور�ة �النظم �العالموأ�م ��� ،�-لسياسية

 .2018الطبعة�ا��امسة:�ب��وت:�م�شورات�ا��ل���ا��قوقية،�

7. � �الو�اب، �عبد �رفعت �محمد �للطباعة�د. �الدار�ا��امعية �ب��وت: �لبنان، ��� �الدستوري �واملجلس �القوان�ن �دستور�ة رقابة

 .2000وال�شر،�

،�الطبعة��و��،�- ���القانون�والقضاء�الدستوري�مجموعة�دراسات-د.�وليد�عبال،�دراسات����القانون�الدستوري�اللبنا�ي .8

 .2018ب��وت:�م�شورات�ا��ل���ا��قوقية،�

:�الرسائل�العلمية
ً
  ثانيا

�جامعة� .1 �العام، �القانون �ماجست����� �رسالة �اللبنا�ي، �الدستوري �النظام ��� �الدستور�ة �تفس���القواعد �ا��طيب، سعيد

 .2014ب��وت�العر�ية،�ب��وت،�
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:��بحاث�
ً
  واملقاالت�ثالثا

د.�أحمد�فت���سرور،�الرقابة�ع���اح��ام�الشرعية�الدستور�ة�كضمان�ل��قوق�وا��ر�ات،�مجلة�ا��ياة�النيابية،�املجلد� .1

 .2008،�حز�ران�67

،�من�1906،�العدد�La Revue du Liban،�مجلة�1996آب��13د.�إدمون��عيم،�عدم�دستور�ة�قانون��نتخاب�الصادر���� .2

 .1996آب��24إ����17

،�2018القا����جان�ف�د،�توسع����حق�مراجعة�املجلس�الدستوري،�الكتاب�السنوي�للمجلس�الدستوري�اللبنا�ي�لعام� .3

 .،�م�شورات�املجلس�الدستوري12املجلد�

الكتاب�السنوي�،�-دراسة�مقارنة-د.�خالد�قبا�ي،�التجر�ة�ا��زائر�ة�والتجر�ة�اللبنانية����الرقابة�ع���دستور�ة�القوان�ن� .4

 ،�م�شورات�املجلس�الدستوري.2000-1997جلس�الدستوري�اللبنا�ي�لعام�للم

 .1989د.�خليل�أبو�رجي��،�أي�مجلس�دستوري�نر�د؟،�مجلة�القضاء��داري����لبنان،�العدد�الرا�ع،� .5

�الس .6 �الكتاب ��ولية، �املالحظات ��عض �اللبنا�ي �الدستوري �املجلس �م��ان ��� �الدولية �املعا�دات �املجذوب، �طارق نوي�د.

 ،�املجلد�ا��امس،�م�شورات�املجلس�الدستوري.2011للمجلس�الدستوري�اللبنا�ي�لعام�

 .2012،�حز�ران�83د.�طارق�ز�ادة،�قراءة�نقدية����ت�و�ن�املجلس�الدستوري�واختصاصاتھ،�مجلة�ا��ياة�النيابية،�املجلد� .7

�مجلة�ا��ياة .8 �ع���دستور�ة�القوان�ن، �سليمان،�إش�اليات�الرقابة �عصام �حز�ران��د. �والثمانون، �السا�ع النيابية،�املجلد

2013. 

،�املجلد�2018د.�عصام�سليمان،�الرقابة�ع���دستور�ة�املعا�دات،�الكتاب�السنوي�للمجلس�الدستوري�اللبنا�ي�لعام� .9

 ،�م�شورات�املجلس�الدستوري.12

10. � ��� �الدستوري �والتعديل �فر�سا ��� �الدستوري �املجلس �اللطيف، �عبد �محمد �يو �23د. �ا��قوق،�2008ليو�من �مجلة ،

 .2010،�س�تم���34،�السنة�3مجلس�ال�شر�العل������جامعة�ال�و�ت،�العدد�

،�1/2004د.�وسيم�حسن�و�بة،�رقابة�مجلس�شورى�الدولة�ع���دستور�ة��عمال��دار�ة،�أبحاث����القانون�العام� .11

 مركز�ب��وت�لألبحاث�واملعلومات.
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:�املجالت�والدور�ات�القانون
ً
  يةرا�عا

 الكتاب�السنوي�للمجلس�الدستوري�اللبنا�ي. .1

 مجلة�ا��ياة�النيابية. .2

 مجلة�ا��قوق،�م�شورات�مجلس�ال�شر�العل������جامعة�ال�و�ت. .3

 مجلة�القضاء��داري����لبنان. .4

:�املجالت�وا��رائد�اليومية
ً
  خامسا

 جر�دة�ال��ار. .1

 .La Revue du Libanمجلة� .2
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  (الزجر��داري)�ة�وضمانات�مشروعي��اا��زاءات��دار�ة�العام

General administrative sanctions and guarantees of their legality (administrative sanctions) 

  Jawad Jamil Zaitoonعداد�الباحث:�جواد�جميل�ز�تون�/�إ

وجدة�/�املغرب،�مخ���الدراسات��- ية�و�جتماعية�طالب�باحث��سلك�الدكتوراه�بجامعة�محمد��ول،��لية�العلوم�القانونية�و�قتصاد

  القانونية�و�دار�ة�والسياسية.

student at Mohammed I University, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences - Oujda / Morocco, Laboratory of Legal, 

Administrative and Political Studies.  

  jawadziton@gmail.comال��يد��لك��و�ي:�

  �م��ص:

ح�ال��شأ�اتجاه�حديث�يحث�ع���اعتبار�القانون�ا��نا�ي�ل�س�الوسيلة�الوحيدة�لتوف���ا��امية�الالزمة�للمصا����جتماعية�املختلفة،�حيث�أصب

�موا ��� ��خرى �القانونية ���ز�ا��لول �ث�ت �إال�اذا �الغ���مشروعية ��فعال �مواج�ة ��� �ا��نا�ي �با��ل �وطأة��ستعان �من �للتخفيف �وسعيا ج�تھ.

ل�تدخل�القانون�ا��نا�ي�خاصة�����عض�املجاالت���أ�املشرعون�خاصة����الدول��ورو�ية�ا����ستعانة�بحلول�قانونية�تكفل�التخ���عن�ا��

ا��ديثة�ال�يحتوي�ع���مساس��ا��نا�ي�بصفة�عامة،�نظرا�ملا�ينطوي�عليھ�من�شدة�ال�ت�ناسب�مع�الفعل�املق��ف،�والذي�أصبح����نظر�املجتمعات

ألفراد،�بمصا���اجتماعية�جو�ر�ة�ترتب��ذا�ا��زاء،��مر�الذي�جعل�القانون�ا��نا�ي��و�ا��ل��خ���ول�س�الوحيد���ماية�املصا����جتماعية�ل

ء��انت�املالية،�أو���صية�"غ���مالية"،�وال��وء�إ���حلول�قانونية�جديدة�و�ديلة�عن�تلك�ا��نائية�وال���تمثلت�أساسا����ا��زاءات��دار�ة�سوا

�التصرفا �تلك �بقاء �مع �إدار�ة �بإجراءات �أي �أغراض�ا، �لتحقيق �وسائل �من �تمتلكھ �بما ��دار�ة �السلطة �ت��لھ �بحيث �إداري، �بطر�ق �توقع ت�وال��

  ي�ا��نا�ي�،�أو�الزجر��داري.خاضعة�لرقابة�القضاء،�و�طلق�ع����ذا��سلوب�ا��ديد�قانون�العقو�ات��داري،�أو�القانون��دار 

  مبدأ�املشروعية�-الرقابة��دار�ة�–الرقابة�القضائية��- القانون��داري��- القانون�ا��نا�ي�- �دارة��-الزجر��داري��ال�لمات�املفتاحية:

Abstract: 

A recent trend has arisen urging considering criminal law not the only means to provide the necessary protection for various social 

interests, as the criminal solution is not used in the face of illegal acts unless it is proven that other legal solutions are unable to 

confront it. In an effort to mitigate the impact of criminal law interference, especially in some areas, legislators, especially in 
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European countries, resorted to resorting to legal solutions that guarantee the abandonment of the criminal solution in general, 

given the severity that it entails not commensurate with the committed act, which, in the eyes of modern societies, does not contain 

Infringement of essential social interests entailing this penalty, which made the criminal law the last and not the only solution to 

protect the social interests of individuals, and resorting to new and alternative legal solutions to the criminal ones, which were 

mainly represented in administrative sanctions, whether financial, or personal “non-financial”, which Signed in an administrative 

way, so that the administrative authority downloads it with the means it possesses to achieve its purposes, i.e., by administrative 

procedures, while these behaviors remain subject to judicial oversight. 

Keywords: Administrative Imprisonment - Administration - Criminal Law - Administrative Law - judicial oversight - administrative 

control- principle of legality 

  �مقدمة:

�عن� �انفرادية �بصفة �القانونية ��وضاع �بتعديل �املختصة ��دار�ة �للسلطة �العامة �امتياز�السلطة ��سمح ��داري �القانون ��

�بص ��دار�ة �القرارات �اتخاذ ��� ��دارة �سلطة ��ش�ل �اذ �بالقرار��داري، ��س�� �ما �املباشر�طر�ق �للتنفيذ �وقابلة �انفرادية فة

�طر�ق� �عن �العام �الصا�� �حماية �ا�� ���دف �ف�� �ترجو�تحقيق�ا �ال�� ���داف �ا�� �ذلك �و�رجع �مظا�ر�السلطة، �من مظ�را

�واطراد �بانتظام �س���ا �حسن �ع�� �والعمل �العامة �املرافق �ع�� �وجھ،�1ال�يمنة �اكمل �ع�� ���داف ��ذه �تحقيق �اجل �ومن ،

�دار�ة�ا���مجموعة�من��متيازات�ال���تضمن�ل�ا�وضعية�التفوق�ع����فراد،�و���امتيازات�تتفاوت�من�تحتاج�السلطة�

� �و حيث �ابرز�ا �ولعل �وتأث���ا، �الزجر��داري أا�مي��ا �لسلطة �امتالك�ا ��� �يتجسد ��طالق �ع�� �توقيع�2خطر�ا �سلطة �أي ،

يعية،�ملعاقب��م�ع���مخالفة��ل��امات�القانونية�املقررة�للمص��ة�ا��زاءات�املختلفة�ع������اص�سواء�املعنو�ة�او�الطب

�إل��ا� �ت��أ �ال�� ��ليات �أحد ��داري �ا��زاء ��عد �حيث �املعاقب، �والفرد ��دارة �ب�ن �سابقة �عالقة �وجود �دون �وذلك العامة،

ل��ام�مع�ن�أمر�بھ�القانون،�وت�بع�الدولة�من�اجل�تحقيق�أ�داف�ا،�مثل�أي�جزاء�اخر���دف�العقاب�ع���أي�تقص������أداء�ا

ذاتية��ذا�ا��زاء����ا���ة�ال���تنطق�بھ�ف���ل�ست�ج�ة�قضائية�ولك��ا�سلطة�إدار�ة�سواء��انت�إدارة�تقليدية�تتمتع�بامتياز�

�توق �سلطة �لإلدارة ��انت �واذا �ولكن �انفرادي، �قرار�إداري �رداء ��� �تصدره �مستقلة، �إدار�ة ��يئة �او��انت �العامة يع�السلطة

                                                           
1

  .1،�ص2015الر�اط،��يح���ا��لوي،�الوج������القرار��داري،�الطبعة��و��،�مطبعة�املعارف�ا��ديدة،�-�
2

�مح�-� �جامعة �و�جتماعية، �و�قتصادية �القانونية �العلوم ��لية �ا��قوق، ��� �الدكتوراه �ش�ادة �لنيل �اطروحة �الزجر��داري، �بوزرزايت، ��ول ادر�س �السنة��-مد وجدة،

  .3،�ص2004/2005ا��امعية�
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�م��ا� �املوضو�� �جوان��ا، �بمختلف �إطار�املشروعية ��� �ي�ون �أن �يجب ��ختصاص �ل�ذا �ممارس��ا �فإن ��دار�ة، ا��زاءات

  و�جرا�ي.

  أ�مية�املوضوع:

�موضوعات� �أ�م ��عت���من �ا��زاءات ��ذه �أن ��� �مشروعي��ا، �وضمانات �العامة ��دار�ة �ا��زاءات �موضوع �أ�مية وتكمن

ديثة،�خاصة�أنھ�يمس�جميع��فراد�دون�ا��اجة�إ���وجود�عالقة�قانونية�ب�ن��دارة�و�فراد،�و�و�ما�القانون��داري�ا��

يم����ذه��خ��ة�عن�غ���ا�من�ا��زاءات��دار�ة�ال���بالرغم�من��و��ا�صادرة�عن�ج�ة�إدار�ة�إال�أ��ا�تتخذ�من�العالقات�

  زاءات�التأدي�ية�او�التعاقدية.القانونية�القائمة�ب�ن��دارة�واملخاطب���ا��ا��

أما�بال�سبة�للناحية�القانونية،�تتج���أ�مية�البحث�من�خالل�الوقوف�بالدراسة�والتحليل�ع���مجموعة�كب��ة�ومتنوعة�من�

�النصوص� �من �وغ��ه �ا��زاءات، �من �النوع ��ذه �من �املغر�ي �املشرع �موقف �خالل�ا �من �نلمس �ال�� �القانونية، النصوص

 �� ��� �ع���ال�شر�عية �الوقوف ��� �القانونية �الناحية �من �املوضوع �تظ�ر�أ�مية �كما �أو�غ��، �الفر���� ��ال�شر�ع �املقارنة نظمة

كيفية��عامل�املشرع�املغر�ي�مع��ذا�املوضوع،�وذلك�بالبحث�عن��ساليب�و�ليات�القانونية�ال���أقر�ا��ذا��خ�����ماية�

ة�صالحيا��ا�الزجر�ة،�سواء�من�خالل�الرقابة��دار�ة�من�ج�ة،�أو�رقابة�مصا����فراد�من��عسف��دارة�و���بصدد�ممارس

القضاء��داري�من�ج�ة�أخرى،��ذا�باإلضافة�إ���أن�خاصية�العمومية�ال���يتم�����ا�ا��زاء��داري،����ما�يجعل�موضوع�

ف�ع���أ�م�الضمانات�ال���تح���حقوق�الدراسة�من�أ�م�املواضيع�ال���ي�ب����حاطة���ا�بالدراسة�والتحليل�من�أجل�الوقو 

  �فراد�من��عسف��دارة�����ذا�املجال.

  �ش�الية:

و�ناء�ع���ما�تقدم،�ي�بقى�لنا�طرح��ش�الية��ساسية�للموضوع�واملتمثلة���:�إذا��ان�الزجر��داري�عبارة�عن�جزاء�يوقع�من�

قة�قانونية،�فإ���أي�مدى�يمكن�القول�بأن�املشرع�املغر�ي�قد�تب���قبل�السلطة��دار�ة�ع����فراد�الذين�ال�تر�ط�م���ا�عال

�و�املقابل� �املجال، ��ذا ��� ��دارة �تقر�ر�سلطة �من �ال�دف �تحقيق �ب�ن �املوازنة �خالل �من ��دار�ة �ل��زاءات �قانونيا نظاما

�ما�ي �م��ا: ��ساؤالت �عدة ��ش�الية ��ذه �ضمن �وتندرج ��فراد؟ �ومصا�� �حقوق �ع�� �العامة؟�املحافظة ��دار�ة �ا��زاءات ة

ما�ية�صور�وخصائص�تلك�ا��زاءات؟�و�ل��ناك�آليات�وضمانات�فعالة����النظام�القانو�ي�املغر�ي�تضمن�عدم��عسف�

  �دارة����استعمال�سلط��ا�الزجر�ة؟
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  املن���املعتمد:

����كتابة��ذا�البحث��ستعانة�بمجموعة�متنوعة�منا���البحث�العل��،�ح ����دراس�نا�ع���املن���تحتم�علينا يث�اعتمدنا

التحلي���مس��دف�ن�تحليل��راء�الفق�ية�والقضائية�و�ش�ل�خاص�ا��الف�الفق���الذي�ثار�حول�موضوع�تحديد�عقو�ات�

�نا�بديلة�للعقو�ة�ا��نائية�ال����عد�الب�ية��ساسية�ل��وز�ا��زاءات��دار�ة،�باإلضافة�إ���املن���املقارن�بالرغم�من�ان�دراس

س��تكز�ع���موقف�املشرع�املغر�ي،�إال�أن��ذا�ال�يمنعنا�من��عتماد�ع����ذا�املن��،�إذا�إنھ�ما��ان�لنا�الفصل�ا���تحديد�

مف�وم�ا��زاءات��دار�ة�العامة�وآليات�الرقابة�عل��ا����النظام�القانو�ي�املغر�ي�لوال�البحث����ال�شر�عات�املقارنة��ال�شر�ع�

�ي�و�يطا���واملصري،�كما�أنھ�لم�يكن�لنا�أن�نقف�ع���آليات�الرقابة�ع���ا��زاءات��دار�ة�لوال�البحث����الفر�����و�ملا

اج��ادات�القضاء��داري�املقارن،�خاصة����فر�سا،�علما�أن�الرقابة�ع���ا��زاءات��دار�ة�ل�ا�مجال�واسع����قضاء�مجلس�

 �ستعانة���ا.الدولة�الفر����،�و�التا����ان�لزاما�علينا�

  تقسيم�البحث:

�تقسيم� �علينا �تحتم �فقد �ع��ا �الناتجة �الفرعية �وال�ساؤالت �الرئ�سية ��ش�الية ��ذه �ع�� �ولإلجابة �تقدم، �ما �ضوء وع��

  املوضوع�ا���مبحث�ن�وفق�الش�ل�التا��:�

  املبحث��ول:�ما�ية�ا��زاءات��دار�ة�العامة�

  �داري�املبحث�الثا�ي:�ضمانات�مشروعية�ا��زاء�

  املبحث��ول:�ما�ية�ا��زاءات��دار�ة�

إن�ا��زاءات��دار�ة�ال���توقع�ا��دارة����غ���مجال�العقود�والتأديب�تمثل�ظا�رة�الزجر��داري،�و�ذا�ما�يدعونا����بداية�

  ت�(املطلب�الثا�ي)الدراسة�إ���الس���لتحديد�مف�وم�ا��زاءات��دار�ة�(املطلب��ول)،�والتطرق�لصور�تلك�ا��زاءا

  املطلب��ول:�مف�وم�ا��زاء��داري�
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ان�ا��زاء��داري�شأنھ�شأن�أي�جزاء�آخر�ف�و�عبارة�عن�عقو�ة�توقع�ع���فعل�مخالف�للقانون،��دفھ�العقاب�ع���أي�

مر�الذي�يبدو�للو�لة�تقص������أداء��ل��امات�القانونية،���ان�ما�يم��ه�بالدرجة��و����و�صدوره�عن�سلطة�غ���قضائية،�� 

�اصيل� �اختصاص �تطاوال�ع�� �يمثل �انھ �حيث �من �للنقد، �معرضا �جعلھ �مما �السلطات �فصل �مبدأ �عن �خروج �بأنھ �و��

للسلطة�القضائية،�وع���الرغم�من�ذلك���انھ�أصبح�منذ�مدة�حقيقة�قائمة�بذا��ا،�فاإلدارة�يمك��ا�ان�توقع�جزاءات�من�

�غ���ا��اجة �ومن �نفس�ا �سلطة��تلقاء �عن �صادرة �إدار�ة �قرارات ��� �وال��اية �البداية ��� �ا��زاءات �و�ذه �القضاء، �تدخل ا��

  إدار�ة�و�ذا�ما��سمح�ل�ا�بتحقيق�تم���ا�واستقالل�ا�عن�العقو�ات�القضائية،�كما�سوف�نو���فيما�ي��

  الفقرة��و��:��عر�ف�ا��زاء�

"��ل�قرار�صادر�عن�ج�از�اداري�من�أجل�زجر�فعل�منصوص��ا��زاء��داري�بأنھ�munechعرف�الفقيھ�الفر�����مو�ش��

ا��زاء��داري��و�"��و��colliardعليھ�بنص،�او�تصرف�عام��عت���متعارضا�مع�املص��ة�العامة"،�كما�عرف��ستاذ��وليار�

"�قرار�يصدر��ان�ا��زاء��داري �Dragoقرار�اداري�ذو�مضمون�فردي،��ستعمل�من�أجل��دف�زجري".�واعت���الفقيھ�درا�و�

فإن�العنصر��Odentمن�أجل�توقيع�عقو�ة�ع����خالل�بقواعد�متم��ة،����اطار�نظام�قانو�ي�مع�ن�"،�وحسب��ستاذ�أودن�

،�وأيضا�تم��عر�فة�بأنھ�1املحدد�ل��زاء��و�"�الرغبة����العقاب�ع���خطأ�مرتكب�من�طرف�ال��ص�الذي�يوقع�عليھ�ا��زاء"

  .2السلطة��دار�ة�ضد���ص�ما�ملخالفتھ�للقوان�ن�واللوائح�"�"��ل�ا��زاءات�ال���تتخذ�ا

اما�بال�سبة�للفقھ�العر�ي�فقد�حاول�العديد�من��ساتذة�العرب�وضع��عر�ف�ل��زاء��داري�ومن��ذه�التعر�فات�نورد�ما�

ابية�ال���توقع�ا�سلطات�ي��:�فقد�عرف��ستاذ�محمد�سعد�فودة�ا��زاءات��دار�ة�بقولھ�"���ا��زاءات�ذات�ا��اصية�العق

إدار�ة�مستقلة�او�غ���مستقلة�و���بصدد�ممارس��ا�لسلط��ا�تجاه��فراد��غض�النظر�عن��و���م�الوظيفية�كطر�ق�اص���

  .3لردع�خرق��عض�القوان�ن�واللوائح"

                                                           
1

  .104د�ا:�ادر�س�بوزرزايت،�الزجر��داري،�مرجع�سابق،�صالتعر�فات�املذ�ورة�أعاله�والواردة�من�قبل�الفقھ�الفر�����أور �-�
2

�-� Gerard Cornu, Vocabulaire juridique, presses universitaire de France, Paris, scd, p7. 

انونية،�تخصص�قانون�اداري�وادارة�عامة،��لية�اورده:�عقون�م�دي،�الرقابة�القضائية�ع���مشروعية�ا��زاءات��دار�ة�العامة،�مذكرة�لنيل�ش�ادة�املاجست������العلوم�الق

.�5،�ص2013/2014ا��قوق�والعلوم�السياسية،�جامعة�ا��اج���ضر�باتنة،�ا��زائر،�السنة�ا��امعية�  
3

  .67ص2007محمد�سعد�فودة،�النظام�القانو�ي�للعقو�ات��دار�ة،�دار�ال��ضة�لل�شر�والتوز�ع،�القا�رة،��-�
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�من�املحكمة�ا��نائية�كما�اعت���الدكتور�غنام�محمد�غنام�ا��زاءات��دار�ة�بأ��ا�"���سلطة��دارة����فرض�جزاءات�بدال �

  .1ع���غ���ا��اضع�ن�ل�ا�او�املتعامل�ن�مع�ا"

وحسب�رأي��ستاذ�محمد�با���ابو�يو�س�فإن�ا��زاءات��دار�ة�العامة����"�عقاب��ع�د�املشرع��سلطة�توقيعھ�ا���ج�ة��

ستاذ�إدر�س�بوزرزايت�فقد�عرف�ا�بأ��ا�"�،�اما�� 2إدار�ة�ع����ل�من�يخالف�ال��اما�قانونيا�او�ال�يمتثل�الحد�القرارات��دار�ة"

��خالل� �حاالت �ع�� �ا��زاء �إصدار�وتنفيذ �بنفس�ا �تتو�� �ان ��� �ا��ق �ل�ا �وتخول ��دارة، �تتوفر�عل��ا �ال�� �السلطة تلك

  3باالل��امات�ال���تفرض�ا�ع���املدار�ن،�دون�ا��اجة�ا���تدخل�السلطة�القضائية"

أنھ�"�جزاء�توقعھ��دارة�او�السلطات��دار�ة�املستقلة�(��ان،�مجالس،�سلطات)�ع���و�نالك�من�عرف�ا��زاء��داري�ب�

�فراد�او�املؤسسات�دون�تدخل�القضاء،�ن�يجة�الرت�ا��م�مخالفة�او�اعتداء�ع���مص��ة�يحم��ا�املشرع،�وذلك���دف�حماية�

�ا� ��� "� �وأيضا �العام"، �او�النظام �العامة�او�النظام��قتصادي ����حالة�املص��ة ��دار�ة �السلطات ���ا �تق��� �ال�� �زاءات

�أي� �ع�� �توقع �عامة �ت�ون �قد ��جراءات ��ذه �وان �املختلفة، �ألغراض�ا �تحقيقا �الدولة ��شاط �تنظم �ال�� �القواعد مخالفة

  .��4ص�خالف�واجبا�عاما،�وقد�ال�توقع���ع���ا��اص�تر�ط�م�باإلدارة�عالقة�خاصة�مثل�ا��زاءات�التأدي�ية"

� �او�ومن �شك�� �اما �معيار�ن �ع�� ��داري �ا��زاء �مف�وم �تحديد ��� �اعتمد �م��ا �العديد �ان �نرى �السابقة �التعر�فات خالل

�السلطة� �طرف �من �يوقع ��داري �ا��زاء �ان �ع�� �ركزت ��راء �اغلب �ان �نجد �(الشك��) �للمعيار��ول �فبال�سبة موضو��،

و��ذا�يختلف�عن�ا��زاء�القضا�ي�الذي�توقعھ�السلطة�القضائية،�ولكن���دار�ة،�فالبد�من�ان��ذه��خ��ة����ال���اصدرتھ،

�ذا�املعيار��عرض�للنقد�رغم�س�ولتھ�و�ساطتھ،�ذلك�الن�القضاء�ا��نا�ي�يوقع�احيانا�جزاءات�مدنية�وأخرى�إدار�ة،�كما�ان�

  .5املشرع��ع�د�احيانا�ا�����ان�إدار�ة�باختصاصات�قضائية

ال��وء�للمعيار�الثا�ي�(املوضو��)����تحديد�ا��زاء��داري،�والذي�يتضمن�بدوره�عدة�معاي���و�ناء�ع���ذلك��ان�البد�من�

�ومعيار� �طبيع��ا، �بالنظر�ا�� �تمي���ا��زاءات �أي �ا��زاء �معيار�طبيعة �و��: �وتمي���ا ��دار�ة �ا��زاءات �لتحديد موضوعية

                                                           
1

،�1/�عدد�18ون��داري�ا��نا�ي�والصعو�ات�ال���تحول�دون�تطو�ره�(القسم��ول�والثا�ي)،�مقال�م�شور����مجلة�ا��قوق،�جامعة�ال�و�ت،�السنة�غنام�محمد�غنام،�القان�-�

 .285.ص1994مارس�
2

 .13،�ص2000ندر�ة،�مصر،�محمد�با���ابو�يو�س،�الرقابة�القضائية�ع���شرعية�ا��زاءات��دار�ة�العامة،�دار�ا��امعة�ا��ديدة�لل�شر،��سك�-�
3

 .3إدر�س�بوزرزايت،�مرجع�سابق،�ص�-�
4

حة�لنيل�ش�ادة�الدكتوراه،��لية�ناصر�حس�ن�محسن�ابو�جمة�ال����،�ا��زاءات�ال���توقع�ا��دارة�بمناسبة�ال�شاط��داري����غ���مجال�العقود��دار�ة�والتأديب،�اطرو �- �

  .27،�ص2010ا��قوق،�جامعة�القا�رة،�مصر،�
5

  .5عقون�م�دي،�مرجع�سابق،�ص�-�
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��� �من �كب��ة �درجة �ا��ر�مة �بلغت �اذا �بمع�� �املحمية، ��ذه�املص��ة ��� �ا��زاء �في�ون �املجتمع �قيم ��� �عالية �وم�انة مية

ا��الة�جنائيا،�اما�عندما�ت�ون�ا��ماية�ملص��ة�اقل�درجة�من�ذلك�في�ون�ا��زاء�ف��ا�ادار�ا،�وأخ��ا�معيار�الضرر،�يتجھ�

�جسي �الضرر ��ان �اذا �بحيث �عليھ، �املعاقب �الفعل �جراء �جسامة�الضرر�الواقع �مدى �املعيار�ا�� �ا��ر�مة�انصار��ذه �فإن ما

  ت�ون�جنائية�و�عاقب�عل��ا��عقو�ة�جنائية،�اما�اذا��ان�الضرر�غ���جسيم�فإنھ�يكتفي�با��زاء��داري.

�ذو� �قرار�اداري�انفرادي "� �بأنھ ��داري �ا��زاء ��عر�ف �يمكننا �واملعاي���املعتمدة�ف��ا �فق�ية ��عار�ف �قدمناه�من �ما �خالل من

��دار  �السلطة �توقعھ �عقا�ي �من�مضمون �عالقة �ال�تر�ط�م���ا �ال�� �الطبيعية�او�املعنو�ة �سواء �ع������اص �املختصة �ة

  أجل�زجر��فعال�ال����ش�ل�مخالفة�لنظام�قانو�ي�مع�ن���دف�حماية�املص��ة�العامة".

  الفقرة�الثانية:�خصائص�ا��زاء��داري�

ا�رة�فرض��ا�متطلبات�التوازن����ا��ياة�اليومية�أل�شطة�أصبح�ا��زاء��داري�اليوم�طر�قا�مألوفا�لتنفيذ�القوان�ن�وأصبح�ظ

�دارة�املختلفة،�فا��زاء��داري�لم�ي�شأ�عبثا�بال��دف�وانما�لھ�معالم�تحدده�وأ�داف��ستجو�ھ�و���ال���تحدد�خصائصھ�

ل���ينظر�ال��ا�منھ،�ف�و�وال���تتمثل����ثالث�خصائص�رئ�سة�يمكن�استخالص�ا�من�مف�ومھ�العام،�وال���ت�باين�تبعا�للزاو�ة�ا

من�الناحية�العضو�ة��عقد��ختصاص�باتخاذه�ا���ج�ة�إدار�ة�ومن�الناحية�الغائية���دف�ا���الردع�ع���مخالفة�اما�من�

  .1ج�ة�نطاق�التطبيق�ف�و�يتصف�بالعمومية�فال�يتوقف�اتخاذه�ع���وجود�رابطة�تقوم�ب�ن��دارة�و�فراد�املحاط�ن�بھ

ينعقد��ختصاص����توقيع�ا��زاء��داري�لإلدارة�العامة،�ولعل��ذا��مر���داري�توقعھ�سلطة�إدار�ة:أوال:�ا��زاء�� 

�فإن� �وذكرنا �سبق �وكما �توقيع�ا، �سلطة �وحده �القضاء �يملك �ال�� �ا��نائية �ا��زاءات �عن ��داري �يم���ا��زاء �ما �و�أ�م

�ان �إدار�ة ���قرارات ��� �ما �الزجر�ة ��دار�ة �اساس��جراءات �إال�ع�� �انفرادية �إدار�ة �ال��عت���كقرارات �ا��ا �بحيث فرادية،

�الستخدام� �املخولة �وحد�ا ��� ��دار�ة �السلطات ��ون �ا�� ��مر�بد��يا ��ذا �و�عود �تصدر�عنھ، �ل���از�الذي ��داري الطا�ع

ت���من�ا��اص�القانون�العام،������،�وعليھ�فا��زاء�يفقد�صفتھ��دار�ة�اذا�ما�اتخذتھ�ج�ة�ال��ع2امتيازات�السلطة�العامة

�اعمال� �وصف �يمكن �فكما �باتخاذه، �قانونا �ل�ا �مرخص �ت�ون �خاصة ��يئات �قبل �يصدر�من �ان �يمكن �است�نائية حاالت

                                                           
1

  .�50سيغة�فيصل،�مرجع�سابق،�ص�-�
2

  107ادر�س�بوزرزايت،�مرجع�سابق،�ص�-�
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بصفة��-���اص�ا��اصة����حاالت�معينة،�بأ��ا�اعمال�إدار�ة،�فإن�ا��زاء��داري�ايضا�يمكن�ان�يصدر�من�قبل��يئات�

  ة�ألح�ام�للقانون�ا��اص.خاضع�-است�نائية�

ان�ما�ي�ب���التأكيد�عليھ�انطالقا�مما�سبق،�ان�ا��زاءات��دار�ة�ما������نوع�من�أنواع�القرار��داري�التنفيذي،�أي�القرار�

الذي�يتضمن����حد�ذاتھ�آثارا�قانونية�خاصة�بھ،�ومن�ثمة�فإنھ�ال�يمكن�ان�تصدره�سوى�سلطة�إدار�ة�بمعنا�ا�العضوي�أي�

 .1صف�ا�مجموعة�من��ج�زة�املوجھ���دمة�املص��ة�العامةبو 

يتداخل�ا��زاء��داري�مع�ا��زاء�ا��نا�ي����ان��ل��ما�لھ�خاصية�الردع�الذي��ثانيا:�ا��زاء��داري�ذو�طبيعة�ردعية:

نظر�عن�طبيع��ا،�يوقع�ع���سلوك�آثم�كما�ان�السلوك�املوجب�ل�ل��ما�ينطوي�ع���اعتداء�ملص��ة�يحم��ا�القانون��غض�ال

ول�س�بالضرورة�ان�ت�ون�املص��ة�الواقع�عل��ا��عتداء�إدار�ة�بحتھ،�فالع��ة�بوقوع��عتداء�ع���املص��ة�بلغت�أ�مي��ا����

،�فمثال���ب�رخصة�القيادة�ادار�ا��س�ب�السكر�2نظر�املشرع�ا���ا��د�الذي��ستوجب�حماي��ا�أيا��ان�صاحب�تلك�املص��ة

�دد�مرتكبھ�مص��ة�جديرة�باالعتبار�تتمثل����حق�مستعم���الطرق�العمومية،�والسائق����حياتھ�و�نا��يمثل�جزاء�عن�فعل

  .3نرى�ان�املص��ة��دار�ة�ل�ست�محل�اعتبار�ورغم�ذلك�يبقى�ا��زاء�إدار�ا

واملعنوي،�ألن�القول��غ����و���تب�ع���الطبيعة�الزجر�ة�ل��زاء��داري�ان�تتوفر����املخالفة�املستوجبة�ا��زاء�الركن�ن�املادي

،�حيث�ان�ا��زاء��داري�يخضع�لذات��4ذا�يمثل��عدي�ع���احد�اسس�القانون�ا��نا�ي�و�و�"�ال�جر�مة��غ���ركن�معنوي�"

املبادئ�ال���يخضع�ل�ا�ا��زاء�ا��نا�ي،�ولعل��ذا�ما�عناه�املجلس�الدستوري�الفر�����عندما�قال�بان�"��ذه�املبادئ�ال�تتعلق�

�ب �لو�ع�د�فحسب �ح�� �زجر�ة �جزاء�ذو�طبيعة �ل�ل �بال�سبة �توافر�ا ��ستلزم �وانما �القضاء�ا��نا�ي �يحكم���ا �ال�� العقو�ات

  املشرع��سلطة�اتخاذه�ا���ج�ة�غ���قضائية�".

�والنظم� �للقانون، �غ���مطابق �تصرف �ع�� �أي �قانو�ي، �بال��ام ��خالل �ع�� �املعاقبة �ا�� ��و�قرار���دف ��داري �فا��زاء إذا

،�فمن�خالل�غايتھ�الزجر�ة�يتم���ا��زاء��داري�عن�غ��ه�من�أنواع�القرارات��دار�ة�املشابھ�لھ��5دار�ة�ا��اري�العمل���ا

  مثل�اجراءات�الشرطة��دار�ة�والعقو�ات�التأدي�ية�وغ���ا.

                                                           
1

 نفس�املرجع،�نفس�الصفحة.�-�
2

  .�51سيغة�فيصل،�مرجع�سابق،�ص�-�
3

  .19محمد�با���ابو�يو�س،�مرجع�سابق،�ص�-�
4

  .10عقون�م�دي،�مرجع�سابق،�ص�-�
5

 .120ق،�صادر�س�بوزرزايت،�مرجع�ساب�-
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��داري: �ا��زاء �عمومية �م�ثالثا: �لفئة �املعاقب �بانتماء ��داري �ا��زاء �توقيع �يرتبط �بال�سبة�ال ��و�الشأن �كما عينة

للعقو�ات�التعاقدية�أو�بدخولھ�ضمن�طائفة�معينة،�كما��و�ا��ال�بال�سبة�للعقو�ات�التأدي�ية�وال���تف��ض���ة�توقيع�ا�

  وجود�عالقة�وظيفية�او��عاقدية�تر�ط�ب�ن�املعاقب�و�دارة.

�ل�من�يخالف�نص�قانو�ي�او�قرار�اداري�بال�سبة��فا��زاء��داري�يتصف�بالعمومية�من�حيث�تطبيقھ،�بمع���انھ�يطبق�ع��

�ا��� �اقرب �ت�ون �بذلك �فإ��ا �و�دارة �املعاقب �ب�ن �رابطة �قيام �ال��ش��ط ��دار�ة �العقو�ة ��انت �وإذا �م��ما، �بأي للمخاطب�ن

�ا �من �او�غ��ه �العقو�ات �قانون ��� �قانو�ي �نص �يخالف �من ��ل �ع�� ��سري ��خ��ة ��ذا �ان �حيث �ا��نائية لنصوص�العقو�ة

  .1التجر�مية����القوان�ن��خرى 

  املطلب�الثا�ي:�صور�ا��زاء��داري 

��عض� ��� ��و�ا��ال �كما �بذاتھ �وقائم �مستقل �قانو�ي �كنظام ��دار�ة �ا��زاءات �الفر���� �مثل �مثلھ �املغر�ي �املشرع �ي�ب�� لم

ات��داري�كقانون�مستقل�وقائم�بذاتھ،��ذه��نظمة�القانونية��خرى��ال�شر�ع��يطا���و�ملا�ي�ال���تب�ت�قانون�العقو�

�معاير� �ع�� �اس�نادا �ا��زاءات ��ذه �صور �استخالص ��غية �القانونية �النصوص �مختلف ��� �نبحث �أن �علينا �حتمت الوضعية

السلطة�العامة،�و�استقراء�النصوص�القانونية����مختلف�املجاالت�نجد�أن�ل��زاء��داري�العديد�من�الصور�و�نواع،�وال���

  يمكن�حصر�ا����جزاءات�تنصب�ع���الذمة�املالية�للمخالف،�وجزاءات�أخرى�تنصب�ع�����صھ.

  الفقرة��و��:�ا��زاءات��دار�ة�املالية�

��دار�ة� �ا��زاءات �ا�م �من ��عد �و�� ���صھ �ع�� �ول�س �عليھ �للمح�وم �املالية �الذمة �ع�� �املالية ��دار�ة �ا��زاءات تنصب

��ستع �وال�� �شيوعا �يتعذر�علينا�وأك���ا �املالية �ا��زاءات �لتعدد �ونظرا �واللوائح، �القوان�ن ��عض �خرق �ملواج�ة ��دارة ���ا �ن

�تفرض� �ال�� �تلك �دون �وا��اص، �العام �بنوعيھ �الردع �لتحقيق ���دف �ال�� �ا��زاءات �تلك �املجال ��ذا ��� ���منا �وما حصر�ا،

�ا��ر�م �وقوع �قبل �عليھ ��ان �ما �ا�� �الوضع �وإعادة �ج���الضرر �واملصادرة�لغرض ��دار�ة �الغرامة �دراسة �نقتصر�ع�� �لذا ة،

  �دار�ة�ع���التوا��.

                                                           
1

  .26.�ص2008عبد�العز�ز�خليفة،�عبد�العز�ز�خليفة،�ضمانات�مشروعية�العقو�ات��دار�ة�العامة،�م�شأة�املعارف،��سكندر�ة،��-�
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يتم���نظام�الغرامات�بأنھ�كث��ا�ما�يرد����العقود��دار�ة،�و�طبق�ألي�نوع�من�ال��امات�املتعاقد�مع��اوال:�الغرامة��دار�ة:

،��1دارة�ع���املخالف�بدال�من�متا�عتھ�جنائيا�عن�فعل��دارة،�و�قصد�بالغرامة��دار�ة�ذلك�املبلغ�من�النقود�الذي�تفرضھ

كما��و�ا��ال�بال�سبة�ل��رائم�ا��مركية�والضر��ية�واملرور�ة،�وقد�يتحفظ�الفعل�بوصفھ�ا��نا�ي�وعندئذ�من�شأن�دفع�

يد�للفعل،�مع�التحفظ�الغرامة�املالية�����عض��حوال�انقضاء�الدعوى�ا��نائية،�واحيانا�تمثل�الغرامة��دار�ة�ا��زاء�الوح

  .2بحق�الفرد����الطعن�امام�القضاء�ع���الضرر�الصادر�بفرض�الغرامة

وتتخذ�العديد�من�الدول�الغرامات��دار�ة�كبديل�للتخفيف�من�العقو�ات�ا��نائية�ففي�الدول�ال���تب�ت�قانون�العقو�ات�

د�حدد�مقدار�ا�ب�ن�حدين�اد�ى�واق����بحيث�ال�تقل�نص�ع���الغرامة��دار�ة،�وق��OWIGداري�نجد�ان�املشرع��ملا�ي�

مارك،�و�و�نفس��تجاه�الذي�ت�ناه�املشرع��يطا���حيث�حدد�ايضا�حدا��1000عن�خمسة�مار�ات�وال�تز�د�كأصل�عام�عن�

  .3اد�ى�واق����للغرامات��دار�ة

ما�ع���نظام�موحد�ل��زاءات��دار�ة،�إال�اما�فيما�يخص�املشرع�املغر�ي�فشأنھ�شأن�املشرع�الفر�����حيث�لم��عتمد��ل�م��

�املخالفة� ��فعال ��عض �ملواج�ة �اص�� �كطر�ق �وذلك �مختلفة �مواضيع ��� ��دار�ة �بالغرامات ��ستع�ن �املغر�ي �املشرع ان

ذلك��للقوان�ن�واللوائح،�وعليھ�نجد�املشرع�املغر�ي�ع���غرار�الفر�����تأثر�بنظام�ا��د�من�العقاب�وا��د�من�التجر�م،�و�ظ�ر 

،�ال���نصت�ع���العديد�من�ا��زاءات����4العديد�من�القوان�ن�املتفرقة�نذكر�م��ا�ع���س�يل�املثال،�املدونة�العامة�للضرائب

سمت�بدور�ا�ا���جزاءات�عامة،�و���تلك�ا��زاءات�ال����ش��ك�ف��ا�نوع�ن�او�اك���من�
ُ
�دار�ة�املتمثلة����الغرامات،�وال���ق

%�من�مبلغ�100من�املدونة�ال���نصت�ع���انھ�"�تطبق�غرامة��ساوي��187ل�ذلك�ما�نصت�عليھ�املادة�انواع�الضرائب،�ومثا

�ا��اضع� �او�ساعد �الضر�بة، �دفع �من �التملص �ا�� ���دف �اعمال ��� �سا�م �انھ �ث�ت ���ص ��ل �ع�� �م��ا �املتملص الضر�بة

عقو�ة�التأدي�ية�إذا��ان�يمارس�وظيفة�عمومية�للضر�بة�او�اشار�عليھ�بخصوص�تنفيذ��عمال�ملذ�ورة،�بصرف�النظر�عن�ال

."  

