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لسنة ابية ال ندسة ال والعامل الوا انة :2015م

يمنة ال ة الستمرار ع شر ال

ــكـــــي بوطر امليلود

بوجدة ول محمد بجامعة داري القانون أستاذ

بالناضور  التخصصات املتعددة لية ال

:مقدمة
لدستور التـرابية20111طبقا ماعات ا ون تت والعماالت، ات ا من

جماعة ل وتحدث ماعات، وا قاليم بالقانون و أخرى اص. ترابية أ و

العام، للقانون خاضعة ة ديمقراطيساعتبار ل ش ا .شؤو

ع توز اتجاه عدة تطورات و عديالت ابية ال ماعات ا ن قوان عرفت

بظ ،بدءا ا ا ا ع طا ذلك عد لتأخذ ختصاصات و 23السلط

أساسية1960يونيو لبنة ل ش الذي املحلية ماعات ا نظيم ب اص ا

أن الالمركزي،غ النظام بداية التنظيماتجاه ذا ت اع ال القصور ر مظا

بإلغائھ لت ، ة إدار وحدة مجرد ماعة ا من جعلھ أساسا . واملتمثلة

ن تحس مواصلة إطار و السياسية الساحة ع طرأت ال للتحوالت يجة وكن

نذكر جديدة ن قوان عدة املشرع سن املحلية ماعات ل املنظم ي القانو طار

الظ  ا رقمم ف ن130-76- 584الشر يتعلق1976ش قانون بمثابة

رقم واملرسوم ا، يآ و املحلية ماعات ل املا سن2-76-576بالتنظيم املتعلق

ظ و ا يآ و املحلية ماعات ا ملحاسبة ن30نظام يامليثاق1976ش املتعلق

إقرار نحو خيا تار منعطفا آنئذ ل ش الذي ما مثلا حيث بالبالد ة الالمركز

املحلية الديمقراطية مجال متقدمة كشفت.مرحلة امليدانية املمارسة أن غ

ال ختصاصات خصوصا امليثاق ذا بنود تفعيل ختالالت من العديد

.2011دستور 135الفقرة األولى من الفصل -1
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وحدة املوارد لقلة نظرا ماعة ا عاتق ع امللقاة املسؤوليات ساير ل تكن لم

دا والعوائقالوصاية الثغرات من مجموعة إغفال دون ذا ا، عل املفروضة ة ر

مراحل ع إصالحھ و عديلھ استد مما ما ا العمل ض ع انت التي

وجھ أكمل ع ة التنمو ا ام بم ضطالع من املحلية ماعات ا ن تمك . قصد

رقم قانون صدر كذا خ78-00و ر3بتار بالتنظ20021أكتو ماواملتعلق ا يم

املجالس اختصاصات توسيع سياق تندرج جديدة بإصالحات ى أ والذي الذي

املدينة يوحد نظام ووضع الوصاية من والتخفيف ماعية القانون. ا ذا أن غ

الشمو صالح مستوى إ ل تكن لم صالح سياق خطوة إال يكن لم

أخرى  دون محددة جوانب ع اقتصر .ألنھ

ق طر سار بل د ا ذا عند ماعية ا ة التجر مسار يقف لم لذلك

مع مة م قانونية سانة ب توجت ومتنوعة جديدة محطات ع والتحول التطور

رقم خ17-08قانون بتار والصادر ما ا بامليثاق اير18املتعلق الذي20082ف

رقم قانون املشرع بموجبھ وتمم .78-00عدل

وم ا دستوروأخ ا جاء ال صالحات مواكبة أجل وتفعيال2011ن

صدرت املتقدمة ة و ابية2015ل ال ماعات ل التنظيمية ن : القوان

رقم التنظي الصادر111.14القانون ات با والقانون. 20153املتعلق

78.00بتنفیذ القانون رقم ) 2002أكتوبر3( 1423رجب25بتاریخ 1.02.271ظھیر شریف رقم - 1
.3468.،ص2002نونبر21بتاریخ5058المتعلق بالمیثاق الجماعي، منشور بالجریدة لرسمیة عدد

، منشور 2008فبرایر 18بتاریخ 1.08.153صادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم17-08قانون رقم-2
.536.، ص5711بالجریدة الرسمیة عدد

بتنفیذ القانون ) 2015یولیو 7(1436من رمضان 20صادر في 1.15.84ظھیر شریف رقم -3
﴿ 1436شوال 6الصادرة بتاریخ 6380المتعلق بالجھاتالجریدة الرسمیة عدد 111.14التنظیمي رقم 

.﴾2015یولیو 23
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رقم الصادر112.14التنظي قاليم و بالعماالت 20151يوز يول07املتعلق

رقم التنظي الصادر113.14والقانون ماعات با .20152يوليوز07املتعلق

لسنة التنظيمية ن القوان ظل والعامل الوا موقع و 2015فما

التنظيمية ن القوان مستجدات استجابت ل ف ابية؟ ال ماعات با واملتعلقة

سلط ن ب التوازن لتحقيق ابية ال ماعات ماعاتل ا وسلطة والعمال الوالة ة

جديد من كرست ا أ أم ديد ا ي ا ال معالتنظيم تماشيا ا ورؤسا ابية ال

والعمال؟ الوالة بيد والقرارات السلط من مجموعة ترك

الوا يمنة ر ملظا ول الفرع تطرق اليةس ش ذه ع لإلجابة

ابيةب ال ماعات ا عمل ع ذهوالعامل أسبا ي الثا الفرع ناول ن نما

يمنة .ال

ول  :الفرع

ابية ال ماعات ا عمل ع والعامل الوا يمنة ر مظا

و ف الوا ي ا ال املستوى ع ة محور انة م العامل أو الوا يحتل

املحلية اللعبة بخيوط املاسك ابية ال ماعات ا سي ع س الرئ و. املشرف و

ماما ومرحلة املنتخبة املجالس قبل من القرار اتخاذ قبل ما مرحلة يتج

للقرار ا اتخاذ .عد

و القرار: الفقرة إصدار قبل

ح وذلك كب ل ش ابية ال ماعات ا عمل والعامل الوا يتحكم

التالية ر املظا خالل من نلمسھ ما و و القرار ا اتخاذ قبل :ما

بتنفیذ القانون ) 2015یولیو 7(1436من رمضان 20صادر في 1.15.84ظھیر شریف رقم -1
6الصادرة بتاریخ 6380الجریدة الرسمیة عدد .المتعلق بالعماالت واألقالیم112.14التنظیمي رقم 

﴾2015یولیو 23﴿ 1436شوال 
بتنفیذ القانون ) 2015یولیو 7(1436من رمضان 20صادر في 1.15.84ظھیر شریف رقم -2

شوال 6الصادرة بتاریخ 6380الجریدة الرسمیة عدد .المتعلق بالجماعات113.14التنظیمي رقم 
﴾2015یولیو 23﴿ 1436
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الوا-أوال موافقة ع ابية ال ماعات ل الداخ القانون دخول عليق

عمال جدول وتحكمھ العامل أو

أو-أ الوا موافقة ع ابية ال ماعات ل الداخ القانون دخول عليق

:العامل

لسنة ابية ال ماعات ل التنظيمية ن القوان انت لت2015إذا أو قد

مشرو مسألة معإعداد بتعاون املجلس س لرئ للمجلس الداخ النظام ع

موافقة عليھ،فإن ت والتصو الدراسة قصد املجلس ع عرض ثم املكتب

الوا موافقة من بد ال إذ افية عت ال الداخ ا نظام ع املنتخبة املجالس

التنفيذ ح يدخل ح عليھ العامل .أو

تنصاملادة طار ذا ات35و با املتعلق التنظي القانون 1من

الداخ:"علىأن النظام مشروع بإعداد املكتب مع بتعاون املجلس س رئ يقوم

املوالية الدورة خالل عليھ ت والتصو لدراستھ خ ذا ع عرض للمجلس

املجلس مكتب .النتخاب

القا املجلس مداولة مقرر ة ا وا إ املجلس س رئ يحيل

الداخ النظام ذا من ة ب مرفقا الداخ النظام ع .باملوافقة

ثمانية أجل انصرام عد التنفيذ ح الداخ النظام من) 8(يدخل أيام

عليھ التعرض دون باملقرر الوا توصل خ ام. تار أح تطبق التعرض، حالة و

التنظي114املادة القانون ذا ".من

ن نفسھ تجاه املادةو للعماالت33صت التنظي القانون من

قاليم الداخ:"و النظام مشروع بإعداد املكتب مع بتعاون املجلس س رئ يقوم

المتعلق بالجھات111.14من لقانون التنظیمي رقم 35لمادة ا-1
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املوالية الدورة خالل عليھ ت والتصو لدراستھ خ ذا ع عرض للمجلس

املجلس مكتب .النتخاب

مقرر  قليم أو العمالة عامل إ املجلس س رئ املجلسيحيل مداولة

الداخ النظام ذا من ة ب مرفقا الداخ النظام ع باملوافقة .القا

ثمانية أجل انصرام عد التنفيذ ح الداخ النظام من) 8(يدخل أيام

ام أح تطبق التعرض، حالة و عليھ، التعرض دون باملقرر العامل توصل خ تار

التنظي108املادة القانون ذا ".من

املادة ا نجد املقتضيات املتعلق32نفس التنظي القانون من

ا ف جاء وال ماعات بإعداد: "با املكتب مع بتعاون املجلس س رئ يقوم

ت والتصو لدراستھ خ ذا ع عرض للمجلس الداخ النظام مشروع

املجلس مكتب النتخاب املوالية الدورة خالل .عليھ

ا س رئ املجلسيحيل مداولة مقرر قليم أو العمالة عامل إ ملجلس

الداخ النظام ذا من ة ب مرفقا الداخ النظام ع باملوافقة .القا

ثمانية أجل انصرام عد التنفيذ ح الداخ النظام من) 8(يدخل أيام

تطبق التعرض، حالة و عليھ، التعرض دون باملقرر العامل توصل خ امتار أح

التنظي117املادة القانون ذا ".من

لسنة ابية ال ماعات ل التنظيمية ن القوان انت قد2015كذا،فإذا

مسألة لت معأو بتعاون املجلس س لرئ للمجلس الداخ النظام مشروع إعداد

موافقة ،فإن عليھ ت والتصو الدراسة قصد املجلس ع عرض ثم املكتب

أواملجالس الوا موافقة بد ال إذ افية عت ال الداخ ا نظام ع املنتخبة

التنفيذ ح يدخل ح عليھ و.  العامل العامل أو الوا يمنة أك يو وما

العامل أو الوا عرض ع التعرض من املنتخب املجلس س رئ حالة- حرمان

ن السلطت ن ب و -خالف ة دار املحكمة أوأمام الوا عت املشرع أن ع ما و
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دولة مع يتما ال ما و و القانون فوق وإدارة طأ ا عن ة م سلطة العامل

.القانون 

ابية-ب ال ماعات ا أعمال جدول والعامل الوا :تحكم

ما و و املجلس أعمال جدول الفع املتحكم العامل أو الوا عت

خالل من :ماييتج

عمال- بجدول أدرجت مسألة ل ع اض لالع الوا :سلطة

أو ة ا اختصاصات تدخل ال نقطة ل ع العامل أو الوا يتعرض

ال النقط التداول للمجلس املادة نفس حسب يحق وال املجلس، صالحيات

ا ع معروضا التعرض ذا ان و ة ا وا طرف من عرض لقضاءموضوع

عد فيھ ث ي .ولم

املادة أنھ44تنص ع ات با املتعلق التنظي القانون يتعرض:"...من

اختصاصات تدخل ال عمال جدول مدرجة نقطة ل ع ة ا وا

داخل ة ا مجلس س رئ إ معلال عرضھ بلغ و املجلس، صالحيات أو ة ا

املادة إليھ املشار إ42جل عرضھ الوا يحيل قتضاء وعند أعاله،

أجلالقضاء داخل فيھ للبت ة دار باملحكمة ا من48ست ابتداء ساعة

بھ التوصل خ .تار

عند و ي ا ي قضا حكم بواسطة السابقة الفقرة إليھ املشار البث يتم

طراف استدعاء بدون .قتضاء

ة، ا مجلس يتداول انتال ال النقط البطالن، طائلة تحت

إ وإحالتھ ة ا وا قبل من املجلس س رئ إ تبليغھ تم عرض موضوع

االقضاء ف البت عد يتم ولم ة دار باملحكمة ا .ست
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جراءات تطبيق يوجب املادة ذه ام بأح متعمد ل ش إخالل ل

توقي أو لألعضاء عزل من ية حسبالتأدي ا، عل املنصوص للمجلس حل أو ف

ن املادت الة، التنظي76و67ا القانون ذا .من

املادة تنص رقم42كما التنظي القانون بالعماالت14-111من املتعلق

أنھ ع قاليم مدرجة: و نقطة ل ع قليم أو العمالة عامل يتعرض

اختصاصات تدخل ال عمال املجلسجدول صالحيات أو قليم أو . العمالة

إليھ املشار جل داخل قليم أو العمالة مجلس س رئ إ معلال عرضھ يبلغ و

إ40املادة عرضھ قليم أو العمالة عامل يحيل قتضاء عند و أعاله،

أجل داخل فيھ للبت ة دار باملحكمة ا ست ابتداء48القضاء منساعة

بھ التوصل خ ي.تار قضا حكم بواسطة السابقة الفقرة إليھ املشار البت يتم

طراف استدعاء بدون قتضاء عند و ي أو.ا العمالة مجلس يتداول ال

إ تبليغھ تم عرض موضوع انت ال النقط البطالن، طائلة تحت قليم،

قبل من املجلس س قرئ أو العمالة اعامل ست القضاء إ إحالتھ و ليم

ا ف البت عد يتم لم و ة دار .باملحكمة

جراءات تطبيق يوجب املادة ذه ام بأح متعمد ل ش إخالل ل

لألعضاء عزل من ية حسبالتأدي ا، عل املنصوص للمجلس حل أو توقيف أو

ن املادت الة، التنظي74و65ا القانون ذا .من

املادة إ الرجوع رقم41و التنظي القانون املتعلق14-113من

نفسھ ق ا ة شا م عبارات و للعامل أيضا أعطت ا أ نجد ماعات . با

اكذا وجعل العامل أو الوا سلطة التنظيمية ن القوان وقوت كرست

عم جدول يخص فيما ن واملنتخب املجلس ومكتب س الرئ سلطة فوق السلطة

ي ا .ال

العامل- أو الوا املجلسإدراج أعمال بجدول ا د ير مسألة ل :ل
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املادة ات42تنص ل التنظي القانون أن1من بحكم":ع تدرج،

وال ة، ا وا ا ح يق ال ضافية النقط الدورات أعمال جدول القانون،

أن ع اليا، است عا طا تك ال تلك داخلسيما ا، س الرئ إشعار يتم

ثمانية عمال) 8(أجل بجدول الوا توصل خ تار من ابتداء ".أيام

املادة تنص نفسھ للعماالت40تجاه التنظي القانون من

قاليم أن2و النقط:"ع الدورات أعمال جدول القانون، بحكم تدرج،

العمالة عامل ا ح يق ال عاضافية طا تك ال تلك سيما ال و قليم، أو

ثمانية أجل داخل ا س الرئ إشعار يتم أن ع اليا، من) 8(است ابتداء أيام

عمال بجدول قليم أو العمالة عامل توصل خ ".تار

رقم التنظي القانون أعاد التنصيص14-113وقد ماعات با املتعلق

املقتضيات ذه ع .3منھ39املادةحرفيا

ل ع اض ع سلطة العامل أو للوا التنظيمية ن القوان منحت كذا

قراره بتعليل إال يقيده ولم عمال بجدول ا إدراج املنتخب س الرئ د ير نقطة

قد الذي اض ع ذا الطعن ق ا ابية ال ماعات ل عطي أن دون

أن ودون بل للقانون مخالف ون للتحكيمي املجال .تفتح

النقط إدراج وجوب ابية ال ماعات ل التنظيمية ن القوان فرضت كما

عة التا ماعات ا مجالس دورات أعمال بجداول العامل أو الوا ا د ير ال

للتعرض انية إم أية ديموقراطيا املنتخبة املجالس لرؤساء عطي أن دون م ل

.المتعلق بالجھات14-111من القانون التنظیمي رقم42المادة-1
المتعلق بالعماالت واألقالیم14-112من القانون التنظیمي رقم42المادة-2
تدرج، بحكم القانون، : المتعلق بالجماعات على انھ14-113من القانون التنظیمي رقم39تنص المادة-3

في جدول أعمال الدورات النقط اإلضافیة التي یقترحھا عامل العمالة أو اإلقلیم، و ال سیما تلك التي 
أیام ابتداء من تاریخ ) 8(تكتسي طابعا استعجالیا، على أن یتم إشعار الرئیس بھا داخل أجل ثمانیة 

"توصل عامل العمالة أو اإلقلیم بجدول األعمال
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للتوازن تحقيقا ذلك ماعاتع ل ر ا التدب ملبدأ اما واح ن السلطت ن ب

ابية .ال

العمال، و الوالة نفوذ مسبوق غ ل ش قدوسع املشرع ون ي ذلك و

دائرة الواقعة ابية ال ماعات ا رؤساء ع أقوى سلطة ذوي أصبحوا اللذين

م ن. نفوذ املحلي ن املنتخب اتجاه م نفوذ استعمال م يمك نقطة1إذ إدراج

أخرى  ع اض ع أو والذي. خاصة ابية ال الكيانات استقالل مع نا ي مما

و تجلياتھ أحد عمال جدول .عت

من-ثانيا بطلب ابية ال ماعات ل دورات عقد ع التنصيص

:الواليأوالعامل

نا است دورة عقد طلب ق ا العامل أو للوا املشرع معأعطى ئية

ا أعمال جدول املادة.   تحديد اتمن40تنص ل التنظي أنالقانون :ع

الشأن" ذا طلبا تلقيھ حالة القانون بحكم نائية است دورة املجلس عقد
جدول ا إدراج ح املق بالنقط مرفقا الطلب ون و ة، ا وا قبل من

املتعلقة الوثائق وكذا الدورة خاللأعمال الدورة ذه وتنعقد قتضاء، عند بھ

الطلب) 10(عشرة تقديم خ تار من ..."أيام

املادة تنص أن38كما ع قاليم و للعماالت التنظي القانون :" من

الشأن ذا طلبا تلقيھ حالة القانون بحكم نائية است دورة املجلس عقد

قليم أو العمالة عامل قبل و . من ي او إدراج ح املق بالنقط مرفقا الطلب ن

ذه تنعقد و قتضاء، عند بھ املتعلقة الوثائق كذا و الدورة أعمال جدول

عشر خالل الطلب) 10(الدورة تقديم خ تار من ....".أيام

1-Ali Sedjari, Les structures administratives territoriales el le développement
local au Maroc
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املادة أن37تنص ع ماعات ل التنظي القانون املجلس:" من عقد
القانون بحكم نائية است عاملدورة قبل من الشأن ذا طلبا تلقيھ حالة

قليم أو أعمال. العمالة جدول ا إدراج ح املق بالنقط مرفقا الطلب ون ي و

خالل الدورة ذه وتنعقد قتضاء، عند بھ املتعلقة الوثائق كذا و الدورة

الطلب) 10(عشر تقديم خ تار من ....".أيام

أوالعا الوا حضور عن يك نائية،نا ست و العادية املجلس دورات مل

ا شأ املتداول بالقضايا املتعلقة والتوضيحات املالحظات جميع وتقديمھ

أن1املجلس ن تب إذا للعموم مفتوحة غ جلسة عقد يطلب أن لھ يحق بل

العام بالنظام يحل قد مفتوحة ا مشروع. 2جعل غ تدخال ل ش ما و و

املجالس .املنتخبةأعمال

الثانية القرار: الفقرة صدور عد

سلطات ع والعمال الوالة يتوفر القرار اتخاذ قبل ما مرحلة إ إضافة

يكرس وما و ا اتخاذ عد ما مرحلة ح املنتخبة املجالس ة مواج ة كب

ا وخضوع ا املجالس. تبعي ا تتخذ ال مة امل القرارات من العديد أن ذلك

التنفيذاملنت ح تدخل ال املجلس املداوالت ق طر عن ديموقراطية بكيفية خبة

واملقررات انية امل ا مقدم و العامل أو الوا طرف من ا عل املصادقة عد إال

تحديد والسيما واملداخيل، النفقات ع املا الوقع ذات املقررات مة امل املالية

ا ومختلف تاوى و الرسوم ا،سعر وتخصيص ة ا أمالك ت وتفو 3قوق

من القانون التنظیمي  34ولمادة -المتعلق بالجھات14-111من القانون التنظیمي رقم36المادة -1
المتعلق 14-113من القانون التنظیمي  رقم33المتعلق بالعماالت واألقالیم والمادة 14-112رقم

.و تجب اإلشارة أن القانون لم یبیّن مدى إلزامیة ھذه المالحظات لرئیس الجھة.    بالجماعات
من القانون التنظیمي  49والمادة -المتعلق بالجھات14-111من القانون التنظیمي رقم51المادة -2

المتعلق 14-113ممن القانون التنظیمي  رق48المتعلق بالعماالت واألقالیم والمادة 14-112رقم
.بالجماعات

14-112المتعلق بالجھات والمادة من القانون التنظیم رقم14-113من القانون التنظیمي رقم115المادة-3
.المتعلق بالعماالت واألقالیم14- 111المتعلق بالجماعات والمادة من القانون   التنظیمي رقم 
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ة ا إدارة نظيم ب القا واملقرر التنمية رنامج و ماعة ا عمل رنامج و

املتعلقة والقرارات اب ال بإعداد املتعلقة والقرارات ا اختصاصا وتحديد

ا تدب وطرق ماعية ا العمومية املرافق للوصاية. 1بإحداث ثقال عطي وما و

التدواليةاملمارسة املجالس أعمال .2ع

املادة رقم191تنص التنظي القانون ماعات113.14من با املتعلق

أنھ بليغ:" ع ب يقوم انية، امل ع التأش قليم أو العمالة عامل رفض إذا

يتعدى ال أجل داخل التأش رفض بأسباب املجلس س من15رئ ابتداء
ً
يوما

بامل  توصلھ خ انية.   انيةتار امل بتعديل الة ا ذه املجلس س رئ قوم و

أجل داخل املجلس لدن من ا عل ت للتصو ا خ10وعرض تار من ابتداء أيام

جديد من ا عرض يناير فاتح قبل عليھ ن تع و ، التأش رفض بأسباب التوصل

ا عل للتأش قليم أو العمالة عامل .ع

رئ يؤخذ لم يتموإذا عتبار، ن ع التأش رفض بأسباب املجلس س

انية م بوضع بالداخلية لفة امل ومية ا السلطة تقوم مقتضيات تطبيق

وموارد تحمالت تطور مراعاة مع ا عل مصادق انية م آخر أساس ع سي لل

ماعة .3ا

املادة ا نفس املقتضيات رقم180ونجد التنظي القانون 112.14من

قاليم و بالعماالت رقم204واملادة4املتعلق التنظي القانون 111.14من

من القانون التنظیمي رقم 109تعلق بالجھات والمادة الم14- 113من القانون التنظیمي رقم115المادة-1
المتعلق 14-112من القانون التنظیمي رقم118والمادة .واألقالیم.المتعلق بالعماالت111-14

.بالجماعات 
محمد بوجیدة، تطور الوصایة التقلیدیة على الجماعات الحضریة والقرویة على ضوء المیثاق الجماعي -2

.17.غربیة للغدارة المحلیة والتنمیة سلسلة مواضیع الساعة،صالجدید ، المجلة الم
07المتعلق بالجماعات الصادر في 113.14من القانون التنظیمي رقم193والمادة 191راجع المادة -3

.2015یولیوز 
إذا رفض :"المتعلق بالعماالت و األقالیمعلى انھ 112.14من القانون التنظیمي رقم180تنص المادة -4

ل العمالة أو اإلقلیم التأشیر على المیزانیة قام بتبلیغ رئیس المجلس بأسباب رفض التأشیر داخل عام
و یقوم رئیس المجلس في . یوما ابتداء من تاریخ توصلھ بالمیزانیة) 15(أجل ال یتعدى خمسة عشر 

أیام )10(ھذه الحالة بتعدیل المیزانیة وعرضھا على المجلس للتصویت علیھا داخل أجل عشرة 
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املادة نصت حيث جال، يخص فيما طفيف اختالف مع ات با 204املتعلق

قامت" انية امل ع التأش بالداخلية لفة امل ومية ا السلطة رفضت إذا

داخل التأش رفض بأسباب املجلس س رئ بليغ عشرةب خمسة يتعدى ال أجل

انية) 15( بامل ا توصل خ تار من ابتداء .يوما

املجلس ع ا وعرض انية امل بتعديل الة ا ذه املجلس س رئ يقوم

عشرة أجل داخل ا عل ت بأسباب) 10(للتصو التوصل خ تار من ابتداء أيام

ق ا عل للتأش جديد من ا عرض عليھ ن تع و ، التأش دجن20بلرفض .من

ع اض ع و املحلية انيات امل ع التأش رفض أو التأش سلطة إن

للتحكم العامل أو للوا امتياز و ابية ال ماعات ل ية املص املالية القرارات

وخاضعة عة تا ابية ال ماعات ا جعل و املحلية املالية ن القوان ومضمون مسار

يجعل ما و و ومتحكملھ موجھ تدخل املا املجال املنتخبة املجالس تدخل

انيات. فيھ م مص ية متنا سالسة يتحكم العامل أو لوا الز حيث

م جان من ا عل التأش آلية ع ابية ال ماعات .ا

التوازن تحيق ر جو تالمس لم ابية ال ماعات ل التنظيمية ن فالقوان

الو  سلطة ن املنتخبةب املجالس رؤساء وسلطة والعامل تمنح. الة لم ف

الوا قرار للطعن ة دار املحكمة إ وء بال انية إم أية ابية ال ماعات ا

ان ر يكرس ما و و املا القانون مشروع ع التأش برفض القا العامل و

القان فوق وسلطة التخطأ سلطة ا وجعل ما سلط يمنة القانون. ون و إن بل

رقم املستوى 14-111التنظي ذا ع تراجعا ل قد ات با فلم. املتعلق

علیھ عرضھا من جدید للتأشیر علیھا قبل ویتعین. ابتداء من تاریخ التوصل بأسباب رفض التأشیر=
إذا لم یأخذ رئیس المجلس أسباب رفض التأشیر بعین االعتبار، أمكن للسلطة الحكومیة .فاتح ینایر

ایر بوضع میزانیة المكلفة بالداخلیة، بعد طلب استفسارات من رئیس المجلس، أن تقوم قبل فاتح ین
للتسییر للعمالة أو اإلقلیم على أساس آخر میزانیة مؤشر علیھا مع مراعاة تطور تكالیف وموارد 

."العمالة أو اإلقلیم
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قانون ال ا ان كما وى ا املجلس ان بإم ات47-96عد با 1املتعلق

إن بل ة دار املحكمة ع مر إحالة انية امل ع التأش الوا رفض حالة

لم إذا انيةالوا م ضع و يتجاوزه أن يمكن بمالحظاتھ وي ا املجلس يأخذ

ا عل مصادق انية م آخر أساس ع سي .لل

من سواء جدا واسع املسبقة املصادقة مجال أن ماسبق خالل من يت

بھ تضطلع الذي للدور سبة بال ا مي وأ ا نوعي حيث من أو القضايا عدد حيث

ي. املجالس ر املظا ومحدودةرغم ية س ابية ال ماعات ا ة حر أن التأكيد مكن

ما ا شاط ال ة حيو ك بالقطاعات تتعلق ال املداوالت ون ت حيث

العامل أو الوا لسلطة أن. خاضعة و املجال ذا الوحيد والتطور

التصديق سلطة ة المركز ع نصت ديدة ا عات شر ا.ال اجل .وتقليص

يالفرع يمنة: الثا ال أسباب

ل ابية ال ماعات ل التنظيمية ن القوان صارم2015إن ل ش و دعمت

،فكيف ابية ال ماعات ا أعمال ع والعمال يمنةالوالة ا ل روج ما وعكس

يمنة ال ذه تفس .يمكن

و ة: الفقرة الدستور والعمال: سباب للوالة التنفيذي الدور

القو  لعملت ابية ال ماعات با املتعلقة التنظيمية ن ز2015ان عز ع

امتيازات بمقارنة قمنا إذا أك ذلك م نف أن مكن و الوا سلطات ة وتقو

للمادة وفقا ي املغر الدستور والعامل الوا واختصاصات145اختصاصات

للمادة وفقا الفر الدستور .72املحافظ

یجوز :"تنص على أنھ 41المتعلق بالجھات في مادتھ 47-96من قانون  رقم 41حیث  كان  المادة -1
األمر إلى المحكمة اإلداریة داخل أجل ثمانیة أیام من للمجلس الجھوي في حالة الرفض أن یرفع 

"تاریخ تبلیغ الرفض
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املادة دستور145فحسب باسم:" .... 2011من والعمال، الوالة عمل

ومة ل التنظيمية النصوص وتنفيذ القانون، تطبيق ن تأم ع ومة، ا

ة دار املراقبة يمارسون كما ا، رؤساء. ومقررا والعمال الوالة ساعد

املخططات تنفيذ ع ة، و ا املجالس رؤساء وخاصة ابية، ال ماعات ا

ةوال التنمو سيق.امج بت ن، املعني الوزراء سلطة تحت والعمال، الوالة يقوم

ا س حسن ع رون س و ة، املركز لإلدارة الالممركزة املصا شطة نا". أ و

القضاء، بيد وسلطة اختصاص و ، القانون تطبيق عملية أن إ شارة تجب

بما القانون تنفيذ ا دور التنفيذية السلطة نما وسائلب من .تملكھ

للمادة الفر72وطبقا الدستور ابية: "من ال ماعات ا

املصا بحماية لف ت و ومة، ا عضو ل الدولة، ممثل يمثل ة، ور م ل

ن القوان ام واح ة دار واملراقبة ".الوطنية،

ن الدستور ن ب التالية الدقيقة الفروق نالحظ نا :و

الدستو  والقراراتحالة اللوائح تطبيق الوا أو العامل يقوم ي املغر ر

املصا حماية املحافظ عاتق ع يقع الفر الدستور حالة و ومية ا

من. الوطنية املح املستوى ع أيضا يتدخلون املغرب العمال أو فالوالة

املح ع الطا ذات ومية ا والقرارات اللوائح تنفيذ .خالل

ع والعمال الوالة عمل ي املغر الدستور حالة أنھ نالحظ ن:كما تأم

دور أن ن ح ا ومقررا ومة ل التنظيمية النصوص وتنفيذ القانون، تطبيق

القانون  ام اح ضمان و سا فر يضمن. املحافظ ة، خ الة ا ذه ف

ن القوان م تح أن ي. املحافظ رقا دور ن. إنھ املغربح العامل أو الوا أن

ومقرراتھ ومة ل التنظيمية النصوص وتنفيذ القانون، تطبيق ن تأم و. و و

تنفيذي و. دور ، القانون تطبيق عملية فإن سابقا أشرنا كما البيان عن وغ

القانون  تنفيذ ا دور التنفيذية السلطة نما ب ، القضاء بيد سلطة و .اختصاص
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الت الدور التدبإن ملبدأ صارخ ل ش ناقض ي والعمال للوالة نفيذي

ر الفصلا عليھ أن136املنصوص ع ينص والذي الدستور : من

التعاون" وع ر، ا التدب مبادئ ع يرتكز ي ا وال وي ا التنظيم

من والرفع م، شؤو تدب ن املعني ان الس مشاركة ؤمن و والتضامن،

واملستدامةمسا املندمجة ة شر ال التنمية م ".  ما

ول الفصل من ة خ الفقرة مقتضيات ن ب نجده التناقض نفس

دستور ي20111من ما ع تنص تنظيم: " ال للمملكة ي ا ال التنظيم

املتقدمة ة و ا ع يقوم الفصل" المركزي، 2011دستور138ومقتضيات

ينص ابية"الذي ال ماعات ا مجالس ورؤساء ات، ا مجالس رؤساء يقوم

ا مقررا و املجالس ذه مداوالت نفيذ ب املادة" خرى، و ة ج من145من

نصت2011دستور وال أخرى ة ج باسم:" .... من والعمال، الوالة عمل

ل التنظيمية النصوص وتنفيذ القانون، تطبيق ن تأم ع ومة، ومةا

ة دار املراقبة يمارسون كما ا، رؤساء. ومقررا والعمال الوالة ساعد

املخططات تنفيذ ع ة، و ا املجالس رؤساء وخاصة ابية، ال ماعات ا

ة التنمو امج سيق.وال بت ن، املعني الوزراء سلطة تحت والعمال، الوالة يقوم

املركز لإلدارة الالممركزة املصا شطة اأ س حسن ع رون س و نا". ة، و

القضاء، بيد وسلطة اختصاص و ، القانون تطبيق عملية أن إ شارة تجب

وسائل من تملكھ بما القانون تنفيذ ا دور التنفيذية السلطة نما .ب

أصبح والعمال، للوالة ول املو التنفيذي الدور فإن د، املش ذا وأمام

امل ظل تحقيقھ ممكن اغ جاء ال ة دار ة الالمركز ديد ا وم ف

ا2011دستور  نفس ابية ال التنظيمية ن القوان وح مراجعة.بل وجب التا و

ترجمة فعال املبدأ ر ا التدب مبدأ ون ي ح ي رقا بدور ضھ عو و الدور ذا

بتاریخ 1.11.91، الصادر األمر بتنفیذه بموجب الظھیر الشریف رقم 2011الدستور المغربي لسنة -1
.3601.، ص2011یولیوز 30مكرر،بتاریخ 5964، الجریدة الرسمیة  عدد 2011یولیوز 29
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الع ومستقلة حرة وحدات ابية ال ماعات ا س تكر إلرادة القةمباشرة

الواقع أرض ع الدولة .1بمصا

النصوص ملجمل عميقة مراجعة ستوجب ر ا التدب مبدأ وعليھ،فإن

ا تطرح ال التناقضات وتجاوز والعامل الوالة تدخل بمجاالت التا. املرتبطة و

موضوع ل ش أن فوجب ماعات، ا تدب اختالالت مالحظة حالة ح

املحاك لدى القضائيةطعن لة ع أي ر ا التدب ملبدأ اما اح ة دار 2.م

من تنفذ أن يجب ة و ا السلطات مداوالت قرارات فإن ، أخرى عبارة و

تدخلھ يقتصر أن يجب إذ الدولة ممثل مصادقة ع توقف دون ا نفس تلقاء

أنظا ع مشروعة غ ا يرا ال واملداوالت القرارات إحالة املحكمةع ر

ة منذدار سا فر ل ا و رقم1982كما القانون الصادر213بموجب

خ ات1982مارس2بتار وا قاليم و ماعات ا ات وحر بحقوق املتعلق

الفصل مقتضيات لنص اما اح ذا دستور138و فيھ2011من جاء :  الذي

ما" ا مجالس ات،ورؤساء ا مجالس رؤساء نفيذيقوم خرى،ب ابية ال عات

ا مقررا و املجالس ذه .مداوالت

الثانية القانونية: الفقرة ختصاصات: سباب غموض

عض عقد و القانونية املقتضيات عض ي ع الذي الغموض إن

ال دود ا ترسم أن ا شأ من ال القضائية ادات ج عدام ا وشبھ املساطر

يتقي أن ب للوالةي املمنوحة يمنة ال من جزءا تفسر والعمال الوالة ا د

انھ ع ابية ال ماعات با املتعلقة التنظيمية ن القوان جميع نصت إذ والعامل

مجلس صالحيات تدخل ال ال والقرارات املقررات القانون بحكم باطلة عت

محاولة تشخیص نقدي ، منشور على : ي ،الدستور، الدیمقراطیة والجماعات الترابیة أمین الصمیع-1
marocdroit.comموقع مجلیة العلوم القانونیة 

عبد النور الفائز ،قراءة في مسودة القانون التنظیمي حول الجماعات، منشور على موقع مجلیة العلوم -2
marocdroit.comالقانونیة 
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القان ذا ام ألح خرقا املتخذة أو سھ رئ أو ة والنصوصا التنظي ون

العمل ا اري ا والتنظيمية عية شر العامل. ال أو الوا حق ع نصت كما

تدخل ال ال املقررات وع للمجلس الداخ النظام ع يتعرض أن

التنظي القانون ذا ام ألح خرقا املتخذة أو ة ا مجلس صالحيات

ا ا والتنظيمية عية شر ال العملوالنصوص ا .ري

املادة نصت طار ذا رقم112و التنظي القانون املتعلق14-111من

أنھ ع ات س"با رئ قرارات شرعية ع ة دار املراقبة ة ا وا يمارس

ة ا مجلس ومقررات املحكمة.املجلس فيھ ت ت الشأن ذا نزاع ل و

ة بحكم.  دار باطلة عت انھ تدخلوع ال ال والقرارات املقررات القانون

التنظي القانون ذا ام ألح خرقا املتخذة أو سھ رئ أو ة ا مجلس صالحيات

العمل ا اري ا والتنظيمية عية شر ال ة. والنصوص دار املحكمة ت وت

و  ا السلطة قبل من ن وح وقت ل ا إل مر إحالة عد البطالن ميةطلب

بالداخلية لفة ".امل

املادة نصت نفسھ رقم106تجاه التنظيم القانون 14-112من

قاليم و بالعماالت ملقتضيات:"املتعلق الفصلطيقا من الثانية 145الفقرة

شرعية ع ة دار املراقبة قليم أو العمالة عامل يمارس الدستور، من

مقررات و املجلس س رئ قليمقرارات أو العمالة ذا. مجلس نزاع ل

ة دار املحكمة فيھ ت ت املقررات. الشأن القانون بحكم باطلة عت و

أو سھ رئ أو قليم أو العمالة مجلس صالحيات تدخل ال ال والقرارات

التنظيمية و عية شر ال النصوص و التنظي القانون ذا ام ألح خرقا املتخذة

ار  العملا ا ا. ي إل مر إحالة عد البطالن طلب ة دار املحكمة ت ت و

قليم أو العمالة عامل قبل من ن ح و وقت ".ل
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املادة رقم115وكررت التنظي القانون املتعلق14-113من

ا بقول ا نفس املقتضيات ماعات ملقتضيات:"با منطيقا الثانية الفقرة

ع145الفصل ة دار املراقبة قليم أو العمالة عامل يمارس الدستور، من

قليم أو العمالة مجلس مقررات و املجلس س رئ قرارات نزاع.شرعية ل

ة دار املحكمة فيھ ت ت الشأن املقررات. ذا القانون بحكم باطلة عت و

أ العمالة مجلس صالحيات تدخل ال ال أووالقرارات سھ رئ أو قليم و

التنظيمية و عية شر ال النصوص و التنظي القانون ذا ام ألح خرقا املتخذة

العمل ا اري طلب. ا ة دار املحكمة ت ت ة دار املحكمة ت وت

أو العمالة عامل قبل من ن وح وقت ل ا إل مر إحالة عد البطالن

".قليم

املاد نصت رقم114ةكما التنظي القانون ات14-111من با املتعلق

أنھ ال:"ع املقررات وع للمجلس الداخ النظام ع ة ا وا يتعرض

القانون ذا ام ألح خرقا املتخذة أو ة ا مجلس صالحيات تدخل ال

عر  بلغ و العمل، ا اري ا والتنظيمية عية شر ال والنصوص ضھالتنظي

ثالثة يتعدى ال أجل داخل ة ا مجلس س رئ إ العمل) 3(معلال أيام من أيام

باملقرر التوصل خ تار من الفقرةو. ابتداء إليھ املشار التعرض ع تب ي

املتخذ املقرر شأن جديدة ملداولة املجلس إجراء .السابقة

أ التعرض، موضوع املقرر ع املع املجلس أبقى السلطةإذا حالت

ة دار املحكمة لدى ا ست القضاء إ مر بالداخلية لفة امل ومية ا

أجل داخل التنفيذ إيقاف طلب ت ي يل48الذي خ تار من ابتداء ساعة

إ املقرر تنفيذ وقف حالة ذه ع تب و ا، لد الضبط بكتابة الطلب ذا

مر املحكمة بت ن .ح
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ن ثالث يتجاوز ال أجل داخل البطالن طلب ة دار املحكمة ت ) 30(ت

إ كم ا من ة ا وجو املحكمة وتبلغ بھ، التوصل خ تار من ابتداء يوما

عشرة أجل داخل املع املجلس س ورئ بالداخلية لفة امل ومية ا السلطة

صدوره) 10( عد للو. أيام قابلة املجلس مقررات ون أجلت انصرام عد تنفيذ

التعرض عدم حالة املادة ذه من و الفقرة عليھ املنصوص التعرض

ا .عل

املادة عليھ أكدت نفسھ رقم108مر التنظي القانون - 112من

واملادة14 قاليم و بالعماالت رقم117املتعلق التنظي القانون 14-113من

ماعات با .1املتعلق

يح نا نو مالحظت إبداء :ب

و- ناك: املالحظة ان الصالحيات،فإذا عن روج ا م و

ن القوان مقتضيات بموجب سواء قانونية بنصوص محددة اختصاصات

ل ابية ال ماعات ل ناك20152التنظيمية ،لكن خاصة نصوص بواسطة أو

ماعات ا سواء املجلس اختصاصات بدقة تحدد ال أخرى أونصوص

عامل العمالة أو اإلقلیم على النظام یتعرض:" على أن- وبنفس العبارات والكلمات –د تنص ھذه الموا-1
الداخلي للمجلس و على المقررات التي ال تدخل في صالحیات مجلس    العمالة أو اإلقلیم خرقا 

التنظیمي و النصوص التشریعیة و التنظیمیة الجاري بھا العمل، و یبلغ تعرضھھذا القانونألحكام
أیام من أیام العمل ابتداء من ) 3(معلال إلى رئیس مجلس العمالة أو اإلقلیم داخل أجل ال یتعدى ثالثة 

وترتب على التعرض المشار إلیھ في الفقرة السابقة إجراء المجلس لمداولة .تاریخ التوصل بالمقرر 
جدیدة في شأن المقرر المتخذ

وضوع التعرض، أحال عامل العمالة أو اإلقلیم األمر إلى إذا أبقى المجلس المعني على المقرر م=
ساعة ابتداء 48الذي یبت في طلب إیقاف تنفیذ داخل أجل القضاء االستعجالي لدى المحكمة اإلداریة

من تاریخ تسجیل ھذا الطلب بكتابة الضبط لدیھا، و یترتب على ھذه اإلحالة وقف تنفیذ المقرر إلى 
.رحین بت المحكمة في األم

یوما ابتداء من تاریخ ) 30(تبت المحكمة اإلداریة في طلب البطالن داخل أجل ال یتجاوز ثالثین 
التوصل بھ، و تبلغ المحكمة وجوبا نسخة من الحكم إلى عامل العمالة أو اإلقلیم و رئیس المجلس 

فیذ بعد انصرام أجل للتنتكون مقررات المجلس قابلة.أیام بعد صدوره) 10(المعني داخل أجل عشرة 
.التعرض المنصوص علیھ في الفقرة األولى من ھذه المادة في حالة عدم التعرض علیھا

المتعلق بالجماعات والتي 113-14من القانون التنظیمي رقم 47نذكر على سبیل المثال المادة -2
مقررات حسب على أن توقع المقررات من قبل الرئیس والكاتب وتضمن بالترتیب في سجل ال:"تنص

فتوقیع الكاتب شرط الزم وغیابھ یني غیاب المقرر، ". تواریخھا
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ات وا قاليم و ما. العماالت عمل ان إذا ما تحديد يصعب الة ا ذه و

أو مشروع غ و ف التا و املنتخبة يئات ال اختصاصات ضمن يدخل ما مقرر أو

بطالنھ مر ستد ثم ومن ا اختصاص عن .  1خارج

سمح عام مقت بوضع لالختصاصات العامة الصيغ اعتمد فاملشرع

املجاالتللم افة بالتدخل ماعية ا الذي2جالس نفسھ الوقت وذلك

العامة الصيغ إ نادا اس ء ل ب بالقيام ة و وا قليمية للمجالس سمح

التنظيمية ن القوان .الواردة

رحبا املجال ك ي ما و و بوضوح يضبط لم ختصاص عن روج ا إن

العمال أو الوالة سلطة التوسع بأعمال ا وض عند املنتخبة يئات ال محاسبة

.املختلفة

الثانية- م: املالحظة عية"و شر ال للنصوص خرقا املتخذة املقررات

العمل ا اري ا مضبوطة"والتنظيمية غ ا بدور املقتضيات ذه أن نجد

عية شر ال والنصوص التنظي القانون ذا ام أح لفظة انت إذا أنھ الذلك

بھ جاري قانونيا نصا خرق مقرر أي بطالن يمكن بحيث التفس مشكال تطرح

غلبية توافر بدون اتخاذه أو القانونية الدورات خارج مثال اتخاذه مل ال

يتم أن ط ش القانون أن مع السري اع باالق ت تصو عقب اتخاذه أو ة املطلو

من ذلك غ أو العل اع باالق ت خرقالتصو عن سواء تج ت ال روقات ا

من ا غ أو ابية ال ماعات با املتعلقة التنظيمية ن القوان مقتضيات

النصوص لفظة بخصوص تثور لة املش فإن ، التعم قانون كخرق النصوص

حصر ال حاالت ا إطار تندرج أن يمكن بحيث السعة من تبدو ال التنظيمية

ا ا. ل ا م املقصود ل السلطةف عن الصادرة التنظيمية والقرارات ملراسيم

المتعلق بتنقیح المیثاق الجماعي ، منشورات المجلة 78-00محمد بوجیدة ،قراءة نقدیة للقانون رقم-1
.51.ص44،2003المغربیة لإلدارة المحلیة والتنمیة ،سلسلة مواضیع الساعة العدد

.2015یولیوز07من القانون التنظیمي المتعلق للجھات الصادر في 82ثال المادة راجع على سبیل الم-2

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


وقانونية اقتصادية دراسات )R.E.E.J(مجلة

29

لو ح ا درج انت كيفما تنظيمية صبغة ا ل ال القواعد ل ع أم ة املركز

ا نفس املنتخبة املجالس عن .1صدرت

مدلول لتحديد عليھ عتماد يمكن ي قضا اد اج ن د يوجد ال

الوصاية لسلطة عطي ما و و اللفظة، شاءتتلك م للتدخل واسعة سلطة

شاءت .وكيف

شأنھ العامل أو الوا يتعدى وقد املجال فسيح يبقى الغموض ذا إن

املالئمة رقابة إ املشروعية ة املتعلقة.زاو املقتضيات إلغاء يجب انھ نرى ولذلك

قانون  صدور عد سا فر ال ا و كما القانون بقوة .1982مارس02بالبطالن

:تمـــةخا

القول  يمكن نحوختاما تجاه ي ايجا تطور يل تم قد ان إذا

ماعات ا من ا وتقر الوصاية ترك عدم قيقة ا فإنھ الوصاية ترك عدم

التنظيمية ن أنالقوان إذ ا ل س تكر إال و خط2015لسنةما ل ش قوت

واسع بصالحيات والعمال الوالة ابية،عسلطة ال ماعات ا رؤساء حساب

املح القرار صياغة والعمال للوالة ار احت ناك بأن معھ القول يمكن مما

خرى  القرارات من ه وغ املا ل. خاصة قوة ل و حاضرة الداخلية فوزارة

املحلية الشؤون بتدب املتعلقة دورات. التفاصيل سي تتحكم دامت ما

بلاملجلس ا د تر مسألة أي وإدراج عمال جدول إعداد مة واملسا

املنتخبة املجالس قرارات ع اض ع .و

حولت ابية ال ماعات ل التنظيمية ن القوان ون من الرغم فع

صية بال وتتمتع وماليا، ا إدار مستقلة ترابية وحدات إ املحلية ماعات ا

أ إال والقانونية، ة والعمالاملعنو للوالة املباشر التدخل من ا تحرر لم ا

املحلية ا انيا م املجالس. صرف رؤساء دور وقزمت م سلط مت بل

56.محمد بوجیدة، مرجع سابق،ص-1
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للعمل املؤطرة التنظيمية للنصوص مناقضا تراجعا ل ش ما و و املنتخبة

ا دستور ساغ مس وغ .املح

ظل ابو ال ماعات ا رؤساء ن ب وا والعمالالالتوازن والوالة ية

ابية ال ماعات ل قيقيون ا ون واملس الفعليون املتحكمون م ؤالء باعتبار

الفيتو حق ون يمل الذين م و ي ا ال املستوى ع واحد رقم اية ال م و

ابية ال ماعات ا قرارات .لشل
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تادلة ل س حديثة رة ظا الدولية رة ال

يم . د- نصاري إبرا

ماللأستاذ بب ن والتكو بية ال ن مل وي ا باملركز باحث

املتاق.د- ش يــال

قوقأستاذ ا لية ب عياض–باحث القا بمراكشجامعة

:تقديم

عميقة آثارا خلفت حيث تادلة، ل س حديثة رة ظا الدولية رة ال عد

امل ذه ل قتصادية و جتماعية يات الب اجري. نطقةع مل جتماعية ية فالب

أن حيث ة، وا ات غ د ش ت أ عامة، ي املغر واملجال خاصة ل الس

نحو تنحو وأصبحت اختفت، م عائال ن اجر امل ط تر ظلت ال الصالت

الرأسما النظام ا كرس ال تأثرت. الفردانية فقد قتصادية يات للب سبة ال و

ا خالل من ج ل خلقش ا ع ترتب ن، اجر للم واملادية املالية الت لتحو

لساكنة جديدة عمل فرص بتوف سمحت باملنطقة جديدة ة ثمار اس ع مشار

ل دفعة. الس وأعطت ، التاد باملجال اقتصادية دينامية خلق مت سا كما

وي  ا قتصاد عاش .إل

ر  الظا تناولت أن سبق ال بحاث خالل من ت باملنطقةو أن1ة ،

إبان واستفحلت يات، السبعي عقد خالل تادلة ل س ا عرف الدولية رة ال

املا القرن من يات سعي وال نات الثمان .سنوات

تادلة ل س و الوط املستوى ع الدولية رة لل التار التطور

.م2009م، شادیة أعراب 2003م، عبد الفتاح أبو العز 1999صالح منیر 1
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ب مع مقارنة حديثا ، التاد باملجال الدولية رة ال دث خ التأر اعد