                                                           
1

  .321غنام�محمد�غنام،�مرجع�سابق،�ص�-�
2

  .25،�ص2004اعية�وا��نائية،�قسم�البحوث�املعاملة�ا��نائية،�القا�رة،�عطية�م�نا،�الغرامة�كبديل�عن�ا���س�قص���املدة،�دراسة�مقارنة،�املركز�القومي�لل��ون��جتم�-�
3

  .�23.�ص2008ام�ن�مصطفى�محمد،�النظر�ة�العامة�لقانون�العقو�ات��داري�"ظا�رة�ا��د�من�العقاب"،�دار�ا��امعة�ا��ديدة�لل�شر،��سكندر�ة،�مصر،��-�
4

الصادر�ب�نفيذ��2007للسنة�املالية��06- 43من�قانون�املالية�رقم��5،�املحدثة�بموجب�املادة�2018لعامة�للضرائب�لعام�انظر�ا��زء�الثالث�من�الكتاب��ول�من�املدونة�ا�-�

  ).2006د�سم����31(��1427ذي�ا���ة��10بتار�خ��1.06.232الظ����الشر�ف�رقم�
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�مدونة� ��� �الغرامة �ع�� �النص �ايضا �نجد �باملغرب، �الزجر��داري �قطاعات �اقدم ��عت���من �الذي �الضر��� �بامليدان وارتباطا

�السابقة �والضرائب�الغ���مباشرة �1ا��مارك �الفصل ��� �تنص ��انت �حيث �العق�300، �تك�����صبغة �ي���:" �ع���ما و�ات�م��ا

� ���ا�عن: �املعاقب ��-�1دار�ة�الغرامات ��نظمة�املوقفة؛ �يخص �فيما �الطبقة�الثالثة �من ��و����-2ا��نح �من�الطبقة ا��نح

،�و�نا�نجد�ان��ذا�الفصل�قد�اكد�ع���ان��ذه�الغرامات�تك�����صبغة�2"299من�الفصل��6و��5و��2املنصوص�عل��ا����

املتعلق�بحر�ة��سعار�واملنافسة،�الذي���12- ��104الغرامات��دار�ة�نجد�القانون�رقم�ومن��مثلة�ايضا�ع��،3عقو�ات�إدار�ة

كرس�ضمن�مواده�ا��زاءات�ال���يمكن�للسلطات��دار�ة�تطبيق�ا،�حيث�نص����القسم�التاسع�منھ�ع���العقو�ات��دار�ة،�

،�و�جدر��شارة�اخ��ا�ا���ان�الغرامة��دار�ة�تتخذ�4تال���ذكرت�الغرامة��دار�ة�كإحدى�تلك�العقو�ا�98وتحديدا����املادة�

عدة�اش�ال،�فقد�ت�ون�مبلغا�من�املال�تفرضھ��دارة�باإلرادة�املنفردة�ع���املخالف�وقد�ت�ون����ش�ل�مصا��ة�ب�ن��دارة�

 .5واملخالف

،�وقد�عرف�ا�املشرع�املغر�ي��6دون��عو�ضُ�ع���باملصادرة�انتقال�مال�املح�وم�عليھ�ا���الدولة�ب�ثانيا:�املصادرة��دار�ة:

من�القانون�ا��نا�ي�بأ��ا�:�"���تمليك�الدولة�جزءا�من�أمالك�املح�وم�عليھ�أو��عض�أمالك�املح�وم�عليھ�أو�����42الفصل�

  .�7عض�أمالك�لھ�معينة"

�الفر  �ثروة ��ل �مصادرة �محل�ا �العامة �فاملصادرة �خاصة، �ومصادرة �عامة �مصادرة �نوعان �ا���واملصادرة �واضاف��ا �وامالكھ د

ملكية�الدولة،�و�ذه�املصادرة��عت���محظورة،�وذلك��عود�لعدم�اس�يفا��ا�لشروط�العقو�ة����ال�شر�عات�ا��نائية�واملدنية�

،�8وايضا�الن�املصادرة�ال�يمكن�ان�تنصب�إال�ع���املبالغ�املالية�املتحصلة�من�ارت�اب�ا��ر�مة�دون�غ���ا�من�اموال�الفاعل

                                                           
1

،�1977اكتو�ر��13بتار�خ��3389الضرائب�الغ���مباشرة،�م�شور�با��ر�دة�الرسمية�عدد�،�املتعلق�بمدونة�ا��مارك�و 1977اكتو�ر��9صادر�بتار�خ��339- 77-1ظ����شر�ف�رقم��-�

 ,2000يونيو��15بتار�خ��4804،�م�شور�با��ر�دة�الرسمية�عدد�2000يونيو��5بتار�خ��222-00- 1كما�تم��عديل�ا�وتتميم�ا�بمقت����الظ����الشر�ف�رقم�
2

ن�العقو�ات��دار�ة�والتداب����حتياطية�ا��قيقية�املطبقة����ميدان�املخالفات�ا��مركية�بموجب��عديل�مدونة�ا��مارك�يجدر��شارة�ا���انھ�تم�حذف�الغرامات�من�ب��-�

 املذ�ور�اعاله.��222-00- 1والضرائب�الغ���مباشرة،�بمقت����ظ����شر�ف�رقم�
3

 .41- 40ادر�س�بوزرزايت،�مرجع�سابق،�ص�-�
4

� -�� �رقم ��12-104انظر�القانون �املتعلق �رقم �ظ����شر�ف �الصادر�ب�نفيذ ��سعار�واملنافسة، �116-14-1بحر�ة ��� ،2�� ��1435رمضان �ا��ر�دة�2014يونيو��30( ��� �م�شور ،(

وز�ما��عادل�عشر�غرامة�ال�تتجا�-2...��-1منھ�ع���انھ�:�"�العقو�ات��دار�ة�مرتبة�حسب�شد��ا����:��98،�حيث�نصت�املادة�2014يوليو��24الصادر�بتار�خ��6276الرسمية�عدد�

 مسة��ف�در�م�...�"�.مرات�مبلغ�متوسط�رقم�اعمال�املخالف��سبو���محسو�ا�ع���اساس�آخر�سنة�محاس�ية�مختتمة،�دون�ان�تتجاوز�ثالثمئة�الف�در�م�او�تقل�عن�خ
5

  .321غام�محمد�غنام،�مرجع�سابق،�ص�-�
6

  .88،�ص2002لدار�العلمية�الدولية�لل�شر�والتوز�ع،�عمان��ردن،�ع���احمد�الزغ��،�اح�ام�املصادرة����القانون�ا��نا�ي،�ا�-�
7

مكرر��2640)،�باملصادقة�ع���مجموعة�القانون�ا��نا�ي،�ا��ر�دة�الرسمية�عدد�1962نون����26(�1382جمادى�الثا�ي��28الصادر�بتار�خ��413-59-1الظ����الشر�ف�رقم��- �

  �عديالتھ.،�و 1253)،�ص1963يونيو��5(�1383محرم��12بتار�خ�
8

،�ع���املوقع��لك��و�ي�2011ف��اير��9،�م�شور����مجلة�العلوم�القانونية،�بتار�خ����96/23631امللف�رقم��22/1/2003،�املؤرخ�����9/222انظر�قرار�املجلس��ع���عدد��-�

http://www.marocdroit.com���،26/8/2017،�تار�خ�الولوج. 
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صادرة�ا��اصة�فمحل�ا����ء�مع�ن�ي�ون�أداة�ا��ر�مة�او�ي�ون�قد�استخدم�ف��ا�او�يحصل�م��ا�و���ال���تطبق�عل��ا�اما�امل

  اح�ام�القانون�ا��نا�ي.

���� ��داري �العقو�ات �لقانون �وطبقا ���انھ �ا��نائية �املحاكم ���بواسطة �كعقو�ة �باملصادرة �ال�يق��� �انھ ��صل ��ان واذا

ذا�النظام،�ي�ون�لإلدارة�ان�تقرر�املصادرة��دار�ة�كجزاء�اداري�إضا���او�تكمي���او�اص���ملواج�ة��عض�الدول�ال���تب�ت��

�مستقل،� �كقانون �النظام ���ذا �تأخذ �ال �ال�� �ال�شر�عات �اغلب �وكما �فإنھ �املغر�ي �للمشرع �بال�سبة �اما ��دار�ة، ا��رائم

صادرة���بحكم�قضا�ي،�و�التا���فاملصادرة�بالش�ل�الذي�عا��ناه�سابقا�و�استقراء�اح�ام�القانون�ا��نا�ي�نجده�ال�ُيج���امل

  ل�س�من�صالحيات��دارة����توقيع�ا�بل�تبقى�من�صالحيات�ا���ات�القضائية�فقط.

  الفقرة�الثانية:�ا��زاءات��دار�ة�ال��صية�

ان�من��عض�ا��قوق�و�متيازات�و�عت���أك���تتمثل�ا��زاءات��دار�ة�ال��صية�او�املقيدة�ل��قوق�(الغ���مالية)����ا��رم

�مختلف� �حرصت �لذا �املالية، �بذمتھ �مساس�ا �أك���من �املخالف ����ص �ملساس�ا �نظرا �املالية �ا��زاءات �من �قوة واشد

ال�شر�عات�ع���تقييد�سلطة��دارة�بفرض�ا،�ذلك�ألن�ت��ير�سلطة��دارة����توقيع�ا�يبدو�صعبا�وعس��ا�باملقارنة�مع�ت��ير�

سلط��ا�بفرض�ا��زاءات�املالية،�وتتمثل�ا�م�ا��زاءات��دار�ة�غ���املالية�او�ال��صية������ب�او�الغاء�ال��خيص،�غلق�

  امل�شأة،�ا��رمان�من�مزاولة�م�نة�او��شاط،�وقرار�ال�دم�و�و�ما�سن�ناولھ����ما�ي��:

السلطة�العامة�ع����ل�من�يمارس�ا��ق��جزاء�توقعھ�-أيا��انت�طبيعتھ��-�عد���ب�ال��خيص��أوال:���ب�ال��خيص:

الذي�خولھ�لھ��ذا�ال��خيص�ع���نحو�مخالف�للقوان�ن�واللوائح،�وقد�يتمثل���ب�ال��خيص����ا��اء�ممارسة�ا��ق�بصفة�

�مؤقتة �ملدة �ممارستھ �او�وقف �للسلطة���1ائية �ي�ون �املرور�اذ �قوان�ن �مواد ��� �الرئ���� �مجالھ �ال��خيص ���ب �يجد �حيث ،

�تمس���دار�ة �ا��ا �حيث ��ك���شيوعا �القيادة �رخصة �و�عت�����ب �القانون، �بنص �محدد �القيادة �رخصة ���ب �تقرر ان

  شر�حة�واسعة�من��فراد.

                                                           
1

  .33،�ص2004خالد�عبد�الفتاح�محمد�حس�ن،�املشكالت�العملية�لل��اخيص،�م�شورات�دار�الكتب�القانونية،�القا�رة،��-�
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وخصوصا����القسم�الثا�ي�من��1املتعلق�بمدونة�الس���ع���الطرق �52- ����50ذا��طار�نص�املشرع�املغر�ي����القانون�رقم�

ية���ب�رخصة�السياقة��ش�ل�فوري�من����اص�الذين�يرتكبون�حادث�س������حالة�سكر�الكتاب�الثا�ي�منھ�ع���ام�ان

ال���نصت�ع����168او�تحت�تأث���مخدر�او�تجاوز�السرعة�املسموحة..�وغ���ا�من�ا��االت،�حيث�نذكر�ع���س�يل�املثال�املادة�

� �املادة ��� �عل��ا �املنصوص �مرتكبو�املخالفات �يتعرض "� �لتوق�167انھ �اعاله �ملدة �السياقة �رخص �جانب��3يف �ا�� اش�ر.."،

�ب�ن� �من �كعقو�ة ��دارة �طرف �من �ال��خيص ���ب �ام�انية �ع�� �ايضا �املدونة �نصت �السياقة، �رخصة ���ب ام�انية

  .2العقو�ات��دار�ة

-03ن�رقم�ان���ب�ال��خيص�غ���محدد�بجرائم�املرور�فقط،�بل�يمتد��ذا�ا��زاء�ا���قوان�ن�أخرى�متفرقة،�نذكر�م��ا�قانو 

�والبصري �77 �السم�� �باالتصال �السم���3املتعلق �البث �استغالل �رخص �ع�� �ا��اصل�ن �معاقبة �ام�انية �ع�� �نص �والذي ،

�16منھ�ع���انھ�تطبق�ال�يئة�العليا�اح�ام�املادت�ن��43والبصري�ع���عدم�اح��ام�م�للقانون�او��ع�دا��م،�حيث�نصت�املادة�

�17لق�بإحدا��ا����حق�صاحب�ال��خيص...،�و�العودة�للظ����املذ�ور�نجد�ان�املادة�املتع�2002اغسطس��31من�ظ�����17و�

،�ترت�با�ع���ما�سبق،�يمكن�القول�ان���ب�ال��خيص��و�4تج���ملدير�الو�الة�ايقاف�الرخصة�املمنوحة�الستعمال�املوجات

دا���قوق�مك�سبة��علق�او�تقيد�او�تل������حالة�جزاء�اما�دائما�او�موقتا،�و�و�ال�يولد�حقوقا�اصلية،�وانما�قرارا�ادار�ا�مول

  .5عدم��ل��ام��شروط�ال��خيص

��داري: �الغلق �لصالحيا��ا��ثانيا: �تنفيذا �املختصة ��دار�ة �السلطة �تتخذه �الذي ��جراء ��و�ذلك ��داري �بالغلق يقصد

صفة���ائية�او�مؤقتة،���دف�عقاب�صاحبھ�القانونية��عمد�فيھ�ا���غلق�محل�ذو�استعمال�تجاري�او�م���او�ووقف��سي��ه�ب

  .6او�حملھ�لالمتثال�ألح�ام�القانون،�او�حماية�النظام�العام

                                                           
1

�-�� �رقم �الظ����الشر�ف �07- 10-1الصادر�ب�نفيذه �الصادر��� �2010ف��اير��11، �عدد �الرسمية �با��ر�دة �م�شور ،5824�� ��25بتار�خ �ص2010مارس ،2168�� �تم �كما عديلھ�،

�11بتار�خ��6490)،�م�شور����ا��ر�دة�الرسمية�عدد�2016يوليو��18(�1437شوال��13بتار�خ��106-16-1الصادر�ب�نفيذ�الظ����الشر�ف�رقم��14-116بمقت����القانون�رقم�

  .5865،�ص2016اغسطس�
2

  رق�املشار�ال��ا�اعاله�تحت�عنوان�العقو�ات�والتداب����دار�ة.واملحددة����الفرع��ول�من�الباب�الثا�ي�من�الكتاب�الثالث�من�مدونة�الس���ع���الط�-�
3

ف��اير��3املتعلق�باالتصال�السم���والبصري،�م�شور�با��ر�دة�الرسمية�بتار�خ��03- 77ب�نفيذ�القانون�رقم��1425ذي�القعدة��25،�الصادر����257- 04-1الظ����الشر�ف�رقم��-�

2005. 
4

ش�ن����2بتار�خ��5035القا����بإحداث�ال�يئة�العليا�لالتصال�السم���والبصري،�م�شور����ا��ر�دة�الرسمية�عدد��2002غشت��31صادر����ال�212- 02-1انظر�الظ����رقم���-�

�ال�شر�عية�وا�17،�والذي�ينص����املادة�2002 �الرخصة�بالتأس�س�و�ستغالل�بالشروط�املفروضة�عليھ�وفقا�للنصوص �"�اذا�لم�يتقيد�حامل �انھ: لتنظيمية�فإن�منھ�ع��

...�.�واذا�لم�يمتثل�املرخص�لھ�لألعذار�املوجھ�اليھ،...�و���حالة��ست��ال�يوقف�مدير�الو�الة�-2...�-1املجلس��ع���لالتصال�السم���والبصري�يجوز�لھ��عد�التداول�ان�يقرر:

  رخصة�استعمال�املوجات�..."
5

 .408،�ص2003ة�املدة�و�دائل�ا،�الطبعة��و��،�دار�ال��ضة�العر�ية،�القا�رة،�ايمن�رمضان�الز���،�العقو�ات�السالبة�ل��ر�ة�القص�� �-�
6

  .27عقون�م�دي،�مرجع�سابق،�ص�-�
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�حماية� �بمجال �القوان�ن�ا��اصة �ع���س�يل�املثال �ونذكر�م��ا ��دار�ة، �للسلطة �نصوص ��داري�اجراء�اباحتھ�عدة فالغلق

�"����حالة�عدم��16الذي�ينص����املادة��1ع���الب�ئةالب�ئة،�حيث�نجد�مثال�القانون�املتعلق�بدراسات�التأث��� منھ�ع���انھ:

امتثال�املخالف��عد�توجيھ��نذار�إليھ�و�انت�أشغال�التج����أو�البناء����مرحلة��نجاز�أو�تم�الشروع����استغالل�املشروع،�

���ة�من�محضر�املخالفة�ع����ل�من��تقوم�السلطة�ا���ومية�امل�لفة�بالب�ئة��عد�إشعار�السلطة�ا���ومية�املعنية�بإحالة

عامل��قليم�أو�العمالة�ورئ�س�املجلس�ا��ما���إلصدار��مر�باإليقاف�املؤقت�لألشغال����انتظار�صدور�ا��كم�من�طرف�

نع�املحكمة�املختصة،�يمكن����ا��االت�ال���تدعو�إ����ست��ال��مر�بإيقاف��شغال�حاال�و�إزالة�البنايات�والتج���ات�وم

  ��شطة�املخالفة�ملقتضيات��ذا�القانون".

�40ال�يجوز�قانونا�ألي���ص�البدء����انجاز�بناء�دون�ا��صول�ع���رخصة�البناء،�حيث�تنص�املادة��ثالثا:�قرار�ال�دم:

� �رقم �القانون �التعم���والبناء�12-66من �بمجال �ملب�2املتعلق �رخصة �ع�� �ا��صول �دون �بالبناء �القيام �يمنع "� �انھ اشرة�ع��

ذلك...�و�جب�ا��صول�ع���رخصة�البناء�كذلك����حالة�ادخال��غي��ات�ع���املبا�ي�القائمة..،�كما�يجب�ا��صول�كذلك�ع���

  رخصة�بناء�ع����ل��غي���كيفما��انت�طبيعتھ���م�واج�ة�البناية...".

� �رقم �قانون �عليھ��� �املشرع�املغر�ي �نص �الت�66-12وقد �وزجر�مخالفات �بمراقبة �حيث�املتعلق �الذكر، �السالف عم���والبناء

منھ�ع���انھ�"يصدر�املراقب�الذي�عاين�املخالفة�امرا�ا���املخالف�باتخاذ�التداب���الالزمة�إل��اء�املخالفة�����68نص����املادة�

ل�و��ا�ال��أجل�ال�يمكن�ان�يقل�عن�عشرة�ايام�وال�ان�يتجاوز�ش�را�واحدا،�اذا��انت��فعال�امل�ونة�للمخالفة�يمكن�تدارك�ا

�املجلس� �ورئ�س �املحلية ��دار�ة �السلطة �كال�من �بذلك �و�بلغ �خرق�ا �تم �ال�� �التعم���والبناء �بضوابط �اخالال�خط��ا تمثل

ا��ما���ومدير�الو�الة�ا��ضر�ة.�تقوم�السلطة��دار�ة�املحلية�بإصدار�امر���دم��شغال�او��ب�ية�املخالفة،�اذا�لوحظ�عند�

  ار�اليھ����الفقرة��و���اعاله،�ان�املخالف�لم�ينفذ��وامر�املبلغة�اليھ...�".ان��اء��جل�املش

نرى�من�النص�السابق�انھ�يخول�للسلطة��در�ة�ام�انية�اتخاذ��مر�بال�دم،�ولكنھ�قيد�تلك��م�انية�بان�يتم�ذلك��عد�منح�

ظرا���طورة��ذا��جراء،�ولكن����حاالت�أخرى�ال�يمنح�يوما�إل��اء�املخالفة�وتدارك�ا،�وذلك�ن�30-�10املخالف�أجل�ما�ب�ن�

                                                           
1

ا��ر�دة��،2003مايو��12موافق��1424ر�يع��ول��10الصادر�����1-03-60املتعلق�بدراسات�التأث���ع���الب�ئة،�الصادر�ب�نفيذ�الظ����الشر�ف�رقم��03-12انظر�القانون�رقم��-�

  .�2003يونيو��19بتار�خ��558الرسمية�عدد�
2

)�املتعلق�بمراقبة�وزجر�املخالفات����مجال�التعم���2016اغسطس��25(�1437من�ذي�القعدة��21بتار�خ��124-16-1الصادر�ب�نفيذ�ظ����شر�ف�رقم��66-12قانون�رقم��-�

�19بتار�خ��6501،�املتعلق�بالتعم��.�ا��ر�دة�الرسمية�عدد�1992يونيو��17بتار�خ��31-92-1ذ�ظ����شر�ف�رقم�الصادر�ب�نفي�90- 12والبناء؛�والقا����بتغي���وتميم�القانون�رقم�

 �.6630،�ص2016س�تم���
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املخالف�ذلك��جل�إل��اء�املخالفة،�حيث�ي�ون�تنفيذ�قرار�ال�دم��ش�ل�فوري�وتلقا�ي�من�قبل�السلطة��دار�ة��البناء�ع���

من�ب�ن��جراءات��دار�ة��،�وعليھ�فإن��ذا�ا��زاء��عت���العقو�ة��خطر 1ملك�من��مالك�العامة�للدولة�وا��ماعات�ال��ابية

  الزجر�ة�ال���تتخذ�ا�السلطات�املختصة�اتجاه�املخالف�عند�مخالفتھ�للقوان�ن�واللوائح.

  املبحث�الثا�ي:�ضمانات�مشروعية�ا��زاء��داري�

��� �ي�ون �ان �يجب �ا��زاء �و�ذه �أ�داف�ا، �لتحقيق ��دارة �إل��ا �ت��أ �ال�� ��ليات �ا�م �احدى ��داري �ا��زاء إطار�مبدأ���عد

املشروعية�كما�با���اعمال��دارة،�الذي�يقف�حاال�دون��عتداء�ع���حقوق��فراد�وحر���م،�وتطبيق�ملبدأ�مشروعية�ا��زاء�

�داري�فقد�أخضعھ�املشرع�ملجموعة�من�القواعد�ال���تطبق�ع���أي�جزاء�ذو�طبيعة�عقابية،�وال����عت���ضمانات�لألفراد�

���مواج�ة��دارة�الزجر�ة،��ذا�باإلضافة�ا���إخضاع�أعمال�السلطة��دار�ة�للرقابة،��مر�الذي��عت���الواقع�عل��م�ا��زاء�

  من�أفضل�الوسائل�ا��ماية���قوق��فراد�من�ان��ا�ات�السلطة��دار�ة�الزجر�ة.

  املطلب��ول:�الضمانات�القانونية�ملشروعية�ا��زاء�

�� �تتمتع �الزجر�ال�� �سلطة �إخضاع �جزاء�يجب �ع���أي �تطبق �ال�� �الدستور�ة �مجموعة�من�القواعد �إ�� ��دار�ة �ال�يئات ��ا

عقا�ي،�ومن�ثم�ع����ل�ا��زاءات��دار�ة،�فسلطة�الزجر�لل�يئات��دار�ة�ت�شأ����ظل�التناقض�ب�ن�طبيعة�القرار��داري�

ا�ع�غ���املألوف�لسلطة��دارة����توقيع�ا��زاء��و�والطا�ع�القضا�ي�إذ�أ��ا�تمثل�تقاضيا��عيدا�عن�القضاء،�لكن�ما�ي��ر�الط

خضوع�ا�ملجموعة�من�القواعد�ا��مائية�تتمثل����ضمانات�موضوعية،�وكذلك�إجرائية�مستمدة�من�القـانون�ا��نا�ي،��ل�

  ذلك�مع�احتفاظ�ا�ببعض�ا��صائص�املم��ة.

  الفقرة��و��:�الضمانات��جرائية�والش�لية�

ر�نود�ان��ش������البدا
ّ
ية�ا���انھ�ال�توجد�إجراءات�موحدة����مادة�ا��زاء��داري،�انما��ناك�مجموعة�من�القواعد�ال���تؤط

�القضاء� �من �او�املستمدة �للقانون �العامة �او�املبادئ �املكتو�ة �القانونية �النصوص ��� �وردت �ال�� �القواعد �سواء �املرحلة �ذه

�املك ��جرائية �الضمانات �مع �او�باملقارنة �وحياة��داري، �حر�ة �حماية �ضرورة �ع�� �تؤسس �إ��ا �إذ �ا��نائية، �املادة ��� ّرسة

امل�ني�ن،�رغم�أن�العقو�ات�ال���توقع�ا��دارة�العامة�ال�يمكن�أن�ت�ون�سالبة�ل��ر�ة�إال�أن�الضمانات��جرائية�ا��نائية�

                                                           
1

  من�القانون�املتعلق�بمراقبة�وزجر�مخالفات�التعم���والبناء�السابق�الذكر.�70املادة��-�
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رة�التطرق�ا����ذه�الضمانات��جرائية�يجب�تطبيق�ا�ع���الزجر��داري�نظرا�لقسوتھ،��وعليھ�فإننا�سنحاول�����ذه�الفق

  والش�لية�وال���تنقسم�ا���ضمانات��سبق�توقيع�ا��زاء��داري،�وضمانات�مصاحبة�إلصدار�ا��زاء.

��داري: �إلصدار�ا��زاء �السابقة �الضمانات �و����أوال: ��دار�ة، �او�ا��ر�مة �املخالفة �وقوع �منذ �املرحلة ��ذه تبدأ

يات�املتدرجة����الزمن�منذ�ارت�اب�الفعل�املخالف�ا���غاية�توقيع�ا��زاء،�وال����عد�ضمانات�تت�ون�من�مجموعة�من�العمل

�الزجر�ة �املسطرة ��س�� �او�ما ��دار�ة �ا��زاءات �ملشروعية �او�إجرائية ��ما�1مسطر�ة �نوع�ن �ا�� �تنقسم ��جراءات �و�ذه ،

  عن�نفسھ.وجوب�اخطار�صاحب�الشأن�للعدول�عن�املخالفة،�وتمكينھ�من�الدفاع�

�الشأن:�-1 �م�لة��اخطار�صاحب �واعطائھ �ارت�ا��ا، �اليھ �امل�سوب �املخالفة �بأوجھ �علما �املخالف �إحاطة ��دارة �ع�� يتع�ن

�العقو�ة� �توقيع ��� �ني��ا �بوضوح �فيھ �تب�ن �او�عملھ، �اقامتھ �محل �ا�� �انذار�ترسلھ �خالل �من ��ا �أسباب �وازالة �ع��ا، للعدول

��� �تلك�املخالفة، �عن �املمنوحة،��املقررة �املدة �خالل ��� �القانون �يتفق�مع�اح�ام �بما �لألوضاع �وتصو�بھ �عدم�امتثالھ، حالة

 .2وذلك�توقيا�الصطدام��دارة�باملخالف،�وما�ي�تج�عنھ�من�اثر�غ���مرغوب�فيھ

� �ع�� ��مثلة �ومن �عليھ، ��دار�ة �العقو�ة �توقيع �قبل �الزامية�اخطار�املخالف �ع�� �املغر�ي �القانون �نص �كث��ة�وقد �و�� ذلك

�10منھ�ع���ضرورة�منح��دارة�م�لة�من��68الذي�نص����املادة��3نذكر�القانون�املتعلق�بمراقبة�وزجر�مخالفات�البناء�والعم��

ايام�ا���ش�ر�لل��ص�الذي�قام�بإنجاز�بناء�دون�ا��صول�ع���رخصة�لذلك،�من�أجل�تصو�ب�الوضعية�وا��اء�املخالفة،�و���

مل�لة�املحدد�توقع�عليھ�العقو�ة��دار�ة�املقررة.�واملالحظ��نا�ان�املشرع�ألزم��دارة�بمنح�املخالف�أجال�حال�عدم�ال��امھ�با

يوما�إل��اء�املخالفة،�و���حال�وقعت�العقو�ة��دار�ة�قبل�انصرام��ذا��جل،�فإن�ذلك�يؤدي�ا���بطالن��30- 10محددا�من�

خ�����انھ�����عض�ا��االت�و���قليلة�ال�ُيلزم�املشرع��دارة�بإخطار�صاحب�الشأن�قرار�ا��زاء��داري،�و�جدر��شارة����� 

  قبل�توقيع�ا��زاء��داري�عليھ،�وذلك����حاالت��عت���جسيمة�وال�يمكن�تدارك�ا،�ك��ب�رخصة�السياقة��ش�ل�فوري.

�الدفاع:�-2 �حق �وق�اح��ام �دستورا �املكفولة ��ساسية �املبادئ �من �الدفاع �حق �ع����عد �القوان�ن ��افة �حرصت �فقد انونا

ضرورة�اح��ام�مبدأ�ا��ق����الدفاع،�كما�اكد�القضاء�ع���ذلك����العديد�من�اح�امھ،�حيث��عت���ضمانة��امة�واساسية�

                                                           
1

  .211ادر�س�بوزرزايت،�مرجع�سابق،�ص�-�
2

  .68مرجع�سابق،�صعقون�م�دي،��-�
3

  املتعلق�بمراقبة�وزجر�مخالفات�التعم���والبناء�املشار�اليھ�سابقا.�12-66القانون�رقم��-�
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�املقدسة �ا��قوق �من �ا��ق �اعت����ذا �لذلك �عليھ، �الواقع �الظلم �لرد �م��م �ف�ل�1ألي �ل�ا، �ومحورا �الضمانات �ل�ل �ونواة ،

  .�2ما�ي��ره�تحت�مع���حقوق�الدفاعضمان�يجد�

فا��ق����الدفاع��عت���ضمانة�جو�ر�ة�ع���جميع�املستو�ات،�ف�و�ل�س�مقتصرا�ع���العقو�ات�ا��نائية�وإنما��شمل��افة�

ي�صور�ا��زاء،�وم��ا�بطبيعة�ا��ال�ا��زاءات��دار�ة،�و�التا���ي�ون�لزاما�ع���السلطة��دار�ة�عند�توقيع�ا�ل��زاء��دار 

كفالة�حق�الدفاع،��مر�الذي�اكده�املجلس��ع���باملغرب�حيث�ق����بأن�"�حقوق�الدفاع�من�املبادئ�العامة،�يقت����ع���

�دارة�قبل�اصدار�املقرر�املطعون�فيھ�اتخاذ�ما�يلزم�من�اجراءات�الطالع�املع���باألمر�ع���املخالفات�امل�سو�ة�اليھ�وتمكينھ�

  .3ذلك�ح������حالة�عدم�وجود�أي�نص��شر����او�تنظي��"من�تحقيق�دفاعھ�عن�نفسھ،�و 

�إلصدار�ا��زاء: �املصاحبة �الضمانات �ومن��ثانيا: �ومتعددة، �كث��ة ��داري �إلصدار�ا��زاء �املصاحبة �الضمانات إن

ي�الزجري،�الصعب��حاطة�ب�افة��ذه�الضمانات،�مع�ذلك�فمن�امل�م��شارة�ا���ضمانت�ن�اساس�ت�ن��ما��عليل�املقرر��دار 

  و��وء��دارة�الزجر�ة�ا���إجراء��س�شارة�قبل�توقيع�ا��زاء.

�عت���اس�شارة�ج�ة�معينة�قبل�اتخاذ�القرار��داري�احدى�الوسائل�العملية�ل��د���س�شارة�قبل�اتخاذ�ا��زاء��داري:�-1

ات�ا��و�ر�ة�ال���يؤدي�عدم�اح��ام�ا����من�الطا�ع�التحك���للسلطة��دار�ة،�وال����ش�ل�����عض��حيان�احد��جراء

�يفرض�املشرع� �حيث �السلطة، �استعمال ��� ��س�ب�الشطط �الطعن ��خ���ا�� ��ذا �اخضاع �ام�انية �ا�� اعداد�القرار��داري

او�احيانا�ع����دارة�قبل�اصدار�القرار��داري�اس�شارة��يئة�او�مجلس�مع�ن،�سواء��انت��س�شارة�متعلقة�بموضوع�القرار�

 .4بصياغتھ،�حيث�يتع�ن�ع����دارة�القيام���ذا��جراء�قبل�اصدار�القرار

و�س�شارة����مجال�الزجر��داري�تخضع�لنفس�التص�يف�املتعارف�عليھ����جميع�القرارات��دار�ة،�أي�ا��ا�اما�ان�ت�ون�

�مطابقة، �اس�شارة �واما �او�الزامية �5اختيار�ة ��� ��س�شارة �فإن �عامة �و�صفة �إال�، �مفروضة �ال�ت�ون �الزجر��داري ميدان

                                                           
1

  .�124سيغة�فيصل،�مرجع�سابق�ص�-�
2

  .288،�ص1979،�مكتبة�ال��ضة�املصر�ة،�القا�رة،�مصر�-دراسة�مقارنة-عمرو�فؤاد�احمد�بر�ات،�السلطة�التأدي�ية��-�
3

،�م�شور�44720،����امللف��داري�رقم�182،����قضية�الطالب�عبد�القادر�ال�����ضد�وز�ر�الداخلية،�حكم�عدد�1979ابر�ل����17الغرفة��دار�ة،�بتار�خ�املجلس��ع��-�

دراسة����اج��ادات�املحاكم��-وظف�العموميو�ما��عد�ا.�اورده�عبد��لھ��در����،�دور�القضاء��داري�املغر�ي����حماية�امل�142،�ص����128مجلة�القضاء�و�القانون،�عدد�

 .�73،�ص2001-2000وجدة،�السنة�ا��امعية��- �دار�ة،�رسالة�لنيل�دبلوم�الدراسات�العليا�املعمقة����القانون�العام،��لية�ا��قوق،�جامعة�محمد��ول�
4

  .35,�ص2008رف،��سكندر�ة,��سباب�والشروط،�م�شأ�املعا��-عبد�العز�ز�خليفة،�دعوى�الغاء�القرار��داري �-�
5

 .431،�ص2008ع���محمد�بدير،�عصام�عبد�الو�اب،�م�دي�ياس�ن�السالمي،�مبادئ�واح�ام�القانون��داري،�الطبعة��و��،�مكتبة�الس��وري،��غداد،��-�
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،�و�ؤدي�تجا�ل�ا�ا���إلغاء�القرار��داري�الزجري،�و����ذا��طار�ألغت�الغرفة�1بموجب�نص�قانو�ي�صر�ح�يلزم�بال��وء�ال��ا

���القانون�حيث���دار�ة�باملجلس��ع���جزاء�إدار�ا��س�ب�تجا�ل�السلطة��دار�ة�املصدرة�للقرار��س�شارة�املنصوص�عل��ا

جاء����قرار�ا�"�يوجب�القانون�ع���العامل�قبل�ان�يتخذ�قرار�بالعقو�ة��دار�ة،�ان��س�ش���رئ�س�املص��ة�ملدير�ة�التجارة�

الداخلية�التا�عة�لوزارة�التجارة،�او�عند��قتضاء�رئ�س�املص��ة�ا��ارجية�ال���يرجع�ال��ا�أمر�البضاع،�وتضاف����ة�من�

ة�ا���ملف�املخالفة.��عت���املقرر�الذي�اتخذ�بدون�اس�يفاء��جراء�املذ�ور�مشو�ا�بالشطط�باستعمال�السلطة،��ذه��س�شار 

  .2و�تع�ن�الغاؤه"

يقصد�بتعليل�(�سب�ب)�القرار��داري��فصاح�عن�العناصر�القانونية�والواقعية���عليل�قرار�ا��زاء��داري�(ال�سب�ب):�-2

،�فالتعليل��و�3رة����اصدار�القرار��داري,�سواء��ان��فصاح�واجبا�قانونيا�او�بناء�ع���إلزام�قضا�يال���اس�ندت�ال��ا��دا

��انت�القاعدة�العامة���� التعب���الشك���عن�أسباب��القرار�ومن�ثمة�فإنھ�ي�ت���للمشروعية�ا��ارجية�للقرار��داري،�واذا

� �ب�سب�ب �غ���ملزمة ��دارة ��در�ة�ان ��ش��ط�القرارات �قد �القانون ���ان �عل��ا، �قامت �ال�� � �بتضمي��ا��سباب �أي قرارا��ا

ذلك�بال�سبة�لبعض�القرارات،�و����ذه�ا��الة�يجب�ع����دارة�ذكر�العناصر�القانونية�والواقعية�الداعية�التخاذ�القرار،�

  .4فإذا�اغفلت��ذا��جراء��ان�قرار�ا�معيبا�من�حيث�الش�ل

نالحظھ�بال�سبة�للمشرع�املغر�ي،�حيث�خرج�عن�القاعدة�العامة����حالة�ا��زاءات��دار�ة�ملا�لتلك��نفس�ال���ء�يمكن�ان

�باملقابل� �العامة �املص��ة �تحقيق �ب�ن �وسطا �موقفا �يقف �ان �حاول �اذ ��فراد، �وحر�ات ��فراد �بحقوق �مساس �من �خ��ة

قو�ة��دار�ة�باملقابل�ألزم�ا�بتعليل�قرارا��ا،�و�مثلة�ع���ا��فاظ�ع���مصا����فراد،�لذلك�منح��دارة�سلطة�توقيع�الع

�شأن�إلزام��دارات�العمومية�وا��ماعات�املحلية�واملؤسسات�العمومية�بتعليل��01-03ذلك�عديدة�ومن�ا�م�ا�القانون�رقم�

من��ذا�القانون�...�القرارات��3و4قرارا��ا،�حيث�نصت�املادة�الثانية�منھ�ع���ان�"�تخضع�للتعليل�مع�مراعاة�اح�ام�املادت�ن�

  .5التالية:�أ:�...�ب:�القرارات��دار�ة�القاضية�بإنزال�عقو�ات�إدار�ة،�او�تأدي�ية؛...�"

                                                           
1

ار�اليھ�اعاله�وال���تنص�ع���انھ�"�تصدر�العقو�ات��دار�ة�بقرار�صادر�عن�املتعلق�بحر�ة��سعار�واملنافسة�املش�104.12من�القانون�رقم��97انظر�ع���س�يل�املثال�املادة��-�

�من��ذا�القانون�يتخذ��عد�استطالع�رأي�رئ�س�املص��ة�ا��ارجية�لإلدارة�الراجع�ا��ا�أمر�البضاعة..�تضم����ة�من�الرأي�املذ�ور�ا���ملف�93ا���ة�املنصوص�عل��ا����املادة�

  املخالف".
2

،�قضية�آيت�كروم�محمد�ضد�عامل�الر�اط،�م�شور����املرجع�العل���لالج��اد�القضا�ي،�زعيم�ابرا�يم�1979مايو��25بتار�خ���170دار�ة�باملجلس��ع���عدد�قرار�الغرفة��-�

 .��152،�ص1996املا���،�مطبعة�النجاح�ا��ديدة�الدار�البيضاء،�الطبعة��و���
3

  .117،�ص1970و��،�دار��تحاد�العر�ي�للطباعة،�القا�رة،�محمود�حل��،�القرار��داري،�الطبعة�� �-�
4

 .556،�ص2010دراسة�مقارنة،�الطبعة�السا�عة،�دار�النجاح�ا��ديدة،�الدار�البيضاء،��-مليكة�الصروخ،�القانون��دار�ة��-�
5

�1-02-202ومية�بتعليل�قرارا��ا��دار�ة،�الصادر�ب�نفيذه�الظ����الشر�ف�رقم��شأن�إلزام��دارات�العمومية�وا��ماعات�املحلية�واملؤسسات�العم�01-03أنظر�القانون�رقم��- �

 .2002غشت��12بتار�خ��5029،�م�شور�با��ر�دة�الرسمية�عدد�2002يوليوز��23الصادر�بتار�خ�
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  الفقرة�الثانية:�الضمانات�املوضوعية�ملشروعية�ا��زاء��

�ذه�ا��زاءات�شرعية�يجب�ان��عد�ا��زاءات��دار�ة�إحدى��ليات�ال���ت��أ�إل��ا��دارة�لتحقيق�أ�داف�ا،�وح���ت�ون�ل

تح��م�عدة�مبادئ�تمثل�ضمانات�موضوعية�ملشروعية�ا��زاء��داري،�ف�ذه�املبادئ�ال�تتعلق�بالقضاء�ا��نا�ي�فحسب�وإنما�

  تطبق�ع����ل�جزاء�لھ�طبيعة�زجر�ة،�ولو�اتخذتھ�ج�ة�غ���قضائية.

ص�جزاء�سواء�إداري�او�غ���إداري�دون�اح��ام�ال�يمكن�ان�يوقع�ع������أوال:�شرعية�ا��زاء�ومبدأ�عدم�الرجعية:

مبدأ�الشرعية����ذلك،�باإلضافة�ا���ذلك�فقد�ي�تج�عن��ذا�املبدأ�مبدأ�آخر�و�و�عدم�رجعية�ا��زاء،�و�ذلك�سنحاول�ان�

  نب�ن��ل�م��ا�ع���حدى�����ذا�الفرع.

بنص�قانو�ي�يحدد�تلك�ا��ر�مة�وا��زاء�املقرر�يقصد�بمبدأ�الشرعية�أنھ�ال�جر�مة�وال�عقو�ة�إال�شرعية�ا��زاء��داري:��-1

،�1ل�ا�بألفاظ�وا��ة�ومحددة،�اي�انھ�ال�يجوز�مؤاخذة�احد�ع���فعل�ال��عد�جر�مة�او�معاقبتھ��عقو�ات�لم�يقرر�ا�القانون 

�ق �عليھ �اضفت �قد �الدول �من �العديد �نجد �حيث �ا��نا�ي، �القانون �تحكم �ال�� �املبادئ �ا�م �من �واحدا �املبدأ ��ذا يمة�و�عد

،�ملا�ل�ذا�املبدأ�من�أ�مية�كب��ة����ضمان�حقوق��فراد�وذلك�من�خالل�وضعھ���دود�فاصلة�ب�ن�ما��و�مشروع�2دستور�ة

�كقاعدة� �للقانون �الرقا�ي �الدور �و�دعم ��فراد �من �مقبولة �يجعل�ا �قانونيا �اساسا �للعقو�ة ��عطي �كما ��و�غ���مشروع، وما

�دار�ة�فاملقصود�بھ��نا�انھ�ال�يجوز�لإلدارة�توقيع�جزاء�لم�يرد��شأنھ�نص�قانو�ي�،�اما�بال�سبة�لشرعية�ا��زاءات�3عامة

وا���املع���و�لفاظ،�حيث�ان�العقو�ة��داري�تمس�حقوق��فراد،�ف�ان�الزما�ان�تخضع�ملبدأ�الشرعية،�و��فال�يمكن�

ر�ة،�اذ�ال�ع��ة�بطبيعة�ا��ر�مة�وا��زاء�طاملا�يمس�اعتماد�مبدأ�الشرعية����العقو�ات�ا��نائية�وا�مالھ����ا��زاءات��دا

  �ذا��خ���بمصا���تتعلق�بحقوق��فراد،��مر�الذي�يتع�ن�معھ�تحري�وجود�نص�قانو�ي�يقرر�ا��زاء��داري.