ا د ش ال ية املغر عن. حواض بمعزل رة الظا عن ديث ا يمكن ال كما

ا أفرز الذي والدو الوط ا .سياق

لالستعمار و السنوات منذ ارج ا نحو ة املغار رة بدأت

سنة منذ للمغرب سا فر احتالل سلطات1912عد حاجيات ازدادت م،

للعم إما العاملة، لليد ماية باملستعمراتا أو سا بفر ة. ل املغار بدأ كذا و

ن املعمر عض ا يمتلك ال الفالحية بالضيعات للعمل زائر ا نحو اجرون

ن سي سا. الفر فر نحو سوس ل س ان س من عدد اجر ذلك مع املوازاة . و

منذ ا للعمل سية الفر را نحو ة رو لتدفقات نواة أول عد ذلك و

لة1909سنة طو ات لف البلد ذا نحو ن السوسي رة واستمرت حيث1م، ،

املناطق با مع باملقارنة العاملة باليد سا لفر الرئ املزود املنطقة غدت

ية .املغر

الة و شاء إ ع ة الف ذه خالل سا فر عملت دمة"ولقد ا عمال

ة م1914سنة" ستعمار ة املغار ترحيل لتنظيم صليةم، م مجاال ن

الفر بول امل ن. صوب ب ما ت ع ماية ا سلطات عملت 34.000كما

و40.000و العاملية رب ا للمشاركة ا أراض نحو ي ،)1918- 1914(مغر

اسم آنذاك ا عل أطلق مؤسسة إطار قيا" وذلك إفر شمال ا أ ش ". ج

العاملية رب ا اء ان عد إ)1945-1939(الثانيةو سية الفر السلطات أت ،

خاصة ا، إعمار إعادة إ و رب، ا دمرتھ ما لبناء املغرب من العاملة اليد جلب

ا أورو لبناء مارشال مشروع ور ظ . عد

1 Mohamed Rafass ;Un siècle d’émigration vers l’étranger ;RGM 1993.
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خيا، تار منعطفا ارج ا نحو ة املغار رة عرفت ستقالل، ة ف وخالل

سر  نموا رة الظا ذه عرفت سنة. عاحيث الذين1959ففي ة املغار عدد بلغ م

حوا ا أورو إ حوا. فردا3000اجروا إ العدد ذا ص8000وانتقل

يقارب1960سنة ما وا سنة17.000م، اجر حوا1963م إ ثم 30.000م،

مت. م1974سنة و ة ور وذ فردية ا و ب ة الف ذه خالل رة ال ت وتم

م يةعددا ورو البلدان أملانيا(ن والندا، ا، ي ب سا، ذا...). فر عزى و

ب س ما سنوات خاصة ي، ورو لالقتصاد ع السر النمو إ " رتفاع

املجيدة ن توقيع" الثالث ا عل حتم مما ية، جن العاملة اليد ع ا طل فزاد ،

من العمال سواعد لب العقود من خرى مجموعة .1الضفة

بالديار املتواجدين ة املغار عدد بلغ يات، السبعي عقد أواسط وعند

ل ش ما و و فرد مليون نصف حوا ية آنذاك% 3ورو ية املغر الساكنة . من

أزمة ا ف ت سب ال ية، ورو البلدان قتصادية زمة بحدوث لكن

سنة ول الش1973الب من واملنبعثة قتصادم، ود ر إ أدت وسط، رق

ة رو ال التدفقات وانخفاض البطالة شار ان ا ع ونجم ، والعال ي ورو

ا أورو نحو ة ا. املتج سياس غي إ البلدان من عدد أت ة الف ذه خالل

ا م الغرض ان ن القوان من مجموعة البلدان ذه أصدرت لذا رة، ال مجال

من د اا نحو ن اجر امل سنة. توافد منذ سارعت ية أورو دولة أول أملانيا عد و

سنة1973 سا فر ذلك عد ا وتبع السياسة ذه ن إ .2م1974م

البلدان عرفت رة، ال حركية من د ا إ الرامية السياسات ذه ورغم

آخر نوع من رة ية استقدا. ورو ع ن اجر امل من عدد حرص مفلقد

العائ التجمع بقانون آنذاك عرف ما إطار صلية م بلدا من م مر. أسر

نفس المرجع1
2 Mohamed Rafass ;Un siècle d’émigration vers l’étranger ;RGM 1993.
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مجموعة وضع ق طر عن العملية، ذه ن تقن ية ورو الدول ع فرض الذي

كقانون املنظمة، ن القوان الفئةBoss-Finiمن ذه إدماج غية بإيطاليا،

حسن ضمان التا و ية، ورو باملجالالثقافة ا واندماج ا .عمل

تقتصر عد فلم رة، ال نوعية طفرة حدثت يات، الثماني عقد وخالل

الطبقية ن ا ومستو ن أعمار بمختلف ناث شملت بل ور، الذ ع فقط

مرحلة عكس ع فقط، ن ذوا ع واعتمدن ن بمفرد اجرن حيث واملعرفية،

العائلية .التجمعات

د معا توقيع عد لھ،و املنظمة و ي ورو لالتحاد املؤسسة يخت ماس ة

رة ال نحو ا سياس ا ر جو ا غي ا أورو د ش دة. س معا توقيع فبمجرد

Schengenسنة عضاء الدول ن املراقبة1985ب عمليات بإلغاء والقاضية م،

املؤقت الدخول شأن ن قوان تتضمن ال لالتحاد، املنتمية الدول ن لألفرادب

شنغن( ة حركة)تأش وأصبحت تحاد دول إ رة ال عملية ن تقن تم ،

قبل ذي من ة صعو أك رة .ال

تادلة1-2 ل س الدولية رة لل الزمجا التطور

نات الست لسنوات و البدايات مع تادلة، ل س الدولية رة ال رت ظ

الدير بمنطقة خاصة املا القرن رةلكن. من الظا ذه بدراسة ن تم امل

سنة من ابتدءا ة رو ات حر د ش املجال أن ع .م1939يؤكدون

تادلة1-2-1 ل س الدولية رة لل الزم التطور

إ تادلة، ل س الدولية رة ال رة لظا التار املسار تقسيم يمكن

ا اصة ا ا وأحدا ا ا مم مرحلة ل ل أساسية، مراحل . ثالث

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


وقانونية اقتصادية دراسات )R.E.E.J(مجلة

35

يات1-1-2-1 السبعي اية ح ستعمار دخول من

سنة تادلة ل س إ ستعمار دخول اما1م1913يمثل حدثا ،

املجال لساكنة ماعية ا قتصادية. الذاكرة الب ل تخ س إثره ع إذ

واقتصادية مجالية ات غ ل الس بذلك د ش ل املوروثة، التقليدية جتماعية و

مةواجتم م انية وس .اعية

تحديث عمليات إجراء ع املنطقة ع يده سط عندما املستعمر وأقدم

ل للس الطبيعية الت املؤ استغالل دف ، ماية. فال ا سلطات عملت فقد

ب قطاع و يات، الثالثي عقد خالل عم ب ل س مسقي قطاع خلق ع

يات مسي ا عقد خالل .مو

بامل استقرت أغلبلقد تم ا ن، سي الفر ن املعمر من مة م أعدادا نطقة

التصدير نحو ة املوج بالفالحة ل. ؤالء ة ستعمار السلطات م ل رت و

الزراعية لألرا يد ا ستغالل حسن لضمان ة، شر وال املالية . الطاقات

ن املحلي ان الس من امة أعداد شغيل من ن املزارع ؤالء تمكن كما

العمال ؤالء عض مساعدة ومن الفالحية، م سا،2ضيعا فر نحو رة ال إ

ستقالل تلت ال و السنوات خالل .خاصة

سنة مبكر وقت انطلقت تادلة ل س الدولية رة فال عامة صفة و

ولم1939 تمام ستحق ال جدا ضعيفة ظلت ا أ إال ماية، ا ة ف منذ أي م

تعش ايدةت امل ا انطالق لتنطلق يات، السبعي ة ف مع إال ال عض

نات الثمان بداية مع سارعة .3وامل

تاریخ االستیالء على قصبة تادلة كخطوة أولى للسیطرة على السھل برمتھ1
من أبناء سكان ) قلیل(یمكن القول أن ظاھرة الھجرة كانت مھمة بمنطقة الدیر، حیث ھاجر عدد 2

حو الخارج، للعمل بالفالحة أو األشغال العمومیة أو البناءالقصیبة، بني عیاط، وزاویة الشیخ ن
عبد الفتاح أبو العز، تأثیر الھجرة الدولیة على المجال الریفي بتادال، أطروحة لنیل الدكتوراه، الرباط 3

2003
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يات1-2-1-2 الثماني أواسط منذ ارج ا نحو رة ال رة ظا حاحتدام

.م2008سنة

الدولية رة ال مية أ ا ف تزايدت ال ة الف نات الثمان بداية لت ش

غادر  فقد تادلة، ل ا،س أورو اتجاه م ر ودواو م مد الشباب من عدد

وإسبانيا إيطاليا مثل رة بال د الع حديثة بلدان نحو .وخاصة

املناطق نفسھ الوقت شملت الدولية رة ال أن نجد ة الف ذه وخالل

الغنية املسقية اف ر وكذلك العوامل. املتأزمة من العديد مت سا حيث

الس شباب املجالتحف خارج عمل ع صول ا ة فصعو رة، ال نحو ل

ن العاطل ادات الش حام عدد وتزايد باملنطقة، يع التص ضعف بفعل الفال

س ما إطار الوطنية، باألسواق ي الذا كتفاء تحقيق عد العمل عن

طر ة بامل. بمغر صنا تطور يواكبھ لم ل بالس الفال التحديث أن نطقةكما

لية التحو الصناعات الغذائية(وخاصة املجاالت)الصناعات أزم الذي مر ،

يك ال م التقو برنامج تطبيق أن كما سواء، حدا ع ة والقرو ة ضر ا

من العديد دعم عن الدولة تخ بمقتضاه عنھ نتج والذي ، الفال املجال

ارتفا م سا الذي مر الفالحية، الالزراعات الفال نتاج اليف ت ع

فاف ا ات ف عاقب إ إضافة ذا الصغار، ن الفالح دخل ع سلبا أثرت

نات( الثمان أثر) سنوات الذي مر الباطنية الفرشاة سوب م مستوى وانخفاض

الفال نتاج ع كب ل ي(ش يوا وا رت). الزرا ظ ذلك، مع املوازاة و

جديدة إيطاليابلدان مثل ا، نحو ن اجر م ستقطب ال ب قر د ع إ 1انت

والبناء. وإسبانيا الفالحة قطا ونمو بإيطاليا، ل ي م غ القطاع فتنامي

اتھ للعمل ية جن العاملة اليد من البلدين ذين حاجيات ازدادت بإسبانيا،

لرباط منیر صالح، من الفقیھ بن صالح إلى میالنو، أطروحة لنیل دبلوم الدراسات العلیا، بكلیة اآلداب با1
.م1996
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الوطني دود ا فتح إ أدى الذي مر رة، املزد الفئاتالقطاعات اتھ ل ة

ا لذ بالعمل . الراغبة

متجدرة رة ظا يات الثماني عقد منتصف خالل الدولية رة ال وأصبحت

صعدة. باملنطقة ل ع منازع بدون ول دث ا لت الشغل. فش ت فأ

داخل ، املقا و املدارس ن، رافض أو دين مؤ إما املنطقة، ان لس الشاغل

لدر  العمل، إأوقات ت ي ثقافيا عنصرا ا وكأ صارت لمات ال عض أن جة

ان للس اليومي أن. السلوك دون تادلة ل س املرء ع يوم يمر أن يمكن فال

ارج ا إ رة ال حول يتمحور حديثا متداوال. سمع أض الذي والسؤال

لم ملاذا و وإنما اجرت؟ ملاذا س ل و التاد املجال أفراد ن .1اجر؟ماب

عد1-2-1-3 ما مرحلة ت العودة2008اعت رة ميالد ة ف م

سنة غاية إ ايدة م الدولية رة ال ة وث ظلت ة الف ذه خالل

من2008 عدد فقد ا إثر ع العاملية، قتصادية زمة اندالع سنة أي م،

ر امل ببلدان شة املع اليف ت ارتفعت كما م، عمل ن اجر منو . امل عدد بدأ ذا ل

صلية م مواط إ العودة يفكرون ارج با ة املغار عدد. العمال تزايد وأمام

املنطقة أبناء من عدد ان أد ارج ا نحو رة ال حلم تبخر فقد .2العائدين

زمة تفاقم إ أدى الذي مر العاملية حداث وحدة ة وث وتزايدت

امل باملجاالت ة رو لال ك ا ل منذ. صدرة ي العر املجال ا د ش ال فالتوترات

موجات2011سنة ميالد ثر بالغ ا ل ان ي، العر يع بالر سميت وال م،

لية أ حروب د ش مناطق من وخاصة الشمالية، الضفة نحو رة ال من ى ك

ا وسور يا لي العا. مثل اليد من ية ورو سواق شبع إ أدى النازحةمما ملة

1 Chadia arab ,2009, la circulation migratoire des marocains entre la France,
l’Espagne et l’itai , presses universitaire de rennes(PUR) ; p78.

حسب المعھد الوطني لإلحصاء باسبانیا، فقد تراجع عدد المھاجرین المغاربة نحو اسبانیا، حیث انتقل 2
).م2011(شخص في السنة الموالیة 2200م إلى 2010شخص سنة 8800من عددھم

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


وقانونية اقتصادية دراسات )R.E.E.J(مجلة

38

صلية ا بمجاال السيا ستقرار وعدم روب ا آفة إ. من إضافة ذا

ي، ورو الفردوس صوب قيا إفر أعماق من القادمة ة شر ال التدفقات استمرار

مده إيقاف ية املغار البلدان معھ ستطع ا(لم أورو ي ذه). در واصطدمت

واجز ا من بمجموعة ة شر ال افل املتوسطا بيض البحر ا م أ ان ،

سنة أنھ لدرجة ة، شر ال رواح من العديد ق أز أخطر2014الذي اعت م

العال املجال .بحر

العديد عودة تنامت ارج ا نحو ة املغار رة تراجع مع املوازاة و كذا، و

املغرب نحو م إحصاء. م حوا2004فحسب أن نجد اج117.132م يام مغر را

اململكة ات ج وع ر مختلف ا عرف رة ظا و صلية، م مواط إ عادوا قد

التا دول ا ذلك يو :كما
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رقم دول ات:01ا ا حسب العائدين ن اجر امل ع توز

لسنة قامة وسط م2004وحسب

ھ ـــــا ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ اتــــــــــــ
العائدينم جموع

سبة

ة ا
الوسطالعدد سبة

ضري  ا

الوسط سبة

القروي

الشرقية ة 2615082.5617.4322.3ا

ى  الك البيضاء الذار ة 2329399.660.3319.9ج

زع زمور سال اط 1369698.211.7811.7الر

درعة ماسة 1285851.2648.7311.0سوس

1039093.486.158.9تطوان–طنجة

تافياللت 505284.0815.914.3مكناس

وز -مراكش ا سيفت 503273.7626.234.3تا

سيمة-تازة 446052.6947.303.8تاونات-ا

413494.335.663.5بوملان-فاس

عبدة الة 291078.3521.642.5د

حسن ب الشراردة 270080202.3الغرب

غ ورد ة 239882.8117.182.0ةالشاو

السمارة 200945.4454.551.7لميم

الل از 137074.4525.541.2تادلة

مراء ا الساقية بوجدور 41696.873.120.4العيون

رة و ل ب الذ 26499.620.370.2واد

11713283.5216.48100املجموع

.م2004اإلحصاء العام للسكن والسكنى :المصدر

مية أ تك العائدين ن اجر امل سبة أن دول ا خالل من يالحظ

حوا بلغت حيث الشرقية باملنطقة إ% 22.3بالغة العائدين مجموع من

حوضا. املغرب ن سن ومنذ لت ش املنطقة ذه ون إ ذلك ب الس رجع و

الوط الصعيد ع ما م ا عدد. رو نحو ا أبنا من عدد اجر منفقد
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م م عدد وصل عدما ة ا وقرى مدن إ م م الكث وعاد ية، ورو البلدان

التقاعد سن ماسة. إ سوس ة سبة بال ا يل يمكن املالحظة ونفس

.درعة

عدد أن فيالحظ البحث، ذا منا ال الل أز تادلة ة ج أما

يتعدى لم العائدين ن اجر يم1370امل ما أي بافردا، تقر مجموع% 1.3ثل من

العائدين ن اجر ر. امل بامل م عمل فقدوا الدين أوالئك م العائدين ؤالء أغلب

اقتصادية ع مشار إقامة أجل من املنطقة، إ للعودة ن مضطر م أنفس ووجدوا

اف ر و .باملدن

وامشھ1-2-2 و ل الس مناطق مختلف الدولية رة ال شملت

ن اجر امل عدد حوابلغ بھ املحيطة واملناطق تادلة ل 32.535س

سنة خالل وذلك اجرا ؤالء. 1م2007م ل غرا ا ع التوز أن يالحظ لكن

كما أخرى، إ ة قرو جماعة من وكذلك أخرى إ مدينة من يختلف ن اجر امل

التا دول ا :يو

حسب والیة جھة تادلة ازیالل1
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رقم دول مالل: 02ا ب عمالة الدولية رة ب2007سنةل1ال %. م

ة القرو ماعة ا أو املدينة

رة ال بلد

املجموع ساايطاليااسبانيا أخرى فر دول

س تزي 37.2013.9548.38100جماعة

الشيخ ة زاو 10.7617.4344.6127.17100مركز

تادلة قصبة 66.6626.653.253.42100مدينة

عياد أوالد 5044.962.013.02100مدينة

تانوغة 64.7913.6619.082.45100جماعة

ت الس سوق 46.1643.555.924.35100مدينة

الواد سعيد أوالد 100100جماعة

ع املر ل أ 93.186.81100جماعة

صا بن 4.6538.910.3956.03100الفقيھ

اغبالة 79.451.8820.331.31100جماعة

أو  يوسفجماعة 12.2287.310.45100الد

بة القص 18.7812.8564.294.06100مدينة

وكيل ب 2.6294.020.033.31100جماعة

شكدال ب 2.2397.610.15100جماعة

دوح ز ولد دار 57.7742.050.16100مركز

رت تاكز 63.0317.3418.51.11100جماعة

فات 3.4696.370.10.05100كر

بومو احد 41.0158.98100جماعة

ع سيدي ار ن 56.0841.6611.24100جماعة

مالل ب 45.3732.7314.127.76100مدينة

ادية ال 60.5437.890.60.96100جماعة

افورار 79.168.3312.5100مدينة

والیة جھة تادلة ازیالل بتصرف: المصدر

م، حیث كانت تابعة لنفوذ عمالة بني مالل قبل إحداثھا2009أحدثت عمالة الفقیھ بن صالح سنة 1
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حوانالح أن دول ا خالل من تمون% 63ظ ي ن اجر امل مجموع من

حوا ينحدر نما ب ، عم ب منطقة مو% 37.30إ ب منطقة من م م

مالل يقارب. و ما أن نالحظ ماعات، ا مستوى ن ب الفارق مستوى ع وأما

و% 49.88 فقط جماعات خمس إ تمون ي ن اجر امل ادية: من ماللل ب و

بومو واحد وكيل و ع سيدي ار سع. ون أن نجد ذلك إ باإلضافة

عن د يز ما تضم جماعات% 72.37جماعات من ل شمل و ن، اجر امل من

فات، كر ، بومو احد وكيل، ب ، ع سيدي ار ن مالل، ب ادية، ل

ا ذه من سبع تادلة، وقصبة دوح ز ولد دار رت، نتاكز ت واث ل بالس ماعات

بالدير م طة(1م ر ).                                                                                  01ا

ون إ ، و بالدرجة عم ب بمنطقة ن اجر امل من عدد تمركز عود و

ي املغر الدولية رة لل حديثة موجة انطالق دت ش ة خ ميةذه أ إ و ا، ة

يات سعي وال نات الثمان خالل املنطقة ذه من انطلقت ال ة رو ال التيارات

ذلك عد إسبانيا إ ثم أوال، إيطاليا .اتجاه

وإسبانيا إيطاليا من ل ب ن اجر امل من عدد استقر

الذين ن اجر امل طرف من بالغ تمام با وإسبانيا إيطاليا من ل حظيت

السابقينحدرو  دول ا ذلك إ ش كما تادلة، ل س مناطق مختلف من . ن

حوا أن نجد كذا البلدين%90و ذين استقروا قد ن اجر امل مجموع من

ن ي اختار. ورو نما الواليات% 10ب سا، فر مثل أخرى بلدان إ التوجھ

ليج ا ودول كية مر ....املتحدة

من ا كب جزءا ايطاليا تادلةتضم ل س اجري م

لمھاجر یمكن أن یحصى من خالل تتبعنا لطریقة إحصاء المھاجرین الدولیین بالسھل، أثار انتباھنا أن ا1
فمثال فرد ھاجر من جماعة البردیة إلى ایطالیا، لكن عند عودتھ استقر بمدینة الفقیھ بن . أكثر من مرة

. صالح، لذا فھو یحصى مرة أولى بجماعة البرادیة ومرة ثانیة بمدینة الفقیھ بن صالح
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ة ف إ عود إيطاليا نحو ل الس ان س عض رة أن إ شارة تجدر

يات والسبعي نيات سوى. الست شمل لم املوجة، ذه أن ع التأكيد يجب لكن

جماعات بخمس كز ت إذ عم ب منطقة من م أغل ينحدر جدا، قليلة أعدادا

ة شكد(قرو ب ادية، ال فات، عكر املر ل أ وكيل، ب ي،) ال، العم بالقطاع

من د أز إيطاليا% 40ع نحو ن اجر امل ع. من سب ال با تتوزع نما ب

ل الس ومدن قرى من. مختلف تنطلق إيطاليا نحو رة ال أن املالحظ مر و

مو ب قطاع ف ر من وجزء عم ب قطاع اف بومو(أر ع)احد ،

املجاالت لعكس بالس ة ضر رقم(ا طة ر ).02ا
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من عدد تدفق د ش البلد ذا بدأ يات الثماني أواسط من وانطالقا

ل الس املناطق با من عد وفيما ، عم ب منطقة من ن القادم ن اجر امل

وامشھ غ. و طرق سلك خر البعض نما ب شرعية بطرق م م البعض اجر و

عمل(قانونية عقود كشراء ر ابيض، زواج عدد...). مزورة، ؤالء واستقر

التجارة م عض اشتغل حيث فية، ر مناطق عدة وكذلك يطالية املدن من

الفالحة أو الصناعة استكمال. أو من متأخرة مرحلة إيطاليا دت ش كما

ع سنة ينمو ا اقتصاد ان ف ، الرأسما النظام إطار قتصادي، ا دنمو

سنة ي ورو تحاد ا اندماج غاية إ بطء، و جيا تدر ع1957أخرى م،

استقدام ا عل حتم ايد، م وتطور نوعية قفزة يطا قتصاد د ش ا إثر

الثالث العالم دول من ية، أجن .أيادي
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ل2-2 الس اجري مل الثانية ة الوج إسبانيا لت ش

إسب تمثل إيطاليا حواعد فيھ ش ع الذي ي الثا البلد % 43.77انيا

تادلة ل س من ن املنحدر ن اجر امل مجموع ماعات. من ا إ ؤالء أغلب ت ي

التالية ة دار: القرو و رت تاكز ، بومو احد مالل، ب ، ع سيدي ادية، ال

وأوالد النمة أوالد ت الس مالل، ب مدينة من ل وكذلك دوح، ز عيادولد

طة( ر يات،). 03ا سعي ال عقد خالل بإسبانيا ن اجر امل ؤالء أغلب والتحق

الفال القطاع وكذلك البناء قطاع م معظم اشتغل أن. حيث ت و

مو ب مناطق من م ر تنطلق اسبانيا نحو ن اجر امل عكس(معظم ع

إيطاليا نحو ن املتج عم وا) ب و مالل الفالو باملجال م لتمرس مشھ،
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ة ج من اسبانيا نحو رة ال يع ع عمل ات شبا عدة تركز إ و ة، ج من

.أخرى 

الثانية املرتبة تحتل ا لك ، الوط اب لل قرب املجال إسبانيا عد و

ن التادلو ن اجر امل لدى املفضلة ات الوج لم. ضمن غرا ا القرب فعامل

أمر  بدايةيحسم منذ ايطاليا نحو انطلقت رة ال ون ل إسبانيا، لصا رة ال

املا القرن من نات مس اية. ا منذ ارا، ازد يطا قتصاد عرف حيث

سنة ي ورو تحاد إ إيطاليا دخول عد وخاصة يات مسي مر1957ا م،

س من ا نحو العاملة اليد سواعد افت إ أدى تادلةالذي إسبانيا. ل أن كما

بنمو ا شب ا اقتصاد نمو ان و ة، الف تلك خالل اقتصادية طفرة عرف لم

الثالث العالم دول سنة. اقتصاديات ي ورو تحاد ا ولولوج عد لكن

ع1985 سر ل ش ا اقتصاد نمو إ أدت عميقة، اقتصادية طفرة دت ش م،

القطاع انتعاش إ أدى مما التدفقاتومطرد، غ واكبتھ ، والصنا الفال ن

عامة ي املغر واملجال ، خاصة تادلة ل س من إسبانيا نحو إيطاليا من ة رو .ال
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من2-3 مة م سبة بھ ش ع الذي الثالث ي ورو البلد سا فر عد

تادلة ل س اجري م

نح ة املغار رة قدم أنرغم يالحظ ة، ستعمار ة الف إبان سا فر و

البلد ذا استقرت ال ل الس ساكنة من قليال ن. عددا اجر امل مجموع فمن

حوا أن نجد ل الس من ينحدرون الذين ن شون% 6.75الدولي ع م م

ة ضر ا واملراكز ة القرو ماعات ا إ ن اجر امل ؤالء أغلب ت و سا، بفر

وتانوغةاملت اغبالة رت، تاكز مالل، ب بة، القص مثل الدير بمنطقة واجدة

طة( ر نيات). 04ا الست ة ف خالل املناطق ذه ن اجر امل ؤالء غادر وقد

سا بفر للعمل عقد ع صول ا من تمكنوا عدما يات، السبعي بداية .وكذلك
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ا ة ستعمار ابطات وال ستعماري العامل ل ش استقاللية،و عد ملا

الشمالية املجاالت من وخاصة سا، فر نحو ن التادلو رة ل املفسر العامل

ا م بجلب. الشرقية العامة قامة قامت ة، ا إ ستعمار دخول فبعد

للعمل ، التاد املجال ا بي ومن املغرب، اف وأر مدن من العمال من العديد

أن عد ، الفر بول إثربامل ع ومضطردا، عا سر نموا ا اقتصاد د ش

الثالث العالم بدول ستعماري ا مجال ساع سيون. ا الفر املستوطنون ط ر كما

فيما ومتداخلة مرتبطة شبكة ذلك عد ل ش لت ة، ا ساكنة مع عالقات عدة

الفر املجال نحو ن آخر أفراد عبور ل س س ا، املستعمر. بي تفضيل أن كما

باملجالال ة الشب املناطق ببعض تمامھ ا أو بلية، ا للمجاالت فر

تانوغة(الفر مالل، ب بة، الشمالية...)لقص املناطق أن اعتبار وع ،

التعم قدم إ إضافة ذا ة، السقو ة التجر نطاق ضمن ستدخل ية الغر

عالقات ب قام الدير، ودية(بمناطق ة، املنطقةمع...) استعمار اتھ ساكنة

سية الفر الديار نحو ا ر ل سية الرئ النواة ل ش .ل
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:خالصة

بداية منذ انطلقت تادلة، ل س د الع حديثة رة ظا الدولية رة ال عد

القرن من يات سعي وال يات الثماني عقدي خالل ت واستف يات السبعي

وخارجي. املا محلية عوامل عدة باملجالوساعدت رة الظا تطور ع ة

وازدياد. التاد باملنطقة، البطالة سبة ارتفاع املحلية العوامل وتمثلت

توف ع الفال القطاع قدرة عدم ظل عمل ع صول ا ات صعو

فالحية صناعة غياب إ إضافة ذا ل، بالس وقارة جديدة شغل مناصب

لية( التحو باملجال،ح) الغذائية/الصناعات عمل فرص توف ع قادرة قيقية

طرد، ال استقطاب مناطق ا م تجعل ل بالس اقتصادية دينامية خلق وع

لم لكن باملغرب، ة سقو ة تجر أول انطالق يات الثالثي منذ عرفت ا وأ خاصة

ات كرا من العديد بفعل باملنطقة ة تنمو يعية تص سياسة ا أما. تواك

ا ا إيطالياالعوامل مثل جديدة، استقطاب مناطق ور ظ فتجسدت رجية

ما إل رة ال نحو ل الس أفراد من العديد حفزت قتصاد. وإسبانيا، فتطور

سنة منذ كة1957يطا املش ية ورو السوق مع ا اندماج إثر ع م،

ازدي عنھ نجم قتصادية القطاعات مختلف م وت نمو إ أدى ادآنذاك،

وخاصة تادلة، ل س ساكنة من العديد فسارع ية، جن العاملة لليد اجة ا

بھ للعمل يات السبعي بداية منذ البلد ذا نحو ي، العم القطاع إسبانيا. من أما

سنة عد إال ا اقتصاد يتطور ي،1985فلم ورو تحاد ا ولولوج عد م،

ال القطاع وخاصة اقتصادية، طفرة دت أديفش الذي مر ، والصنا فال

اجري م من ثلة انطلقت لذا ية، جن العاملة اليد ع الطلب ارتفاع إ

البلد ذا للعمل ا، وأحواز مالل و مو ب قطاع من وخاصة ل، .الس
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قاطبة، العالم ا د ش ال جتماعية و قتصادية التحوالت لكن

زمة عد خاصة، ا سنةوأورو منذ الرأسما بالنظام عصفت ال قتصادية

ا2008 أورو نحو رة ال ونمو تطور من حدت قد سلبية،. م، أثار وخلفت

ع وح م أنفس ن اجر امل صفوف ن ب ونفسية، واجتماعية اقتصادية

رة بال ن القطاعات. الراغب مختلف ا د ش ال التقشفية السياسات ظل ففي

بامل يةقتصادية جن العاملة اليد عن التخ إ أدت ي، ورو ذا. جال

من بالعديد دفعت ية، ورو البلدان ذه شة املع لفة ت ارتفاع إ إضافة

ا راكمو ال املدخرات ثمار واس العودة، خيار تب نحو ن التادلو ن اجر امل

م  بمجاال ة تنمو ع مشار إقامة أجل من ر، امل .صليةبديار

:المراجع

Chadia arab ,2009, la circulation migratoire des marocains entre la
France, l’Espagne et l’itai , presses universitaire de rennes(PUR) ; p78.

Mohamed Rafass ;Un siècle d’émigration vers l’étranger ;RGM 1993.

ثیر الھجرة الدولیة على المجال الریفي بتادال، أطروحة لنیل الدكتوراه، عبد الفتاح أبو العز، تأ
المعھد الوطني لإلحصاء االسباني2003الرباط 

منیر صالح، من الفقیھ بن صالح إلى میالنو، أطروحة لنیل دبلوم الدراسات العلیا، بكلیة اآلداب 
والیة جھة بني مالل خنیفرة. م1996بالرباط 
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املغرب الشرعيةسياسة غ رة ال افحة مل

العام. ذ القانون أستاذ بودراع، أحمد

امس ا محمد اط-جامعة الر

مغرقة شري ال باالجتماع مرتبطة رة ظا بما رة، ال قضية ل ش

ب من غرافيا، ا إ مشدودة خ الوطنيةالتار الدولة تواجھ ال القضايا أعقد ن

ع ماعات وا فراد تدفق ع ا رقاب وفرض ا حدود ن لتحص ا محاول

السيادي ا إقليم .نطاق

دود ا غلق أن الدولة ع املستحيل من بل املمكن، غ من ان وإذا

شر ال إليھ آلت بما ارتباطا ا ترا ولوج ن الراغب نوجھ ب وثيق ترابط من ة

فإن واجتماعية، وسياسية اقتصادية عاد أ ذات متعددة اال أش اتخذ ا، أطراف

استقبال تنظيم ا رغب و ا سياد الصلة شديد أمر الدولة فيھ ترغب ما

جتماعية، و قتصادية و منية ا وخطط ا وسياس م ي ل ش الوافدين

الدو  ع وافد ل أن ذهبحسبان داف، وأ ومخططات احتياجات لھ لة،

ا مصا مع ناقض ت قد كما الدولة سياسات ا ستوع قد ة . خ

القرن من ي الثا النصف خص وع دائما انت كما رة ال عد لم

للدراسة أو للعمل أفضل حياة سبل عن البحث و الغالب ا دف ن، العشر

ا فاق سداد ا أو تواضع استفحالأمام فمع صل، دولتھ اجر للم ملتاحة

صور مختلف مع رة ال ت تما ومخدرات، اب إر من دود ل العابرة رائم ا

إيقاف عن عاجزة بدت ال الدولة لسيادة ا خط تحديا ل ش ل ، الدو جرام

صارخ تحد شر غ ل ش ا حدود اقتحام ن الراغب ن اجر امل أمواج

.القواني
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فوق أجانب ن مقيم مع تتعامل وكيف دود؟ ا الدولة تح فكيف

املرتبطة املعقدة ل املشا ق وتطو يعاب الس ا خطط ما ا؟ أنف رغم ا ترا

وضع؟ كذا

ناول ت عندما ا طرح حة املق الورقة ترغب ال االت ش م أ تلك

باعتبا الشرعية غ رة ال ة مواج املغرب التحدياتسياسة م أ من ا ر

الدولية عالقاتھ عقد و الداخلية لھ مشا من وتفاقم املغرب تواجھ ال واملخاطر

طراف واملتعددة ا م .الثنائية

:تقديــــــــــــــــــم

رة ظا تمثل شري، ال خ التار امتداد ع رات، ال أو رة ال ظلت لقد

التال تحقيق وافر ل ش مت سا املوروثطبيعية وإغناء ضاري ا قح

ه ع ي، سا لالجتماع بارزة سمة حال وال ل ا فيھ ان زمن ي، سا

ن ب دود ا تكن لم كما املنافع، تبادل تم و ات ا وتصقل العلوم سب تك

السيادة"الدول ال" ذات بالصرامة ومراقبة مقفلة املجتمعات، باألحرى أو

ال الوقت ا رضعرف مشارق ة شر أفواج بذلك فاندفعت ن، را

فم ا، انيا وإم ا داف أ طبيعة إال ذلك ا يوقف ال العالم، تجوب ا، ومغار

توفرت وم املستقبلة، املجتمعات ع خطرا تمثل ال سلمية، داف انت

الطرق مخاطر ة ملواج سمانية ا والقدرة املادية عق(الوسائل و دوعورة

الطرق -املسالك أسيا......)قطاع شر ان سالم أن يردد ما ا فكث سر، ب تمت ،

املناطق ذه بلدان ع وفدوا ال ن املسلم التجار ق طر عن ا وغ الوسطى

الكسب .لغرض
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املحدقة خطار اثرت ت أن عد حالھ، ع يظل لم الوضع ذه لكن

اضطر مما ا، ومواطن الدولة جنبأمن دخول وتنظيم ا حدود مراقبة إ ا

جن ذا لھ ش قد ما ة ملواج ذلك ل ، دو عاون إطار و داخلية بوسائل

ا تحكم ال ماعة ا أفراد ومصا ا ومصا الدولة بأمن مساس .من

خيا تار ل ش قد ا، أرو من ب القر موقعھ بحكم املغرب، ان ن ول

واستقرار  عبور أومنطقة التجارة غرض املغرب وإ من املتحركة للقوافل

مصدر بلد فمن ة، خ العقود متقلبة أوضاعا عرف فقد أخرى، ألغراض

مصدر بلد إ نات والثمان والسبعينات نات الست عقدي طيلة القانونية رة لل

القا ن اجر امل افل عبور بلد إ سعينات ال عقدي طيلة ة السر رة نلل دم

راء ال جنوب قيا إفر بلدان للمغادرن1من ودائم مؤقت استقرار بلد إ ،

ذاك أو ب الس ذا ل م .ألوطا

اج ان تمثلت املغرب، وإ من رة بال املرتبطة املراحل ذه أخطر لكن

عرض ن ضار البالد مغادرة أو ولوج قانونية غ ة سر لسبل ن اجر امل

النظم ل ائط ألمنا ديدا و تحديا ل ش مما تفاقية، و الداخلية القانونية

ن ب حاليا يح املغرب أن من ذلك ع أدل وال ا، مجتمع وسالمة 50الدول

ن60و اجر امل من تتعقد2ألفا راء، ال جنوب قية فر البلدان من م أغل

ب م تواجد ل ش كما م، مبتغا وصول قبل املغرب، داخل م غأوضاع قة طر

الدولة سيادة مساسا ي املغر اب ال فوق .مشروعة

1 - Myriam Cherti et Peter Grant, Le mythe du transit: La migration
subsaharienne au Maroc , Institute for Public Policy Research, Juin 2013
p 12.

، مجلة إضافات، "دراسة ببلیوغرافیة تحلیلییة لسیاقات التوافد: األجانب في المغرب: "رشید بن بیھ-2
.202ص 2016، شتاء وربیع 34، 33العددان 
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أولية :مالحظات

متعددة عادا أ رة الظا تأخذ ذكر مما :انطالقا

قو وا ي سا م: البعد وفئا م سيا ج اختلفت ما م ن اجر امل إن

ساء( أطفال، ن، فكرة) بالغ ى أد دون حالم، بالد قاصدين م بلدا غادرون

فتعرض شية، املع سانية الناحية من ا و يواج قد ال ات الصعو عن

سواء صية، ال م حقوق تمس ال ات ا ن ع عالوة طر، ل م حيا

ل ش املنظمة مة ر وا اب ر و شر ال ب ر عصابات شط ت حيث م ق طر

نظام غ وضعية ونون ي قد حيث العبور بالد أو منعام، فيعانون ية،

من سانية بالكرامة ماسة ممارسات عض من أو منية زة ج عات متا

ات ا ن ذه وتظل ن، آخر ن اجر م من أو املستقبلة الدولة مواط طرف

سانية إ قضية ن اجر امل قضية أن القول يمكن لذلك قانونية، مالحقة بدون

بامتياز، حقوقية

م الدولةإ: البعد دود م اق واخ أخرى دول من ن مواطن توافد ن

بك ش رة ال قضية وأن سيما الدولة، وأمن لسيادة مباشرا ا ا ان عد

املنظمة مة ر ا أصناف ر(بمختلف تزو شر، ال ب ر مخدرات، اب، إر

ع....) العملة تتوفر ال إذ رائم، ا ذه مرتك بع ت عن منية زة ج ز فت

عالم م ارتباط مدى عن وال ن، النظامي غ ن اجر امل ة و حول معطيات ى أد

شأنا عد لم ال رة الظا ملحاصرة التعاون إ الدول تضطر تم ومن مة، ر ا

ال الداخلية الصراعات تفاقم مع دولية، قضية إ تحولت ما بقدر صرفا، داخليا

وسط، الشرق ومنطقة قيا إفر سيما

ففضال معزولة، واحدة قضية ا أ ع الشرعية غ رة ال إ ينظر ال

دون أخرى دولة حدود اقتحام أن باعتبار دود، ل العابرة مة ر با ا ارتباط عن

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


وقانونية اقتصادية دراسات )R.E.E.J(مجلة

55

مع أحيانا تتداخل ف عليھ، معاقبا جرما ذاتھ حد عت ا قواني ام اح

باتفاقية املنظمة وء ال با1951قضية اصة ا سبة، وأن سيما ن، لالجئ

أمنية وألسباب اد ضط من فرارا ق الطر ذا وا سل ن، اجر امل من عالية

ن، السور ن ر للم سبة بال الشأن و كما رة قا

ات، مستو عدة ع ة خ السنوات الشرعية غ رة ال تطورت لقد

رة حاليا ت أ الرجال، من ن البالغ م انت أن طفالفبعد و ساء ال

انضمت أن عض ن مي من ن الشرعي غ ن اجر امل عد ولم مألوفة، مسألة

العليا ادات الش حام وح ن املتعلم شرائح م الغالبة. إل سبة ال انت وإن

وال ن أسيو ن مواطن أن غ راء، ال جنوب قيا إفر من ن اجر امل من

ال الساخنة املناطق من فارنسيما ن اجر امل بقوافل التحقوا وسط شرق

طورة وا التعقيد غاية أمنية أوضاع املغرب. من ان إذا أخرى ناحية من

واملالية قتصادية زمة تفاقم فمع ا، أرو حالم، بالد إ عبور بالد البداية

لم إن مؤقت استقرار بلد إ يتحول املغرب بدأ وز، ال دائماالقارة .يكن

مندمجة سياسة بلورة املغرب ع فرض عناصر من ذكره سبق ما إن

من حقيقية معضلة عن تج ت ال املضاعفات من د ا ألجل شرافية واس

يمكن التا و منفردة، أمنية ة بمقار أو معزولة بقرارات ا مواج الصعب

املغ السلطات طرف من املتخذة جراءات طبيعة عن ساؤل وعنال ية ر

سنة ا بلور ال اتيجية .2014س

للقضية-أوال منية ة ي: املقار رو تحاد ي در املغرب

لالتحاد ية نو ا دود ل كمراقب لدوره الو ك الشر يلعب املغرب ظل

فيما انخراطھ إطار وذلك الدور، ذا للقيام لھ تقدم مساعدات مقابل ي رو

ا سياسة والتعاونس من منظمة مع عالقتھ التحديد و ا، أورو مع وار
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مجموعة داخل او ي بدول5زائد5ورو تجمعھ ال الثنائية العالقات ضمن أو

ز عز ا م دف ال أمنية، اتفاقيات ما مع أبرم ال سا وفر كإسبانيا ا عي

و  من دد ت ال خطار ة ملواج والتعاون سيق الشرعيةالت غ رة ال ا م

طراف متعدد أو ي ثنا أطار أبرمت أخرى اتفاقيات إل . 1إضافة

إجراءات من املغرب شدد إليھ، املشار تفاقية اماتھ الل وتنفيذا

ال ة البحر منافذه ومختلف سواحلھ ع منية راسة ا من وعزز املراقبة،

م تمكن كما اجرون، امل ا ع سلل وعصاباتي ات شب من املئات تفكيك ن

ظل ية املغر السلطات ا انت ال منية الصرامة ذ ل ان و شر، ال ب ر

ة، خ السنوات إيجابية نتائج وإسبانيا، املغرب ن ب ود ا كثيف سيق ت

عام فخالل الشرعية، غ رة ال معدل ج ل ش انخفض تمكن2012حيث

ع  سلل ال طارقمن جبل عام1672مضيق و ، شر غ اجرا 2013م

إ طفيف ل ش العدد سنة1683ارتفع أن غ اجرا، تراجعا2014م د ش س

ع ان ستة املضيق ت ع ال املراكب عدد يتعد لم إذ رة، ال معدل ا كب

حوا ا ي83مت سبا ي املد رس ا عن صادرة أرقام حسب اجرا .م

سبانية و ية املغر ن ت الواج ع إن الشديدة منية القبضة فعل و

املغرب من البحر عبور ن الراغب أنظار تحولت طارق، جبل مضيق ضف ع

الصارمة الرقابة وأمام ن، املحتلت ومليلية تة س من ل ن مني ن السياج إ

التي تسمح إلسبانیا بترحیل المھاجرین المغاربة الذین 2007قعة سنة یتعلق األمر باالتفاقیة المو-1
، التي یسمح المغرب بموجبھا بعودة 2012یعبرون إلیھا بطریقة غیر قانونیة وغیر نظامیة،  واتفاقیة 

المھاجرین من غیر مواطنیھ إلیھ، واالتفاق من أجل الشراكة والھجرة وحركیة األشخاص، الموقع في 
، مع تسع دول أوروبیة، والذي یلزم المغرب بقبول استقبال األجانب، وخاصة 2013یونیو 6

لین من لدن االتحاد األوروبي . األفارقة من دول جنوب الصحراء المرحَّ
" المغرب والھجرة القادمة من إفریقیا جنوب الصحراء: "صبري الحو 

 http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2016/12/161221075959991.html ،
18/9/2018تم التصفح بتاریخ 
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م املستعملة يكية اللوجس والوسائل ن انب ا يمن سبا انب ا طرف ن

املراقبة( ات الشائك-ام دار ا ية خطة...) تث تنفيذ إ اجرون امل عمد

املدبرة، ماعية ا قتحامات

سنة انت عادل2013وإذا ما من1013لت منظمة اقتحام محاولة

من املقتحمون عض ا خالل تمكن قية، إفر دول من م أغل ن اجر امل طرف

ت سنةولوج فإن ن، ت املدي ي إ2014را الرقم ذا قر تق د ش س محاولة533،

سنة.اقتحام ية املغر السلطات تمكنت تفكيك2014وداخليا عصابة105من

شر بال تجار و ب ر ال ميدان شط ت .إجرامية

غ رة ال رة ظا استفحال ة ملجا صارمة لسياسة ھ ن سياق و

أصدر  رقمالشرعية، القانون ي املغر غ02.03املشرع رة ال بضبط املتعلق

.1املشروعة

القانون جرم أن عد خ02.03و بتار غ11/11/20032الصادر رة ال ،

املواد عاقبت ا، وتنظيم ا عل واملساعدة ات52و50،51الشرعية عقو منھ

أ ة سر بصفة ي املغر اب ال غادر ص ل ومالية سية أوح مساعدة قدم و

مة بم يضطلع ص ال ذا ان سواء الغاية نفس أجل من آخر ص ل عونا

من ان أو املراقبة مة بم لفا م ان أو ا إل ت ي ان أو عمومية قوة قيادة

وي ا أو البحري أو ي ال النقل ن العامل ن املستخدم أو عوان أو ن املسؤول

: راجع الدراسة التي أعدنھا وزارة العدل حول المقاربة القانونیة لظاھرة الھجرة غیر الشرعیة- 1
تعاون القضائي بین دول المصدر والمقصد والعبور استجابة لتھریب دعم إنفاذ القانون وال: "وزارة العدل

- 20%السریة20%الھجرة20%حولhttps://carjj.org%/.../20، "المھاجرین
doc  consulté le 18/09/2017.1بالمغر%20

  - www.sgg.gov.ma/Portals/1/...ar/Dahir_immigration_ar.pdf

2
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و  من أخرى وسيلة أية ذهأو استعمال من الغرض ان أيا النقل سائل

املادة عاقبت كما ص52الوسائل، ل والغرامة س با القانون نفس من

أو ي املغر اب ال إ ة سر بصفة أجانب أو ة مغار اص أ دخول ل س أو نظم

عوض أو مجانا ذلك ان سواء أعاله ا إل املشار الوسائل بإحدى منھ م خروج

شدد فعالبل تلك ارتكبت إذا والغرامة ن ال إ س ا من ة العقو

مسبق مدبر اتفاق ع بناء أو عصابة طرف من أو اعتيادية تصل. بصفة وقد

املوت إ فعال تلك أدت إذا د املؤ ن ال إ ة .العقو

املادة خولت وسائل53كما مصادرة حق للمحكمة القانون نفس من

املستعمل االنقل نوع ان أيا ة السر رة ال جرائم اب ارت خاصة(ة أو ) عامة

حة صر بكيفية ا تحدد ال رائد با دانة قرارات شر ب مر . وكذا

ان إذا التالية القرارات باتخاذ املختصة للسلطات القانون سمح وقد

ي مغر غ الشرعية غ رة ال مة بجر :املدان

اب ال من الطرد يقرار .املغر

دود ل قتياد .قرار

معينة أماكن باألجن حتفاظ ون،(قرار ال إلدارة عة تا غ مراكز

ا م دخل ال دودية ا املراكز أو ئ املوا ..)املطارات

غ رة ال بجرائم ن للمدان الضمانات عض يوفر أن املشرع يفت ولم

الصادرة اجر للم يمكن حيث القراراتالشرعية، إحدى حقھ

العادي أو داري القضاء أمام ا ف الطعن أو ا ناف ورة،است .املذ

الدولية تفاقيات مع اما ا قوق ا من بمجموعة م متع كما

ا وم :املوضوع

بوضعھ،- ھ ذو من د ير ومن لبلده، الدبلوماسية السلطات إشعار
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يواء،- مركز بوضعھ علما سالمتھإحاطتھ وحفظ يليق بما ومعاملتھ

تھ، وخصوص وكرامتھ

للمودع- املناسبة ية وال الطبية املساعدة ع صول ا .ضمان

اللغة- لم يت أو م يف ال ان إذا جم م وع يؤازره، دفاع ع التوفر

ية، العر

مصاحبتھ- حالة ا ام واح باألمر للمع العائلية صوصية ا توف

نألطف قاصر .ال

يمكن املالحظات من مجموعة املغرب طرف من املتخذة جراءات تث

التا ل الش ع ا :تكثيف

ية،16عت- ور ن القوان أغلب من مأخوذة ور املذ القانون من مادة

غ قة بطر جانب دخول يجرم الذي رة لل املنظم الفر القانون وخاصة

اب ال إ القانون قانونية يصدر أن املصادفة من س ول ، امنا03/02الفر م

القانون كال03/03مع ع يمنا م من حفظ اجس ان إذ اب، باإلر املتعلق

ديد، ل من البالد حماية دف س ال جراءات غدو التا و ن، القانون

سان، قوق ا ا ان ل ش قد الذي د ا إ 1مشروعة

إ- فعال املغرب حولت ورة املذ جراءات ي"إن دود" در ا راسة

تم بحيث ، و بالدرجة ا أرو مصا تخدم إجراءات ف ا، ألور ية نو ا

ا خالل من ال ة البحر أو ية ال النقط ع مشددة حراسة فرض ع ك ال

امل ؤالء ولوج منافذ ملت أ نما ب اجرون، امل ينفذ املغربقد إ ن و. اجر

دود ا من سلل ال ة ملحار ة زائر ا السلطات مع سيق ت أي غياب ظل

ا لشساع ، ال للمغرب، ولو)لم3500قرابة(الشرقية ا ضبط يصعب ،

1-Z.Johri, La question migratoire  subsaharienne au  Maroc, Les enjeux
géopolitiques, Impression, Edition Younes, Oujda, 2016, p 152 .
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إ ة بحر يدخلون ن اجر امل أن أتوماتيكيا ع مما سيق، الت إرادة وجود