                                                           
1

 انظر�الفصل�الثالث�من�القانون�ا��نا�ي�املغر�ي�املشار�اليھ�سابقا.�-�
2

�ي�ع���انھ�"�ال�يجوز�القاء�القبض�ع���أي���ص�او�اعتقالھ�او�متا�عتھ�او�ادانتھ،������ا��االت�وطبقا�لإلجراءات�ال���ينص�عل��ا�من�الدستور�املغر �23ينص�الفصل��-�

�5964ة�الرسمية�عدد�)،�ا��ر�د2011يوليو��29(�1432من�شعبان��27الصادر�����91-11-1الصادر�ب�نفيذه�الظ����الشر�ف�رقم��2011القانون..."�انظر�الدستور�املغر�ي�سنة�

 .���3600،�ص2011يوليو��30مكرر�الصادر�بتار�خ�
3

  .29،�ص1993محمد�نجيب�حس��،�علم�العقاب،�الطبعة�الثانية،�دار�ال��ضة�العر�ية،�القا�رة،��-�
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�التجر�م ��� ��س�ند �التعم���وغ���ا، �املرور، �البي�ية، �ا��مارك، �الضر�بة، ��القوان�ن �ا��اصة ��دار�ة �ال�شر�عات �داري��ان

وا��زاء�امل��تب�عليھ�ا���قواعد�قانونية،�وذلك�بالنص�عل��ا�مباشرة����نفس�القانون،�وعليھ�فإن�اختصاص�املشرع�بإصدار�

  .1ا��زاء��داري��عد�ضمانھ�اساسية�لألفراد،�من�خالل�ضمان�شفافيتھ�وعموميتھ�ما�يحول�دون�تقييد�ا��ر�ات�العامة

ق����مبدأ�عدم�الرجعية��عدم�جواز�تطبيق�نصوص�القانون�ا��ديد�ع����فعال�السابقة�ي�عدم�رجعية�ا��زاء��داري:�-2

�وال� �جر�مة �توجد �أن �ال�يمكن �قانون �ال�يوجد �وحيث �للقانون �وجود ��ناك �يكن �لم �التار�خ ��ذا �قبل �ألنھ ���ا، �العمل لتار�خ

عل��ا�القانون�الذي�وقعت����ظل�العمل�بھ،��عقو�ة�إعماال�ملبدأ�الشرعية�املشار�سابقا،�فالقاعدة�إذا�أن��ل�جر�مة�يطبق

  وذلك�ح���يطم�ن��فراد�ع���حر�ا��م�والتصرفات�ال���قاموا���ا����ظل��وضاع�القانونية�القائمة�وق��ا.

و�ك������ذا�املبدأ�أ�مية�بالغة�جعلتھ�حاضرا����جل�دسات���دول�العالم�وقوان�نھ�وم��ا�املغرب�الذي�جعل��ذا�املبدأ��سري�

،�و�ذه���مية�الدستور�ة�2ع���أنھ�"�ل�س�للقانون�أثر�رج���"��2011افة�القوان�ن،�حيث�نص�الدستور�املغر�ي�لسنة��ع��

ل�ذا�املبدأ�دفعت�املشرع�ا��نا�ي�املغر�ي�إ���أن�يكرسھ����الفصل�الرا�ع�من�القانون�ا��نا�ي�بقولھ�"�ال�يؤاخذ�أحد�ع���فعل�

  .�3ان�سار�ا�وقت�ارت�ابھ�"�لم�يكن�جر�مة�بمقت����القانون�الذي

و�ما�ان�العقو�ة��دار�ة��ش��ك�مع�العقو�ة�ا��نائية����الطبيعة�الردعية�ل�ل�م��ما،�فذلك�يجعل�ا�تخضع�للقواعد�العامة�

�عدة�قرارات�إدار�ة�الن� ��داري�املغر�ي �أل���القضاء �فقد �و�ال�سبة�للمغرب �عدم�الرجعية، �ا�م�ا �ومن �النظام�العقا�ي، ��

��شر��د ��سفار�قبل �و�الة �ضد �التو�يخ �عقو�ة �ترت�ب �ان "� ��ح�ام �احد ��� �جاء �حيث �املا��� �ع�� �بأثر��سري �اتخذ��ا ارة

املنظم�لو�االت��سفار�الذي�ينص�ع����ذه�العقو�ة�يجعل�وزارة�السياحة�قد�طبقت�القانون����حق��97-251القانون�رقم�

�ا �القديم �القانون �دام �ما �بأثر�رج��، �و�االت�الطاعنة �حق ��� �ترتي��ا �يمكن �كعقو�ة �التو�يخ �ع�� �ينص �لم �التطبيق لواجب

  .�4سفار"

                                                           
1

  .297،�ص1982مس،�القا�رة،�م���الدين�شو��،�ا��وانب�الدستور�ة���قوق���سان،�رسالة�لنيل�ش�ادة�الدكتوراه،��لية�ا��قوق،�جامعة�ع�ن�ش�-�
2

 املشار�اليھ�سابقا.�2011انظر�الفقرة�الرا�عة�من�الفصل�السادس�من�دستور�املغر�ي�لسنة��-�
3

  122،�ص1997عبد�السالم�بنحدو،�الوج������القانون�ا��نا�ي�املغر�ي،�الطبعة�الثالثة،�مطبعة�دار�ولي��،�مراكش،��-�
4

�-�� ��داري �القضاء �القادر�مساعد، �القانونية�عبد �العلوم ��لية �ا��امس، �محمد �جامعة �العام، �القانون ��� �الدكتوراه �لنيل �اطروحة �وا��ر�ات، �ل��قوق �ضمانة املغر�ي

  �.403،�ص1999-1998و�قتصادية�و�جتماعية،�اكدال�الر�اط،�املوسم�ا��ام���
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إذا��ان�من�سمات�العقو�ة�ا��نائية�أ��ا���صية�أي�ا��ا�توقع�ع�����ص��ثانيا:���صية�ووحدة�ا��زاء��داري:

دة�العقو�ة،�فإن�ا��زاء��داري�مرتكب�ا��ر�مة�وأيضا�عدم�جواز�توقيع�عقو�ت�ن�أصليت�ن�ع���نفس�الفعل�و�و�ما��ع���وح

  ينطبق�عليھ�نفس�املبادئ.

�عت���مبدأ���صية�العقو�ة�او�ا��زاء�بصفة�عامة�من�املبادئ��ساسية�ال���نادت���ا�دسات������صية�ا��زاء��داري:�-1

�تأدي�ية �(جنائية، �العقابية �املجاالت �جميع ��� �املبادئ�املقررة �و�و�من �السماو�ة، �والشرا�ع �نص�الدول �يرد �ولو�لم �إدار�ة)، ،

  عل��ا،�ف�و�ي�بع�من�ضم���العدالة.

و�ع����ذا�املبدأ�انھ�ال�يمكن�معاقبة�ال��ص���عن��فعال�ال���ارتك��ا،�كما��سري�املبدأ�ع����افة�ا��زاءات�ل�س�فقط�

�املب �ف�و�احد ��فراد �وحر�ات ���قوق �حقيقة �ضمانة �من ��ش�لھ �ملا �ذلك ��دار�ة، �ا��زاءات �ا��زاءات�ع�� �تحكم �ال�� ادئ

�دار�ة�أيا��انت�ا���ة�ال���توقع�ا،�وال�يقتصر�مبدأ���صية�العقو�ة�ع���مجرد�توقيع�العقو�ة�او�ا��زاء�ع���مرتكب�الفعل�

،�وقد�ق����مجلس�الدولة�الفر������عدم�1املجرم،�وإنما�يفيد�كذلك�ان�يحدد�نص�التجر�م�ال��ص�الذي�يجب�ان��عاقب

� �القانون �دستور�ة �بتار�خ �بفر�سا �ال��ف �ملكية �ب�نظيم �تحديد�23/10/1974املتعلق �من �خال �قد �النص �ان �بدعوى ،

  .2ال��ص�الذي�تطبق�عليھ�العقو�ة�و�التا���قد�ان��ك�مبدأ���صية�العقو�ة�وخرق�مبدأ�شرعية�العقو�ات

ا�املبدأ�ينصب�ا��زاء�ع���املذنب�و�التا���يتصل�مبدأ���صية�ا��زاء�بتحديد�من�يوقع�عليھ��ذا�ا��زاء،�حيث�انھ�وفقا�ل�ذ

فقط،�سواء�قام�بارت�ابھ��ش�ل�مباشر،�او�غ���مباشر،�مادام�قد�صدر�منھ�فعل�ايجا�ي�او�سل���محدد��عد�مسا�مة�منھ����

  .3وقوع�املخالفة

إدار�ت�ن�املقصود��عدم�جواز��عدد�العقو�ات��و�عدم�جواز�توقيع�عقو�ت�ن��عدم�جواز��عدد�العقو�ات�(وحدة�العقو�ة):�-2

اصليت�ن�ع���مخالفة�واحدة،�وعدم�اح��ام��ذا�املبدأ��ش�ل�اعتداء�ع���الغرض�من�العقو�ة�املوقعة�ع���اعتبار�ان�فرض�

،�حيث�ان�ايقاع�جزاءين�او�أك����ع���جر�مة�واحدة�يؤدي�4عقو�ت�ن�عن�مخالفة�واحدة��عد�انحراف�صارخ�عن�مبدأ�الشرعية

                                                           
1

 .�147سيغة�فيصل،�مرجع�سابق،�ص�-�
2

  .�373صأورده�ناصر�حس�ن�ال����،�مرجع�سابق،��-�
3

دراسة�مقارنة،�رسالة�الستكمال�درجة�املاجست������القانون�العام،�جامعة�النجاح�الوطنية،��لية��-أمجد�ج�اد�نافع�عياش،�ضمانات�املساءلة�التأدي�ية�للموظف�العام��-�

 .52،�ص2006/2007فلسط�ن،�السنة�ا��امعية��-الدراسات�العليا،�نابلس
4

  .�148سيغة�فيصل،�مرجع�سابق،�ص�-�
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صوص�عليھ،�و��ذا�فإن�القاعدة�تقت����ان�ال�يطبق�ع���جر�مة�واحدة�سوى�عقو�ة�واحدة،����الواقع�ا���ا�شاء�جزاء�غ���من

  و���تمثل�مبدأ�عاما�وقارا����القانون�ا��نا�ي.

غ���انھ�عندما�يتعلق��مر�با��زاءات��دار�ة�فإن�احتماالت��عدد�ا��زاءات�ع���نفس�املخالفة�واردة،�وان��ان�مبدأ�وحدة�

�امل ��عت���من �مستوى�ا��زاء �ع�� �بي��ا �تماثل ��ناك ��ان ���اذا ��دار�ة، �ا��زاءات �ع�� �ال�يطبق �فإنھ �للقانون، �العامة بادئ

الفعل�واملوضوع�و�سباب،�فمجلس�الدولة�الفر�����ال�يقر�بوجود��عدد���اذا��ان�ا��زاء��داري�الثا�ي��س�ند�ع���نفس�

،�ومن�التوضيحات�ع���جواز��عدد�العقو�ات��دار�ة�بمقت����نص�1زاء��ول الوقا�ع�املادية،�والقانونية�ال����س�ند�عل��ا�ا��

�البناء� ��دم �عقو�ة �ع�� �ينص �والتعم���الذي �البناء �وزجر�مخالفات �بمراقبة �املتعلق �القانون �املثال �س�يل �ع�� �نجد قانو�ي،

�املخالف �نفقة �ع�� �ال�دم ��ون �ا�� �باإلضافة �ال��خيص �عقو 2ال�عدام ��ش�ل ��مر�الذي �املتمثلة�، ���صية �احدا�ما �ت�ن

  بال�دم�وأخرى�مالية�واملتمثلة�بتحمل�ت�اليفھ،�وغ���ا�الكث���من��مثلة�ع���جواز��عدد�العقو�ات��دار�ة�ع���نفس�الفعل.

  �املطلب�الثا�ي:�الرقابة�ع���اعمال��دارة

� �الكمال، �الش�لية�او�املوضوعية�السابقة�الذكر�من �سواء �الضمانات �بلغت �املدار��ش�ل�م�ما �حماية �عن فإ��ا�تظل�عاجزة

تام،�من��عسفات��دارة،�إذ�ال��عدم�السلطات��دار�ة�����ذا�املجال�طرق�للتحايل�ع���ضمانات�مشروعية�ا��زاء�سواء�

�توق��ا� �خالل �الضمانات �تلك �لبعض �الزجر�ة ��دار�ة �السلطة �اغفال �ام�انية �جانب �ا�� ��ذا �او�املسطر�ة، �م��ا املوضوعية

�زاء�إداري،�لذلك�فإن�ا��ماية�ا��قيقية�ال���يمكن�للفرد�املعاقب�إدار�ا�ان�يتمتع���ا،����الرقابة�ع���تصرفات��دارة�����

  �ذا�املجال،�و�ذا�ما�يقودنا�ملعا��ة�الرقابة�ع���أعمال��دارة����مجال�ا��زاءات��دار�ة

  الفقرة��و��:�الرقابة��دار�ة�ع�����ة�ا��زاء�

�تفادي���عت��  ��غية �امتياز�السلطة�العامة �صاحبة ��دارة �تمارس�ا �ال�� �املشروعية �وسائل�رقابة �ب�ن�أ�م �من ��دار�ة الرقابة

�القضاء� �قبل �من ��لغاء �ا�� ��دار�ة �قرارا��ا ��عر�ض �ذلك ��� �ألن �قرارا��ا، ��� ���م�ا ��ان �م�ما �للقانون �مخالفة �أي وقوع

سا����ل�ذه�الرقابة��و�تحقيق�مص��ة��دارة�نفس�ا�من�خالل�املحافظة�ع���حسن��داري�املختص،�وعليھ�فإن�ال�دف�� 

�كذلك� ��ع�� �مما �قرار��ا، ��خ���ملشروعية ��� �يؤدي ��ذا �و�ل �حدود�ا، �وال��ام �القوان�ن �تنفيذ �وضمان �العامة، س���املرافق

                                                           
1

  .141ادر�س�بوزرزايت،�مرجع�سابق،�ص�-�
2

  املتعلق�بمراقبة�وزجر�مخالفات�التعم���والبناء�املشار�اليھ�اعاله.�12- 66من�قانون�رقم��70واملادة��68انظر�املادة��-�
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زجر�ة�تمس�بمصا����فراد،�وتتخذ�الرقابة�حماية���قوق�وحر�ات��فراد�من��عسف��دارة�خالل�اصدار�ا�لقرارات�إدار�ة�

  �دار�ة�صورت�ن�اساس�ت�ن�فإما�ان�ت�ون�الرقابة�ذاتية�او�تلقائية،�او�رقابة�بناء�ع���تظلم:�

تمارس��دارة�رقابة�ذاتية�من�تلقاء�نفس�ا�حيث�تقوم����ب�قرارا��ا�غ���املشروعة�او��أوال:�الرقابة��دار�ة�الذاتية:

�او��عدي �للقانون�او�ملقتضيات�املص��ة�العامة،�فإذا�رأت��دارة�ا��ا�اصدرت�قرارا�غ���مشروع�او�غ���مالئم�إلغا��ا ل�ا�وفقا

،�وطاملا�ان��دارة�ملزمة�با��ضوع�للقواعد�التنظيمية�1قامت�بإلغائھ�او����بھ�او��عديلھ�وفقا�لقواعد��لغاء�او�ال��ب

�مرا ��� �تدخل�ا �فأن �تصرفا��ا �حدود �ترسم �املشروعية�ال�� �عيوب �عيبا�من �ال��ش�ل �ف��ا �اعمال�ا�والتدقيق �والرقابة�2جعة ،

  �دار�ة�التلقائية�نوعان�اما�ان�ت�ون�رقابة�والئية�او�رقابة�رئاسية.

الذي�قام�بالتصرف�من�خالل�مراجعتھ�لھ�وتدقيق�النظر�فيھ�من��-عضو��دارة��-فالرقابة�الوالئية����ال���يمارس�ا�املوظف�

�فيھ�فإنھ�يقوم�إما�بإلغائھ�او��عديلھ�او���بھ،�حيث�ان�املستقر�عليھ�عند�الفقھ�تلقاء�ن
ً
فسھ�فإن�اك�شف�خطأ�او�س�وا

�أما� �سليمة، �صدرت �م�� �وقت �أي ��� �او��عديل�ا �او�����ا �إلغا��ا �ال�يجوز �الفردية ��دار�ة �القرارات �أن ��دار��ن والقضاء

�ع �فالقاعدة �غ���املشروعة ��دار�ة �بحكم�القرارات �م��ا �ال��اما �او��عدل�ا ������ا �أن ��دارة �ج�ة �ع�� �يجب �إذ �ذلك كس

  .3القانون�وت��يحا�لألوضاع�املخالفة�ولكن�شر�طة�ان�ي�ون�ذلك�خالل�مدة�الطعن�املقررة�قانونا

� �يخول�م �ممن �معاونيھ �احد �ت�ليف �طر�ق �او�عن �بنفسھ ��داري �الرئ�س �يتوال�ا �ح�ن �فت�ون �الرئاسية �الرقابة القانون�اما

صراحة��ذه�العملية،�و�ذا�النوع�من�الرقابة��دار�ة�ينقسم�ا���قسم�ن،�بحيث�قد�ي�ون�رقابة�سابقة�او�أن�ي�ون�رقابة�

الحقة�ع���التصرف��داري،�فالرقابة�السابقة����الرقابة�ال���يمارس�ا�الرئ�س��داري�ع���تصرفات�مرؤوسيھ�قبل�دخول�ا�

الحقة�ف���الرقابة�ال���يمارس�ا�الرئ�س��داري��عد�قيام�املرؤوس�بأداء�م�امھ�أي��عد�دخول�ا�ح���ح���التنفيذ،�اما�الرقابة�ال

  التنفيذ�وإحدا��ا�آلثار�قانونية.�

�تظلم: �ع�� �بناء �الرقابة �ال����ثانيا: �القانونية �الوسائل �من �ووسيلة ��دار�ة �للرقابة �ومحرك �باعث ��داري �التظلم �عد

�بإصدار�قرار�إدا ��داري��سمح �التظلم �بطلب �او�املص��ة �الصفة �صاحب �يتقدم �فعندما �املشروعية، �مبدأ �مع �يتما��� ري

�قد� ��دارة �ان ��� ��داري �التظلم �نظام �وجود �من �ا��كمة �ان �كما �الصادر�ع��ا. �تصرف�ا �مراجعة ��دارة �ع�� �لزوما يصبح

                                                           
1

 .109ص�،1996سليمان�محمد�الطماوي،�القضاء��داري،�الكتاب�الثا�ي،�الطبعة�السا�عة،�دار�الفكر�العر�ي،�القا�رة،��-�
2

 .225،�ص1982سامي�جمال�الدين،�الرقابة�ع���اعمال��دارة،�الطبعة��و��،�م�شاة�املعارف،��سكندر�ة،��-�
3

  782،�ص1979دراسة�مقارنة�الطبعة��و��،�دار�الفكر�العر�ي،�-سليمان�محمد�الطماوي،�الوج������القانون��داري �-�
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الصادر�ع��ا،�فتقوم�اما����بھ�او��عديلھ،�فيمكن�تقتنع�بوج�ة�نظر�مقدم�التظلم،�و�ع��ف��عدم�مشروعية�القرار��دري�

  .�1بذلك�حل�املنازعات�بطر�قة�ودية�دون�تدخل�القضاء

�غ��� �اختيار�ة �مسألة ��عد �القضا�ي �التظلم �سلوك �قبل �صورتھ، ��انت �أي �املغر�ي �ال�شر�ع ��� ��داري �التظلم �ا�� وال��وء

  .3ء�مباشرة�قبل�مروره�ع���طر�ق�التظلم��داري ،�بحيث�انھ�يجوز�للمع���باألمر�ان�ي��أ�ا���القضا2ملزمة

  الفقرة�الثانية:�الرقابة�القضائية�ع���اعمال�السلطة��دار�ة�الزجر�ة��

�ع��� �القادرة �أك����ج�زة �من ��عت���القضاء �حيث �الرقابة، �صور �وأنجع �ا�م �من ��دارة �اعمال �ع�� �القضائية �عت���الرقابة

ن�ا��قوق�وا��ر�ات�ضد��عسف�ج�ة��دارة�وال�سيما�إذا�ما�توافرت�الضمانات�ال�افية�حماية�مبدأ�املشروعية�والدفاع�ع

،�حيث�انھ�يضع��دارة����موضع�4الستقاللھ،�فحق�التقا�����و�حق�دستوري�ورد�النص�عليھ����جل�الدسات���حول�العالم

  ا�القرارات��دار�ة.م�ساو�مع��فراد،�كما��ش�ل�رادعا�من��غول�و�سلط�ا���ة��دار�ة�عند�إصدار�

من��118و�ما�ان�ا��زاءات��دار�ة�تصدر�بقرار�إداري�فإنھ�يخضع�لرقابة�القضاء،�حيث�نصت�الفقرة�الثانية�من�الفصل�

�ال�يئة� �أما �فيھ �الطعن �يمكن �او�فرديا، �تنظيميا ��ان �سواء ��داري، �املجال ��� �قرار�اتخذ ��ل ...� "� �انھ �ع�� �املغر�ي الدستور

��د �ب�ن�القضائية �عموما �الرقابة ��ذه �و�م����� ��داري، �القضاء �امام �ي�ون ��دار�ة �القرارات ��� �الطعن �فإن �وعليھ ،"� ار�ة

دعوى��لغاء��س�ب�الشطط�باستعمال�السلطة�من�ناحية،�حيث��عت����ذه�الدعوى�����صل�بال�سبة�للطعون�القضائية�

ضاء�الشامل�او�دعوى�التعو�ض�من�ناحية�أخرى،�وال���تحتل�م�انة�ضد�القرارات��دار�ة،�و��ن�الرقابة�بواسطة�دعوى�الق

  �امة��س�ب��متيازات�والضمانات�القو�ة�ال���توفر�ا�لألفراد�عند���و��م�ا���مقاضاة��دارة.

لإلدارة�نوع�ن�من��ختصاص،�فإما�ان�يمنح�ا�املشرع�اختصاصا��أوال:�رقابة�قضاء��لغاء�ع���ا��زاءات��دار�ة:

�يبحث�مقي �املقيد ��ختصاص �حالة ��� �اذ �اوسع، �القضاء �رقابة �ت�ون ��و�� �ا��الة �ففي �تقدير�ة، �سلطة �يمنح�ا �او�ان دا

�حالة� ��� �اما �مثال، �نحو�مع�ن �القرار�ع�� �لصدور �كس�ب �القانون �استلزم�ا �ال�� �والشروط �الوقا�ع �توفر��افة ��� القا���

ل�القرار�فإن��ذا�املحل�ال�ي�ون�باطال�إال�إذا��ان����ذاتھ�مخالفا�للقانون،�السلطة�التقدير�ة�ال���ال�يحدد�ف��ا�القانون�مح

                                                           
1

  .544مليكة�الصروخ،�مرجع�سابق،�ص�-�
2

)�باملصادقة�ع���نص�قانون�املسطرة�املدنية�و�عديالتھ،�1974ش�ن����28(��1394رمضان��11،�بتار�خ�447-74- 1من�الظ����الشر�ف�بمثابة�قانون�رقم��360انظر�الفصل��-�

 .2741)،�ص1974ش�ن����30(��1394رمضان��13مكرر،�بتار�خ��3230م�شور�با��ر�دة�الرسمية��عدد�
3

  .544ابق،�صمليكة�الصروخ،�مرجع�س�-�
4

  ع���انھ�"�حق�التقا����مضمون�ل�ل���ص�للدفاع�عن�حقوقھ�وعن�مصا��ھ�ال���يحم��ا�القانون..."�2011من�الدستور�املغر�ي�لفاتح�يوليو��118ينص�الفصل��-�
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�التقدير�ة� �السلطة �حالة ��� �ولكن �القرار��داري، �مشروعية �ع�� �رقابة ��� �عامة �كقاعدة ��لغاء �قا��� �رقابة �فإن وعليھ

  لإلدارة�قد�تصل�رقابتھ�ا���رقابة�مالئمة،.

�و��ساس����عمل�ا�ح����عد��ذا�العمل�مشروعا،�إال�ان�إم�انية�خروج��دارة�عن�مبدأ�إن�ال��ام��دارة�بمبدأ�املشروعية�

�ع��� �الرقابة ��انت �لذلك ��عسف�ا، �من �حقوق��فراد �تح�� ��افية �توف���ضمانات �من �البد ��ان �لذا ��و�أمر�وارد، املشروعية

إدار�ة�ورقابة�قضائية�كما�سبق�وأشرنا����مراحل��اعمال��دارة�من�ا�م��ذه�الضمانات،�فتنوعت��ذه�الرقابة�ما�ب�ن�رقابة

  سابق�من��ذا�البحث.

و�ذلك�فإن��دارة�ملزمة�بأن�ت�ون�تصرفا��ا�غ���مخالفة�للقانون،�وحيث�ان�القانون�قد�حدد�مسبقا�ا��زاءات�ع���س�يل�

و�طبيعة�ا��ال�ال�يجوز�توقيع�أي�ا��صر،�فإنھ�يحظر�ع����دارة�توقيع�أي�جزاء�ع���املخالف�طاملا�لم�ينص�عليھ�القانون،�

مخالفة��-بما�ف��ا�الزجر�ة��-جزاء�ع���املدار�طاملا�لم�يق��ف�سلو�ا�يمثل�مخالفة�إدار�ة،�فم���أصدرت��دارة�قرارات�إدار�ة�

�يب�ن� �ان ��عد �وذلك �السلطة، �تجاوز �بدعوى �ف��ا �الطعن �طر�ق �عن �إلغا��ا �يمكن �و�التا�� �غ���مشروعة، �تصبح �املبدأ ل�ذا

  .1الطاعن�عدم�مشروعية��ذا�القرار�من�خالل�إثارة�العيب�الذي�شابھ،�وتمثل��ذه�العيب�وسائل�املشروعية�او�أوجھ��لغاء

وعليھ�فإن��دارة�ملزمة�بأن�ت�ون�تصرفا��ا�غ���مخالفة�للقانون،�وحيث�ان�القانون�قد�حدد�مسبقا�ا��زاءات�ع���س�يل�

ي�جزاء�ع���املخالف�طاملا�لم�ينص�عليھ�القانون،�و�طبيعة�ا��ال�ال�يجوز�توقيع�أي�ا��صر،�فإنھ�يحظر�ع����دارة�توقيع�أ

مخالفة��-بما�ف��ا�الزجر�ة��-جزاء�ع���املدار�طاملا�لم�يق��ف�سلو�ا�يمثل�مخالفة�إدار�ة،�فم���أصدرت��دارة�قرارات�إدار�ة�

�ال �طر�ق �عن �إلغا��ا �يمكن �و�التا�� �غ���مشروعة، �تصبح �املبدأ �يب�ن�ل�ذا �ان ��عد �وذلك �السلطة، �تجاوز �بدعوى �ف��ا طعن

  .2الطاعن�عدم�مشروعية��ذا�القرار�من�خالل�إثارة�العيب�الذي�شابھ،�وتمثل��ذه�العيب�وسائل�املشروعية�او�أوجھ��لغاء

�ل�ون�و�س�ند�مظا�ر�الرقابة�ع���القرارات��دار�ة�بصفة�عامة�ع���طبيعة�النظام�القانو�ي�للقرار��داري�املرا قب،�فنظرا

القرار��داري�الزجري�يجمع�ب�ن�قواعد�ا��و�ر�وقواعد�املسطرة�والش�ل،�فإن�الرقابة�القضائية�من�البدي���ان�تنصب�ع���

�ي��ر� ���يح �س�ب �ع�� �قائم �وانھ �مشروعا، �القرار��داري �محل �ان �من �التأكد �ع�� �الرقابة ��ذه ��شمل �ناحية ا��و�ر�من

�و  �ا�� �باإلضافة ��ذا �الصالحيات�صدوره، �بذلك ��ستغل �قرار�وال �ألي �اصدار�ا �عند �العام �الصا�� ��دارة �تتو�� �ان جوب

                                                           
1

�-�� �عدد �القانونية، �املقاالت �قسم ��عمال، �بمجلة �م�شور �مقال �التأديب، �قرارات �ع�� �املشروعية �رقابة �صديق، ��لك��و�ي�2017مايو�6س�ام �املوقع �ع�� ،

http://www.droitetentreprise.com9/9/2021تار�خ�الولوج��.  
2

 .252س�ام�صديق،�رقابة�املشروعية�ع���قرارات�التأديب،�مرحع�سابق،�ص�-�
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�املص��ة� �لتحقيق ��و�الردع �ا��زاء �توقيع �من �او�الغاية �ال�دف �ي�ون �ان �فيجب �ل�ا، �التقديري �با��انب �املتعلقة والسيما

داري،�من�قبل�ج�ة�خول�ا�القانون�صالحية�العامة،�وع���الش�ل�واملسطرة�من�ناحية�أخرى�بحيث�يجب�ان�يصدر�ا��زاء�� 

  إصداره،�كما�ي�ب���ع����ذه�ا���ة��ل��ام�بالضوابط�و�جراءات�ال���رسم�ا�القانون�قبل�اصدار�القرار�الزجري.

��دار�ة: �ا��زاءات �ع�� �الشامل �القضاء �رقابة �ثانيا: �أك���أ�مية�� ��دار�ة �ا��زاءات �ضد �القضا�ي �الطعن يصبح

القا�����داري�مختصا�بفحصھ�بموجب�دعوى�القضاء�الشامل،�فا��زاءات��دار�ة����قبل��ل����ء�قرارات��عندما�ي�ون 

،�حيث�ان�دعوى�القضاء�الشامل�خضعت�لتقييم�ايجا�ي�من�لدن�1إدار�ة�انفرادية�يجوز�الطعن�ضد�ا�امام�القضاء�الشامل

�سان،�ونالت�تأييدا�واسعا�من�طرف�جزء��ام�من�الفقھ�املحاكم�الدستور�ة�وايضا�من�جانب�املحكمة��ورو�ية���قوق��

  .�2داري�الذي�اعت���ان�الرقابة�ع���ا��زاءات��دار�ة�يجب�ان�ت�ون�رقابة�شاملة

�تقديره� �واس�بدال ��قتضاء �عند ��عديل�ا �من �البد �وإنما �فقط �العقو�ة �إلغاء ��داري �القا��� �ع�� �ال�يتوجب �فإنھ وعليھ

�بالتقدير�الذي �ال��ا��اص �عندما ��دار�ة �العقو�ات �قيمة ��عديل ��قتضاء �عند �للقا��� �يمكن �و�ذلك ��دارة، �بھ أقرت

ت�ناسب�مع�جسامة��خطاء،�حيث��عت����ذه�ا��طوة�من�ابرز��متيازات�ال���توفر�ا�دعوى�القضاء�الشامل�ضد�ا��زاءات�

ري�عندما��عت��ه�م�شددا�أك����مما�ي�ب���وغ���متناسب�مع��دار�ة،�ذلك�انھ�يمكن�للقا����ان�يدعو�ا���مراجعة�ا��زاء��دا

  .3خطورة�ا��ر�مة�املرتكبة،�و���املقابل�ال�يمكنھ�بأي�حال�من���حوال�ان�يطالب�ب�شديد�العقو�ة��دار�ة

�الس ��ذه �وتتضمن �أك���تنوعا، �سلطات ��داري �القا��� �تمنح �ا��ا �الشامل �القضاء �دعوى �تقر�ا �ال�� ��متيازات لطات�ومن

القدرة�ع���اصالح�الضرر�الذي�يمكن�ان�ي��ق�املدار�من�جراء�ا��زاء��داري�غ���املشروع،�كما�تؤدي�دعوى�القضاء�الشامل�

�توقيع�ا� ��س�ب �الدولة �مسؤولية �تحر�ك �ام�انية �ا�� �ايضا �وانما �عنھ، �او�ج����ضرار�الناتجة �ا��زاء ��عديل �ا�� �فقط ل�س

و�عو�ض�ال��ص�املتضرر�من�ا��زاء،�ولكن�شرط�مسؤولية�الدولة�عن�ا��زاءات��دار�ة����زاء�غ���قانو�ي�او�غ���مشروع

  غ���املشروعة�مر�ونا�بوجود�ا��طأ�ا��سيم.

�ت��يح� �ا�� �املعيب �القرار��داري �إلغاء �يؤدي �حيث ��لغاء �قضاء �يكمل �الشامل �القضاء �ان ��ست�تج �سبق �ما �ع�� وترت�با

�ب�نم �املشروعية، �وإعالء �او��عو�ض��وضاع �الضرر �او�اصالح �ا��زاء ��عديل �الذكر�ا�� �سبق �كما �الشامل �القضاء �يؤدي ا

                                                           
1

  .253نفس�املرجع،�ص�-�
2

  نفس�املرجع،�نفس�الصفحة.�-�
3

-� Gavalda. (C): Les sanctions applicables par le conseil supérieur de l'Audiovisuel , L.A.P n° 8. 17 janvier 1990, P: 145. � اورده�ادر�س�بوزرزايت،�مرجع�سابق،
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املتضرر�منھ،�كما�ان�قضاء��لغاء�والتعو�ض�يكفالن�معا�حماية�حقوق��فراد�����عض��حيان،�حيث��عت���دعوى�القضاء�

�باإلل �الطعن �ميعاد �ان��اء �حالة ��� ��فراد �لتعو�ض �الوحيدة �الوسيلة �غ���الشامل �الزجري �بالقرار��داري �الطعن �دون غاء

  املشروع.

  خاتمة:�

�ال�شر���� �الت��م �ن�يجة �جاءت �ال�� �العامة ��دار�ة �ا��زاءات �عن �عامة �نظرة �إعطاء �الدراسة ��ذه �خالل �من حاولنا

م��عد��ستحق�ا��نا�ي،�حيث�ان��ناك�جرائم�لم��عد��ش�ل�مع�مرور�الوقت�أ�مية�كب��ة����نظرة�املجتمع�او�ع����قل�ل

�العقاب� �من �وا��د �التجر�م �من �ا��د �لسياسة ��شر�عية �ترجمة ��� ��دار�ة ��عت���ا��زاءات �حيث �جنا�ي، ��عقاب مواج���ا

ا��نا�ي،�خاصة�ا��ا�ترتبط�ارتباطا�وثيقا�بالسياسة�ا��نائية����الدول�ا��ديثة،�ال���تب�ت�ن��ا�جديدا�يقوم�باألساس�ع���

  انون�ا��نا�ي،�من�خالل�البحث�عن�بدائل�للعقو�ات�ا��نائية.محاولة�التضيق�من�تدخل�الق

وترت�با�ع���ما�سبق�يت���لنا�كيف�ان�املشرع�املغر�ي�أقر�صراحة�لإلدارة�م�ما��ان�نوع�ا�سلطة�الزجر��داري،�ونص�ع���

�سو  �ل�ا �مع�ن �تقسيم �املشرع �اعتمد �كيف �لنا �تب�ن �ال�� �القانونية �النصوص �من �متنوعة �مجموعة ��� �جزاءات�ذلك ��انت اء

مالية�او�جزاءات���صية،�غ���ان�سلطة��دارة�الزجر�ة�يجب�ان�ال�ت�ون�ع���حساب�حقوق��فراد�وحر�ا��م،�حيث�ان�

�من� ��ان �ما �ل�ذا �عامة، �سلطة �من ��دارة �تملكھ �بما �انفرادي �قرار�إداري �صورة �يصدر��� �وأشرنا �سبق �كما ��داري ا��زاء

� �أحاط �ان �إال �املغر�ي �املسطر�ة�املشرع �والضمانات �املبادئ �من ��سياج �العامة ��دار�ة �ا��زاءات �توقيع ��� �السلطة �ذه

واملوضوعية�ال���أشرنا�ال��ا�سابقا،�وال���تكفل�عدالة�ا��زاءات��داري�وضمان�مشروعي��ا�و�عد�ا�عن�التعسف�وال�سلط�

�س �للرقابة �ا��زاء �سلطة �ممارس��ا ��� ��دارة �خضوع �ان �وال�شك �ا��قيقية��داري، �الضمانة ��� �او�القضائية ��دار�ة واء

  ��قوق��فراد�وحر�ا��م.�

وأخ��ا�ومن�خالل�محاولتنا�لتقديم�نظرة�عامة�عن�ا��زاءات��دار�ة،�يبقى�السؤال�املطروح�لدينا��و��ل�يمكن�ان�ن�تظر�او�

�داري،�وإقراره����نظام�قانو�ي�مت�امل��ان�نتوقع�مس��ة�مشا��ة�ملا�حدث�����عض�الدول��ورو�ية�من�ناحية�تقن�ن�الزجر 

  وشامل����ال�شر�ع�املغر�ي؟

ان�ا��اجة�لتبدو�م��ة�من�أجل��جابة�عن��ذا�السؤال�وغ��ه�من��سئلة�و�ستف�امات�ال���يث���ا�موضوع�الزجر��داري،�

  باعتباره�موضوعا��عرف�تحوالت�ومستجدات�مستمرة�ومتواصلة.
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  املراجع:

  الكتب:

 با� �لل�شر،�محمد �ا��ديدة �ا��امعة �دار �العامة، ��دار�ة �ا��زاءات �شرعية �ع�� �القضائية �الرقابة �يو�س، �ابو ��

 .�2000سكندر�ة،�مصر،�

 عطية�م�نا،�الغرامة�كبديل�عن�ا���س�قص���املدة،�دراسة�مقارنة،�املركز�القومي�لل��ون��جتماعية�وا��نائية،�قسم�

 .2004،�البحوث�املعاملة�ا��نائية،�القا�رة

 �،2002ع���احمد�الزغ��،�اح�ام�املصادرة����القانون�ا��نا�ي،�الدار�العلمية�الدولية�لل�شر�والتوز�ع،�عمان��ردن. 

 �،2004خالد�عبد�الفتاح�محمد�حس�ن،�املشكالت�العملية�لل��اخيص،�م�شورات�دار�الكتب�القانونية،�القا�رة. 

 ل��ر�� �السالبة �العقو�ات �الز���، �رمضان �القا�رة،�ايمن �العر�ية، �دار�ال��ضة ��و��، �الطبعة �و�دائل�ا، �املدة �القص��ة ة

2003. 

 1979،�مكتبة�ال��ضة�املصر�ة،�القا�رة،�مصر�-دراسة�مقارنة-عمرو�فؤاد�احمد�بر�ات،�السلطة�التأدي�ية�.  

  2008ر�ة,��سباب�والشروط،�م�شأ�املعارف،��سكند��-عبد�العز�ز�خليفة،�دعوى�الغاء�القرار��داري. 

 مكتبة�� ��و��، �الطبعة ��داري، �القانون �واح�ام �مبادئ �السالمي، �ياس�ن �م�دي �عبد�الو�اب، �عصام �بدير، �محمد ع��

 .2008الس��وري،��غداد،�

 2010دراسة�مقارنة،�الطبعة�السا�عة،�دار�النجاح�ا��ديدة،�الدار�البيضاء،��-مليكة�الصروخ،�القانون��دار�ة�. 

 ،1993علم�العقاب،�الطبعة�الثانية،�دار�ال��ضة�العر�ية،�القا�رة،��محمد�نجيب�حس��. 

 �،1997عبد�السالم�بنحدو،�الوج������القانون�ا��نا�ي�املغر�ي،�الطبعة�الثالثة،�مطبعة�دار�ولي��،�مراكش. 

  1979دراسة�مقارنة�الطبعة��و��،�دار�الفكر�العر�ي،�-سليمان�محمد�الطماوي،�الوج������القانون��داري. 

 �،1982سامي�جمال�الدين،�الرقابة�ع���اعمال��دارة،�الطبعة��و��،�م�شاة�املعارف،��سكندر�ة. 

 مركز�الدراسات�� ��و��، �الطبعة ��داري، �الفساد �من �ا��د ��� �ودور�ا �و�دار�ة �املالية �الرقابة �ص�يح، �مصطفى احمد

 .2016مصر،��-العر�ية�لل�شر�والتوز�ع،�ا����ة�
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 لسعيد،�الرقابة�ع���اعمال��دارة����الشر�عة��سالمية�والنظم�الوضعية،�دار�الفكر�العر�ي،�الطبعة�الثانية،�ا��كيم�ا

 .1987القا�رة،�

 �،2007عمار�عوابدي،�القرار��داري،�دراسة��شر�عية�قضائية�فق�ية،�الطبعة��و��،�جسور�لل�شر�والتوز�ع،�ا��زائر. 

 2007ي�للعقو�ات��دار�ة،�دار�ال��ضة�لل�شر�والتوز�ع،�القا�رة،�محمد�سعد�فودة،�النظام�القانو�. 

 ا��ديدة�� �دار�ا��امعة �العقاب"، �من �ا��د �"ظا�رة ��داري �العقو�ات �لقانون �العامة �النظر�ة �محمد، �مصطفى ام�ن

 .2008لل�شر،��سكندر�ة،�مصر،�

 2008ة�املعارف،��سكندر�ة،�عبد�العز�ز�خليفة،�ضمانات�مشروعية�العقو�ات��دار�ة�العامة،�م�شأ. 

 1996زعيم�ابرا�يم�املا���،�املرجع�العل���لالج��اد�القضا�ي،�مطبعة�النجاح�ا��ديدة�الدار�البيضاء،�الطبعة��و�����. 

  الرسائل�و�طروحات�ا��امعية:

  �اطروحات�الدكتوراه:

  ا��قو� ��� �الدكتوراه �ش�ادة �لنيل �اطروحة �الزجر��داري، �بوزرزايت، �و�قتصادية�ادر�س �القانونية �العلوم ��لية ق،

  .2004/2005وجدة،�السنة�ا��امعية��- و�جتماعية،�جامعة�محمد��ول 

 العقود�� �غ���مجال ��� ��داري �ال�شاط �بمناسبة ��دارة �توقع�ا �ال�� �ا��زاءات �ال����، �ابو�جمة �محسن ناصر�حس�ن

 .��2010قوق،�جامعة�القا�رة،�مصر،��دار�ة�والتأديب،�اطروحة�لنيل�ش�ادة�الدكتوراه،��لية�ا

 ع�ن�� �جامعة �ا��قوق، ��لية �الدكتوراه، �ش�ادة �لنيل �رسالة ���سان، ���قوق �الدستور�ة �ا��وانب �شو��، �الدين م��

 .1982شمس،�القا�رة،�

 ،العام� �القانون ��� �الدكتوراه �لنيل �اطروحة �وا��ر�ات، �ل��قوق �ضمانة �املغر�ي ��داري �القضاء �القادر�مساعد، �عبد

 .1999-1998جامعة�محمد�ا��امس،��لية�العلوم�القانونية�و�قتصادية�و�جتماعية،�اكدال�الر�اط،�املوسم�ا��ام���

 سيغة�فيصل،�الرقابة�ع���ا��زاءات��دار�ة�العامة����النظام�القانو�ي�ا��زائري،�اطروحة�لنيل�الدكتوراه����القانون��

 .2013/2014قوق�والعلوم�السياسية،�ا��زائر،�السنة�الدراسية�العام،�جامعة�محمد�خض����سكرة،��لية�ا��

 القا�رة� �جامعة �الدكتوراه، �ش�ادة �لنيل �اطروحة �اعمال�ا، �ع�� �العامة �لإلدارة �الذاتية �الرقابة �عوض�ن، �السيد �-احمد

 .�1989لية�ا��قوق،�



 مجلة القانون الدستوري والعلوم اإلداریة  
  برلین –ات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة / المانیا إصدار  

     المجلد الرابع 2021 نوفمبر - تشرین الثاني الثالث عشرالعدد 

186 
 

  رسائل�املاجست��:

 دار�ة�� �ا��زاءات �مشروعية �ع�� �القضائية �الرقابة �م�دي، �العلوم��عقون �املاجست����� �ش�ادة �لنيل �مذكرة العامة،

القانونية،�تخصص�قانون�اداري�وادارة�عامة،��لية�ا��قوق�والعلوم�السياسية،�جامعة�ا��اج���ضر�باتنة،�ا��زائر،�

 .2013/2014السنة�ا��امعية�

 ة�الستكمال�درجة�املاجست���دراسة�مقارنة،�رسال�-أمجد�ج�اد�نافع�عياش،�ضمانات�املساءلة�التأدي�ية�للموظف�العام�

 .2006/2007فلسط�ن،�السنة�ا��امعية��-���القانون�العام،�جامعة�النجاح�الوطنية،��لية�الدراسات�العليا،�نابلس

  القوان�ن:�

 يوليو��29(�1432من�شعبان��27الصادر�����1.11.91الصادر�ب�نفيذه�الظ����الشر�ف�رقم�2011الدستور�املغر�ي�سنة�

 .���3600،�ص2011يوليو��30مكرر�الصادر�بتار�خ��5964الرسمية�عدد��)،�ا��ر�دة2011

 باملصادقة�ع���نص�قانون�1974ش�ن����28(�1394رمضان��11،�بتار�خ�447-74-1الظ����الشر�ف�بمثابة�قانون�رقم��(

)،����1974ش�ن�30(�1394رمضان��13مكرر،�بتار�خ��3230املسطرة�املدنية�و�عديالتھ،�م�شور�با��ر�دة�الرسمية�عدد�

 .2741ص

 الصادر��2007للسنة�املالية��43.06من�قانون�املالية�رقم��5،�املحدثة�بموجب�املادة�2018املدونة�العامة�للضرائب�لعام�
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  امل��ص

راب،�إضافة�إ���خص�املشرع�ا��زائري��ضرابات�العمالية�بجملة�من��جراءات�القانونية�ال���تتعلق�ب�ل�مرحلة�من�مراحل��ض�����

راءات�بيان�العقو�ات�وال�يئات�املسؤولة�واملرافق�ال���يحضر�ممارسة��ضراب���ا.�غ���أن�ما�يأخذ�ع���املشرع�ا��زائري��و�عدم�دقة��ذه��ج

أما�املشرع�املغر�ي�فقد�.�1990وعدم�تفصيل�ا����أمور����غاية���مية�نا�يك�عن�قدم�املنظومة�القانونية�املتعلقة�باإلضرابات،�ف���صادرة�سنة�

���� �إال �النور �باملغرب �العمالية �الفئات �ترى �ولم �بھ �الدستوري ��ع��اف �رغم �عديدة �سنوات �منذ �لإلضرابات �تنظي�� �إصدار�قانون �عن عزف

 غر�ية.الذي�مجد�رجال�القانون�املغر�ي�ن����تھ�الصادرة�عن�وزارة�الشغل�امل�97,5السنوات��خ��ة،�ح�ن�صدر�مشروع�القانون�رقم�

  ال�لمات�املفتاحية:��ضرابات�العمالية،�املشرع�املغر�ي،�املشرع�ا��زائري 

Abstract 

The Algerian legislator has distinguished labor strikes with a set of legal procedures related to each stage of the strike, in 

addition to a declaration of sanctions, responsible bodies and facilities in which the strike practice is followed. However, what is 

wrong with the Algerian legislator is the vagueness of these procedures and their lack of precision in very important matters, not to 

mention the old legal system relating to strikes, which was enacted in 1990. As for the Moroccan legislator, he refrained from 

enacting a law on the organization of strikes many years ago despite its constitutional recognition and did not see the labor groups 

in Morocco were only revealed in recent years, when the draft law No. 97.5 was published, whose version published by the 

Moroccan Ministry of Labor was glorified by Moroccan lawyers. 
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 مقدمة�

�وسيلة����� �العمالية ��ضرابات �استمرار�دفاع��إن �أجل �من �العالم ��� �الدول �لبعض �واملحلية �الدولية �القوان�ن وضع��ا

�اقرت� �ال�� �الدول �من �ا��زائر��� �ا��قوق. ��ذه �واك�ساب �السلطات �ع�� �الوسيلة �ع����ذه �بالضغط �حقوق�م �عن العمال

ة�فقدان�السيطرة����املؤسسة�ا��زائر�ة�باإلضرابات�العمالية�ع���دستور�ا�وع���القوان�ن�التنظيمية�أيضا،�إال�أنھ�وع���خلفي

��ذه� �تجري �أن �ارتأينا �املجتمع �من �امل�مة �الفئة ��ذه �عاش��ا �ال�� �التعسفات �خلفية �وع�� �العمال �باحتجاجات �يتعلق فيما

�ا �بال�شر�ع �ا��زائر�مقارنة ��� �لإلضرابات �القانونية �لإلجراءات �واملقارن ��ستقرا�ي �التحلي�� �املن�� �باستعمال ملغر�ي.�الدراسة

�سلسلة� ��� �والتحكم �السيطرة �فقدان �خلفية �ع�� �ا��زائر�خاصة ��� ��ضرابية �العملية �إجراءات �نجاعة �مدى �ما ف��ى

�ضرابات�ال���ش�د��ا�املؤسسات�ا��زائر�ة����السنوات�القليلة�املاضية�وإ���أي�مدى��عت���املشرع�املغر�ي�موفقا��و��خر�

  بمجال�تقن�ن��ضرابات؟

  �سق�القانو�ي�لإلضرابات�العمالية����ا��زائرأوال:�ال

لقد�حذي�املشرع�ا��زائري�حذو�ال�شر�عات�ال���أقرت�حق��ضراب�دستور�ا�و���القوان�ن�التنظيمية�ملمارسة��ذا������

ل�كما�س��ى�الحقا�خال�02-90ا��ق.�فاإلضرابات����ا��زائر��ستمد�قو��ا�القانونية�من�النص�الدستوري�ومن�التنظيم�رقم

�ذه�الدراسة.�فعموما��ضرابات�العمالية��انت�موضوعا�خصبا�للتنقيب�سواء�ع���الصعيد�القانو�ي�الدو���أو�املح���وح���

 الفق��.

حيث�يذ�ب�أغلب�الفقھ�إ���أن�أساس�ا��ق�����ضراب،�يكمن����وجود�عالقات�العمل�غ���املت�افئة،�تلك�ال�������

وي،��ستطيع�بموجبھ�فرض�الشروط�ال���تناسبھ،�دون�استطاعة�الطرف��خر�معارضة�يتم���أحد�طرف��ا�بمركز�اقتصادي�ق

.وقد�أشار�إ����ذه�ا��قيقة�العديد�من�أساتذة�القانون�1ذلك،�ومن�ثم�تثور�فكرة�ا�عدام�التوازن�ب�ن�طر���عالقة�العمل

 .H" ،�وس�ناي"SALOMON" ومون ،�وسال"HAURION" 2العام����النصف��ول�من�القرن�العشر�ن،�أمثال�الفقيھ��ور�و

SINAY".  

                                                           
1

  .05ص�1987ا��زائر��–ديوان�املطبوعات�ا��امعية��– ش��ا�ينظر�ة�املرفق�العام����القانون�ا��زائري�ب�ن�املف�وم�ن�التقليدي�و� �–محمد�فاروق�عبد�ا��ميد��

1- 
2

���-HAMON (L.), Grève et continuité du service Public : mirage de la conciliation ou modalité de l’arbitrage, D1980 Chron,  P333. 
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ومن�املتفق�عليھ�فق�ا،�أن�أساس�حق��ضراب�ال�ي�شأ�من�عالقات�العمل�ال���ي�ون�أطراف�ا����مراكز�متوازنة،�إنما�

  .أساس��ذا�ا��ق،�ي�شأ�عندما�ي�ون�أحد�طر����ذه�العالقة�لھ�الكفة�الرا��ة�اجتماعيا،�واقتصاديا�ع���الطرف��خر

يھ�"سالومون"�أنھ�فيما�يتعلق�بحق��ضراب،�يجب�ع���املشرع�أن�يمنح�العامل�ن�الوسيلة�الضاغطة�من�أجل�ف��ى�الفق

�شروط�م �عل��م �يفرضون �الذين �أولئك �و��ن �بي��م، �التوازن �الروك .إعادة �الفقيھ �"�ضراب� "P. LAROQUE" و�ذ�ب �أن إ��

�و  �يمل�ون �الذين �أولئك �ضد �للعامل�ن �الوحيدة �ا��ماية ��نتاج�ش�ل �أولييھ1سائل �الفقيھ �أن� "P. L. OLLIER" .أما ف��ى

  .2يؤدي�إ���ضرورة�التفاوض،�و�ذا����حد�ذاتھ��عت���أحد�الضمانات�ال���يتحقق���ا�التوازن �–"�ضراب��واقعة�قانونية�

  تماعية."�والفقيھ�"س�ناي"�يرى����حق��ضراب�أنھ�"وسيلة�الطبقة�العاملة����تحقيق�التوازن�ب�ن�القوى��ج

اس�نفاذ�إجراءات�املصا��ة�والطرق�الودية���ل�ال��اعوفعاليةونجاعة�إجراءات�ال�سو�ة�الودية����كبح�النتائج��-1

  الغ���مرضية�لإلضرابات�العمالية

��عد������ �فيما �اس��سل �أوال�ثم �واختار�نظم�ا �ال�سو�ة �إجراءات �لنظم �قانونية �نصوصا �ا��زائري �املشرع �خصص لقد

�جراءات��خرى،�ونحن���ذه�الدراسة�سنحذو�حذوه�تماما،�فن�تدأ�ا��ديث�عن�ال�سو�ة�ثم�نمر�لبقية�املراحل�بنظم�بقية�

  وقبل��ل��ذا�نتحدث�أوال�عن��ع��اف�ال�شر����ا��زائري�بالنقابات�كممثليات�عمالية.

  �ع��اف�القانو�ي�بالنقابات�كممثليات�للعمال-ا

�ا��دي������� �يتوجب ����ء �أ�م �و�لعل �فالنقابيون �العمالية، ��حتجاجات �أثناء �للعامل�ن �املمثلة ��و�ال�يئات ��شأنھ ث

املسؤولون����ال�يئات�النقابية�ل�م�ذلك�القدر�الكب���من���مية����مجاالت��ضرابات�العمالية�و��نضمام�النقا�ي��و�حق�

القانو�ي�ع����ع��اف�ال�شر����ا��زائري�للنقابات��و�السند��02-90،�ففي�القانون�ا��زائري�و�تحديدا�القانون�رقم�3م��

من��ذا�القانون��ع���التا���:�"��عقد�املستخدمون�و�ممثلو���4عملية��شراف�ع���ممارسة��ضراب�،�حيث��تنص�املادة�

ال����مف�وم��ذا�العمال�اجتماعات�دور�ة�و�يدرسون�ف��ا�وضعية�العالقات��جتماعية�و�امل�نية�...".�تدل�عبارة�ممث���العم

                                                           
1

  .48،مصر،ص�1984،مل�ن�بالدولة�ب�ن��جازة�والتحر�م،����ال�شر�ع�والفقھ�والقضاءإضراب�العا"�نقال�عن�ناصف�إمام�سعد��الل،��P.LAROQUEالقانون��جتما���"�
2

  .48نقال�عن�ناصف�إمام�سعد��الل،املرجع�السابق،�ص� P.L,OLLIERالقانون��جتما��،��
 .��20،ص�2006،�ا��زائر�،�ـ�،�جسور�لل�شر�و�التوز�ع��عالقات�العمل�الفردية�و�ا��ماعيةـ��الوج������شرح�قانون�العمل�د����ش���،���3
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إذن�عبارة�1القانون�ع���املمثل�ن�النقابي�ن�للعمال�أو�املمثل�ن�الذين�ي�تخ��م�العمال،����حالة�وجود�املمثل�ن�النقابي�ن�....."�

� �املادة ��� �بصراحة �نص �فاملشرع �النقابي�ن، �للممثل�ن �إشارة �عن �عبارة ��� �القانون ��ذا ��� �العمال ��ذه��4ممث�� �داللة ع��

لتفادي�الغموض�و���ام،�فالقانون�ا��زائري�يو�ل�عملية��شراف�ع����ضرابات�وتنظيم�ا�ا���النقابات�العمالية�العبارة�

  .��دف�التنظيم�وتجنب�الفو�������التعب���عن��ف�ار�واملطالبة�با��قوق 

  ال�سو�ة�الودية�- ب

طة�السلمية�وتحقيق�ا�وا��نوح�قدر�املستطاع�ا���ع���خلفية�ا�تمام�التنظيمات�وال�شر�عات�القانونية����العالم�بنق����

�للمطالبة� �كأسلوب ��ضراب �بممارسة �الشروع �فعملية ��سلوب، ��مر�بنفس �املشرع�ا��زائري��و��خر�حسم �فإن السلم،

ال��وء�ا���با��قوق��س�بق�ا�أوال�وقبل��ل����ء��جراءات�الودية�واس�نفاذ�املضر��ن�ملختلف��اتھ��جراءات،�و�تعلق��مر�ب

�ال� �العمومية �باملؤسسات �يتعلق �فيما �وال�سو�ة �املصا��ة �إجراءات �عن �وا��ديث �ا��الف �ل�ذا �الودي �ول��ل �الودي الص��

  .2يخرج�عن�نطاق�التظلم�ونطاق�املصا��ة�وال�سو�ة

تخدام�ا��ل�ا�ولغرض�التفصيل�والتعمق�اك���حول�فكرة�التحاور�و�ا��لول�البديلة�ال���اوجب�املشرع�ا��زائري�اس����

�24للتخلص�من��ذا�ال��اع�،�ثم��عد�ا�ي���للعمال�الشروع�بممارسة�حق��ضراب�،�فإننا�نو���النظر�ا���نص�املادة�رقم�

�استمر�ا��الف��عد�اس�نفاذ�إجراءات�املصا��ة�و�الوساطة�املنصوص�عل��ا��02ـ-90من�القانون� �التا���"�اذا و�ال���جاء���ا

أخرى�لل�سو�ة�قد�ترد����عقد�او�اتفاقية�ب�ن�الطرف�ن�،�يمارس�حق�العمال����ال��وء�ا����ضراب�أعاله�،�و����غياب�طرق�

�مختلف� �اس�نفاذ �وجوب �فكرة �حول �وا�� �النص ��ذا �إن "� �القانون ��ذا ��� �عل��ا �املنصوص �و�الكيفيات �للشروط وفقا

� �املرحلة �ف�ذه �باإلضراب �الشروع �قبل �و�املصا��ة �الودية �ال�سو�ة �عملية�إجراءات �قبل �جدا �و�م�مة �ضرور�ة �مرحلة ��

الشروع�باإلضراب�إذ�أ��ا�باإلم�ان�أن�تخلص��طراف�بال��اع�و�دارة�و�املوظف�ن�ممثل�ن����النقابات�من�الدخول�بإجراءات�و�

ة��ل�مراحل�املؤسسة�و�املوظف�ن��م��غ���ع��ا�إذ�ت�ون��ناك�مضيعة�للوقت�و�املصا���و�خاصة�املص��ة�العامة�و�أل�مي

�ذه�النقاط،�فإن�ذات�املادة�أعاله�ذكرت�صراحة�إجراء�املصا��ة�والوساطة�و�أردفت�بالذكر�و����اح�أن�يركز��طراف�ع���

�من� �يأس �مرحلة �ا�� �الوصول �ولدى ��سو�ةأخرى �طر�قة �امل�مإيجاد �و�الوساطة �املصا��ة �عن �آخر�مختلف �اجراء استخدام

  �شرع�باإلضرابات�.�إيجاد�تقنية�ص���أخرى�ففي��ذه�ا��الة�

                                                           
1

،�يتعلق�بالوقاية�من�ال��اعات�ا��ماعية����العمل�و��سو���ا�و�ممارسة�حق��ضراب�،�ا��ر�دة�الرسمية�ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة��1990في��اير�6املؤرخ�����02-90القانون�رقم�-

 .�1990ف��اير�7الصادرة�بتار�خ��06الديمقراطية�الشعبية�العدد�
2

 .�02ـ90من�القانون�رقم��25و��24املواد�رقم��
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إن�فكرة�ال��ك���ع���إجراءات�ال�سو�ة�إن�دلت�ع������ء�ف���تدل�ع���مدى�ا�تمام�املشرع�ا��زائري��شق�ا��ل��������

�أو�بال�سبة� �للعمال �بال�سبة �سواء �ضياعھ �دون �الزمن �لر�ح �ونظرا �السل�� �الشق ��ذا �أل�مية �نظرا �العمال �مجال ��� الودي

امة.�لكن�ما�يث����ن�باه��و�عدم�ا�تمام�املسؤول�ن�باملؤسسات�وأيضا�املسؤول�ن�النقاب�ن�وال�يئات�للمنتفع�ن�من�املرافق�الع

و�ا���ات�النقابية�بفكرة�اس�نفاذ�إجراءات�ا��لول�الودية�كما�يجب�ففي�معظم�ا��االت�ي�ون��ناك�تخطي�إن����القول�

ات�ا��لول�الودية�السابقة�ع���الشروع�باإلضرابات����بحد�ملراحل��ذه�املرحلة،��عم�ف�ذه�املرحلة�مرحلة�اس�نفاذ�إجراء

ذا��ا�تنقسم�ا���مراحل�يتوجب�اح��ام�ا�لتفادي�ما�يطرحھ�واقع�العمال����الدولة�ا��زائر�ة�تحديدا�والدول�العر�ية�عموما�

� �رقم �و���24فاملادة �علية �املنصوص �املصا��ة �اجراء �من ��ن��اء �حالة ��� �أنھ �وا��ة ��عبارة �اجراء��أو��ت �إتمام حالة

الوساطة�أيضا�و�غياب�أي�نوع�آخر�إلجراءات��سو�ة�يمكن�اتباعھ،�ففي��ذه�ا��الة�فقط��شرع�بممارسة��ضرابات�.ف�كذا�

���غاية�من�الوضوح�إال�أن�واقع�اح��ام�ا�و�تطبيق�ا�العم����و�ما�تفتقر�اليھ�املؤسسة��02-90من�القانون���24انت�املادة�

وللتفصيل�أك������شرح��ذه�املرحلة�فباإلم�ان�القول�أن�ال�سو�ة�الودية�تحدث����املؤسسة�و��دارة�وفق�ا��زائر�ة�حاليا�.

  ول�ا���ذلك�ا��ل�السل���امل�شود.عدة�مي�ان��مات�و�طرق�للوص

  مختلف�طرق�ال�سو�ة�املمكن�استعمال�ا��-ج

رق�وأساليب�حل�ودي،�فمن�الدول�من�ت��أ�إ���ادراج�يتم�ال��وء����ال��اعات�العمالية����املؤسسات�العمومية�ا���عدة�ط�

ا���التحكيم�فامل�م��و�قيام�عنصر�الرضائية������ضمن�قواني��ا�التفاوض�وم��ا�من��ستعمل�الص���واملصا��ة�وم��ا�من�تل�

� �السياق �ال��شر �1ذا �أنھ �الشرط، ���ذا �يقصد �حيث �الودية، �ال�سو�ة �لفكرة �نتعرض �الدراسة �من �ا��زء ��ذا �و�� ،���� ع

�ضراب�إال��عد�التأكد�من�فشل�محاولة�ال�سو�ة�الودية�والقانونية�والرضائية�و�تفاقية،�واملتمثلة����الوساطة�واملصا��ة.�

ففي�الوساطة�يقوم�وسيط�بإقناع��طراف�املتنازعة�حول�حل�وسط،�و�ق��ح�حال�لل��اع��عد�سماعھ�للطرف�ن،�و�دعو�ما�إ���

أنھ�يمكن�ال��وء�للتحكيم�الذي�يتم�باتفاق�طر���ال��اع،�و�منع�ال��وء�إ����ضراب،�أو�يتم��قبول�ا��ل�الذي�اق��حھ،كما

� �املادة �نصت �حيث �فيھ، �الشروع �تم �إذا ��25توقيفھ �رقم �القانون ��ضراب،��02-90من �ممارسة �إ�� �ال��وء �"ال�يمكن بأنھ:

������العمل�ع���عرض�خالف�ما�ع���التحكيم"،�ألن�و�وقف��ضراب�الذي�شرع�فيھ�بمجرد�اتفاق�الطرف�ن����ا��الف�ا��ما

                                                           
1

 .83ص-82،ص2015،�رسالة�ماج�ست������القانون�العام�،�جامعة�حلب�،�التنظيم�القانو�ي�لإلضرابعكش��شار�شعبان�،�
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،�02-90من�القانون�رقم��02الفقرة��13قرار�التحكيم�يفرض�تطبيقھ�و�ل��ام�بھ�من�قبل�الطرف�ن�وفق�نص�أح�ام�املادة�

 .1ھ�وتنفيذهوذلك�ألن�أمر�ال��وء�إليھ�يفقد�املتنازع�ن��ذه�ا��ر�ة،�و�لزم�م�مسبقا�باالمتثال�لقرار�التحكيم�و�ل��ام�ب

�أي������� �بالقول �وأردف �واملصا��ة �الوساطة �إجراءات �الذكر�ع�� �لنا �سبق �استقر�كما �فقد �ا��زائري �املشرع و�خصوص

�الشروع� �قبيل �ا��زائر�ة �املؤسسات ��عقد�ا �ال�� �الدور�ة �اللقاءات �يفسر�مختلف �ما ��ذا �و�لعل �أخرى. �سلمية إجراءات

  جراءات��التا���:�ستعرض�مختلف��ذه�� .�بممارسة��ضرابات

�الدور�ة�-1-ج �اللقاءات�اللقاءات �فتتم �ا��زائر�ة، �املؤسسات �قبل �من �استعمالھ �يتم �وقا�ي �اجراء �و�ا�م ��عت���أول :

الودية�ع���مستوى�أماكن�العمل�و�توجب�حضور��ذه�اللقاءات�من�قبل�ممثل�ن�عن��دارة�املعنية�و�ممثل�ن�عن�املوظف�ن�و�

�ي �و�بالتا�� �وفق�املستخدم�ن �العمومية �املؤسسات �وممث�� �املستخدم�ن �ممث�� �الدور�ة �اللقاءات �أو��ذه حضر��جتماعات

القانون�املعمول�بھ�.وخالل��ذه�التجمعات�تدرس�العالقات�امل�نية��جتماعية�و�تم�التحاور�ومحاولة�بلوغ�حل�وسط�و�جدر�

أو�املمثلون�املنتخبون�بصفة�مباشرة�و��ذا�ي������حال���شارة�إ���أن�ممث���املستخدم�ن�يقصد���م�املندو��ن�النقابي�ن

 2مستخدم�أو�عندما�ال�تملك�فئة�املوظف�ن�أو�العمال�املعنية�تمثيل�نقا�ي���20ان�عدد�املستخدم�ن�ال�يتجاوز�

�تر����������� �وسطية �حلول �ا�� �الوصول �يتم �لم �إذا �فإنھ �الشؤون �مختلف �ودراسة �الدوري �اللقاء �عقد �عملية �عد

اف،�أجاز�املشرع�ا��زائري�إجراء�مواليا�ل�ذا��جراء��و�عملية�رفع�التظلمات�ع���حسب�ا��الة�إما�إ���رئ�س�املجلس��طر 

الشع���البلدي�كسلطة�إدار�ة�محلية�ع���مستوى�البلدية.�أو�إن��عذر��مر�ترفع�مختلف��ذه�التظلمات��دار�ة�مباشرة�ا���

يقع���ا�مقر�املؤسسة�ال�����ا�خالف�و�مكن����حاالت�أخرى�رفع�التظلمات�ا���الوزراء�أو�ا���الوا������الوالية�محل�ال��اع�وال���

�ا��الف� �أو�وطنية �ج�و�ة �أيضا �حالة �أو��� �اختصاص�م �نطاق ��� �تدخل �أو��دارات �املؤسسات ��انت �إذا �املخول�ن ممثل��م

�� 3ا��ما�� �ممارسة �ع�� �السابقة �للمرحلة �أ�مية�قصوى �إيالء �تم �لقد �اللقاءات�. �عملية �ح�� �ضم��ا �إدراج �تم �بأن ضراب

و��عدد��ذه��جراءات�لكن�ما�يأخذ�02-90الودية�السابقة�لإلضراب�ف����عكس�فعال�ودية��جراءات�املدرجة�ضمن�القانون�

� �فقلما ��خر، �تلوى �الواحد ��جراءات ��ذه �تطبق �ال �أ��ا �النقابات �وح�� �ا��االت ��عض ��� �التنفيذية �السلطة تفتح�ع��

��ذا� �ولعل �املوظف�ن. �إل��ا �ي�ت�� �ال�� ��دارة �توج�ات �عنھ ��عرب �بما �النقابيون �املمثلون �يؤمن �وقلما �ودية �لقاءات �دارات

                                                           
1

و����ول�املوسوم�ب"�املرفق�العمومي�،�مداخلة�قانونية�للمشاركة����املؤتمر�الدنفاذ�ا��قوق��قتصادية�و�جتماعية�الثقافية�من�خالل�املرفق�العامبن�حليلو�فيصل،��

 .���15ا��زائر�ور�اناتھ�كأداة���دمة�املواطن�ت�ن،ص
2

 23املتعلق�بكيفيات�ممارسة�ا��ق�النقا�ي�املعدل�و�املتمم�ج�ر�العدد�1990-06-06املؤرخ����90/14القانون�رقم�
3

 .213،ص1985،ديوان�املطبوعات�ا��امعية،طئري شرح�عالقات�العمل�الفردية�و�ا��ماعية����ضوء�ال�شر�ع�ا��زاراشد�راشد،�



 مجلة القانون الدستوري والعلوم اإلداریة 
  –برلین –إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة / المانیا                   

   المجلد الرابع  2021 نوفمبر -تشرین الثاني  الثالث عشرالعدد 

194 
 

يرجع�ا���عدم�إعطاء��دارة�ذلك�القدر�والقيمة�والقداسة�ملثل��ذه��جراءات�بأن�تمارس�مراوغات�وتالعبات�تحول���ا����

�امل �تلبية �عدم �ا�� �مرة �وامتصاص��ل �العمل �مناصب �إ�� �العمال �رجوع ���دف �خفية �إدار�ة �ب��وقراطية �أو�ممارسة طالب

غض��م�دون��يفاء�بالع�ود�أو�ح���الصدق����التعامل�مع�م�ع����قل.�إن��ذه�ال��اكمات�من�تصرفات��دارة�السلبية�قد�

�باإلدا �النقابات �قبل �من �الثقة �فقدان �مرور�الزمن �مع �تخلف �لكن �إن�نحتقر�ا �ودي. �للقاء �ا��لوس �عن �العزوف �و�التا�� رة

املش�لة�ال�تقف�عند�املؤسسة��دار�ة�فقط�بل�يرتقي��مر����حاالت�عديدة����املؤسسة��دار�ة�ا��زائر�ة�ا���فقدان�الثقة�

�املراو  �أساليب �فبحكم ��دار�ة، �السلطة ��رم ��� �م��ا ��ع�� �السلمية �و�السلطات �التنفيذية �السلطة ��� �و�التالعب�ح�� غة

بالشؤون�املتعلقة�بقيام�إضرابات�املوظف�ن،�نجد�النقابات��عزف�عن�رفع�التظلماتاإلدار�ة�ال���تقر�ا�القوان�ن�ا���السلطة�

و��عزف�عن�ممارسة�املراحل�الودية�املدرجة����القانون�بحكم�فقدان�الثقة�بالسلطات�املسؤولة،�-الوالة�الوزراء�-التنفيذية�

�عقد �مباشرة ���تمام��فيتم �دون �بھ �س�شرع �الذي ��ضراب �قانونية �ع�� �املحافظة �أجل �من �فقط �ش�لية �ودية إجراءات

باملغزى�الرئ�س�من�سلسلة��جراءات�الودية��ذه�املعروضة�بالقوان�ن�و�ال�����دف�ا���كبح�ممارسة��ضرابات�و�الوصول�ا���

لل�فادح����املمارسات،�ولعل�الو���بفحوى�النص�وال�دف�منھ�حلول�.�فعدم�اح��ام�القيمة�القانونية�للمراحل�يخلق�حتما�خ

 �و�ا��ل����مثل��ذه�ا��االت.

�تلوى������ �طر�قة �الودية �الطرق ��ذه �تنفيذ �الح��ام �ا��زائر�ة �واملؤسسات �ال�يئات �ا�تمام ��و�عدم �املث���لالن�باه �ال���ء إن

املشكالت�ملا����عليھ����السنوات��خ��ة�ا��الية�فعملية��،�ولعل��ذا��مر��و�س�ب�تفاقم02-�90خرى�كما�ذكر�ا�القانون�

�ومنع� �الوقت �ر�ح �اجل �من �بھ �ذكرت �الذي ��سلوب ��خر�و�ذات �تلوى �واحدا �الودي �ا��ل �إجراءات �ب�نفيذ ���تمام عدم

�إلجر  �ا��يد �لالس�نفاذ ���تمام �عدم �فكرة �ع�� �ونذكر�كأمثلة �ال�محالة. �حقيقية �اضراب �مرحلة �ا�� �ال�سو�ة�الوصول اءات

أيام�����سبوع�ابتداء�من��3الودية،�اضراب�الو�الة�الوطنية�لدعم�وتنمية�املقاوالت�وال���دخلت����إضراب�عن�العمل�ملدة�

يوم�الثالثاء.�لقد�اشت�ى�العمال�من�تجميد�املفاوضات�املتعلقة�بمناقشة�بنود��تفاقية�ا��ماعية�للو�الة�دون�س�ب�وإشعار�

��و��  �و�ذا �تف�منا�مسبق �كنا �العمال �ع��ا �فلو�تقاعس �الودي، �ا��ل �إجراءات �اس�نفاذ �عن �والدولة ��دارة ��غافل ش�ال،

الوضع�لكن�أن�تبادر��دارة�بالتقاعس�عن��سو�ة�ودية�ب�ل�مراحل�ا�ف�و�فعال�إش�ال�يطرح�ا���الوجود.�ففي�ذات�السياق�تم�

�الودي �ا��لول �اس�نفاذ �اح��ام �ع�� �العمال �محافظة �الودية����يل �ا��لول �جميع �اس�نفاذ ��عد �جاء ��ضراب �وأن ة،

 .1للمحافظة�ع���ديمومة�املؤسسة

                                                           
1
https://www.ennaharonline.comع����2021افر�ل23/بالصور..�عمال�الو�الة�الوطنية�لدعم�وتنمية�املقاوالتية�يدخلون����إضراب�وط���مفتوح�تمت�ز�ارة�املوقع�يوم�

 مساءا.16:30الساعة�
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  اس�نفاذ�مختلف�إجراءات�تنظيم��ضراب�-2

إنھ�ال�يمكن�اغفال�أ�مية�مرحلت�ن�أو�اجراءين�ع���قدر�بالغ�من���مية�خالل�ممارسة��ضرابات�العمالية�حيث�يتعلق������

�العم �جماعة ��شعار�املسبق��مر�بموافقة �بإجراء �املتعلقة �املتتالية �القانونية ��جراءات �ومختلف �لإلضراب �ال��وء �ع�� ال

  للمؤسسة�أو�ا���ة��دار�ة�املعنية�كإشعار�بالرغبة�بإقامة�إضرابات�عمالية�يتم�ايراد�ما�أدناه�ع���التوا��.

  موافقة�جماعة�العمال�ع����ضراب����-ا

�جم���� �موافقة �القانون��عت���إجراء ��� �صراحة �ا��زائري �املشرع �عليھ �نص �جو�ري �اجراء ��ضراب �تنظيم �ع�� �العمال اعة

����2الفصل��ول�منھ�افتتح�املشرع�ا��زائري�القسم��02ـ90بحكم�أ�مية��ذا��جراء�،ففي�الباب�الثالث�من�القانون��02ـ90

أعاله�جماعة�العمال��225الت�املنصوص�عل��ا����املادة�ال���نصت�ع�����ي�:�"��ستد������ا��ا�27من��ذا�الفصل�باملادة�

املعني�ن�ا���جمعية�عامة����مواقع�العمل�املعتادة�،��عد�اعالم�املستخدم�قصد�اعالم�م�بنقاط�ا��الف�املستمر�و�البت����

ة��دار�ة�املعنية�،�احتمال�التوقف��ا��ما���عن�العمل�املتفق�عليھ�.و��ستمع�جماعة�العمال�ا���ممث���املستخدم�أو�السلط

  "بناء�ع���طل��م

�موافقة���� �اجراء �اح��ام �الزاما �ا��زائري �املشرع �استوجب ��ضراب، �بممارسة �الشروع �عملية �ت�� �و�اختصار�ل�ي فعموما

  جماعة�العمل�ع����ضراب�كإجراء�جو�ري.

اب�كإجراء�جو�ري�ضمن�نص�لقد�نص�املشرع�ا��زائري�صراحة�ع���اجراء�موافقة�جماعة�العمال�ع���تنظيم��ضر 

� �رقم ��27املادة �رقم �القانون �للتنظيم��02-90من �اضفائھ �ومدى ��جراء ��ذا �أ�مية �إال�و�و�مدى ����ء �ع�� �دل �وان و�ذا

وال�سلسل�بالعملية��ضرابية،�فمما�ال�شك�فيھ�����ذا�النطاق�توفر�رضائية�العمال�بالشروع�باإلضراب�دون�غصب�ل�م�من�

  �يئة�معينة.

  شعار�املسبق�عن�الشروع�باإلضراب�� ��- ب

�أو��خطار����� ��شعار�املسبق �شرط �اح��ام �أساسية �مدى �ع�� �بالدول �الوضعية �القوان�ن �وح�� �الفق�ية ��راء تتفق

املسبق�كما�تطلق�عليھ��عض�القوان�ن.�قبل�عملية�الشروع�باإلضراب،�و�ذا�تجسد����قوان�ن�كث��ة�من�دول�العالم�وكمثال�

القانون�الفر����،�ففر�سا�ع���س�يل�املثال�أكدت�أ�مية�اح��ام��ذا�الشرط�ضمن�منظوم��ا�القانونية��دار�ة،�را���نورد�
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و�ذا�ما�تج���من�خالل�ا��كم�الصادر�عن�محكمة�النقض�الفر�سية،�والذي�جاء��اال�ي�"�إن�عدم�مراعاة�العمال�لشرط�

 �ضراب�غ���مشروع�و�ش�ل�خطأ�جسيم����حق�العمال�املضر��ن�خطار�السابق�الذي�تضمنھ�اتفاق�العمل�ا��ما���يجعل�

"   

�لالستعداد����� �مجاال �ل�ا �يف�� �أن �أجل �من �لإلدارة �تقدم �ال�� �والوسائل �الضمانات �ب�ن ��عت���من فاإلشعار�املسبق

�ش��ط��عض��1ممارسة��ضرابات����القطاعي�ن�العام�و�ا��اص"�املوظفون�و للتوقف�ا��ما���عن�العمل�الذي�سيقوم�بھ�

وقد�تم��عر�ف��شعار�بأنھ�"�2ن���املوظفعدة�معلومات�متعلقة�باالجال�وغ���امن�قبل�نقابات��شعار ال�شر�عات�أن�يضمن�� 

�املسبق� �الشك�� ��جراء ��ذا ��سبق �حيث ��ضراب �حق �تطبق �ال�� �العالم �دول �الكث���من ��� �ال�شر�عات �تقره �شك�� إجراء

ھ�و�أسبابھ�و�مختلف�املطالب�ال����سعون�ا���ا��صول�عل��ا�ع���ممارسة��ذا��حتجاج�و�بآجال�الشروع�باإلضراب�و�مدت

 ذلك���دف�منع�حصول�إضرابات�مفاجئة.�

�ي:�"��شرع�����ضراب�املتفق�عليھ�ال���جاء�ف��ا���29ع����شعار�املسبق����املادة�رقم��02ـ-90وقد�نص�القانون�����

أعاله�لدى�ان��اء�أجل��شعار�املسبق�باإلضراب،�وتتم�عملية�حساب�مدة��28و�27املادت�ن��حسب�الشروط�املنصوص�عل��ا���

�املختصة� �العمل �مف�شية �وإعالم ��دارة �أمانة ��شعار�لدى ��ذا �إيداع �فيھ �يتم �الذي �اليوم �من �انطالقا �شعار�املسبق

  .��3أيام��8أن�ال�تقل��ذه�املدة�عن���02ـ-�90ط�القانون��إقليميا،�و�ش

لقد�قيد�املشرع�ا��زائري�عملية��شعار�املسبق�بمدة�زمنية�محددة�ت�تدأ�من�يوم�إيداع��شعار�ا���غاية�ثمانية�أيام�����

انطالقا�من��ذا�اليوم.�و�بدو�تقييد��ذه�العملية�بآجال�محددة�عنصر��غاية���مية،�فمن�خالل��ذا��سلوب�يتم�ضمان�

مر�حساس�و�تعلق�بمؤسسات��سدي�خدمات�ع���مدار�ساعات�العمل�اليومية�فإن�كسب�الوقت�وأيضا�عدم�ضياعھ�ألن�� 

  تم�التغا����عن�تقييد�الساعات�الزمنية�للتظلمات�ورفع�ا�فلن��س���الشؤون��دار�ة�بذلك��سلوب��مثل.

املسبق�للمؤسسة�وا���ة�خطار����كث���من�حاالت��ضرابات�العمالية����ا��زائر�يتم�غالبا�اح��ام�مرحلة�وإجراء�� ����

�دار�ة�املعنية�من�أجل�أن�ي�س���ل�ذه��خ��ة�ع����قل�إخطار�املنتفع�ن�من�خدما��ا�يوميا�بحدوث��ذا��ضراب�باأليام�

القليلة�املقبلةلكن�����عض�ا��االت�ي�ون��ناك�تقاعس�عن��متثال�ملثل��ذا��جراء�ا��و�ري�ال���ء�الذي�يخلق�نوع�من�

                                                           
1

 285القا�رة،�دار�ال��ضة�العر�ية،�ص�2ط�النظم�السياسة�املعاصرة،حق��ضراب�و�التظا�ر����عبد�املعطي،�أمل�محمد،�
2

 71،�ص�2012،�دار�ال�دى�لل�شر�،�ا��زائر�،��محاضرات����القانون�ا��نا�ي�العامخليفي�عبد�الرحمن،�����
3

 .�02ـ90من�القانون��30املادة�����
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�وسو �إشعارات�ا��لط �ارسال �عن ���ا �التغافل �تم �عمالية �فنذكر�كأمثلة�إضرابات ����املرفق. ��حتجاجية �للعملية �التنظيم ء

  :�- �دارة- ل���ات�املعنية�

�1-ب �با��زائر�يوم �سي��ام �قطار�سر�ع��– 2016اكتو�ر�13.اضراب�مؤسسة �� �–مؤسسة �صفحات �عدة�دونت خبار���

  1مواي�غ���قانو�ي�وتم�دون�اشعار�مسبق"مواقع�بخطوط�عر�ضة�"اضراب�عمال�ترا

  2020-02-17.إضراب�ا��و�ة�ا��زائر�ة�يوم��2-ب

"أكد�الناطق�الرس���باسم�شركة�ا��طوط�ا��و�ة�ا��زائر�ة�السيد�أم�ن�أندل����اليوم�الثالثاء�أن��ضراب�الذي�شرع�

�ال ��ستمر�لغاية ��ثن�ن �أمس �إشعار�مسبق �دون �التجار�ة �مستخدمو�املالحة �فيھ �إلغاء �انجر�عنھ �مما �الثالثاء �من�40يوم %

  الرحالت�امل��مجة".

�ملستخدمي� �غ���شر�� �إضرابا ��ثن�ن �يوم �ص�يحة �منذ �تواجھ �ا��زائر�ة �ا��و�ة �ا��طوط �شركة �"أن �البيان ��� وجاء

��ة�دون�اح��ام�كتفاء�باإلشعار�عن�طر�ق�رسالة�نصية�قصاملالحة�التجار�ة",�و�"أ��ا�لن�ت�سامح�مع�من�توقف�عن�العمل�و�

"� ��ضراب ��� �با��ق �ا��اصة �املفعول �السار�ة �التنظيمية �من��2جراءات �امل�م ��جراء ��ذا �مثل �اح��ام �عن �التقاعس �إن .