عن صارمة بمراقبة ون واج و يؤدياملغرب، مما ا، أور تراب اقتحام م رغب د

ستقرار إ ة كث حاالت م تفك ل وتحو املغرب داخل م تكدس إ

فإنھ ة، السر رة ال ة محار ي املغر بالدور يا أور شادة تتم وعندما املغرب،

ية، ور دود ا اق اخ سبة مستوى ع الدور ذا حصيلة ستحضر

منجر - الكث املغرب ع رة، للظا والقانونية منية ة املقار ت

بحقوق تمة امل ومية ا وغ ومية ا املنظمات طرف من سيما ال نتقادات

اعتقاالت من العمومية السلطات ا تتخذ ال التداب جراء وذلك سان،

غ  ل ش جانب دخول ة مواج ا بحق ذلك رة م إوترحيل، مشروع

الوط املجلس رأى وقد شر، ال تجار ة محار ا وواج الوط اب ال

السلطات بأن ذلك بخصوص تمة امل يآت ال من ه غ غرار ع سان قوق

املقتضيات مراعاة عدم ام امل ذه ا اضطالع إطار ا يمك ال العمومية

وحقوق  سان حقوق مجال ة الدوليةالدستور امات ل وكذا جانب

بحماية اصة ا الدولية وك الص مجموع ع مصادقتھ ا تكرس ال للمغرب

د والع والسياسية املدنية قوق با اص ا الدو د الع السيما سان حقوق

ضة منا واتفاقية والثقافية جتماعية و قتصادية قوق با اص ا الدو

1......"التعذيب

ن- للمخالف سبة بال املقررة ات العقو وشدة ن، القوان صرامة رغم

ن اجر امل ة مواج حقيقيا رادعا ل ش ال ا فإ فيھ، ا عل املنصوص للقواعد

أي ا و ع ال ا علموا وإن وح ا، لو يج ة كث أحوال الذين ن الشرعي

المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، األجـانب وحقوق اإلنسان بالمغـرب من أجل سیاسة جدیدة في مجال -1
.9اللجوء والھجرة، ملخص تنفیذي، ص
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و ع عندما أك مخاطر تكبدوا م أ ذلك تمام، املغرب،ا إ وصوال راء ال ا

حقيقيا تحديا ل ش مما ي املغر اب ال ع ن اجر امل تدفق ستمر يجة الن و

املجتمع وألمن الدولة، .لسيادة

رة ال أزمة تدب العمومية السلطات إخفاق سميھ أن يمكن ما أمام

جراءات النظر عيد أن املغرب ع لزاما ان الشرعية، اغ املعمول

ستحضر مندمجة سياسة إطار القضية مع التعامل أساليب ع تنو إ تجھ و

رة بالظا املرتبطة عاد . مختلف

وء-ثانيا وال رة لل الوطنية اتيجية : س

وتحت منية، القبضة سياسة جدوى عدم را ل ش املغرب باقتناع

ال ة ملحار ية رو السياسات تمةضغط امل املنظمات ر وتقار ة، السر رة

تروم جديدة، سياسة اج ان ع ا مج نفسھ املغرب وجد ن، اجر امل بحقوق

اماتھ الل ستجابة و سان حقوق وضمان البالد امن ات إكرا ن ب التوفيق

ن ي رو ائھ شر .تجاه

الذ ي املوضوعا ر التقر ع امللك جاللة اطالع وغداة أعدهلذلك، ي

سان قوق الوط ن9املجلس ن2013ش اجر امل وضعية حول ،

عليماتھ أعطى التوصيات، من مجموعة خاللھ من وقدم باملغرب، ن والالجئ

أجل من ن مالئم عمل ومخطط اتيجية اس وتفعيل بوضع لإلسراع ومة ل

بامل رة ال لقضايا عاد ومتعددة مندمجة سياسة ة"غرببلورة مقار وفق

سانية ن1إ اجر امل حقوق وترا لبالدنا الدولية امات ل م تح ،."2

19نسان التابع لألمم المتحدة، الذي قام بزیارة عمل للمملكة أكد جواكیم روكر رئیس مجلس حقوق اإل-1
، بالنظر لبعدھا "نموذجیة"، أن سیاسة المغرب في مجال الھجرة 2015أكتوبر 21إلى 

http://www.almaghribia.ma.اإلنساني
، بمناسبة ذكرى المسیرة الخضراء، 2013نونبر 6خطاب جاللة الملك، -2

http://www.mapnews.ma/ar/activites-royales
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السياسة ذه ا سطر ال داف ن ب :ومن

ن-1 الشرعي ن اجر امل اندماج يل ع: س دف ال ذا تحقيق عتمد

إ الولوج من شرعية، قة بطر باملغرب ن املقيم ن اجر امل ن تمك ع العمل

بإدماج مر تعلق و م، الكر ش الع من م تمك ال املرفقية دمات ا جميع

ومن بوي ال النظام من ستفادة من م بتمكي ن والالجئ ن الشرعي ن اجر امل

من فادة و ية، املغر والعادات اللغات كتعلم جتما ندماج وسائل

ال إ والولوج والثقافية، اضية الر والشغل،شطة والسكن عالج

مالئم-2 ي مؤسسا إطار قصوى: إحداث مية أ رة ال قضية ست اك

منية ات ا ع حكرا ا تدب يظل أن يمكن ال التا و ين، خ العقدين

ا وم ية املغر را ع التدفق من ن اجر امل منع أخفقت ال والرقابية

ا، أرو اتجاه البحر ونإ من وانطالقا ديدة، ا اتيجية س ارتأت لذلك

إ اتيجية س تنفيذ ع باإلشراف د ع أن عاد، متعددة قضية رة ال

كة الشر القطاعات وزراء ة عضو و ومة ا س رئ ا يرأس ا أول عليا ان

ام م ا ناط و ر أش ستة ل مرة تجتمع سان، قوق الوط واملجلس

مستوىا ع ا تل فقي، والتحكيم التنفيذ وسائل وتوف شراف و بع لت

وتمثل سا رئ بصفتھ رة ال وشؤون ية املغر الية ا ر وز ا يرأس نة مية

ع شراف و سيق والت القيادة ا م وم ن، السام ن باملسؤول خرى القطاعات

شؤون مدير ا يرأس ال العملياتية نة لال ش ت مختلفة انا تضم رة، ال

اء ا عض و ي املد املجتمع وممث املعنية ومية ا القطاعات ممث من

ع بناء القرارات واتخاذ اتيجية س تنفيذ ساسية ا م وم رة ال شؤون

ا .   مباد
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ي-3 القانو طار يل القانون: تأ عد التحوالت03- 02لم يناسب

دي الشرعية،ا غ رة ال ل ملش لقضية1دة ة زجر أمنية ة مقار نيھ فبت

صارمة، ات عقو تق مة جر الشرعية غ رة ال أن باعتبار ن، اجر امل

مقابل حدوده، دون ية نو ا ا أرو دود ارس ا ي الدر املغرب دور انحصر

تكب ال سائر ا مستوى تكن لم وتقنية مالية املغربمساعدة سمعة ا د

ديدة ا ات التوج تناسب قانونية ترسانة وضع الالزم من أض لذلك حقوقيا،

املرسومة داف تحقيق سر ت وء وال رة ال مجال للمغرب

اتيجية .س

سان-4 حقوق إطار ن اجر امل تدفق ن: تدب اجر امل قضية تحولت

حقوقية، قضية إ ن استحضاروالالجئ دون ل للمش م التدب تم، من

الوطنية القانونية املرجعيات مع ناقض و متجاوزا، أصبح قوقية ا ة املقار

طاب ا حضور يتج لذلك سان، حقوق مجال الدولية امات ل و

املبادرة مبتدأ أن يك نا اتيجية، س تمفصالت امتداد ع بقوة قو ا

ل رالوطنية تقر صدور ان رة، ال لشؤون ومتوازنة مندمجة خطة بلورة

لت ش كما حقائق، مجموعة إ لفت الذي سان قوق الوط املجلس

إ خ د ليع اتيجية، لالس ضة العر طوط ل أساسية مرجعية توصياتھ

اجر امل وضعية ة سو ملفات بع لت الوطنية نة ال برئاسة املجلس س نرئ

الطعون  2.ودراسة

1 -CCME : »Migration irrégulière sub-saharienne au Maroc : Réponses
politiques actuelles et défis à relever » document d’information;

http://picum.org/ document consulté le 28-03-16
2 -http://www.cndh.ma/ar/article/tnsyb-lljn-lwtny-lttb-mlft-tswy-wdy-lmhjryn-

wdrs-ltwn
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عمل و ي، الدر دور يرفض ، الرس طاب ا مستوى ع املغرب ظل لقد

الدول إ ره ظ إدارة دون ي، رو تحاد مع وثيقة عالقات ع فاظ ا ع

عالقات باملغرب طھ تر ال راء ال جنوب قية سياسية"فر ست ل

إ روابط العمق وإنما فقط، قةواقتصادية عر وروحية .1"سانية

وء، وال رة لل ديدة ا اتيجية س ت الشروع مع موازاة لذلك

يناير فاتح من ابتداء مة عملية ن تدش عن غاية2014أعلن دجن31إ

السنة نفس املتواجدين2من ن الشرعي غ ن اجر امل من املئات وضعية ة سو ل ،

الدول  من م أغل ترابھ، منفوق ة، واملحسو بالذكية وصفت خطوة قية فر

أصبحت منذ رة ال قضية تدب فوات عض تجاوز من تمكن س ا خالل

ن ي املغر واملجتمع الدولة ع حقيقيا وعبئا معضلة ل و. ش كما ت ن إذا

اتيجية س النقاط من مجموعة تحقيق من املغرب ستمكن ا، ل مخطط

املغرب رةعالقات ال بقضية املعنية .باألطراف

املغرب ظل ي، رو تحاد مع التعاون إطار امللف تدب ناحية فمن

رفض استمر أن فبعد تحاد، دول من عليھ مورست ة قو لضغوط خاضعا

املغرب ق طر عن ا أرو إ وا ع م أ ت ث الذين ن اجر امل خ3إعادة ر

م اتفاقية واووقع و الذين ن السر ن اجر امل إرجاع ا لسلطا سمح إسبانيا ع

.خطاب جاللة الملك، مرجع سابق-1
، تم إطالق المرحلة الثانیة أواخر عام .ألف شخص18بعد نجاح المرحلة األولى وتسویة أوضاع نحو - 2

ألف طلب لتسویة وضعیة مھاجرین غیر 18، وأعلنت السلطات المغربیة استقبال نحو 2016
.أشھر3ل من قانونیین خالل أق

، لدى إطالق المرحلة "اللجنة الوطنیة المكلفة تسویة وضعیة وإدماج المھاجرین بالمغرب"وجاء في بیان لـ
بالنظر إلى النجاح الذي حققتھ المرحلة األولى من تسویة وضعیة المھاجرین التي تمت "الثانیة، إنھ 
طالق المرحلة الثانیة إلدماج ، أعطى الملك محمد السادس تعلیماتھ من أجل إ2014خالل سنة 

.2016األشخاص في وضعیة غیر قانونیة، كما كان مقرراً، نھایة سنة 

3 - I.Bouazza: »Le Maroc face à la migration subsaharienne» thèse de doctorat,
FSJES , Oujda 2013-2014 p. 192.
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ومليلية تة س ن املحتل ن الثغر خاصة. إ وضعية من املغرب يتمتع ما فرغم

منذ ن ي ور مع املساعدات2004العالقة من ول املستفيد عت حيث ،

رو  تحاد أن كما وار، ا حسن سياسة إطار ثمراملقدمة املس يمثل ي

من بداية ارتقى الذي باملغرب املغرب2008ول مكن الذي املتقدم الوضع إ ،

لسنة الشراكة باالتفاقية مشمولة تكن لم جديدة عاون مجالت إدراج من

ن1996 اجر امل عودة شروط شأن حوار فتح ع نصت أن ا ل سبق ال

املتواج قانونية غ وضعية ة تحاداملغار بدول التعاون1دين عراقة رغم ،

مللف املغرب تدب إ بحذر تنظر تحاد دول ظلت فقد ن، الطرف ن ب ذه

رة املوقف2ال وأن سيما وماليا سياسيا الضغط إ مرة من أك أ وت ،

الرتبة تحتل دولة حا، مر يكن لم للمغرب مؤشرات114التفاو مستوى ع

ش ال يضمالتنمية اتحاد ة مواج ة ة27ر قو اقتصاديات ذات ا أغل دولة

القضايا ملختلف موحدة سياسات بلورة من ا تمك متماسكة مؤسسات ا .ول

ي رو لالتحاد علن رة، ال قضايا ة ملعا ديد ا املغرب بتوجھ لذلك،

تحا مع اتھ شرا م مل املغرب أن ا مفاد مباشرة طمأنة رسالة جميععن د

منح لذلك ا، م وأ املوقعة تفاقيات نفيذ ب م ومل رة ال ا وم القضايا

ون مر م والذين باملغرب، املتواجدين ن الشرعي غ ن اجر للم الفرصة

الشمال، إ رة ال التفك عن م نظر للفت ن، ي رو نظر محتملون

ملیون أورو، 115عد إفراج االتحاد األروبي عن فعال لقد تم فتح الحوار المشار إلیھ سنتین بعد ذلك، ب-1
الذي انطلق سنة " 2میدا "ملیون أورو لتنمیة منطقة الشمال في إطار برنامج 70خصص منھا 

حیث یضع أمام , یعتبر نموذجا رائدا في مجال تدبیر أفواج المھاجرین من أجل العمل2005
ا باإلضافة إلى خدمات قبل وأثناء وبعد الھجرة المرشحین للھجرة وللمقاوالت المستقبلة إطارا قانونی

: راجع بھذا الشأن. وضمانات متبادلة
https://www.ccme.org.ma/fr/component/k2/4314

2300, ملیون أورو7ر74الذي أنجز بدعم مالي بقیمة ,وبلغ عدد المستفیدین من ھذا المشروع 
2008الف شخص خالل سنة 12وأكثر من , 2006شخص سنة 

، مجلة دفاتر "مغاربیة- ظاھرة الھجرة واإلرھاب وتأثیرھا على العالقات األرو: "مجدوب عبد المومن-2
.    306، ص 2014السیاسة والقانون، العدد العاشر، ینایر 
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ة مقار ب ت ديدة ا السياسة وأن بسيما ن امل ا غري قد نة"مندمجة ا

ية ي" رو املغر اب بال ستقرار .بخيار

شأن ديدة ا خطتھ خالل من املغرب ا يبعث ال الثانية الرسالة

ح صر ل ش يو تتضمن قية، فر الدول إ ة موج وء، وال رة ال

ولو  إ م ظروف م اضطر الذين فارقة ن اجر امل قةبأن بطر الوط اب ال ج

مستوى ع ة، املغار ن املواطن كبا سيعاملون م وضعي ة سو عد شرعية،

حيل ال سياسة خلفت أن فبعد قوق، با والتمتع دمات وا الفرص افؤ ت

قية فر الدول لدى ياء اس لة طو ات لف منية دارات ا ن ال عاد و

امل ا إل ت ي السيماال الثنائية العالقات ع سلبا وأثرت املعنيون، اجرون

ملف بخصوص املغرب والداعمة وثيقة عالقات باملغرب ا ط تر ال الدول مع

طاب ا مع ناغم ي جديدا دا ع تدشن ديدة ا السياسة ابية، ال الوحدة

الرو وامتداده اتي س عمقھ قيا إفر عت الذي .الس

ال ةأما موج ف رة، ال شأن املغرب قرار ا يحمل ال الثالثة رسالة

املغرب تمطر ت فت ما وال ن اجر امل بحقوق تمة امل املنظمات إ مباشرة

رسميا يؤكد ظل وإن املغرب، بأن ا يطمئ سان، قوق ات ا وان بمالحظات

ضد منية جراءات ل سان قوق امھ اح ن،ع السر ن اجر امل

ي املل الديوان خطاب وجاء اجر، امل إ ء قد ال املمارسات ل مع سيقطع

الشأن ذا ا ضد"...وا للعنف منظم استعمال ناك ون ي لن

ن اجر ات..." امل ر وا قوق ا ل من ستفيد س اجر امل وضعية ة سو فبمجرد

البال  داخل ا املعمول ن القوان عحسب يأخذ املغرب فإن ذلك من أك بل د،

ال ستعباد ال أش ل ة مواج والدو قلي التعاون إطار و عاتقھ
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حيث ي، املغر اب ال ولوجھ غاية إ ملوطنھ مغادرتھ منذ اجر امل ا إل يتعرض

املنظمة مة ر ا عصابات بقوة شط ,ت

املغر  فتح عمليا وء، ال طال بخصوص الستقبالأما اط الر مكتبا ب

م، ببلدا ستقرار وعدم والقمع اد ضط من ن الفار من املقدمة الطلبات

م باإلنجازال ن لالجئ العليا املفوضية وصفتھ القرار 1.ذا

اتيجية س حيال يجابية الفعل وردود ة الكب مال رغم أنھ إال

تحديات رة، ال مجال ية مرحلةاملغر إ نتقال عند جلية تبدو ة كث

ات مستو عدة ع :التنفيذ،

ي ي واللوجس املا املستوى ن: ع اجر امل أالف وضعية ة سو عملية إن

دمات وا املرافق جميع من فادة من م يمك بما ن، الشرعي - عليم(غ

أ...) شغل-سكن-ة ظل مة أعباء الدولة انية م ماليةسيحمل وضاع

الذي ء ال ، جتما الضغط يجة ن واملوازنية املالية التوازنات ا ش ع صعبة

املالية املساعدة إما إطار ل التمو سبل عن البحث ع الدولة غم س

ستدانة، أو املشروطة

جتما املستوى ا: ع ل تطمح ال ندماج عملية ض ع

ا صعو عدة اتيجية اجرن2تس للم الثقافية ئة الب باختالف أساسا مرتبطة ،

املغرب ا والتقاليد(ع العادات الدين، أحيانا ئة...)اللغة، ب يخلق مما ،

ن اجر بامل ة املغار عالقة ن د تقتصر إذ ندماج، ع عة م غ نفسية

ية، مص ارتباطات للمغار(ع يمنح ما عن تقل بأجور عقارشغيل كراء ة،

1-Z.Johri, La question migratoire  subsaharienne au  Maroc, Les enjeux
géopolitiques, op cit. p.210.

، " المغرب والھجرة القادمة من إفریقیا جنوب الصحراء: "ي الحوصبر- 2
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2016/12/161221075959991.html تم ،

18/9/2018التصفح بتاریخ 
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السكن ة....) ألجل املغار ن ب السيما املختلطة، جات الز سبة تنخفض ن ح

ونفسية ثقافية ية دي ألسباب اجرات 1.وامل

م املستوى وء،: ع وال رة لل الوطنية اتيجية س نجاح حالة

ل حافزا ذلك ل ش قد ن، اجر امل الستقبال ة وج إ املغرب نوتحول لراغب

باالتجاه م غر و مقلقة، أمنية أوضاعا عرف ال ا م خاصة م أوطا مغادرة

السياسات كما زة ج ع ضغطا ل ش س ال، ا بطبيعة ذا املغرب، صوب

م يل الذي الوقت دود، ل املتكررة اق خ محاوالت ة مواج منية

ال الطرق بمراقبة ا أرو اتجاه طبيعيااملغرب ا مع تمثل ال ية وال ة بحر

ي رو بالفردوس ن امل .ل

في المائة من 23كشفت دراسة أنجزتھا الجمعیة المغربیة للدراسات واألبحاث حول الھجرة أن -1
55لون الزواج من األفارقة بینما رفضت الغالبیة ذلك، ویرفض الرجال بنسبة حوالي المغاربة یقب

بالمائة االرتباط باألفارقة وذلك ألنھن یعتبرن أنھ من الصعب علیھن 64بالمائة، والنساء بنسبة 
.مقارنة مع الرجال الزواج من غیر المسلمین 
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:خالصة

أمنية وتحديات بقضايا ا باك اش رة ال قضية الية إش عقد بفعل

اب ر وقود م ن اجر امل يصبح عندما سيما ال العالم، دول معظم دد

ا ذه تداعيات ستمر دود، ل العابرة املنظمة مة ر توتوا لقضية

، الدو كما املح املستوى ع القرارات متخذي اك إر و الدول ن ب العالقات

حلول أية بعد س مما رة، الظا من وفاقمت أنتجت ال سباب استمرار أمام

أن يمكن اتيجية اس أي تماسك من بالرغم املتوسط، أو ب القر املدى ع

باملغر  السيا الفاعل ا تج للتعاوني ة مقار أي ا ف غيب الذي الوقت ب،

زائر وا املغرب ية املغار املنطقة املعادلة قط ن أنھ. ب إ اية ال تج ست ل

للدول خاطئة سياسات يجة ن باألساس الشرعية غ رة ال أن بحسبان

وخالفات اختالفات لتدب ناجعة ة رؤ تمتلك ال ال رة لل ااملصدرة فرقا

ال ستقبال دول أو ا، ملجتمعا التنموي للمشروع محكمة خطة وال ن الداخلي

ف لتصر وسوقا للموارد مصدرا ا أ ع خرى البلدان إ تنظر دوما ظلت

ال لذلك ا، شؤو من شأن أي ى الك الدول لقرار ن تر أن يجب ا وأ املنتوج،

ذه ق تطو انية إم تصور إطاريمكن إال ا حد من والتقليص املعضلة

محكمة، علمية دراسات ع ئ وتت الدو التعاون ع ند س شمولية ة مقار

ورة املذ العناصر ملختلف حال . تطرح
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العا التعليم مرفق الشراكة عقود تفعيل

قانون ضوء 86.12ع
فخـور  س إدر

العام القانون باحث أستاذ

قتصادية و القانونية العلوم لية

جتماعية مراكش-و

تمام با اص ا القطاع و العام ن القطاع ن ب الشراكة موضوع حظي

أنكب عد العالم، أنحاء مختلف املحلية واملجتمعات ومات ا قبل من

أ وداتات مج ع فقط تتوقف ال جتماعية و قتصادية التنمية عملية ن

القطاع انات إم من ستفادة أيضا ستوجب بل ا، فلك يدور ومن الدولة

اص .ا

خالل ملفتة رة ظا اص ا والقطاع العام القطاع شراكة أصبحت فقد

العشر العموميةالسنوات ثمارات س تراجع يجة ن ة، ايدخ امل والضغوط

ا تقدم ال دمات ا وجودة كفاءة ىعدم إل باإلضافة ومية، ا انيات امل ع

و القطاعات جميع وجودا الشراكة ذه ل نجد اد ن حيث العمومية، املرافق

العمومية املرافق ال أش ة،:مختلف ال النقل، اء، ر والك املاء تصاالت،

. والتعليم

ذ العاإطار التعليم س الشراكة، عقود من ديد ا يل ا ا

ل تمو من ستفادة الرغبة ق طر عن ة، التجر ذه ع نفتاح إ بدوره

من والرفع ار، بت و للبحث الالزمة التحتية ية الب وتوف اص، ا القطاع

أك دور ليلعب التعليم مرفق يل تأ أمال ن، ج ر ا التنميةكفاءة .تحقيق

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


وقانونية اقتصادية دراسات )R.E.E.J(مجلة

72

القانون العا التعليم قطاع عن املسؤولون املنظم86.12رأى

اص ا والقطاع العام القطاع ن ب املؤسسات1للشراكة انفتاح لدعم فرصة ،

الشراكة من ن ل ش إطار اص ا القطاع ع امعية أو/عام: ا عام

تث 2خاص/عام ا لك ا، بداي الزالت ة تجر و حول، ساؤالت ال من الكث

التعليم قطاع إلصالح التوجھ ذا اختيار نجاعة ومدى ا، مي وأ ا مضمو

النوع ذا وولوج تدب املجانية و املساواة مبدأي حول املثارة ،واملخاوف العا

العمومية املرافق .من

سنحاول  سبق ما ضوء التاليةع طة ا وفق املوضوع ة :معا

العا: ولاملحور التعليم مرفق الشراكة والسيـاق: تب .العوامـل

ي الثا التعليم: املحور مرفق الشراكة عقود تنفيذ انية إم مدى

قانون ضوء ع .86.12العا

الثالث املرافق: املحور س تحكم ال املبادئ ع الشراكة عقد تأث

املطروحة والتحديات .العمومية

ولا العا: ملحور التعليم مرفق الشراكة والسياق: تب العوامل

الشراكة تب والداخلية ارجية ا العوامل من مجموعة مت سا

تمتد بل ظة ال وليدة ست ل ة التجر ذه باملغرب، العا التعليم مرفق

قطاعات و ات الشرا من متعددة أنماط املغرب ا خالل عرف لسنوات

العا التعليم مرفق ذلك بما .مختلفة،

المتعلق بعقود 86.12بتنفیذ القانون رقم 2014دیسمبر 24الصادر بتاریخ 1.14.192ظھیر رقم 1
ینایر 22بتاریخ 6328الشراكة بین القطاعین العام والخاص، الصادر في الجریدة الرسمیة عدد 

456: ،ص2015
نقصد بشكلي الشراكة المنصوص علیھما في القانون المنظم، تلك العقود التي یتشكل طرفھا األول من 2

المؤسسات العمومیة التابعة للدولة أوالمقاوالت العمومیة ، والطرف شخص عام قد تكون الدولة أو 
الثاني شخص معنوي خاضع للقانون الخاص، بما في ذلك الشخص المعنوي الذي یمتلك شخص عام 

. رأسمالھ كلیا أو جزئیا 
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ول العا: املطلب التعليم مرفق الشراكة تب عوامل

فكرة تب اتجاه دفعت ال سباب و العوامل من مجموعة تتداخل

متمثلة ارجية ا الظروف فضغط اص، وا العام ن القطاع ن ب الشراكة

اللي  الفكر شار وان اتالعوملة كرا م وتزايد للمنافسة، الداعم ا

ة التجر ختيار ذا تب العمومية،أثرا املرافق أداء اجع ب س الداخلية

ية .املغر

و ارجية:الفقرة ا العوامل

الثانية، العاملية رب ا اية منذ املتعاقبة الدولية التحوالت عززت لقد

العوملة، رة بظا ،املوسومة الدو املستوى ع وقوتھ الرأسما النظام انة م

حيث اص، ا القطاع مية أل و ا اللي للفكر ج و ال م من وسع الذي مر

وإنجاز ع املشار ل لتمو حديثة أساليب إيجاد الدول مختلف ومات ح حاولت

ة الضرور التحتية يات . 1الب

شأ شأنھ نفسھ املغرب وجد املنطلق ذا الثالث،من العالم دول با ن

الدولية اماتھ ال مع اما ا التوجھ، ذا الشراكة(مدعولالنخراط اتفاقية

كية مر املتحدة والواليات ي ورو تحاد مع ر ا تنفيذا)والتبادل وكذلك ،

التنمية و صالح امج ل املدعمة املنظمات و الدول اتجاه داتھ .لتع

ط نفس الدولو من العديد ة النا التجارب عض لت ش ار

الواليات اص ا القطاع احتل حيث الشراكة، ة تجر لتب إضافيا دعما

يد ش مسألة فقط س الصدارة،ل مركز سا وفر ا وانجل كية مر املتحدة

وخدمات اء ر الك قتصادية القطاعات عض مستوى ع التحتية يات الب

املرافقتص عض وتج واستغالل بناء إ مر تطور بل والنقل، ال

1 Michel LAFITTE : «  les partenariats public-privé, une clé pour
l’investissement public en France » Edition Revue banque, 2006, p : 146
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حقق مما والتعليم، ة وال الدفاع وحساسة ة حيو قطاعات جتماعية

ة التجر نقل ع عت إيجابية .نتائج

الثانية الداخلية:الفقرة العوامل

املؤسسا لتدب كأسلوب اص ا القطاع مع الشراكة اختيار تإن

داخليا يره ت يجد امعية التوجھ–ا ذا عن ن املدافع م-حسب تقليص

حينما خاصة املقدمة، دمات ا جودة ن تحس و القطاع ع العام نفاق

ع قادرة عد لم ية املغر ،فالدولة التدب ديثة ا الطرق إدخال مر يتعلق

ال ومواكبة الالزمة، املالية انات م قطاعتوف ا عرف أصبح ال تطورات

مع ا شراك اسب امل من مجموعة لتحقيق دف ف لذلك ، العا التعليم

من أخرى، ة ج من واص ا ومع ة، ج من العمومية واملقاوالت ات الشر عض

اسب امل ذه ن :  ب

العمومية- انية امل ع العبء املؤسسات: تخفيف انية م ل ش ت

امعية منا أك ل ش وال الدولة ا تقدم ال املساعدات من85%من

ا الصعبة1موارد املالية الظروف يجة ن مستمر تراجع الدعم ذا أن غ ،

انية امل مجموع من العا التعليم انية م ل ش عد فلم ودوليا، وطنيا

سبة إال و4,5%العمومية سي ال انية م انية1,7%من م ثمار،من مما2س

وسيلة ا أ ع للشراكة ينظر ذا ل املؤسسات، ذه مردودية ع سلبا أثر

سد أن ا يمك إضافية مالية موارد ل نفاقوفرصة م من للتخفيف

ل امل ز ال .م

مجموعة من الموارد اإلضافیة التي یمكن أن 18المنظم للتعلیم العالي في فصلھ 01.00یتضمن القانون 1
.تشكل دعما إضافیا لمیزانیة الجامعة ،غیر أنأغلبھا ال تفعل 

العالي والبحث العلمي وتكوین األطر مصدر ھـذه اإلحصائیات الموقع الرسمي لوزارة التعلیم 2
:www.enssup.gov.ma  (09-11-2016) .
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النفقات- وترشيد اليف الت القطاع: تقليص من ستفادة يمكن

ع نفاق م تقليص اص تجنبا خالل من امعية ا املؤسسات تدب

املؤسسات وتدب أنإحداث سيما النفقات، ترشيد ع والعمل التبذير

عن الدولة ز تكنولوجيا و تقنية ات وخ مة أمو امعيةيتطلب ا

ان م قدر عمل و ف لذلك ح الر تحقيق و اص ا ك الشر دف إن ا، توف

اليف الت تقليص تحققع ال الطرق أنجع عن بالبحث املنجزة العمليات

لفة ت .  املردوديةبأقل

املقدمة- دمات ا د ن: تجو و ت درجة من تحسن أن للشراكة يمكن

من ستفادة ق طر عن التقنية، و العلمية التخصصات خاصة الطلبة

الشغل،و لسوق ا مواكب وضمان س، التدر ديثة ا عةاملنا متا املرونة

أك عت اص ا ك فالشر ا، عل الالزمة صالحات إدخال و املقدمة، امج ال

الالزمة، بالكفاءة و املطلوب الوقت القرارات اتخاذ و التجديد تب مرونة

وكسب العمل سوق احتياجات مع التأقلم ع القدرة للمرفق يحقق الذي مر

ن املرتفق .رضا

بع- الت و آلياتالرقابة قنوات:  1تفعيل من مجموعة توفر من بالرغم

ت أثب املمارسة أن إال امعية، ا املؤسسات تدب مراقبة إطار بع الت و املراقبة

وغياب وقراطية الب ر ظوا تنامي با س ان مما ليات، ذه يد قصر

املؤسسات،بامل ذه تدب املحاسبة و اصالشفافية ا القطاع يمتاز قابل

من يتو ك فالشر املنجزة، للعمليات والتقييم بع الت و املراقبة أك بنجاعة

ذلك أجل فمن قتصادية، النجاعة تحقيق العام القطاع مع شراكتھ خالل

1 Ali SEDJARI : « de l’adaptation de la gestion privée au secteur public
marocaine » in gouvernance, réforme et gestion du changement, Edition
l’harmattan- GRET, 2008, p : 140
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ة ملحار الناجع ي الرقا النظام وتفعيل ة دار و املالية تدخالتھ ضبط عل عمل

س رال مظا التبذيرل و . ب

ي الثا ة:املطلب للتجر العام السياق

والشراكة اص، ا القطاع مع الشراكة ميدان لة طو ة تجر للمغرب

مة للمسا ا اعتماد تم فقد عيد، زمن منذ موجودة ممارسة الواسع ا وم بمف

الدولة جانب إ العمومية السياسات القائمة1تنفيذ ا ا لتوج وفاء وكذا ،

الفرديةع امللكية الشراكة2دعم من متنوعة ال أش املغرب د ش حيث ،

مستوى ع التحتية ية الب مجال عمومية خدمات و أشغال واستغالل إلنجاز

و ابية، ال ماعات ل املحلية الشؤون تدب صعيد ع أو الوطنية، ع املشار

القط مشاركة لوال النور ى ل تكن لم وخدمات ع اصمشار ا . 3اع

قتصاد إطار الشراكة،ففي من مختلفة أنماط العالقات ذه اتخذت

أحد أو الدولة مات مسا ن ب تجمع مة مسا ات شر إحداث تم املختلط،

ب يكت بحيث عمومي، مرفق تدب أجل من اص ا والقطاع العامة اص

التجار  القانون لقواعد خاضعة ون وت ا، رأسمال انبان حيثا من سواء ي،

املنازعات حالة ختصاص عود و ناء، الز مع ا عالق أو ، الداخ ا تنظيم

مة ومسا عمومي مرفق بتدب ا ارتباط أن غ التجاري، للقضاء ا ع تبة امل

الدولة وتوجيھ لرقابة خاضعة ا يجعل ا رأسمال العام ص 4ال .

.83: ، ص2006أشكال النشاط اإلداري، منشورات الزاویة، الطبعة األولى : عبد القادر باینة 1
.یتم التأكید في كل دستور جدید على دعم المملكة للملكیة الفردیة 2

3Marcel GUENOUN et Bruno TIBERGHIEN : « quelle localisation pour les
partenariats public-privé » in « partenariat public-privé et gouvernance
future »édition l’Harmattan –GRET,2005, p : 50

مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، " المرافق العامة الكبرى على نھج التحدیث :" ابراھیم كومغار 4
.175: ، ص2009الطبعة األولى 
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أخرى  ال أش شار ان ا وا ان عقودكما ل ش الشراكة،اتخذت من

املفوض التدب عقود و ع1متياز املشار من مجموعة وتدب انجاز أجل من ،

من أو الة الو أسلوب ق طر عن السابق تدبر انت ال واملحلية الوطنية

املغرب ا نا ت قد ان ال وصصة ا سياسة بن أو عمومية، مقاوالت خالل

التدب  تراجع ب .2العموميس

حيث ا، م منتظرا ان ما تحقق لم الشراكة من التقليدية ال ش ذه

والتقييم الرقابة مؤسسات عض من انتقاد محط عض3انت با وس بل ،

دمات ا وتردي الفوات غالء ب س ية املغر املدن عض ا عرف ال رات املظا

صو 4املقدمة تفضيل اتجا دفع الذي مر اص، ن ب للتعاقد أخرى ر

واص وا ة . 5املعنو

و الدولة ا ن ال صالح خطط من با نص التعليم قطاع نال دوره و

اص ا القطاع أمام املجال بفتح مراحلھ6ذلك بمختلف املدر التعليم ان إذ ،

ة ف منذ واص ا ع النفتاح إ سباقا والثانوي عدادي، ي، بتدا

اص  ا للتعليم منظم ظ أول سيصدر ستقالل بداية ومع ستعمار،

فبرایر 14الصادر بتاریخ 1.06.15ظھیر شریف رقم : یقة التدبیر المفوض من خالل تم تبني طر1
.الخاص بالتدبیر المفوض للمرافق العمومیة54.05بتنفیذ القانون رقم 2006

2  Ali sedjari :  « op,cit », p : 144
للمرافق العامة التدبیر المفوض " أنظر التقریر الصادر عن المجلس األعلى للحسابات في موضوع 3

.2014الصادر سنة " المحلیة 
المكلفة بتدبیر الماء والكھرباء ، نتیجة " أماندیس"عرفت مدن طنجة وتطوان احتجاجات ضد شركة 4

غالء الفواتیر، واستمرت ھذه االحتجاجات ألسابیع قبل أن تتدخل وزارة الداخلیة عبر إیفاد لجنة 
.خاصة للنظر في احتجاجات السكان 

سیاسة عمومیة حدیثة لتمویل التنمیة : عقود الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص : " حمد بوعشیقأ5
ورقة مقدمة في المؤتمر الدولي للتنمیة اإلداریة ، المنظم بالمملكة العربیة السعودیة من " المستدامة 

5: ، ص2009نونبر 4إلى 1
ظر أطروحة الدكتوراه في القانون العام لألستاذ عبد القادر للمزید حول نظام التعلیم الخاص بالمغرب أن6

: باینة 
Le système de l’enseignement au Maroc ; les éditions maghrébines, tomes 3 ,

casa Blanca 1981-1982 .
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يونيو فاتح بظ1959باملغرب ضھ عو و إلغائھ تم الذي ر15، 1991أكتو

رقم القانون نفيذ النظام15.86ب ب ب وذلك ا غي خ ذا سيعرف دوره و ،

القان خالل من صو ا املدر للتعليم .06.001ونسا

لتحاق ركب العاليعن التعليم قطاع تأخر ذلك من العكس ع

صالح، ع مشار وتنوع ومية ا السياسات توا من بالرغم اص ا بالقطاع

امليثاق إليھ توصل ما خالصات إ تجاه ذا الدعوات أو ترجع حيث

التع اعتبار إ الداعية ن، و الت و بية ساالوطنيلل رئ طرفا و ا شر اص ا ليم

و شاره ان نطاق وتوسيع ن، و والت بية ال بنظام وض ال الدولة جانب إ

جودتھ املستمرمن .2الرفع

رقم العا للتعليم املنظم القانون ب سي الحقة ة مواز خطوة 01.00و

خ بتار بموض20003ماي19الصادر الصلة ذات ار ف من مجموعة دعم، وع

خاصة املواد، من مجموعة خالل من ، العا التعليم قطاع الفردية املبادرة

أو خاصة جامعة ل ش تتخذ مؤسسات إحداث عن تحدث الذي ي، الثا الباب

سيق ت نة رأي استطالع عد ا ام م بمزاولة خيص ال تمنح خاصة، لية

اص ا العا .4التعليم

وغ املقتضيات ذه ل منتفعيال ملجموعة الوصية الوزارة رخصت ا

إطار أخرى إلحداث تفاقيات من مجموعة وقعت كما اصة، ا امعات ا

عام الشراكة عام/عقود و التوجھ/عام ذا داف أ حددت وقد حسب-خاص،

تعلیم بمثابة النظام األساسي لل06.00ماي  بتنفیذ القانون رقم 19الصادر بتاریخ 1.00.202ظھیر رقم 1
: ص2000ماي 25بتاریخ 4798المدرسي الخصوصي، الصادر في الجریدة الرسمیة عدد 

1187.
.من میثاق التربیة و التكوین 163المادة 2
المتعلق بتنظیم التعلیم العالي، الصادر في 2000ماي 19الصادر بتاریخ 1.00.199ظھیر رقم 3

.1194: ص2000ماي 25بتاریخ 4798الجریدة الرسمیة عدد 
.01.00من قانون 43المادة 4
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الوصية ذا-الوزارة املقدم العرض ع وتنو ن، و والت بية ال منظومة ع تنو

ام ا من امعاتالنوع ا ا عل تتوفر ال ال التخصصات خاصة عات

علوم الصناعة، علوم السيارات، صناعة ان، الط صناعة مثل العمومية

ندس ،...امل

قانونية ترسنة ديد ا ختيار ذا ل وفرت ا جان من ية املغر ومة ا

ا ا القطاع لتدخالت املؤطرة النصوص من مجموعة تمثلت ص،وتنظيمية،

ن املادت بتطبيق اص ا املرسوم ا ،54و53م العا للتعليم املنظم القانون من

اص ا املرسوم ثم خاصة، جامعة أو خاصة لية سمية ب املتعلق والقرار

الوزارة مع شراكة اتفاقيات ا ط تر ال واملؤسسات امعات ا قائمة بتحديد

.الوصية

الثالث ح: املطلب الشراكة ل ش ؟ل العا التعليم قطاع ألزمة ال

العا التعليم ا عان أصبح ال الصعبة الوضعية أحد ع يخفى ال

املستعصية زمة نمن املتخصص من العديد اعتقاد تنحو وال ،1العمومي،

لم الطلبة، من ك العدد يعاب اس وسياسة العمومي التعليم فالتوسع

ت عتبار ن ع مايأخذ و و ة، الضرور ات والتج املناسبة املالية انيات م وفر

نحو العال فالتحول الشغل، عالم ولوج ع القدرة و املخرجات ع عكس ا

، العا للتعليم جديدة أدوار يفرضان املتنامي، التكنولو واملد املعرفة اقتصاد

النظر وإعادة الكم، بدل النوع ع ك بال وأساليبوذلك الدراسة، نظم

التق و العل انب ا خاصة ارات، امل ر وتطو .البحث

ذلك بالنظر للحضور القوي لقطاع التعلیم في مشاریع اإلصالحات التي تتبناھا الحكومة، كذلك في 1
الخطب الملكیة، إضافة إلى التصنیف العالمي للجامعات الذي ال تظھر فیھ الجامعات المغربیة بوجھ 

.مشرف 
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القطاع مع الشراكة خيار تب نحو الدافع ون ت قد ا وغ سباب ذه

ن ب خالف محط دائما ان ختيار ذا أن غ ية، املغر ة التجر اص ا

تنقسم  ،حيث العا التعليم شؤون ن تم ومعارضامل د مؤ ن ب .راء

املرافق ا إل تفتقر ملزايا تحقيق اص ا القطاع إشراك يرون دون فاملؤ

ترا دمات ا ألن لفة، الت وتخفيض افية ال املالية املوارد توف العمومية،مثل

والتحرر املقدمة دمات ا للتنوع املجال يح ت وكذلك ن، لك املس احتياجات

وقراطي الب املرفقمن يل تأ أجل من واص ا عليھ يحرص ما و و أن. ة، إال

يجب ال خ ذا أن يرون التعليم شؤون تدب واص ا إلشراك املعارضون

العدالة عدم شر م سا السوق فقوى اصة، ا املنافع رحمة تحت ك ي أن

مجال أن كما املعلومة، إ م ووصول م استفاد ن املواطن ن قدب التعليم

خرى العمومية دمات ا و ، أك يدفع ملن تقدم الكية اس لسلعة يتحول

ب س اص ا القطاع سمعة سوء ع مثال اء ر والك املاء تدب و االتصاالت

واص ا طرف من ا تدب .سوء

من اص ا القطاع إشراك حول راء ذه اختالف عن النظر غض

يرىأن من ناك يعابخططعدمھ، علىاس قادر العمومي العا التعليم مرفق

إطار جديدة مؤسسات إحداث إ اجة ا دون الداخل، من صالح

املقتضيات عض يعاب املنظمة،واس القانونية النصوص فيكفيتفعيل الشراكة،

ا ا الوضع يح ت أجل من ة الدستور الوثيقة ا تضمن .ال

تض ما املقتضيات ذه املادةمن دستور145منتھ تنص2011من ال

واملحاسبة والشفافية ودة ا ملعاي تخضع أن يجب العمومية املرافق أن ع

بواسطة ا وظيف بأداء تقوم املرافق ذه أن اعتبار ع باملسؤولية، ا ط ور

دارة أمام باملسؤولية اص ؤالء تح مايحتم و و ن، طبيعي اص أ
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ة، العموميةمنج املرافق أعوان إلزام ثم أخرى، ة ج من ن املرتفيق وأمام

ة ا وال والشفافية ياد وا القانون ام اح مبادئ وفق م وظائف بممارسة

العامة ة .واملص

مسؤول ل ع ديد ا الدستور أوجب العمومي املرفق تخليق أجل ومن

مل سلمھ بمجرد أصولھ و اتھ بممتل كتابيا ح وعندالتصر ا ممارس وخالل امھ

ا ا متمثلة1ان والتقييم، للمراقبة العمومية املؤسسات خضوع إ إضافة ،

ع املجلس من ل ا يمارس ال ملانية ال الرقابة و القضائية الرقابة

سابات العمومية2ل السياسات تقييم خالل من ملان وال ة، ج ة3من ج من

.أخرى 

ي الثا ع:املحور التعليم مرفق الشراكة عقود تنفيذ انية إم مدى

قانون 86.12ضوء

من مجموعة ع الشراكة عقد يقوم خرى، العقود با شأن شأنھ

حقوقا يرتب العقد طر ن ب ام ال باعتباره القانونية، طبيعتھ تحدد سس،

تط انية إم مدى حول ساؤالت وتث متفاوتة، بدرجات نوواجبات املضام بيق

للشراكة املنظم القانون العا86.12الواردة التعليم مرفق حالة .ع

ول ي: املطلب طارالقانو

فكرة ع خرى العقود أنواع با شأن ا شأ الشراكة عقود تقوم

املتبادلة ة العقد(املص طر ن ب امات ل و قوق ا الطبيعة)تبادل أن غ ،

.من الدستور 158الفصل 1
صدر المجلس األعلى للحسابات تقریره السنوي حول وضعیة تدبیر بعض المؤسسات العمومیة بما فیھا ی2

. الجامعات
یضاف إلى اختصاص البرلمان 2011تقییم السیاسات العمومیة اختصاص جدید تضمنھ دستور 3

.بالتشریع ومراقبة العمل الحكومي 
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ةالق ج من العا التعليم مرفق وخصوصية ة، ج من العقود ذه ل انونية

صعبا أمرا ومضمونھ الشراكة عقد تحديد من يجعالن . أخرى،

يث مختلفة، قانونية بأنظمة الشراكة من متعددة ال أش فوجود

قانون تم ال واملحددات صائص ا حول ساؤل عقود86.12ال أنماط عن

خرى، ممارسةالشراكة والواجبات، قوق ا العقد، أطراف مستوى ع

املخاطر م من والتقليص القب التقييم . الرقابة،

و العقد:الفقرة أطراف

ذلك بما اص، ا ص وال العام ص ال ن ب م امل العقد عت

منھ جزء أو رأسمالھ عام ص يمتلك الذي املعنوي ص ا1ال إدار عقدا ،

املدةمح من2دد عقدا أو خاصا عقدا ه عت من اء الفق من ناك ان وإن ،

خاصة . 3طبيعة

القانون املتضمنة املقتضيات ميع يخضع و ف عتبار ذا ع

بتقديم اص ا ك الشر فيھ م يل حيث ة، دار املحاكم ادات واج داري

است أو تج أو إحداث تتمثل عمومية منخدمة خدمة صيانة أو غالل

واملستلزمات الشروط جميع وتوف ، العا التعليم قطاع ا يقدم ال دمات ا

والبحث ن و الت خدمات تقديم ذلك بما بذلك . للقيام

ة املص تحقيق و ا سوا عن العقود من النوع ذا تمي أساس إن

الق مألوفة غ نائية است شروطا ا وتضمي اصالعامة، ا من4انون تجعل ،

اص ا ص بال عالقتھ مركزأقوى العام ص .ال

.86.12من قانون 1المادة 1
17: ص " مرجع سابق  :"أحمد بوعشیق 2
، ورقة مقدمة في إطار "تكییف عقد الشراكة بین القطاع العام والخاص : " عبد الرحمان الشرقاوي3

10الندوة العلمیة الدولیة التي نظمتھا كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة بالرباط یومي 
40: ، ص2012فبرایر 11و

.41: نفس المرجع ، ص4
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يوجب الشراكة، عقد طبيعة تحدد ال العامة الشروط إ باإلضافة

إن فمثال ك، الشر ا توفر الواجب اصة، ا الشروط من مجموعة القانون

يفرض جامعية، مؤسسة إحداث بإحد-عقد خيص ال قرار ع اثبناء

خاصة جامعة أو داري-مؤسسة بامللف املرتبطة الشروط من مجموعة

املالية والوسائل باملؤسسة، ناية ب اص ا التق امللف و املؤسسة لصاحب

البحث مخطط و البيداغو امللف ثم منھ، دوى ا و املشروع إلنجاز املرصودة

للمؤس الداخ للنظام باإلضافة ، التكنولو و االعل املرتبطة املرافق و .1سة

الثانية العقد:الفقرة أطراف امات وال حقوق

ن مضام ا تحدد ال الشروط من بمجموعة م امل العقد أطراف م يل

امات ال و املقدمة، دمات ا جودة وضمان النية حسن قبيل من العقد

و و توقف، دون دمات ا أداء ستمرار إ دف منعامة س دف ال

ل ش املادي املقابل من ك الشر ستفيد باملقابل ة، دار العقود إبرام

من أو التج أو الصيانة أو يد ش ال خدمات نظ العام ص ال من مساعدات

الدراسة خدمات تقديم نظ ن املرتفق من أو ة، ج من يع ال أو التحف أجل

من للطلبة البحث و ن و أخرىوالت ة . ج

للعقد املا التوازن إعادة و ض بالتعو املطالبة ق ا ك للشر بقى و

الظروف أو رة القا القوة العقد تنفيذ أثناء متوقعة غ أحداث حدوث حالة

ة دار العقود ا تتضم ال العامة املقتضيات نفس و نائية، .2ست

المتعلق 2011أكتوبر 25بتطبیق المرسوم الصادر بتاریخ 2011ینایر 25القرار الصادر بتاریخ 1
بتنظیم التعلیم العالي في شأن الترخیص بتسمیة كلیة خاصة أو جامعة خاصة، الصادر في الجریدة 

.541: ، ص2011فبرایر 28بتاریخ 5921الرسمیة عدد 
منشورات المجلة المغربیة لإلدارة المحلیة والتنمیة، سلسلة " لمغربي القانون اإلداري ا" محمد األعرج 2

347: ، ص2015مواضیع الساعة، مطبعة المعارف الجدیدة، الطبعة الرابعة 
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الثالثة الرقابة:الفقرة ممارسة

العام املعنوي ص ال يمارس املقدمة دمات ا ة استمرار دف

ودة ا و داء بحسن املرتبط انب ا خاصة العقد بنود تنفيذ ع مراقبتھ

املتعلقة للشروط املتعاقد ام اح مدى وكذا املقدمة، دمات ا املتطلبة

و  أو معلومة اي بتقديم ك الشر م يل كما الباطن، من ابالتعاقد ترا ثيقة

قد امات ل ذه إخاللھ حال و العقد، تنفيذ ملراقبة الزمة الوصاية سلطات

العقد ا عل املنصوص ات والعقو زاءات ل نفسھ اص ا ك الشر عرض

انھ م لول وا املؤسسة تدب من حرمانھ إ تصل قد . 1وال

عة الرا القب: الفقرة التقييم

ق مستجدات الشراكة86.12انونمن لعقود القب التقييم ضرورة و

ا توقيع ا2املزمع تحديد يتم ال للمتطلبات ع املشار ستجيب أن يجب حيث ،

املؤسسات إلحداث الشراكة عقود تخضع أن يجب ذلك ع بناء مسبقا،

ا تقدم أن يمكن ال ضافات و دف ال خاللھ من ن ب ي قب لتقييم امعية ا

وأنذه سيما وخاصة، عمومية جامعية مؤسسات وجود ظل املؤسسات،

املقدمة دمات ا جودة ع ذلك تأث و التعليم مجال ثمار باالس يتعلق مر

لكن. للطلبة اص، ا ك للشر سبة بال ح الر منطق ع تقوم الشراكة فعقود

ا التدب امة وح ن و الت جودة من ذلك ينال أن يجب دفال ا ملوعود

تقييم ن متخصص و اء خ من ستفادة ستد الذي مر التحمالت،

ا انجاز املزمع ع .املشار

امسة ا املخاطر: الفقرة م من التقليص

.86.12من قانون 21المادة 1
.من نفس القانون 2المادة 2
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تضام ل ش اص ا و العام ن ك الشر ن ب املخاطر ع توز ما1إن و

أن إذ وصصة، ا نظام عن الشراكة عقود املشروعيم صاحب ك الشر

سم يق الشراكة عقود نما ب بمفرده، املخاطر امل يتحمل وصصة ا إطار

يتحمل قد فمثال استطاعتھ، حسب كـل املخاطر تحمل من قدرا انبان ا

سعار، وتقلبات والتنظيم شغيل وال يد ش بال املتعلقة املخاطر اص ا ك الشر

مخا العام ص ال يتحمل نما أعباءب لتغطية املداخيل النقص طر

املخاطر معا الطرفان يتحمل أن مكن و للمشروع، املجتمع ورفض اليف، الت

سارة ا و ح والر ن املوظف مع والعالقات رة القا بالقوة الذي2املتعلقة مر ،

اص ا ك الشر مع التضامن سائربفضل ا أقل للدولة . يحقق

ي الثا ا: املطلب قانونتنفيذ ضوء ع العا التعليم فيقطاع لشراكة

86.12  .