�صراحة� �عل��ا �النص �جاء �ال�� �القانونية �القاعدة ��ذه �مثل �تفس�����رق �فال�يوجد �عليھ، ��� �أك���مما ��وضاع �تأز�م شأنھ

�ا �ا��زائري �القانون �ضمن �مو�لة �عملية ��� �باإلضرابات �الشروع �أن �ل����ة �و��ك���خلقا �العمالية �باإلضرابات ���إملتعلق

جراء��سا����ع���اعتبار�النقابة��يئة�إدار�ة�قائمة�بذا��ا�و�ع���النقابات�العمالية�ا��زائر�ة،�فكيف�يتم�إغفال�مثل��ذا�� 

�فلو�ظ�ر��  ��دار�ة، �بالشؤون �ممار دراية �ن�يجة �� غفال �تقبلنا ��سيطة�كنا �و�جمعيات �عمالية ��يئات �من ��ضرابات مر�سة

أك��.�عموما�فإن�عملية�التخلص�من�مثل��ذه�التصرفات�الغ���قانونية����ممارسة�و�سليط�العقاب�و�ذا�ما��غفلھ�السلطة�

�ي� �أن �دون ��ضراب �شرعية ��قرار��عدم �فقط �يتم �حيث �ا��االت ��ذه �مثل ��� �ا��زائر�ة �قضائية�التنفيذية �متا�عات بعھ

شعار�املسبق�لإلدارة�بالشروع�باإلضراب�يتفاقم�جدية�أمام�ال�يئات�القضائية�املختصة،�و�ذا�ما�جعل�عدم�اح��ام�مرحلة�� 

  أك������الواقع�كفعل�غ���قضا�ي.�

                                                           
1

  ›  https://www.radioalgerie.dz › tagsاضراب�عمال�ال��امواي�|��ذاعة�ا��زائر�ة�

 14:30الساعة�2021افر�ل��23تمت�ز�ارة�املوقع�يوم���2016اكتو�ر13اضراب�عمال�ترامواي�غ���قانو�ي�و�تم�دون�اشعار�مسبق�
2

 2021افر�ل�23العرب�تمت�ز�ارة�املوقع�يوم�- الدول ›  https://www.aa.com.tr القضاء�يأمر�بوقف�إضراب�مضيف�ن����"ا��طوط�ا��زائر�ة"�
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مالية����ح�ن�لكن�عموما�فإن�الدولة�ا��زائر�ة�قد�قطعت�شطرا�معت��ا�بإقامة�قانون�مستقل�متعلق�باإلضرابات�الع���

�2014ال�تزال�الدول����العالم��عا�ي�من�غياب�مثل��ذا�القانون����منظوما��ا�القانونية�مثل�تو�س�ال���يقر�دستور�ا�لسنة�

ضراب�مضمون�منھ��التا���"�ا��ق�النقا�ي�بما����ذلك�حق�� �36صراحة�با��ق�باإلضراب�وشرعية��ذا�ا��ق����الفصل�رقم�

من�الدستور�سن�قانون�يحدد�ضوابط�ممارسة��ذا�ا��ق�بما�ال�ينال�49عمال�بأح�ام�الفصل��وممارسة��ذا�ا��ق�تقت���

 1من�جو�ره"

  الشروع�باإلضراب��-ج

�عد�اس�نفاذ�مختلف�إجراءات�ال�سو�ة�الودية�و�شعار�للمؤسسات�املعنية،�وال���شرحنا�ا�����جزاء�السابقة�من�������

���فقر��ا��و���ال���نصت��29،�تحديدا�وفق�ماورد�بنص�املادة�رقم�02-90لقانون�الدراسة،��شرع�باإلضراب�وفق�ماورد�با

� �املادت�ن ��� �عل��ا �املنصوص �الشروط �حسب �عليھ �املتفق �باإلضراب ��شرع �التا��" �املشرع�28و27ع�� �اش��ط �وقد .".......

املنطلق�يقع�إلزاما�ع���املوظف�ن�والعمال�.�ومن��ذا�2ا��زائري�إ���جانب�ذلك�املحافظة�ع���امل�شآت�و�مالك�وضمان�أم��ا

�العمل� �وأماكن �وأدوات �وسائل �ع�� �املحافظة �لضمان �الالزمة ��جراءات �مختلف �واتخاذ �بالقوة �العمل �أماكن �احتالل عدم

�للمستخدم� �التا�عة �أو�املنقولة ��مالك�العقار�ة �وأمن ��سالمة �أو�املساس �أو�إتالف �أضرار�أو�تخر�ب �ألية ��عر�ض�ا أو�وعدم

�أو�ا��زائية�3املؤسسة �املدنية �املسؤولية �عل��م �يرتب �سوف �املضر��ن �العمال �قبل �من �النوع ��ذا �من �تصرف �أي �أن �ذلك .

عتداء�ال���نصت�ع���رفع�العقو�ة�إ���ثالث�سنوات�ح�س����حاالت�� �02-90من�القانون��55وذلك�وفق�مقتضيات�املادة�

ر��ن�من�احتالل�املحالت�امل�نية�للمستخدم�و�منع�العمال�الغ���مضر��ن�من�ع������اص�واملمتل�ات�إضافة�إ���منع�املض

ع����02-90من�القانون��34الدخول�إل��ا�حيث��عت���القانون��ذه�التصرفات�خطأ�م���جسيم.�و���ذات�السياق�نصت�املادة�

حتالل�عرقلة�حر�ة�العمل�و����ذه�� أنھ�"�يمنع�العمال�املضر��ن�عن�احتالل�املحالت�امل�نية�للمستخدم،�عندما���دف��ذا�

ا��الة�يمكن�إصدار�أمر�قضا�ي�بإخالء�املحالت�بناء�ع���طلب�املستخدم".�وقد�قضت�املحكمة�ا��زائر�ة��عدة�أح�ام�تتعلق�

�1998أفر�ل��14املؤرخ�����159641با��فاظ�ع���سالمة�وأمن�املرافق�و�املؤسسات�أثناء��ضرابات�العمالية�م��ا�القرار�رقم�

الصادر�ع���إثر�الطعن�بالنقض����القرار�املؤ�د�ل��كم�املستأنف.�حيث�جاء����نص�القرار"�...عن�الوجھ��ول،�املأخوذ�من�

                                                           
1

،�ا��ر�دة�الرسمية�1996نوفم���28،�املتعلق�بإصدار�نص��عديل�الدستور،�املصادق�عليھ����إستفتاء�1996د�سم����7،�مؤرخ����438-96من�املرسوم�الرئا����رقم��49ادة�امل�

  .1996د�سم����8،�مؤرخة����76رقم�

 .16:00الساعة��2021أفر�ل�24تمت�ز�ارة�املوقع�يوم�›  Legal Agendahttps://www.legal-agenda.comحق��ضراب�و�قتطاع�من��جور����تو�س:�أّي�معادلة؟�|�
2

 02-90من�القانون�31املادة��
3
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�ذلك�أن�القرار�اعتمد�ع���رسالة�رئ�س�الفرع�النقا�ي�مؤرخة���� الذي��1991نوفم��27قصور�وا�عدام�أو�تناقض��سباب.

� �يوم �أن �ف��ا �29يصرح �ي�1990أفر�ل �يوم�لم �تنص�بھ �تم �ألن�الفرع�النقا�ي �يوم�إضراب ��عض��1990ماي09كن �بھ �قام وما

� �يوم �محضر�التنص�ب �أن �ح�ن ��� �فردي ��و�إال�إضراب �ما �ملحضر��1990ماي09العمال ��و�إال��عديل ��17ما �1990جانفي

ضراب��عد�اتباع��جراءات�املتضمن�تنص�ب�رئ�س�مجلس�العمال�السيد...والسيد...أم�ن�عام،�و�ذا�الرئ�س��و�الذي�قرر�� 

�أو� �أو�الدرك �الشرطة �من �رس�� �سند �أي �يوجد �ال �أخرى �ج�ة �ومن �العمل. �ومف���� �والدرك �الشرطة �و�حضور القانونية

املعتمد�عليھ�املستخدم�لم�يث�ت�غلق��1990أفر�ل��30مف�شية�العمل�أو�محضر�يث�ت�أنھ�وقع�عرقلة�حر�ة�العمل.�وإن�تقر�ر�

أنھ�أغلق�الباب�ونفس�التقر�ر�يذكر�أن��ل�العمال�طلبوا�املفاتيح�مما�يب�ن�أن��ناك�إضراب�والطاعن��الباب�وإن�الطاعن�أنكر 

� ��ضراب �أن �ح�ن ��� �لوحده �معاقبتھ �إ�� �أدى �الذي �ال���ء �املفاوضات، ��� �العمال �مثل �للعمال�أ�و�الذي �عام مر�اتحاد

�ممثلية�كما� �عن�طر�ق �ومنھ�ال�يأا��زائر��ن �ذلك�الوثائق، �حر�ة�تث�ت �أو�عرقلة ��ضراب �عدم�شرعية �يث�ت �سند وجد�أي

العمل�ومنھ�القرار�لم��عط�أسبابا�عن�رفضھ�الدعوى.�حيث�ي�ب�ن�فعال�بالرجوع�إ���القرار�املطعون�فيھ�أنھ�صرح�أن�الطرد�

ي�ج�ة�صدر�.�حيث�ي�ب�ن�أوال�أن�القرار�لم�يب�ن�عن�أ1990أفر�ل�30و�29ان��س�ب�غلق�باب�املؤسسة�من�طرف�املد���يوم�

تم�غلق�الباب�ولم�يب�ن�النص�وقوع�فعل����ء�من�العامل،�إذ�أن�التقر�ر�املذ�ور��ش���أن��ذا��خ����1990إبر�ل��30بأن�يوم�

�و�الذي�أخذ�املفاتيح�ولم�يذكر�أنھ��و�الذي�غلق�الباب�مما�يجعل��سبة�فعل�غلق�الباب�للطاعن�ع����ذا��ساس��عوز�ا�

�فإ �وعليھ �ال�ا��. �الدليل �املادة �شروط ��ستو�� �لم �فيھ �القرار�املطعون �قرار��حالة��268ن �أن �إذ �املدنية، ��جراءات قانون

الصادر�عن�املحكمة�العليا�الذي�طلب�من�قضاة�املوضوع�أن�يتطرقوا�إ���مدى�ثبوت�ا��طأ�امل���امل�سوب�للطاعن�والتحقق�

�طأ�امل�سوب�للعمال�والذي�يتمثل����عرقلة�حر�ة�العمل.�من�أنھ�بالفعل�ارتكب�خطأ�جسيم�و�ش�ال�ال���أخذ�ا��ذا�ا�

وحيث�ع����ذا��ساس��ان�ع���قضاة�املوضوع�أن�يت�بتوا��من��فعال�املادية�ال����س�ت�للعمال�ثم�بيان�أن�تلك��فعال�

ظ�بمفاتيح�الباب�ح���ولو�حتفافإنھ�ال�يكفي�مجرد�� �02- 90من�القانون��2فقرة��34تتوفر�ف��ا�أر�ان�ا��طأ�كما�عرفتھ�املادة�

ث�ت�ماديا�أن�ا��ر�مة��ستو���أر�ا��ا�الشرعية�و�املعنو�ة�إذ�البد�من�ت�يان�أن�الفعل��و�من�ضمن��فعال�املذ�ورة����املادة�

�وسيلة�الق��اف�ا��طأ�ثم�بيان�الن�يجة�و����عرض�بإحدى�الطرق�املنصوص�عل��ا�إ���عامل�أو�مستخدم�أو�ممثال�مع�منعھ�

خول�إ���م�ان�العمل.�وحيث�أن�باكتفا��م�القول�أن�أفعال�غلق�الباب�أدت�إ���عرقلة�س���املؤسسة�س��ا�عاديا�ل�ون�من�الد

قضاة�املوضوع�قد�اعتمدوا�عناصر�غ���العناصر�املفروضة�قانونا�لقيام�فعل�عرقلة�حر�ة�العمل�و��ذا�لم��عطوا�لقضا��م�

  .���1عرض�قرار�م�للنقض"ال�سب�ب�ال�ا���و�ساس�القانو�ي�السليم�مما�
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 .�374-373،�ص�ص�2003دار�القصبة�لل�شر،�ا��زائر،��قانون�العمل�ا��زائري�والتحوالت��قتصادية،��ديب�عبد�السالم،�
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  تصر�حات�ا��قوقي�ن�وتحليال��م�لإلضرابات�العمالية����ا��زائر�- 3

�ستجمع�����ذا�املطلب�جملة�آراء�رجال�القانون�والباحث�ن�املختص�ن����مجال�العلوم�القانونية�من�أجل�است�باط���

  جملة�أف�ار�كنتائج�ل�ذه�الدراسة.

  -ام�ورئ�س�ا��معية�ا��زائر�ة�الفر�سية�ل��قوق�وا��ر�ات�ببار�سمح-رأي�املحام�إسماعيل�خلف�هللا��-ا

���املقابل�اعت���ا��قو���إسماعيل�خلف�هللا�أنھ�يجب�النظر�ع���جناح�السرعة����مطالب�املضر��ن.�واعت���أنھ�ا��ل�

 �� �كبح �أن �بحكم �ملقت�مثل �خرق �و�و �والعمال �املوظف�ن ���قوق �وان��اك ��عت����عسفا �بالغصب �العدالة�ضراب ضيات

�جتماعية.�فقد�اعت���القانو�ي�إسماعيل�خلف�هللا�وقف��ضراب�و�غليب�املص��ة�العامة�ان��اك���قوق�املوظف�ن�والعمال.�

  .و�و�رأي�صائب�بالفعل

اعت���إسماعيل�خلف�هللا��أن��ضرابات�قد�طالت�عدة�قطاعات����ا��زائر�و�و�أمر�ش�ل�أزمة�و�توجب�النظر���ذه���

  .1ابات��ش�ل�سر�ع�ضر 

  رأي�الدكتورة�ب��بل�عتيقة�-ب

�العمل����� ��� ���سانية �العالقات �وتوجيھ �بتخطيط �تقوم �أن �ا��ديثة ��دارة �ع�� �يجب "� �أنھ �عتيقة �ب��بل �القانونية ترى

ت�مشروعة.�وتتخذ�الوسائل�الالزمة�والكفيلة�بمراقبة�املوظف�ن�عن�قرب�و�ستماع�إ���ش�ايا�م�وتلبية�ما�تتضمنھ�من�طلبا

أن��عمل�ع���ا��مع�ب�ن�الرؤساء�واملرؤوس�ن�وذلك�اليتم�إال��عقد�ندوات�أو�لقاءات�دور�ة����م�ان��- �دارة�ا��ديثة-وعل��ا�

العمل�و�ستماع�إ���آراء�املوظف�ن�والعمال�والرد�عل��ا�بما�بحقق�الطمأن�نة����نفوس�م.�و�مكن�القول�أنھ�إذا�أمكن�لإلدارة�

و�عميم�العالقات���سانية����مختلف�مجاالت�العمل،�قضت�بذلك�ع���أغلب��سباب�الدافعة�لإلضراب"��ا��ديثة�تجسيد

2  

  -ناشط�حقو���وسيا���-رأي���ضر�مناصر�ة�- ج

                                                           
1

إضراب�أطباء�وأساتذة����ا��زائر...�ل�وجب��-،�برنامج�وج�ا�لوجھ،�عنوان�ا��لقة-محام�ورئ�س�ا��معية�ا��زائر�ة�الفر�سية�ل��قوق�وا��ر�ات�ببار�س-خلف�هللا�إسماعيل،�

 الساعة�السادسة�مساءا.�2021س�تم��4،�عرضت�ا��لقة�منذ�ثالث�سنوات،�تمت�املشا�دة�يوم�FRANCE24Arabic\24ص��ة�العامة؟،�قناة��غليب�امل
2

 .129ب��بل�عتيقة،�مرجع�سابق،�ص��
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يوم�ن���ا��قو���والسيا������ضر�مناصر�ة��بفتح�باب�ا��وار�ب�ن����80ظل��ضرابات�ال���دامت����ا��زائر�ا���حد�

�وا �املعنية �أد�ا���ات �توف���حد �و�جب �طالت �قد ��ضرابات ��ذه �وأن �خاصة �املعنية. �و�السلطات �ا��دمة.��ىلنقابات من

  .رسال�الزوجة�للشرق�والزوج�للغربإ�توجب�إيجاد�حلول�توافقية.�ف�ناك�مطلب�ا��مع�ب�ن�الزوج�والزوجة�وعدم�و 

النضال�النقا�ي�لتحصيلھ�كحق�رغم�أنھ�إن�تحدثنا�عن�مطلب�جمع��زواج�نجده�مطلب����غاية���مية�و�ستحق�فعال�

�املجتمع� �مص��ة �مقتضيات �من �ألنھ �ألخذه �العمال �نضال �حاجة �دون �املطلب ��ذا �تلبية �ع�� �ا��زائري �املشرع �ع�� يقع

 �� �وحماية �فعال�لھ�ا��زائري �و�ذا �الزوجية �ب�ت �عن ��عيدة �واملوظفة �العاملة �الزوجة ��ع�ش �أن �فال�يمكن �ا��زائر�ة، سرة

  .1اعية�تتج���بتفكك��سرة�وإ�مال�الزوج�و�طفالجتمإعواقب�

إن��ذا�الرأي�موفق�إ���حد��عيد�بحكم�أن��ذا�املوضوع�يحتاج�فعال�إ���ا��وار�ب�ن��طراف�مع�تدخل�املختص�ن������

  س�شار�ة�إضافة�إ���إ�شاء�ال��ان.وا����اء�وال�يئات�� 

 �ضرابات�العماليةثانيا:�ال�سق�املغر�ي����تحديث�مي�ان��مات�ممارسة�  

تختلف�النظرة�لإلضراب�من�بلد�آلخر�باختالف�الفلسفة�السائدة�����ذا�املجتمع�أو�ذاك،�فأغلب�ال�شر�عات�ترى�������

�العمال� �بدأ �فقد ���سان، �حقوق �وقضية �الديمقراطية �لتطور �ون�يجة �املسلو�ة �ا��قوق �ع�� �ل��صول �وسيلة �ضراب

�ئا�فش�ئا�ع���حقوق�م�وذلك�تدر�جيا�ح���حصلوا�ع���أقدس�حق��انوا�محروم�ن�منھ�وموظفي�املرافق�العامة�يحصلوا�ش

�إلحاطتھ� �سعيا �وتنظيمات �قوان�ن ��سن �ا��انب ��ذا �تنظم �الدول �معظم �أخذت �ل�ذا ��ضراب، �و�و�حق �طو�لة �قرون منذ

أخرى�وتمنعھ����ميادين��بمجموعة�من�القواعد�ال���تنظم�ممارستھ�����عض���شطة�والقطاعات،�وتحد�منھ����قطاعات

��الواليات� �املتقدمة �الدول ��� �خاصة ��ضراب �حق ��عتنق �دول �نجد �إذ �باملجتمع، �ا��يوي �الطا�ع �ذات ��ساسية ��شطة

��ذا� ��� �با��ديث �املغرب �ونخص �أخرى �إ�� �دولة �من �فاألمر�يختلف �العر�ية �الدول �أما �وإيطاليا، �وإسبانيا ��مر�كية املتحدة

  2ةا��زء�من�الدراس

  ضراب�املغر�ي�ع���غرار�ال��اكمات�التار�خية�وا���ود�العمالية�النقابيةبلورة�وتكون�قانون�� �- 1

                                                           
1

،�FRANCE24Arabic\24املص��ة�العامة؟،�قناة��...�ل�وجب��غليبإضراب�أطباء�وأساتذة����ا��زائر�-،�برنامج�وج�ا�لوحھ،�عنوان�ا��لقة- ناشط�حقو���-مناصر�ة���ضر،

  الساعة�السادسة�مساءا.�2021س�تم��4عرضت�ا��لقة�منذ�ثالث�سنوات،�تمت�املشا�دة�يوم�
2

  .2007-07-25،��شر�يوم�1987،�العددتكر�س�وتنظيم��ضراب�����عض�ال�شر�عات�العر�يةوالغر�ية�املعاصرة،�مجلة�ا��وار�املتمدنسامر�أحمد�مو���،�
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����� ���ذا�أ�عاقبت �حاليا �املغرب �إليھ �ماآلت �لتحقيق �م�دور �ج�د �ذلك ��ل �و�ان �باملغرب �عمالية �وج�ود �تار�خية حداث

  .العنصر�من�الدراسةاملجال.�س�تعرض�ل�ل��ذه�التفاصيل���ذا�

  التواتر�ال�شر����املغر�ي����مجال��ضراب�-ا

،�و�تم�التصديق�عليھ�سنة�1977قامت�الدولة�املغر�ية�بالتوقيع�ع���القانون�املتعلق�باإلضرابات�العمالية����سنة�������

ضراب�ضراب.�أما�دستور�ا�فقد�تم�النص�ع���حق�� .�ف�كذا��انت�بدايات�املشرع�املغر�ي�����شر�ع�ونظم�ا��ق����� 1989

ضراب�مضمون�و�حدد�قانون�تنظي���شروط�وكيفيات�ممارستھ،�من�الدستور�املغر�ي�ع���أن�ا��ق����� �29ضمن�الفصل�

�تصبح� �ل�ي �التنظيمية �ع���القوان�ن ��ضرابات �ممارسة �نظم �إ��اء �عدم �فكرة ��� �تتجسد �املغر�ي �القانون �مش�لة �أن إال

عملية�املصادقة�ع���مشروع�القانون�التنظي���املتعلق�باإلضراب�من�قبل�تمت��2017ممارس��ا�سار�ة�املفعول،�ففي�سنة�

املجلس�الوزاري،�وأحيل��عد�ذلك�ذات�املشروع�إ���مجلس�النواب،�إال�أنھ�بقي�ع���طاولة�مجلس�النواب�بدون�مناقشة�ملدة�

  .1ربتحاد�العام�لنقابات�املغأر�ع�سنوات،�و�و�اليوم�مناط�جدل�ب�ن�ا���ومة�والنقابات�و�

������� �ا��ق �ممارسة �عملية ��س�ل �تنظي�� �إصدار�قانون �عن �املغر�ي �املشرع �فعال��و�تقاعس �لإلن�باه �املو�� �ال���ء إن

�ضراب،�ف�ذا�التقاعس��و�عبارة�عن��سو�ف����نظم�ا��قوق�و�عطيل�للتمتع���ا،�فلو�أن�الدستور�املغر�ي�عزف�عن�نظم�

لكنا�تف�منا�إن����القول�توجھ�املشرع�املغر�ي���ذا�الصدد،�إال�أنھ�التعطيل�و��ا��ق�باإلضراب�إقتداء��عدة�دول����العالم

�أدراج� �حب�سة �التنظيمية �القوان�ن �مشار�ع �وإبقاء �ا��قوق �ممارسة �لكيفية �املحددة �و�التنظيمات �القوان�ن �مشار�ع تراكم

 �� �للو�لة �ذ�ننا �إ�� �يتوارد �حيث �جدل، ��و�فعال�محط �و�املجالس �ال��ملانية �التوجھ�الغرف �أن �ذلك �ع�� �التعرف �من و��

�املغر�ي� �التيار�القانو�ي �غ���أن �العمالية. ��ضرابات �بممارسة �ا��ق �لفكرة � �ورافض �ا��قيقة ��� ��و�ما�ع �املغر�ي ال�شر���

يتصرف�بذ�اء���ذا�الصدد�ع���التأس�س�الدستوري�لإلضراب�من�زاو�ة�ومنع�سالسة�تواتر�التنظيم�املحدد�لكيفية�ممارسة�

ا�ا��ق�من�زاو�ة�اخرى،�وذلك�المتصاص�غضب�النقابات�والتنظيمات�العمالية�و��دئة�الوسط�العما���والوظيفي.�و�ل��ذ

�ال� �نوع�ا،�إذ ��� �ا��بايا �تبقى�حيلة�مكشوفة �غ���أ��ا �والنظم. �وال�شر�ع �الذكر�بإجراءات�التقن�ن �لنا �سبق �ت���ا�كما �ذا

�مل �يحتاج �والتنظيم �عاقل�أن�القانون �ع�� �ل�سي���يخفى �تأ�ي �القوان�ن ��ون �بحكم �ذلك. �باألش�ر�ل�س�أك���من ��عد دى�زم��

ضراب��و����حد�ذاتھ�عزوف�للدولة�املغر�ية�عن�صدار�تنظيم�ممارسة�� عن�إاملصا���ال�لتعطيل�ا.�فتقاعس�املشرع�املغر�ي�

  التصر�ح���ذا�ا��ق�ومنع�للتمتع�بھ.
                                                           

1
 1،ص2020نوفم��14،جدل�حول�قانون��ضراب����املغربقر�ر�خالد�الشما��،�ت
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�� �سنة ��2006��� ��� ��دار�ة �املغرب �محكمة ��شر����قضت �فراغ �ووجود �التنظي�� �النص �"غياب ��التا��: �الشأن ذا

بخصوص�تنظيم��ذا�ا��ق،��عطي�للقضاء��داري�اس�نادا�إ���دوره���شا�ي�إم�انية�خلق�ضوابط�كفيلة�بتأم�ن�ممارستھ�

  .��1ش�ل�يضمن�ا��فاظ�ع���س���املرافق�العمومية�بانتظام�وإطراد........"

��ذ������������� �منطوق �إن �ع�� �دل �إن �القضا�ي �ا��كم �إصدار�قانون���ا �عن �املغر�ي �املشرع �عزوف �ع�� �يدل �فإنھ �ء

تنظي������مجال��ضرابات�العمالية.��ذا�من�ج�ة�ومن�ج�ة�أخرى�كنقطة�ثانية�يمكن�إيراد�ا�كتعليق�حول�ذات�الفقرة�من�

�و�امل �تنظي�� �نص �لغياب �كحل �املغر�ي �القضاء �طرح�ا �ال�� �الفكرة �أن ��� �املغر�ي�ا��كم ��داري �القضاء �خلق ��� تجالة

�مسألة� �أن �بحكم �وقطعيا، �حال���ائيا �ل�ست �العامة �املرافق �نظام �ع�� �يحافظ ��ش�ل ��ضرابات �ممارسة �تكفل لضوابط

التقن�ن����مو�لة�كسلطة�إ���السلطة�التنفيذية�وال�دخل�للسلطة�القضائية�بذلك،�وم�ما��ان�تدخل�القضاء�املغر�ي�من�

�الناحي �ب�ن��ذه �الفصل �ملبدأ �خدش �بمثابة �القضاءاملغر�ي �أمر�تدخل �يبقى �إال�أنھ �واس�شاري، �إ�شا�ي �دور �لھ �أن �بصفة ة

  السلطات،�ح���نتحفظ�عن�القول�أنھ�خرق�بحد�ذاتھ�ل�ذا�املبدأ.�

  ا���ود�النقابية�والعمالية�املغر�ية�للظفر�بحق��ضراب�- ب

����� �� ��� �ا��ق �بقاء �خلفية �املغر ع�� ��� �القانونية�ضراب �بالنصوص �وغ���مرفق �فقط ��طار�الدستوري �ضمن ب

��ذا� �بحكم �املغر�ية �ا���ومة �أ��ت �الدراسة، �من �السابق �ا��زء ��� �أو��نا �أن �سبق �كما �ملمارستھ �املس�لة التنظيمية

قانون�الذي�ستعباد�باسم�النحصار�الدستوري�إن����القول�تفرض�رقابة�قضائية�ع����ضرابات�العمالية،�نا�يك�عن�� � 

� ��� �واملستخدم�ن �ا��قوق �ذوي �لھ �و يتعرض �عمومية �وشبھ �العمومية �واملسؤول�ن�املؤسسات �العمل �رؤساء �قبل �من غ���ا

ضراب�إ���وسيلة�تض�يق�وأر�اب�املقاوالت.�ف�ل��ذا�كما�سبق�الذكر�تحت�مس���القانون،�حيث�تم�تحو�ل�قانون�ا��ق����� 

ي�ون�بھ��ذا�القانون�وسيلة�وأداة�ضغط�دستور�ة�ومشروعة�بيد��جراء�واملوظف�ن��ع���ا��ر�ات�النقابية����الوقت�الذي

�وج�ود� �وحركة ��شاط �ازداد �الضغط ��ذا ��ل �من �وللتخلص �مك�سبا��م. �وتحص�ن �واملعنو�ة �املادية �حقوق�م �عن للدفاع

  النقابات�العمالية�للموظف�ن�باملغرب.

�ا��� �النص �مضام�ن �رفض ��خ��ة ��ذه �ج�ود �أ�م �حوار�ومن �خالصات �ع�� �بناءا �جديد �من �بنظمھ �واملطالبة ل�شر���

�� �نقابة �أعر�ت �حيث �املختص�ن. �و�آراء �النقابية �وا��ر�ات �السلطة �مع �ال�شر����اجتما�� �النص �أن �للشغل �املغر�ي تحاد

                                                           
1

املجلة�القانونية�للمحكمة��بتدائية��،2006-2=-7صادر�يوم��192عليق�ع���حكم�املحكمة��دار�ة�بالر�اط،�عدد�-حق��ضراب����املرافق�العامة،��عرج�محمد،�

 .89،ص2018بمكناس،املغرب،فاس،
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ابة�و���ذات�ضراب.�وأف��ت�ذات�النقضراب�سيكبل�أيد��ا�و�منع�ا�من�ممارسة�حق�ا�الدستوري����ممارسة�� لقانون�� 

�ت�سيقية� �املعلم�ن، �ت�سيقية �مثل �بالت�سيقيات �ما�س�� �منع �تحاول �تصرفا��ا �خالل �من �ا���ومة �أن �فكرة �عن السياق

�دامت� �إضرابات �سابقة �ف��ات �خالل �نظمت �من �م��ا ��ناك �الت�سيقيات �ف�ذه �الطالب...�طباء...إ��. �ت�سيقية املتدر��ن،

� ��خ��ة ��ذه �جعل ��مر�الذي ����ألسابيع �املناطق ��عض �أن �إغفال �عدم �علينا �يتوجب �وأنھ �كما �مطال��ا. �من �العديد تحقق

املغرب�ال�تزال��ش�د�احتجاجات�واعتصامات�أبرز�ا�وأش�ر�ا��عتصام�املفتوح����بلدة�ب���تجيت،�حيث�ينفذ��ناك�عائالت�

بحكم��وضاع�املزر�ة�ودفاعا�عن�ا��ق��املعتقل�ن�إعتصاما�أمام�مقر�إدارة�ب���تجيت�وطبعا�أسباب��ضرابات��ناك��انت

���الشغل�وال��ة�وحق�السكن،�و�حكم�أن�الف��ة�تزامنت�مع�ظرف�حالة�الطوارئ�ال��ية�العاملية�وال���لم�تقتصر�ع���

�جائحة� �حالة �ياستغالل �با��ام�ا �ا���ومة �واج�وا �املجال ��ذا ��� �املغر�ي�ن �ا��قوقي�ن �الناشط�ن ��عض �فإن �فقط، املغرب

  .1لعاملية�وتمر�ر�مشروع�القانون�املغر�ي�الذي�وصفھ�الكث���من�السياسي�ن�و�القانوني�ن�املغر�ي�ن�باملث���ل��دلكرونا�ا

  �97,15ستحداث�طرق�و�آليات�ممارسة��ضرابات�العمالية�ضمن�مشروع�القانون�املغر�ي�ا��ديدإ- 2

�ا��زائر ��� �العمالية ��ضرابات ��شر�ع �عن �تجري �الدراسة ��ذه �أن �أ�م�بحكم �واست�باط �املغر�ي �باملشرع �لھ �ومقارنة ي

امل��ات�ل�ذا��خ���والدعوة�إلتخاذه�كقدوة�فيما�يتعلق�باإليجابيات�ال���تم�جرد�ا،�فإننا�س��كز���ذه�الدراسة�ع���النصوص�

القانونية�م�ما��القانونية�ا��املة�للتم���وأخذ�ا�بالفحص�والتحليل���دف�أن�ت�ون�الدراسة��ادفة�أك��.�بحكم�أن�املنظومات

  بلغت�من�سمو����طا�ع�ا�ودق��ا�وخلو�ا�من�العيوب�إال�أ��ا�تبقى�عمال��شر�ا��شو�ھ�نقائص.

  97,15نظرة�بأ�م�النصوص�ال���برع�املشرع�املغر�ي����نظم�ا�ضمن�مشروع�القانون�رقم�-ا

����و�عل��ا��عتصام�أو�نوجز�����ذا�الشق�من�الدراسة�مختلف�النصوص�ع���حسب��جراء�وع���حسب�املرحلة�ال

  �حتجاج.

  شعارل���ات�املعنيةفيما�يتعلق�بإجراءات�� �-1-ا

��� �� �بمسألة ��علق �فيما �ا��رد �طر�قة �املغر�ي �اختار�املشرع �لقد �التبليغ ��ر كماذك-خطار�أو �املشرع �مجال��- �ذا ��

التبليغ�القانونية�،ثم�شرع�بجرد�ا���ات�ال���منھ�ذاكرا����بدايتھ�لطرق���19ضرابات�العمالية،�حيث�جاء�نص�املادة�رقم�

                                                           
1

 .1،ص2020نوفم��14،�جدل�حول�قانون��ضراب����املغربلشما��،�تقر�ر�خالد�ا
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كما�سبق�الذكر،�والنص��و��التا��:�"�يجب�ع����19ضراب��ل�ج�ة�م��ا�ع���حدى��ضمن�النص�رقم�يتوجب�تبليغ�ا�بقرار�� 

ر�شن��ضراب�يبلغ�قرا�-�ل�ج�ة�قررت�شن�إضراب�أن�تبلغ�قرار��ضراب�إ���مشغل�ا�و�تم��ذا�التبليغ�ع���النحو�التا��:........

العام�الوط������قطاع�الوظيفة�العمومية�أو�املؤسسات�العمومية�أو�الشبھ�العمومية�أو�ا��ماعات�املحلية،�إ����ل�من�الوز�ر�

  �ول�والوز�ر�امل�لفبالوظيفة�العمومية،�وإ���وز�ر�الداخلية،�........

  ....�-والوز�ر�امل�لف�بالقطاع...يبلغ�قرار�شن��ضراب�الوط���القطا���إ����ل�من�الوز�ر��ول�-

  يبلغ�قرار�شن�القطاع�ع���مستوى��ل�مرفق�عمومي�أو�ج�ة�أو�عمالة�أو�إقليم�أو�جماعة�محلية�أو�إ���الرئ�س�املباشر�-

يبلغ�قرار�شن��ضراب�العام�الوط������القطاع�ن�العام�وا��اص�والشبھ�عمومي�إ���الوز�ر��ول�ووز�ر�الداخلية�والوز�ر��-

  �لف�بالوظيفة�العمومية�والوز�ر�امل�لف�بال�شغيل".امل

�أك��،����� �املسؤولية �تتحمل �ال�يئات ��ذه �يجعل �إضراب، ��شن �بالرغبة �إخطار�ا �يتوجب �ال�� �ل���ات �التحديد �عملية إن

�بالتحليل�والدراسة�ثم�الت قر�ر��عد�فبعملية�التبليغ�يتم�وضع�ا�أمام��مر�الواقع�ودراسة�مشا�ل�العمال�وفحص�ا�وأخذ�ا

ذلك�ماإن�يتم�تلبية�تلك�املطالب�أو�ال.�خاصة�وأن�ا���ات�ال���يتم�تبليغ�ا�وفق�القانون�املغر�ي����ج�ات�ذات�وصاية�عليا�

و�يئات�وسلطات�عليا�بالدولة،�مثل�الوزراء�ووزراء�م�لف�ن�بالوظيفة�العمومية�ووزراء�الداخلية....إ��.�فلما�يتم�تبليغ�وأيضا�

مر�يأخذ�فعال�ع���محمل�ا��د�و�و���قدرا�أمام�مدير�ة�أو�قطاع�وال�ي،�بل�أمام�وز�ر�و�يئة�عليا،�فإن�� ل�س�ب�بليغ�عادي�

  �تمام.كب��ا�من�� 

فمن��ذا�املنطلق،�يمكن�القول�أن�املشرع�املغر�ي��ان�موفقا����فكرة�ا��رد��ذه.�بخالف�املشرع�ا��زائري�الذي�لم�يحذو�����

بنظم��شعار�كإجراء�دون�التفصيل�باألمر�أو�ح���جرد�ا���ات�الواجب�إشعار�ا���سم��مر����ذا�ا��ذو�مطلقا�،بل�إكتفى

�املتعلقة� �ا��زائر�ة �القانونية �املنظومة �تفتقر�ل�ا �النقاط ��ذه �ف�ل �عليا، �إشعار�ج�ات �القانون �ضمن �فرض �وأيضا أك��.

  باإلضراب.

من�القانون��20ضرابات�العمالية،�نو����ن�باه�إ���نص�املادة�ولتأكيد�حسم�املشرع�املغر�ي�وجديتھ����مجال�ضبط�� �����

ضراب��و�إخطار�إجرا�ي�وإخطار���دف��خبار�ال�أك��،�كما�وال���بي�ت�أن�إخطار�ال�يئات�املحلية�بالشروع�باإل �97,15رقم�

نية�والعليا�ال���يتم�إخطار�ا�مر�مثل�ال�يئات�الوطجاء�بنص�املادة،�فال�يئات�املحلية�يتم�إخطار�ا�إلخبار�ا�فقط�ول�س�� 

التا��:"�توجھ����ة�من�قرار�شن��ضراب�قصد��20للتج����إلتخاذ�ما�و�أ�سب�من�القرارات.�وقد�ورد����نص�املادة�رقم�
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�رقم �املادة �من ��و�� �الفقرة ��� �املشار�إل��ا �التبليغ �وسائل ��قلي�����16خبار�بإحدى �املندوب �من ��ل �إ�� �القانون ��ذا من

  شغيل�وممثل�السلطة�املحلية�بال�سبة�لإلضرابات�ال����شن�ع���صعيد�املقاوالت�ا��اضعة�لدائرة�نفوذ�م�.....".لل�

����� �� �مسألة ��� �املغر�ي �بنظ��ه �ا��زائري �املشرع �ذكر�ال�يئات�لو�قارننا �فكرة �عن �عزف �ا��زائري �املشرع �أن �نجد شعار،

 �� �متا�عة �عن �و�إخطار�الوزاراتاملسؤولة �ضراب �رقم �فاملادة ��29...إ��. �رقم �القانون �الشروع��02-90من �وقت �ع�� نصت

جل�أمن�ذات�القانون،�وال���نصت�����خرى�ع���كيفية�حساب��30باإلضراب��عد�إن��اء�أجل��شعار�املسبق.�ثم�تل��ا�املادة�

ساحة�املتجالة����ثالثة�نصوص�شعار.�فرغم�تخصيص��ل��ذه�امل����خرى�تحدثت�حول�� �31شعار�و�عد�ا�املادة�رقم�� 

��شرح� �باإلشعار،�فمثال��و�لم �متعلقة �م�مة �نقاط �عدة �نظم �عن ��غافل �ا��زائري �املشرع ��شعار�إال�أن �لنظم من�القانون

خطار�ا�ولم�يو����ش�ل�كب���مسألة�ال�يئات�العليا�و�ا���ات�املحلية�...إ��.�ف�ل��ذه�إ�ش�ل�واسع�ال�يئات�ال���يتوجب�

�ستح �ع���النقاط �تضع �سوف �ج�ة �و�ل �الالزمة ��جراءات �إتخاذ �من �املعنية �ا���ات �وست��رب �التطبيق �أثناء �خلال دث

  �تمام�باألمر�ع����خرى.� 

  مسألة�التدو�ن�2-ا

من�ذات�القانون�ناصة��21شرط�التدو�ن�والكتابية�لقرار��ضراب،�حيث�جاءت�املادة�رقم�97,15أوجب�القانون�املغر�ي�رقم��

�الب �قرار�� ع�� ��� �تظمي��ا �يجب �ال�� �لفرض�يانات �استعمال�ا �املحبذ �من �نقطة ��� �املعامالت ��� �و�التدو�ن ضراب.فالكتابة

  الشفافية�أك���وأيضا�مصداقية�املعامالت�وتوفر��دلة.�

�ا�تما�� �إطالقا ��عطي �ولم �العمالية، ��ضرابات �إجراءات �معامالت ��� �الكتابة �شرط �ا��زائري �املشرع �أ�مل �لفكرة�لقد ما

� �رقم �القانون �نصوص �وجاءت �أو��02-90التدو�ن �قرار��ضراب ��� �تضمي��ا �املتوجب �تتلو�البيانات �قانونية �مادة �من خالية

  صيغتھ����ا���ن�الذي��ان�من��فضل�إيراد�ذلك�لتجنب�الل�س�و��ختالف.�

  ال��ان�وطبيع��ا�وزمن�قيام�ا�وطبيعة�عمل�ا -3-ا

ضراب�بل�قبل�لعمالية�من�أك���املجاالت�ال���تحتاج�فعال�إل�شاء���ان�من�الو�لة��و���للتفك���باإل إن�مجال��ضرابات�ا�����

�ذه�املرحلة�من�وقت�التفك���بمراجعة�جزئيات�ونقاط�متعلقة�بحقوق�العمال،�فمجال��ضرابات�العمالية��عت���تر�ة�خصبة�

ال،�ففي��ل�مرحلة�نحتاج�لقيام���نة�تدرس�مختلف�ا��زئيات�لتأس�س�ال��ان�����ل�مرحلة�بحكم�طبيعة�ونوعية��ذا�املج

والوقا�ع�و�حداث�ال���ت�ون�وليدة�تلك�املرحلة�فمثال�نورد�ع���س�يل�املثال�فكرة�إختالف�مطالب�العمال�بحكم�إنتما��م�إ���
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���ذه�ا� �الشروع �كيفية �تدرس ���نة �إ�� �نحتاج ��ذه�النقطة �الوظيفي،�ففي �السلم ��� �مختلفة �وكيفية�املطالبة�درجات �الة

  تحاد....إ��.بمطالب�مختلفة�وكيفية��

جسد�فكرة�إ�شاء�ال��ان،�و�تعلق��مر��نا�بال��نة�املشار�إل��ا�ضمن�املواد�97,15واملشرع�املغر�ي�من�خالل�القانون�رقم����

��21و17و7 �رقم �املغر�ي �القانون �97,15من �رقم �املادة �نص ��� �أيضا �ذكرت �الق�22وال�� �ذات �ا��زائري،�من �املشرع انون.أما

�21ما�أسماه�مجلس�الوظيفة�العمومية�امل�ساوي��عضاء،�وذلك�ضمن�نص�املادة�رقم�21فنجدة�قد�أورد�ضمن�نص�املادة�

.�و�نا�عموما�املجلس����طبيعتھ�يختلف�نوعاما�ع���ال��نة�ف�و�بأعضاء�أك���وم�ام�أك��.�فمجلس�02-90من�القانون�رقم�

س�شارتھ�لدى�إس�شاري�يتج���من�خالل�إ���القانون�ا��زائري��و�بمثابة��يئة�مصا��ة،�كما�أن�لھ�دور�الوظيفة�العمومية�

  .1إعداد�النصوص�القانونية

إن�ألقينا�نظرة�����ل�من�القانون�ن�املغر�ي�وا��زائري�فيما��علق�بمسألة�ال��ان،�سوف�نجد��ل�م��ما�أورد�نوعا�معينا�����

خر�من��ذه�الناحية.�إال�أنھ�يمكن�القول�أن��ل�م��ما�وطبعا��ل�من�القانوني�ن�مختلف�عن�� �من�ال��ان�وذات�م�ام�معينة

لم��عطي�مسألة�إ�شاء�ال��ان�حق�ا�وقدر�ا،�حيث��ل�م��ما�نجده�حث�ع���إ�شاء���نت�ن�أو�أك���و�ل���نة�ل�ا�م�ام�معينة�

من�حيث�م�ام�ا�وأسباب�قيام�ا�واختصاصا��ا�وسلطا��ا�ومحدودة.�باإلضافة�إ���ذلك�ال�يوجد�تنوع�ال�من�حيث�ال��ان�وال�

  إ���غ���ذلك.�

�وع�������� �مرة ��ل ��� ���ان �لقيام �تحتاج �ال�� �أك���املواضيع �من �العمالية ��ضرابات �موضوع �الذكر، �لنا �سبق �وكما إال�أنھ

  حسب�طبيعة�املسائل�املعا��ة�واملستجدة�����ل�مرة.

  �97,5ن�املغار�ة�حول�مشروع�قانون��ضرابنظرة����آراء�املفكر�ن�القانوني�- 2

،�يجعلنا����فضول�ورغبة�لإلطالع�ع���97,5إن��طالع�ع���مدونة�القانون�املغر�ي�ا��ديد�املتعلق�باإلضراب،�ذي�ال��قيم������

أن��ناك�من�آراء�القانوني�ن�املغر�ي�ن�حولھ،�وفعال��ناك�من�مجد����ة�القانون�الصادرة�عن�وزارة�الشغل�املغر�ية�كما�

القسم�املوالية�ل�ذا���جزاءانتقد��ش�ل�حاد�تلك�ال���ة�الصادرة�عن�ا���ومة�من�ذات�القانون.�و�ذا�ما�سنطلع�علية����

  .�من�الدراسة

 جتما���أستاذ�القانون�� �- رأي�الباحث�محمد�طارق ��-ا

                                                           
1

 .02-90من�القانون��22املادة�رقم�
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 �� �القانون �أستاذ �يرى �وتنخرط �تفتح �أن �عل��ا �ا���ومة �أن �طارق �محمد �قانون�جتما�� �أن �بحكم �وذلك �حوار�إجتما��، ��

�مالية��  �ت�لفة �لھ �أن �جدا ���� �وا���ومة �مالية �ت�لفة �لھ ��ضراب �فقانون �و�سيط، �عادي �تنظي�� �قانون ��و�ل�س ضراب

جتما����و�ضروري�جدا����تقر�ب�وج�ات�النظر.�لذا�فا��وار�� إجتماعية�����ل�دول�العالم�تحتاج����أن�القوان�ن�� إإضافة�

�يواصل�ف �اجتماعية. �عمومية �سياسات �إلنضاج �وآلية ��جتماعي�ن �للفرقاء �لإلستماع �وآلية �النظر، �وج�ات �لتقر�ب �وآلية

ضراب�لو��ان����مخرجات�ا��وار��جتما���ملا�كنا����أزمة�الثقة.�وقد�أعر�ت�ا���ومة�املغر�ية�أن��ستاذ�محمد�القول�� 

�و�و�مفت �لل��ملان ��و�ملك �القانون �عددية�مشروع �لعبة �عن ��و�عبارة �ال��ملان �أن �اعت��وا �رجال�القانون �إال�أن �لل�شاور، وح

  س�شار�ة.�و�مر�يحتاج�إ����نفتاح�ع���ا��وار��جتما���و�س�شارة�واستعانة�ا���ومة�باملؤسسات�وال�يئات�� 

��ملانات�عادة�ت�ون��غرفت�ن�غرفة�مجلس�مر�التنو�ھ�إليھ�كتعقيب�ع����ذا�الطرح��و�أن�الإن�ال���ء�الذي�يتوجب�� ������

ففكرة�اللعبة�العددية�يمكن�ت�ون��ش�ل�وا���أك���ع���مستوي�مجلس�النواب�ألن�مجلس��،�مة�وغرفة�مجلس�النواب

  �مة��غلب�عليھ�الطا�ع��س�شاري�أك��،�ف�و��يئة�من�ذوي�الكفاءة�وا����ة.�

����� �� �تنظيم �موضوع �إن �جديد �بموضوع �ل�س �� ضراب �فتنظيم �قديم، ��و�موضوع �مغر�ي�بل �دستور �أول �من ��ان ضراب

� �الفصل ��� �يحدد�14تحديدا �تنظي�� �أو�قانون �مرسوم �صدور �إلزامية �وعن �حق ��ضراب �أن �يتحدث �املغر�ي �الدستور من

�ا��ق�وقبل�دستور��2011شروط�وكيفيات�ممارسة��ذا�ا��ق.�دستور� �انت��ناك�خمس�مشار�ع�تنظم��2011كرس��ذا

حتقانات،��ل�املشار�ع�لم�تدخل����ال�شاور�ضراب،��عض�املشار�ع�جاءت��عد�إحتقانات�إجتماعية�وكجواب�عن��ذه�� � 

ف�و�أعد�بطر�قة��شاور�ة�حيث��ان����ح�ومة��2011أو�ح�ومة��2011العمومي�كما��ان�باست�ناء�املشروع�الذي�سبق�دستور 

منظمة�العمل�الدولية.وال���بدور�ا�قدمت�رأيا�حول�ذلك�املشروع��عباس�الفا����حيث�أرسل�نص�املشروع�بتلك�الف��ة�إ��

  وأشادت�بقيمتھ�القانونية�و�تقدمھ.

���� �رقم �القانون �مشروع �أن �فكرة �عن��97,15و�خصوص �أوال�ا��ديث �يتوجب �أنھ �القول �يمكن �للنقابات، �تقييدات تضمن

�عداد�ال����علم�ا�جميعا����إعداد��ذه�الوثيقة����من��ية�إعداد��ذا�القانون�ألن�من��ية��عداد�م�مة�جدا،�فمن��ية�

أن��ذه�الوثيقة��انت�ممركزة����وزارة�ال�شغيل،�فوزارة�ال�شغيل����ال���أعد��ا�كمشروع�قانون،��عد�ذلك�أرسلت�الوثيقة�

�شكيل���نة�وزار�ة��ا����مانة�العامة�ل���ومة�ثم��ذه��خ��ة�وضعتھ�قيد�طاولة�املجلس�الوزاري�املغر�ي�الذي�بدوره�قرر 

�املشروع� �ذلك �عن �تماما �مختلف �ال�شغيل �وزارة �أعدتھ �الذي �املشروع �أن �التنو�ھ �يجب �عموما �لكن ،� �املشروع ��� للتداول

عموما��ناك�إختالفات�كب��ة�ب�ن�الوثيقة��و���والوثيقة�الثانية.�فوثيقة��.املوجود�بأدراج�ال��ملان�و�مانة�العامة�ل���ومة�معا
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�ال �ا���ومة�وزارة ��� �املوجودة �الوثيقة �و�� �القانون �وروح �املشروع �فلسفة �و�شرح �عام �تقديم �تحوي �ف�� �متقدمة �شغيل

�ال�شاور� �تقت��� ��ضراب �مثل ��جتماعية �القانونية �املشار�ع �إلنتاج �املث�� �املن��ية �وعموما �التقديم. ��ذا �ال�نجد وال��ملان

بل�لل�شاور����ال��ملان�بحكم�أن�من�الصعب�جدا�خلق��شاور�عمومي�حول�العمومي.�وال�يمكن�القول�أن�مشروع�القانون�قا

الوثيقة�ألن�ال��ملان��و�لعبة�عددية�و�و�لعبة��غلبية�واملعارضة.�و�ال�شاور�العمومي��و�لعبة��نفتاح�ع����راء�واستقبال�

  .�1راء

���� �بالقول �ذلك �ع�� �التعقيب �تم �لدأوقد �تودع �أن �يجب �املشروع �وثيقة �القطاع�ن ���م �اعتبار�أ��ا �ع�� �ا���ومة �رئاسة ى

ا��اص�وقطاع�الوظيف�العمومي�معا�إال�أننا�ال�نمجد��ذا�الرأي�بحكم�أن��ل�أنواع�القوان�ن�يجب�اح��ام�ف��ا�فكرة�مراحل�

  إعداد�قانون�و�ذا�يكفي��ش�ل��امل.

جتماعية�يجب�أن�ت�ون�ن�يجة�ألن�القوان�ن�� �أكد��ستاذ�محمد�طارق�أن�ا���ومة��ان�عل��ا�أن�تفتح�ال�شاور�وا��وار ���

 �� �لآلراء �تذ�ب �أن �عل��ا ��ان �ا���ومة �كذلك �مخرجاتھ ��� �حقيقي �املغر�ية���وار�إجتما�� �ا���ومة �وأن �خاصة س�شار�ة،

�� �املجلس �أال�و�ما �املوضوع. ��� ���ما ��ستعن �لم �ذلك �ورغم �النوع ��ذا �من �مؤسست�ن �و� تملك ���قوق�قتصادي جتما��

�املجلس��� �وأيضا �و� �سان �لل�شاور�قتصادي �تملك�مؤسسات �فبالتا���املغرب �حقوقية �مسألة �فاإلضراب جتما���البي��.

  .2وتملك�أيضا�ا��وار��جتما���لإلنضاج

  ضراب�باملغربرأي�رز�ق��و�د�خب���ال��اعات�القانونية�حول�تقن�ن�� -ب

س�شارات�و�ان�لزاما�عليھ�أن�يجيب�ع��ا�بدون�تحفظ�و�مر�يتعلق�� يقول�القانو�ي�رز�ق��و�د�أنھ�تلقى�مجموعة�من����

بقانون��ضراب�فمؤخرا�الطبقات�الشغيلة�والعمال�قامت�بإضرابات�عديدة،�فاإلضراب��و�حق�دستوري�وال�يمكن�لقوة�أن�

  وشع��ا�واملصا���العامة.�توقفھ�إال�إذا�مس�بالنظام�العام.�والقصد�بالنظام�العام�سالمة�ونظام�وأمن�الدولة�ومؤسسا��ا�

ضراب�بحكم�أنھ�حق�دستوري�و�جوز�ممارسة��ذا�ا��ق�يرى�رز�ق�أحمد�أن�من�حق�املواطن�ن�والنقابات��حتجاج�و� ���

ب�ل�حر�ة�طاملا�ال�يمس�بالنظام�العام�وأمن�الدولة،�ففي�حالة�املساس�بذلك�يتدخل�القضاء�وتتدخل�النيابة�العامة�و�عتقل�

الذين�س�بوا�ذلك�وتحيل�م�إ���القضاء�طبقا�للقانون.�و�م�ر�رز�ق��و�د�رأيھ�بالقول�أن�الزمن�ا��ا����و�زمن��ؤالء��فراد�

                                                           
1

الساعة��2021س�تم��8تار�خ�مشا�دة�ال��نامج:�يوم��MEDI،�قناة�"�مشروع�قانون��ضراب��ل�يل���انتظارات�النقابات؟"محمد�طارق،�برنامج�مث���ل��دل،�عنوان�ا��لقة

 الثامنة�مساءا.
2

 محمد�طارق،�نفس�املرجع.�
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�� �أن �مقتضا�ا �ال�� �الفردية �العدالة �بزمن �لسنا �ونحن ��عم�العدالة �بالتا�� �ضرر �من �ي��قھ �ما �عن �لنفسھ �يقتص �سان

ن�وقانون�يح���ال�ل،�املضر��ن�والنقابات�واملستفيدين�من�املرافق�الفو����فحاليا��ناك�عدالة�إ�سانية�و�ناك�ترسانة�قوان�

  1والشعب�أيضا�

  ا��اتمة

�ما��������� �و�ذا �مضمو��ا، ��� �ورثة �قديمة �ف�� �القدم، ��عا�ي �تزال �ال �باإلضراب �املتعلقة �ا��زائر�ة �القانونية �املنظومة إن

سواء�العامة�أو�ا��اصة�الر�حية.�ففي�الواقع��ناك�الكث���من�يجعل�ا�غ���قادرة�ع���حل�املشا�ل�ا��الية�لإلدارة�ا��زائر�ة�

�و���املقابل� العمل�يقع�ع���املشرع�ا��زائري�فعلھ�للقيام�وال��وض���ذه�املنظومة�وجعل�ا�ع���قدر�أك���وأك���من�الفعالية.

ضراب����عدة�دسات�����ف�بحق�� ف�و�اع�–املشرع�املغر�ي�ع���الرغم�من�ال��اجع�الكب������مجال�تقن�ن��ضرابات�العمالية�

سابقة�وقديمة_�إال�أنھ�لم�يملك���اعة�إصدار�قانون�تنظي����س���ممارسة��ضرابات،�غ���أن�املشرع�املغر�ي�يبقى�أحسن�

ترحيبا�من��97,5من�املشرع�ا��زائري�ح�ن�فكر����السنوات��خ��ة�بإصدار�قانون�تنظي���حيث�نال�مشروع�القانون�املغر�ي

  القانو�ي،�خاصة�ال���ة�الصادرة�من�املشروع�عن�وزارة�الشغل�املغر�ية.�الوسط�

  النتائج�والتوصيات���

  النتائج:�من�نتائج��ذه�الدراسة�نذكر�التا��:

  بال�سبة�للمشرع�ا��زائري 

لم���تم�لعنصر�ال��ان��ش�ل�موسع�كما�لم�ترد�بھ�نصوص�حول��شكيالت�ال��ان�وم�ام�ا،��02- 90القانون�رقم� -

�واقتص �رقمإر��مر�ع�� �املادة �نص ��� ��و�مذ�ور �كما �العمومية �الوظيفة �مجلس ������21شاء �فال��ان ومايل��ا.

�ا��اجة� �قدر�كب���من �ع�� �الوظيفي �والوسط �م�مة �جد ��� �لإلضرابات �واملماثلة �املشا��ة �الطبيعة �ذات املواضيع

 إل�شاء���ان�ت�شأ��ش�ل�دوري�ومؤقت�ع���حسب�ا��اجة�إل��ا.

اك�تفصيالت�حول�العقو�ات�القانونية�املتعلقة�باملؤسسات�و���اص�املعنو�ة�خاصة�الوطنية،�لم�ترد��ن -

 أغفل�توضيح�ذلك.�02-90فالقانون�

                                                           
1

  الواحدة�زو�.-�13:00،�الساعة�2021س�تم���5،�ز�ارة�القناة�يوم�eConseilBookا��ق�����ضراب�والقانون�املغر�ي،�قناة��و�د�رز�ق،�عنوان�ا��لقة:�



 مجلة القانون الدستوري والعلوم اإلداریة 
  –برلین –إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة / المانیا                   

   المجلد الرابع  2021 نوفمبر -تشرین الثاني  الثالث عشرالعدد 

211 
 

رغم��02-90إن�التقدير�الزم���وجانب�الزمن�واملدة�الزمنية�لإلشعارات�وغ���ا.نوعا�ما�غ���مضبوط����القانون�رقم� -

 ية�نقطة�الزمن�سواء�بال�سبة�للعمال�أو�املجتمع�أو�املؤسسات�واملرافق.�حساسية�مجال��ضرابات�العمالية�وأ�م

 بال�سبة�لل�شر�ع�املغر�ي:

ضراب�عبارة�عن�مشروع�قانون�فقط�ولم�يطبق��عد�الختبار�ع���الرغم�من��ون�مشروع�القانون�املغر�ي�املتعلق�باإل  -

��ذا �إال�أن �املغر�ي، �العام �والقطاع �املغر�ية �املؤسسة �ع�� �حديث��نتائجھ ��ونھ ��سمة �يتمتع ��قل �ع�� املشروع

� �رقم �القانون �بخالف �العصر�ا��ا�� �ال�02- 90و�مقتضيات �قديما �لإلدارة �ومناسب �أسسھ ��� ��عت���قديما �الذي ،

 �دارة�العصر�ة�ا��الية.�

نظي���يحدد�زمة�لسن�قانون�تبال�سبة�لل�شر�ع�املغر�ي�فإن�املشرع�املغر�ي�ال�يزال�لم�يتمكن�من�أخذ�ا��رأة�الال  -

 ضراب�رغم�النص�عليھ�دستور�ا�و���دسات���كث��ة�أيضا�ومنذ�زمن�طو�ل.قواعد�وإجراءات�ممارسة�� 

إن�مشروع�القانون�املغر�ي�الصادر�عن�وزارة�الشغل�املغر�ية��و�ممجد�أك���من�قبل�القانوني�ن�املغار�ة�و�و�متقدم� -

�القانون� �ذات �من �ال���ة �بخالف �وفحواه ��غي��ات�أك������مضمونھ �و�عد �ا���ومة�املغر�ية ��غي��ات ��عد الصادرة

 قامت���ا�ا���ومة.

  التوصيات:�نن���الدراسة�بجملة��ذه�التوصيات

 التوصيات�املتعلقة�بال�شر�ع�ا��زائري  -

يجب�ع���املشرع�ا��زائري�النظر�ع���س�يل�السرعة����املنظومة�القانونية�املتعلقة�باإلضراب،�بحكم�قدم�ا�ف���ال� -

 ب�مع�مقتضيات�ا��ياة�ا��ديثة�واملطالب�العمالية�����ذا�العصر.ت�ناس

�ال�سو�ة� - �و��ان �العمالية، ��ضرابات �حالة ��� �تقوم �أن �يمكن �ال�� �ال��ان ��� �التوسيع �ا��زائري �املشرع �ع�� يجب

 والص��،�فيجب�التوسيع����ال��ان�ال����س���مرحلة�ممارسة��ضرابات.

- � قدر�املستطاع�بحكم�حساسية�مجال��ضرابات�العمالية�وا�ع�اساتھ��قتصادية�فكرة��جال�القانونية�وضبط�ا

 و�جتماعية�وا�ع�اساتھ�ع���املواطن�ن�ومبدأ�حسن�س���املرفق�العام�بانتظام�وإطراد.

يجب�ع���ا���ات�القضائية�ا��زائر�ة�حسم��مر�فيما�يتعلق�بقضايا��ضراب�وتطبيق�القانون�وفرض�التعو�ضات� -

 ل�يئات�املعنية.ع���ا
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القانون�ا��زائري�لم�يفصل�أك������مسألة�الغرامات�املالية�والعقو�ات�املفروضة�ع���الطرف�املذنب.�خاصة�فيما� -

�علق�بجانب��دارة�ومؤسسات�الدولة�وعقو�ا��ا�كأ��اص�معنو�ة،�وإن��انت�تلك�العقو�ات�مذ�ورة��ش�ل�عام�

 سلطات�الدولة�و����اص�املعنو�ة�عموما.فإنھ�البد�من�التفصيل�ع����قل�من�زاو�ة�

�واملتعلقة� - �العمالية �باإلضرابات �املتعلقة �القوان�ن �عن �ا��اص �بالقطاع �املتعلق ��ضرابات �قانون �فصل فكرة

�بحكم� ���مية �أك���من �قدرا �وإعطا��ا �النظر���ا �يجب �للدولة �التا�عة �ا���ومية �وال�يئات �العمومية باملؤسسات

ت�القطاع�العام�ل�ست�كتلك�التا�عة�للقطاع�ا��اص،�فعادة�مات�ون��يئات�القطاعات�ا��اصة�ضرورة��مر،�ف�يئا

 مؤسسات�إس�ثمار�ة�ر�حية�و�يئات�الدولة�����يئات�خادمة�للمواطن�وللمص��ة�العامة�وسد�ا��اجات�العامة.

ت�العمالية�و���املرحلة��و���م��ا�النظر�بال�يئات�املسؤولة����اتخاذ��جراءات�والقرارات�الالزمة�عند�قيام��ضرابا -

��ذه� ��� �أسا��� �دور �ل�ا �املسؤولة �ا���ات ��ون �بحكم �الفكرة ��ذه �إ�� �نو�نا �وقد ��شعار�املسبق، �مرحلة مثل

�والسلطات� �ال�يئات �تجعل �القانون �ضمن �التحديد �عدم �وفكرة �الالزمة. ��جراءات ��ل �تتخذ �من �ف�� املرحلة،

 زمة�و�ل�سلطة�تضع�ع��ء�إتخاذ�القرار�ع����خرى.تتقاعس�عن�إتخاذ�القرارات�الال 

�أو�السلطة� - �املحلية �السلطة �من�قبل �العام �القطاع �مستوى �ع�� �خاصة �العمومية ��ضرابات �مشا�ل �ماتحل عادة

�عادة� �التنفيذية �السلطات �امتالك �رغم ��س�شارة ��عتبار�فكرة ��ع�ن �أخذ �دون �تنفيذية �سلطة �ك�يئات املركز�ة

س�شار�ة�ت��أ�إل��ا����حال�اقت�����مر�ذلك�إال�أن�ا���ومات�عادة�ما�تتقاعس�عن�فعل�ذلك�لذا�لطاقم��يئات�ا

�العمالية.� ��ضرابات �وقضايا �ال��اعات ��� �قانونية �متخصصة �إس�شار�ة ��شر�ة �و�شكيلة �طاقم �إ�شاء �الالزم فمن

��ون�إ�شاء��ذه�ال�يئات�و أك����وقضايا�املؤسسات�وقانون�العمل�و�سي���شؤون�العمال�ل�س�ل�التحكم����الوضع

 .ع���مستوى�النقابات�

إ�شاء��يئات�اس�شار�ة�متخصصة�قانونيا����شؤون�العمل�وقوان�ن��سي���املؤسسات�ع���مستوى�ال�يئات�املحلية� -

 ���الدولة�لتخفيف�الع���ع���املؤسسات�املركز�ة�كسلطات�تنفيذية.

��ضرابا - �قوان�ن ��� �جدي �النظر��ش�ل �من �البد �تأزم�إنھ �بحكم ��مر�با��زائر�أو�باملغرب ��علق �سواء �العمالية ت

  �وضاع�فعال�����ذا�املجال�.�إضافة�إ���ذلك،�النظر�بال�شر�عات�والقوان�ن�املتعلقة���ذا�املجال��و�أحسن�حل.��

 التوصيات�املتعلقة�بال�شر�ع�املغر�ي:
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�القرار� - �اتخاذ ��� �السرعة �املغر�ية �ال�شر�عية �السلطة �ع�� �يجب �رقم ��ضراب �قانون �مشروع بحكم���97,15شأن

 طول�مدة�عدم�صدور�قانون�تنظي���يدرس�و�ق�ن�إجراءات��ضرابات�العمالية.

 .�خذ�بآراء�ذوي��ختصاص�����ذا�املجال� -

 �خذ�بآراء�املجالس��س�شار�ة�واملؤسسات��س�شار�ة����الدولة�املغر�ية. -

  قائمة�املراجع�������

  ة�العر�يةاملراجع�باللغ -

  الكتب: -

 � -��،2003ديب�عبد�السالم،�قانون�العمل�ا��زائري�والتحوالت��قتصادية،�دار�القصبة�لل�شر،�ا��زائر.  

 � -القا�رة،�دار�ال��ضة�العر�ية.�2عبد�املعطي،�أمل�محمد،�حق��ضراب�والتظا�ر����النظم�السياسة�املعاصرة،�ط�  

 ��-2012ا��نا�ي�العام،�دار�ال�دى�لل�شر�،�ا��زائر�،�خليفي�عبد�الرحمن،�محاضرات����القانون��.  

 ��-املطبوعات�� �ا��زائري،ديوان �ال�شر�ع �ضوء ��� �ا��ماعية �و �الفردية �العمل �عالقات �راشد،شرح راشد

  .���1985ا��امعية،ط

 -ديوان��–نظر�ة�املرفق�العام����القانون�ا��زائري�ب�ن�املف�وم�ن�التقليدي�و�ش��ا�ي��–محمد�فاروق�عبد�ا��ميد�

  .�1987ا��زائر��–املطبوعات�ا��امعية�

 ���-�،� �لل�شر�و�التوز�ع �جسور ،� �ـ �و�ا��ماعية �الفردية �العمل �عالقات �ـ �العمل �قانون �شرح �الوج����� ��ش���، �د��

  .��2006ا��زائر�،�

 -� "� ��جتما�� �� �P.LAROQUEالقانون �ب�ن �بالدولة �العامل�ن �إضراب ��الل، �سعد �إمام �ناصف �عن �نقال جازة�"

  ،مصر.1984والتحر�م،����ال�شر�ع�والفقھ�والقضاء،

   

 الرسائل�ا��امعية  

 � -عام��� �قانون �،تخصص �ا��قوق �ماج�ست����� �)،رسالة �مقارنة �(دراسة �العام �املرفق ��� ��ضراب ،� �عتيقة ب��بل

  .2004جامعة�محمد�خيضر�(�سكرة)�ا��زائر،

 ��-2015ة�ماج�ست������القانون�العام�،�جامعة�حلب�،عكش��شار�شعبان�،التنظيم�القانو�ي�لإلضراب�،�رسال�.  
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 ��:القوان�ن  

 املتعلق�بإصدار�نص��عديل�الدستور،�املصادق�عليھ����1996د�سم����7،�مؤرخ����438-96املرسوم�الرئا����رقم��،

  .1996د�سم����8،�مؤرخة����76،�ا��ر�دة�الرسمية�رقم�1996نوفم���28إستفتاء�

   

 يتعلق�بالوقاية�من�ال��اعات�ا��ماعية����العمل�و��سو���ا�و�ممارسة��1990في��اير����6املؤرخ��02-90القانون�رقم��،

�19ف��اير�7الصادرة�بتار�خ��06حق��ضراب�،�ا��ر�دة�الرسمية�ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبية�العدد�

90��.  

 23النقا�ي�املعدل�و�املتمم�ج�ر�العدد��املتعلق�بكيفيات�ممارسة�ا��ق1990-06-06املؤرخ����90/14القانون�رقم.  

 املقاالت�  

 -� �العامة، �املرافق ��� ��ضراب �محمد،حق �القانونية�-�عرج �املجلة �بالر�اط، ��دار�ة �املحكمة �حكم �ع�� �عليق

  .2018،املغرب،فاس،2006- 2-7صادر�يوم�192للمحكمة��بتدائية�بمكناس،�العدد�

 -ض��� �وتنظيم �تكر�س �مو���، �ا��وار�سامر�أحمد �مجلة �املعاصرة، �العر�يةوالغر�ية �ال�شر�عات ��عض ��� راب

  .��2007- 07-25،��شر�يوم�1987املتمدن،�العدد

 املداخالت�القانونية  

 � -قانونية��� �مداخلة �العام، �املرفق �خالل �من �الثقافية �و�جتماعية ��قتصادية �ا��قوق �نفاذ �حليلو، �بن فيصل

  وسوم�ب"�املرفق�العمومي����ا��زائر�ور�اناتھ�كأداة���دمة�املواطن،د�ت.ن.للمشاركة����املؤتمر�الدو����ول�امل

 التقار�ر  

 -�،2020نوفم��14تقر�ر�خالد�الشما��،�جدل�حول�قانون��ضراب����املغرب�. 

 آراء�القانوني�ن�ع���املقابالت����ال��امج��ذاعية�القانونية�املصورة  

 -ا��� �عنوان �مث���ل��دل، �برنامج �طارق، �قناةمحمد �النقابات؟"، �انتظارات �يل�� ��ل ��ضراب �قانون �مشروع  لقة"

MEDI الساعة�الثامنة�مساءا�2021س�تم��8تار�خ�مشا�دة�ال��نامج:�يوم�.  

 -إسماعيل� �هللا �ببار�س-خلف �وا��ر�ات �ل��قوق �الفر�سية �ا��زائر�ة �ا��معية �ورئ�س �لوجھ،�-محام �وج�ا �برنامج ،

�ا��لقة �وأساتذ�-عنوان �أطباء �قناةإضراب �العامة؟، �املص��ة ��غليب �وجب �ا��زائر...�ل ���  ة
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FRANCE24Arabic\24الساعة�السادسة��2021س�تم��4،�عرضت�ا��لقة�منذ�ثالث�سنوات،�تمت�املشا�دة�يوم�

  .مساءا

 ��-و�د�رز�ق،�عنوان�ا��لقة:�ا��ق�����ضراب�والقانون�املغر�ي،�قناة��eConseilBookس�تم���5،�ز�ارة�القناة�يوم�

  الواحدة�زو�.-�13:00،�الساعة�2021

 -إضراب�أطباء�وأساتذة����ا��زائر...�ل�وجب��-،�برنامج�وج�ا�لوجھ،�عنوان�ا��لقة-ناشط�حقو���-مناصر�ة���ضر

� �قناة �العامة؟، �املص��ة �يوم��FRANCE24Arabic\24غليب �املشا�دة �تمت �سنوات، �ثالث �منذ �ا��لقة �عرضت ،

  ا.الساعة�السادسة�مساء�2021س�تم��4

 املراجع�باللغة��جن�ية  

 ���- HAMON (L.), Grève et continuité du service Public : mirage de la conciliation ou modalité de l’arbitrage, 

D1980 Chron. 

 املواقع��ليك��ونية  

 https://www.ennaharonline.comي� �املقاوالتية �وتنمية �لدعم �الو�الة�الوطنية �عمال �إضراب�/بالصور.. ��� دخلون

  مساءا.16:30ع���الساعة��2021افر�ل23وط���مفتوح�تمت�ز�ارة�املوقع�يوم�

 اضراب�عمال�ال��امواي�|��ذاعة�ا��زائر�ةhttps://www.radioalgerie.dz › tags ›   

 � �اشعار�مسبق �دون �تم �و �غ���قانو�ي �ترامواي �عمال �2016اكتو�ر13اضراب �� �يوم �املوقع �ز�ارة افر�ل��23تمت

  .14:30الساعة�2021

 ��"القضاء�يأمر�بوقف�إضراب�مضيف�ن����"ا��طوط�ا��زائر�ة https://www.aa.com.tr  ‹ العرب�تمت�ز�ارة�-الدول
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Administrative Judiciary and Administration in Morocco  "what role in Protection of Human 

Rights?" 
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  :��ص�البحثم

��ش����� �ا��صوص �ع�� �العمومية ��و��سي���املرافق ��دارة �دور ��ان �جدلية،فإذا �و�دارة،عالقة ��داري �القضاء �ب�ن �اعتبار�العالقة يمكن

بحقوق��امل�مة�تنحرف�عن�دور�ا،مما�يمس�ا،فإن�لقيام�ا���ذ2011أنواع�ا،مما��سا�م����تكر�س�حقوق���سان�ال���جاء���ا�الدستور�املغر�ي�

ار�ة���سان�ال����عت���س�با�رئ�سيا�لظ�ور��دارة،فيتدخل�القا�����داري�من�أجل�إرجاع�ا��قوق�إ���ذو��ا�عن�طر�ق�م،مما�يخلق�نزاعات�إد

أنھ�من��جدر�ت�ون��دارة����غ���ع��ا،وتبدأ�املعركة�ب�ن��ذين�ا���از�ن،�ل�واحد�م��ما�لھ�م��راتھ،وفق�مسطرة�شبھ�معقدة.و����خ���خلصنا�

����ذلك�مراقبة�السلطة�التقدير�ة�لإلدارة،وتوج���ا�ل�ي�ال�تنحرف�عن�مسار�ا�وسلط��ا، وال�أن�تمنح�للقا�����داري�مز�دا�من�الصالحيات،بما

لطة�التقدير�ة�تثقل��ا�ل�املحاكم�املختصة،دون�أن�يمس�ذلك�بمبدأ�فصل�ب�ن�السلطات،ولكن�ي�ون��ناك�است�ناء�ع����ذا�املبدأ،ع���غرار�الس

ر�ا�أن�ونظر�ة�الظروف��ست�نائية�ونظر�ة�أعمال�السيادة�ال���تمتاز���م��دارة�وفقا�لشروط�معينة،ألنھ�من�مقتضيات�وجود�دولة�قو�ة�واستمرا

  ي�ون�ل�ا�قضاء�قوي�ومستقل،من�أجل�أن�يضرب�ع���أيدي�العابث�ن�و�ردع�م،وخاصة�أثناء�املنازعات��دار�ة.

  القضاء��داري،�دارة،حقوق���سان،السلطة�التقدير�ة�لإلدارة،دعوى��لغاء،دعوى�التعو�ض. :ية�للبحث�لمات�مفتاح�
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Abstract: 

 The relationship between the administrative judiciary and the administration can be considered a dialectical one. If the role of the 

administration is to run public utilities in particular, of all kinds, which contributes to the consolidation of human rights stipulated in 

the Moroccan constitution 2011, then by performing this task it deviates from its role, which affects the human rights that  It is 

considered a major reason for the emergence of the administration, so the administrative judge intervenes in order to return the 

rights to their families through them, which creates administrative disputes in which the administration is indispensable, and the 

battle begins between these two agencies, each of which has its justifications, according to a semi-complex procedure.  It is better to 

grant the administrative judge more powers, including monitoring the discretionary authority of the administration, and directing it 

so that it does not deviate from its path and authority, and does not burden the competent courts, without prejudice to the principle 

of separation of powers, but there is an exception to this principle, similar to  Discretionary authority and the theory of exceptional 

circumstances and the theory of acts of sovereignty that characterize the administration according to certain conditions, because it 

is a requirement for a strong state and its continuity to have a strong and independent judiciary, in order to strike at the hands of 

abusers and deter them, especially during administrative disputes. 

  مقدمة:

  أوال:�طار�العام�للموضوع:

�القضاء�� �من ��شأة �أقدم �املغر�ية �تار�خية،فاإلدارة �محطات �عدة �باملغرب ��داري �والقضاء ��دارة �من ��ل �عرف لقد

يث�أن��دارة�العامة�باملغرب��عت���الرك��ة��ساسية�الستمرار�وتدب���املرافق�العمومية��ش���أنواع�ا،وما�لذلك�،ح�داري 

�التنمية� ��� ��سا�م ��دارة �تدير�ا �ال�� �العمومية �املرافق ��مر،ألن �بادئ ��� ���سان �حقوق �ع�� �إيجابية �ا�ع�اسات من

ة...و�دارة�تتطور�بتطور�الزمن،فاإلدارة����القرن�العشر�ن�ل�ست�����دارة�����قتصادية�و�جتماعية�والثقافية�والبي�ي

القرن�ا��ادي�والعشرون،حيث��عت����دارة�عملية�مت�املة�لتحقيق���داف�املرسومة،وذلك�باالستخدام��مثل�للموارد�

ي�الذي�يمكن��عر�فھ�حسب�مور�س��ور�و�املتاحة�وفق�من���ومن��ية�و��ئة�محددة،و�ذه��خ��ة�ينظم�ا�القانون��دار 

بأنھ:"�ل�إعالن�لإلدارة��س��دف�إحداث�أثر�قانو�ي�قبل��فراد�و�صدر�عن�سلطة�إدار�ة����صيغة�تنفيذية،أي����صورة�

mailto:abdellah1985elmakhlouk@gmail.com
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.كما�عرفھ�الدكتور�سليمان�الطماوي�بأنھ:"إفصاح��دارة�عن�إرادة�ملزمة�بقصد�إحداث�أثر�1تمكن�من�تنفيذ�املباشر"

ذلك�إما�بإصدار�قاعدة�ت�����أو��عدل�أو�تل���حالة�قانونية�أو�موضوعية�ح�ن�ي�ون�العمل�الئحة،وإما�بإ�شاء�قانو�ي،و 

.��ذا�القانون�2حالة�فردية�أو��عديل�ا�أو�إلغا��ا،ملص��ة�فرد�أو�أفراد�معين�ن�أو�ضد�م����حالة�القرار��داري�الفردي"

��ش �ش�ل �غ���صادر��� �أي �غ���مق�ن �أنھ �خصائصھ �ال�شأة�من ��خرى،وحديث �الداخلية �غرار�القوان�ن �ع�� �مكتوب ر�ع

�الفر���� �الدولة �مجلس �طر�ق �عن �الفر�سية �الثورة �إبان �ميالده �عن �ا��ديث �يمكن �غ���1789حيث �القانون ��ذا ،ملاذا

�ومنا �بإصدار�مذكرات �و�خرى �الفينة �ب�ن ��دارة �تقوم �باستمرار،و�التا�� �تتغ���وتتطور ��دارة ش���ودالئل�مق�ن؟ألن

�أسباب� �ومستقر،لعدة �ثابت �إداري �قانون �وجود �عدم ��� �يتمثل �إش�ال ��ناك �معينة،إذن �مرحلة �تخدم �مؤقت مسطر�ة

�و�الشطط� �باالغتصاب �ت�سم ��حوال �غالب �أو...�� �قرارات �بإصدار �تقوم ��دارة �يجعل �الذي �ذكر،ال���ء �ما م��ا

� ��خ��ة ��ذه �ت�ب�� �السلطة،حيث �استعمال ��� �ب�ن�و�التعسف �الفصل �بمبدأ �وكذلك �التقدير�ة ��سلط��ا �الشأن ��ذا ��

�ل�ا� �أو�ل �ال�� �بم�ام�ا �قيام�ا �أثناء ��داري.فاإلدارة �القضاء �شؤو��ا،وخاصة ��� �التدخل �عدم �أجل السلطات،من

�املرافق� �طر�ق �عن �غ���مباشرة �أو �مباشرة �بطر�قة �املسا�مة �الرئ���� �دور�ا ��ان ���سان،فإذا �بحقوق املشرع،تمس

�ا��قوق�ا ���ذه �تمس �و�دارات،فإ��ا �و�غ���الزمن �تطور �عل��ا،م�ما �ومحافظة ���سان �حقوق �تكر�س �مثال،�� لعمومية

�س�ب�سلط��ا�التقدير�ة�و�م��ر�املحافظة�ع���النظام�العام،ولإلعادة��مور�إ���نصا��ا�وإعادة�توجيھ��دارة�منحرفة�عن�

ھ�ا���ة�املختصة�ال���أو�ل�ل�ا�املشرع�التدخل�����ذا�الشأن�عن�طر�ق�مسار�ا�ش�ئا�ما،يتدخل�القا�����داري�بصفت

ذوي�ا��قوق�من�أجل�إنصاف�م،فيبدأ�ال��اع��داري�وتبدأ�املعركة�ب�ن��دارة�العامة،معتمدة�ع���عدة�م��رات�والقا����

لغاء�ودعاوى�القضاء��داري�الذي���دد��ذه��خ��ة�اختصاصاتھ�وقد�تمس��سمعتھ،فيتدخل�إذن�عن�طر�ق�دعاوى��

الشامل�أو�التعو�ض،فبعد�كر�وفر�يصدر�القا�����داري�حكمھ�ا��ائز�لقوة�ال���ء�املق����بھ�ع����دارة،فت��رب��ذه�

�خ��ة�من�تنفيذ��ذا�ا��كم�بدا���عدة�م��رات،في��أ�القا�����داري�إ����عض�وسائلھ�إلجبار�ا�ع���تنفيذ،�مر�يتعلق�

ع���س�يل�املثال،ال���ء�الذي�يؤذي�إ���مش�لة�أخرى�تتمثل����عدم�ا���ز�ع���املال�العام،ومن�أجل��بالغرامة�ال��ديدية

إيجاد�حال�ل�ذه�املش�لة�ي��أ�مرة�أخرى�القا�����داري�باعتباره�خالق�للقاعدة�القانونية،إ���تحديد�املسؤوليات�أي�يتم�

قضا�ي�مباشرة،و�التا���قد�ال�ي��رب�من�صدر����حقھ���ز�ع���أموال�ال��صية�لألفراد�الذين�صدر�ضد�م�ا��كم�ال

حكما�بصفة���صية،ورغم�ذلك�تثار�عدة�إش�االت�وت�شعب�املساطر�����ذا�املجال،ألن�املواج�ة�ب�ن�القا�����داري�

                                                           
1
  18،2016صد.بر�ان�زر�ق،القرار��داري�وتمي��ه�من�قرار��دارة،الطبعة��و��، 

   31،19912،دار�الفكر�العر�ي،ص2محمد،نظر�ة�التعسف����استعمال�السلطة،طالطماوي،سليمان�
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��داري� �بموقفھ،فالقا��� �م��ما �واحد ��ل ��ش�ث �ا��زاء،�س�ب �ركالت �إ�� �بل ��ضافية ��شواط �إ�� �تذ�ب و�دارة،قد

ير�د�تطبيق�املشروعية،و�دارة�ت�ب����سلط��ا�التقدير�ة����املحافظة�ع���النظام�العام،و�ل�ذلك�قد�ينعكس�سلبا�أو�

  .��إيجابا�ع���حقوق���سان،إيجابا�إذا��ان��ناك��عاون�وسلبا�إذا��ان��ناك�تنافر�وابتعاد

  ثانيا:أ�مية�املوضوع

�دو  ��عا�� �كب��ة،ل�ونھ �أ�مية �للموضوع ��نا �ا�ع�اسات�ومن �من �ل�ذا �باملغرب،وما �العمومية �املرافق �إدارة ��� ��دارة ر

ايجابية�ع���حقوق���سان،حيث�تقوم��دارة�ب�نفيذ�املسؤوليات�املنوطة���ا����عالقا��ا�مع��فراد،حيث�تظ�ر�بمظ�ر�

مت�افئة�بي��ا�و��ن��فراد�من�السلطة�العامة�املسؤولة�عن�ا��فاظ�عن�النظام�العام،ولكن�يتم���عمل�ا�بوجود�عالقة�ال�

ج�ة،ومدى�خضوع�ا�ملبدأ�املشروعية�من�ج�ة�أخرى،ألن�استمرار�املرافق�العمومية�يحافظ�ع���النظام�العام،و��ن��ذا�

�املتضررة،باعتباره� ��طراف �طر�ق �عن ��داري �القا��� �ايجابيا��ا،فيتدخل �رغم ���سان �بحقوق ��دارة �تمس وذاك

� �مشروعية �ع�� �وحماية�الرقيب ��شاط�ا �تمارس �العامة،و�� �السلطة �امتيازات �ب�ن �التوازن �بتحقيق ��دارة،وذلك تصرف

�مدى� �و��سان،وما ���قوق ��داري �القا��� �حماية ��� �تكمن �املوضوع �فأ�مية ��دارة،إذن ��عسف �من ���سان حقوق

 لإل�سان�الستمراره����الوجود.��عاون��دارة�مع��ذا��خ������ذلك،ألن�حقوق���سان��ش�ل�الضامن��سا����

  ثالثا:إش�الية�البحث�و�ساؤالتھ

فيما�يخص��ش�الية�ال���يث���ا�املوضوع،فتتج�������ون��ل�من�القا�ـ����داري�و�دارة�باملغرب،يقومـان�بـأدوار�م�مـة،بحيث�

ملرافـــق�العموميـــة�مثال،والقا�ـــ���أن��دارة��عت�ـــ��رك�ـــ�ة�أساســـية��ـــ��تكـــر�س�مجموعـــة�مـــن�ا��قـــوق�ع�ـــ��أرض�الواقع،�اســـتمرار�ا

�داري�لھ�عدة�أدوار�ف�و�الضامن��سا������قوق���سان،أثناء�ممارسة��دارة�لعمل�ا�وفقا�للقوان�ن�ا��اري���ا�العمـل،ولكن�

ال��قد�تتجاوز��دارة�سلط��ا�وحدود�ا�وت�شرعن����إصـدار�القـرارات�ع�ـ��سـ�يل�املثال،ممـا�يمـس�بحقـوق���سـان،وتبلور�عالقـة

و�ـ�ن�القا�ـ����داري،حيـث�تصـبح�مواج�ـة��-�دارة�–مت�افئة�ب�ن��دارة�و�طراف�املتضررة،مما�يخلق�لنا�عالقة�جدلية�بي��ـا�

بي��ما�ول�ل�م��ما�م��راتھ�ال����س�ند�عل��ا،فاإلدارة�ت�ب����سلط��ا�التقدير�ة�بدال�من�سلطة�مقيدة�بالقانون،والقا�����داري�

إذن�رغــــم�دور��دارة��ــــ��تنظــــيم�الســــلطة�تمــــس�بحقــــوق���ســــان�و�التــــا�����ــــدد�وظيف��ــــا�ووظيفتــــھ��ساســــية.ينظــــر�إ�ــــ��أن��ــــذه�

املرافـــق�العموميـــة�ال�ـــ���عت�ـــ��شـــر�ان�الدولـــة،وأ��ا�تـــوفر�مجموعـــة�مـــن�ا��قـــوق�امللموســـة�ع�ـــ��أرض�الواقع،�ا��فـــاظ�ع�ـــ��
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�ء�الـــذي�يـــؤذي�بالقا�ـــ����داري�أن�يتـــدخل�عـــن�طر�ـــق�النظـــام�العـــام،إال�أن�كث�ـــ��مـــن�قرارا��ـــا�تمـــس�بحقـــوق���سان،ال�ـــ�

  �طراف�املعنية،من�أجل�ان��اع�حقوق�م.