ان بما ة بالصعو أمرا للشراكة خاص وم مف تحديد عددعت ب س

بھ املرتبطة املعرفية قول العلوم(ا داري، القانون قتصاد، العام، القانون

اص ا القانون ة، قطاع3...)دار من تطبيقھ مجال الختالف ونظرا ألخر،،

عنھ املتمخضة التجارب صوصية الذي. وكذا والتجاري الصنا فاملجال

وم مف ور لظ خصبة ة تر ل ش اصة،والذي ا للمبادرات واسعا شارا ان عرف

تقدم الدولة، ع حكرا ظل الذي جتما واملجال س ل وتطوره، الشراكة

التفك دون ، املساواة إطار باملجان اتخدماتھ كرا أن غ ح، الر عامل

1 Mohamed EL YAAGOUBI : « la notion de partenariat » in REMALD , n° 68,
Mai-juin 2006,p : 74

47: الدلیل التوجیھي للشراكة بین القطاعین العام و الخاص في لبنان، مرجع سابق، ص2
ورقة مقدمة في إطار " أي تأطیر قانوني للشراكة بین القطاعین العام والخاص ؟ : عبد الجبار عراش 3

10القتصادیة واالجتماعیة بالرباط یومي الندوة العلمیة الدولیة التي نظمتھا كلیة العلوم القانونیة وا
10: ، ص2012فبرایر 11و
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ذات املرافق ذه الدولة عالقة النظر إعادة حتمت ايدة امل قتصادية

جتما ع .الطا

و عام ما أحد ن طرف ن ب اتفاق وجود يقت الشراكة عقد ان إذا

ان مرفق أو مشروع يل تأ صيانةأو أو إدارة أو يد ش موضوع حول خاص خر

العامتحت ص العامة1سلطة ة للمص العاتحقيقا التعليم مجال ففي ،

قانون إطار تنفيذه حاولنا ما إذا وم املف ذا عقد86.12ينصرف ل ع

ص خاصيمتلك ص أو خاص أخر ص إل صعام بموجبھ د ع

التصميم تتضمن شاملة مة بم القيام جزئيا،مسؤولية أو ل رأسمالھ عام

أووال شأة م استغالل أو وصيانة يل التأ إعادة أو والبناء ي ز ا أو الك ل تمو

العا التعليم ملرفق ة ضرور خدمات تقديم أو تحتية ية .ب

ع املشار من مجموعة لتنفيذ فرصة الوصية الوزارة فيھ رأت ما ذا

بقانون املؤطرة الشراكة ل86.12صيغة جما العدد وصل ع،حيث لمشار

إ امعات ا طرف من حة وقد23املق ديدة، ا الصيغة ذه وفق مشروع

وانجاز وتصميم عليا، ومدارس د ومعا ليات بناء ن ماب ع املشار ذه تنوعت

وكذا جامعية، ومكتبات ومتاحف ة، وا شارة س ومراكز محاضرات مراكز

ش ومراكزاس مندمجة جامعية وأحياء إقامات 2جامعيةفائيةبناء .

مع الشراكة تفعيل فرصة مرة وألول ية املغر امعة ل ون سي بذلك

القانون  معاملھ يحدد جديد بتصور اص، ا خالل86.12القطاع من وذلك ،

الدلیل التوجیھي للشراكة بین القطاعین العام و الخاص في لبنان، إصدارات المجلس األعلى 1
.17: ، ص2013للخصخصة، الطبعة األولى 

تكوین األطر ھذه المشاریع تضمنھا الموقع الرسمي لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي و2
:www.enssup.gov.ma(12-11-2016) .
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مرسوم ا تضم ، امعات ا و املؤسسات من مجموعة 20151يوليوز24إحداث

شمل : و

امعة- اط؛الدوليةا للر

محمد- بالدارجامعة ة ال لعلوم البيضاء؛السادس

اط؛- بالر ة ال لعلوم راوي الز الدولية امعة ا

ر؛- بابنجر التقنية التخصصات متعددة السادس محمد جامعة

بالدار- ة املركز البيضاء؛املدرسة

بالدار- ة املعمار ندسة ال .البيضاءمدرسة

وا املؤسسات من مجموعة إحداث تم أو معكخطوة شراكة امعات

والتدب لإليداع الوط الصندوق مالية حصص ا ف الدولة تمتلك مؤسسات

وطنية، خاصة أخرى ومؤسسات ، الشع والبنك للفوسفاط، ف الشر واملكتب

املتحدة ية العر مارات و سا فر من دولية .وأخرى

متنوعة تخصصات ذات ا أ امعية ا املؤسسات ذه يم مإنما

ب التطب و ة املعمار ندسة وال التكنولوجيا و الصناعة إ...ميادين إضافة ،

السياسية العلوم و التدب و ة شر ال املوارد ن و ت أخرى ان...تخصصات ،

املنظومة ز عز و ع تنو و القطاع ع الوصية الوزارة حسب ا إلحدا الدافع

خدمات وتوف ، العا للتعليم جودة،الوطنية وأك لفة أقل تحتية يات و

مع الشراكة إطار العل البحث يع و ن و للت الالزمة املالية املوارد وتوف

الدولة مراقبة تحت و اص ا . 2القطاع

بتحدید قائمة الجامعات و المؤسسات التي 2015یولیوز 24الصادر بتاریخ 2.15.183المرسوم رقم 1
ر في الجریدة تربطھا اتفاقیة شراكة مع الدولة في مجال تطویر التعلیم و التكوین و البحث، الصاد

.6970: ،ص2015شتنبر 10بتاریخ 6385الرسمیة عدد 
یولیوز 1مجلة منارات جامعیة،تصدر عن وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي وتكوین األطر، العدد 2

4: ، ص2015
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الثالث املرافق: املحور س تحكم ال املبادئ ع الشراكة عقد تأث

املطروحة والتحديات العمومية

القط الطبيبإشراك من ون سي العا التعليم مرفق تدب اص ا اع

املرفق س ب قر وقت إ تحكم انت ال املبادئ من مجموعة النظر إعادة

التحديات إ بالنظر املرفق ذا مستقبل سؤال أخرى ة ج من طرح و العمومي،

.املطروحة

ول املسا: املطلب مبدأي ع الشراكة عقد واملجانيةتأث واة

ه تدب يخضع جعلتھ ، العا التعليم مرفق ا يحظى ال مية إن

ذه لعبت وقد املرجوة، داف تحقيق لھ تضمن ال املبادئ من ملجموعة

ست ل ة لف ن املرتفق حاجات وتلبية املرفق س ضمان ما م دورا املبادئ

أساسيان مبدأين ناك أن إال ة، القطاعبالقص بوجود مباشر ل ش يتأثران

املساواة مبدأي ما املرافق،و من النوع ذا شؤون تدب ك كشر اص ا

املقدمة دمات ا من ستفادة .واملجانية

و املساواة: الفقرة مبدأ

الدولية املواثيق و ة السماو ديان بھ نادت ما أساسھ املبدأ ذا يجد

عن أعلنت وو القانون أمام سواسية شر ال جميع ون عن الدول، جل دسات ھ

مرفق إحداث من دف ال ان كذلك العمومية، دمات ا من ستفادة كذا

م ف تتوفر من ميع والبحث ن و الت خدمات توف و باملغرب، العا التعليم

س ا أساس ع تمي ل بعاد اس يتطلب مما نتفاع، أوشروط الدين أو

جتما .1املستوى

، 2000منشورات مطبعة النجاح الجدیدة، الطبعة األولى " قانون المرافق العامة:" رضوان بوجمعة1
. .بعدھاوما47:ص
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لسنوات التطبيق من ا نصي نالت قد العامة القاعدة ذه انت إذا

من لالنتفاع رسوما تفرض ال العا التعليم مؤسسات ور ظ و ن ا فإ عدة،

خدمات من ن املواطن مساواة بمبدأ العمل عن تخلت قد الدولة ون ت ا، خدما

عن وتوارت الوضعياتالتعليم، باختالف ن املواطن ل ل خدماتھ تقديم

م أ أحد عن الدولة جانب من تنازال البعض فيھ مايرى و و مكنة، و

الالمساواة ال أش من ل وش اص، ا القطاع لصا ة يو ا القطاعات

داء ع القدرة أساس ع ية املغر سر ن ب العائالت1والتمي ن بتمك وذلك ،

سورة داخلامل تفضيلية انة م ا أبنا يمنح بما امعات ا أفضل ولوج من

ر التقر ا ع ع قد ان ال املخاوف نفس و الوظائف، ولوج و املجتمع

التعليم وضعية حول املتحدة باألمم جتما و قتصادي املجلس عن الصادر

خ بتار .20152مارس19باملغرب

الثانية امل: الفقرة جانيةمبدأ

يقدم عمومي كمرفق العا التعليم مرفق أن املبدأ ذا من ستفاد

املجتمع أفراد جميع ن ب املساواة ملبدأ إقرارا ، ما مقابل بدون للعموم خدماتھ

أغلب جعلت امللية، املوارد ضعف مقابل اليف الت تزايد أن غ وفقراء، أغنياء

دفع لفائدة املجانية مبدأ عن تتخ املاالدول .املقابل

سبة بال مقبوال دمات ا من لالنتفاع املا املقابل دفع أمر يبدو قد

اجتما كمرفق التعليم ملرفق سبة بال أما ة، والتجار قتصادية للمرافق

مكفوال ا تدب أمر ظل ال القطاعات وأحد اتيجية اس غايات لھ وي تر

العادي املواطن ع معھ يصعب الوطنللدولة، أبناء ن ب املحاباة و التمي تقبل

قتصاديةالواحد للوضعية نظرنا إذا خاصة ، جتما الوضع أساس ع

.10: ، ص1/2015أنظر رأي المجلس األعلى للتربیة والتكوین رقم 1
. http://bit.ly/1GG66vh     (22-08-2016):  للمزید حول ھذا التقریر أنظر الرابط التالي 2
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املؤسسات ذه ل ة التجار داف لأل وكذا ية، املغر سر ألغلب الصعبة

أحيانا ا ف املبالغ املالية واملبالغ . التعليمية،

بجد س ل املجانية موضوع عن ديث عوا مشار تضمنتھ ،فقد يد

اح اق ع البداية اقتصر مر أن غ املتعاقبة، الوزارات ا ن ت ال صالح

امعة ا مجلس ا سعر يحدد العمومية امعات با يل لل رسوم فرض

ا نفس امعات ا الرسوم ذه تفع وت الوصية، السلطة إ1بموافقة معاإلشارة ،

د اص، ا القطاع مؤسساتدور إحداث دف س مشروع أي عن ديث ا ون

يتجاوز قد فيھ مبالغ ما بمقابل و اص ا القطاع مع الشراكة إطار جامعية

امعات ا عض ا50000.00أحيانا سنو م .در

ي الثا املطروحة: املطلب التحديات

قانون داثة والق86.12بالنظر العام القطاع ن ب للشراكة طاعاملنظم

إال ، العا التعليم مجال تفعيلھ ة تجر تقييم الصعب من ون سي اص، ا

اصة ا للطبيعة بالنظر ة، التجر أفق تلوح التحديات من مجموعة ناك أن

ن نظام وجود ي، القانو طار غموض التحديات ذه من ، جتما املرفق ذا ل

امل ع السيطرة وفقدان ن، سرعت ن العموميعليمي .رفق

و ي: الفقرة القانو طار غموض

التكييف الية إش تطرح ، العا التعليم ملرفق اصة ا للطبيعة بالنظر

ن ص ن ب بالشراكة مر يتعلق حينما الشراكة ومضمون لعقد ي القانو

عام إطار ن إصالح/عامي مشروع ا تضم ال التعديالت ضمن الواردة عام،

املتعلقةالق ديدة ا ام ح أدمج املشروع أن حيث ، العا للتعليم املنظم انون

امعات ا عنوان تحت العمومي، العا بالتعليم اص ا الباب بالشراكة،

التكوین  أنظر الدعامة األخیرة من المیثاق الوطني للتربیة و1
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بصدد أننا ع يفسر ما و و الشراكة، إطار املحدثة العا التعليم ومؤسسات

العمو  امعية ا للمؤسسات ن عليمي ن عضنظامي يخضع نظام مية،

ا شؤو تدير لكن للدولة، ا بدور تخضع وأخرى للدولة، مباشرة املؤسسات

اص ا القطاع شروط و العمومي للقطاع ت ت ات وشر مقاوالت مع .شراكة

عام الشراكة تلزم أخرى ة ج وضع/ومن بضرورة الوصية الوزارة عام

مؤس امعة ا اعتبار من غ جديد شر عموميةإطار مقاولة إ عمومية سة

من جزء أو ل الدولة تملك اقتصادية مؤسسة ا أ اعتبار ع عمومية، شبھ أو

ا خدما وتقدم ح، الر تحقيق إ دف ا، منتجا ق سو ع عمل ا، رأسمال

العمومية املؤسسة ن ب التمي املعتمدة املعاي ع تتوفر بذلك و بمقابل،

العموميةوالطرق  املرافق لتدب . 1خرى

الثانية ن: الفقرة سرعت علي نظام

نظام من أك وجود العا التعليم الشراكة لنظام الدولة تب عن تج ي

ضوع با يتم العمومي العا التعليم فنظام متفاوتة، انيات إم و للتعليم واحد

التع وزارة ممثلة الدولة لسلطة ناملباشر و وت العل والبحث العا ليم

النصوص من مجموعة ق طر عن التعليمية سياستھ تحدد ال ف طر،

امشا املحدود أو املفتوح ستقطاب ذات سواء املؤسسات منح مع القانونية،

والبيداغو واملا داري ستقالل أمو2من ا أموال عت و ا، شؤو لتدب

تخضع الدولةعمومية . ملراقبة

382: ، ص"مرجع سابق : " محمد األعرج 1
إدارة " للتوسع أكثر في ھذا الموضوع راجع أطروحتنا لنیل الدكتوراه في القانون العام في موضوع 2

الموسم الجامعي .-قراءة في النظام القانوني والیات التدبیر اإلداري–شؤون الجامعات في المغرب 
.طنجة - لقانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة، كلیة العلوم ا2012-2013
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انية م تراجع يجة ن العمومي ل التمو قلة و ش النظام ذا أن إال

عكس ا الذي مر ، والتأط للبحث ة الضرور انيات م توفر وعدم الدولة،

الشغل سوق جيھ خر ولوج أمر من وصعب مردوديتھ، ع . سلبا

املحدث امعية ا املؤسسات ستفيد ذلك من العكس إطارع ة

عام عام/الشراكة أو من/عام اص ا العا التعليم مؤسسات وكذلك خاص،

شمل و بوي، ال النظام من النوع ذا ل الدولة ا تقدم ال املتنوعة املساعدات

مالية ومساعدات ية، ضر يالت س أرضية، بقع من...منح ستفيد ا أ كما ،

وامل ن قتصادي ن والفاعل اء الشر مندعم يقوي مما املنتجة ؤسسات

املالية ا انيا . إم

التعليمية خدماتھ ق سو و غ عن املؤسسات من النوع ذا يم ما

من النوع ذا ع إقباال ك ف الغنية، و الوسطى الطبقة لفائدة

ولوج ع ا ج خر وقدرة التعليمية، ا برامج بجودة ا م اعتقادا املؤسسات،

الشغ .لعالم

أن الطبي من ة، ساو م غ والفرص املتباينة انيات م ذه ل بالنظر

ا، غ عن اص ا القطاع ومؤسسات الشراكة إطار املحدثة املؤسسات تتم

ن ب سيق الت و للتواصل قنوات خلق ضرورة يكمن الدولة دور أن إال

برمت القطاع ع ا وصاي فرض ستمرار و ن، االنظام دور مع اما ا ھ،

.جتما

الثالثة العمومي:الفقرة املرفق ع السيطرة فقدان

التعليم مرفق مستقبل ع تأث لھ ون ي قد اص ا ص ال إشراك إن

الشراكة عقد مدة طول و التخوف ذا ي مايز والبعيد، املتوسط مد

قانون املرف86.12إطار مستقبل ن س ما و و العقد، فيصبح ك، الشر يد ق
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، شك املؤسسات ع ا وإشراف الدولة مراقبة يجعل مقنع، ت تفو بمثابة

فروعا تفتح ال ية جن امعية ا املؤسسات ببعض مر يتعلق حينما خاصة

الوصية الوزارة مع شراكة باملغرب ا . ل

الشرا لعقود املتنامي التطور أن القول يمكن تام القطاعا ن ب كة

توفره ملا وظ، م تزايد العمومية السياسات تدب اص ا والقطاع العام

العام، املرفق تطور م سا وتقنية مالية انات وإم تحتية ب من العقود ذه

الزال املغرب ا تفعيل أن ن،غ املرتفق لدى والقبول الرضا درجة من د وتز

قطا مستوى ع املرفقبداي تحديث الرغبة أن حيث ، العا التعليم ع

ذا بخصوصية تصطدم اص، ا القطاع ا يوفر ال انات م من ستفادة و

باملجان ا إل الولوج ع ي املغر املواطن دأب املرافق،ال من .النوع

التخليق إ والدعوة املالية املوارد نقص سؤال عن واب ا أن كما

س ة مرتبطومحار العمومية، امعية ا املؤسسات شھ ع الذي املا التدب وء

ط ر إ الداعية القانونية النصوص ا تتضم ال لول ا ب بتغي رتباط أشد

باملحاسبة ي،(املسؤولية نا ا القانون ختصاصات...)الدستور، تفعيل وعدم ،

والتدقيق الرقابة ملؤسسات ا(املمنوحة ملان، سابات،ال ل ع ،...)ملجلس

قد ما ر املنقذ، ون ي لعلھ اص ا إلىالقطاع وء ال تفضيل يتم ذلك مقابل

ا وأنجع لول ا أول س ل أنھ و كيد لكن حال ختيار ذا ون .ي
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تفاقيات اب للر وي ا النقل عقد أثار

ان بالط اصة ا الدولية

الشرمان محمد ناصر الدكتور

التجاري  القانون أستاذ

مارات كية مر امعة با 2017املساعد

مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

اص لال وي ا النقل عتعت و القارات ن ب ط للر سرع الوسيلة

ة، و ا ية للب التجاري ستغالل صور م أ من م ع ضا و م وأمتع اب الر نقل

بلد إ بلد من اص تداول حركة عصب عام ل ش اص نقل عد و

ع ة حيو أقتصادية وظيفة يؤدي ونھ ل ا م وأ النقل أنواع م أ ومن أخر

الدو  ةاملستوى و ا املالحة الن الدولية؛ ة التجار حركة تدعيم إ ؤدي و

القانون عت و للدول، جتما و قتصادي التطور فعال بدور م سا

القانون  فروع أحدث من وي .ا

أمور ة غ دون ثارة أست تتمثل بالغة مية بأ وي ا النقل ح و

الفقھ تمام أ ومحل ة و ا الدواملالحة املستوى ع ع شر وال والقضاء

من ة غ عن يختلف ال اص لال وي ا النقل عقد أن قيقة ا و ، والوط

أتفاقية ف عر تم ولقد تنفيذه وسيلة إال خرى النقل لعامعقود وارسو

بمقتضا1929 عقد أخربأنھ إ ان م من بضاعة أو ص بنقل الناقل م يل ه

ط أجربواسطة مقابل .ائرة
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وي ا النقل تحكم ال القانونية القواعد تختلف أنھ قيقة ا و
ً
دوليا أو قليمية الدولة حدود داخل يتم

ً
داخليا النقل ذا ان إذا ما باختالف

ع شر ال ام الح يخضع فأنھ
ً
داخليا النقل ان فأذا ، دولة من أك ن ب يتم

تم ال للدولة الوط وي منا أك ن ب النقل تم اذا أما ، ا اقليم داخل النقل

اصة ا وارسو اتفاقية ا م وأ الدولية تفاقيات لقواعد يخضع فإنھ ، دولة

ية العر الدول غالبية تكن ولم ، وي ا بالنقل املتعلقة القواعد عض بتوحيد

عم تحكم خاصة قواعد اية إ تخضع ي املد ان الط ن قوان صدور لياتقبل

وقواعد ي املد القانون لقواعد النقل من النوع ذا خضع و ، وي ا النقل

نما ب
ً
عموما البحري والنقل ي ال النقل النقل تحكم ال التجاري القانون

غالبية النضمام
ً
نظرا وارسو التفاقية يخضع الدو وي ا النقل ن أصبح

بال اصة ا تفاقية ذه ا ية العر ويالدول ا .نقل

باملخاطر محفوفة أصبحت وي ا النقل وسيلة أن أحد عن يخفى وال

حركة تنظم خاصة قواعد وضع أجل من التدخل إ الدو املجتمع دفع مما

ال ن القوان بوضع وذلك ، أ بلد إ بلد من اب الر وأنتقال الطائرة استعمال

ات ذ ول ا، ف بما املركبة ذه سالمة وطنيةتكفل عات شر سن إ الدول

ة و ا املالحة تنظيم إ ذف دولية اتفاقيان لوضع دولية مؤتمرات وعقد

وي ا املجال ستقرار و السلم لضمان واسع ل ش وي ا املجال واستغالل

.الدو

شروطھإذا افة ل
ً
مستوفيا اب للر وي ا النقل عقد أبرم تم

ً
عددا يرتب انھ،فإنھ طرفيھوأر من

ً
كال ذمة امات ل الناقل. من م يل حيث

ان م من املسافر بنقل م ن،فيل املسافر ة مواج امات ل من عدد وي ا

فاظ با
ً
أيضا م يل كما ، تأخ دون و معا

ً
سليما الوصول ان م إ القيام
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معھ ا يحمل ال أمتعتھ يقوم. ع ال متعة بخالف صوذلك

مع يرتبط
ً
مسافرا س ول أمتعة، مرسل أو شاحن الة ا ذه ون ا،في

الناقل مسئولية يدخل اص،لذلك لأل جوي نقل عقد وي ا الناقل

ا عل واملحافظة املسافر أمتعة نقل اص لأل وي املسافر.ا م يل املقابل و

ا النقل ولوائح عليمات النقل،وإتباع أجرة لتعليماتبدفع ينصاع وي،وأن

م حراس ان طاملا عية وتا الناقل .وأوامر

من ابشارةوالبد للر وي ا الناقل مسئولية أن إ الصدد ذا

ع
ً
عرضا وي ا النقل موضوعات أك من و اماتھ ال خالل عن ناتجة

آ من ا ل وما ة و ا وادث ل يجة ن وذلك حياةالقضاء، ع جسيمة ثار

القانونية ا طبيع حول القانونية النظر ات وج تباين وكذلك ، واموالة املسافر

ذه يحكم دو نظام إختيار من البد نظري ة وج ومن حدة، ع نظام ل

خصائص مع تتفق
ً
قواعدا ب ي أن مية،ع غاية مر الن املسئولية

ناحية، من وي ا فمنالنقل أخري، ناحية من ا ف وجد ال الظروف ومع

القواعد أن ن تب الدول من العديد وي ا النقل ا مر ال خالاللتجارب

ال الوطنية اصة ا والقواعد البحرى، أو ي ال النقل ع تطبق ال العامة

وي ا الناقل مسئولية تحكم ي ل مالئمة ة،غ جو عات شر ل ش صدرت

اماتھا ال خالل عن لم.لدو ة و ا عات شر ال من العظ والغالبية

النقل من النوع ذا اصة ا االطبيعة الغالبة. ترا الدولية الصفة عن
ً
فضال

وي  ا موحدة.  للنقل دولية قواعد وضع إ اجة ا إزدادت املنطلق ذا من

ا الناقل امات وال قوق
ً
تنظما .ويواك
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وي ا النقل عقد أثار ع الضوء سلط سوف البحث ذا خالل ومن

نا دارس ترتكز وسوف ان بالط اصة ا الدولية تفاقيات اب ع–للر

وي ا النقل عقد وم ول( مف اب)املبحث للر وي ا الناقل امات ( وال

ي الثا اب) املبحث للر وي ا الناقل الثالثامل( وحقوق نتطرق)بحث وسوف

الدولية تفاقيات اب للر وي ا الناقل مسوؤلية عن ديث ا ( ا

ع الرا ملا) املبحث
ً
وفقا البحث وقمست التحلي املن ع ذلك أعتمدت وقد

:ي

ول وي: املبحث ا النقل عقد وم .مف

ي الثا ا: املبحث للر وى ا الناقل امات .بإل

الثالث وي : املبحث ا الناقل .حقوق

ع الرا الدولية: املبحث تفاقيات اب للر وي ا الناقل .مسئولية

اتمة ا

والتوصيات النتائج

ول  املبحث

وي  ا النقل عقد وم مف

وي ا النقل عقد وخصائص ف عر ا املبحث ذا نتطرق سوف

اب ول( للر )املطلب

ابوط للر وي ا النقل عمليات ي( بيعة الثا ) .املطلب

ول  املطلب

اب للر وي ا النقل عقد وخصائص ف عر

إال خرى النقل عقود من ه غ عن يختلف ال وي ا النقل عقد أن

لسنة وأرسو أتفاقية يموجب وي ا النقل عقد ف عر تم ولقد تنفيذه وسيلة
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بمقتضاة: بأنھ1929 إعقد ان م من بضاعة أو ص بنقل الناقل م يل

أجر مقابل طائرة بواسطة .أخر
ً
داخليا ون و ،

ً
خارجيا ون ي وقد

ً
داخليا ون ي قد وي ا النقل وعقد

مارات داخل يتم الذي النقل ذلك مثال ، قليمية الدولة حدود داخل تم إذا

تن تجاوز م
ً
دوليا ون و ، املتحدة ية ونالعر فت للدولة قليمية دود ا فيذه

الدو املشرع حرص ولذلك ، قل ع ن دولتي ن ب املثال يل س ع الرحلة

تحكمھ ال القانونية نظمة عدد ع للقضاء لھ املنظمة القواعد توحيد ع

 .

من ه غ عن ه تمي صائص ا من بمجموعة وي ا النفل عقد متاز و

ا و يالعقود :ال

ي-1 رضا عقد وي ا النقل . عقد

تجاري-2 عقد وي ا النقل .عقد

ن-3 انب ملزم عقد وي ا النقل عقد

اذعان-4 عقد وي ا النقل .عقد

عتبارال-5 ع قائم عقد وي ا النقل .عقد

صائص ا ذه ل موجز شرح ي .وفيما

ً
ر : اوال عقد وي ا النقل يعقد :ضا

بمجرد ا عقاد ا يتم ال الرضائية العقود من وي ا النقل عت حبث

ن مع ل ش إفراغھ إ اجة ا دون والقبول يجاب تق. تال كما حيث

من خالية واعية حرة إرادة عن صادر الرضا ذا ون ي بان العامة القاعدة

ا شو ال كما. العيوب نا عفالرضائية للبضا البحري النقل . عقد

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


وقانونية اقتصادية دراسات )R.E.E.J(مجلة

100

عقاد لال الالزمة الثالثة ان ر بتوافر يتحقق ذلك فأن ،
ً
رضائيا عقدا ونھ ف

ب والس واملحل الرضا وال خرى العقود و من. كما البد فالرضا

املحل أما ،
ً
يحا العقد عقاد ال اب( توافره للر وي ا النقل عقد محل أي

م)  فالبد أو،
ً
موجودا ء ال ون ي يأن ،و املحل ذا العامة الشروط توافر ن

للوجود العامة-2.قابل داب و العام للنظام مخالف ون ي ال ا.أو فال إذن

نما ب ،
ً
منتجا ا ال عت ال ن للتعي قابل وال ن مع غ محل ع ينصب الذي

التطر  أو جرة ن ع دون املحل ع ورد بأنلو نا القول فيمكن ، ا إل ف

ام الل محل ف ، للعقد محال عد ال ا أل ، ن ع لم جرة أن ولو منتج الرضا

، الناقل إ ا سداد املرسل ام ال يمثل والذي إبرامھ عد العقد من ناتج

ن عي مكن جرة(و ع) اى الت نيھ اجراملثل،والنتفاء العامة للقواعد وفقا

ة التجار عمال من ا أعمال باعتبار ان بالط اصة ا ات الشر ال.أعمال حيث

املقابل ذا ل ش من اتخذ ما م ، بمقابل عمال إال ا ل وي ا النقل ون أما.ي

ومشروع عقد ل ض مف ب فالس ، وي ا النقل عقد ب الس ناحية من

ي الذي و ب الس أن اى ، العكس ت يث اصمالم ا التجاري التعامل حتمة

العقد إبرام ب الس عن السؤال دون جوا البضاعة نالحظ. بنقل كما

ب الس عن سال أن دون ة التجار وراق تخصم حيث املصارف أعمال

الزمنا لو حيث ب، الس عن سال أن دون ا عل ة و امل ات الشي وتصرف

م تمكنت ملا ب الس من بالتحقق ف الاملصار ا فكيف ا، أعمال أداء ن

داء سرعة املتم وي ا ..1النقل

. 79، ص1992د عاشور عبد الجواد ، موجز القانون الجوي ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، - 1
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ً
تجاري : ثاثيا عقد وي ا النقل :عقد

تم م للناقل سبة بال ة التجار عمال من وي ا النقل عقد أن

املقاولة يل س ع فردا1النقل ان سواء ، بھ القائم ص ال عن النظر غض

من
ً
صا ام شركة العامام القانون اص أ أو اص ا اصالقانون أما. أ

ذا ان م ا تجار أيضا عت العقد فان الشاحن اى خر للطرف سبة ال

ة التجار عمال لفكرة تطبيقا ، ة تجار بأعمال النقل علق و ، تاجرا الطرف

ت يث أن إ التاجر تجارة شؤون النقل علق دائما ض ف و ، .العكسبالتبعية
ً
ن: ثالثا انب ملزم عقد وي ا النقل : عقد

م فل ، ن طرف من ل ذمة امات ال رتب و ن انب ل ملزم عقد و ف

البضاعة ع املحافظة
ً
أيضا م ل و وأمتعتھ الراكب ع باملحافظة الناقل

الشاحن من ا استلم سلي) املرسل(ال و ع للبضا وي ا النقل إعقد ا م

جرة بدفع الشاحن م ل و ، إليھ .(2(املرسل
ً
عا إذعان: را عقد وي ا النقل : عقد

النقل عقد والشاحن اب للر وي ا النقل عقد الراكب أن حيث

ات شر أن ذلك ، وي ا النقل عقد شروط مناقشة ستطيع ال ع للبضا وي ا

افة ال ع املطبوعة ا شروط عرض تقبلالنقل وال واحدة شروط و

للناس غ ال ال العامة املرافق من عت وي ا والنقل ، ا ف املناقشة

يذعن خر الطرف الن ذعان عقود من وي ا النقل عقد عت نا ا،ومن ع

الناقل شروط قبل .و

.  . 94د عاشور عبد الجواد ، المرجع السابق ، ص -1
، 2010عي االسكندریة ، عبدهللا اقصاصي ، االلتزام بضمان السالمة في العقود ، دار الفكر الجام. د -2

.17ص
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ً
ال: خامسا عتبار ع قائم وي ا النقل :عقد

النقل عقد واملتمثلأن ال عتبار من
ً
نوعا يتضمن وي ا

الناقل مع العقد ابرام الناقل يرفض أن يمكن ال ناءات ست ببعض

بالطاقة ناحية من وتتمثل بالطائرات النقل بطبيعة تتعلق والشاحن،ال

وي ا الناقل يلزم أن للشاحن يجوز ال حيث محدودة للطائرة يعابية س

ن ال ،بقبول العظ ا غالبي او للطائرة يعابية س الطاقة غطي عندما

مع العقد إلزام يرفض أن للناقل يحق الة ا ذه ون.ففي ي أخرى ناحية ومن

النقل مع نة ال طبيعة تتالئم ال عندما بالرفض ملزما وي ا الناقل

للرفض ر امل ب الس اعطاء الناقل ع الة ا ذه .بالطائرات،و

ي الثا املطلب

اب للر وي ا النقل عمليات طبيعة

وي ا الناقل يقوم أن اب للر وى ا النقل عمليات شركة(يقصد

ان آخر) ط ان م إ ان م من ا رحال ع بالطائرات م وامتع اص بنقل

محدد أجر وى.مقابل ا النقل عمليات ن ب التمي إ يحتاج مر ذا و

خرىللر  النقل بوسائل ا نقل عمليات عن اب. اب الر نقل ن ب التمي قت و

اب الر نقل يتم ال ة و ا الرحالت أنواع بالطائراتوتحديد ع البضا ونقل

ا .1عل

ً بوسائل: اوال ا نقل وعمليات اب للر وى ا النقل عمليات ن ب التمي

خرى  النقل

الر نقل عمليات توفتتم إ يؤدى مما سرعة تتم ا بأ بالطائرات اب

بصورة العمليات ذه القيام ا يمك الطائرات أن ذلك ع ترتب وقد الوقت،

محمود مختار بریرى ، مقدمات عامة أغراض المالحة الجویة ، عوارض المالحة الحویة ، دار . د -1
.17،ص2005النھضة العربیة ،القاھرة ،
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املختلفة القارات وع ن و لة طو وملسافات ار وال الليل ساعات خالل منتظمة

يو  مما ة قص ات ف يتم أنھ بالطائرات النقل عت و ل مشا عاملدون فر

النقل بوسائل ا نقل أثناء تحدث ال والسرقات ضرار ضد ع للبضا ماية ا

ية وال املائية ا. خرى ال املسافر ة ا إ يتم أن يمكن اب للر وى ا النقل و

أقل أرضية يالت س سوى ة كث ملتطلبات حاجة دون مباشرة الراكب ا إل

املطلو  يالت س ال تلك من لفة واملائيةت ية ال خرى النقل لوسائل والبد.  ة

أماكن ارة ز ع ساعد قد اب للر وى ا النقل عمليات أن إ شارة من

ا ار ز باالماكن ون ت لم . جديدة

 
ً
بالطائرات-ثانيا ع البضا ونقل اب الر نقل ن ب .التمي

فيحت العدد ة لك يجة ن اب الر نقل أثناءعمليات دمات اجون

نما ب م رحال اء ان فور ت ت ان الط ات شر م صل أن إال ة و ا الرحالت

تجعلھ ى ل ع البضا شاحن صية ان الط ات شر تم ع البضا نقل عمليات

ة و ا ا رحال ع عھ بضا ينقل دائم ان. عميل الط ات شر تبذل ذا ول

لال  ا خدما ن لتحس ا ود نقلج خدمة توف ذلك ومثال العمالء ؤالء حتفاظ

املختلفة ع البضا لنقل متعددة أسعار وعرض للباب الباب من ع البضا

وإ. بالطائرات من ا لنقل أخرى عمليات إ بالطائرات ع البضا نقل حتاج و

ستوجب مما ، ا سليم ن ا وتخز الطائرات من ا غ وتفر ا و املطارات

والتخليصتن ن لل اتب م شاء وإ رضية دمات ل الالزمة جراءات ظيم

ع للبضا ن والتخز والتجميع للتعبئة يالت س . و
ً
ا: ثالثا عل اب الر نقل يتم ال ة و ا الرحالت أنواع تحديد

ورحالت املنتظمة ة و ا طوط ا رحالت ع اب الر نقل يمكن

املنتظم غ ھ و ا طوط الرحالتا ذه ن ب الفرق ي فيما ن نب وسوف : ة
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و الة ا املنتظمة:ففي ة و ا طوط ا الرحالت: رحالت ا قصد و

أك أو ن مطار ن ب ان الط ات شر ا س ال ور م املفتوحة ة و ا

بتكرار الرحالت ذه سي عند أو معلن مواعيد جدول وفق سلفا محددين

ثاب أووانتظام اب الر لنقل محددة طوط ا ذه ون ت وقد ن ووا ن ت

جداول ناك أن ع العمل استقر وقد ، فقط ع البضا أو ع والبضا اب الر

وح ل أبر أول من تبدأ الصيفية املنتظمة للرحالت وأخرى31مواعيد ر أكتو

ح نوفم أول من تبدأ ة جداول. مارس31شتو ان الط ات شر إوتقدم ا

افية ة بف ا العمل بدء قبل ا العتماد املعنية للدول ى املد ان الط . سلطات

املنتظمة غ ة و ا طوط ا رحالت الثانية الة ا الرحالت: أما ا قصد و

ن ب خاص اتفاق ع بناء محددين ن مطار ن ب ا سي يتم ال ة و ا

الط ئجار الس ان الط وشركة ن عددالشاحن لنقل ا حمول ئجار اس أو ائرة

ما بي ا عل يتفق ال املواعيد اب الر من قد. محدد ة و ا الرحالت ذا و

ون ت وقد واحدة دولة إقليم داخل ن مطار ن ب ا شغيل يتم ن ح داخلية ون ت

ن دولت إقلي يقعا ن مطار ن ب ا شغيل يتم حيث دولية الرحالت ذه

ن . مختلفت

ي الثا املبحث

اب للر وى ا الناقل امات إل

يد تم

عقد تمي و ن انب امللزمة العقود من اب للر وي ا النقل عقد أن

ن طرف غ فيھ يوجد ال ول النقل أن ع البضا نقل عقد عن اب الر نقل

والناقل-:ما الذين. الراكب الثالثة باألطراف سمح ال العقد عقدفطبيعة
ً
معا إليھ واملرسل املرسل مقام يقوم الراكب ألن ؛ ع البضا من. نقل والبد
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ال تھ وج إ املسافر بتوصيل فقط م يل ال وي ا الناقل أن اإ شارة

وى ا النقل عقد عن ناتجة أخرى امات إل عاتقھ ع يقع ا،بل يقصد

اص النقل1لأل مجرد ا مي أ اماتوسو . ،تفوق ل ذه نبحث ف

التالية املطالب قوق :وا

ول  املطلب

املحدد املوعد النقل نفيذ ب الناقل ام إل

عليھ املتفق املوعد املحدد ان امل ا الراكب إيصال الناقل . ع

ة دور شرات خالل من أو ن الطرف باتفاق إما ون ت املوعد تحديد قة وطر

ال ا اعل نفيذ ب م ل و ور م ل تلك. ناقل ورد ما تنفيذ الناقل أخل فإذا

عن
ً
مسؤوال الناقل ان املحدد املوعد عن الراكب وصول وتأخر شرات ال

ذلك جراء من الراكب ب يص الذي الضرر ض نفيذ2عو ب وي ا الناقل م ل و ،

الص يجاب و املسافر، ن و نھ ب عليھ املتفق ويالنقل ا الناقل قبل من ادر

من ون ي ،فال ور م
ً
ا موج

ً
عاما

ً
إيجابا عت املحدد باملوعد النقل تنفيذ

املشروعة لألسباب يجاب،إال ذا يقبل من أي مع التعاقد رفض الناقل حق

ذلك لھ تج أن. ال يح ال التحليل قأن يجاب ذا تحليل اردنا واذا

ي الذي الالعرض للتعاقد عامة دعوة مجرد عن عبارة و وى ا الناقل بھ قوم

،
ً
عاما

ً
إيجابا رغب. عت ما إذا املوجب و ون ي املسافر أن حيث

خ ذا ع ان للناقل، يجاب ذا بتوجيھ املسافر قام ما التعاقد،وإذا

العقد لينعقد يجاب ذلك املادة.   قبول أشارت يـالمن) 27(وقد مون إتفاقية

راكب1999لسنة أي مع التعاقد رفض ق ا للناقل أعطت وقد ذلك ا م

.135، ص 2007محمد بھجت قاید ، الموجز في القانون الجوي ،دار النھضة العربیة ، القاھرة ، . د-1
، ص 2009 محمد ،  القانون الجوى الداخلي والدولي ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، حمد هللا. د-2

42.
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عليھ مسئولية ي أد ياتا). 1(دون شروط من السادسة املادة خولت ولقد

أسباب إلبداء ضرورة دون التعاقد رفض للناقل ق ا ذات اب الر ). 2(لنقل

يجب املسألة ذه انھ أن نإال أمر نفرق أن ول-.علينا ُيقدم: مر عندما

خالل من عامة،وذلك كخدمة افة ور م ول منتظمة بصفة خدماتھ الناقل

لھ يجوز العام،فال املرفق ل ش الة ا ذه تخذ منتظمة،و ة دور رحالت

مشروعة ألسباب إال لھ يتقدم مسافر ألي النقل ي-.رفض الثا مر و:   و

العام،والا املرفق ل ش وى ا الناقل ا ف يتخذ ال عندما أ الطلب حسب لنقل

ع مسافر ل مع يتعاقد بأن خدماتھ تتم وإنما مفتوح، ور م خدماتھ يقدم

أن وي ا للناقل يجوز الفرض ذا ، حده ع نقل عملية ل و حدة

 
ً
طبقا وذلك أسباب، إبداء إ حاجة دون التعاقد دارة،واليرفض سلطان ملبدأ

ذلك عليھ .(3(معقب

رقم ى ور تحاد الئحة
ً
وى2004لسنة261ايضا ا الناقل تلزم

الطائرة ن مل الصعود من الراكب ومنع النقل تنفيذ عدم حالة ض بالتعو

معقول  ب س ذلك يكن مالم ا ال املشار الالئحة من الثانية للمادة
ً
طبقا وذلك

السفر وثائق كفاية عدم أو من و والسالم ة بال املتعلقة .األسباب

لسنة وارسو إتفاقية أشارت لسنة1929وقد يـال مون إتفاقية م

املادة1999 نصت حيث ذلك ذلك لسنة) 19(ا وارسو إتفاقية م،1929من

املادة لنص لسنة) 19(واملقابلة يـال مون إتفاقية ح1999من نصتم، يث

لسنة19املادة يـال مون إتفاقية أن1999من ع عن" م
ً
مسئوال الناقل ون ي

ق بطر ع البضا أو متعة أو اب الر نقل التأخ عن شأ ي الذي الضرر

لیس في ھذه اإلتفاقیة ما یمنع الناقل من " نصت على  أنھ 1929من إتفاقیة وارسو لسنة ) 27(المادة -1
". رفض إبرام أي عقد للنقل

.56محمود مختار بریرى ، مرجع سابق ، ص . د- 2
.42حمد هللا محمد حمد هللا  ،مرجع سابق ،ص . د-3

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


وقانونية اقتصادية دراسات )R.E.E.J(مجلة

107

ت أث إذا التأخ عن شأ ي الذي الضرر عن مسؤوال ون ي ال الناقل أن و،غ ا

افة ووكالؤه عوه وتا و إتخذ أنھأنھ أو الضرر لتفادي الالزمة املعقولة التداب

التداب ذه مثل إتخاذ م عل أو عليھ الناقل". استحال ام إل أن نالحظ نا و

وي ا الناقل أن بمع عناية، ببذل
ً
اما إل و املحدد املوعد بالنقل وي ا

املحدد امليعاد النقل إلتمام الواجبة العناية ببذل .ملزم

ىا الثا ملطلب

النقل وثائق سليمھ و املسافر سالمة بضمان الناقل ام إل

و اص لأل وي ا الناقل عاتق ع يقع الذي مية أ ك ام إلل أن

القيام ميناء من املسافر بنقل يقوم أن الناقل ن،وع املسافر سالمة ضمان

معا
ً
سليما الوصول ميناء وأ. إ كفلتھ مر ذا الدوليةو تفاقيات قرتھ

مع املسافر سالمة ام ال تطور ،وقد وي ا بالنقل اصة ا الوطنية ن والقوان

لسنة وارسو إتفاقية ظل ان وي،ف ا النقل أدوات م،مجرد1929تطورة

غاية بتحقيق
ً
اما ال أصبح التطور ذا مع أنھ عناية،إال ببذل ام وسوفإل

خالل من التطور ذا التاليةنو :الفروع

ول  الفرع

عناية ببذل ام ال و ام إل السالمة بضمان الناقل ام إل

لسنة) 20(املادة وارسو إتفاقية ون1929من ي ال الناقل أن ع نصت

وقوع لتجنب ة الضرور التداب افة إتخذوا قد عيھ وتا أنھ ت أث إذا
ً
مسئوال

ذلك م عل إستحال أنھ أو عنايةالضرر، ببذل ام ل و ذا و والنص. ،

العناية تقتضيھ ما ل فقط يتخذ وأن السالمة بضمان الناقل يلزم السابق
ً
خالفا أنھ غ ا، يقصد ال ة ا إ معا

ً
سليما املسافر لتوصيل الالزمة

طأ ا ألن الناقل، خطأ إثبات املسافر ع س ل عناية ببذل ام ل لقاعدة
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حتياطاتمف  وأتخذ العناية بذل أنھ ت يث أن الناقل ع بل جانبھ، ض

لھ يمكن الظروف،ح نفس وضع إذا ص ر ا الناقل ا يتخذ ال افية ال

املسئولية من .التخلص

الناقل مسئولية أن القول ستطيع السابق النص تحليل ع ناء و

الناقل يلزم فال ي، تقص ع طا ذات وي الالزمةا العناية ببذل إال وي ا

مال إثبات عبء عليھ يقع الذي املسافر سالمة ذه.لضمان تحقق لم واذا

جن ب الس ت يث أن إ
ً
مسئوال الناقل أصبح للمسافر سبة بال .الغاية

ي الثا الفرع

غاية بتحقيق ام إل و املسافر سالمة بضمان الناقل ام إل

إتفاقي لسنةظل وارسو سالمة1929ة بضمان الناقل ام إل ان

محاط وي ا النقل ون ل وذلك ره؛ ي ما يجد عناية ببذل
ً
اما إل املسافر

وجھ ع ن املسافر سالمة بضمان بھ يقوم من إلزام يمكن وال باملخاطر،

 
ً
أمانا النقل وسائل أك الطائرة أصبحت ا ا الوقت أنھ غ ذاالتأكيد، و

سالمة بضمان الناقل ام إل وي،وجعل ا الناقل مسئولية شديد ال ا ادى

من العديد ناك و عناية بذل من بدل غاية بتحقيق
ً
اما إل ن املسافر

ام إل املسافر سالمة بضمان الناقل ام إل ا أساس ع أصبح ال عتبارات

عتبارات ذه ومن غاية ؛حيثبتحقيق وي ا الناقل مسئولية شديد ال

انت حيث ا، طبيع حيث من
ً
ا جذر

ً
تحوال عرفت وي ا الناقل مسئولية أن

أصبحت ثبات،ثم الواجب طأ ا أساس ع تقوم ية تقص مسئولية

املسئولية نة قر ع بناء ض املف طأ ا أساس ع تقوم عقدية مسئولية

الناقل،والقابل لذلكجانب املقررة بالوسائل العكس إلثبات لم. ة الحق تطور و

عدم إثبات ق طر عن مسئوليتھ من يتخلص أن وي ا الناقل ان بإم عد
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الضرر  وقوع شأنھ من ما افة إتخاذ ،أو رة القا القوة طأ،أو بدأ. ا حيث

فلم السالمة بضمان ام ل عن وي ا الناقل مسئولية شديد نحو التوجھ

القديمة املخاطر بذات
ً
محفوفا الثانية العاملية رب ا عد وى ا النقل عد

بھ، بص ت انت والتطور)1(ال وى ا النقل أدوات صناعة ،فالتطور
ً
قدرا ن املسافر تحميل ر ي ما معھ ناك عد لم ة و ا باألخطار بؤ الت انية إم

وى  ا النقل أخطار عن املسئولية رمن ظ منو ام ل ذا تصعيد ذلك

الغاية ذه تتحقق لم فإذا غاية، بتحقيق ام إل ليصبح عناية ببذل ام إل مجرد

ون ي وي ا الناقل أن بمع القانون بقوة مسئولية مسئوليتھ،ف عقدت إ

خطأ بإثبات إال ا م التخلص من يتمكنھ الضرر،وال حصول بمجرد
ً
مسئوال

ال ص ال أو حقوقھاملضرور منھ ستمد املستوي)2(ذي من ضرار انت ،،إذا

للمادة
ً
طبقا لسنة) 21/1(ول يـال مون إتفاقية ال. 1999من عتبارات ومن

غاية بتحقيق ام ال املسافر سالمة بضمان الناقل ام ال ا اساس ع أصبح

سالمتھ ع املحافظھ املسافر قدرة عدم ما. مسألة ذا امو إل ون ر ي

املسافر فقدان و غاية، بتحقيق
ً
اما إل ن املسافر سالمة بضمان وى ا الناقل

حركتھ ون ت سدية،حيث ا سالمتھ يحقق أن شأنھ من ما إتخاذ القدرة

ضمان عن
ً
مسئوال الناقل يجعل عيھ،مما وتا وي ا الناقل قبل من ومة مح

ي ن بتحقيق ام إل بإعتباره عنايةالسالمة ببذل س عات. جھ،ول شر ال أن بل

ضمان مجرد من عد أ إ وى ا الناقل ام بإل ب تذ ن املسافر بحقوق املتعلقھ

جودة)3(حقوق من قدر توافر بضمان فقط،بل املضرور املسافر ض عو

فكرة الخطأ في إتفاقیة وارسو ومسئولیة الناقل الجوى الدولى ، دار النھضة –د محمد موسى دیاب -1
.207، ص 2000العربیة ،القاھرة ،

: راجع 2
- Revue française de droit aérien et spatial, op. cit., p. 240.