�ــذه��شــ�الية�الرئ�ســية�قــد�ال�تكتمــل�ما�ي��ــا�دون�طــرح��عــض��ســئلة�التفصــيلية�ال�ــ��ســنجيب�عل��ــا��ــ��املباحــث،وال����شــ�ل�

  أ�داف��ذا��البحث�كما�ي��:

 ما�مف�وم�القضاء��داري�باملغرب؟ 

 ا�مف�وم��دارة�املغر�ية��ش�ل؟م 

 ما�أ�مية��ل�من�القضاء��داري�و�دارة؟ 

 ملاذا��عض�القرارات��دار�ة�تمس�بحقوق���سان؟ 

 ل�عدم�تقن�ن�القانون��داري��سا�م����عدم�تقييد�السلطة�التقدير�ة�لإلدارة؟� 

 كيف��سا�م�القضاء��داري����حماية�حقوق���سان�باملغرب؟ 

 القضاء��داري����مراقبة��دارة؟و�ل�وسائلھ��افية�ل�ذه�املراقبة؟ما�حدود� 

 ل�تر����دارة�ألح�ام�القا�����داري�ا��ائزة�للقوة�ال���ء�املق����بھ؟� 

 ما�أسباب�عدم�تنفيذ��دارة�ألح�ام�القا�����داري�ا��ائزة�لقوة�ال���ء�املق����بھ؟وما�سلطة�القا�����داري����

 ذلك؟

 يث�عن��عاون�أم�تنافر�ب�ن�القا�����داري�و�دارة����حماية�حقوق���سان؟�ل�يمكن�ا��د 

 ل�ال��اعات�ال���تطرأ�ب�ن��دارة�والقا�����داري�تنعكس�سلبا�ع����طراف�املتضررة؟� 

  را�عا:فرضية�البحث

  أما�بال�سبة�لفرضيات�بحثنا�املتواضع،ال����عت���جوابا�مسبقا،فيمكن�طرح�ا�كما�ي��:

 وجود�تنافر�ب�ن�القا�����داري�و�دارة����محافظة�ع���حقوق���سان؛�ر�ما 

 ر�ما�وجود��عاون�ب�ن�القا�����داري�و�دارة����محافظة�ع���حقوق���سان؛ 

  خامسا:من���البحث
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نــة،حيث�ال�بــد�مــن�إتبــاع�مقار�ــة�من��يــة�معيونصــل�بــھ�إ�ــ��إجابــة�وا�ــ�ة�عــن��شــ�الية،�ل�ــي�ي�ــون�بحــث�موضــوعنا�أ�اديميــا

�شـــ�ل�منـــا���البحـــث�العل�ـــ���داة�الرئ�ســـية�ال�ـــ��يمكـــن�إتباع�ـــا،لبلوغ�نتـــائج�مؤسســـة�ع�ـــ��حقـــائق�علميـــة�بال�ســـبة�للظـــوا�ر�

��سـ���عليـھ،من�أجـل��1جتماعية
ً
،ذات�التأث���ا��قو��،ال���يوجد�املوضوع�ضم��ا،لذلك�فع���الباحث�أن�يتخـذ�لنفسـھ�من��ـا

ـــاد���حاطــــة�باإلشــــ�الية�ال�ــــ��يث���ــــا املقار�ــــة�ع�ــــ��املوضــــوع،ول�ذا�اقتضــــت�طبيعــــة�املوضــــوع�املتنــــاول�للدراســــة�والتحليل،�عتمـ

  التحليلية�لإلش�الية�ال���يث���ا�املوضوع،وكذلك�املن���الوظيفي�من�أجل�تحديد�وظائف��ل�من�القضاء��داري�و�دارة.

  سادسا:خطة�البحث

الية�املطروحة،و�سئلة�املتفرعة�ع��ا،ارتأينا�معا��ة�املوضوع�من�خالل�من�أجل��حاطة�بجزئيات��ذا�البحث�ومعا��ة��ش�

����مبتد��امبحث�ن� ما�ية�،ع���مرتبط�ن،يجيبان�عن��ش�الية�و�سئلة�املتفرعة�ع��ا،و�ؤطران�موضوع�البحث،حيث�أطللنا

مف�وم�منھ،�املطلب��ول ب�ن،تناولنا����،و�نقسم��ذا��خ���إ���مطل�ول �املبحث،وذلك����القضاء��داري�و�دارة�باملغرب

،و�عد�ا�املطلب�الثا�ي����أ�مية�القضاء��داري�و�دارة�باملغرب،ثم�أتبعناه�بالتطرق�إ���القضاء��داري�و�دارة�باملغرب

تطرقنا�،ومدى�ا�ع�اس�ذلك�ع���حقوق���سان�باملغرب�العالقة�ب�ن�القضاء��داري�و�دارة�املبحث�الثا�ي���عا��نا�

� ��ول �� ��املطلب �إ�� ��دارةمنھ �أعمال �ع�� �وحدوده ��داري �القا��� �،ورقابة �الثا�ي �املطلب �من�خصصناه ��دارة ل��رب

عبارة�عن�خالصة�عامة�للموضوع،حيث�تناولت��خاتمةثم�تنفيذ�أح�ام�القا�����داري�ومدى�ا�ع�اسھ�ع���حقوق���سان.

  د�حال�لإلش�الية��ال���يث���ا�املوضوع.�عض��ست�تاجات�والتوصيات��غية�إيجا

  املبحث��ول:ما�ية�القضاء��داري�و�دارة�باملغرب�

سوف�نتطرق�����ذا�املبحث�إ������كث���من�املواضيع�ت�تدئ�بتحديد�مفا�يم�وأ�مية�املصط��ات�ال����ستخدم�ا،ول�ذا��

ول)،ثم�أ�مية�القضاء��داري�و�دارة�باملغرب�(املطلب�محاولة����رصد�مف�وم�القضاء��داري�و�دارة�العامة�(املطلب�� 

  الثا�ي).

  املطلب��ول:مف�وم�القضاء��داري�و�دارة�العامة

                                                           
-العربي ،برلین العربي بجیجة،األزمة السوریة وحسابات اإلدارة األمریكیة في عهد ترامب،مجلة العلوم السیاسیة والقانون،الصادرة عن المركز الدیمقراطي 1

  2018)،دجنبر 05)،العدد(01ألمانیا، مجلد(
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�وخصائص�ا� �العامة ��دارة �مف�وم ��و��)،�عد�ا �(الفقرة �باملغرب ��داري �القضاء �وتطور �مف�وم �املطلب ��ذا ��� �عا��

  (الفقرة�الثانية).

  وم�وتطور�القضاء��داري�املغر�يالفقرة��و��:مف�

��داري� �للقضاء �التار��� �التطور �عن �مختصرة �ملحة �(أوال)،ثم ��داري �القضاء �مف�وم �إ�� �ي�� �فيما �نتطرق سوف

  املغر�ي�(ثانيا).�

  أوال:مف�وم�القضاء��داري 

أّن��ذا�القضاء���دف�إ���وضع�اح��ام��ُيمكن��عر�ف�القضاء��داري�بأنھ��طار�القانو�ي�الذي�ت�شأ�فيھ��دارة�العامة،إذ�

�مشروعّية� �وضمان �العاّمة ��دارة �أعمال �ع�� �املراقبة �خالل ��عتبار،من ��ع�ن �الداخلية �ال�شر�عات ��� �وا��رّ�ات ا��قوق

�يتمّتع ��ونھ �و��فراد ��دارة �ب�ن �القانونية �العالقة �أطراف �من �كطرف ��داري �القضاء �وجود �أّن �إ�� �سلوك�ا،باإلضافة

.وأيضا��و�قضاء�1بامتيازات�كث��ة،قد�يحّد�من�ارت�اب��دارة�ألي�خطأ����حال�أصدرت�قرارا��ا�دون�دراسة�����عض��حيان

منفصل�ومستقل�يتخصص����الفصل����املنازعات�ال���تندلع�ب�ن��فراد،وج�ة��دارة�من�خالل�مراقبتھ�ألعمال��دارة�من�

الفئة�من�املنازعات�القضائية�قواعد�القانون�العام،و�قوم�القضاء��داري�خالل�النظر����الناحية�القانونية،وتطبق�ع����ذه�

املنازعات��دار�ة�بمراقبة�مشروعية�أعمال��دارة،حيث�ترفع�إليھ�دعاوى��فراد�ضد�تصرفات��دارة�للمطالبة�بإلغاء�قرار�

� �الضارة ��دارة �تصرفات �بالتعو�ض،جراء �أو�التقا��� �للقانون غ���مشروع ��و�ج�از�حديث�2املخالفة ��داري �القضاء .إذن

ال�شأة�بمجموعة�من�الدول،دوره�إيجاد�حلول�لل��اعات�ال���ت�ون�ب�ن��فراد�و�دارة�حينما�تتصرف��ذه��خ��ة�ك��ص�

  من�أ��اص�القانون�العام.

  ثانيا:ملحة�مختصرة�عن�التطور�التار����للقضاء��داري�املغر�ي

�ع� �ا��ديث �ملاذا؟ألن�قبل �الفر���� ��داري �القضاء �عن �مختصرة �ملحة �إعمال �من �وتطوره،ال�بد �املغر�ي ��داري �القضاء ن

�لألف�ار�ال���جاءت���ا�الثورة�
ً
فر�سا��عت���م�شأ�القضاء��داري،وم��ا�ان�شر�إ���الدول��خرى،و�ان�ظ�ور��ذا�القضاء�ن�يجة

لطات�،ال���نادت�بالعمل�بناًء�ع�1789الفر�سية�عام� ھ�يضَمن�تحقيق�التوازن�ب�ن�السُّ
ّ
��مبدأ��ستقاللّية�ب�ن�السلطات،إذ�أن

�عام� �قانون �أصدر ��تجاه �ل�ذا �القضائية.تأكيًدا �السلطة �تجاه ��دارة �استقالل �ع�� �الدولة،ل��فاظ �داخل الرئ�سّية

                                                           
1https://hyatoky.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_ع���الساعة�التاسعة�مساء2021-08-20اطلع�عليھ�بتار�خ:�،مقال،  

�  
2

  317،2015-316ص28،العدد�2للعلوم�القانونية،املجلد��س�نم�صا���محمد،دور�القضاء��داري����حماية�حقوق���سان،مجلة�جامعة�تكر�ت
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طلق�عل��ا�اسم��دارة�القاضية����ذلك�،نّص�ع���إلغاء�املحكمة�القضائية�ال����انت��سّ���بال��ملان،إذ�ظ�رت�إدارة�1790
ُ
أ

الوقت،إذ��انت�بمثابة�املرحلة��و���قبل�تأس�س�مجلس�الدولة�الفر����،إذ�ُمِنع�القضاء�العام�من�الّنظر����املنازعات�ال���

��ش �بداية �املنازعات.�� �ب�ن �الفصل �القرار��� �صاحبة ��� ��دارة ��ون �ذلك �ع�� ب
ّ
�أطراف�ا،وترت �من ��دارة �مجلس�ت�ون أة

� �عام �اس�شارً�ا�1799الدولة ��ان �املجلس �اختصاص �أن �رغم �الفر���� ��داري �للقضاء ��و�� بنة
ّ
�الل �نابليون،ُبنَ�ت �ع�د ��،

صدر�أح�اًما�ال�تحتاج�إ���تصديق�من�
ُ
�ش�ت�محاكم��قاليم�ال����انت�ت

ُ
و�تطلب�تصديق�الُقنصل�فقط،و���الوقت�ذاتھ�أ

�أّن�أح�ا
ّ
عرض�ع���القنصل�أيًضا،ب�نما��ان�عمل�املجلس�السلطة��دار�ة،إال

ُ
ستأنف�أمام�مجلس�الدولة�و�انت��

ُ
م�ا��انت��

يقتصر�ع���حّل�املنازعات��دار�ة�وإعداد�مشروعّيات��ح�ام،فلم�يكن�يملك�سلطة�القضاء�أو�سلطة�إصدار��ح�ام،ومن�

  .1،��عد�تلك�الف��ة�أصبح�قضاؤه�مفوضا���1872عام��نا�ُسّ���قضاء�املجلس�بالقضاء�املقّيد،وقد�استمّرت��ذه�املرحلة�إ

�الشر�عة� �وقواعد �وأح�ام �مبادئ �ع�� �أساسا ��عتمد ��سالمية �الدول �كبا�� ��ان �ا��ماية �قبل �املغرب �أن �املعلوم من

�ال�ي ��دار�ة،و�ذلك �السلطات �عل��ا ��شرف �ال�� �العامة �س����مور �مراقبة �ذلك ��� �بما �امليادين �جميع �أن��سالمية،�� مكن

نؤكد�بأن�املغرب�����ذه�الف��ة��ان��عرف�قانونا�إدار�ا�مستقال�ومتم��ا�عن�القضاء�العادي،وأثناء�ف��ة�ا��ماية�أو��ستعمار�

�إحداث� �تم �املغر�ي،حيث �القضا�ي �التنظيم �ع�� ��صالحات �من �مجموعة �إدخال �ع�� �ا��ماية �سلطات الفر����،ستعمل

�ظ���� �بمقت��� �وذلك �فر�سية ��12محاكم ����1913غشت �بھ �العمل �يتم �غرار�ما ��دار�ة،ع�� �لل��اعات �حلول �إيجاد ،�غية

� �سنة ��ستقالل �ع�� �املغرب �حصول �بظ����1956فر�سا،وأثناء ��ع�� �املجلس �بإ�شاء �قانون�1957ش�ن����27،قام ،وصدور

� �لسنة �القضا�ي ��صالح �القضاء،ثم �ومغر�ة �و�عر�ب �� 1974توحيد �املحاكم �إحداث �رقم�،و�عد�ا �القانون �بمقت��� دار�ة

41.90� �رقم �الشر�ف �الظ��� �ب�نفيذ ��1.91.225،الصادر ��ول،�22بتار�خ �ل1414ر�يع ،ومحاكم�1993ش�ن���10،املوافق

محرم��15بتار�خ��1.06.07،الصادر�ب�نفيذ�الظ����الشر�ف�رقم��80.03ست�ناف��دار�ة�تم�إحدا��ا��بمقت����القانون�رقم�

  ،ال���دخل���ما�املغرب�مرحلة�القضاء�املزدوج.2006ف��اير�14،املوافق�ل�1427

  الفقرة�الثانية:مف�وم��دارة�العامة�وخصائص�ا�

  فيما�ي���سوف��عرج�ع���مف�وم��دارة�العامة�(أوال)،�عد�ا�خصائص�ا��دارة�العامة�(ثانيا).

  أوال:مف�وم��دارة�العامة

                                                           
1https://hyatoky.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_ع���الساعة�التاسعة�مساء2021-08-20اطلع�عليھ�بتار�خ:�،مقال،  
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َعّد��دارة�(��
ُ
�Management ّأساسي�

ً
مات�اقتصادّية،أو�)عامال

َّ
ل�ا،سواء��انت�ُمنظ

َ
ش

َ
مات�ع���اختالف�ا،أو�ح���ف

َّ
�لنجاح�املنظ

ً
ا

،ف���ُمحرِّ 
ً
ول�أيضا م�ع���مستوى�الدُّ �للتقدُّ

ً
ل�مفتاحا

ّ
شِ�

ُ
فھ،و����

ُّ
م�املجتمع،أو�تخل ك��عليمّية،أو�غ���ا،كما�أّ��ا�تؤّدي�إ���تقدُّ

�لو  �ح�� �بدو��ا ق �تتحقَّ �ال�يمكن�أن �من�أن��للتنمية�ال�� ��دارة�ال�ُبّد ��ذه �بأّن
ً
�علما رة،

ّ
�ُمتوِف �جميع�ا �انت�العناصر��خرى

دة� خاذ�القرارات،وأداء�الوظائف��دارّ�ة�املتعِدّ
ّ
ستخدمة����ات

ُ
خذ�من�الوسائل�العلمّية�امل ت�ون�إدارة�فاعلة،ومدبرة�المبدرة.تتَّ

�مع�ش�ّ  ف �التكيُّ �تحقيق �إ�� �بذلك ��س�� �ل�ا،حيث�أّ��ا
ً
ر،و�بداع،ولإلدارة�س�يال �التطوُّ �إ�� ���ا،إضافة �تحيط �الظروف�ال�� �

مة
َّ
ن�املنظ

ّ
ل�م�ّم��ا�الرئ�سّية����أن�تتمك

ّ
ق���داف�ال����س���إل��ا،ول�ذا�تتمث فء�و�ما�ُيحِقّ

ُ
مة�بك

َّ
نظ

ُ
�املقدرة�ع���تحر�ك�امل

�ا�من�تحقيق�مستوًى�عاٍل�من��نجاز،وذلك�طر�ق��ستخدام�� 
ّ
  .1مثل�للموارد�ال�شر�ة�واملادية�املتوفرة�عناصر�ا��ل

�وامل�شآت� �املؤسسات �داخل �عمل�م ��فراد،وتنظيم �توجيھ �خالل�ا �من �يتم �ال�� �الوسيلة �بأ��ا �العامة ��دارة ��عر�ف يتم

 .املختلفة،من�أجل�املسا�مة����تحقيق�أ�داف�معينة�خاصة�ب�افة��فراد�ول�س�أ�داف�خاصة�بفئة�معينة

� ��عر�ف �يمكن �ع���كما �بجميع���شطة�املرتبطة ��عمال،��تم �إدارة ����مجال �نوع�متخصص �أيضا،باعتبار�ا �العامة �دارة

�من�أنواع�
ً
��اما

ً
�عمال�ا���ومية،وال����س���لتطبيق�السياسة�العامة�ا��اصة�ببعض�الدول،ل�ذا��عد��دارة�العامة�نوعا

�السياسات�ب� )JAMES W.DAVIS كما�عرف�ا�جيمس�ديف���(.�2دارة �و�عديل �وتقييم �وتنفيذ �وضع �إال�عملية �"ما�� أ��ا

  .و�التا����سا�م����املحافظة�ع���حقوق���سان،�شرط�أن�ت�ون�إدارة�مدبرة�ول�ست�مبذرة.3العامة�للدولة"

  ثانيا:خصائص��دارة�العامة

  لإلدارة�العامة�عدة�خصائص�تمتاز���ا�و����التا���ع���س�يل�املثال:

  ة�العامة:أي�أن��دارة�حتمية�ل�ل��شاط،لذلك،الفرد�ال��ستطيع�بمفرده�ألسباب�منطقية�أن�يحقق�حتمية��دار

�ل���داف�الالزمة�لھ،ولغ��ه�من��فراد����املجتمع،كما�أن��عدد��شاطات�وأعمال��فراد�وان�شار�مبدأ�التخصص�

                                                           
 

1
�https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_ %ع���الساعة�التاسعة�مساء2021-08-20اطلع�عليھ�بتار�خ:�،مقال،  

 
2

�-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-https://iqtesaduna.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9ع���الساعة�العاشرة�مساء2021-08-20تار�خ:اطلع�عليھ�ب�/،مقال،  
3
  8،ص2017رحما�ي�بو�كر،القا�����داري�ودوره����حماية�حقوق��فراد�من��عسف��دارة�العامة،مذكرة�لنيل�ش�ادة�املاس��،� 
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�دارة�كفن�وعلم�وم�نة�جمع�ا���ود�وتقسيم�العمل����ا��ماعات���سانية�املختلفة،يز�د�من�حتمية�وجود�

 .1ال�شر�ة،والوسائل�املادية�وتوج���ا�نحو�تحقيق��دف�أو�أ�داف�مش��كة

 إ�سانية��دارة:بمع���أن�ال�شاط��داري��و��شاط�إ�سا�ي�بالدرجة��و���قبل�أن�ي�ون�عمال�مي�انيكيا�أو�قانونيا�

�سان�وج�ده�وفكره�وإبداعھ�و�راعتھ،وخلقھ�قبل�اعتماد�ا�أو�تنظيميا،فاإلدارة��عتمد�ع���طاقة�وقوة���صية��

ع����الت�والقوان�ن�والنظم�و�ساليب�والعقول��لك��ونية،ألن���سان��و�سيد��ذه��الت�والنظم�والعقول�

  ����.�2لك��ونية

  املطلب�الثا�ي:أ�مية�القضاء��داري�و�دارة�باملغرب

ية�قصوى����بلورة�حقوق���سان،ول�ذا�سوف�ن�ناول�ذلك����فقرت�ن�مستقلت�ن�كما�إن�للقضاء��داري�و�دارة�أ�م

 ي��:

  ���تكر�س�العدالة�الفقرة��و��:أ�مية�القضاء��داري�ومبادئھ

  ل��ديث�عن�أ�مية�القضاء��داري�ومبادئھ����تكر�س�العدالة،سوف�ن�ناول�ذلك�وفق�ملا�ي��:

  س�العدالةأوال:أ�مية�القضاء��داري����تكر�

��ع���بمصط���املبدأ؟املبدأ��و�مجموعة�القواعد�� �تحقيق�مبدأ�املشروعية،فماذا ��داري��� يتج���الدور��برز�للقضاء

.فإذا��انت�الشرعية����التطابق�مع�العواطف�و�ف�ار�3واملسائل�املوج�ة�واملم��ة�لل���ء�وال���تخضع�ل�ا�جميع�تفاصيلھ

،فإن�املشروعية����التطابق�مع�القانون،�ذا�املف�وم�(املشروعية)،ارتبط�ب��اية�ال��صا�ي�العامة�املن�شرة����جماعة�ما

�العامة ��رادة ��و�املع���عن �القانون �أصبح �الديمقراطية،بحيث �جميع�4وصعود �خضوع �املشروعية �بمبدأ �يقصد .إذن

�التصرف �توافق �وأح�امھ،أي �النظام �لقواعد �واملح�وم �ا��اكم �و�فراد،أي �الدولة�السلطات �سلطات �تصدر�عن �ال�� ات

�النظامية� �القواعد �أنواع ��افة �بالنظام �النافذ،و�قصد �النظام �قواعد �مع �قبل.أي �من �موضوعة �قواعد �مع ومواطن��ا

�القواعد� ��ل �الواسع،أي �النظام،بمعناه �ألح�ام �الدولة ��� �و���اص �ال�يئات �جميع �تمتثل �أن �الدولة،�ع�� ��� النافذة

                                                           
1
  16ص�2007عمار�عوابدي،القانون��داري،ا��زء��ول،النظام��داري،ديوان�املطبوعات�ا��امعية�،الطبعة�الرا�عة، 

2
  8رحما�ي�بو�كر،القا�����داري�ودوره����حماية�حقوق��فراد�من��عسف��دارة�العامة،املرجع�السابق،ص� 

3
قضاء�التعو�ض،دراسة�مقارنة�(القحطا�ي�عبدالرزاق�محمد��–د.خالد�خليل�الظا�ر�القضاء��داري،ديوان�املظالم����اململكة�العر�ية�السعودية،فضاء��لغاء��

  �15ـ)�ص�1420ا�ي،مبدأ�الشرعية�وتطبيقاتھ����اململكة�العر�ية�السعودية،مع�د��دارة�العامة،بحث�دبلوم�القحط
4
  53ص�2018سعيد�خمري،قضايا�علم�السياسة،مقار�ة�نظر�ة،مطبعة�دار�املنا�ل،� 
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� �ملبدأ �وفقا ����النظامية �يراقبو�الدولة �أن ��فراد ��ستطيع �الوقت �نفس �الدولة،و�� �سلطات �يقيد �فإنھ تدرج�ا،و�ذلك

مباشرة�وظيف��ا،و�تمتعون�بوسائل�عديدة�لتحقيق�ذلك.و�ذلك�ي�ون�حكم�مبدأ�املشروعية�بأن��ل��شاط�داخل�الدولة�

ة�ع����شاط��دارة����تصرفا��ا�ع���نحو�يجب�أن�متفقا�مع�النظام�السائد.وانطالقا�من�ذلك�فإن�تطبيق�مبدأ�املشروعي

يتفق�مع�النظام�نصا�وروحا،أي:ع����دارة�أن�ال�تأ�ي�من��عمال،سواء�املادية�أو�النظامية،إال�ما�ي�ون�تنفيذا�أو�تطبيقا�

�للمشروعية �املخالفة ��دار�ة �القرارات �إلغاء ��داري �للقضاء �يحق �النظام.و�التا�� �1ألح�ام �فاملشروعية �توافق�.إذن �ع��

التصرفات�ال���تصدر�عن�سلطات�الدولة�ومواطن��ا�مع�قواعد�موضوعة�من�قبل،أي�أن�تخضع�سلطات�الدولة�للشرع�

��و� �إذن �الدولة،فاألصل ���يئات �عالقا��م ��� �ببعض،وكذلك ��عض�م �عالقة ��� ��فراد �سلوك �النظام �يحكم والنظام،وأن

�ا���ميع�القواعد�الشرعية�والنظامية�عند�ممارس��ا�ل�شاط�ا��داري.إن�مشروعية�أعمال��دارة،وذلك�بال��ام�ا�باح��ام

مقت����مبدأ�املشروعية��و�أن�تخضع�الدولة����أدا��ا�لوظيف��ا�و���تصرفا��ا�للنظام�القائم،وأن�يتمكن��فراد�بوسائل�

رجت�ع���حدود�الشرع�والنظام�مشروعة�من�رقابة��الدولة����أدا��ا�مل�ام�ا،بحيث�يمكن�أن�يردو�ا�إ���جادة�الصواب�خ

�دعاوى�املشروعية�بالتحقق�من�مدى�مطابقة�القرار�2عن�عمد�أو�إ�مال �أن�القا�����داري�عند�الفصل��� .إضافة�إ��

�والقضاء�� �استقر�الفقھ �العيوب �أر�انھ،�ذه �تص�ب �قد �ال�� �العيوب �من �سالمتھ �ومد�� �للقانون �فيھ �داري،املطعون

�إ�� �تص�يف�ا �ع�� �وركن���داري ��ختصاص �ركن �تص�ب �ال�� �العيوب �أي �ا��ارجية �املشروعية �عيوب ��� نوع�ن،تتمثل

  .�3الش�ل�و�جراءات،وعيوب�املشروعية�الداخلية�أي�العيوب�ال���تص�ب�ركن�املحل�وركن�الس�ب�والغاية

ة�لرقابة�القضاء،ل�ي�تضمن�حرّ�ات��فراد�
ّ
بصرف�النظر�عن��ون�القضاء�من�امل�م�خضوع�قرارات��دارة�وتصّرفا��ا��اف

�النقاط� �خالل �من �أ�ميتھ �املجال،وتكمن ��ذا ��� ��ا�� �تجعلھ �بخصوصية �يتمّتع ��داري �القضاء �إدارً�ا،لكن �أم عادًيا

�لسالمة��4تية �الفّعالة �والضمانة �املشروعية، �ملبدأ ��كيد �ا��زاء �العامة ��دارة �أعمال �ع�� ��داري �القضاء �رقابة عّد
ُ
�:

�وال �إن�تطبيقھ ��دارة ��عّسف �من ��فراد �وحر�ات �حقوق �بحماية �القانونية �عناصر�الدولة �تكتمل �أح�امھ،إذ �حدود ��ام

�ال��� ��ح�ام �خالل �من �وصیانتھ،وذلك �املشروعیة �مبدأ �حمایة �ا��رص،ع�� ��ل ��داري �القضاء �يحرص وجد،حيث

�املبا �است�باط ��� ��داري �القضاء ��سا�مة ��داري.حيث �القضاء �الظروف�یصدر�ا �ع�� �تؤثر �قد �ال�� �و�ح�ام دئ

�جتماعية،و�قتصادية،والسياسية،و�ل�ذلك�بمراعاة�متطلبات�الظروف�ا��الية،ألنھ�يتمتع�با����ة�والفاعلية����فّض�

                                                           
  17د.خالد�خليل�الظا�ر�القضاء��داري،املرجع�السابق،�ص� 1

2
  24داري،املرجع�السابق،�ص�د.خالد�خليل�الظا�ر�القضاء��  

3
  663ص2017يناير��– 02املجلد��-05ذ�ة�قصاص��نية،حدود�سلطات�القا�����داري�ا��زائري����رقابة�املشروعية،مجلة�الدراسات�القانونية�والسياسية،العدد� 

�4toky.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_https://hyaع���الساعة�التاسعة�مساء2021-08-20أطلع�عليھ�بتار�خ:�،مقال،  
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�ال �و�وضاع��دار�ة.حيث�ُ�عّد �يث�ت�استقرار�النظام�القانو�ي�للدولة �ب�ن��دارة�و�فراد،مّما قضاء�املنازعات�ال���ت�شأ

�الديمقراطية� �مبدأ �ع�� ��عتمد �ال�� �الدول �يدعم �وا��ر�ة،إذ �السلطة �ب�ن �املتطّور �الّصراع �لدراسة �واسًعا
ً

�مجاال �داري

�
ً
�ضمانة ��داري ر�القضاء

ّ
�يوف �والعم��.حيث �النظري �ا��انب �من �القانون �سيادة ��فراد،ومبدأ �وحر�ات �حقوق وصيانة

�مواج ��� ��فراد �وحر�ات ���قوق
ً
�من�حقيقية �لتتأكد �تصرفا��ا �وا��ذر��� ي

ّ
�التأ� �ع�� �يج���ا ��دارة،مما ��عّسف �ة

ص�أ�مية�وجود�قضاء�إداري�متخّصص�
ّ

مطابق��ا�للقانون،ومن��نا�وضع�القضاء��داري��ذه�امل�مة�ع����ا�لھ.إذن�تت��

�ا �القا��� �عكس �ع�� ��داري �وعملية،فالقا��� �نظر�ة �نواح �عدة �من ��دار�ة �املنازعات �فض �إذا��� �يقدر�و�قرر لعادي

�انت�النصوص�القانونية�ا��اصة،تطبق�ع���مادة�تدخل����نطاق�صالحياتھ�أم�ال،و�و�بذاتھ��ان�يصنع�القاعدة�حسب�

ا��االت�و�قدر�بأن�الشذوذ�عن�القانون�ا��اص�ضروري،و�ذا�ما�جعل�القانون��داري�قانونا�ناشئا�عن�مبادرة�مستقلة�

لقا�����داري����تأس�س�دولة�القانون،والتوفيق�ب�ن�املص��ة�العامة�وا��اصة،كما��عمل�.كما��سا�م�ا1للقا�����داري 

كذلك�ع����سو�ة�ال��اعات�وذلك�بتحقيق�للعدالة��من�القانو�ي،ب�ن��طراف�امل�ساو�ة�ا��قوق�والواجبات����العالقة�

  القانونية.

  ثانيا:مبادئ�القضاء��داري 

��داري � �القضاء �بمبادئ �ع��ا�ُيقصد �يكشف �ال�� �بإتباع�ا،و�� �العامة ��دارة �ضرورة �عن علن
ُ
�وأ �اسُت�بطت �ال�� ،�سس

�ال��� �املبادئ ��ذه ��عض �منازعات،ومن �من �عليھ �ُ�عرض �ما �ع�� �الدولة،و�طبّق�ا ��� �العام �ضم���القانون �خالل �من القا���

  :2اسُتخلصت�من�طبيعة�النظام�القانو�ي،ما�يأ�ي

 اس�وجود�ب�ية�قو�ة�لصياغة�سياسات��ذا�القانون؛مبدأ�سيادة�القانون�ع���أس  

 � �حٍدّ �أد�ى �إ�� �واملوظف�ن �املحاكم ��يا�ل �التكرار��� �من �التعقيدات،والتقليل �لتقليل �املحاكم �نظام �تدقيق مبدأ

  ممكن؛

 سس�معّينة،م��ا:ا����ة،والكفاءة،وحسن�الّسمعة؛
ُ
  مبدأ�اختيار�الُقضاة�ع���أ

                                                           
1
-06نون داري�ودوره����إرساء�دولة�القاعادل�بن�عبدهللا،الدور�املستقب���للقا�����داري����ظل�تحوالت�القانون��داري،امللتقى�الدو���الثامن:التوج�ات�ا��ديثة�للقضاء��  

  613ص�2018مارس��07

2https://hyatoky.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_ع���الساعة�التاسعة�مساء2021-08-20اطلع�عليھ�بتار�خ:�،مقال،  
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 وُ�قصد�بھ�عدم�جواز�تطبيق�القرارات��دار�ة�ع���الوقا�ع�و�عمال�القانونية�مبدأ�عدم�رجعية�القرارات��دار�ة،

ال���تمت�قبل�التار�خ�املحدد�لبدء�سر�ا��ا،أو�بمع���آخر�أن�القرار��داري�يبدأ�من�تار�خ�نفاذه�دون�أن�ينعطف�أثره�

  ع���املا���؛

 الّتقا����ومبدأ�عدم�املساس�با��قوق�املك�سبة؛�مبدأ�املساواة�أمام�املرافق�والّت�اليف�العاّمة،مبدأ�ا��ق���� 

 .مبدأ�ال��ك���و��تمام�بقضايا�السياسة�أثناء�تفو�ض�الواجبات��دار�ة�ملسؤو���املحاكم�بوضوح  

  الفقرة�الثانية:أ�مية�وأ�داف��دارة����استمرار�املرافق�العامة�وا�ع�اس�ذلك�ع���حقوق���سان�

�� 
ّ
مة�مثال،بحيث�يتّم�تنظيم�لإلدارة�أ�ّمية�بالغة�تتمث

َّ
نظ

ُ
ل�بالعديد�من�النقاط�ال���من�أ�ّم�ا�املساعدة�ع���تحقيق�أ�داف�امل

�النحو� �ع�� �املوارد �استغالل �واملال.وكذلك �والوقت �إ�دار�ل���د مة،دون
َّ
نظ

ُ
�امل �أ�داف �تحقيق �املوارد،��دف �وتوجيھ وت�سيق

�وا����اء،و  �ن ختِصّ
ُ
�امل �من ��ستفادة �تتّم �بحيث �املوارد��مثل �استخدام �إ�� ���يح،باإلضافة ��ش�ل �م�ارا��م استغالل

�الت�اليف� �تقليل �عن مة.نا�يك
َّ
نظ

ُ
�امل �الَ�در��� ب �الفعالّية،وتجنُّ �تحقيق �إ�� �يؤّدي �النحو��فضل،مّما �ع�� املاّدية،وال�شرّ�ة

�التقليل �ع�� ��ساعد �ال�شرّ�ة،واملاّدية �املوارد �استخدام ��� �السليم �التخطيط �ذلك �املستوى��و��ون �الت�اليف،وتحقيق من

�أ�داف� �تحقيق �ع�� ��ساعد �سليم �تنظي�ّ� ��ي�ل �إ�شاء �طر�ق �عن �وذلك �سليمة مة
َّ
�ُمنظ �تأس�س ��نتاج.ثم �من �ع��

�توازن� �تحقيق �ع�� ��دارة �تحافظ مة،حيث
َّ
�للمنظ �التواُزن �تحقيق �اّم.أيضا

َ
�الوظائف،وامل �تداخل �عدم مة،و�ضمن

َّ
املنظ

مة�ضمن�الب�ئ
َّ
�وتحقيق�املنظ مة

َّ
مّو�املنظ

ُ
�ن �ع�� �ا��فاظ �م�اّم�ا �أّن�من �إ�� �املجتمع،باإلضافة بات

َّ
�ُمتطل �مع ف�ا �ة،وتكيُّ تغِ�ّ

ُ
�امل ة

�العمل� َرص
ُ
�املع�شة،وتوف���ف �مستوى ��قتصادّي،وتحس�ن ��نتاج �بتحس�ن ��دارة ���تّم ��زد�ار�للمجتمع،حيث عوامل

  .1ع�ك�للألفراد،مما��عود�بالنفع�عل��م،وع���املجتم

�ا��ياة،و�رى  �ميادين �جميع ��� �كب��ة �أ�مية �فاإلدارة �عن� Peter Drucker إذن �ناتجان �و�جتما�� ��قتصادي �التقدم أن

�خالل�ا� �من �يمكن �ال�� �املؤشرات�الوا��ة �أبرز �أحد �إذن ��عد �غ���مدارة،ف�� �دول �وإنما �دول�متخلفة �ال�توجد �دارة،وأنھ

� �عن�قلة�التمي���ب�ن�املجتمعات�املتقدمة �بكفاء��ا�و�فعالي��ا ��عوض �النا��ة�قد ��دارة �أن �أثب�ت�التجارب و�النامية،فلقد

املوارد�و�م�انيات،كما��عمل�ع���معا��ة�ا��طط�الضعيفة�وتحسي��ا�و�عز�ز�تحقيق�ا،���ح�ن�أن�ا��طط�ا��يدة�يمكن�أن�

� �أن �يمكن �ال�� �الوسائل �أ�م ��دارة �الس�ئة.و�عد ��دارة �ظل ��� �أسباب�تفشل �تحقيق �أجل �من �والدول ��فراد �س�ثمر�ا

                                                           
1

https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_ %ع���الساعة�التاسعة�مساء2021-08-20أطلع�عليھ�بتار�خ:�،مقال،  
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����مجال�املشروعات�واملؤسسات�املختلفة�فإن�أ�مية��دارة�مستمدة�من���داف�املرجوة�م��ا� الرخاء�و�من�والتقدم.أما

  :1واملتمثلة���

 قيادة�و�توجيھ�املؤسسة�لتحقيق�أ�داف�ا�من�ج�ة�وأ�داف�املجتمع�ك�ل�من�ج�ة�أخرى؛ 

 ءات�العمل،وتجنب��سراف�و�ضطراب،و�ستخدام�الفعال�للموارد؛ت�سيط�إجرا  

 بما�� �بي��ا �فيما �والت�سيق �تنظيم�ا �ل�ا �العناصر�ي�يح ��ذه �قيادة �عناصر��نتاج،فتصدر�ا �ع�� التأث���الفعال

  ي�ناسب�مع�ظروف�العمل؛

 جتماعية�وتكنولوجية،مواج�ة�التغ��ات�والظروف�البي�ية�املختلفة،من�ظروف�سياسية،اقتصادية،ثقافية،ا  

  لتحقيق��ستقرار�والتكيف؛�����

 التأ�يل�� �خالل �من �وتجديد�ا �الطاقات �ال�شر�ة،وإطالق �وامل�ارات �الكفاءات ��نتاج،و�عظيم �عناصر تطو�ر

  والتدر�ب�و�عداد؛

 لعمل؛تحقيق�العدالة�وا��وافز�لألفراد،وتطو�ر���صي��م�الوظيفية�وجعل�ا�أك���فعالية�وا���ام�مع�طبيعة�ا  

 تمد�ا�� �ال�� �والداخلية �ا��ارجية �املؤسسة ��عت���ع�ن �الت�بؤ�باألحداث،ف�� �و�التا�� �وتحليل�ا �املعلومات تجميع

  باإلبداع�والتصور��س��اتي���البناء�الذي��ساعد�ا�ع����ستمرار�والنمو؛

 حيث�ازدادت��ذه���مية� العمل�ع���تحس�ن�م�انة�املؤسسة�ومواج�ة�املنافسة�ع���املستو��ن�املح���وا��ار��

�أ�م�ا،النظرة� �من �وال�� ���سا�ي �املجتمع �ل�ا ��عرض �ال�� �والتكنولوجية �و�قتصادية ��جتماعية �للتغ��ات ن�يجة

  ا��ديدة�لإلدارة�ع���أ��ا�علم�وفن�وم�نة�متخصصة.

  :2كما�أن�لإلدارة�العامة��دف�ن�أساسي�ن�و�ما

                                                           
 

1
�lmerja.com/reading.php?idm=45629https://a:ع���الساعة�العاشرة�وخمسة�عشر�دقيقة�مساء2021-08- 20،أطلع�عليھ�بتار�خ، 

 

  
2
  13-12رحما�ي�بو�كر،القا�����داري�ودوره����حماية�حقوق��فراد�من��عسف��دارة�العامة،املرجع�السابق،ص� 
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 وامل� �واملنظمات �املؤسسات �س�� �حسن �ضمان �إلشباع��دف �واطراد،و�فاعلية �بانتظام �العامة ��دار�ة رافق

 ا��اجات�العامة�عن�طر�ق�إنتاج�السلع�الالزمة�وتقديم�ا��دمات�العامة�املطلو�ة؛�

 دف�املحافظة�ع���النظام�العام�باملف�وم��داري،عن�طر�ق�وجود�سلطات�وأعمال�وأساليب�ووسائل�البول�س��

  أو�الضبط��داري.�

�إعمالنا� �العدالة���عد �تكر�س �التوا��،�� �ع�� �أ�مي��ما �باملغرب،و�يان �و�دارة ��داري �القضاء �من ��ل �عن �مختصرة لنبذة

،وذلك����املبحث��ول،�عد�ذلك�2011واستمرار�املرافق�العمومية،من�أجل�خدمة�الصا���العام�اس�نادا�إ���الدستور�املغر�ي�

�و ��داري �القضاء �من ��ل �ب�ن �العالقة ��عا�� ���سان�سوف �حقوق �ع�� �أو�السلبية ��يجابية �سواء �ا�ع�اسات �دارة،وأية

باملغرب،بمع���مدى��عاو��ما�أم�تنافر�ما����حماية�حقوق���سان،وخاصة�عندما�ت�ون��عض�القرارات�أو...��دار�ة،تمس�

ي�ير�د�إرجاع�القا�����داري�الذبحقوق���سان�حيث�يثار�نزاع�إداري�ب�ن��دارة�والطرف�أو��طراف�املتضررة،عن�طر�ق�

  ا��قوق�إ���نصا��ا.

  �ومدى�ا�ع�اس�ذلك�ع���حقوق���سان�باملغرب�املبحث�الثا�ي:العالقة�ب�ن�القضاء��داري�و�دارة

����ذا�املبحث�سوف��عرج�ع���رقابة�القا�����داري�وحدوده�ع���أعمال��دارة�(املطلب��ول)،ثم���رب��دارة�من�تنفيذ��

  أح�ام�القا�����داري�ومدى�ا�ع�اس�ذلك�ع���حقوق���سان�(املطلب�الثا�ي).