:راجع -3

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


وقانونية اقتصادية دراسات )R.E.E.J(مجلة

110

دمة لسنة) 1(ا جواتيماال ول بروتو إليھ تطرق و من) 21(م،وملادة1971و

يـ مون لسنةإتفاقية .(2(م1999ال

بضمان الناقل ام إل إعتبار ع ة املصر النقض محكمة قضت وفد

بتحقيق ام إل و املسافر سالمة بضمان الناقل ام إل بأن ن املسافر سالمة

أن ا بقول وذلك دود ا أضيق إال دفعھ يمكن ال يجة اص" ن نقل عقد

س بضمان
ً
اما ال الناقل عاتق ع غايةيلقى بتحقيق ام إل و الراكب،و . المة

ذا عن الناقل مسئولية تقوم النقل عقد تنفيذ أثناء بضرر الراكب ب أص فإذا

إال املسئولية ذه ترتفع جانبھ،وال من خطأ وقوع إثبات إ اجة ا غ الضرر

املضرور،أو الراكب من خطأ عن ،أو رة قا قوة عن شأ ادث ا أن و ت أث إذا

الغخطأ . من
ً
اما

ُ
أمرا ذلك فأن الالزمة النقل وثائق ن املسافر سليم خصوص و

املسئولية بحدود التمسك من الناقل حرمان إ يؤدى بھ ام ل للغاية،فعدم

لسنة وارسو إتفاقية ا عل .(3(م1929املنصوص

جما أو فردى نقل ند مس سلم أن وي ا الناقل وع

ن،و املادةللمسافر ا حدد البيانات من عدد ند املس ذا يتضمن أن جب

تفاقية من لسنة. الثالثة يـال مون إتفاقية سلم1999أما بأن الناقل فتلزم م

أنھ ع ا بنص وذلك التالية نات الب ع تحتوى سفر تذاكر ن حالة" املسافر

يتض جما أو فردى نقل ند مس سليم ن يتع اب الر ينقل ما :من

ي-ا ا ال واملقصد املغادرة نقط .بيان

1spacejournal - The aviation &- April/June 2011 Year X no.2 – p 10 .
جالل وفاء محمدین ،  المباديء العامة فى القانون التجاري والبحري ،  الدار الجامعیة ، االسكندریة . د-2

.291، ص 
ض القواعد لمزید من التفاصیل انظر حول إنضمامات وتصدیقات الدول على إتفاقیةوارسو لتوحید بع3

.الخاصة بالنقل الجوي الدولي  المنشور على الموقع اإللكتروني 
http://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/WC-HP_EN.pdf
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نقطتا-2 انت التوقف،إذا نقاط من قل ع واحدة نقطة بيان

انت إذا وذلك واحدة طرف دولة إقليم ن واقعت ي ا ال واملقصد املغادرة

أخرى دولھ إقليم واقعھ ا عل متفق توقف نقاط أو توقف نقطة .ناك

الفقرةيجوز -2 إليھ املشار النقل ند مس سليم عن ) 1(ستعاضة

ورة املذ املعلومات ا ل أخري وسيلة ستخدمت)1(بأي
ُ
أ الفقرة،وإذا تلك

ً
كتابيا

ً
بيانا سليمھ الراكب ع عرض أن الناقل فع خرى الوسيلة ذه مثل

الوسيلة ذه لة امل .باملعلومات

ت أوجبت سفربذلك تذكرة املسافر سليم ضرورة الناقل ع فاقية

املادة أجازت التذكرة سليم عدم حالة البيانات،و ذه ع أن) 2/3(مشتملة

وثيقة مقام بديلة،تقوم أخرى وسيلة املعلومات فيھ تدون
ً
كتابيا

ً
بيانا سلم

.النقل

للطائرة صعود بطاقة املسافر سليم ب الناقل م ل درجةشت).2(و ع مل

النقل وثيقة أن صل و الرحلة الطائرة،ورقم ن م ع املقعد السفر،ورقم

العم الواقع الوضع أن عينھ،إال ص ل تصدر وال صيھ ست ل

ل ش صية التذكرة ون ت الوطنية دود ل العابر الدو النقل يختلف،ففي

أخ)3(ما ص التذكرة ذه ستخدم أن يجوز ال قد،إذ يكن لم املسافر غ ر

إ الدولة حدود داخل من إنتقالھ انية إلم ة املطلو حات التصر ع حصل

تصدر ال حوال صية،إال إعتبارات ع السفر تذكرة تقوم ا،وال خارج

لطوائف مخصصھ بأسعار ون ت الطالبية،وال ات ا اإلش م عي اص أل

حددت البیانات التي یجب أن تتضمنھا تذكرة السفر 1929ارسو لسنة من إتفاقیة و) 3(المادة -1

حمد هللا حمد هللا  ، القانون الجوي ،الجزء الثاني ، عقد النقل الجوي الداخلي والدولي ، دار النھضة . د-2
.52، ص 2010العربیة ، 

وتعدیالتھا ، وال 1929لسنة لم یتطلب التشریع الدولي  ذكر  ذكر إسم الراكبسواء في إتفاقیة وارسو -3
.1999إتفاقیة مونتریـال لسنة 
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ا ا ذه ور،و م ا من التنازلمعينھ يجوز إسمية،وال التذاكر ا ف تصدر الت

املسافر ا سلم ي أن يجوز السفر تذكرة أن حوال،كما من حال أي ا ع

عنھ ينوب من ا سلم ي أو الرحالت).1(بنفسھ تنظيم ع املشرف ا سلم ي ،أو

اص من مجموعات سفر حالة . السياحية

الثالث املطلب

بن الناقل ام اإل عل واملحافظة املسافر حقائب قل

الرحلة خالل ا عل واملحافظة املسافر حقائب بنقل م يل وي ا الناقل

حقائب ع باملحافظة وي ا الناقل ام إل طبيعة ا سبة ال و ة، و ا

لة م قائب ا ذه ون بحسب ن حالت ن ب نفرق أن علينا يجب ن املسافر

، و الة ا الطائرة،بلو ن م ع معھ املسافر ا يحمل ال ال تلك و

الة وا الطائرة، ن م ع ن لل املخصص ان امل ا ليضع الناقل إ سلم

وتظل معھ املسافر ا يحمل صية أو لة م غ حقائب ا و الثانية

اليد كحقائب الرحلة طوال ع. حراستھ ا نفصل ام ل ذلك تفصيل النحوو

:التا

ول  الفرع

لة امل قائب ا

املادة لسنة) 18/1(نصت وارسو إتفاقية الناقل1929من ون ي أن ع

قائب ا تلف أو ضياع أو تحطيم حالة يقع الذي الضرر عن
ً
مسئوال

ة ف خالل وقعت قد الضرر ا ع نتج ال ادثة ا انت إذا ع البضا أو لة، امل

عنايةالنقل ببذل ام إل لة امل قائب ا ع املحافظة أن ع ذا و و . ا

ً التفاقیة وارسو . د -1 حمدى مصطفى ، االستثناءات الواردة على مسئولیة الناقل الجوي الدولي وفقا
مع االشارة إلى قانون التعامالت 1999والبروتوكوالت المعدلة لھا واتفاقیة مونتریال 1929

الطیران المدني في ظل (حث مقدم للمؤتمر الدولي السنوي العشرین التجاریة االماراتي ، ب
.279،  ص 2012، جامعة االمارات العربیة المتحدة ، ) التشریعات الوطنیة واالتفاقیات الدولیة 
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املادة أن أن) 20/2(غ ع نصت تفاقية ذات الناقل"  من ون ي ال

خطأ عن نتج الضرر أن ت أث إذا متعة و ع البضا نقل حالة
ً
مسئوال

الطائرة، قيادة أو ان، وتا1الط وأنھ املالحة، التدابأو ل إتخذوا قد عوه

الضرر  وقوع لتفادي خرى الوجوه افة من النصوص. الالزمة من ن ب ي

متعة سالمة بضمان وي ا الناقل عاتق ع املفروض ام ل أن السابقة

قلب مع عناية، ببذل
ً
اما املسافر،إل سالمة بضمان ام ل مثل مثلھ لة، امل

اض بإف ثبات ماعبء مع يتفق ما و ذا ولعل الناقل، جانب طأ ا

جانب من خطأ وقوع بإثبات متعة صاحب ليف ت ألن ذلك العدالة، تقتضيھ

ا سليم عد لة امل أمتعتھ عن
ً
عيدا يظل ألنھ ة، الصعو شديد أمر الناقل

املحافظة الناقل تقص ض يف أن واملنطقي الطبي من ان لذا عللناقل،

الرحلة ه ف طوال حراستھ ال قائب ا . (2(ذه

للمادة لسنة) 17/2(أن يـال مون إتفاقية الناقل" م1999من ون ي

متعة تلف حالة الضرر عن
ً
ما... مسئوال قدر و

ً
ناجما الضرر ان إذا أنھ غ

ذ عيب أو ا نوعي أو متعة امن خلل عن
ً
ناجما ون وني ي فال ا ف ي ا

مسئول يال)3..." (الناقل مون اتفاقية أن نالحظ النص ذا تحليل خالل ومن

ببذل س ول يجة ن بتحقيق ام إل لة امل متعة ع املحافظة أن ت أعت

املادة.  عناية لنص
ً
)17/2( ووفقا

ونعتقدبأن المشرع الدولي لم یحالفھ التوفیق في . المشرع الدولي قد وحد بین البضائع واألمتعة المسجلة-1
ن األمتعة المسجلة عبارة عن حاجات الشخص ومستلزماتھ ، وھي تخرج عن المعني ذلك ،  أل

.م 1929من إتفاقیة وارسو لسنة ) 20/2(، ) 18/1(التجاري للبضائع ، أنظر  نص المادتین 
، ص 1986محمد فرید العریني ،  القانون الجوي ،  النقل الجوي ،  الدار الجامعیة ، بیروت ، . د-2

103.
م، إال أن بروتوكول جواتیماال قد 1971من بروتوكول جواتیماال لسنة ) 17(ھذه المادة تقابل المادة -3

, ساوى  بین األمتعة المسجلة والغیر مسجلة
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عم متعة سالمة بضمان الناقل ام إل ون ي ال مون اتفاقية قمن ي ا

ذه من التخلص وي ا الناقل يملك وال يجة، ن بتحقيق
ً
اما ال أضرار من ا

ي ذا عيب أو متعة، طبيعة عن فقط
ً
ناتجا ان الضرر أن بإثبات إال املسئولية

ا .ف

واتفاقية وارسو اتفاقية نصوص تحليل خالل من نا، القول ستطيع و

املشر  أن ا الشأن ذا يال لسنةمون يـال مون إتفاقية ظل الدو 1999ع

ام ل طبيعة ن املسافر،و سالمة بضمان الناقل ام إل طبيعة ن ب ساوي قد
ً
اما إل ما تجا الناقل ام ال وجعل ، لة امل املسافر حقائب ع فاظ با

غاية حقق. بتحقيق و أيجابية طبيعة ذات الدو للمشرع املوقف ذا و

فمص ،
ً
ا ومعنو

ً
ماديا

ً
باملسافرإرتباطا ترتبط قائب ا ألن وذلك ، للراكب ة

عد ا داد إس يتوقع وال صية، ال وحاجياتھ مستلزماتھ ا و عن تخرج ال

الرحلة اء .إن

ي الثا الفرع

لة م غيـر قائب ا

لسنة)  17/2(املادة يـال مون إتفاقة أنھ1999من ع حالة"  نصت

إذا
ً
مسئوال الناقل ون ي صية، ال متعة ذلك بما لة، م الغ متعة

وكالئھ أو عيھ تا خطأ أو خطئھ عن
ً
ناتجا الضرر ."ان

الغ متعة و قائب ا ع باملحافظة وى ا الناقل م يل ذلك ع نا و

املس الوزن حدود انت طاملا مقابل دون بذلك م ل لةو بھم و. ،)1(موح

ستطع يجة ن تحقيق أو عناية ببذل ام إل ان اذا وحول ام ل ذلك مناقشة

تظل صية ال متعة و قائب اا ذه أن ذلك عناية، ببذل
ً
اما إل أنھ القول

135محمود مختار بریرى ،  مرجع سابق ،  ص . د-1
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إ تھ س ون ت ما أقرب ا ق الذي الضرر أن ع مما املسافر، حراسة

الناقل إ ا م الراكباملسافر ذا ام إل ون ي أال الطبي فمن وي، ا

عناية، ببذل
ً
اما ال إال ا عل باملحافظة

املخصصةإإضافـة ماكن بتوف
ً
ايضا وى ا الناقل م يل ذلك

فاألو الضياع أو الك ال ا أصا الطائرة،فإذا ن م ع لة م الغ لألمتعة

املسافر، ا حارس و قدباملساءلة متعة بأن املسافر إد إذا حالة أما

املقابل و ذلك، إثبات عيھ،فعليھ تا أو و ه تقص أو الناقل بفعل تضررت

من الالزم القدر بذل أنھ ت يث بأن جانبھ طأ ا ينفي أن الناقل ستطيع

متعة. العناية ذه ع فاظ ا يل .س

الثالث املبحث

ا الناقل ابحقوق للر وي

وتطرقنا ن انب امللزمة العقود من وي ا النقل عقد أن
ُ
سابقا اأشرنا

ن، املسافر أتجاه اص لأل وي ا الناقل عاتق ع تقع ال امات ل إ

عقاد إل طبي آثر ا باعتبار اص، لأل وي ا النقل عقد عن تج ت وال

 
ً
يحا اص لال وي ا النقل .عقد

ذهباال  مقابل فأن وي ا الناقل ع تقع ال امات ل ا ظافة

حقوق عت ال امات ل من بمجموعة الناقل
ً
أيضا املسافر م يل امات ل

ن انب ل امللزمة العقود من اص لال وي ا النقل عقد الن ، وي ا للناقل

ل ذه ومن ن الطرف عاتق ع امات ال ترتب عال تقع ال امات

أجرة بدفع ام ل و وي، ا الناقل عليمات أتباع ام ل املسافر،

دف وإنما مجانية، كخدمة العمل ذا يقوم ال وي ا النقل،فالناقل

شاطھ، جراء من ح الر لتحقيق ساس
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ا ا ام أح يـال مون وأتفاقية لسنة وارسو أتفاقية تتطرق ذهولم

املسافر قبل من للناقل حق عت ال امات ل أو قوق .ا

نقل عن ديث ا صدد ذلك ا أشارت لإلياتا العامة الشروط أن

م، وأمتع اب النقل1الر عقد تختلف ال امات ل ذه أن إ ياتا وأشارت

ذا ،و الداخ وي ا النقل عقد عنھ الدو وي منا عنھ لم نت سوف ما

التا النحو ع ن التالي ن املطلب :خالل

ول  املطلب

النقل أجرة ع صول ا وي ا الناقل حق

الناقل اتجاه املسافر عاتق ع يقع الذي سا ام ل دفع.  إن و

النقل  )2(أجرة
ً
مقدما النقل أجرة تدفع أن ع العرف جرى ذلك,وقد ون و

السفر تذكرة املسافر ا ف سلم ي ال ظة .ال

التذكرة قيمة وي ا الناقل مع املسافر يتفاوض ذا)3(وال ختلف و ،

فالسلطات
ً
داخليا النقل ون حالة ار ا النقل عن الداخ النقل مر

تذكرة ل ل يتقرر الذي السعر تحديد تتو .(4(املختصة

يا عقدونظام ع ا إشار ،حيث الدو وي ا النقل عملية نظم تا

املؤتمر ذا تو ان،و الط ات شر مختلف من ون تت منتظمة دولية مؤتمرات

نظم و العالم ملناطق
ً
طبقا حدة ع تذكرة ل ب اصة ا سعار تحديد

.103،  ص –محمد بھجتقاید،  مرجع سابق . د- 1
دفع مقابل نقل األشخاص وأمتعتھم أو البضائع بالطائرات من مطار إلي ما ی: المقصود بإجرة  أجرة النقل2

. مطار آخر ، وكذلك الشروط والقیود المحددة إلتمام ھذا النقل والعموالت التي تدفع في سبیل ذلك 
. 248قانون الطیران التجاري ، مرجع سابق ،  ص –ھاني دویدار .د: راجع في ذلك 

لطیران التجاري ، النقل الداخلي والدولي ، دار الجامعة الجدیدة ، االسكندریة ، ھاني دویدار، قانون ا. د-3
.247،ص 2002

.240ھاني دویدار  ، مرجع سابق ، ص . د- 4

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


وقانونية اقتصادية دراسات )R.E.E.J(مجلة

117

ومدي السفر ودرجة مھ و ن املسافر ور جم ا،وكذلك ل وي ا ستغالل

إق
ً
جوا السفر ع . بالھ

النقل أجرة تحديد عند عتبار ن ع تأخذ ال مور عض ناك و

املقصودة-:وتتمثل املسافة

ان الط طوط املستخدم ور م ا م و وي ا ستغالل لفة وت

العامة السلطات من املفروضة والقيود املنافسة .وظروف

من الثالثة املادة يمكنأن ال أنھ ع تنص لإلياتا العامة الشروط

وال
ً
مقدما النقل أجرة امل،ودفع بال ا قيم دفع تم إذا إال سفر تذكرة إصدار

الرحلة عد ن واملسافر ن الناقل ن ب النقل بأجرة للمطالبات
ً
انا م ناك يجعل

ة و .ا

د موضوع إ يـال مون وأتفاقية وارسو أتفاقية تتطرق أجرةولم فع

املتبع العرف أن ا،إال بالوفاء املسافر ام إل عدم حالة عليھ تب ي النقل،وما

 
ً
مقدما تدفع ا أ و .ذلك

ي الثا املطلب

النقل ولوائح ن قوان ام بإح املسافر ام إل

واللوائح ن والقوان وي ا الناقل عليمات م يح أن املسافر ع يجب

ح بالنقل عقداملتعلقة وتنفيذ اماتھ ال الوفاء من وي ا الناقل يتمكن

ا م دف ال واللوائح ن والقوان التعليمات ذه و ،
ً
يحا

ً
تنفيذا وي ا النقل

 
ً
يحا

ً
تنفيذا النقل عملية .تنفيذ

عدة ا متثال عليھ توجب النقل ولوائح ن قوان ام بإح املسافر ام وال

إ عن متفرعة امات اماتال ل ذه و النقل ولوائح ن واقوان ام بإح امة :ل
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السفر-1 املحددبتذكرة الوقت باملطار التواجد ام .ل

ملغادرة الوطنية ن القوان ا تتطل ال مركية وا ة دار جراءات إلتمام

امل الوقت قالع مطار يتواجد أن املسافر ع بتذكرةالبالديتواجب حدد

أن عليھ ن يتع الذي للوقت
ً
تحديدا تضمنت قد التذكرة تكن لم فإذا السفر،

مناسب، بوقت قالع قبل املطار التواجد عليھ فيجب املطار، فيھ يتواجد

ز وإلغاء بدونھ، املغادرة حق للناقل ان ضور ا عن املسافر تخلف واذا

ع أخر مسافر لصا زه نتظارمقعده،أو ذا1قائمة ل ون ي أن دون ،

ض بالتعو عليھ الرجوع ق ا . املسافر

وجود خالل من املسافر ع ط ش وى ا النقل ات شر من والغالبية

بوقت القيام موعد قبل ضور ا ضرورة ع ينص السفر تذاكر داخل شرط

قد يكن لم الطائرة،فإذا ن م إ الصعود من ليتمكن ن جراءاتمع أن

ل بعة ت ما حسب متأخر موعد ف الصعود بوابات عند للسفروحضر السابقة

وال للطائرة الصعود من يمنعة أن وي ا الناقل حق من ون في ان ط شركة

الة ا ذا مسوؤلية اي عليھ تب .2ت

للمغادرة-2 الالزمة القانونية جراءات افة اء بإ ام .ل

املادةأشا ام ل ذا ا لسنة) 13(رت اغو شي دة معا من

وإجراءات1944 الضبط، لوائح افة ام إح املسافر ع أوجبت م،وال

ندات املس افة ل
ً
حامال ون ي وأن ، ي،والص مر ا ش تھ3التفت ص ل تة املث

، الرحلة إلتمام والالزمة

في الغالب ما تحدد ھذه المدة بساعتین في حاالت النقل الجوى الدولي، بینما یكتفي بساعة واحدة في -1
- قانون الجوي الطیران التجارى–ھاني دویدار .د:في ذلك راجع. حاالت النقل الجوى  الداخلي

.191ص –مرجع سابق 
.218ناجي عبد المؤمن  ، مرجع سابق  ، ص . د-2
..321إبراھیم عبد الرحمن ،  مرجع سابق،  ص . د3
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يقوم أن مسافر ل ع يجب ذلك ع ناء إجراءاتو اء بإ

ات التأش ع صول ا عليھ يجب كما ي الذا ش للتفت ضوع مارك،وا ا

ذلك تتطلب انت إذا ا إل املتوجھ الدولة لدخول الشروط1الالزمة ستو وأن ،

ندات املس ل بحوزتھ ون ي أن
ً
أيضا عليھ جب و للطائرة للصعود الالزمة

الر )3(والوثائق ات ا ا تتطل رسومال أو ح، تصار أية أو السفر، كجواز سمية

املختصة للسلطات ا سداد منھ .يطلب

الطائرة-3 ن م ع والتعليمات النظام ام بإح ام .ل

املنظمة ن والقوان واللوائح نظمة افة ام إح املسافر ع ن يتع

الرحلة، وسالمة بأمن يخل عمل بأي القيام كعدم ة، و ا وعليھللرحالت

أثناء لوس با الطائرة،واملتعلقة طاقم وأعضاء قائد عليمات وإطاعة ام إح

ا، ف املسموح غ ماكن ن التدخ وكعدم حزمة، ط ور بوط، وال قالع

ع الوقا ة خ السنوات أصبحت القيادةحيث رة دخول عليھ يمتنع كما

الطا ن م ع املسافرون ا يرتك املوجبةال رائم ا لدرجة وتصل متعددة ئرة

ع للتعدى يصل بل التعليمات ام إح عدم ع مر يقتصر ال ة،فقد للعقو

وسالمة بأمن ضرار إ مر يصل قد أو ن خر ن املسافر أو الطاقم أعضاء

ذه مثل يرتكب الذى املسافر بإنزال الطائرة طاقم قيام معة يتوجب مما الرحلة

. فعال 

تذكرة-4 ع رقمھ واملحدد لھ املخصص املقعد ع لوس ا املسافر ام إل

.2السفر

1

154،  ص  1990فایز نعیم رضوان ،   قانون الطیران التجاري ،  كلیة شرطة دبي ، . د2
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اب الر بنقل املتعلقة لإلياتا العامة الشروط عليھ نصت ام ل ذا

املادة إشارت حيث م أن) 7/2(وأمتع تحت" ع يضع أن الناقل يضمن ال

الط
ً
محددا

ً
مقعدا املسافر لمتصرف ما عائرة

ً
خاصا

ً
إتفاقا ناك يكن

.ذلك

عن نتقال ق ا للمسافر عطي ال السفر تذكرة أن املوكد ومن

الطائرة، ع ن م ع لھ مقعد ز ب قام إذا إال تلقائية، قة بطر و ا ق طر

متعة و ن املسافر عدد من معينة سعة ا ل طائرة ل ف

بوض وى ا الناقل م يل تصرففال تحت الطائرة ن م ع محدد مقعد ع

الطائرة.1املسافر ن مل الصعود لبطاقة إستالمة ق طر عن ذلك ون و

)boarding card (ال ال االت ا ا،و ق طر عن املقعد رقم تحديد يتم حيث

للناقل جوز الطائرة،و ن مل الصعود حقھ من س فل ذلك عمل املسافر ا ف يقوم

م منعھ وى عليةا مسئولية دون وذلك الصعود .ن

ع الرا املبحث

الدولية تفاقيات اص لأل وي ا الناقل مسئولية

تفاقيات وي ا الناقل ملسئولية عرض املبحث ذا خالل من

لسنة وارسو إتفاقية فى و ا النقل بمسائل اصة ا 1929الدولية

وامل املعدلة تفاقيات و والت وتو ا،وال ل لسنةكملة يـال مون . 1999وإتفاقية

خالل من ولوذلك املطلب ناول ن ن أساس ن الناقل: )مطلب مسئولية

لسنة وارسو إلتفاقية
ً
وفقا وي لسنة1929ا اي ال ول روتو واملطلب(1955و

ي لسنة: الثا يـال مون إتفاقية ظل وي ا الناقل .1999مسئولية

1999أحمد الكندري ،  النظام القانوني للنقل الجوي الدولي وفقاً التفاقیة مونتریال لعام محمود. د-1
. 84، ص 2000تحدیث نظام وارسو  ، جامعة الكویت ، 
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ول املطل ب

لسنة وارسو إلتفاقية
ً
وفقا وي ا الناقل م1929مسئولية

لسنة اي ال روتوكول 1955و
ً
لسنة: أوال وارسو إتفاقية ظل وي ا الناقل .م1929مسئولية

لسنة وارسو أتفاقية تمت ضرار1929إ ت ي و وي، ا النقل عقد

ب ام ل عدم عن املسئولية ا ف تتحقق إلتفاقيةال
ً
وطبقا العقد، يفرضھ ما

لسنة ام1929وارسو ل كما عقدية، مسئولية وي ا الناقل مسئولية عت

النقل عقد يفرضھ عقدي ام إل و الناقل طأ
ً
ونا م بھ خالل عت الذي

سالمة الناقل ام إل أن وارسو اتفاقية ت بي وقد وي، ا الناقل عاتق ع

ن عنايةاملسافر ببذل ام إل الضرر،وال. 1و حصول بمجرد مسئوليتھ شغل فت

ببذل ام إل مجرد الناقل ام إل أن ،،وإعتبار جن ب الس بإثبات إال ترفع

غاية بتحقيق .عناية،ال

عن خرجت ،حيث امل ل ش املبدأ ذا تطبق وارسو اتفاقية أن

ام ل ام وأح ية التقص املسئولية عقواعد تفرض عناية،وال ببذل

ع الدليل إقامة من املسافر فأعفت عليھ، املد خطأ إثبات عبء املضرور

للمسافر، ضرر حدوث بمجرد الناقل خطأ ع نة قر بأقامة الناقل تقص

للناقل الناقل،فيجوز عاتق ع ون عاتقھ،لي ع من ثبات عبء تقل ي بحيث

م تخلص و نة القر ذه إتخذوادحض قد عوه وتا أنھ بإثبات املسئولية ن

الضرر وقوع لتفادي افية ال لسنة20املادة(التداب وارسو إتفاقية من

ض)م1929 للتعو أق حد تفاقية وضعت الناقل2،وقد بھ م يل ،

بمبلغ مسافر ل ة ة125( مواج ار بوان مبلغ) فرنك ھ250(و ار بوان ) فرنك

.322إبراھیم عبد الرحمن  ،  مرجع سابق ،  ص . د-1
.160فایز نعیم رضوان  ، قانون الطیران التجاري ، مرجع سابق ،  ص . د-2
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كي ل متعة،عن من جرام تفاقية22املادة(لو حسن) من الناقل ان طاملا

. 1النية

وارسو إتفاقية ظل وي ا الناقل مسئولية أن إ القول ستطيع و

وى  ا الناقل جانب ض املف طأ ا ع ية مب عقدية فيعت. مسئولية

املسئولية نة قر ع بناء القانون بقوة
ً
. مسئوال

ً
لسنة: ثانيا اي ال ول بروتو ظل وي ا الناقل .م1955مسئولية

لسنة وارسو إتفاقية عديل خ1929تم بتار اي ال ول بروتو بمقت

التنفيذ8/9/1955 ح دخل والذي ول2م1/8/1963م بروتو كرس ولقد ،

ولة س ق طر عن مسئوليتھ من والتخفيف وي ا الناقل حماية اي ال

ا م . 3التخلص

عقدية مسئولية اي ال ول بروتو إ
ً
طبقا وي ا الناقل ومسئولية

الوسائل بذات العكس إلثبات والقابلة ض املف طأ ا أساس ع قائمة

املادة ا عل لسنة) 20(املنصوص وارسو إتفاقية .1929من

ببذل
ً
اما إل و اي ال ول برتو بموجب الناقل ام ما. 4عنايةوإل وابرز

إ برفعھ ض،وذلك للتعو ق د ا عديل و اي ال ول بروتو بھ جاء

أي للمادة)فرنك250(الضعف
ً
املال) 22(،طبقا طأ ا ول،وإلغاء وتو ال من

ع للبضا وي ا الناقل عن مسئولية من لإلعفاء
ً
با س وجعل5بإعتباره ،

تا ة مواج مطبقة ول 25املادة(الناقلتفاقية وتو ال ) .من

1

2

دولي  ،  دار المطبوعات محمد فرید العریني  ، القانون الجوي  ،  النقل الجوي الداخلي وال.د-- 3
. 180،  ص 2002،  اإلسكندریة  ، الجامعیة

أبو زید رضوان ،  القانون الجوي قانون الطیران التجاري ،  دار الفكر العربي ، القاھرة ،  بدون . د-4
.300تاریخ نشر، ص 

.140ة السید الحداد ،  القانون الجوي ،  دار النھضة العربیة ،  بدون تاریخ نشر،  القاھرة ،  صحفیظ. د-
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ي الثا املطلب

لسنة يـال مون إتفاقية إ
ً
وفقا وي ا الناقل 1999مسئولية

النقل مسائل ع تطبق موحدة قواعد بناء إلعادة الدو املشرع إتجھ

لسنة وارسو إتفاقية بھ جاءت ما خالل ،من الدو وي ا1929ا وال روتو و

واملكمل إلتفاقيةاملعدلة مشروع مسودة إعداد تم ا،وقد بي سيق والت ا ل ة

ان الط ملنظمة القانونية نة ال قبل من مكثفة ملشاورات
ً
نتاجا انت جديدة،

الدو ي لسنة)ICAO )1املد وارسو إتفاقية تحديث لدراسة لت ش خاصة نة ،و

ا1929 نصوص ن ب ا ل واملعدلة املكملة والت تو ال تقديم. م،وإدماج تم وقد

بحضور وي ا للقانون الدو الدبلوما املؤتمر إ املشروع دولة121(ذا

يـال)منظمة11و مون إتفاقية بإسم عرفت جديدة إتفاقية ع التوقيع ،ليتم

النفاذ1999لسنة ح دخلت .2م2003نوفم4م،وال

لسنة يـال مون إتفاقية مل املو 1999ولم ا واملتمثلدف ضو

م ناقل ن،ومصا املسافر مصا ن ب الناقل. املوازنة مسئولية فأصبحت
ً
،وطبقا خاص ع طا ذات مسئولية يـال مون إتفاقية ظل اص لأل وي ا

لسنة) 21(للمادة يـال مون إتفاقية وي1999من ا الناقل مسئولية أصبحت

بد بأضرار إصابتھ أو املسافر وفاة نعن مستو ذات مسئولية ،3نية
ً
تبعا

وحدة ألف الـمائة حدود ضرار قيمة انت ول،إذا للمستوي ا ضوع

ال یكون الناقل مسئوالً في نقل البضائع " تنص  علي أنھ 1929من إتفاقیة وارسو لسنة ) 20(المادة -1
" .رة واألمتعة إذا أثبت أن الضرر قد  نتج عن خطأ في الطیران أو في قیادة الطائ

األمم المتحدةالمتخصصة ،   تأسست في وھي إحدى منظمات)ICAO( منظمة الطیران  المدنیإیكاو-2
: راجع  الموقع االلكتروني  . 1947الرابع من أبریل لسنة 

-http://www.icao.int/about-icao/Pages/default.aspx
م ، تحدیث 1999الدولي وفقاً التفاقیة مونتریـال محمود أحمد الكندري  ، النظام القانوني للنقل الجوي . د-3

:وراجع كذلك . 50نظام وارسو  ، مرجع سابق ، ص 
- Article 3/1/ regulation (EC) No 889/2002
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خاصة، ب لتصبح( حقوق القيمة ذه عديل حقوق113100تم وحدة

خاصة املسئولية1)م20/12/2009ب من التخلص الناقل يملك ،وال

للمادة
ً
تفاقية،) 20(طبقا أومن عن نجم قد الضرر أن الناقل ت أث إذا إال

ض،أو بالتعو املطالب ص ال إمتناع خطأ،أو مال،أو حدوثھ،إ م أس

حقوقھ منھ ستمد الذى ص وفاة.  ال عن وي ا الناقل مسئولية عت نما ب

ألف املائة أي د، ا ذلك ضرار قيمة تتجاوز ن ح بجروح إصابتھ املسافر،أو

حقوق  يوحدة الثا املستوي ضمن خاصة، .ب

اتفاقية الناقل مسئولية حول اء الفق ن ب فق خالف ثار ولقد

الفقھ من جانب يري حيث اء الفق من العديد ن ب ال مسئولية2مون أن ؛

عام كأصل موضوعية مسئولية عت يـال مون إتفاقية وي ا وتقوم،3الناقل

وت املخاطر فكرة أساس صلع ذا ع خرجت تفاقية أن التبعة،إال حمل

ب حقوق وحدة ألف مائة ضرار قيمة ا ف تتجاوز ال الة ا العام

.خاصة

الفقھ من انب ا ذا ري من4و التخلص لوسائل تفاقية حصر أن

وحد ألف الـمائة يتجاوز ال ضرار،وال من ول للمستوى سبة بال ةاملسئولية

املوضوعية الطبيعة مع تما املسافر،و ة مص ي يأ خاصة ب حقوق

من التخلص سبل تحصر وال ضرار ذه عن وي ا الناقل ملسئولية

نطاق أضيق وى ا الناقل .مسئولية

: راجع  الموقع االلكتروني  -1
-http://www.icao.int/about-icao/Pages/default.aspx.

ضرار الوفاة واإلصابة البدنیة التى تلحق بالركاب عن المستوى تم تعدیل الحد األقصى للتعویض عن أ-2
) .21/1(المادة ) 113100(األول إلى 

،  ص 2002محمد فرید العرینى  ،  القانون الجوي ،  دار المطبوعات الجامعیة ،  اإلسكندریة ،  . د -3
315.

، مجلة القانون " دراسة مقارنة " لمدینة معتز نزیھ صادق المھدي  ،  اإللتزام بالسریة والمسئولیة ا. د-4
.457ص –م 2009سنة –82واإلقتصاد ،  العدد 

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


وقانونية اقتصادية دراسات )R.E.E.J(مجلة

125

الفقھ من إتجاه يري من أخر اتجاه ناك إتفاقية1و واضعو بأن ؛

لسنة يـال بعدوا1999مون إس كأساسم،قد التبعة وتحمل املخاطر بفكرة خذ

ذكر عن تفاقية وت س بأن قولھ تجاه ذا د ؤ وي،و ا الناقل ملسئولية

الناقل إعفاء يمنع ال املضرور طأ إضافة املسئولية من لإلعفاء أخري حاالت

وي ا الناقل مسئولية من لإلعفاء العامة سباب من أخري
ً
أسبابا قدم ( إذا

الشاحن خطأ ي،أو الذا العيب رة،أو القا )القوة
ً
با س

ً
أيضا ون ي قد ،والذي

املسئولية من .التخفيف

مسئولية اص لأل وي ا الناقل مسئولية إعتبار أن القول وخالصة

النقل مرفق نمو عطل أن املمكن من ال املخاطر فكرة ا أساس موضوعية

وي، ا

لة؛ م غ متعة منأما ا يصي عما وى ا الناقل مسئولية ون فت

خطأ املضرور ت يث أن ا ع ض للتعو ثبات،فيلزم واجب طأ ا ا أساس أضرار

عية تا خطأ أو تفاقية17/2(املادة. 2الناقل ).من

نقل التأخ أضرار عن وي ا الناقل مسئولية أن القول، وخالصة

ص مسئولية م وأمتع ن ضاملسافر املف طأ ا أساس ع قائمة .ية

اتمة ا

ن ب من اب للر وي ا الناقل موضوع ا حظي ال مية يجة ن

وي ا النقل عقد أثار بحثنا موضوع ان ،
ً
عموما وي ا النقل موضوعات

ان بالط اصة ا الدولية تفاقيات اب وي, "للر ا النقل وسيلة أن حيث

عاطف محمد الفقي ،  تطور . د -:واجع كذلك . 315محمد فرید العرینى  ، مرجع سابق  ،  ص . د -1
دریة،  اإلسكن–م ،  دار الفكر الجامعي 1999مسئولیة الناقل الجوي وفقاً إلتفاقیة مونتریـال لسنة 

.150،  ص 2007
. 67، ص2010حمد هللا حمد هللا ،   مرجع سابق ،  . د-2
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محفو  وضعأصبحت أجل من التدخل إ الدو املجتمع دفع مما باملخاطر فة

أ بلد إ بلد من اب الر وأنتقال الطائرة استعمال حركة تنظم خاصة قواعد

الدول ات ذ ول ا، ف بما املركبة ذه سالمة تكفل ال ن القوان بوضع وذلك ،

اتفاقيان لوضع دولية مؤتمرات وعقد وطنية عات شر سن إإ ذف دولية

السلم لضمان واسع ل ش وي ا املجال واستغالل ة و ا املالحة تنظيم

الدو وي ا املجال ستقرار .و

اب للر وي ا النقل عقد أن القول سطيع البحث ذا خالل ومن

املشرع قبل من كب تمام أ .يح

ل
ً
مستوفيا اب للر وي ا النقل عقد أبرم تم شروطھاذا افة

طرفيھ من
ً
كال ذمة امات ل من

ً
عددا يرتب انھ،فإنھ الناقل. وأر م يل حيث

ان م من املسافر بنقل م ن،فيل املسافر ة مواج امات ل من عدد وي ا

فاظ با
ً
أيضا م يل كما ، تأخ دون و معا

ً
سليما الوصول ان م إ القيام

ا يحمل ال أمتعتھ ص. معھع يقوم ال متعة بخالف وذلك

مع يرتبط
ً
مسافرا س ول أمتعة، مرسل أو شاحن الة ا ذه ون ا،في

الناقل مسئولية يدخل اص،لذلك لأل جوي نقل عقد وي ا الناقل

ا عل واملحافظة املسافر أمتعة نقل اص لأل وي .ا

أجرة بدفع املسافر م يل املقابل النقلو ولوائح عليمات النقل،وإتباع

م حراس ان طاملا عية وتا الناقل وأوامر لتعليمات ينصاع وي،وأن ا

ناك فأن الراكب من الناقل ا عل يحصل ال قوق ا ذه مقابل و

اماتھ ال خالل عن ناتجة اب للر وي ا الناقل تقع . مسئولية

ع الدراسة ذه أسفرت اوقد نورد والتوصيات النتائج من مجموعة

التا النحو : ع
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: النتائـــــــــــــــــــــــج

وملزم-1 ي رضا عقد أنھ من الرغم ع اب للر وي ا النقل عقد أن

ذعان عقود من عت انھ ن .انب

لسنة-2 وارسو إتفاقية ب1929عت ت عن ال تفاقيات أو نظيمم

البالغ تمام إ بالنظر وذلك ، الدو الصعيد ع وي ا الناقل مسئولية

دو بإقبال تحظي ا جعل الذي مر وي، ا للنقل الدو املجتمع أواله الذي

اص ا وي ا القانون دات ملعا ساس ر عت حيث ، .كب

ب-3 أخل وارسو إتفاقية ا ل عرضت ال التعديالت الأن القواعد وحدة

الناقل مسئولية ام أح تحديث تقرر أن إ الدو وي ا النقل ا ل يخضع

لسنة يـال مون إتفاقية ق طر عن موحدة جديدة قواعد بإرساء وي , م1999ا

نوفم من
ً
إعتبارا التنفيذ ح دخلت .م2003وال

لسنة-4 يـال مون إتفاقية مزدوج1999أن بنظام أخذت ملسئوليةم

أسباب شددت و البدنية صابة و الوفاة أضرار عن اص لأل وي ا الناقل

ول  املستوي أضرار عن ا م إال, التخلص املسئولية من التخلص يجوز ال حيث

حقوقھ منھ ستمد الذى ص ال أو املضرور خطا ى, بإثبات الثا املستوي دون

ال-5 عمال من وي ا النقل عقد تمأن م للناقل سبة بال ة تجار

فردا ان سواء ، بھ القائم ص ال عن النظر غض املقاولة يل س ع النقل

عمال لفكرة تطبيقا ، ة تجار بأعمال النقل تعلق و
ً
صا ام شركة ام

بالتبعية ة .التجار

املسافر،-6 ن و نھ ب عليھ املتفق النقل نفيذ ب وي ا الناقل م يل

عتو  املحدد باملوعد النقل تنفيذ وي ا الناقل قبل من الصادر يجاب
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من أي مع التعاقد رفض الناقل حق من ون ي وال ور م
ً
ا موج

ً
عاما

ً
إيجابا

ذلك لھ تج ال املشروعة لألسباب يجاب،إال ذا . يقبل

سالمة-7 بضمان
ً
اما ال الناقل عاتق ع يلقى اص نقل

غايةا بتحقيق ام إل و عقد. لراكب،و تنفيذ أثناء بضرر الراكب ب أص فإذا

خطأ وقوع إثبات إ اجة ا غ الضرر ذا عن الناقل مسئولية تقوم النقل

قوة عن شأ ادث ا أن و ت أث إذا إال املسئولية ذه ترتفع جانبھ،وال من

الغ من خطأ املضرور،أو الراكب من خطأ عن ،أو رة . .قا

لسنة-9 وارسو أتفاقية بالذكر واخص الدولية تفاقيات 1929أن

لسنة يـال مون أو1999وأتفاقية قوق ا ذه ا ا ام أح تتطرق لم

املسافر قبل من للناقل حق عت ال امات لسنة. ل وارسو إتفاقي وأن

لسنة1929 يـال ومون بالتنظ1999م ناوال ي لم مسئوليةم موضوعات افة يم

اص لأل وي ا املحكمة, الناقل قانون إ املسائل عض شأن أحالت وإنما

اع ال تنظر ال

: التوصيات

النقل-1 عملية تنظم جديدة دولية اتفاقيات عقد تمام ضرورة

مجا واملستجدات التطورات ل ملواكبة القديمة تفاقيات عديل و وي لا

وي ا .النقل

مراجعة-2 وضرورة
ً
تنظيما أك ل ش وي ا التقل نظيم ب تمام

لسنة وارسو أتفاقية ام لسنة1929أح يال مون من1999وأتفاقية العديد الن

وي ا النقل مجال ديثة ا املستجدات مع تالئم ت ال أصبحت ا ام . أح

و  ا الناقل مسئولية ام أح شديد ن تع عو فاظ ا عن والداخ الدو ي
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ة كب مية أ من متعة ذه سبھ تك ملا لة م الغ قد, متعة عالية وقيمة

لة امل تلك أضعاف إ .تصل

وعدم-3 املخالفات حاالت يحكم
ً
عا شر

ً
نظاما يضع الدو املشرع ع

واملتعل ، عيھ وتا وي ا الناقل لتعليمات ن املسافر من،إنصياع و بالسالمة قة

أ سواء حد ع والوط الدو املشرع ذهفع يحكم
ً
عا شر يضعا ن

االت املرفقا ذا حماية من تمكنھ سلطات الناقل ومنح ،.

املسافر-4 ن ب الودي ل ا نظام ن يق أن والدو الوط املشرع ع

عليھ, املضرور عدة, واملد فوائد من ل ا ذا ل من,ملا املد ن تمك وضرورة

الوصول ة ج محكمة أمام دعواه . مباشرة

قبل-5 املقدم الدفع لنظام بالتنظيم ناول ي أن الدو املشرع ع ب ي

املضرور املسافر لصا ي ك ات مم من يوفر ملا املسئولية دعوى , الفصل

يـال مون إتفاقية ظل منھ ستفادة انية إم عن
ً
وال, م1999لسنةفضال

الناقل دولة
ً
وجائزا عليھ

ً
منصوصا ون ي أن ط , ش

ً
طرفا مصر وأن خاصة

لسنة يـال مون . 1999إتفاقية

املراجع : قائمة

ية● العر :املراجع

الفكر. د- دار ، التجاري ان الط قانون وي ا القانون رضوان، د ز أبو

خ تار بدون رة، القا ، ي .شرالعر

إلتفاقية. د-
ً
وفقا وي ا الناقل مسئولية تطور الفقي، محمد عاطف

لسنة يـال ،1999مون ة سكندر ، ام ا الفكر دار . 2007م،
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،. د- رة القا ية، العر ضة ال دار وي، ا القانون داد، ا السيد حفيظة

شر خ تار . دون

التج. د- ان الط قانون رضوان، عيم ي،فايز د شرطة لية . 1990اري،

دار. د- ، والدو الداخ النقل ، التجاري ان الط قانون دار، دو ي ا

ة، سكندر ديدة، ا امعة .2002ا

ية،- العر ضة ال دار وي، ا القانون موجز واد، ا عبد عاشور د

رة، . 1992القا

النقل. د- وي، ا القانون ، العر د فر الدارمحمد وي، ا

وت، ب امعية، . 1986ا

النقل. د- عقد ي، الثا زء ا وي، ا القانون ، هللا حمد هللا حمد

ية، العر ضة دارال ، والدو الداخ وي . 2010ا

والبحري،. د- التجاري القانون العامة املباديء محمدين، وفاء جالل

تا دون ، ة سكندر امعية، ا شرالدار خ .ر

دياب- مو محمد الناقل–د ومسئولية وارسو إتفاقية طأ ا فكرة

رة، ية،القا العر ضة دارال ، الدو وى . 2000ا

،. د- والدو الداخ وي ا النقل وي ا النقل ، العر د فر محمد

امعية، ا . 1998الدار

وي . د- ا القانون املوجز قايد، ت ب ية،محمد العر ضة ال دار ،

، رة . 2007القا

امعية،.د-.  ا املطبوعات دار وي، ا القانون ، العر د فر محمد

ة، .2002سكندر
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،. د- والدو الداخ وي ا النقل وي، ا القانون ، العر د فر محمد

ة، سكندر امعية، ا املطبوعات دار

2002.

بر . د- مختار عوارضمحمود ة، و ا املالحة أغراض عامة مقدمات رى،

رة، القا ية، العر ضة دارال ة، و ا .2205املالحة

د. د- رى، بر مختار دار. محمود ، وي ا القانون ، عمر فؤاد عمر

ية، العر ضة . 2005ال

. د-
ً
وفقا الدو وي ا للنقل ي القانو النظام الكندري، أحمد محمود

لعامالتفاق يال مون ت،1999ية و ال جامعة ، وارسو نظام . 2000تحديث

الفكر. د دار العقود، السالمة بضمان ام ل ، اقصا عبدهللا

ة، سكندر ام . 2010ا

ضة. د- ال دار ، والدو الداخ وى ا القانون محمد، هللا حمد

رة، القا ية، . 2009العر

شو  امل ●:رةبحاث
وي. د- ا الناقل مسئولية ع الواردة ناءات ست ، مصطفى حمدى

وارسو التفاقية
ً
وفقا يال1929الدو مون واتفاقية ا ل املعدلة والت وتو وال

للمؤتمر1999 مقدم بحث ي، مارا ة التجار التعامالت قانون إ شارة مع

ن العشر السنوي املد(الدو ان تفاقياتالط و الوطنية عات شر ال ظل ي

،) الدولية املتحدة ية العر مارات جامعة ،2012 .

املدينة. د- واملسئولية ة بالسر ام ل ، دي امل صادق ھ نز دراسة"مع

العدد"مقارنة قتصاد، و القانون مجلة ،82،2009.
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قتصادية.د مية الق، ا عبد أحمد جويالسيد نقل سوق شاء إل

اململكة اط، الر ي، عر ري جو سوق نحو ملؤتمر مقدم بحث موحد، ي عر

ر أكتو ي، املد ان للط ية العر يئة ال ية، .2011املغر

الدولية● :تفاقيات

لسنة- وارسو لسنة1929اتفاقية اي ال ول روتو 1955و

لسنة- يـال مون 1999إتفاقية

يةاملراجع ● :جن

- Revue française de droit aérien et spatial, 2014.
- space journal - The aviation & - April/June 2011 Year X no.2
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متغ عالم للمرأة قتصادي ن التمك

ملحرحر فاطمة

السياسية الدراسات باحثة

املعاصرة الدولية والعالقات

بفاس قوق ا لية

:مقدمة

ال الدولية قتصادية العالقات املتجددة التحوالت موجة أدت

ا قتصاد ا د ةش خ السنوات خالل السائدة. لعال النظر ة وج غي إ

اليوم تزايد حيث لالقتصاد، سا املحرك م ا ة الكب املؤسسات حول

املؤسسات بقطاع ومات ا قبل من تمام العالم اقتصاديات مختلف

واملتوسطة مسا. الصغرى خالل من اتيجيا اس دورا يلعب أصبح متھالذي

جتما و قتصادي النمو تحقيق الناتج. الفعالة ارتفاع م سا أنھ ذلك

اخرى  ة ج من البطالة معدالت من والتقليل ة ج من جما إ. املح اضافة

السوق  اقتصاد ظل ارجية ا سواق غزو القطاع ذا انية فتح. ام حيث

شا إ ن الراغب أمام املجال صوصيةذلك ا من بنوع تمتاز مؤسسات ء

تمام أبرز حيث فقط الرجال فئة ع يقتصر ال بدوره والذي ، والتم

ي يجا املرأة دور التنمية داف أ ضمن ، جتما النوع املساواة بإدماج

طراف ملختلف املتفانية ود ا ت أض حيث العمومية،( واملتم املصا

مج شطاء املرأةال حقوق ما....) ال غي إ املختلفة واملؤسسات العالم

عاملية ة رؤ من جزء ليصبح املنال صعب بأنھ إليھ ينظر وضوح. ان بذلك وازداد

ية العر الدول من العديد العامة ياة ا املرأة تؤديھ الذي الرغم. الدور و

م العديد ثانوي الدور ذا يزال فما ذلك الرجلمن مع باملقارنة القطاعات .                                                                                                ن
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ع ا حصول دون تحول ائلة حواجز تواجھ املرأة انت منذ يمض لم

الرجل مع املساواة ا ل تحقق ال قر . الفرص ع ر إ بالذاكرة عدنا ماضوإذا ن

قاعات جدا ا وا ان والرجل املرأة ن ب املساواة عدم أن سنجد فقط،

البيوت وح العمل، أماكن و امعات با طرأ. الدرس الوقت، ذلك ومنذ

أنحاء جميع والفتيات ساء ال حياة جوانب من العديد ملموس تحسن

ايد. العالم ت والنامية، الغنية البلدان معظم ساءو ال التحاق معدالت

ع ن حصول فرص وتتحسن ن، أعمار متوسط طول و باملدارس والفتيات

القانونية ماية وا قوق ا ن ل تتوفر كما أفضل، ورد. وظائف ملا ووفقا

عنوان ، الدو البنك عن الصادر ر سنة" التقر العالم التنمية عن ر تقر

والتنم: 2012 ن س ا ن ب ن"يةاملساواة ب املساواة عدم فجوات سد فإن ،

السياسات ورسم للتنمية ضروري ن س ن. ا ب املساواة ادة ز شأن ومن

قتصادية نتاجية عزز أن ن س القادمة،. ا لالجيال التنمية نتائج وتحسن

شرائح ملختلف والسياسات املؤسسات تمثيل ادة ز من تحققھ ما ع فضال

ا. املجتمع أن معغ ح ن س ا ن ب قائما يزال ال التفاوت أوجھ من لعديد

ع املركز العمل مواصلة إ يدعو مما املختلفة، البلدان التقدم استمرار

ائلة إنمائية نتائج تحقق أن يمكن يحية الت فالسياسات ومي، ا .                                                          املستوى

وضاع يجة ن متفاوتة سب ب ية العر املنطقة املرأة مة مسا ايد وت

توفر ع ا بدور تؤثر وال املنطقة دول املتباينة قتصادية و السياسية

املرأة مة مسا عت حيث جتماعية ية والب املرأة عليم وتطور العمل فرص

ية العالم،العر أنحاء با ا نظ مع باملقارنة جدا منخفضة قتصاد

والقيم ي نجا املرأة دور مثل متعددة قضايا ع ك ال إ ذلك عود و

ة، ج من العمل سوق ا دخول لدى ھ تواج الذي والتمي جتماعية و الثقافية
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سو  وتوسع العمل فرص ومحدودية قتصادية الضغوط ب س العملو ق

أخرى  ة ج من عام ل ش ية العر .                                   املنطقة

وتفعيلھ املرأة بدور وض لل وطنية اتيجية اس إرساء حاول بدوره واملغرب

إال جتما و قتصادي و السيا ا دور وتفعيل ا بتعليم تمام خالل من

تقا ا أفرز ال حصائيات شاءأن إ ا دور تضائل رت أظ ودولية، وطنية ر ر

اقتصادية .                                                                              مؤسسات

سئلة من من مجموعة ننا ذ إ بادر ي إليھ شارة سبقت مما : انطالقا

اتيجي اس وما قتصادي؟ ن التمك وم مف و قتصاديما ن التمك ات

ل و ثمار؟ س ع ساء ال يع دور جتماعية ئة للب ل و ومحليا؟ عامليا

أجل من ومية ا ات ا قبل من ة سو ال ع للمشار واداري ما دعم ناك

اقتصاديا؟ املرأة ن تمك

التالية املحاور خالل من ساؤالت ال ذه ل ع جابة :                                             وسنحاول

للمرأة: أوال قتصادي ن ن:التمك التمك وأدوات ة النظر سس

قتصادي-1 ن للتمك ي املفا طار

وعالق-2 املقاوالتيةاملرأة باالعمال ا

ومحليا: ثانيا عامليا اقتصاديا املرأة ن تمك اتيجيات اس

عامليا-1 املرأة ن تمك ادبيات نقدية ة رؤ

محليا-2 املرأة ن تمك ادبيات نقدية ة رؤ

ن: أوال التمك وأدوات ة النظر سس وللمرأة قتصادي ن التمك

الو  تمثل املرأة ألن ننظرا الرا ع40قت العاملة القوى من املائة

تزداد سوف العالم، حول امعات ا طلبة نصف من وأك العال املستوى
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أكمل وجھ ع ا وموا املرأة ارات م ثمار اس تم ما إذا لية ال أن. نتاجية إذ

ي أن جتماعية و والسياسية قتصادية املجاالت املرأة ن تمك شأن ؤديمن

أك حة لشر املؤسسات تمثيل ادة وز بالسياسات املتعلقة يارات ا غ 1.إ

يرغب ال اجات ا م أ من عت باالنتماء حساس و الذات تحقيق أن حيث

البيولو نوعھ اختالف ع سان إ طمح أن( و إ) ذكر، إضافة ا، تحقيق إ

التعلي أو جتما مستواه السياسيةاختالف وضاع اختالف أو

وضع أن حيث الذات، مية أ ر تظ نا فمن ا، ف ش ع ال قتصادية و

جتماعية املساواة قضايا والنقاش للبحث مجاال ان لطاملا واملرأة الرجل

جتماعية التنمية عملية مة املسا وكذا ن، ثن ن ب قتصادية و

قتصادية إ. و أدى عدامما أعطت عديدة ات ومصط يم مفا عدة ور ىظ

جانبھ من ن التمك موضوع ا بي من نذكر إذ املرأة، بأوضاع وض لل جديدا

ياة ا منا مختلف ع مة م ات تأث لديھ خ ذا أن اعتبارا 2.قتصادي

ال ذه خالل من توقف قتصاديوس ن التمك وم مف ع ،) 1(نقطة

ساء لل قتصادي ن التمك ادوات عض إ ).                                                                                           2(باالضافة

قتصادي-1 ن للتمك ي املفا طار

ولن"قال لن ام الناس"ار ن تمك يمكنك مكنك، و حيان عض

ل الناس ل ن تمك الصعب من ولكن وقات ل الناس عض ن تمك

وقات و حيان ل الناس ل ن تمك الصعب من ولكن وقات و . حيان

اتيجية اس عن عبارة ن التمك أن مفاده أو تصور بناء، يمكننا ذلك خالل من

1

12.،ص2012انا رفینغا وسودھیر شیتي، تمكین المرأة ھو من قبیل االقتصاد الذكي، مارس-2
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زم ة ف خالل بع ت سياسة اأو محرك متطلبات ا لزم و بمراحل تمر محددة، نية

شري  العنصرال 1.سا

من حزمة إيجاد و قتصادي ن التمك أن ساطة ب القول مكن و

املر  ساعد ال املالية وغ املالية دمات ا،ا خاص دخل مصدر إيجاد ع أة

املتداخلة لقات ا سلسلة ل ش املرأة ن تمك عملية أصبحت ذلك ع ناء و

دخل مصدر عن عن للبحث ا تدر تم ومن ا وتوعي املرأة تحف من تبدأ ال

تم ومن للدخل، مدر صغ مشروع ق طر عن ون ي ما غالبا وال ا خاص

ع ع صول ل ا ممساعد املرحلة ي لتأ املشروع، ذا ل الالزم ل التمو

املشروع نفيذ ب ا بدؤ و دف ال املرأة2.لتحقيق انيات ام ر تطو أن حيث

للمشاركة جديدة أفاقا يفتح ان املمكن من خاص مشروع س تأس ع املادية

أبو  لفتح بوابة بدوره ل ش ذا و ا ملجتمع قتصادية ياة ا ابالفعالة

ل ش ا م ملسا املعيقة العادات ببعض ممثال املجتمع قبل من ا أمام املوصدة

الفعالة املشاركة ا لي أ حول املسبقة والتصورات راء بعض و فعال

ياة ا منا 3.افة

ال القضايا م أ من للمرأة قتصادي ن التمك عت عو والتزال انت

ومية ا واملؤسسات ي املد املجتمع ات أولو ة،. رأس خ العقود أنھ حيث

ا وأمر ل از ال زاد قد املطلق والفقر جتما ستعباد أن الوا من

املساواة عدم ناك أن إذ فقرا، ك الفئات من املرأة عد و ية، لالتي

الفرص ع صول نا بيج ملؤتمر السنوي ر التقر جاء ما حسب قتصادية

ن تمك أجل من ود ا تركيو إ دعا والذي امسة، ا ذكراه باملرأة اص ا

.المرجع نفسھ- 1
زائر، رسالة سالمي منیرة، المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كأداة للتمكین االقتصادي للمرأة في الج-2

23.ص.2012لنیل الماستر في علوم التسییر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
.27.المرجع نفسھ،ص- 3
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ز عز جانب إ املتحدة لالمم لفية داف أ من دفا عت والذي ساء ال

ن س ا ن ب ب1.املساواة م ال قتصادي املنتدى فإن املثل الظروفو ن تحس

حدد وقد عامليا، ن س ا ن ب التفاوت وتقييم املرأة ن تمك وثيقة وأعد العاملية

ساء ال ن لتمك عاد أ ن: خمسة قتصادية،التمك الفرص قتصادية، املشاركة

والرفاه ة وال ، العل والتحصيل .                                                       السيا

فراد قدرات ز عز إ دف عملية بأنھ ن التمك الدو البنك عرف وقد

دف سياسات أو اجراءات إ ا ل وتحو معينة خيارات لطرح ماعات وا

تنظيم أو ملؤسسة التنظيمية ة ا وال الكفاءة رفع إ اية ذلك،. ال خالل ومن

التمك أن القول التمييمكننا ال أش ع للقضاء س ديناميكية عملية ن

إزالة بالضرورة ستوجب ن التمك دف نجاح أن حيث الشر ن ب والالمساواة

تضع ال النمطية ات السلو من ا غ أو جتماعية و القانونية العقبات جميع

عا شر لتب الس املقابل و الدول تمامات ا اخر مشة امل تالفئات

عملية وتتو التمي ر مظا ل ع القضاء م سا مؤسسات شاء وإ

ن حقوق2.التمك قضايا من مسألة املالية املوارد ع صول ا املرأة فمساواة

ع ركزت حيث املرأة، فقر من د ل امة الية ئتمان إ الوصول الن سان

س قوق الدولية وك الص من مجموعة عذلك القضاء اتفاقية مثل ان

املرأة ضد التمي ال أش ن"سيداو" جميع بيج عمل وخطة املثال. ، يل س فع

ن بيج خطة الدول35تتضمن وتلزم ات الفق ساء ال ن تمك أجل من إشارة

انب ا ذا امات باالل ساء. بالوفاء ال ن لتمك املنطقية سس ومن

رائد ایوب، الجدوى االجتماعیة للمشاریع المتناھیة الصغر وتأثیراتھا على النساء في الریف السوري، -1
.17.ص.2010رسالة لنیل الدكتوراه في علم االجتماع، جامعة كلمنس، 

2 - Jorge o.romano, empoderamento e direitos no combate à pobreza, actionaid,
dezembro 2002,Brasil.p.13.
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القروض الية نجد املوارداقتصاديا وضع ع ساعد ف الصغرى الت التمو أو

ن س ا ن ب املساواة ز عز و الفرص افؤ ت ع عمل و ساء ال يدي 12.املالية

مم مؤتمر عن الصدر البيان اساسيا شرطا ان املرأة ن تمك أن حيث

أ ن ح دلة من الكث رت أظ إذ باملرأة، املع ع الرا املرأةاملتحدة ن تمك ن

املستدامة التنمية من اما جزءا .                                                                 عت

املقاوالتية-2 باالعمال ا وعالق املرأة

باالدوار تكتف ولم التنمية، عملية مة املسا عن غائبة املرأة عد لم

ف ور الظ اعتادت ال والقيادةالتقليدية سي ال ا قدرا ع نت بر إذ ا،

قتصادي، و والسيا جتما املجال ا ئ ب خارج املسؤوليات وتحمل

ك وشر م مسا كفرد ا ذا تة مت والعراقيل ات الصعو ش بذلك ة مواج

ادة ز مع الرجل، حال ا حال التأث نفس ا ل قتصادية التنمية عملية جديد

يعا و واملتوسطة الصغرى املؤسسات بقطاع العالم دول أغلب تمام

من مختلفة ال أش عن ا خالل من لتبحث فرصة للمراة أتيحت فيھ ثمار س

ة ومس عمل كصاحبة املقاولة عالم إ املرأة ت فو ا طموحا ا ل تحقق العمل

والنجاح للتم ا ل تؤ وسمات خصائص ا ل املر . مشروع أن القوةحيث أة

ا حيو من الرغم ع ولكن ية، الرفا و قتصادي والنمو للتنمية الدافعة

ماي ر ش القيادية، واملواقع والوظائف للتعليم ا مت ل ش تصل ال مازالت

شأن2003سنة توصية قتصادية والتنمية التعاون منظمة وزراء اعتمد ،

و  التعليم ن س ا ن ب العدالةاملساواة ز عز دف عمال ادة ور التوظيف

ستفادة من املجتمعات ن تمك خالل من املستمر، النمو ودعم جتماعية

1. -Ibem.p.15
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املتاحة ب املوا افة من أفضل والتنمية1.بصورة التعاون منظمة انت و

ع تؤثر ال التحليلية دلة ابراز إ الرامية ود ا طليعة قتصادية

حاالالفج أفضل تصبح ان للمجتمعات يمكن حد أي إ نة مب ن، س ا ن ب وة

ع ناء و قتصادية، و جتماعية الفرص من د للمز الوصول للمرأة اتيح إذ

ناه تت الذي قيا افر وشمال وسط الشرق ثمار س برنامج حدد دلة، ذه

ع ادة ر املرأة مشاركة ان فكرة القاطراتاملنظمة، من واحدة مال

العمل فرص فرص وتوف التنافسية القدرة وتحقيق قتصادي للنمو سية الرئ

منتدى اشتغل نامج ال ذا إطار قيا، افر وشمال وسط الشرق منطقة

ي يجا بالتأث املاضية مس ا السنوات مدى نامج لل ع التا عمال سيدات

ن ب املساواة صالحاتع ترشيد واملساعدة عمال ادة ر ن س ا

أك اقتصادية بفرص املرأة د و ل 22.املنطقة

ا احتفال ن ح مختلف بلون ون سي العام ذا ية املغر املرأة يع ر ان يبدو

املجتمع داخل ا ان م حول ا متأ جديد من النقاش عودة مع العال ا عيد

ت ك ال والتطلعات مال و ومة، ا داخل لالمال املخيبة ا تمثيلي عد

نتائج تحقيق من املرأة وتمكن املناصفة مبدأ ع ديد ا الدستور تنصيص مع

ة خ نتخابات اثر مة ا3.م ذا تمكنوأمام حول ة كب توجسات تثار لواقع

صالح من ابتداءا صالح مسلسل رئ كفاعل نخراط من املرأة

محمد الفاتح عبد الواھاب العتیبي، دور التعاونیات النسویة في التمكین االقتصادي للمرأة من خالل -1
. 2011اكتوبر 3-2تمر االقتصادي بجامعة االحفاد، االستخدام االمثل للتمویل االصغر، المؤ

.     18.ص
محمد الفاتح عبد الواھاب العتیبي، دور التعاونیات النسویة في التمكین االقتصادي للمرأة من خالل -2

19.االستخدام االمثل للتمویل االصغر،ص
ت السكانیة في العراق، صندوق االمم تمكین المرأة بیئة مساعدة وثقافة داعمة، اللجنة الوطنیة للسیاسا-32

.                                                                                             المتحدة للسكان
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يل تأ اعادة تروم ال لية ي ال قتصادية باالصالحات ومرورا السيا

زمة اسات ع ا تجاوز من يتمكن ح ي املقاوال سيجھ ة وتقو قتصاد

و  العاليمة ومتوازنةاملالية شاملة تنمية بتحقيق ن املواطن لتطلعات . ستجابة

بھ تضطلع أن يمكن الذي الدور عن ديث ا ي يأ ات كرا ذه سياق و

داخل ة مم مساحة احتالل ا شروع مع خاصة قتصادي املجال املرأة

وتمكنت القطاعات مختلف قت اخ املقاوالت ع الوط قتصادي سيج ال

باملغرب عمال مجال ع مضافة قيمة اضفاء ا1.من أنجز دراسة رت اظ وقد

سائية"حديثا ال املقاوالت عدد أن املغرب املقاوالت سات رئ ساء ال جمعية

سنة أي4063ع2009وصل املقاوالت14مقاولة إجما من املائة

ديثة ب. ا املقاوالت ذه من عدد أك كز سنةو ى الك البيضاء الدار ة ج

سبة78,8 سال اط الر ة وج طنجة11,4املائة، ة ج ثم ب-املائة تطوان

2.املائة4,4

لم ال املوارد من واحدة التزال عمال ادة ر املرأة مشاركة أن إال

ش عد للنموستغل جديدة مصادر إ ماسة حاجة منطقة كب ل

ممن عاليا عليما املتعلمات ساء ال عدد تزايد من الرغم وع الوظائف، ولتوف

ى د و املنطقة العاملة القوة املرأة مشاركة معدل فإن العمل، ن يرغ

يبلغ إذ من24العالم بأك مقارنة بالد60املائة املتوسط املائة

الن عمال، ادة ر ع القدرة من يضعف ذا قتصادي، التعاون منظمة

ومع ا، واستدام ع املشار نجاح سا العامل العمل السابقة ة ا

مع12وجود مقاررنة اصة، ا ن ع مشار يديرن ي الال ساء ال من فقط املائة

الرھان والتحدیات، الدیمقراطیة، اكتوبر ...ادریس لكریني، تمكین المرأة-111
2016، www.democracy.ahram.org

. نفسھالمرجع -2
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من31 أكاملائة ا قيا افر وشمال وسط الشرق منظمة فإن الرجال

اف است معدل ارتفاع عن فضال العالم، عمال ادة ر ن س ا ن ب فجوة

املرأة ا تقود ال ات املة. الشر ال املشاركة من املرأة ن تمك فإن لذلك

عو  يجلب سوف عمال، ادة ر أو الوظائف سواء اقتصاديةقتصاد تئد

قيا افر وشمال وسط الشرق ملجتمعات ة كب 1.واجتماعية

عمل مقاولة تدير ال بولرحمان، ام إل ت أو صوص، ا ذا و

الة لو حديث ن و والت ع املشار ودراسة ودراسة املالية شارات س مجال

امل أن لالنباء، ي العر مناملغرب و التحديات من ن نوع تواجھ املقاولة رأة

املؤثرات من ملجموعة تخضع حيث امرأة ا و ب ترتبط والثانية كمقاولة ا موقع

وري ذ مجال عمل انت إن خاصة العمل ومحيط العائ ا محيط من

املالية شارات س كمجال ما2.بامتياز غالبا املجال ذا ناء الز أن وترى

دراسةي أن عن فضال رجال اء خ فضلون و ة خب مع التعامل من تخوفون

معينة أماكن اللقاء يفرض ناء الز مع جتماع و ع ومقا( املشار ) مطاعم

بالقول ستدرك ا أ إال بارتياب ا ساء ال وجود إ ينظر املجتمع يزال ما وال

و  ا نفس تفرض أن استطاعت املقاولة املرأة اأن دق بفضل العمل ا أسلو

للمعطيات ا تحليل وحسن ا للمرأة3.وصرام بديلة وسيلة عمال ادة ر ون ت قد

سيدات ثمانية ل ن ب من واحدة ناك الواقع و الدخل، ع صول ل

ما و و الرجال معدل من بكث أقل املعدل ذا لكن أعمال، كرائدات شطن ي

نزھة بولندة، المرأة المقاولة في المغرب مسار من التحدیات ورحلة شاقة نحو اثبات الذات، مغرس، -1
www.maghress.com، 2012شتنبر 

محمد دیتو، مالحظات موجزة حول أھم التحدیات التي تواجھ تمكین المرأة في العالم العربي، ورقة -2
.     16.،ص2013لبحرین، نوفمبر عمل، مجلس الشورى والنواب، مملكة ا

.نزھة بولندة، المرأة المقاولة في المغرب مسار من التحدیات ورحلة شاقة نحو اثبات الذات، مغرس،-3
مرجع سابق
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ل ن ب من واحدة من العالم،. ثالثةيقرب اخرى بمناطق باملقارنة ومنخفض

أع املرأة ا وتدير ا تملك ال ديدة ا ع املشار دار معدل أن أيضا بدو و

عمال رائدات أن واقع من عا نا ون ي قد ذا للرجال، اململوكة تلك من بكث

من ن نظرا عن املنخفض الدخل ذات سر من ن يأت ما نغالبا وخ الرجال

ساء لل اململوكة ات الشر تمثل ا وأخ أقل، العمل فقط7السابقة املائة

لة وامل ك املشروعات سبة(من ب عامليا37مقارنة سبة)املائة و ،1

امرأة ا ترأس ال ات الشر تلك من فقط سبة( املائة ب املائة18مقارنة

1).عامليا

ومحليا: ثانيا عامليا اقتصاديا املرأة ن تمك اتيجيات اس

ال ا حيو عنصرا باعتباره امة ال جتماعية يم املفا من ن التمك عت

التنمية عملية لھ تجا القرن. يمكن اواخر حافلة حداث انت حيث

ال التنمية بمواضيع يتعلق فيما ن لالعشر ش املرأة سانية قوق وا ة شر

خاصة و سعينات، ال املتحدة مم ا عقد ال املؤتمرات انت و خاص،

سان قوق العال نا(املؤتمر والتنمية) 1992في ان للس الدو ( واملؤتمر

رة باملرأة) 1994القا املع العال ن(واملؤتمر حدوث) 1995بك ة محور

املرأةتح تقدم ام التنمية2.ول عوامل م أ من ة شر ال الطاقة عد إذ

احتياطا ل ش ا و الطاقة ذه نصف واملرأة قتصادي و جتما والتغي

تخدم ال ووضعيتة التنمية عملية ضعفا إال عطيلھ وما العمل قوة من اما

عام ل ش املجتمعات ال. تطور أنھ فيھ الشك املرأةومما دور م ف يمكن

ال عة والسر العديدة ات التغ خالل من إال قتصادية و جتماعية ياة ا

المرجع نفسھ-. 1
محمد دیتو، مالحظات موجزة حول أھم التحدیات التي تواجھ تمكین المرأة في العالم العربي، ورقة -2

. 29.الشورى والنواب،صعمل، مجلس 
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لواقع نتاج و ا فواقع منعزلة، رة جز ش ع ال فاملرأة املجتمعات، ع طرأت

مجتمع من يختلف ا واقع أن ع ذا و واقتصادي سيا ، ثقا اجتما

أن البد ذا ل يلألخر، سا ا حضاري منظور خالل من التنمية املرأة دور عا

النوا ل من املجتمع ضة إ دف ست. شامل ل اليوم املرأة فمعركة

ع ا قدرا اثبات وإنما فحسب والواجبات قوق ا الرجل مع ا مساوا

ا اصلة ا سارعة امل التطورات أمام والثبات بداع، و .                                                                                                لعالمالعطاء

عامليا املرأة ن تمك ادبيات عض ع الوقوف النقطة ذه وسنحاول

محليا)1( ثم ،)2                   .(

عامليا-1 املرأة ن تمك ادبيات نقدية ة رؤ

حق السياسيةترتبط واملشاركة قتصادي باالستقالل املرأة وق

بالرجل ا واملجتمع. ومساوا سرة مجال القيم ذه غياب فإن شك ودون

املجتمع تقبل أن كما ا وسياسا الدولة مؤسسات تحقيقھ عدم إ سيؤدي

الوطنية ثقافتھ من عة نا ا جذور ان تأكده بمدى يرتبط ديدة ا ع. للقيم ودو

وقد ن العشر القرن مطلع إ ا وض وال املرأة بحقوق الدو القانون تمام ا

الدولية واملواثيق تفاقيات من مجموعة ذلك 1.تج

عام العالم ومات ح توصلت رة القا أكد1994ففي راء توافق إ

ام ساءال ال ميع سبة بال سان بحقوق امل ال التمتع وحماية ز بتعز ا

دا مز املراة ملنح تداب اتخاذ ع أيضا ومات ا واتفقت ن، حيا دورة طيلة

والنظم ن القوان الرجل، مع ا عالقا املساواة وتحقيق القوة من

سرة وداخل املؤتمر. قتصادية عمل برنامج والتنميةوتضمن ان للس الدو

املرأة ن تمك ان وقد ن، س ا ن ب واملساواة املراة ن تمك شأن امال فصال

محمد الفاتح عبد الواھاب العتیبي، دور التعاونیات النسویة في التمكین االقتصادي للمرأة من خالل -1
. 30.االستخدام االمثل للتمویل االصغر،ص
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تحقيق تمثل جديدا اما ال عاتقھ ع املؤتمر أخذ وقد املؤتمر ة رؤ لب ما

املجاالت جميع ن س ا ن ب ا. املساواة ح املرأة ن تمك موضوع احتل كما

اج م من سنةاما باملرأة اص ا ن بك لفية1995اعالن قمة اعالن أما ،

ن ب ما ة لأللفية2015وح2000للف التنمية داف أ من الثالث دف ال جاء

املرأة ن بتمك يختص نوعيا عقد1.دفا الذي ية العر واملرأة قتصاد منتدى أما

سنة ت و ومات2003بال ا من الطلب إ خلص عنصرفقد ادماج ية العر

رامج و الوطنية التنمية خطط ات أولو ضمن ا تمكي ومقومات املرأة تنمية

ز عز و إلناث سا بالتعليم تمام تكثيف خالل من ومية، ا العمل

واملرأة الرجل ن ب املساواة يكفل بما عية شر وال القانونية الفجوة الزالة ليات

قتصادية 2.الفرص

ع ة القو املؤشرات جملة من عد سان قوق التام ام ح إن

البلدان من أي باملجتمع السلطة عالقة الديمقراطية سيادة درجة مستوى

املرأة بحقوق مر علق لما قوة تزداد دلية ا العالقة ذه ولعل عاملعاصرة

من املرأة ق الذي مد ل طو ش م وال قصاء لواقع نظرا التحديد وجھ

افة سان حقوق عب أن فرغم العالم، بلدان غالبية قوقية ا ة الزاو

سان قوق العال باالعالن بدا الدولية دات واملعا م1948املواثيق

ن س ا كال من ي سا ائن تب3.ال أ ال املفرطة ساسية ا إ االضافة

املنظمات شطة ا خالل من القليلة العقود خالل املرأة حقوق بموضوع تحيط

حقوق ام اح ون ب سع ي اليوم الو اخذ املتخصصة الدولية قوقية ا

العام، ا مدلول سان

31.تمكین المرأة بیئة مساعدة وثقافة داعمة، اللجنة الوطنیة للسیاسات السكانیة في العراق،ص1
تو، مالحظات موجزة حول أھم التحدیات التي تواجھ تمكین المرأة في العالم العربي، ورقة محمد دی-2

35.عمل، مجلس الشورى والنواب،ص
المرجع نفسھ-. 3
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قيق1 لم ا ام ل مدى لقياس مصداقية ذي أو افيا معيارا يعد

حقوق ايالء ذلك مع باملوازاة يتم لم ما ديثة، ا البلدان الديمقراطي يار با

عت أصبحت قوق ا ذه ون ل إال ذلك وما خاصا، تماما ا تحديدا املراة

املجتمع لتحرر عنھ محيد ال وشرطا الديمقراطية، روافد من رافدا ا ذا 2.حد

ما م مدخال املرأة، ن تمك ق طر ع وفعالة حقيقية تداب اتخاذ عد

ن التمك عت و ى، ك واقتصادية واجتماعية ثقافية ومعضالت االت إش ة ملعا

الشأن تدب مة املسا تح ت ا و ل نظرا املداخل، ذه م أ إحدى قتصادي

ضمنال أساسھ يجد ن التمك ذا ان وإذا صوص، ا وجھ ع السيا و عام

مبدأ ع تقوم ال الدولية تفاقيات و واملواثيق املحلية الدسات مقتضيات

والواجبات قوق ا ن املواطن ن ب امتداد. املساواة ع املمارسة واقع فإن

العالم من مختلفة املرأة. مناطق حضور ز ةي يو ا القرار مراكز مختلف

ا ان وام ا كفاء عكس ال أو محدودا معالم. يظل رسم املرأة اشراك ان كما

التنمية فاعال سيا رئ طرفا ا باعتبار سمحو. املستقبل س وم ضروري امر

والعملية العلمية ا كفاءا من قصاء3.باالستفادة بتجاوز ا ل سمح س كما

ا سنواتوالتمي امتداد ع عانتھ ة. لذي املقار ض تف الديمقراطية ان وذلك

كما ا، شمولي سان حقوق ام واح قصاء وعدم نفتاح و شاركية ال

بمشاركة إال يتحقق ان يمكن ال املجتمعات تطور أن كما عامليا، ا عل متعارف

جنب إ جنبا والرجل .               املرأة

سالمي منیرة، المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كأداة للتمكین االقتصادي للمرأة في الجزائر، رسالة لنیل -1
21.،ص2012اصدي مرباح، ورقلة، الماستر في علوم التسییر، جامعة ق

-www.yemeress.com، 2013تمكین المرأة اقتصادیا، یمرس، اكتوبر 2
. المرجع نفسھ-3

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


وقانونية اقتصادية دراسات )R.E.E.J(مجلة

147

محليا-2 املرأة ن تمك ادبيات نقدية ة رؤ

التنمية ادبيات الصدراة احتلت يم مفا بروز العشرون القرن د ش

النوع مثل ات فمصط املرأة، بموضوع املتعلقة تلك ا أبرز ومن العالم

والت دماج و ، وسياساتجتما اتيجيات اس امة ن عناون اصبحت ن مك

الشرق بلدان ا ضم ومن العالم ي املد املجتمع ومنظمات الدول مختلف

قيا افر وشمال العديد. وسط ان حقيقة غفل يجعلنا ان يجب ال ذلك ان بيد

استخدامات إ ا ق طر وجدت قد ة التنمو يم واملفا ات املصط ذه من

شاطاللغة سياق ضمن شأت حيث ية جن اللغات من ا ترجم ع ية العر

خطاب الحقا وتبلورت ي الغر العالم خيا تار تطور وسيا معر

بالتنمية املعنية الدولية ساء. املنظمات ال أن ن التمك عملية نتائج م أ ومن

ت غ ادفة ال ن شط وأ ن خيارا تحديد ة حر أك مستوىيصبحن ن حس

ل ك املجتمع بل فقط ساء ال س ل النتائج ذه من واملستفيد ن، ش وع. مع

الظروف حسب لألخرى ثقافة من يتفاوت قد وم املف ذا أن ادراك من الرغم

ال املجموعة أو الفرد أن ع العام إطاره أنھ إال شعب ل ب اصة ا

وفعال شطا عنصرا ون ت ن التمك ا دف منس تأتيھ ملساعدة متلقيا س ول

فقط خار ول1.مصدر سانية التنمية ر تقر بأن عتقد قد2002و

مصط ا حي ح اق حيث املرأة ن تمك مصط حول مالحظتھ " اصاب

من ا ض و ا حقوق لنيل للمرأة املناضل الفعل مع يحمل ألنھ املرأة وض

و  ساء ال قدرات بناء بفعاليةخالل ا 2.توظيف

1- Jorge o.romano, empoderamento e direitos no combate à pobreza, actionaid,
dezembro 2002,Brasil.p.7

ئد ایوب، الجدوى االجتماعیة للمشاریع المتناھیة الصغر وتأثیراتھا على النساء في الریف السوري، را-2
. 33.مرجع سابق،ص
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املرأة ت ن واملساواة، الكرامة اجل من املستميت النضال بفضل

ا انخراط من جعلت مة م انجازات تحقيق ن، خر العقدين خالل ية املغر

ذا من ب القر بع املت أن غ واقعا، أمرا مؤخرا املجتمع ا د ش ال التحوالت

قتصادي و جتما ن التمك أجل من املرأة معركة أن جيدا يدرك النضال

ن تحص إ قوق ا من د مز اع ان من ة، خ ونة تتحول بدات والسيا

سبة املك من. تلك جليا يبدو املعطى حولذا حاليا الدائر النقاش بع ت خالل

دستور مقتضيات يل انصافا2011ت أك بمقتضيات جاء انھ احد ينكر ال الذي

حسب التمي ال أش ل افحة وم املناصفة يئة إحداث والسيما ية املغر للمرأة

السياسية164الفصل الساحة ده ش الذي والنقاش الدستور، ومن1.من

سبات املك دستورضمن تنصيص املرأة، ا حقق يرتكز2011ال املغرب أن ع

فصلھ ينص كما جتماعية، والعدالة الفرص افؤ وت املساواة مبادئ ع

من تمكن ال الظروف توف ع العمومية السلطات عمل أنھ ع السادس

م بي واملساواة ن، واملواطن املواطنات ة ر الفع ع الطا ومنعميم ،

السياسية ياة ا م يتمتع.مشارك أنھ ع أكد فقد عشر التاسع الفصل أما

والسياسية املدنية ات ر وا قوق با املساواة قدم ع واملرأة الرجل

تفاقية و املواثيق وكذا ية، والبي والثقافية جتماعية و قتصادية و

ذلك ل و املغرب، ا عل صادق كما وثوابثالدولية الدستور ام أح نطاق

ا وقواني 2.اململكة

1 - O empoderamento como estretegia de inclusao des mulheres nas politicas
sociais,florianopolis, universidade federal de santa catrina, 28 de agosto de
2008, lisboa.p.2

ومسألة المناصفة والحقوق السیاسیة،ھبة 2011محمد مھداوي، موقع المرأة المغربیة في دستور -2
www.hibapress.com، 2015بریس،ماي 
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ع الطا ا عل غلب و املغرب ساكنة نصف من د أز ية املغر املرأة ل ش

داخل ا انخراط من جعلت ال الدوافع م أ أحد ل ش ما و و ي، الشبا

التنمية تحقيق أسا ك شر املرأة أن اعتبار ع ا، م أمرا املجتمع

عاملجتمعية، تا مجرد س من. ول عدد املغرب انخرط املنطلق ذا ومن

ال أش جميع ع والقضاء ن، بك مؤتمر اتفاقية ا أبرز من الدولية، التفاقيات

املرأة ضد ع)السيداو(التمي تنص وال ما"، لبلد املة وال التامة التنمية أن

م أق جميعا تتطلب السالم، وقضية العالم، ية منورفا ممكنة شاركة

امليادين جميع الرجل مع املساواة قدم ع املرأة داخل."  جانب املرأة أن إال

الرجل، من أك سبة ب والبطالة الفقر ظروف من ي عا الزالت ي املغر املجتمع

طار ذا ملموسة خطوات اتخذت ي املد املجتمع يئات و الدولة أن ومع

ع املشار والبواديواملتمثلة القرى مستوى ع خاصة يع. الصغرى، و

زمات و الظروف ظل افية غ تبقى الصغرى واملقاوالت املح نتاج

مستمر1.قتصادية تطور باملغرب املقاولة أن تأكد الدراسات عض أن غ

من ستفادة ا ل وفر مما الدولية، املساعدات من ستفيد أصبحت ملا خاصة

دول طرف من ية و ت برامج ع ية املغر املرأة حصلت كما ية جن ات ا

ذا الفضل عود إذ املرأة، بدعم اصة ا املتحدة مم وصندوق كة شر

جديدة افاق عن تبحث ال للمقاوالت ية املغر معية ا ا تقدم ال للمساعدة

للعال ية املغر املقاولة املرأة ار وإظ ر الروحلتطو شر و التنافسية ا قدرا ز عز و م

الندوات خالل من املقاولة املرأة ار إظ ع عمل كما ا، لد املقاوالتية

والدولية ة و ا املغرب2.والصالونات للمقاولة املرأة ممارسة أسباب أما

. المرجع نفسھ-1
نزھة بولندة، المرأة المقاولة في المغرب مسار من التحدیات ورحلة شاقة نحو اثبات الذات،مرجع -227

. سھنف
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اضافة العمل فرص عدام ا ثم لألسر الضعيف العائد إ و بالدرجة جع ف

الذاتإ اثبات .                                                          الرغبة

مستوى ع العمل ا تم ابراز استطاعت املرأة أن القول، مكن و

إ ت فتوج العمل، من مختلفة ال أش عن تبحث وأصبحت القطاعات عض

ال اصة ا املقاوالتية عمال و ة الصغ ع النوعاملشار بقضايا ا ط ر تم لطاملا

داء ع بالقدرة ال باملرأة. جتما املحيطة الظروف من مجموعة ظل و

مستحدثة ة تنمو اتيجيات اس اعتماد إ املغرب ا بي ومن الدول أغلب سعت

سيج ال فاعل كعنصر باملرأة افا اع يم املفا أك من ألنھ ن التمك من

جع و دعمقتصادي ق طر عن والرجال ساء ال ن ب مشاركة أك التنمية من ل

ة سو ال .                                          املقاولة

:  خاتمة

يق تض ثم ومن قتصادية الفرص ع املرأة حصول انية ام ز ولتعز

ب ي قتصادية، نتاجية و الكسب والرجل املرأة ن ب التباين وة

صوصا ا ذا السياسات من ج مز اتاحة.ستخدام املمكنة لول ا ن ب ومن

الطفل رعاية خدمات توف خالل من املثال يل س ع ت الب خارج للمرأة الوقت

كما ئتمان ع املرأة حصول فرص ن وتحس ولومبيا، حدث كما املدعمة

ش بنغالد نتا. حدث املوارد ع ا حصول كمازضمان رض، سيما ال جية

زواج و للزوجات لالرا كة مش ملكية وك ص تمنح حيث يا اثيو . حدث

مسألة ة معا ق طر عن للمرأة قتصادية الفرص إتاحة أيضا املمكن ومن

التوظيف برامج أو صص ا نظام باستخدام املرآة إنتاجية عن املعلومات نقص

يحدث كما املرأة تمثيل ادة .                                                     ردنلز
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الشرق منطقة انحاء جميع وقعت ال العميقة ات التغ أدت كما

سنة منذ قيا افر وشمال ا2011وسط أجندة لتفيذ خية تار فرصة

عاد متعددة ساء. سيا وال الشباب ن ب البطالة خاص ل ش دف س

القطاعوضع نمو ات مستو وانخفاض املحدودة واملنافسة املؤسسات ف

وع للمشروعات الدعم ع صول ا فرص ن تحس ساعد وقد اص، ا

إ يصل ما تمثل وال املتوسطة و ة الصغ للمشروعات ل املائة90التمو

املنطقة الوظائف نصف من أك وتوفر عمال م شطة. من أ ن تحس ع

أن املمكن من اقتصاديا املرأة ن لتمك معينة تداب واتخاذ ا، ونمو املشروعات

املنطقة عمال ادة ر لالنطالق الباب فتح ع .                                      ساعد

ا بحقوق رتقاء و قتصاد قطاع املرأة مشاركة ادة ز فإن ، التا و

الوصول من ا التغلبوتمكي من أك تتطلب تحديات عت ا والتحكم للموارد

ذلك إ باالضافة يحتاج حيث والد، و الفتيات ن ب من ة بو ال قات الفرو ع

دراك و الرس قتصاد ن وإنتاجي ساء ال بقدرات قرار و املواقف غي

العائل احتياجات تلبية املرأة مة مسا لضرورة رالعام وتطو قتصادية، ة

عام ل ش قتصادي ا .                        دور

:الئحة المراجع
ية بالعر باللغة :املراجع

مارس ي، الذ قتصاد قبيل من و املرأة ن تمك ، شي وسود رفينغا .                   2012انا

قتصادي ن التمك ة سو ال التعاونيات دور ، العتي اب الوا عبد الفاتح محمد

حفاد، بجامعة قتصادي املؤتمر صغر، ل للتمو مثل ستخدام خالل من -2للمرأة

ر3 .                               2011اكتو
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ك واملتوسطة ة الصغ املؤسسات ة، من للمرأةسالمي قتصادي ن للتمك أداة

ورقلة، اح، مر قاصدي جامعة ، سي ال علوم املاس لنيل رسالة زائر، .                                                             2012ا

ساء ال ع ا ا وتأث الصغر ية املتنا ع للمشار جتماعية دوى ا ايوب، رائد

ف س،الر لم جامعة جتماع، علم الدكتوراه لنيل رسالة .                                                           2010السوري،

منتوري خوة جامعة سوسيولوجية، دراسة زائر ا املقاولة املرأة دة، فر شلوف

.                 2009قسنطينة،

مساعد ئة ب املرأة ن انيةتمك الس للسياسات الوطنية نة ال داعمة، وثقافة ة

ان للس املتحدة مم صندوق .                                                                                                          العراق،

امل ن تمك تواجھ ال التحديات م أ حول موجزة مالحظات ديتو، العالممحمد رأة

نوفم ن، البحر مملكة والنواب، الشورى مجلس عمل، ورقة ي، .                                                            2013العر

املرأة ن تمك ، لكر س ر...ادر اكتو الديمقراطية، والتحديات، ان الر
2016،www.democracy.ahram.org

ة المقاولة في المغرب مسار من التحدیات ورحلة شاقة نحو اثبات الذات، مغرس، شتنبر نزھة بولندة، المرأ
2012 ،www.maghress.com

www.yemeress.com، 2013تمكین المرأة اقتصادیا، یمرس، اكتوبر 
المناصفة والحقوق السیاسیة،ھبة ومسألة2011محمد مھداوي، موقع المرأة المغربیة في دستور 

.www.hibapress.com، 2015بریس،ماي 
:المراجع  باللغات االجنبیة

Women business 2014 : accelerating entrepreneurship in the middele east and
north africa region, www.oecd.org.
O empoderamento como estretegia de inclusao des mulheres nas politicas
sociais, florianopolis, universidade federal de santa catrina, 28 de agosto de
2008, lisboa.
Jorge o.romano, empoderamento e direitos no combate à pobreza, actionaid,
dezembro 2002,Brasil.
Rodrigo rossi horochovski, pronlematizando o conceito de empoderamento,
movimentos sociais, participaçao e democracia, 27 de abril de 2007,
florianopolis, Brasil.
Naila kabeer, women’s economic empowerment and inclusive
growth ;university of london, october 2012.
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انيات م تدب حول مالحظات

ابية ال ماعات ا

بكور  اللطيف عبد

العام القانون عياض–أستاذ القا جامعة

التخصصات املتعددة لية آسفي–ال

: تقديم

إ الدول من ة كب مجموعة جتما و والسيا التار التطور قاد

ا من تدبر ال ة املركز الدولة فكرة عن ن،التخ املواطن شؤون جميع لعاصمة

ترابية وحدات مع ختصاصات من جزء تقاسم قصد ة الالمركز نظام تب نحو

منتخبون اص أ ا س و املا االستقالل و ة املعنو صية بال تتمتع محلية

ن املواطن طرف من. من ضرورة اضر ا الوقت أصبحت ة الالمركز فسياسة

املعاص الدولة ات ذهضرور ف والقانون، ق ا دولة بناء أساسية رة و رة،

م قضايا سي و املحلية م شؤو تدب م م مسا من ان الس تمكن السياسة

ح املركزي، املستوى ع ومة ا ع من تخفف الوقت نفس و اليومية،

العامة الوطنية ا ام مل التفرغ ا ل س ا. ي مركز عد لم الدولة شفدور

ع يقتصر ا دور أصبح بل دمات ا ل ل الرئ املمول عد ولم املجاالت

ووضع اعات، ال حل ع واملساعدة تصال، و لتقاء لضمان املساعدة،

ع ر والس واملالية، القانونية واجز ا ورفع الطاولة، نفس ع اء الشر

ن ة وج فرض أو القرارات أخذ من أك ااملفاوضات، .1ظر

المرجع نفسھ-. 1
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أجل فمن املستوى، ذا ع ناء است ل ش ال فاملغرب كذلك، مر ان وإذا

بتدب ان للس سمح نظام قيام أجل ومن ة، املركز دارة عن العبء تخفيف

فجر منذ وذلك ة دار ة الالمركز نظام املغرب ن ن، ممثل بواسطة م شؤو

س بوضع البداية انت حيث شاءستقالل، إ خالل من محلية إلدارة س

وذلك وي، ا التنظيم ثم قاليم، و العماالت تنظيم ا تال املحلية، ماعات ا

قائم ديمقراطي مح كم س التأس ترنو متماسكة قانونية ترسانة وضع ع

مجالسھ شكيل نتخابية التمثيلية . ع

تمثل م، أ خطوة مة امل طوات ا ذه ت دوقد لع املغرب ن تدش ت

تحتل ا بجعل خاصة انة م املحلية ماعات ا قضية أو جديد دستوري

أساسيا مدخال ا م بجعل ا ارتقى كما ة، الدستور ندسة ال الصدارة

ل خيارا وكذلك ، والثقا جتما و قتصادي و داري و السيا لإلصالح

ابية ال تنا .قض

ماع ا فبعدماواحتلت الدستور، مواد مستوى ع ما م ا ح ابية ال ات

وخصص ابية، ال ماعات ا باسم عرف ت أ محلية جماعات س انت

الدستوري املشرع ا من(فصال12ل فصول3بدل) 146إ135الفصول

ا1996دستور ام اح تم إن جديدة، بمقتضيات الفصول ذه وجاءت ،

ال  تأو ا ل أساسيةوتأو رافعة ابية ال ماعات ا من محالة ال ستجعل ديمقراطيا

دولة الديمقراطية، الدولة أسس سيخ ل حقيقيا ومدخال ووطنيا، محليا للتنمية

سان وحقوق جتماعية .العدالة

مؤسسات ديدة، ا ة الدستور الوثيقة حسب ابية ال ماعات ا عد و

امل باالستقالل تتمتع ة ودستور العام، القانون حكم وتدخل داري و ا

تبعا دقيق، ل ش غرافية ا ا حدود ن عي يتم ترابية وحدات عن عبارة
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عاون لتحقيق سعيا أو ومؤسساتية وثقافية قبلية وسوسيو خية تار العتبارات

املنطقة ونات م ن ب امل ذاتية. وت اختصاصات ابية ال ماعات ول

ك مش عواختصاصات وتتوفر ة، خ ذه ا إل ا تنقل وأخرى الدولة مع ة

الدولة ا ترصد وأخرى ذاتية مالية . موارد

القرن نيات ست من املمتدة الزمنية املدة طيلة أر قد املغرب إن عموما،

ة الالمركز ة تجر من جعلت وقانونية، مؤسساتية قواعد ذا، يومنا ح املا

تحق سيا رئ السياسيةفاعال املشاركة دائرة لتوسيع أساسيا وعامال التنمية .يق

درجة لقياس حقيقيا مؤشرا عد ابية ال ماعات ا مالية أن إ النظر و

وتحاول حاولت العمومية السلطات فإن ا، عمل ونجاعة ة خ ذه استقاللية

قانون خالل من وذلك ة خ ذه ل ما استقالل علقاملت47-06تحقيق

بقانون املا التنظيم إصالح وكذا املحلية بايات ذه45-08با أن إال ،

ماعات ا ا تضطلع أصبحت ال دوار مستوى تكن لم املالية صالحات

مستوى ع ل املشا من مجموعة إفراز إ أدى ما و و املغرب، ابية ال

ابية ال ماعات ا وجدت حيث ، املح بلورةالتدب ع قادرة غ ا نفس

النصوص سة حب قيت و الواقع أرض ع ختصاصات من مجموعة

ع ر يظ والذي املح داء ضعفا د ش ونات امل ذه أن كما القانونية،

املحلية ة التنمو ع واملشار العمومية واملرافق ات التج .مستوى

نتوقف سوف املنطلقات ذه إ نادا باس املعنونة املداخلة " ذه

ابية ال ماعات ا انيات م تدب حول ن"مالحظات ت أساس ن نقطت عند ، :

ع ل ال ختالالت من مجموعة عند ا خالل من توقف س و النقطة

الثانية النقطة أما املحلية، النفقات وكذا العامة يرادات تدب مستوى
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املق  لبعض ا عسنخصص لة امل ختالالت و عطاب ذه لتجاوز حات