  املطلب��ول:رقابة�القا�����داري�وحدوده�ع���أعمال��دارة�

��لغاء�� �دعوى �بواسطة �بالرقابة �املبدأ،�مر�يتعلق ��ذا ���ماية �قانونية �آليات �وجود �من �البد �املشروعية �ملبدأ �تطرقنا �عد

  دى�حماية�حقوق���سان�(الفقرة��و��)،ثم�حدود�رقابة�القا�����داري�ع���أعمال��دارة�(الفقرة�الثانية).�والتعو�ض�وم

  الفقرة��و��:الرقابة�بواسطة�دعوى��لغاء�والتعو�ض�ومدى�حماية�حقوق���سان

�ت�� �سوف �مقال،ول�ذا �أك���من �إ�� �وتحتاج �مساطر�م�شعبة �والتعو�ض ��لغاء �لدعاوى ��لغاء�إن �دعوى �مف�وم �فقط ناول

  وخصائص�ا�(أوال)،ثم�دعوى�التعو�ض�ومدى�تكر�س�حقوق���سان�(ثانيا).

  أوال:مف�وم�دعوى��لغاء�وخصائص�ا

  نظرا�أل�مية�دعوى��لغاء����إلغاء�القرارات��دار�ة�ع���س�يل�املثال،سوف�ن�ناول�مف�وم�ا�وخصائص�ا�كما�ي��:
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  أ:مف�وم�دعوى��لغاء

ن��عر�ف�دعوى��لغاء�بأ��ا�دعوة�قضائية�يرفع�ا�الطرف�املتضرر،إ���القضاء��داري�طالبا�من�خالل�ا�إلغاء�قرار�إداري�يمك�

صـــدر�خالفـــا�للقواعـــد�القانونيـــة�النافذة،و�عـــد�دعـــوى��لغـــاء�دعـــوى�قضـــائية�مـــن�صـــنع�مجلـــس�الدولـــة�الفر��ـــ��،�عد�أن�مـــنح�

سية�للتصدي�للقرار��داري�غ���املشروع��س�ب�وجود�عيب�أو�أك������ركن�من�سلطة�القضاء�املفوض.و����عد�الوسيلة��سا

  .1أر�انھ

  ب:خصائص�دعوى��لغاء

  :�2توجد�عدة�خصائص�تمتاز���ا�دعوى��لغاء�نظرا�أل�مي��ا�ودور�ا����حماية�املشروعية�كما�ي��

 فيـذ�مـن�دون�توقـف�ع�ـ��تصـديق�ج�ـة�دعوى��لغاء�دعوى�قضـائية�بمع�ـ��أ��ـا�يصـدر�ف��ـا�القضـاء�حكمـا�واجـب�التن

 أخرى؛

 دعـــوى��لغـــاء�دعـــوى�عامـــة�للشـــرعية�أي�أ��ـــا�مـــن�النظـــام�العـــام،ف���دعـــوى�يجـــوز�تحر�ك�ـــا�ضـــد�أي�قـــرار�إداري�غ�ـــ��

 مشروع،فال�يجوز�منع�رفع�دعوى��لغاء�إال�بنص�خاص�وصر�ح؛

 و�القضاء�العي���أل��ا�تتعلق�بفحص�دعوى��لغاء�دعوة�موضوعية،حيث��عد�دعوى��لغاء�من�القضاء�املوضو��،أ

شرعية�القـرار�املطعـون�فيـھ،وذلك��غـض�النظـر�عـن�ا��قـوق�ال��صـية�لرافـع�الدعوى،فا��صـومة��ـ��دعـوى��لغـاء��ـ��

ـــ��ال�افـــــة�بمجـــــرد� ـــون���ـــــة�ع�ـ ـــھ�ي�ـ ـــذي�يصــــدر�فيــ ـــون�فيـــــھ،كما�إن�ا��كــــم�الــ ـــومة�عي�يـــــة�ت��ــــق�القـــــرار��داري�املطعـ خصـ

ء�إنمـــا�ت�ـــون�ضـــد�القـــرار��داري�ذاتـــھ�ولـــ�س�ضـــد��ـــ�ص�معـــ�ن،إذ�أن�محـــل�الـــدعوى��ـــو�صـــ��ورتھ���ائيا،فـــدعوى��لغـــا

القــرار��داري�املطعــون�فيــھ،ول�س�ال�ــ�ص�مصــدر�القرار،ف�ــدف�دعــوى��لغــاء��ــو�حمايــة�القواعــد�القانونيــة�وضــمان�

  عدم�مخالف��ا،تحقيقا�ملبدأ��من�القانو�ي.

  انثانيا:�دعوى�التعو�ض�ومدى�تكر�س�حقوق���س

  نظرا�أل�مية�دعوى�التعو�ض����حماية�حقوق���سان،سوف�ن�ناول�مف�وم�ا�وأ�مي��ا�كما�ي��:

                                                           
  125،2010،كلیة القانون،الجامعة المستنصریة،صنجیب خلف أحمد،د. علي جواد كاظم،القضاء اإلداري  1
  ، 324- 323صالمرجع السابق،سینم صالح محمد،دور القاضي اإلداري في حمایة حقوق اإلنسان،  2
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  أ:مف�وم�دعوى�التعو�ض�محل�تكر�س�حقوق���سان

إن�قضــــاء��لغــــاء�ال�يضــــمن�لألفــــراد��حمايــــة��افيــــة،فإذا��ــــان�يضــــمن�إلغــــاء�القــــرارات��دار�ــــة�املعيبــــة�فإنــــھ�ال�يكفــــل�لألفــــراد���

�تب�عل��ا�من�أضرار�طيلة�مدة�نفاذ�ا،ذلك�ألن�رفع�دعوى��لغاء�ال�يوقف�تنفيذ�القرار�املطعـون�فيـھ،فإذا�حـدث��غطية�ما�ي�

إن�نفذت��دارة�قرارا�معيبا،ألغـاه�القضـاء��عـد�ذلـك�فـإن�العدالـة�تتطلـب��عـو�ض��ثـار�الضـارة�الناشـئة�ع��ا،و�ـذا�ال�يـتم�إال�

�ــــ��الـــدعوى�ال�ــــ��يرفع�ـــا�أحــــد���ـــ�اص�إ�ــــ��القضـــاء��داري،للمطالبــــة��مـــن�خــــالل�دعـــوى�التعو�ض،فــــدعوى�التعـــو�ض�إذن

بتعـــو�ض�مـــا�أصـــابھ�مـــن�ضـــرر�جـــراء�تصـــرف�أو�عمـــل��دارة،و�ـــذا�و�عـــد�دعـــوى�التعـــو�ض�مـــن�أ�ـــم�دعـــاوى�القضـــاء�ال�امـــل�أو�

  .�1الشامل

  ب:أ�مية�دعوى�التعو�ض����تكر�س�حقوق���سان

  :��2سان،نذكر�م��ا�ع���س�يل�املثال�كما�ي���لدعوى�التعو�ض�أ�مية�كب��ة����تكر�س�حقوق 

 عــو�ض��فــراد�عــن��ضــرار�ال�ــ��تصــي��م�مــن�جــراء�قــرارات��دارة�غ�ــ��املشــروعة،وذلك�عــن�الف�ــ�ة�املحصــورة�مــا�بــ�ن��

 صدور�القرار�وإلغائھ؛

 عـوى��لغـاء�أو�يظل�طر�ق�الطعـن�بـالتعو�ض�مفتوحـا�إذا�أغلـق�بـاب�الطعـن�باإللغاء،وذلـك��ـ��حالـة�انقضـاء�ميعـاد�د

 ���حالة�تحصن�القرار��داري�ضد�دعوى��لغاء؛

 .يراقب�القضاء��داري�أو�العادي�أعمال��دارة�املادية�عن�طر�ق�دعوى�التعو�ض�فقط  

  الفقرة�الثانية:حدود�رقابة�القا�����داري�ألعمال��دارة

عليھ،طبقا�ملبدأ�حظر�توجيھ�أوامر�إ����دارة،توجيھ�أمر��ال�يجوز�للقا�����داري�و�و�بصدد�الفصل����املنازعات�املطروحة��

إ���ج�ة��دارة�بالقيام��عمل�أو��متناع�عن�عمل�مع�ن،سـواء��ـان�ذلـك�بمناسـبة�دعـوى��لغـاء�أو�دعـوى�مـن�دعـاوى�القضـاء�

ا�بــإجراء��معــ�ن�مــن�صــميم�ال�امل،فالقا�ــ����داري�ال�يملــك�ت�ليــف��دارة�بالقيــام��عمــل�معــ�ن�أو��متنــاع�عنــھ،أو�أن�يأمر�ــ

                                                           
1
  �324س�نم�صا���محمد،دور�القا�����داري����حماية�حقوق���سان،املرجع�السابق،ص 

2
   325- �324سان،املرجع�السابق،صس�نم�صا���محمد،دور�القا�����داري����حماية�حقوق�� 
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اختصاصـــ�ا،�ون�أن�دوره�يقتصـــر�عـــن�ممارســـة�وظيفتـــھ��القضـــائية�املتمثلـــة��ـــ��إنـــزال�حكـــم�القـــانون،ع����املنازعـــة�املطروحـــة�

  .�1عليھ�دون�أن�يتجاوز��ذا�الدور،حيث�ال�يجوز�لھ�ا��روج�ع���نطاق�اختصاصھ�و�عتداء�ع���اختصاص�ا���ة��دار�ة

ر�حلــول�القا�ــ����داري�محــل��دارة،أنـــھ�لــ�س�للقا�ــ����داري�و�ــو�بصـــدد�الفصــل��ــ��الـــدعوى�أن�يــراد�بمضــمون�مبــدأ�حظـــ

يحــل�محــل��دارة��ــ��إصــدار�القــرارات��دار�ــة،أو�أن��عــدل�ف��ــا�أو��غ�ــ���ــ��مضــمو��ا،فل�س�لــھ�أن�يرتــب�بنفســھ��ثــار�ا��تميــة�

ـــــرار�ا ــ ـــــل�القـ ــ ــــــد�محـ ـــــرار�جديــ ــ ـــــدار�قـ ــ ـــوم�بإصـ ــ ـــــأن�يقـــ ــ ــــك�بـ ــ ـــم��لغاء،وذلــ ــ ـــــدم���كـــ ــ ــــــن�عـ ــــھ�مــ ــ ــــــا���قــ ــــل�مــ ــ ـــھ�ل��يــ ــ ــ ـــــدل�فيـ ــ ـــــب،أو�أن��عـ ــ ملعيـ

املشروعية،حيث�ال�يملك�القا�����داري،اس�نادا�ل�ذا�املبدأ�أن�يحل��صراحة�أو�ضمنا�محل��دارة،أو�يقوم��عمل�يدخل����

ــثال�أن��عــــ�ن�أو��عيــــد�املو  ظــــف�إ�ــــ��اختصاصــــ�ا،فال�يملــــك�القيــــام�بالعمــــل�الــــذي�امتنعــــت��دارة�عــــن�القيــــام�بــــھ،ف�و�ال�يملــــك�مــ

  .2عملھ،أو��عدل�تار�خ�التعي�ن،أو��علن�عن�الوظيفة�الشاغرة

 املطلب�الثا�ي:��رب��دارة�من�تنفيذ�أح�ام�القا�����داري�ومدى�ا�ع�اسھ�ع���حقوق���سان�

�ألح�امھ��  �وا��ضوع �القوان�ن �اح��ام ��� �ت��ا�� �وغايا��ا،حيث �اختصاصا��ا �حدود �عن �تنحرف �قد ��دار�ة �السلطة إن

�سلوك�خ �ي��م ��و�الذي ��داري �غ���مشروعة،والقضاء ��انت �وإن �تمر�ر�قرارا��ا �ل�ا �تقدير�ة،��يأ ��سلطة �ممنوحة اصة،و��

.ول�ذا�سوف�نتطرق�لبعض�آليات�القا�����داري�إلجبار��3دارة،�ذا�و�عيد�ا�إ���جادة�الصواب�ع���رقابتھ�املجدية�لقرارا��ا

  أش�ال�ال��رب�ومدى�ا�ع�اس�ذلك�ع���حقوق���سان�(الفقرة�الثانية).���و��)،ثم�دارة�ع���تنفيذ�أح�امھ�(الفقرة�� 

  الفقرة��و��:آليات�القا�����داري�إلجبار��دارة�ع���تنفيذ�أح�امھ

 �ناك�عدة�آليات�للقا�����داري�من�أجل�إجبار��دارة�ع���امتثال�ألح�امھ،سوف�ن�ناول��عض�ا�فيما�ي��:�

  ة�ضد��دارة�"الغرامة�ال��ديدية�نموذجا"أوال:آليات�موج�

�بقصد�ضمان��� �القا��� �تأخ��،و�صدر�ا �يوم ��ل �عن �عامة �بصفة �مالية�تبعية �عقو�ة �بأ��ا �ال��ديدية �الغرامة �البعض �عرف

حسن�تنفيذ�حكمھ�أو�ح���بقصد�ضمان�تنفيذ�أي�إجراء،من�إجراءات�التحقيق،و���مجال�القانون��داري،فإ��ا�عقو�ة�مالية�

�أو�ت ��داري �القضاء �أح�ام �تنفيذ �عدم �تجنب �تأخ�����دف ��ل �املال،عن �من �مع�ن �بمبلغ �عامة �بصفة �تحدد �ومحتملة بعية

التأخ������تنفيذ�ا،الصادرة�ضد�أي���ص�من�أ��اص�القانون�العام�أو�أي���ص�من�أ��اص�القانون�ا��اص�امل�لفة�

                                                           
1
  44ص��2000سرى�محمد�العصار،مبدأ�حظر�توجيھ�أوامر�من�القا�����داري�لإلدارة�وحظر�حلول�محل�ا�وتطورا��ا�ا��ديثة،دار�ال��ضة�العر�ية،القا�رة، 

2
  302ص��1988عبد�املنعم�عبد�العظيم�ج��ه،اثأر�حكم��لغاء، 

307ي����حماية�حقوق���سان،املرجع�السابق،صس�نم�صا���محمد،دور�القا�����دار 
3
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�عام �مرفق �1بإدارة �ع�� �العقو�ة �صفة �أنكر�البعض �ح�ن �بھ�،�� �يحكم �الذي �املال �من �مبلغ �اعتبار�أ��ا �ال��ديدية،ع�� الغرامة

بصفة�عامة�عن��ل�تأخ���يصدر�ا�القا���،بقصد�ضمان�حسن�تنفيذ�حكمھ،و�ذلك�ال��عت���الغرامة�ال��ديدية�عقو�ة�مالية�

لة���ديدية�ع���تنفيذ�ما�صدر��و��ا�ال���دف����الواقع�إ���معاقبة�سلوك��دارة،بقدر�ما���دف�إ���ح��ا�ع���التنفيذ،ف���وسي

.وقد�تم��عر�ف�ا�أيضا�بأ��ا�عبارة�عن�حكم�باإلدانة�أو�التغر�م�املا���الذي�يفرضھ�القا����ع���أ��اص�2ضد��دارة�من�أح�ام

محل�القانون�العام،���حال�التأخر�أو��متناع�عن�تنفيذ�ا��كم�القضا�ي،كما��عرف�بأ��ا�مبلغ�من�املال�يؤديھ�املدين�إذا��ان�

�بتحديد�ا �املشرع �تكفل �مئو�ة �ب�سبة �بال��امھ �الوفاء �عن �تأخ��ه �النقود،حال �من �مبلغا �����3ل��ام �ال��ديدية �فالغرامة .إذن

�ا��اص �القانون �أ��اص �من �الدائن(��ص �لفائدة ��داري �القا��� �املال،يقرره �من �مع�ن �مبلغ ��� ��داري أو� املجال

  دين����التنفيذ�بأدائھ�لھ����ف��ة�حددت�من�طرف�القا�����داري.العام)،و�طلب�من��ذا��خ���يضطر�امل

  ثانيا:آليات�موج�ة�ضد�املوظف�ن�"املسؤولية�املدنية�نموذجا"

�عد�املسؤولية�املدنية�من�أ�م�الوسائل�إلجبار�املوظف�ع����نصياع���كم�القضاء،وذلك�من�خالل�تحميلھ�مسؤولية�دفع���

�تن �عدم �عن �للمتضرر �ما�� �لم��عو�ض �والقضاء �الفقھ �إال�أن �الوسيلة ��ذه �أ�مية �ا��اص.ورغم �مالھ �من ��لغاء �حكم فيذ

يجمعا�ع����خذ���ا،فع���املستوى�الفق���ال����ذا�النوع�من�املسؤولية�قبوال�واسعا،حيث�نادى���ا�كث���من�فق�اء�القانون�

ظفا�ما،�و�الس�ب����امتناع��دارة��غ���امل��ر�عن�العام����فر�سا.ولكن��عد�قيام�القا�����داري�بتحر�ات�واك�شف�أن�مو 

  .4تنفيذ�أح�امھ

  الفقرة�الثانية:أش�ال�ال��رب�ومدى�ا�ع�اس�ذلك�ع���حقوق���سان

�عت���السلطة�التقدير�ة�لإلدارة�بمثابة�ا��ق�املمنوح�لإلدارة����ممارسة��شاط�ا�العادي،���الظروف�الطبيعية،وأن�تتخذ�عند���

وف�معينة�وحاالت�معروفة،القرارات�ال���ترا�ا�مالئمة،و���إيضاح�أك��،فإن��دارة�تتمتع�بالسلطة�التقدير�ة�وجود�ا�أمام�ظر 

�لما�امتنعت��نظمة�من�إلزام�ا�باتخاذ�قرارات�معينة،بل�ت��ك�ل�ا�ا��ر�ة����أن�تتخذ�القرار�الذي�تراه�مالئما�وفق�تقدير�ا�

لم�يرد��شأ��ا�نص�يحدد�ا،مما�يقتضيھ�تنظيم�مرافق�الدولة�وتدب���شؤو��ا�ورعاية�أو����تلك�ا��الة�ال���.5للظروف�املحيطة

كما�يمكن��عر�ف�ا�بأ��ا�حر�ة��دارة����اتخاذ�القرار،أو��جراء�عند�وجوب��ختصاص،إذا��ان�القانون�ال�يم���.6الصا���العام

                                                           
1
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�معينا �اجتماعية1مسل�ا �ضرورة �أ��ا �ع�� �الفقھ �من �جانب �اعت���ا �من��،فقد �س����دارة،وضرورة ���سن �لزوم�ا �حيث من

.بناء�ع����ذه�السلطة�قد�2الضرور�ات�ال���تقتض��ا�ا��ياة��دار�ة،وذلك�بقصد�تطبيق�القاعدة�العامة�ال���يصوغ�ا�املشرع

�ل�يبة�القضاء،ومدى �صارخا ��لغاء�تحديا ���كم �مخالفة��دارة ��عد ��داري،حيث �القضاء �أح�ام �تنفيذ �من ا�ع�اس��ت��رب

�ال�شر�عية،ع��� �السلطة �ولسيادة �بھ �املق��� �ال���ء �ب��ية �ال��ام�ا �عدم �خالل ���سان،من �حقوق �مباشر�ع�� ��ش�ل ذلك

  :3أساس�رفض�ا��نصياع�للنص�القانو�ي،الذي�أعلن�قا�����لغاء�خرقھ�من�قبل�ا،وتأخذ��ذه�املخالفة��ش�ال�التالية

 ل�ذ� �ما �التنفيذ:رغم �عن �الك�� ��دارة��متناع �القضائية،فإن ��ح�ام �قدسية �ع�� �وخيمة �عواقب �من �املوقف ا

�تنفيذ� �أو��� �القرار�املل�� �تنفيذ �باالستمرار��� �لقرار�ا،وذلك �املل�� �ل��كم �تجا�ر�برفض�ا �قد ��حيان ��عض ��� العامة

أي�سند�قانو�ي،و�ذلك�ت�ون��جراءات��دار�ة�املخالفة�ل��كم،أو�بإعادة�إصدار�القرار��عد�إلغائھ�من�القضاء�بدون�

 �دارة�العامة�قد�أعلنت�صراحة�مواصلة�مخالفة�مبدأ�املشروعية؛

 التنفيذ�الناقص:�صل�أن�تتقيد��دارة�العامة�بمنطوق�ا��كم�وتل��م�بمحو��ثار�ال���رت��ا�القرار�املل��،إال�أ��ا�قد�

�قد �ال�� �الضغوطات �التنفيذ،لتجنب ��� �التحايل �إ�� �أحيانا �أو��ت��أ �التنفيذ �ع�� �الك�� ��متناع �حالة �عل��ا،�� تمارس

�يرت��ا� �قد �واملادية،ال�� ��ثار�القانونية �لبعض ��دارة �إغفال ��� ��لغاء ���كم �الناقص �التنفيذ �فيھ،و�تج�� التماطل

إعادتھ�إ���ا��كم�عند�تنفيذه،ومثال�ذلك�أن�يحكم�القا�����داري�بإلغاء�قرار�عزل�موظف�من�منصبھ،وتقوم��دارة�ب

 منصب�أقل�من�الذي��ان��شغلھ،أو�حرمانھ�من�حقھ����ال��قية؛

 التباطؤ����التنفيذ:�صل�أن��شرع��دارة����تنفيذ�ا��كم�الذي�أل���قرارا�ا�بمجرد�تبليغ�ا�بھ،وعليھ�ف���ملزمة�

 باتخاذ��جراءات�الالزمة�لتنفيذه،ما�لم�تطلب�وقف�تنفيذه�و�ستجاب�ل�ا؛

� �أ�ان �سواء �تن��ك�إذن �القانو�ي،و�التا�� ��من �بمبدأ �الشأن،و�مس �بذوي �يمس �فإنھ �أو�متباطئا �أو�ناقصا ��ليا امتناعا

  حقوق���سان�عن�طرق��ذا��متناع.

  خاتمة:��

�عت����دارة�بمثابة�السلطة�التنفيذية�للدولة،ف���تقوم�بأدوار�م�مة�و�ش�ل�إدارة�املرافق�العامة�وا��اصة�املوجودة�ب�ل���

�اجتماعية...كما�ال� �اقتصادية،مرافق ���ية،مرافق �أمنية،مرافق �مرافق �وتخصص�ا،فنجد �أش�ال�ا �اختالف �املغر�ي،ع�� �اب

                                                           
1
ارات�قومي�لإلصدمحمد�ما�ر�أبو�العين�ن،�نحراف�ال�شر����والراقابة�القضائية�ع���الدستوري،دراسة�تطبيقية�،الكتاب�الثا�ي،الطبعة��و���،املركز�ال 

  211،2013القانونية،القا�رة،ص
2
  126،2014قوسم�حاج�غو�ي،مبدأ�التناسب����ا��زاءات�التأدي�ية�والرقابة�القضائية�عليھ،دراسة�مقارنة،دار�ا��ديدة،�سكندر�ة،مص،ص 

3
  �92-91فارس�بوحديد،املرجع�السابق،ص� 
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�عت���القضاء��داري�بمثابة�الرك��ة��ساسية�لتكر�س�العدالة����املغرب.إ���جانب�أ�مية��دارة�فإنھ�تثار�إش�االت�حينما�

ضاء�إل��ام�أفواه��ذه��دارة،حينما�ت�ون�العالقة�غ���املت�افئة�ب�ن���ص�من�تخرج��دارة�عن�سك��ا،فيتدخل��ذا�الق

أ��اص�القانون�العام،�مر�يتعلق�باإلدارة�ع���س�يل�املثال�ال�ا��صر،و��ص�من�أ��اص�القانون�ا��اص،حيث�����ذه�

��خر �الطرف �يجعل �ونفوذ�ا،مما �التقدير�ة ��سلط��ا ��دارة �ت�ب�� �طبي��- العالقة �مثال��ص �-����� �ضعف �موقف ��

مواج�تھ�لإلدارة،ألنھ�يواجھ�أحد�إدارات�السلطة�التنفيذية،بناء�عليھ�يتدخل�القا�����داري�لتغي����ذه�امل��ا��ة�إن����

التعب��،ألن�الكفة�تميل�إ����دارة.فازدواجية�القضاء�املغر�ي�سا�م����مراقبة��دارة�عن�طر�ق�قضاء�مختص،إنھ�القضاء�

حيث��عت���القا�����داري،قا����خالق�للقاعدة�القانونية�عن�طر�ق�اج��اداتھ،ف�و�دائم��ج��اد،ملاذا؟ألن�القانون��داري�

�داري�غ���مق�ن،وألن��دارة�تتطور�باستمرار�ع���الزمن،فاإلدارة�التقليدية�ل�ست�����دارة��لك��ونية�و�كذا،مما�ينعكس�

�الشق �وخاصة ���سان �حقوق �ع�� �����ذلك �لإلدارة �واسعة �سلطات �ذلك ��عطي ��داري،حيث �القانون �تقن�ن ��عدم املتعلق

�غ���مقيدة� ��خ��ة ��ذه �السلطات،ألن ��ذه �من ��خرى ��طراف �تضرر �إ�� �ذلك �يؤدي �عقود�ا...،مما �وإبرام �قرارا��ا إ�شاء

  بالقانون�بالش�ل�الذي�يمنع�ا�من�املس�بحقوق���سان.�

�وصل �أن ��خ���و�عد �القا����و�� �ب�ن �العالقة �ع�� �الضوء �فيھ �سلطنا �املتواضع،الذي �البحث ��ذا ��� �املطاف ���اية �إ�� نا

��عض� �إل��ا،مع �خلصنا �ال�� �النتائج ��عض ��ش���إ�� ���سان،أن �حقوق �ع�� �ذلك �ا�ع�اس �ومدى �و�دارة،وأ�مي��ما �داري

  التوصيات�ال����عت���ا�ضرور�ة�ع���التوا���كما�ي��:

 أدوار�م�مة�و�عت���رك��ة�أساسية�لقوة�الدولة،فالدولة�تقاس�بمدى�قوة�إدار��ا؛�دارة�ل�ا�  

 الزالت��دارة�املغر�ية�رغم�وجود�قوان�ن�ومساطر��ستعمل�سلط��ا�التقدير�ة�و�التا���تن��ك�حقوق���سان؛  

 ق����بھ؛الزالت��دارة�املغر�ية�ت��رب�من�تنفيذ�أح�ام�القا�����داري�ا��ائزة�لقوة�ال���ء�امل 

 عدم�تقن�ن�القانون��داري��سا�م��ش�ل�مباشر����عدم�تقييد�السلطة�التقدير�ة�لإلدارة؛ 

 يجب�إصدار�قوان�ن�ودالئل�مسطر�ة�باستمرار�لإلدارة�املغر�ية�من�أجل�تحس�ن�جود��ا؛ 

 ت�شره��دارة�العامة�ندعو�املشرع�املغر�ي�إ����ع��اف�للقا�����داري��سلطات�واسعة�تتمثل�مثال����مراقبة��ل�ما�

 (قرارات،دور�ات،مذكرات،دالئل�مسطر�ة...)،ولو�لم�ترفع�دعوى��شأ��م؛
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 كما�ندعو�املشرع�املغر�ي�منح�القا�����داري�حق�توجيھ��دارة�عمليا�ول�س�نظر�ا،رغم�أن�ذلك�يمس�بمبدأ�فصل�

 السلطات،ألن��ذا��و�الس�يل�ل�ي�ال�تنحرف�عن�مسار�ا،

 تمد�ع���نظر�ة�السلطة�التقدير�ة�ونظر�ة�الظروف��ست�نائية،فإنھ�يجب�توفر�للقا�����داري�إذا��انت��دارة��ع

� �املغر�ي �الدستور ��� �املكرسة ���سان �حقوق �ع�� �يحافظ �النظر�ت�ن،ل�ي ��ات�ن ��شبھ ،و�تفاقيات�2011نظر�ات

 الدولية...

 الئحة�املراجع�واملصادر:

  2018ن�تنفيذ�أح�ام�القضاء��داري،مذكرة�لنيل�ش�ادة�املاس��،�عز�ز�����ة،امتناع��دارة�العامة�ع  

 ،2016د.بر�ان�زر�ق،القرار��داري�وتمي��ه�من�قرار��دارة،الطبعة��و��  

 � ��لغاء �السعودية،فضاء �العر�ية �اململكة ��� �املظالم ��داري،ديوان �القضاء �الظا�ر �خليل قضاء��–د.خالد

�(القحطا�ي �مقارنة �العر�ية��التعو�ض،دراسة �اململكة ��� �وتطبيقاتھ �الشرعية �القحطا�ي،مبدأ �محمد عبدالرزاق

  �ـ)�1420السعودية،مع�د��دارة�العامة،بحث�دبلوم�

 ،2009د.عصمت�عبدهللا�الشيخ،الوسائل�القانونية�لضمان�تنفيذ��ح�ام��دار�ة،دار�ال��ضة�العر�ية  

 ت� � �لعدم �كجزاء �ال��ديدية �أحمد،الغرامة �محمد ��دارة،دار�د.منصور �ضد �الصادرة ��داري �القضاء �أح�ام نفيذ

  2002ا��امعة�ا��ديدة،�سكندر�ة،

 القانونية�� �الدراسات �املشروعية،مجلة �رقابة ��� �ا��زائري ��داري �القا��� �سلطات ��نية،حدود �قصاص �ة ذ

  2017يناير��– 02املجلد��-05والسياسية،العدد�

  اية�حقوق��فراد�من��عسف��دارة�العامة،مذكرة�لنيل�ش�ادة�رحما�ي�بو�كر،القا�����داري�ودوره����حم

  2017املاس��،

 ،2018سعيد�خمري،قضايا�علم�السياسة،مقار�ة�نظر�ة،مطبعة�دار�املنا�ل� 

 2س�نم�صا���محمد،دور�القا�����داري����حماية�حقوق���سان،مجلة�جامعة�تكر�ت�للعلوم�القانونية�املجلد��

  2015،�انون��ول،�28العدد�

 1991،دار�الفكر�العر�ي،2الطماوي،سليمان�محمد،نظر�ة�التعسف����استعمال�السلطة،ط   
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 عادل�بن�عبدهللا،الدور�املستقب���للقا�����داري����ظل�تحوالت�القانون��داري،امللتقى�الدو���الثامن:التوج�ات�

  �2018مارس��07-06ا��ديثة�للقضاء��داري�ودوره����إرساء�دولة�القانون 

 ،1988عبد�املنعم�عبد�العظيم�ج��ه،اثأر�حكم��لغاء��  

 العر�ي�بجيجة،�زمة�السور�ة�وحسابات��دارة��مر�كية����ع�د�ترامب،مجلة�العلوم�السياسية�والقانون،الصادرة�

  2018)،دجن���05)،العدد(01أملانيا،�مجلد(- عن�املركز�الديمقراطي�العر�ي�،برل�ن

  2007ي،ا��زء��ول،النظام��داري،ديوان�املطبوعات�ا��امعية�،الطبعة�الرا�عة،عمار�عوابدي،القانون��دار  

  فارس�بوحديد،امتناع��دارة�العامة�عن�تنفيذ�أح�ام��لغاء"دراسة�مقارنة"مجلة�التواصل�����قتصاد�و�دارة��

  2016،مارس�45والقانون،عدد

  لغاء"دراسة�مقارنة"مجلة�التواصل�����قتصاد�و�دارة��فارس�بوحديد،امتناع��دارة�العامة�عن�تنفيذ�أح�ام��

 2016،مارس�45والقانون،عدد

 مقارنة،دار�� �عليھ،دراسة �القضائية �والرقابة �التأدي�ية �ا��زاءات ��� �التناسب �غو�ي،مبدأ �حاج قوسم

  2014ا��ديدة،�سكندر�ة،

 ع��� �القضائية �والراقابة �ال�شر��� �العين�ن،�نحراف �أبو �ما�ر �،الكتاب��محمد �تطبيقية الدستوري،دراسة

  2013الثا�ي،الطبعة��و���،املركز�القومي�لإلصدارات�القانونية،القا�رة،

 ،2010نجيب�خلف�أحمد،د.�ع���جواد��اظم،القضاء��داري،�لية�القانون،ا��امعة�املس�نصر�ة  

  ل�محل�ا�وتطورا��ا�ا��ديثة،دار��سرى�محمد�العصار،مبدأ�حظر�توجيھ�أوامر�من�القا�����داري�لإلدارة�وحظر�حلو

 2000ال��ضة�العر�ية،القا�رة،�

 Marcel waline. precis de droit administrative.1963 

  �https://almerja.com/reading.php?idm=45629 الساعة�العاشرة�وخمسة�،ع���2021-08-20،اطلع�عليھ�بتار�خ:

 عشر�دقيقة�مساء

 https://iqtesaduna.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-
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%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9اطلع�عليھ�بتار�خ:20-08-2021،ع���/،مقال�

 الساعة�العاشرة�مساء

 https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_ %اطلع�عليھ�بتار�خ:20-08-،مقال�

،ع���الساعة�التاسعة�مساء2021  

 https://hyatoky.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_مقال، -08-20اطلع�عليھ�بتار�خ:�

ة�التاسعة�مساء،ع���الساع2021  

 https://hyatoky.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_مقال، -08-20اطلع�عليھ�بتار�خ:�

،ع���الساعة�التاسعة�مساء2021  

 �https://hyatoky.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_مقال، -08-20اطلع�عليھ�بتار�خ:�

،ع���الساعة�التاسعة�مساء2021  

 https://hyatoky.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_مقال، -08-20لع�عليھ�بتار�خ:اط�

،ع���الساعة�التاسعة�مساء2021  

 https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_ %مقال، -08-20اطلع�عليھ�بتار�خ:�

،ع���الساعة�التاسعة�مساء2021  
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	أولاً: توسيع صلاحيات المجلس من خلال التصدي للقانون المطعون في بعض نصوصه
	ثانياً: عدم السماح للنواب بالتراجع عن الطعن
	ثالثاً: تعبير المجلس عن تمنِّياته بشأن ما يجب أن تتضمَّنه القوانين 


	الخاتمة
	قائمة المراجع
	عبدالله المخلوق
	ABDELLAH EL MAKHLOUK
	 كلمات مفتاحية للبحث: القضاء الإداري،الإدارة،حقوق الإنسان،السلطة التقديرية للإدارة،دعوى الإلغاء،دعوى التعويض.
	Abstract:� The relationship between the administrative judiciary and the administration can be considered a dialectical one. If the role of the administration is to run public utilities in particular, of all kinds, which contributes to the consolidation of human rights stipulated in the Moroccan constitution 2011, then by performing this task it deviates from its role, which affects the human rights that  It is considered a major reason for the emergence of the administration, so the administrative judge intervenes in order to return the rights to their families through them, which creates administrative disputes in which the administration is indispensable, and the battle begins between these two agencies, each of which has its justifications, according to a semi-complex procedure.  It is better to grant the administrative judge more powers, including monitoring the discretionary authority of the administration, and directing it so that it does not deviate from its path and authority, and does not burden the competent courts, without prejudice to the principle of separation of powers, but there is an exception to this principle, similar to  Discretionary authority and the theory of exceptional circumstances and the theory of acts of sovereignty that characterize the administration according to certain conditions, because it is a requirement for a strong state and its continuity to have a strong and independent judiciary, in order to strike at the hands of abusers and deter them, especially during administrative disputes.
	مقدمة:
	أولا:الإطار العام للموضوع:
	 لقد عرف كل من الإدارة والقضاء الإداري بالمغرب عدة محطات تاريخية،فالإدارة المغربية أقدم نشأة من القضاء الإداري،حيث أن الإدارة العامة بالمغرب تعتبر الركيزة الأساسية لاستمرار وتدبير المرافق العمومية بشتى أنواعها،وما لذلك من انعكاسات إيجابية على حقوق الإنسان في بادئ الأمر،لأن المرافق العمومية التي تديرها الإدارة تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية...والإدارة تتطور بتطور الزمن،فالإدارة في القرن العشرين ليست هي الإدارة في القرن الحادي والعشرون،حيث تعتبر الإدارة عملية متكاملة لتحقيق الأهداف المرسومة،وذلك بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وفق منهج ومنهجية وبيئة محددة،وهذه الأخيرة ينظمها القانون الإداري الذي يمكن تعريفه حسب موريس هوريو بأنه:"كل إعلان للإدارة يستهدف إحداث أثر قانوني قبل الأفراد ويصدر عن سلطة إدارية في صيغة تنفيذية،أي في صورة تمكن من تنفيذ المباشر"�.كما عرفه الدكتور سليمان الطماوي بأنه:"إفصاح الإدارة عن إرادة ملزمة بقصد إحداث أثر قانوني،وذلك إما بإصدار قاعدة تنشئ أو تعدل أو تلغي حالة قانونية أو موضوعية حين يكون العمل لائحة،وإما بإنشاء حالة فردية أو تعديلها أو إلغائها،لمصلحة فرد أو أفراد معينين أو ضدهم في حالة القرار الإداري الفردي"�. هذا القانون من خصائصه أنه غير مقنن أي غير صادر في شكل تشريع مكتوب على غرار القوانين الداخلية الأخرى،وحديث النشأة حيث يمكن الحديث عن ميلاده إبان الثورة الفرنسية عن طريق مجلس الدولة الفرنسي1789،لماذا هذا القانون غير مقنن؟لأن الإدارة تتغير وتتطور باستمرار،وبالتالي تقوم الإدارة بين الفينة والأخرى بإصدار مذكرات ومناشير ودلائل مسطرية مؤقت تخدم مرحلة معينة،إذن هناك إشكال يتمثل في عدم وجود قانون إداري ثابت ومستقر،لعدة أسباب منها ما ذكر،الشيء الذي يجعل الإدارة تقوم بإصدار قرارات أو...في غالب الأحوال تتسم بالاغتصاب وبالشطط وبالتعسف في استعمال السلطة،حيث تتبجح هذه الاخيرة في هذا الشأن بسلطتها التقديرية وكذلك بمبدأ الفصل بين السلطات،من أجل عدم التدخل في شؤونها،وخاصة القضاء الإداري.فالإدارة أثناء قيامها بمهامها التي أوكل لها المشرع،تمس بحقوق الإنسان،فإذا كان دورها الرئيسي المساهمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق المرافق العمومية مثلا،في تكريس حقوق الإنسان ومحافظة عليها،مهما تطور وتغير الزمن والإدارات،فإنها تمس بهذه الحقوق بسبب سلطتها التقديرية وبمبرر المحافظة على النظام العام،وللإعادة الأمور إلى نصابها وإعادة توجيه الإدارة منحرفة عن مسارها شيئا ما،يتدخل القاضي الإداري بصفته الجهة المختصة التي أوكل لها المشرع التدخل في هذا الشأن عن طريق ذوي الحقوق من أجل إنصافهم،فيبدأ النزاع الإداري وتبدأ المعركة بين الإدارة العامة،معتمدة على عدة مبررات والقاضي الإداري الذي تهدد هذه الأخيرة اختصاصاته وقد تمس بسمعته،فيتدخل إذن عن طريق دعاوى الإلغاء ودعاوى القضاء الشامل أو التعويض،فبعد كر وفر يصدر القاضي الإداري حكمه الحائز لقوة الشيء المقضي به على الإدارة،فتتهرب هذه الأخيرة من تنفيذ هذا الحكم بداعي عدة مبررات،فيلجأ القاضي الإداري إلى بعض وسائله لإجبارها على تنفيذ،الأمر يتعلق بالغرامة التهديدية على سبيل المثال،الشيء الذي يؤذي إلى مشكلة أخرى تتمثل في عدم الحجز على المال العام،ومن أجل إيجاد حلا لهذه المشكلة يلجأ مرة أخرى القاضي الإداري باعتباره خلاق للقاعدة القانونية،إلى تحديد المسؤوليات أي يتم حجز على أموال الشخصية للأفراد الذين صدر ضدهم الحكم القضائي مباشرة،وبالتالي قد لا يتهرب من صدر في حقه حكما بصفة شخصية،ورغم ذلك تثار عدة إشكالات وتتشعب المساطر في هذا المجال،لأن المواجهة بين القاضي الإداري والإدارة،قد تذهب إلى الأشواط الإضافية بل إلى ركلات الجزاء،بسبب تشبث كل واحد منهما بموقفه،فالقاضي الإداري يريد تطبيق المشروعية،والإدارة تتبجح بسلطتها التقديرية في المحافظة على النظام العام،وكل ذلك قد ينعكس سلبا أو إيجابا على حقوق الإنسان،إيجابا إذا كان هناك تعاون وسلبا إذا كان هناك تنافر وابتعاد.  
	ثانيا:أهمية الموضوع
	ومن هنا للموضوع أهمية كبيرة،لكونه يعالج دور الإدارة في إدارة المرافق العمومية بالمغرب،وما لهذا من انعكاسات ايجابية على حقوق الإنسان،حيث تقوم الإدارة بتنفيذ المسؤوليات المنوطة بها في علاقاتها مع الأفراد،حيث تظهر بمظهر السلطة العامة المسؤولة عن الحفاظ عن النظام العام،ولكن يتميز عملها بوجود علاقة لا متكافئة بينها وبين الأفراد من جهة،ومدى خضوعها لمبدأ المشروعية من جهة أخرى،لأن استمرار المرافق العمومية يحافظ على النظام العام،وبين هذا وذاك تمس الإدارة بحقوق الإنسان رغم ايجابياتها،فيتدخل القاضي الإداري عن طريق الأطراف المتضررة،باعتباره الرقيب على مشروعية تصرف الإدارة،وذلك بتحقيق التوازن بين امتيازات السلطة العامة،وهي تمارس نشاطها وحماية حقوق الإنسان من تعسف الإدارة،إذن فأهمية الموضوع تكمن في حماية القاضي الإداري لحقوق والإنسان،وما مدى تعاون الإدارة مع هذا الأخير في ذلك،لأن حقوق الإنسان تشكل الضامن الأساسي للإنسان لاستمراره في الوجود. 
	ثالثا:إشكالية البحث وتساؤلاته
	 ما مفهوم القضاء الإداري بالمغرب؟
	 ما مفهوم الإدارة المغربية بشكل؟
	 ما أهمية كل من القضاء الإداري والإدارة؟
	 لماذا بعض القرارات الإدارية تمس بحقوق الإنسان؟
	 هل عدم تقنين القانون الإداري يساهم في عدم تقييد السلطة التقديرية للإدارة؟
	 كيف يساهم القضاء الإداري في حماية حقوق الإنسان بالمغرب؟
	 ما حدود القضاء الإداري في مراقبة الإدارة؟وهل وسائله كافية لهذه المراقبة؟
	 هل ترضخ الإدارة لأحكام القاضي الإداري الحائزة للقوة الشيء المقضي به؟
	 ما أسباب عدم تنفيذ الإدارة لأحكام القاضي الإداري الحائزة لقوة الشيء المقضي به؟وما سلطة القاضي الإداري في ذلك؟
	 هل يمكن الحديث عن تعاون أم تنافر بين القاضي الإداري والإدارة في حماية حقوق الإنسان؟
	 هل النزاعات التي تطرأ بين الإدارة والقاضي الإداري تنعكس سلبا على الأطراف المتضررة؟
	رابعا:فرضية البحث
	أما بالنسبة لفرضيات بحثنا المتواضع،التي تعتبر جوابا مسبقا،فيمكن طرحها كما يلي:
	 ربما وجود تنافر بين القاضي الإداري والإدارة في محافظة على حقوق الإنسان؛
	 ربما وجود تعاون بين القاضي الإداري والإدارة في محافظة على حقوق الإنسان؛
	خامسا:منهج البحث
	سادسا:خطة البحث