املحلية انية امل تدب .مستوى

ول املحلية: املحور انية امل تدب أعطاب ر مظا عض

ودستور ديد ا ما ا امليثاق املتمثلة القانونية املقتضيات إن

ل2011 ستوعب واسعا إطارا ابية ال ماعات ا من التنميةجعلت حاجيات

ا ر مظا بجميع ة: املحلية واملعمار ية والبي والثقافية جتماعية و قتصادية

مالية ف... وا ا ام بم تضطلع ي ول ابية ال ماعات ا ذه أن إال ، إ

ومالية ة شر وعناصر مقومات ع ند برز. س العنصر ل ش فالعناصراملالية

ا قيام لضمان م او إل ولة املو ختصاصات ل ب ابية ال ماعات

انت ما وم ة خ ذه ل املسنودة ام امل عددت ما فم ة، املطلو الكيفية و

يبقى املا العنصر فإن ا، إل املتاحة ة شر ال انيات م و القانونية الصالحيات

ع ختصاصات تلك وتفعيل ببلورة الكفيلة لية و ة الزاو الواقعر .أرض

خاللھ من الذي املعيار و املا العنصر اعتبار يمكن املنطلق ذا من

ع مشار ل ش ا وتفعيل ا قرارا اتخاذ ع ابية ال ماعة ا قدرة تت

ان لما افية مالية موارد ع تتوفر ة خ ذه انت لما حيث ة، تنمو

ال ع واملشار امج ال ع ا ذهإقدام محدودية أن حيث يح، والعكس ة تنمو

باستقاللية ا قرارا اتخاذ ع قادرة غ ا يجعل املالية .املوارد

قيام لضمان م و برز العنصر ل ش املالية العناصر انت إذا لكن

املحلية املالية فإن ا، إل املمنوحة ختصاصات بجميع ابية ال ماعات ا

وث ع املادةتتأسس ا عرف انية وامل ابية، ال ماعات ا انية م قانونية يقة

ظ3 اير18من ا2009ف ومجموعا املحلية ماعات ل املا بالتنظيم املتعلق
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ا مجموع" بأ مالية سنة ل ل سبة بال ا بموج ؤذن و يقرر ال الوثيقة

املجموع أو املحلية ماعة ا وتحمالت .1ةموارد

املادة التنظي152أما القانون ماعات113.14من با املتعلق

انية امل عرف ابية، ال ماعات ل خرى التنظيمية ن القوان وكذا واملقاطعات

مالية سنة ل ل سبة بال ا بموج ؤذن و يقدر ال الوثيقة ا باعتبار املحلية

اني م تقدم ماعة، ا اليف وت موارد بمجموعمجموع صادق ل ش ماعة ا ة

املعطيات ع بناء اليف والت املوارد ذه صدقية تقييم تم و ا اليف وت ا موارد

ا ع تج ت أن يمكن ال والتوقعات ا إعداد أثناء املادة. املتوفرة من153أما

أن ع فتنص ور املذ التنظي يناير"القانون فاتح املالية السنة تدئ ت

ت ا31وت نفس السنة من سم ".د

تقديري ما عمل املحلية انية امل أن نقول، أن ستطيع سبق مما

سلطة عليھ وتصادق عداد، أمر القانون ا ل ل أو ال ة ا عده سنوي

أيضا عت انية امل ذه و املحلية، املجالس لدن من عليھ املوافقة عد الرقابة

قانونية املجالسوثيقة تمكن ووسيلة واملصارف املداخيل ا خالل من تحدد

ا ا توج وتنفيذ ا برامج وتطبيق ا اختصاصا ممارسة من انية. 2التداولية فامل

ماعة ل ي ا ا أو للقابض يحق ا بموج ال الوثيقة أخرى، عبارة املحلية

م ماعة ل املالية قوق ا استخالص باألداء، مر أيضابصدور ا موج و الغ ن

ماعة ا مالية من ن مع ما اعتماد بإنفاق يأمر أن بالصرف لآلمر .يحق

ا مضمو ل ش بل حسابية وثيقة فقط ست ل انية امل أن كما

عموم مصا تخدم ات وتوج وثقافية واجتماعية واقتصادية سياسية اختيارات

، منشورات موالي 20الفاعل المحلي وسیاسة المدینة بالمغرب، سلسلة دراسات وأبحاث رقم : عبد المالك ورد-1
.12: ، ص / 1/ 2006/ إسماعیل كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، مكناس، ط

المتعلق45.08 رقمالقانونبتنفیذ(2009 فبرایر18) 1430 صفرمن22 صادر1.09.02 رقمشریفظھیر-  2
.ومجموعاتھاالمحلیةللجماعاتالماليبالتنظیم
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عامة بصفة ن املح. املواطن انية ميةفامل أ ك املالية الوثيقة عت لية

من املستقبلية املعطيات شراف اس أداة ا باعتبار جماعة ل ل سبة بال السنة

ة، ماعةج ل املالية الوضعية عليھ ون ست ما الحتمال عملية دراسة وإنجاز

أخرى  ة ج الذي. من الدور حول تتمحور عادا أ انية للم أن ع يالحظ لذلك

إليرادات ية محاس وثيقة مجرد عد لم ا أل ا، ل املسطرة داف وكذا تلعبھ

امل ألن سياسية قيمة ا ل أصبح بل ماعات، ا املنتخبةونفقات املحلية جالس

العامة ا ا واتجا ا داف أ ا .تضم

ماعات ل ديدة ا التنظيمية ن القوان أن باملالحظة، جدير و ومما

القانون  واملتمثلة ابية رقمال والقانون111.14التنظي ات، با املتعلق

ا112.14رقمالتنظي ثم قاليم، و بالعماالت التنظياملتعلق رقملقانون

ماعات113.14 با بدايتھ1املتعلق من ماعات ل املا انب ا لتؤطر جاءت ،

املا النظام نظمة، ذه ل من امس ا القسم تناول حيث ايتھ، ح

ا موارد ومصدر ماعات ا. ل كث تتجاوز املحلية انية امل إن مر، واقع و

التقليدي العضوي للتنميةطار ك املش املخرج ل ش وال العمومية للمالية

داخل ا وجود ب س وذلك الدول ميع سبة بال جتماعية و قتصادية

املعقدة والعالقات يات الب من ل. مجموعة بتمو املتعلقة وانب ا عن ففضال

مي أ يك جانبا ناك بالدولة، ا ط تر ال والعالقات ابية ال ماعات ةا

بھاوتنجزالمرافقكلبھاوتمولالمحلیةالعمومیةالسیاساتبھاتنفذالتياألداةھيالمحلیة،المیزانیةاعتباربـ1
تأطیرتمحیثالتشریعي،المجالكبیرةبدرجةلتشمإصالحاتعدةوضعإلىالمغربیةالمملكةدفعالتنمویة،المشاریع
األدوارتحویلاألھدافبحسبیرومالذيالحرالتدبیرمبدأعلىمثنھافيركزتتنظیمیةبقوانینالترابیةالجماعات
والمشاریع،برامجالحولالمیزانیةھیكلةخاللمنوذلكللتنفیذ،قابلةحقیقیةومشاریعبرامجإلىالترابیةللجماعاتالتنمویة
التنظیمیةالقوانینحددتحیثوالمؤشرات،األھدافتحدیدفيالنوعمعیاراالعتباربعینواألخذالمدى،بعیدةوالبرمجة
منمتناسقةمجموعةباعتبارهالعملیة،أووالمشروعللبرنامجتعریفاوقدمتللمیزانیةالجدیدةالبنیةھذهالترابیةللجماعات
والتيالمتوخاةالنتائجلقیاسمرقمةمؤشراتوكذاعامة،منفعةذاتغایاتوفقمحددةأھدافبھتقرنالعملیاتأوالمشاریع
.الجیدةالحكامةلمبدأوالضامنةباإلنجازاتالمرتبطةوالجودةوالنجاعةالفعالیةشروطمنالتحقققصدللتقییمستخضع
الفعالةوالوسیلةالعمومیةاالمواللحمایةالناجعةاألداةفھيالمالیة،للحكامةالمكونةالعناصرأھمبینمنالمراقبةوتعتبر
.لھاالمخصصةاألغراضفياستخدامھاحسنمنللتأكد
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املحلية انية امل ا عل ب ت ال والقواعد باملبادئ املتعلق و و انية. قصوى فامل

ا ليا وش ا مجاال تحدد ال القواعد من ملجموعة تخضع ا بطبيع املحلية

كما املنتخبة املحلية املجالس أو يئات ال فإن التا و ا، املتعلقة جراءات و

باح ملزمة الرقابة انيةسلطات امل مشروع إعداد وأثناء قبل الضوابط ذه ام

مبدأ املحلية انية امل ا عل تقوم ال واملبادئ القواعد ذه وتتحدد املحلية،

الصدقية قاعدة ثم والتوازن التخصيص وعدم والشمول والوحدة ة .السنو

وامل القواعد من ملجموعة تخضع املحلية انية امل انت إذا تحددلكن بادئ

ملجموعة سا تكر عرف تزال ال انية امل مسطرة تقنيات فإن ا، ليا وش ا مجاال

عرف املحلية املالية أن كما انية، امل دورة خالل وذلك التقليدية التقنيات من

من مجموعة ع عالوة والتنظيمية، القانونية ات كرا من مجموعة

تد مستوى ع ل ال املحليةختالالت النفقات وكذا العامة يرادات . ب

ختالالت ذه ر مظا عض حول ساؤل ال يمكن املنطلق ذا إذن. من فما

ونفقات مداخيل تدب مستوى ع ل ال ختالالت ذه تجليات

باملغرب؟ ابية ال ماعات ا

الضوء سليط علينا يحتم السؤال ذا ع واب ا عضإن ع

وكذا العامة يرادات تدب مستوى ع ل ال عطاب و ختالالت

أخرى دراسات نخصص أن ع ماعات، ا انيات بم املتعلقة املحلية النفقات

ع ل ال ختالالت ر مظا لبعض ا بصدد نحن ال ذه عن مستقلة

ابية  ال ماعات ا ونفقات مداخيل تدب .خرى مستوى

بدورة ا عل يصط مراحل ع بأر تمر املحلية انية امل أن القول أسلفنا

املراحل ذه و انية، الرقابة: امل ثم والتنفيذ واملصادقة يالحظ. عداد ما لكن

مجموعة تتخللھ ا تدب أن املراحل، ذه بجميع تمر و املحلية انية امل ع
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ختالال  و عطاب تدبمن مستوى ع أو املداخيل تدب مستوى ع سواء ت

نذكــر ختالالت ذه جملة من : النفقات،

املحلية: أوال انية امل إعداد مرحلة مستوى ع

املادة ملقتضيات يتو98طبقا ماعات، با املتعلق التنظي القانون من

بالوثائق مرفقة ا عرض و انية امل إعداد س نةالرئ ع ا لدراس ة الضرور

أجل داخل مجة وال املالية والشؤون انية تارخ10امل قبل قل ع أيام

أقصاه خ تار ا اعتماد يتم أن ع انية، امل باعتماد املتعلقة الدورة افتتاح

املادة15 وفق رقم185نون التنظي القانون ذا. 113-14من من انطالقا

مةساس وامل ولية املراحل من املحلية انية امل إعداد مرحلة عت ي، القانو

بوضع قانونا لفة امل زة ج ا خالل تتدخل مناسبة و ا، دور تدخل ال

ماعات ا م ع ال املحلية والنفقات باإليرادات املتعلقة ة التقدير البيانات

السنة برسم ا وصرف ا تحصيل ابية املحليةال للسياسات تنفيذا املقبلة . املالية

ال املحلية، النفقات مبلغ تحديد املحلية انية امل بإعداد يقصد آخر، بمع

للسنة بائية ا وغ بائية ا ا بموارد ا غطي املحلية ماعات ا ع يجب

يل ما و و املحلية النفقات قبل املحلية يرادات تقدر أن جب و زماملقبلة،

ا ملصا سن ا الس بضمان املحلية ماعات ذه. ا من يجعل مر ذا

لھ ون سي ا وتحض ا إعداد قصور أو خلل أي ألن حساسة مرحلة املرحلة

رفض إ يؤدي قد ونھ عن فضال ، التحض ذا نتائج ع سلبية اسات ع ا

ال سلطة أو املنتخب التداو املجلس قبل من انية مرحلةامل أثناء رقابة

.املصادقة

ة والضرور الالزمة دوات واستعمال والتحري ذر ا ام ال يجب وعليھ،

املعطيات وحصر املعلومات جمع يجب كما املحلية، انية امل إعداد عند
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املحلية انية امل عرض أن ا شأ من ال خطاء بتفادي الكفيلة والبيانات

التح يجب كما املتدخلةللرفض، زة ج طرف من أيضا يطة وا باليقظة

ون ي ح وذلك الباب ذا ا اعتماد يتم ال التقنيات مراعاة مع ا إعداد

جدا قليل والنفقات رادات ن ب طأ ا أن. امش إ ش السياق، ذا

جماعات انيات م ع مشار من العديد ع التأش رفضت الداخلية محليةوزارة

املالية السنة خالل وذلك طنجة، مجلس ا أبرز ا، رؤساؤ ا ارتك أخطاء ب س

سنة( املقبلة عداد)2018أي بمقتضيات املنتخبة املجالس تقيد عدم بفعل ،

التحقق واقعية غ انيات م ا م جعل ما والنفقات، للموارد ي .العقال

أن يت مصادر، من لدينا توفر ما رفضتوحسب ال ماعات ا أغلب

من رؤساء ا يقود ا، انيا م ع التأش الداخلية لوزارة ة املركز املصا

الغرب، يح وسيدي اط والر طنجة جماعة نظ ومة، ل لة املش حزاب

مشروع ع املصادقة الداخلية رفضت ال ماعات ل جما العدد وأن

يتجاوز ا اني ماعات. جماعة20م ا رؤساء توصل خطاء، يح ولت

ق طر عن الداخلية مصا من لة مست بمراسالت الرفض، ذا املعنيون

انية، امل ية ب ا إدراج يجب التعديالت من مجموعة تتضمن والعمال، الوالة

إ ا إرسال وإعادة ا، اعتماد أجل من نائية است دورات عقد خالل من وذلك

ال ة ااملدير عل التأش قصد املحلية ماعات ل .عامة

ا، ل ن تب ة خ ذه أن الداخلية، وزارة مصا مراسالت من ستفاد و

أن املنتخبة، املجالس عض ا أعد ال انيات امل من العديد مشروع دراسة عد

مبالغا ما ت عرف انيات، امل بنود ا تضمن ال املتوقعة املالية فيھ،املوارد

بقرار املعنية ماعات ا ل أن إ بالنظر الواقع، أرض ع ا تحقيق ستحيل و
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لم إذ ن، ت املاض ن ت الس خالل املداخيل مستوى ع زا حققت الرفض،

سبة االت ا أق ا70تتجاوز تقديرا من .املائة

م ع التأش رفضت ال ماعات ا الداخلية مصا ا،وطالبت انيا

املتعلقة تلك خاصة ة، جبار النفقات عض انية امل وثيقة ن تضم بضرورة

املخصصة عتمادات من والرفع ، ما ا التج صندوق دين أقساط بأداء

الغارق طنجة مجلس إ سبة بال الشأن و كما تماما القضائية، ام ح لتنفيذ

خس ال الدعاوى ب س ة كب نديون مواطن قبل من ضده املرفوعة ا، ر

ة العقار م وأمالك م أراض م م عت .1ان

نظ ماعات، ا عض ا عرف ال انقة ا املالية زمة إ النظر و

جماعة مقاطعات مجالس إلزام الداخلية، وزارة قررت وطنجة، اط الر جماع

ي( طنجة السوا مغوغة، املدينة، ادة، م ة،بتأ) ب جبار النفقات عض دية

يتجاوز ال العمومية، نارة قطاع نفقات وكذلك6خاصة ا، سنو مالي

برنامج إطار كب ل ش تزايدت ال ضراء، ا املساحات وصيانة تدب نفقات

ى  الك .طنجة

ستد و تقت املحلية انية امل وتحض إعداد عملية انت إذا لكن

ام املصاال رفض لتفادي ا لفة امل زة ج افة لدن من ذر وا يطة ا

ا عل انية امل ذه إعداد أساليب فإن ا، عل التأش الداخلية لوزارة ة املركز

تقدير إطار ابية ال ماعات ا انت إذا أنھ حيث املالحظات من مجموعة

قاعدة عتمد ا ي33إيرادا كما و را : ش

زائدد ن ت ماض ن ت س ة9خل مضرو الية ا املالية السنة من ول ر أش

ع12 مقسوم را املقبلة33ش للسنة ح املق املبلغ اية ال عطي را .ش

د.م967.15 ورقمد. م966.15 رقمالدستوريالمجلسقراراتھناكالمذكورة،التنظیمیةالقوانینإلىإضافة ـ1
.الترابیةللجماعاتالجدیدةالتنظیمیةالقوانینبشاْن2015 یونیو30 بتاریخرالصادد. م968,15وورقم
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لسنة جماعة مدخـول ح ملق سنة(2016مثال سنة+ 2013مدخـول مدخـول

الية9مدخـول+ 2014 ا السنة من ر را33) / رش2015x12أش = ش

لسنة ح املق .2016املدخـول

ماعات ا لدن من ا ام واح ا اتباع ب و معتمدة زالت ال القاعدة ذه

ملشروع سبة بال حصل كما ا انيا م مشروع فض س وإال ا، إراد تقدير أثناء

سنة برسم رحو أوالد وارة بجماعة اصة ا انية من2018امل رفضھ تم الذي

جرسيفلد عمالة ذه. ن انية م مشروع ع باإلجماع املصادقة تمت أن فبعد

ماعة خ) وارة(ا بتار ماعة ا بمقر املنعقدة العادية ر6الدورة أكتو

ا،2017 عل التأش يتم لم كما جرسيف إقليم عمالة طرف من ا رفض تم ،

للمادة طبقا ف واملصار املداخيل صدقية ا191لعدم التنظيمن لقانون

ساب اح بكيفية اص ا القانون ام اح لعدم وكذا ماعات، با املتعلق

ن ت املاض ن ت الس استخالص أي انية، امل حات مق بوضع اصة ا قة الطر

بمجموع الية، ا السنة ر أش سعة إ ي33باإلضافة سا ا عت الذي را ش

حسب انية، امل لتقديرات قيقي العاملا مراسلة من .ة

عدد قليم عامل ملراسلة وطبقا ذلك، إثر خ6665وع نون20بتار

املادة2017 من الثانية للفقرة طبقا نائية است دورة قانون191عقد -14من

عاء113 ر يوم نائية است دورة ماعة ا مجلس عقد ا2017نون29، حضر

إ12 ا تأجيل ليتم يعضوا، القانو النصاب اكتمال لعدم نظرا املوا اليوم

املادة من الثانية للفقرة ماعات،37امتثاال با املتعلق التنظي القانون من

اليوم صباح نائية ست الدورة ذه عقد 27بحضور2017نون30ليتم

سنة برسم انية امل مشروع مناقشة أجل من .2018عضوا،
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أ من يكن ما القانونيةوم الناحية من ملزمة ماعات ا انت فإذا مر،

قاعدة باتباع أن33والتنظيمية القاعدة ذه ع يالحظ فما ا، إراد تقدير أثناء

ا نذكرم متعددة العتبارات نظرا الصواب دائما يجاري ال ا :تطبيق

ا قاعدة: أوال املحلية،33أن والواجبات الرسوم جميع ع تطبق ال

اتباعفمد إ تحتاج وال وفعلية واقعية ون ت ا تقديرا مالك و دمات ا خول

لعقود سبة ال و لألمالك، ة صر ا القائمة إ الرجوع فيكفي القاعدة، ذه

وكذلك ماعة ل املؤدى املبلغ ن يب الذي للعقد الرجوع فيكفي املفوض التدب

املضافة القيمة من ماعة ا صة سبة بال .الشأن

ا انية: ثان امل إعداد فمثال ن، القوان ع يطرأ الذي التغ يتج

سنة أساس ع تقليدية قة ح2015بطر تنعكس أن دون و مرجعية كسنة

داللة يدل عد، تھ ت لم السنة أن باعتبار صرفت ال قيقية ا النفقات ع

لسنة عمل برنامج غياب ع ة م2016وا تالمسوغياب تخطيطية ية ن

الوطنية ماعات ا مستوى ع املواطنون ا ش ع ال قيقية ا االت ذا. ش

ال ا تطبيق أن و كذلك، القاعدة ذه ع يالحظ ثانية، ة ج ومن ة، ج من

ومقررات قة امل بايات ا ن قوان ع يطرأ قد الذي للتغي نظرا سليما ون ي

ن أو ماعية، ا املاليةالرسوم السنة خالل داء للتأخر .ظرا

خالل إال ما استخالص يتم ال الصيانة رسم أو ة ضر ا بة الضر فمثال

إذ عتبار، ن ع تأخذ ال ر ش ذه نما ب املالية السنة من ة خ ر أش الثالثة

قاعدة ة املعت ا وحد الية ا السنة من ر أش سعة ال إ33عت إضافة

ماعة ل املالية انيات م عن حقيقية غ أرقاما عطي مما ن، ت املاض ن ت الس

ذه مع التعامل يجب ذا ول القادمة، للسنة حة املق رقام ع ذلك فينعكس
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مداخيل تقديرات وضع أخرى عناصر واستعمال ذر ا من بنوع القاعدة

ا مشروع تحض أثناء املحلية انيةالرسوم .مل

املرتقبة املداخيل م نقصان أو ادة ز أي توقع حالة أنھ كما

لذلك الالزمة يرات بالت دالء مع عتبار ن ع ا أخذ ب. يمكن ي ما إن

املحلية والواجبات الرسوم جميع ع سري ال القاعدة ذه أن و إليھ شارة

امل ذه ل املختلف للطبيعة تحتاجنظرا ال مالك و دمات ا منتوج فتقدير وارد،

من مالك ميع ة حصر قائمة ع تتوفر ماعة ا ألن قاعدة أية إتباع إ

ا شأ حات املق لوضع ا إل الرجوع كفي و ا، وغ ة التدب. أكر عقود وكذلك

القول أسلفنا كما للعقد الرجوع يكفي إذ .املفوض

ذ إ القيمةتضاف ع بة الضر من ماعة ا حصة التقديرات ه

قبل ابية ال ماعات ا ع ا ع بتوز تقوم الداخلية وزارة أصبحت املضافة،

املتعلقة املالية ا تقديرا عقلنة غية وذلك ة، السنو ا انيا م إعداد الشروع

متوسطة ساسية ات التج مجة ل ا ل الفرصة وإتاحة مد،باملداخيل

مداخيل مقارنة عملية خالل من ترصد ال ة التقدير الفوائض إ باإلضافة

ال التج ملداخيل سبة بال أخرى تقديرات وضع ن يتع كما ، سي ال ونفقات

مات واملسا القروض مداخيل ذلك بما ا ير ت .يمكن

مقتضيات عليھ نصت ما مع ليا ناقض ت قة الطر ذه أن القانونكما

رقم ابية ال ماعات ل املادة113-14التنظي ا185وخاصة ف جاء : " ال

ثالث ع تمتد برمجة أساس ع انية امل إعداد ن موارد) 3(يتع ملجموع سنوات

ماعة ا عمل نامج ل طبقا ماعات ا اليف ...".وت
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املواد أن و 159-158-157كما إعداد كيفية مشروعتحدد تقديم

إ منقسمة فصول بواب داخل ماعات ا نفقات تقدم حيث انية امل

للقياس قابلة بمؤشرات وكذا محددة داف بأ وتقرن عمليات أو ع ومشار .برامج

لـ املحلية انيات امل لبعض عة السر فالقراءة ساس، ذا ع ناء 2016و

منھ ي الثا زء ا وخاصة النفقات والذيشق الفائض تقديرات مج ت حيث

ة تنمو ع مشار أو برامج أي غياب ن يب الديون، أصل لسداد لھ خصص

ا وساكن ماعة ا أو املدينة ة نقصان. ملص أو ادة ز أي توقع حالة أنھ كما

يرات بالت دالء مع عتبار ن ع ا أخذ يمكن املرتقبة املداخيل م

لذلك . الالزمة

املصادقة: ثانيا مرحلة مستوى ع

انية، امل دورة مراحل م أ من املحلية انية امل ع املصادقة مرحلة عت

جراءات ة و سالمة من والتأكد التحقق ا م دف ال ون ي مناسبة و

الذي املشروع ذا ون ي وال انية، امل إعداد مشروع قانونا ة املطلو والشروط

املجالسأعده  لدن من عليھ املصادقة تمت إذا إال للتنفيذ قابال بالصرف مر

الرقابة سلطة كذا و املنتخبة املحلية .التداولية

ومكتمال ائيا مشروعا يصبح أن يمكنھ ال انية امل مشروع ان إذا لكن

و  ت أن ب ي الدراسة ذه فإن عليھ، ت والتصو لھ املجلس دراسة عد نإال

قانونا م ل املخول طراف جميع ا ف نخرط و ودقيقة وعلمية عميقة دراسة

ع ستوجب وموضو دقيق ل ش انية امل مشروع دراسة دف و ق، ا ذا

الوثائق من جملة املجلس شاري مس افة إشارة ن ر يضع أن املجلس س رئ

ماعة، ا انية بم املرفقة ية واملحاس املالية ونوالقوائم ي أن عليھ يجب كما

م بدور وا شار ل املعارضة شاري ملس املجال ف و وديمقراطيا انفتاحا أك
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يقول. املناقشة ماعات ا من مجموعة واقع فإن املطلوب و ذا ان إذا لكن

املجلس، شاري مس ن
ّ

يمك ال املح التنفيذي املجلس س رئ أن حيث ذلك عكس

املعارضة شاري مس انيةوخاصة امل لدراسة ة الضرور والقوائم الوثائق من

املقبلة املالية السنة عن ابية ال ماعة ل ة القوائم. السنو ذه م :1و

خالل–1 عد ا استخالص لم ال وتلك املستخلصة املداخيل عن بيان

السنة من ن ش ر ش غاية إ املستخلصة املداخيل وكذا ن املنصرمت ن ت الس

ار  ة؛ا

والتج–2 سي ال ان م برسم واملؤداة ا م املل النفقات عن خاص بيان

ن ش ر ش غاية إ واملؤداة ا م املل النفقات وكذا ن املنصرمت ن ت الس خالل

ة؛ ار ا السنة من

برسم–3 القروض سديد ب املتعلقة ة السنو قساط عن خاص بيان

املعنية؛ املالية السنة

مة–4 امل والعقود تفاقيات عن الناجمة املالية امات ل عن خاص بيان

املمنوحة؛ والضمانات ة ا قبل من

برسم–5 القروض سديد ب املتعلقة ة السنو قساط عن خاص بيان

املعنية؛ املالية السنة

ة–6 جبار النفقات عن خاص .بيان

إرفا الواجب للوثائق سبة بال انيةأما امل نة ع املعروضة انية بامل ا ق

ف مجة، وال املالية :والشؤون

ماعة؛–1 ا ضد الصادرة القضائية ام ح و ات القرار عن بيان

.2 :، ص11/12/2017، االثنین 5483الصباح، العدد جریدة- 1

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


وقانونية اقتصادية دراسات )R.E.E.J(مجلة

168

خالل–2 عد ا استخالص يتم لم ال وتلك املستخلصة املداخيل عن بيان

ر  ش غاية إ املستخلصة املداخيل وكذا ن املنصرمت ن ت السنةالس من ن ش

ة؛ ار ا

سي–3 ال اني م برسم واملؤداة ا م املل النفقات عن خاص بيان

غاية إ واملؤداة ا م املل النفقات وكذا ن املنصرمت ن ت الس خالل والتج

ة؛ ار ا السنة من ن رش ش

ي–4 و النفقات ذه تطور ز ت سي ال نفقات حول تقديم امذكرة

تطور وكذا املوالية، والسنة املعنية املالية السنة برسم ا وتقديرا ا وخصائص

ن املوظف .1عدد

الوثائق ذه انت مشروع–إذا مناقشة أثناء غائبة ون ت ما غالبا ال

املحلية انية من–امل ا فإ ، وموضو دقيق ل ش انية امل لدراسة ة ضرور

ع ن ت أخرى ة بناءج وذلك ا عدم من انية امل ف ومصار موارد صدقية

املواد رقم185و35،152ع ماعات ل التنظي القانون .113-14من

استخفاف ية املغر ماعات ا إحدى شار مس ل السياق ذا

للعموم، سرب أال يجب ة سر الوثائق ذه أن باعتبار املطلب ذا من البعض

العلم سنةمع دستور الفصل2011أن نص أن27قد ع : " منھ

دارة حوزة املوجودة املعلومات، ع صول ا حق ن واملواطن للمواطنات

العام املرفق ام بم لفة امل يئات وال املنتخبة، واملؤسسات ".العمومية،

املجلس شاري مس إ انية امل مشروع يقدم ما ع) ةاملعارض(فغالبا

ل بالش ا دراس حوال من حال بأي يمكن وال وغامضة، صماء جداول ل ش

الساكنة مصا استحضار يمكن ال ذلك من م و والدقيق، يح ال

الذي  جاء لیذكر بالتوجھات السابقة التي تعتبر بمثابة  سبورة القیادة إلعداد 2–16–317أنظر المرسوم رقم - 1
.المیزانیة

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


وقانونية اقتصادية دراسات )R.E.E.J(مجلة

169

ا إل املشار الوثائق املوجودة افية ال املعلومات ع طالع بدون ا وانتظارا

ا غ و أنھ. أعاله إ شارة، وتجدر منذا ن شار املس توصل عدم حالة

السنة عن انية بامل املرتبطة ة الضرور والقوائم بالوثائق املجلس س رئ لدن

الدورة شرعية عدم الطعن ن شار املس ؤالء حق من فإن املقبلة، املالية

ا بطال التا و انية امل مشروع ملناقشة أصدرت. املنعقدة املضمار، ذا

القض منشعبة للثامن ا جلس اط، بالر ة دار باملحكمة لغاء و الشامل اء

اري ا دجن ر بلدية)2017( ش انية م مشروع بإلغاء يق قطعيا حكما ،

تنظر و سات، م ا بإقليم تيفلت لدائرة عة التا البحراوي، عالل سيدي

رقم نتخابي2017/7107/40امللف باملنازعات موافقةاملتعلق خلفية ع ة،

العيب من بالرغم انية، امل مشروع ع العادية ر أكتو دورة ما ا املجلس

ا عل املوافقة مسطرة شاب ما. الذي ا املجلس من أعضاء عة أر طعن حيث

ب املعروفة البحراوي ي"لبلدية من"الكمو ع ورا س، الرئ حزب من ثالثة ،

جتم الديمقراطية ركة اطا الر ة إدار إ املرفوعة م اي ش اعتمدوا اعية،

املتعلقة بالوثائق م توصل عدم ع ا، عقاد ا ع أسبوعا الدورة ببطالن

انية م املنعقدة2018بمشروع العادية الدورة عليھ املوافقة تمت الذي ،

ر أكتو من امس التنظي2017ا القانون مع اما ا علقاملت14/113،

ا م توصل ع صراحة ينص الذي ماعات، الدورة10با عقاد ا قبل .1أيام

كانت الوثائق التي یستوجب على رئیس الجماعة أن یضعھا رھن ) 45–08( ـ في إطار القانون المالي السابق 1
بالنسبة للوثائق . وثائق تتعلق بشق المداخیل وأخري تتعلق بشق المصاریف: إشارة المستشارین تنقسم إلى نوعین

وثیقة بعدد المؤسسات السیاحیة -الجبائي للجماعة نسخة من القرار: المتعلقة بشق المداخیل من المیزانیة فھي
-وثیقة تثبت عدد البنایات المعدة للسكن مع تبیان أثمنة كرائھا -الخاضعة للرسم المفروض على المؤسسات السیاحیة 

ضعة وثیقة تثبت عدد محالت بیع المشروبات الخا-وثیقة تثبت عدد المحالت المعدة للتجارة مع تبیان أثمنة كرائھا 
وثیقة تثبت عدد المقالع الموجودة بتر اب الجماعة مع نوعیة األحجار المستخرجة -للرسم على محال بیع المشروبات 

ثم الئحة إسمیة –الئحة إسمیة بعدد رخص سیارات األجرة ذات نقطة إنطالق جماعة معینة -ومبالغ الرسوم المطبقة 
.ت مع أثمنة كرائھابعدد المحطات المعدة لوقوف السیارات والدراجا

الئحة إسمیة بعدد الموظفین الرسمین وعمال بلدیة : أما بالنسبة للوثائق المتعلقة بشق المصاریف من المیزانیة نذكر منھا
الئحة إسمیة بالدیون المبرمة من قبل الجماعة مع تحدید -الئحة إسمیة بعدد األعوان العرضیین -ما أو جماعة معینة 

الئحة -الئحة بعدد السیارات والشاحنات واآللیات األخرى الموجودة في الخدمة -اتھ السنویة طبیعة كل دین وخدم
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التنفيذ: ثالثا مرحلة مستوى ع

إ انية امل ذه عاد املحلية، انية امل ع الرقابة سلطة مصادقة عد

مرحلة عد و بالصرف، مر طرف من ا تنفيذ قصد املع ما ا املجلس

ا امتنفيذ ل و الرسوم جباية من ماعة ا تمكن ال املرحلة انية، مل

إ. بالنفقات يحيل املوضوعية الناحية من املحلية انية امل تنفيذ ان إذا لكن

مرحلة فإن انية، امل ذه ضمن املدرجة املبالغ وإنفاق املالية املوارد تحصيل

امل دورة مرحلة م وأ أدق عت انية امل عتنفيذ اسات ع ا من ا ل ملا انية

ما الواقع أرض ع جم ت ا أل املحلية، ماعات ل واملحاس املا الوضع

انية امل .1تضمنتھ

زا ي عا املحلية ماعات ا معظم أن فالالفت كذلك، مر ان وإذا

املتو  املحصلة املبالغ سبة تتجاوز ال إذ املستحقة، الرسوم 30سطتحصيل

ا استخالص ن املتع املحلية بائية ا املوارد إجما من فإن. املائة كذا، و

اض ق إ أ وت ية الضر ا مستحقا استخالص عن عاجزة تظل ماعات ا

ة ثمار س ا برامج ل تمو أجل .من

أرجع سابات ل ع املجلس أن إ ش بصدده، نحن الذي املجال و

استخالصتقر  املحلية ماعات ا قصور املحلية، بايات ا حول خ ره

بفعل بع والت التنظيم غياب ا أبرز من العوامل، من مجموعة إ ا مستحقا

إسمیة للجمعیات الثقافیة، والمؤسسات الخیریة واالجتماعیة، والفرق والجمعیات الریاضیة وكذا التعاونیات التي 
عقود التدبیر المفوض -سنة المنصرمة حصلت على المنح واإلعانات مع ذكر المبالغ الممنوحة لكل جمعیة برسم ال

وأخیرا الئحة إسمیة لذوي الحقوق فیما یتعلق بالفصل –للماء الصالح للشرب، التطھیر السائل واإلنارة العمومیة 
.المتعلق بالتعویضات عن الضرر لصالح الغیر

وكان األعضاء . المیزانیةھذه النقطة كانت مدرجة تاسعة ضمن جدول أعمال الدورة ومن بینھا تقریر لجنة-ـ 1
المعنیین نبھوا رئیس المجلس إلى األمر، لكنھ تجاھلھ ومر إلى التصویت على مشروع المیزانیة بأغلبیة الحاضرین، 
كما أثار األعضاء المحتجون على المجلس موافقتھ دفعة واحدة على المیزانیة، ضدا على القانون الذي ینص صراحة 

في شقھا المرتبط بالمصاریف، ما اعتبروه تزویرا خطیرا في محضر الدورة، الذي على المصادقة على باب بباب
جانب الحقیقة وطریقة التصویت على فصول المیزانیة التي تمت بشكل إجمالي، ما دفعھم إلى تقدیم شكایة ثانیة في 

.الموضوع ھذه المرة، وجھوھا إلى محكمة االستئناف بالرباط للبث فیھا
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املعلوماتية نظمة وضعف الغرض ذا ل املخصصة ة شر ال املوارد وأشار. قلة

وال ا استخالص يجب ال املبالغ ارتفاع إ ر أخرى،التقر إ سنة من اكم ت

من ا قيم ارتفعت إ13إذ سبة16,8مليارا ب تفاقما يمثل ما م، در 29مليار

إ تصل ة سنو ادة وز السنوي % 7,3املائة أن. املتوسط ر التقر ل كما

متأخرات وجود إ ش املحلية، بايات ا حول ا، تجميع تم ال املعطيات

مس ع مة ةم بمعا مرتبط يوي ب ز و العمومية، الديون تحصيل توى

.1املتأخرات

أن أيضا ر التقر مخططات% 47وأكد ع تتوفر ال املحلية ماعات ا من

ة القرو ماعات ا جل تفتقر كما املالية، املوارد تدب مجال اتيجية إس

ا اختصاص مجال تدخل ال بايات ا حول الشمولية ة ذاللرؤ شمل و ،

سبة ب ة ضر ا ماعات ا أيضا من%. 37القصور ان إذا أنھ املجلس واعت

وم مف غ مر فإن ة، القرو ماعات ا إ سبة بال الوضع ذا م تف املمكن

ى  الك ة ضر ا ماعات با يتعلق ع. ما سابات ل ع املجلس ووقف

م ا املجالس قبل من تمام املحلية،غياب بايات با املتعلقة بالقضايا اعية

تتضمن أن النادر من املحتملة، ا عديال و بائية ا القرارات اعتماد ناء باست إذ

باملوضوع صلة ذات نقطا املجالس أعمال أن. جداول ر التقر أكد الصدد ذا

با% 63 با املرتبطة املواضيع التداولية ا مجالس تدرج ال ماعات ا ياتمن

يف تص حسب العامة سبة ال ذه وتختلف ا، أعمال جدول املحلية

إ سبة ال ترتفع إذ ماعات، و% 71ا ة القرو ماعات ا إ سبة %  57بال

ة ضر ا ماعات با يتعلق .ما

ان الرئیسیتان اللتان تتدخالن بشكل مباشر في تنفیذ المیزانیة المحلیة ھما اآلمر بالصرف والخازن، و ـ إن المؤسست1
یخضع التنفیذ المادي للعملیات المالیة من الناحیة القانونیة من قبل ھاتان المؤسستین، لنوعیة محددة من المساطر 

ریة وتناط باآلمر بالصرف و المرحلة المحاسبیة و واإلجراءات تتوزع إلى مرحلتین أساسیتین ھما المرحلة اإلدا
.یتكلف بھا المحاسب العمومي
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الضرائب، أصناف عض ع املحلية بائية ا املوارد تمركز إ ر التقر وأشار

ال ع الطا يمن ماعيةإذ ا تاوات و الرسوم ع املاضية، السنة خالل عقاري

سبة تتجاوز% 58ب ال سبة ب ا ثانو قتصادي البعد عت ن %. 13,8ح

الرسوم تحصيل زا ي عا ابية ال ماعات ا معظم انت وإذا

ات صعو عدة من ثانية، ة ج من ي عا املح املا التدب فإن مناملستحقة،

ابية ال ماعات ل املالية املوارد ضعف ا، ر املالية. مظا املوارد ضعف إن

ع قادرة غ ة خ ذه تجعل ال سباب م أ عت ماعات ل الذاتية

بصفة املوارد ذه لضعف نظرا وذلك ا، تضطلع ال ة التنمو باألدوار القيام

باخ تختلف متعددة ألسباب ذلك عود و املواردعامة ذه أنواع .تالف

إدماج منذ خاصة بايات ا ا عرف ال القانونية صالحات ل من بالرغم

لسنة ما ا امليثاق بموجب الوطنية التنمية مسلسل املحلية ماعات ا

سب19761 ب إال م سا ال املحلية بايات ا ذه العملية الناحية من فإنھ ،

انيات م ل تمو يلة التض التمو ينة ر ا يجعل مما ابية ال ماعات ا

قانون أن حيث ة، تؤثر47-06املركز ال الثغرات من مجموعة يحمل يزال ال

الثغرات ذه م أ ومن املحلية، املالية مردودية ع مصط: سلبا حذف

لصا جديد توجھ ذلك و الرسم، مصط ع فقط بقاء و بة الضر

با ا اختارتالقرار البعض حسب العمومية السلطات نية أن بمع ، املح ي

بأحقية نفراد الدولة منازعة عن املح املستوى عاد بإ اص ا التوجھ

إ يؤدي أن شأنھ من ما ذا و بة الضر باصطالح عالقة لھ ما ل من فادة

ك ل ش الضر للمجال املركزي ار حت ا مفاد يجة .ن

ـ وأشار التقریر إلى أن تدبیر الموارد المالیة یحتل مكانة ثانویة في تدبیر الشأن الجماعي، إذ ال تتوفر الجماعات في 1
عیة في المجال الجبائي، بالتدبیر معظم الحاالت على رؤیة واضحة في المجال الجبائي، إذ تكتفي المجالس الجما

.الیومي دون اعتماد آلیات التخطیط و في غیاب أسالیب الحكامة الجیدة
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عضكما حذف إ إما ابية ال ماعات ل املالية املوارد ضعف ب س عود

رسما عشر سبعة املحلية الرسوم عدد املشرع حصر حيث املحلية، الضرائب

القانون والرسوم47-06حسب للضرائب إما ذف ا أسباب ومة ا وعزت

مردو  ضعف ر بم أو الدولة، جبايات مع يا ضر ازدواجا ل ش املالية،ال ا دي

مة مسا خالل من بائية ا املواطنة بتمثيل يرتبط سامي ملبدأ ضرب ذلك و

حاجة املحلية ماعات ا انيات م أن علما العامة، عباء تحمل ميع ا

ا رسوم إ إضافية رسوم عة أر بدمج قام املشرع أن كما مالية، موارد إ ماسة

ع ثالثة ع وأبقى القديمصلية القانون بموجب رسما .39- 07شر

حمل حيث عفاءات ة ك إ املحلية املالية املوارد ضعف ب س عود كما

رسوم47-06قانون ستة ا تضمن عفاءات ذه من لة طو الرسم( الئحة

غ ة ضر ا را ع الرسم ماعية، ا دمات ا رسم السكن، رسم امل

الرسم ية، رااملب تجزئة عمليات ع الرسم البناء، عمليات وقد)ع ،

وأيضا صوص، ا ع العقاري باملجال املرتبطة القطاعات عفاءات مت

ا، بتدب تقوم ال ة ا بحسب املحلية الرسوم ع وموزعة ، امل املجال

ابية، ال ماعات ا بأموال ية ت ل ش عفاءات ذه أن منوالواقع ان

املوارد لنقص عامال عد عفاءات ذه ف التا و ا لفائد تج أن املفروض

.1املحلية

الذي اتخذ شكل مدونة للجبایات المحلیة وصل عددھا إلى 1989ـ بعد ھذا اإلدماج، جاء اإلصالح الجبائي لسنة 1
إذ بقدر ما اتجھ المشرع إلى 1984وذلك بقانون أربعین ضریبة ورسم إال أن ھذا القانون عرف كذلك إصالحا آخر

تكریس مبدأ الوحدة والشمولیة بتجمیع الضرائب النوعیة في جبایة واحدة بالنسبة لضرائب الدولة، بقدر ما جاء نظام 
الضرائب المستحقة للجماعات المحلیة محدثا ضرائب نوعیة جدیدة مكرسا التعدد والتجزیئ، لیأتي إصالح بقانون 

المنظم لجبایات 47-06لتفادي ھذه المشاكل التدبیریة التي تطال المنظومة الجبائیة لیأتي بعد ذلك قانون 89-30
الجماعات الترابیة بالمغرب بین توسیع : نور الدین السعداني: للمزید من التفاصیل، یراجع. الجماعات المحلیة

، 2015األولى /مطبعة دار السالم الرباط، ط-سة تحلیلیةدرا–االختصاصات التدبیریة وإكراھات االستقاللیة المالیة 
.وما بعدھا31: ص
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اصة ا ا نفقا غطية عن ابية ال ماعات ل الذاتية املوارد ز وأمام

يصبح نائية، ست أو ارجية ا ل التمو لوسائل ا وء فإن ا، نفس ة ار وا

ا ام بم ا لقيام ة م ة،ضرورة والتنمو واملالية ة دار ا الختصاصا ا وممارس

مدادات أو عانات و املحلية القروض ناك نائية ست املوارد أنواع م أ ومن

أن. املالية نقول يدفعنا ، ار ا ل للتمو املحلية ابية ال ونات امل وء إن

ما ا انيات وم الدولة انية م ن ب وطيدة عالقة فالقدرةناك ابية، ال عات

انت إذا ة خ ذه ف للدولة، املالية بالقدرة ينة ر ابية ال ماعات ل املالية

والعكس ابية، ال ماعات ا ع باإليجاب نعكس س ذلك فإن ار ازد حالة

ع سلبا سيؤثر فذلك مالية أزمة عرف الدولة انت إذا أنھ حيث يح

و ابية، ال ماعات املحليةا املالية التبعية ع يدل و ف ء ع دل إن ذا

ماعات ا استقاللية عدم نقل لم إن ضعف ع مما للدولة، املالية للسياسة

الدولة طرف من عليھ املمارسة للضغوط ا وخضوع املجال ذا ابية .1ال

ب القيام الالزم من بل الضروري من أنھ نرى الوضعية ذه إ مجموعةبالنظر

ضرائب ع وتوز الذاتية، بائية ا املوارد ة تقو ع العمل ا أبرز جراءات من

كما ماعات، ا ن ب الفوارق من د با سمح بما موضوعية، معاي وفق الدولة

ن يتع املحلية، الرسوم فرض وراء من ان الذي بائية ا ستقاللية مبدأ أن

املوارد لتوفر ة ولو عطي يأن با ا املصدر منظور. ذات بلورة ب ي أيضا

ابية ال ماعات ل الالزمة بائية ا املوارد تنمية يح ي املحلية بايات ل .موحد

نة إحداث الضرورة ستد املعلومات، وأنظمة امة ا تحديث إطار و

بالعمل الدفع ا ام م ن ب من ون ي أفقي، عد ذات ابية ال ماعات ا ياتمالية

إرساء دف وذلك ا، أولو شأن والتحكيم ا سيق وت املحلية بايات با املرتبطة

.مطبعة دار القلم/ 2010طبعة ) 47-06على ضوء القانون (جبایات الجماعات المحلیة بالمغرب : ـ جفري سعید1
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ا نجاع ن وتأم املحلية بائية ا املصا عمل س مستوى ع أك فعالية

املحلية بائية ا انيات م عبئة .مجال

ا أن ش املحصلة، غ ماعات ا أموال الية إش عن نتحدث دمنا لدولةوما

ب س زا ي عا للدولة العامة انية فامل الية، ش ذه من و ش خرى

ع للمجلس خ ر فالتقر م، الدرا بمالي و املحصلة الغ موال

عن تحدث سابات فقط،40ل الدولة لديون التحصيل متأخرات م در مليار

وغرام املحلية ماعات ا ديون ساب اح ات،دون والشر فراد ضد القضاء ات

تحصل ال از. وال ج أن املغرب العامة املالية اء خ أحد يرى السياق ذا

الضرائب(التحصيل وإدارة العامة نة ز وال) ا كفء، وغ ل وم عتيق از ج

املالية وزارة بثورة القيام يجب ذا ول الدولة حقوق يحصل أن ستطيع

ذا آخرإلصالح عد يوما يزداد الذي مليارات. العطب الدولة ك ت أن عقل فال

انية م لف ت بفوائد اض لالق ارج ا إ وتتجھ املغرب عة ضا م الدرا

الكث الكث . الدولة

عن ابية ال ماعات ل الذاتية املوارد ز و و قلة عن نتحدث دمنا وما

نف ة ار وا اصة ا ا نفقا الوقتغطية أنھ إ ش أن املفيد من ا، س

غياب بدعوى دمات وا املرافق ا كب نقصا املناطق من العديد عرف الذي

موال س تكد ع ابية ال ماعات ا ن املسؤول عض يصر انيات، م

ن املواطن ة ملص ا إنفاق عوض ماعات ا ذه .خزائن

ص حديثة إحصائيات كشفت أنفقد للمملكة العامة نة ز ا عن ادرة

تصل الفائض سبة جعلت ابية ال ماعات ل سبة بال واملوارد التحمالت وضعية

املنصرم ن ش غاية إ متجاوزة مسبوقة، وغ جدا ة كب ات مستو من( إ

م33) 2017سنة در إ. مليار اء ا من العديد دفع م ال الرقم ذا
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وال مستغراب ول امل رتفاع ذا وراء قيقية ا سباب عن ساؤل

باململكة، ابية ال ماعات ا حسابات لسنوات مجمدا ظل الذي املا الفائض

ورق، ع ا ح زالت ما ة خ ذه ا عل شرف ال ع املشار من الكث أن علما

الو  أرض ع ا يل وت ا تنفيذ الشروع عد يتم .اقعولم

انيات امل فإن اململكة، نة خز ا شر ال حصائيات و البيانات ووفق

لت باملغرب ابية ال ماعات ا طرف من ة املس اصة ا سابات وا قة امل

ة ار ا السنة من و ر أش سعة مع) 2017( خالل مقارنة ا كب فائضا

امل الفائض م أن إ الفتة املاضية، عندالسنة استقر الصدد، ذا ل

م6.7 در ابية. مليارات ال ماعات ل املا للفائض ول امل م ا ذا نضاف و

سنة26إ منذ اكمة امل م در وتنفيذ2009مليار إنجاز ا استغالل يتم لم ،

نة ز ا انية م ع جدا ثقيال عبئا يمثل ما و و مجة، امل ع يكن. املشار ألم

جديدةح طرقات شاء وإ التحتية يات الب تدعيم إ الفائض ذا يوجھ أن رى

سنة منذ موال تكدس أن عوض جتماعية املرافق بناء مة ؟2009واملسا

عقلية املجالس ون س م أ ماعات ا ورؤساء املدن عمداء عض لة مش

ي أن يجب التدب أن ال وا ح، الر الراغبة ثماراملقاولة س أساس ع قوم

اليومية ن املواطن ملعضالت حلول عن فوت. والبحث ما بالذات العقلية ذه

بقيمة ى ك ع مشار ة املغار شفيات33ع مس لبناء افية انت م در مليار

ع املشار من ا وغ وطرقات .ومدارس

سنة9 من فقط ر ز2017أش ينا فائضا ماعات ا حققت مالي6.7،

بھ تدفع ما ة حضر وشبھ ة قرو جماعات فيھ تجد ال الذي الوقت م، در

صندوق إ مرة ل أ ت ولذلك جديدة، ع مشار خلق أو ا موظف أجور

فالس وضعية من ا لينقذ ما ا .التج
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صيغة التفك ب ي ، ما ا التج صندوق انية م ف ست أن بدل

مب والبلدياتلتحقيق ماعات ا ن ب التضامن ع. دأ توز عاد أن ، ب ي أي

ع ن من سنوات عد ن مرغم ون سن وإال ة، الفق ماعات ا ع الفائض

مة، ة وزار قطاعات يات ان م ساوي محلية جماعات فائض عن سمع أن

معبدة ق طر ح أو درس رة أو مستوصفا املواطن فيھ يجد ال ... وقت

م يا ا الرقم ذا تحقيق ثابتة ابية ال ماعات ا مسؤولية إن

املسؤولية من ا كب قسطا خرى تتحمل الدولة أن كما ، املا الفائض

يتم وال املحلية ماعات ا حسابات تودع ال مة ال انيات امل ذه

امج ال تنفيذ ا ق. استغالل ب ا سبابوعزى ، أقص نجيب تصادي

من ة املس اصة ا سابات ا مة ال موال ذه تراكم وراء قيقية ا

ماعات ا ذه ل املالية ستقاللية و ة املركز عدام ا إ ابية ال ماعات ا .طرف

انيات م املرصودة املالية املبالغ بخالف أنھ إ قتصادي املحلل وأشار

ماعات لةا مؤ وأطر ة شر موارد ع تتوفر ال ة خ ذه جل أن إال

تقطع ال مجة امل ع املشار افة يجعل ما و و ع، املشار تنفيذ ع لإلشراف

الطبي ا .1مسار

املتعاقبة املالية ن والقوان املحلية انيات امل الغائبة خرى :النقطة

لتنفيذ افية انية م رصد تتعلقعدم ا وجل ائية، ال القضائية ام ح

ومالي ام ح بآالف دارة ع القضاء يحكم سنة ل ف فراد، ملكية ع ب

نزع ا مقدم و دارة، قرارات من ن املتضرر ن املواطن لصا ضات التعو

ال. امللكية تتقادم ا ك وت ام ح ذه تنفذ ال ماعات ا وكذا رفوففالدولة

انات م غياب ع. بدعوى ا، أخ ز املغرب بنك أن إ ش طار، ذا

لماستر كلیة الحقوق التدبیر المالي للجماعات المحلیة بالمغرب، الصعوبات والمقومات، دبلوم ا: ـ الرباح رشید1
2008/2009طنجة، السنة الجامعیة 
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و ي500مليار مد حق اب أ لفائدة طنجة، مجلس انية م من يم سن مليون

خضراء، منطقة ة ضر ا املجموعة ا عل شأت وأ م، أراض . 2008صودرت

ب ا عل أقدم ال املبادرة ذه ع عليقا او ا طنجة عمدة قال املغرب، نك

متاعب"إن لنا ب س ال السابقة، التجارب عن املوروثة امللفات ذه مثل

خصوصا ن، املتواطئ ل ملعرفة قضائية مساءلة إ وتحتاج ة، كب ات وصعو

لم ق، طر شق أو خضراء، منطقة شاء إ أجل من الناس، أرا مصادرة أن

امل نزع مسطرة ا املالئمعق ض التعو أجل من طنجة"لكية عمدة أبدى كما ،

الذي املغرب بنك قبل من ماعة ا أموال ع ز ا رقعة سع ت أن من تخوفھ

املجالس رؤساء قبل من التنفيذ ة صعو أمام الدور، ذا يقوم .بات

قائال أضاف املغرب:"كما بنك قبل من ماعة ا أموال ع ز ا ياليت

مبل ونصفانحصر املليار قول"غ و ستدرك، أن قبل باب"، ع نحن

والغالف طنجة، مجلس ضد صادرة ة كث ائية اما أح ناك أن إذ فالس،

محدد م، أراض صودرت ممن ن، املشتك لفائدة بھ وم املح مليارا،20املا

تدخ إ تحتاج ال املدينة ع مشار ملستقبل موجعة ة ضر ل ش ما و عاجلو ل

الديون  ذه ل تأدية ع للمساعدة الداخلية وزارة يرتفع"من أن توقع كما ،

مليارا ن خمس إ املدينة مجلس ضد ائية ال ام ح .م

مجة ب ة، خ ماعية ا نتخابات عقب املنتخب طنجة مجلس واكتفى

ذه ل ب م لفائد وم املح اص ض عو أجل من يم سن املبالغملياري

واحد مللف ح اف غ مبلغ و و البلدية، .ضد

دارة انت إذا أنھ ع نقول أن ستطيع املعطيات، ذه من انطالق

غ أمر ذا م، إل ا يد تمد فلماذا م، حقوق عن الناس ض عو عن عاجزة
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اجتماعية غ عدالة س ما خلق و ثانيا، القضاء سمعة مس و أوال، دستوري

.  الثاث

املح التج نفقات ع سي ال نفقات :يمنة

الوطنية، ابية ال ماعات ا من ملجموعة املحلية املالية واقع إ بالرجوع

انية امل انت ن فل ، التج نفقات ع سي ال نفقات يمنة ناك أن يالحظ

ديد ا التنظي القانون حسب ن113-14املحلية جزئ من ون يتعلق:تت ول

ن قسم إ جزء ل ينقسم أن ع ، بالتج ي والثا سي يخص: بال ول

انية امل من ي سي ال انب ا مداخيل ون وتت بالنفقات يرتبط ي والثا املداخيل

املحلية، ماعة ا لصا ا استخالص املأذون بايات وا الرسوم من املحلية

مات،  املسا مالك، املعدة،موارد دمات ا عن املأخوذة جور و داءات،

اضات ق من املتحصل والوصايا، بات وال املساعدات أموال الدولة، إمدادات

نظمة و ن القوان املقررة خرى واملوارد ا، ف .املأذون

من يتم التج بجانب املتعلق زء ا ل تمو أن إ شارة وتجدر : ذا

التقدي النفقاتالفائض حسابات من الفائض ول، زء ا مداخيل من ري

ألمور املرصودة املبالغ حسابات من الفائض مرصودة، اعتمادات من املغطاة

صندوق من املخصصة صص ا املختلفة، مدادات ا، إتمام عد خصوصية

اضات ق ومحصول مة املسا وأموال ا، ومجموعا املحلية ماعات ا . تنمية

عأما شتمل ف سي ال نفقات الصيانة: عن ن، املوظف أجور ف، مصار

اض ق عن تبة امل ة السنو قساط وإرجاع واللوازم دوات تتمثل. و ن ح

التج والطرق: نفقات والبنايات ديدة ا شغال إنجاز مثل ثمارات س

املحلية ة املص ذات ات . والتج
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م انت إذا اجياتلكن ا بتعدد متعددة املح املا نفاق جاالت

املحلية، للساكنة ماعية ا أو الفردية اجيات ا سواء املحلية العمومية

يمنة ال ذه ، التج نفقات ع سي ال نفقات يمنة ناك أن فالالفت

يؤثر ما و و سي ال لنفقات وظا م تزايدا مجتمعة أفرزت أسباب عدة ا تفسر

والتأثر التأث لروابط يجة ن ا تراجع إ ؤدي و التج نفقات ع . بالضرورة

سنة لت ش املحلية ماعات ا سي نفقات أن إ ش السياق ما2006ذا

حوا12.729.365.200مجموعھ أي م نفقات% 91,93در مجموع من

املحلية ماعات .ا

ف  مصار أن إ شارة فقدوتجدر ، سي ال نفقات ع يمن العامة دارة

ز ينا ما سنة9.641.173.919شغلت ما سبة2006در ب من% 75,73أي

تزايد إ سي ال لنفقات يمن امل ع الطا يرجع كما ، سي ال نفقات مجموع

الك اس ف فمصار اء، ر والك املاء الك واس الوقود كنفقات أخرى نفقات

ا ر الك رالطاقة التقر أقر وقد ، سي ال انيات م ع ا كب عبئا ل ش ئية

لسنة سابات ل ع للمجلس ع2007السنوي ختالالت من مجموعة

املاء الك اس ف ملصار ماعات ا عض كتحمل ، سي ال نفقات مستوى

للسيمات ي القانو غ ستعمال و أخرى، شآت بم خاصة اء ر Vignettesوالك

املحروقاتا الك باس سبة. اصة ن ماعي ا ن املوظف نفقات ل ش كما

تدب اختالل ر مظا من آخر را مظ عت ما و و سي ال نفقات من ة كب

املحلية . النفقات

سي ال نفقات ضمن ن املوظف لنفقات يمن امل ع :الطا

و عطاب ر مظا من عت ال خرى النقط ن ب لمن ال ختالالت

ن املوظف لنفقات يمن امل ع الطا نجد ابية، ال ماعات ا انيات م مستوى ع
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سي ال نفقات سنة. ضمن بلغ املحلية ماعات ا موظفي ما2006فعدد

مقابل49.541مجموعھ ذلك439.269موظف و للدولة سبة بال موظف

سبة شغلون ن املحلي ن ملوظفي% 40.25فاملوظف جما العدد ضمن

مجموعھ. الدولة ما ؤالء نفقات سبة7.344.095.281ووصلت ب أي ما در

ماعية% 57.69 ا الوظيفة أن يو ما و و سي ال نفقات مجموع من

املصارف أغلب لك س و املحلية انيات امل ع ا كب ماليا عبئا ل ش أصبحت

سي ال لنفقات نفقات. املرصودة ضمن ن املوظف لنفقات يمن امل ع الطا إن

إ بالرجوع أنھ حيث للدولة العامة انية امل مستوى ع أيضا ل سي ال

لت ش ن املوظف أجور كتلة أن نالحظ ة خ ع ر للسنوات املالية ن قوان

ال ا املالية السنة خالل وصلت حيث ، سي ال نفقات مجموع من ة كب يةسبة

م106 در .مليار

النفقات تدب اختالل ر بمظا واملتعلق بصدده نحن الذي املجال ودائما

ذه عت املحلية ماعات ل قتصادي املنظور ان إذا أنھ إ ش املحلية،

ذه ون ل التج نفقات لصا سي ال نفقات تخفيف يقت مقاوالت ة خ

ا بطبيع تميل ماعات فإنا ي، املقاوال ع الطا مع التماثل إ قتصادية

ما و و املح نفاق مجموع ضمن ة كب سبة غطي الزال داري انب ا

ما و و ثمار س من أك الك س إ تميل وحدات املحلية ماعات ا جعل

املح التج نفقات تواضع : شرح

املح التج نفقات :تواضع

ن نفقاتإن أن حيث التج بنفقات وثيقا ارتباطا ترتبط سي ال فقات

لما ف ، سي ال نفقات مستوى ع بالفائض ترتبط املح املستوى ع التج

وتمكنت إال املطلوب املستوى إ ا وترشيد املحلية النفقات عقلنة تمت
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الذي و الفائض ذا و السنة، اية فائض تحقيق من ماعة ضمنا مج ي

فإن سي ال نفقات م ت حالة أما ، التج نفقات إ تؤدي ثمارات اس

نفقات وضعف عدام ا التا و عدامھ ا أو الفائض ضعف إ يؤدي ذلك

ناك. التج ف انيات، م من القدر نفس ع ست ل املحلية ماعات ا أن بما

يخ فائض تحقيق من تتمكن وغنية ة كب ناكجماعات و للتج صص

انيات إم ع تتوفر ال ف بالتا و الدولة إعانات ع ش ع ة فق جماعات

بالضرورة ستوجب ذا و ، التج نفقات فباألحرى ا سي نفقات ا غطي

بنفقات رتقاء التا و الفائض، ع صول ا ألجل سي ال نفقات التحكم

م ا يمك مستوى إ ماعاتالتج ا ن وتمك ، التج انيات إم غطية ن

غ أو املباشر املستوى ع سواء الفعال قتصادي التدخل من املحلية

. املباشر

ع النفقات أغلب الك اس إ يرجع ثمار س نفقات تواضع إن عموما

انيات بامل املدرجة ة جبار النفقات لوجود وذلك سي ال نفقات مستوى

باملوادامل النفقات ذه ة إجبار ع التأكيد ورد وقد من43و42و24حلية،

الرقابة45-08قانون سلطة تدخل طائلة من. تحت تمكن التج نفقات أن كما

ع املحلية ماعات ا يع و املحلية العمومية ع واملشار ات التج توف

ومجاري  الطرق التحتية يات الب وإنجاز ثمار اضيةس الر ات والتج املياه

تزال. ا.. …والثقافية ال املحلية العمومية ع واملشار ات التج انجاز ة وث لكن

انيات م فوائض برسم املتوفرة املبالغ برمجة التأخ عن الناتج بالبطء سم ت

عض أن املعطيات ر تظ حيث املنقولة، عتمادات تراكم وكذلك ، سي ال

ما توظف،ا ال العامة نة ز با مودعة امة مبالغ ع تتوفر املحلية عات

ات التج مستوى ع خصاصا عرف ماعات ا ذه أن ن .ح
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من ا تمام ب ي وال املحلية التنمية عيق ال خرى النقط ن ب من

السواء ع الرقابة وسلطة التداولية :املجالس

موارد ل تحو املحليةعدم ماعات ل الوصاية(مالية سلطة لدن رغم) من

أفرز ما و و للدولة أصيال اختصاصا السابق انت اختصاصات عدة ل تحو

ذا و املحلية، املوارد استقرار مقابل املحلية ختصاصات م تنامي و ازدياد

وء ال خالل من املحلية ماعات ا ع املمارسة املالية الوصاية ي ايديز امل

اض ق و .لإلمدادات

للمرافق داري املس دور من وانتقلت املحلية، ماعات ا دور تطور فقد

كتعب رت ظ ة خ ذه املحلية، التنمية املشاركة وظيفة إ املحلية العامة

بالتوازنات أساسا تمة امل قتصادية اتيجية س النظر إعادة الرغبة عن

ىال الك الوطنية ختيارات ض لتعو وسيلة املحلية فالتنمية ى، ك

ومالئمة دقة أك محلية .سياسات

ة املركز عة ال من نتقال املجتمع-إن تنمية مركز ة-الدولة املقار إ

منذ التنموي التدب ع املحلية ماعات ا ا بموج شرف ال املحلية

شعار تحت الدولة"الثمانيات من يمكن ما القانون"أقل منذ بدايتھ س تكر تم ،

ن30الصادر ا1976ش م أ املحلية ماعات ل اختصاصات عدة منح الذي

لسنة ما ا امليثاق وطد وقد اقتصاديا، عا طا تك ال املعدل2002تلك

قانون بموجب .17.08واملتمم

وا مية أ ازدادت ختصاصات ديدذه ا التنظي القانون مع ساعا

ا113.14 دائر داخل ماعة با منوط أصبح حيث ديد، ا الدستور ومع

ختصاصات إطار ن واملواطن للمواطنات القرب خدمات تقديم ام م ابية ال

ماعات ا تمارس الغاية ذه ول ، التنظي القانون بموجب ا إل املسندة

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


وقانونية اقتصادية دراسات )R.E.E.J(مجلة

184

واختصاصا ذاتية ااختصاصات إل منقولة واختصاصات الدولة مع كة مش ت

ة خ ذه حالھ. من ع الوضع ذا يبقى أن و التخوف ل فالتخوف ( لذلك

ختصاصات ازدياد رغم املوارد ل تحو عدم التنظي) أي القانون ظل

ا ا الدستور وكذا ديد .ا

ا العام بالشأن ن تم امل من مجموعة أمل يبقى تفعيللذلك و ، ملح

دستور141الفصل ل2011من تحو يجة ن املوارد ل تحو كرس الذي

أغلب تبقى الفصل، ذا تفعيل انتظار و ابية، ال ماعات ل ختصاصات

سوسيو ز من عليھ تب ي وما ما ز من ي عا ابية ال ماعات ا

.اقتصادي

م ع ل ال خرى ختالالت ن ب ماعاتمن ا نفقات تدب ستوى

نذكر :املحلية

انت فإذا النفقات، ذه ومردودية املحلية النفقات م ن ب الالتوازن

القياس من تمكن املردودية أي املردودية، بعھ ست نفاق أن تقول القاعدة

والثقافية جتماعية و قتصادية التنمية مستوى ع املحلية للنفقات الك

ي عدموالبي ر يظ الفع الواقع لكن املحلية، ات التج مستوى ع أو ة

تجاه ذا كمية وإحصائيات رقمية معطيات عن إن. الكشف أخرى، عبارة

الساكنة وع الفرد ع فآثاره الواقع، أرض ع ينعكس ال العام نفاق

ذ أن بما محدودة، تبقى املحلية التنمية تحقيق وع عملاملحلية ال نفاق ا

عام نفع وتحقيق محلية عامة حاجة إشباع . ع

ماعات ا أمالك بتدب املتعلقة ل املشا من مجموعة ناك ذا، ع عالوة

املتعلقة املالية املوارد نقص ب س و ا مردودي ع خرى تؤثر ال ابية ال
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مالك مداخيل تجعل ال سباب م أ ومن اا، يئا و ابية ال ماعات ل

ي ما نجد بالضعف سم :ت

القانونية النصوص لألمالك: قدم املنظمة النصوص خالل من يالحظ حيث

عد لم ف سية، الفر ماية ا ة لف عود ا م أ أن إذ قديمة، ا أ ماعية ا

والسي قتصادية و ة العقار الساحة الطارئة واملستجدات التطور اسيةساير

خالل من ابية ال ماعات ا لفائدة ا تحصيل املمكن املوارد ضعف إ يؤدي مما

مالك .ذه

ر م ناك ان إذا أنھ حيث ماعية، ا لألمالك املنظمة النصوص عدد

واحدة ل تنظم ة والقرو ة ضر ا ماعات ا انت مرحلة خالل لوجوده س

ع لم التعدد فإن خاص، بقانون ا التعددم ذا جعل مما ره، ي ما لھ د

إ يؤدي والذي ستغالل و التدب منا اختالف كب ل ش م سا

ة التنمو ة املس عيق ال ستغالل عيوب من ذلك عن تج ي ما مع التضارب

.1املحلية

ا ض ع املحلية التنمية مستوى ع املحلية النفقات مردودية قياس أن كما

اصعو م أ :ات

سواء+   مجال ل ب املنجزة املحلية النفقات سبة عن الكشف عدم

مستوى ع الصادرة الرقمية املعطيات أن بمع قتصادي، أو جتما

أو ة ال مستوى ع سواء النفقات، مقدار عن تكشف ال املحلية ماعات ا

شغيل ال أو التحتية يات والب ات التج أو .إ...التعليم

املعطيات+    عكس مواطن ل ل سبة بال النفقات م عن الكشف عدم

ماعات ل جمالية النفقات عن إحصائيات تقدم ال سا فر الصادرة

.4 :، ص2017/ 12/ 03/ 02/ 01األحد –السبت –الجمعة 3453جریدة المساء، العدد - 1
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حسب النفقات تقييم من يمكن ألنھ ، أسا مؤشر ذا و مواطن ل ل ابية ال

مدى إ للنفقات إجمالية نظرة من نتقال إ ؤدي و فردالفرد ل استفادة

املحلية النفقات . من

ليات+    و ابية ال ماعات ا داف وأ احتياجات ن ب اصل ا التناقض

املداخيل ضعف يقابلھ املحلية النفقات فتعدد داف، ذه لتحقيق املخولة

ا. املحلية ر مظا بجميع املحلية التنمية تحقيق جتماعية،(إن قتصادية،

ةالثقافية، املعمار مالية، ا ية، تتطلب...)البي ال املحلية ات التج وتوفر ،

ماعات ل يتوفران ال غالبا شرطان ما دقيقة، ودراسات مة مالية أغلفة

املوارد إ تفتقر كما ا، سي ف مصار غطية ع قدرة ا ل ست ل ال ة الفق

املتعلقة بالدراسات للقيام لة املؤ ة شر مواردال توف ستد ما و و ، بالتج

، املح التج مجال عرفھ الذي ز ال لسد للتج تخصص قارة مالية

ع خصوصا املالية، الوسائل ة لالمركز ختصاصات ة المركز ومواكبة

ات التج شاشة عرف ة القرو ماعات ا أغلب ألن القروي، املستوى

املوارد لضعف نظرا ة للتجالقرو . املخصصة

العمومية+   املحاسبة قواعد ابية: عقد ال ماعات ل املا التنظيم ان إذا

الثالثة التنظيمية ن القوان بمقت محددا أصبح / 14-112/  14- 111(قد

بمع1)113-14 ، املا التدب تفصيالت تحدد املحلية املحاسبة قواعد فإن ،

القواعد  تحدد ا عد) املساطر(جرائيةأ كما ، املح املا بالتدب املتعلقة

ختالالت يح وت وضبط املالية الشفافية لتحقيق آلية املحلية املحاسبة

املالية العمليات مشروعية مراقبة دف س ف ، املح املا التدب ع الواردة

. املحلية

التدبیر المحلي في ظل اإلصالح والحكامة الجیدة، الجماعة الحضریة تمارة نموذجا، بحث : بلكوزي مصطفى- 1
.2007/2008حقوق أكدال الرباط، السنة الجامعیة دبلوم الماستر، كلیة ال
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مرسوم عديل ن30ورغم ماعاتسن1976ش ا ملحاسبة نظام

مرسوم بموجب وذلك ا يئا و ر19املحلية املحلية2006أكتو املحاسبة أن إال ،

ي فيما ا إجمال يمكن ات إكرا عدة عرفت البعض إليھ ب ذ ما :حسب

املحلية- باملحاسبة املتعلقة القواعد ستعمل1976فنظام: تقادم ان

فاملواد ا، تجاوز تم يم قبيل48مفا من ات مصط استعملت ا عد وما

الصفقات ع املطبق النظام من ا حذف تم املناقصة أن رغم ا وغ املناقصة

ن؛ وجود ا ل عد لم ومؤسسات يم مفا استعمال إ باإلضافة

النفقات- تنفيذ مسلسل عقيد إ ا تطبيق يؤدي لقواعد املرسوم س تكر

املحلية؛

ا- مواكبة ععدم أو ما ا امليثاق مستوى ع الواردة ملستجدات

ابية؛ ال ماعات ل ديد ا املا التنظيم مستوى

محاسبة- نظام ينفتح أن التدفق1976يصعب محاسبة ع يرتكز الذي

املحلية النفقات لفة ودراسة التحليلية املحاسبة آليات .ع

يطبع املحاسبة ع املطبق فالنظام مواكبةعموما وعدم والتعقيد التقادم ھ

أصبحت ال ة خ ذه املحلية، النفقات تدب مجال اصلة ا املستجدات

ألجل سيط والت داثة وا بالوضوح يتم للمحاسبة نظام إ تحتاج اليوم

املالية الشفافية من قسط أك .1تحقيق

الن انت إذا أنھ إ شارة بنا جدير أخرى ة ج لمن ش املحلية فقة

اية ال ون ت ال ليات و املساطر من مجموعة ا ر ذه"نفقة" جو فإن ،

بالضرورة أفرزت لما التعقيد وتجنب والدقة بالوضوح اتصفت لما املساطر

نفاق ومردودية .سرعة

.ـ ھذه القوانین تحدد القواعد الكبرى للتدبیر المالي المحلي سواء في إتجاه المداخیل أو النفقات1
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د تز املستوى ذا ع أخرى نقطة ناك فإن كذلك، مر ان إذا لكن

نع املتدخل ة بك تتعلق النقطة ذه املحلية، النفقات تدب وآليات مساطر قيد

ديدة ا التنظيمية ن القوان إ بالرجوع أنھ حيث املحلية، النفقات تدب

ن املتدخل عدد يالحظ املحلية، ماعات ا محاسبة نظام سن املتعلق واملرسوم

ناك ف املحلية، النفقات تدب بالصرفمسلسل مر من ل تدخل

الوصاية، سلطة تدخل باإلضافة ة ج من ابية ال ماعات ل العمومي واملحاسب

املحلية املحاسبة قواعد لتعقد طبيعية يجة ن عد التعدد .ذا

عا املحلية: را النفقات ع الرقابة مستوى ع

عت ام اح درجة وتقييم املحلية موال تبذير تجنب أجل الواردةمن مادات

الرقابة بنظام العمل الضرورة استدعت انية، املحلية. بامل النفقات ع والرقابة

الرقابة ذه تقوم ال املؤسسات تتعدد كما ا، وصور ا وأنواع ا ال أش تتعدد

الرقابة ذه ات مستو تباين إ ناك. باإلضافة ثم القبلية الرقابة ناك ف

ا أي البعدية، الالحقةاملراقبة .لرقابة

عمال تنفيذ عد تجرى الالحقة البعدية املراقبة انت إذا ،)النفقات(لكن

ن والروت البطء وتال امج وال ع املشار إنجاز كسرعة مزايا عدة وتحقق

املراقبة فتتخذ املحلية، النفقات تنفيذ مساطر مستوى ع الوارد والتعقيد

ال أش عدة املرا: البعدية ناك واملراقبةف داري، ساب ا ع ت والتصو قبة

املحلية ماعة ل املالية العمليات ع العمومي املحاسب ا مارس و ية املحاس

ن از ج طرف من وتجرى ة دار واملراقبة ، التدب حساب بوضع ت .وت

طبقا سابات ل ة و ا املجالس ا تمارس ال القضائية املراقبة ناك ثم

الفصلملقتضي عت98ات أصبحت ة خ ذه ر تقار أن حيث الدستور، من
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ل ش املحلية النفقات تدب م لتقو وأداة املح العمومي التدب لتقييم آلية

الرقابة ذه عن عاب ما لكن : خاص،

انتقائية رقابة ا السنوي: أ ر فالتقر املحلية، ماعات ا ل شمل ال حيث

ل ع لسنةللمجلس طرف2007سابات من املنجزة التدب رقابة أن أقر

سابات ل ة و ا و2007املجالس واحدة ة ج ة43مت حضر جماعة

و22و ن ومقاطعت ة قرو اء4جماعة ر والك املاء ع لتوز مستقلة االت و

و املحلية ماعات ل واحدة ضري12ومجموعة ا النقل ملرفق لالمتياز شركة

مجموعھوحال ما مراقبة أي املفوض للتدب واحدة ضعيف85ة عدد و و حالة

املحلية ماعات ا عدد .مقارنة

ا يطبع انية م كتقديم ات مستو عدة ع تتدخل ال املجالس ذه أن كما

مع انية امل إعداد التأخ أو ة جبار النفقات عض تقديم عدم أو ز ال

و ا الغرف أن التأخرالعلم مستوى ع ا كب دورا تلعب سا بفر سابات ل ة

ادة ز ة، جبار النفقات إدراج عدم عند وكذا املحلية انية امل ع ت التصو

داري  ساب ا ز ال مستوى الرقابة. ع ذه تطعيم يجب لذلك

ملان ال برقابة وكذا داري القضاء برقابة .القضائية

الثا ما: ياملحور ا املا النظام فعالية لتحقيق الوجود الواجبة للشروط

التا ا تحديد يمكن الشروط :ذه

ماعات ل املا التدب نجاعة لتحقيق الوجود الواجبة الشروط م أ إن

خارطة ل ش ال التنظيمية ن القوان الواردة العامة باملبادئ العمل ابية، ال

تدب ألي ق املبادئطر ذه م وأ ، املح للشأن :فعال
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واملشاركة النوع ة مقار ع نادا اس ابية ال ماعات ا مالية تدب

اتخاذ خالل من سائية ال املشاركة س بتكر التدب ن للمواطن الديمقراطية

ان ال ن تمثيلي يع ل ساء ال لفائدة إرادية .إجراءات

ل ابية ال ماعات ا عتدب بناء خاصة، املالية والشؤون عامة ا شؤو

والديمقراطية والتضامن التعاون ر، ا التدب ستقالل، .مبدأ

الديمقراطية مأسسة ع تقوم ابية ال ماعات ا مالية أن ع يمان

املحلية، ياة ا منا ل واملواطنات ن املواطن إشراك خالل من شاركية ال

اعتما خالل واملخططاتمن ع املشار إعداد م مشارك تضمن سي لل آليات د

وتنفيذ إعداد ، أسا كفاعل اص، ا القطاع إشراك وكذا للتنمية املحلية

املحلية .1املخططات

دستور ا حدد كما العرائض، القانون123واملادة2011تقديم من

الديمقراطية؛ ذه صور أس ماعات ل التنظي

ا را ا التدب مبدأ لتطبيق مدخل م أ يدة ا من269املادة( مة

ماعات ل التنظي تتجسد)القانون ابية، ال ماعة ا مالية مستوى وع ،

ا وتنفيذ ا عل ت والتصو انية امل وضع امة ا وضع. ذه تتج كما

وا الفعالية شروط من التحقق قصد ا وتقييم ا بع وت امج املرتبطةال لنجاعة

سيما. باإلنجازات وال ماعة ا لتدب ة الضرور جراءات املجلس س رئ تخذ و

جراءات ذه م وأ امة ا :مجال

املنوطة ام وامل شطة باأل املتعلقة املساطر دالئل ووضع ام امل تحديد

ية؛ والتدب التنفيذية زتھ أج و ماعة ا بإدارة

تحدد قواعد المحاسبة المطبقة على : " على ما یلي 45- 08من قانون 54ـ نتیجة لكل ھذه العوامل أكدت المادة 1
، وھو ما تم "حلیة والمجموعات بمرسوم یتخذ باقتراح من الوزیر المكلف بالمالیة ووزیر الداخلیة الجماعات الم

2010ینایر 3تفصیلھ بموجب المرسوم المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومیة للجماعات المحلیة ومجموعاتھا بتاریخ 
.ة للمیزانیةحیث أقر عدة مستجدات من قبیل المخطط المحاسبي والمحاسبة التحلیلی
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ب التدب نظام تحددتب امج وال ع املشار بع لت منظومة بوضع داف األ

ا؛ املرتبطة الفعالية ومؤشرات ا بلوغ املراد داف ا ف

رقم املرسوم لتفعيل ابية ال ماعات وا الداخلية ن ب ود ا سيق ت

امة2–17–306 ح لبلوغ ماعة ا ملواكبة الالزمة دوات و لآلليات املحدد

تدب اجيدة إل ولة املو ختصاصات وممارسة ا ليات. شؤو ذه وتتمثل
1:

وال س والرئ املجلس وصالحيات ماعة ا اختصاصات حول دالئل وضع

ة؛ شر ال املوارد وتدب ماعة ا عمل رنامج و املا بالنظام علق ما سيما

ماعة؛ ا مونوغرافية

املجلس س لرئ شارة س لتقديم عمنظومة صالحياتھ مجال

بالداخلية؛ لفة امل السلطة مستوى

للمرسوم طبقا ماعات ا مجالس أعضاء لفائدة ية و ت دورات تنظيم

لفائدة02–16–297رقم املستمر ن و الت دورات تنظيم كيفيات بتحديد

غطية ماعات ا مات ومسا ا م ستفادة شروط ا مد املجالس، أعضاء

ف ا؛مصار

ماعة؛ ا إلدارة املساطر دالئل إعداد

ووضعھ ية واملحاس املالية املجاالت م مندمج ي معلوما نظام إعداد

ماعة؛ ا إشارة ن ر

ا أدا بع وت لتقييم ومؤشرات ماعة با القيادة للوحات نموذج إعداد

ا؛ شط أ وجودة ونجاعة إنجاز مستوى وقياس

إعداد وھندسة میزانیة الجماعات ، جھة –برنامج تكوین أطر ومنتخبي الجماعات الترابیة : حسن البلقسميل-1
.43 :، ص)مطبوع(مراكش أسفي، 
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قد ة تقو أجل من ماعة ا نمواكبة وتحس والتنظيمية ة دار ا را

ا؛ قبل من املقدمة دمات ا د تجو وكذا ة شر ال ا موارد مردودية

الداخلية الرقابة منظومة ونات مل ساسية املبادئ يو دليل إعداد

وتحليل تجميع قة طر إ باإلضافة ا، اعتماد قة وطر ، الداخ فتحاص و

املخاطر؛

املرسو  مقتضيات ومساطر02–16–404متفعيل شروط املتعلق

املوجودة ماعات وا قاليم و العماالت ن ب امل والت شاور وال التعاون يع

املادة ع ناء و املشروع ع املنتدب باإلشراف يرتبط ما ل ا ا من6ب

رقم التنظي قاليم؛112–14القانون و بالعماالت املتعلق

ا للنقص عنظرا ا م ة الصغ خاصة ماعات ا عض منھ ي عا لذي

العماالت تدخل تقت الضرورة أصبحت ة، شر وال املادية املوارد مستوى

أو شغال إنجاز مجال ماعات ا ذه ودات مج لتعضيد قاليم و

مجالس ن ب متطابق تداول عد وذلك ا سا و ا باسم دمات، ا أو دات التور

ماعاتالعمالة ا ومجالس قليم ؛1أو

املرسوم تفعيل أيضا ب ي ، ما ا املا النظام فعالية تحقيق دف و

املحلية02–09–441رقم ماعات ل العمومية باملحاسبة املتعلق

املادة ينص والذي ا، أن15ومجموعا ب ي أنھ ن"ع ب شراكة اتفاقية م ت

ن ز وا الداخلية الوزارة دمات ا طبيعة تحديد أجل من للمملكة العامة ة

مجال ماعات ا ن ب التعاون ومؤسسات ماعات ا لفائدة ا إنجاز يمكن

وتنفيذ بائية ا املوارد عبئة سيما وال واملالية القانونية واملساعدة شارة س

.44 :المرجع السابق، ص: لحسن البلقسمس-1
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تأكيد"النفقات و و البلقس-، سن ستاذ ال–بحسب مية أ تعاونع

بالصرف مر و العمومي املحاسب ن ب .الوطيد

من وذلك ا إل املومأ ختالالت جميع تجاوز تقت الضرورة أن عموما،

ومبالغ أمو يدر ثمار س ألن ثمرة، مس وجماعة مقاولة جماعة تحقيق أجل

ماعات ا مداخيل ع عض. إضافية عليھ أصبحت الذي الواقع ذا إن

ماعات الا دوار مستوى تكن لم املالية صالحات حيث ابية ال

من مجموعة إفراز إ أدى ما و و ابية، ال ونات امل ذه ا تضطلع أصبحت

غ ا نفس ابية ال ماعات ا وجدت حيث املح التدب مستوى ع ل املشا

الواقع أرض ع ختصاصات من مجموعة بلورة ع ذاو. قادرة أصبح التا

ع وذلك جوانبھ جميع املح العام الشأن تدب النظر إعادة ستلزم مر

من بالرفع الكفيلة والوسائل ليات توف خالل من املح املا التدب عقلنة

الذي ي الرقا الضغط لتخفيف حديثة رقابية وسائر واعتماد املالية، املوارد

ال سلطات آلياتتمارسھ ا ل ذه و املالية، امة ا مبادئ ع نفتاح و رقابة

املحلية التنمية لتحقيق ومنبعا ا قو فاعال ابية ال ماعات ا تجعل . سوف

وعقلنة دعم ستوجب ، املا التدب ا عرف ال ختالالت ل تجاوز أن كما

النظر وإعادة املح نفاق وترشيد املالية اراملوارد ا ل التمو . نظام

النظر إعادة ع يتحقق أن يمكن العمومية املداخيل تدب لعقلنة سبة فبال

فالنظام بائية، ا وغ بائية ا املوارد ن تحس ع ة الالمركز يئات ال مداخيل

املح القول –الضر أسلفنا متعدد-كما ضر ناتج من ستفيد ان إذا

م ى يتأ حاجياتاملصادر ايد ل نظرا وذلك ابية ال ماعات ل الدولة تحولھ ما

جعل مما ابية، ال ماعات ا ألغلب الذاتية املوارد وضعف املحلية التنمية

ل ش املحولة إال80الضرائب ماعات، ا ا عتمد ال املوارد م من باملائة
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ت ستد ال النواقص من مجموعة ع أبان النظام ذا وعقلنةأن حديث

أبانت ال املضافة القيمة ع بة الضر عائد يتعلق فيما خاصة املداخيل ذه

النظر إعادة ستد ممل معقدة، جد ا و ل ا جدوا عدم عن عھ توز قة طر

ع ترابية جماعة ل اختصاصات م و نوع ترا قانونية، معاي وفق ا ف

للدولة ا املحتفظ ختصاصات و لحدى ش ا ع توز س ول ا ومؤسسا

الدولة وقضايا ع ملشار ل التمو من ام قسط وتوجيھ .اعتباطي

ابية ال ماعات ل الذاتية بائية ا املوارد عقلنة من بد فال أخرى، ة ج من

للوحدات ل تمو مصدر وجعلھ املح ي با ا الوعاء النظر إعادة ع وذلك

إقر  ق طر عن وذلك ة، ةالالمركز املضار ة محار قصد تدخلية ة عقار جبائية ار

ا تطبيق وكذلك العقاري بالرأسمال س ما أو ، را وتجميد ة العقار

القروي .الوسط

قدرات تنمية ما م دورا تلعب وال بائية ا غ للموارد سبة بال أما

ب ي خرى ف ماعية، ا مالك خاصة ابية ال ماعات اا تدب عقلنة

التطورات ساير ا وجعل ا ل املنظمة القانونية املنظومة ر تطو ق طر عن وذلك

العام الشأن تدب تطال أصبحت ال املوسعة ختصاصات و قتصادية

ا م املستفيدين اتجاه الالمشروعة ة دار يالت س ال من د وا ، املح

ء ال سياسية أو اجتماعية مةالعتبارات م فرصا ماعات ا ع يفوت الذي

أماكن شاء إ ا استغالل مالك، ذه ا تقدم ال املزايا من لالستفادة

سياحية أو مالية..اقتصادية موارد ابية ال ماعات ا ع تدر ،.

ي نا ست ل بالتمو كذلك س ما أو ار ا ل التمو خصوص أو( و القروض

العمومية غطية) عانات عن ا ز عند ابية ال ماعات ا إليھ أ ت والذي

ة رؤ وفق فيھ النظر إعادة ستلزم خر و ة، التنمو ا ع مشار ل وتمو ا ف مصار
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دور ز عز شأنھ من إطار وضع ع وذلك وترشيده، عقلنتھ إ دف جديدة

تد ع القائمة الكفاءات يل وتأ ابية ال ماعات ا تج ذاصندوق ب

أساسية. الصندوق  دعامة لون ش س ن محلي ن سق م إحداث يجب ذلك إ إضافة

مكملة وأداة ابية ال ماعات ا لفائدة الصندوق طرف من املتبعة القرب لسياسة

ثمارات س و ل التمو مستوى ن تحس تم ومن ل التمو مسار ع سر و يل س ل

بد ال أنھ كما ، ن املواطن لصا عاملحلية تبة امل الفوائد سعر تخفيض من

واحد قطب من ما ا اض ق سياسة انتقال وضرورة صندوق"القروض،

ما ا دائرة" التج وتوسيع ة ج من املنافسة من نوع لق متعددة أقطاب إ

أخرى  ة ج من .القروض

املا باملساعدات س ما أو العمومية عانات لنظام سبة بال الأما لية

غطية قصد معونة ل ش ع ابية ال ماعات ل الدولة طرف من تمنح

فنظام ، أك فائدة ذي تجعلھ ال بالكيفية نھ تحس ستوجب ا، حاجيا

ن يب محدد ع توز ونظام محكمة قواعد إ حاجة ما ا ل التمو

ونوعية  ا سعر وكذا املساعدات ذه منح ومسطرة قة طر صوص شغالبا

ا توظيف بمراقبة املختصة ة وا ا استعمال وكيفية ا تمول ال ات .والتج

عن وذلك وعقلنة ترشيد إ ماسة حاجة أيضا و املح نفاق تدب أما

ادفة تكن لم إذا ا عض إلغاء ق طر عن نفاق أوجھ من التقليص ق طر

ماعات ا تمام ا ينصرف أن يجب نا و ة سيوضرور ال نفقات إ بية ال

يجب ضروري غ و فما ا، ضرور حسب ا وترتي ا وإحصا ا جرد يجب حيث

ا ف ون ت ناجعة سياسة وفق وذلك فيھ التصرف يجب والبا ليا بعد س أن

ات ولو ة أولو اء. املراقبة ر والك املاء الك اس ترشيد ب ي مثال، كذا و

واستعمال اتف والنجاعةوال والفعالية قتصاد قواعد وفق لنفقات. ھ سبة ال و
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من د وا وت والز الوقود الك اس نفقات التحكم ستلزم خرى، سي ال

والنظم املكتب ولوازم أدوات اقتناء عمليات ضبط إ باإلضافة ا، نمو ة وث

. املعلوماتية

امل نفقات مثل ة جبار للنفقات سبة بال ملنطقأما تخضع أن ب في ن وظف

التحكم وكذا املالية، املناصب خلق وتجميد ن املوظف نفقات حصر ع العقلنة

ديدة ا املالية املناصب حصر ستوجب ذا و ماعية ا ة دار الوظيفة

عمليات يع و الدنيا، الساللم التوظيف ومنع ة ولو ذات الكفاءات

املوظ شار ان عوانإعادة و ن املوظف من الفائضة عداد وإحصاء ن ف

وإحصاء ابية، ال ماعات ا ام وم لطبيعة مطابقة والغ مالئمة الغ واملناصب

إشارة ن ر ن واملوضوع املحلية ماعات ا انية م من م رات ن املتقاض ن املوظف

ذ ترشيد إ دف ال ليات من ذلك غ إ أخرى، منإدارات النوع ا

املحلية .النفقات
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Résumé : Suite aux mesures antidumping qui se répandent et frappent
les produits étrangers d’acier,  les  recours en chaîne se multiplient devant
l’organe de règlement des différends. En conséquence, ces mesures
protectrices passent d’un principe exceptionnel à une attitude  « généralisée »,
vu que le  marché mondial déséquilibré de l’acier a fortement pesé sur les
politiques commerciales des États(I). La récente affaire Maroc-Turquie,
introduite devant le groupe spécial, illustre la montée de ces mesures
protectrices  et réconforte  les positions des États qui en sont les auteurs
grâce, entre autres, à l’apport des  membres tierces  des groupes spéciaux(II).

Mots clés : Mesures antidumping, OMC, Maroc, Turquie, généralisation,
Confortation

Anti-dumping measures and the vagaries of the world steel market: The
Widespread exception?
Case of Morocco-Turkey affair before the DSP (the Dispute Settlement Body)
Summary: Following the spread of antidumping measures striking foreign steel
products, chain appeals to the Dispute Settlement Body have multiplied.
Consequently, these protective measures have shifted from an exceptional
principle to a "widespread" attitude due to the fact that the unbalanced world
steel market weighed heavily on the states trade policies. The recent Morocco-
Turkey case brought before the Dispute Settlement Organ illustrates the rise of
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these protective measures and comforts the perpetrators states positions
thanks to their contributions as third parties member states.
Key words : measures antidumping ; OMC, Morocco, Turkey, generalization,
comfort

Plan
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2.2 Variables révélateurs
Conclusion

Introduction
L’Accord antidumping de l’OMC permet aux gouvernements d’intervenir

contre le dumping lorsqu'un préjudice est causé à la branche de production
nationale concurrente. Les mesures qui protègent les producteurs locaux des
progressions brusques d’importations, faisant l’objet d’un commerce déloyal,
sont permises à condition d’être justifiées par des enquêtes démontrant les
risques encourus par les producteurs du fait de ces importations. Le marché
mondial excédentaire de l’acier a rendu ces pratiques généralisées. Ces
dernières  étaient jusque là une exception  encadrée juridiquement1 (I).

1 L'article premier de l'Accord antidumping énonce le principe fondamental selon lequel
un Membre ne peut pas imposer de mesure antidumping à moins d'avoir déterminé, à
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Aujourd’hui, plusieurs États y recourent dont le Maroc qui est appelé à
s’exprimer (pour la première fois) devant l’ORD suite à la composition d’un
groupe spécial à la demande de la Turquie(II)1. Cette affaire promet  une
confortation  du recours à ces pratiques protectrices eu égard à
l’interprétation du groupe spécial et aux prises de position des parties
concernées directement et des parties tierces.

I- Les mesures antidumping contre les produits étrangers en acier : de
l’exception de droit à « une généralisation  » de fait

Les mesures antidumping , qui au départ relevait de l’interdit dans les
relations commerciales entre Etats membres de l’OMC devient une mesure
“généralisée”.

1- Les mesures antidumping : Exception pour faire face à l’imprévu
 Le recours aux mesures antidumping, encadré par l’accord  de l’OMC,
demeure relativement contesté dans les faits.

1.1 La portée du  principe
La procédure antidumping est un des principaux outils utilisés par les

États pour régler les importations et protéger leur marché sur la base des
règles du commerce international. Le principe du dumping commercial est
interdit par l’Organisation Mondiale du Commerce.  En rétorsion à une
pratique de dumping juridiquement prouvée, tout pays membre de l’OMC a la
possibilité de mettre en place une taxation supplémentaire à l'importation sur
un délai de cinq ans pour les produits concernés afin de protéger son marché2.
Cette taxation supplémentaire, dénommée droit antidumping, est ajoutée aux
droits de douane et rentre dans l’assiette de calcul de la TVA.

1.2 Le principe relativement contesté dans la pratique
Quelques remarques appuient cette relative contestation de fait.

D’abord, 37 membres avaient indiqué, selon le rapport de 2016, qu'ils
n'avaient pas de législation antidumping. Encore, 20 membres n'avaient
présenté aucune notification concernant leurs législations antidumping3.Aussi,

la suite d'une enquête menée en conformité avec les dispositions de l'Accord,
l'existence d'importations faisant l'objet d'un dumping, d'un dommage important causé
à une branche de production nationale et d'un lien de causalité entre les importations
faisant l'objet d'un dumping et ce dommage

1 Maroc - Mesures antidumping visant certains produits en acier laminés à chaud en
provenance de Turquie - Constitution du groupe spécial établi à la demande de la
Turquie - Note du Secrétariat WT/DS513/3 | 18 mai 2017

2 L'article 6 énonce des règles détaillées concernant la procédure d'enquête, y compris
l'obtention des éléments de preuve et l'utilisation de techniques d'échantillonnage

3 Rapport du comité des pratiques antidumping , adopté le  27 octobre 2016.
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des préoccupations sur un ensemble de mesures antidumping prises par des
Membres1 de l’OMC, visant l’acier importé en particulier,  continuent à
dominer les discussions lors de  la réunion du Comité des pratiques
antidumping de l’OMC, le 27 octobre 2016.

2- Le recours «  généralisé » aux mesures antidumping contre les
produits en acier

L’excédent commercial en acier a conduit à un recours généralisé aux
mesures antidumping de la part des Etats membres en guise de protection de
leurs  économies nationales.

2.1 L’excédent et ses effets pervers
La production de l’acier (Figure 1)  a atteint 1.629 millions de tonnes

contre 1.615 millions en 2015, selon l'Association mondiale de l'acier (WSA). La
production chinoise  est montée à 808 millions de tonnes, un chiffre en hausse
de 1,2%. La Chine représente environ la moitié de la production mondiale mais
aussi la moitié des capacités excédentaires du marché mondial estimées à 350
millions de tonnes. La production de cet Etat  a de ce fait continué
d'augmenter les aciéries en activité profitant de la hausse de quelque 60% des
prix. Cette augmentation est due en grande partie à la rhétorique chinoise sur
les réductions de capacités. Également, la production  de l'Inde, troisième pays
producteur, a augmenté de 7,4% à 96 millions. Par régions, la production
asiatique a augmenté de 1,6% à 1.125 millions de tonnes, celle de l'Union
européenne a reculé de 2,3% à 162 millions de tonnes et celle d'Amérique du
Nord est restée stable à 111 millions, selon la WSA. La production mondiale
d'acier brut a augmenté de 0,8% en 2016 avec une hausse notable en Chine, le
premier producteur mondial. Ce grand essor a dû avoir des effets négatifs si on
prend l’exemple de « Arcelor-Mittal » et « Tata Steel » qui ferment  encore des
usines en Europe.  Ces dernières années, quelque 40.000 emplois ont été
perdus dans le secteur.

1Accordingtothe  Japan, The numberofdumpinginvestigationsinitiatedbymembers in the
steel sectorstoodat 23 in both 2012 and 2013 respectively, Japan noted;
howeveritrosesharplyto 41 investigations in 2015, in
https://www.wto.org/french/news_f/news16_f/anti_01nov16_f.htm
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Figure 1

Cet excédent a entraîné également une augmentation  des mesures
correctives commerciales. Les problèmes qui touchent le secteur mondial de
l’acier incitent les gouvernements à  y recourir pour protéger les producteurs
locaux ; la surcapacité dans le secteur de l’acier et les distorsions qui en
résultent dans le commerce de l’acier entraînaient une augmentation des
enquêtes ouvertes en matière de mesures antidumping et de sauvegarde
concernant les produits sidérurgiques.

En 2015, en termes de nouvelles enquêtes, 18 enquêtes de sauvegarde,
18 enquêtes antidumping et une enquête antisubventions ont été ouvertes.
Ces chiffres sont légèrement inférieurs à ceux de 2014 (37 contre 41). Le
nombre de nouvelles enquêtes de sauvegarde en 2014 affichait une tendance à
la hausse, mais le nombre en 2015 est revenu au niveau de 2013. En termes
absolus, cela reste toutefois un nombre important.
2.2 Le recours « généralisé »

Plusieurs membres1 de l’OMC ont émis des observations  liées à
l’augmentation de ces mesures. Des préoccupations ont également été
exprimées au sujet du manque d’informations concernant les programmes de
subventions des gouvernements en général, ainsi que les programmes de
subventions destinées aux producteurs d’acier  en particulier. De nombreux

1 Japan said the number of new investigations initiated in 2014 and 2015 was high and
that 154 new investigations were initiated during the first half of 2016 alone. Japan
said this was a reaction to overcapacity in steel and other sectors, mainly by producers
in emerging markets,( prise la parole lors de la réunion du Comité des pratiques
antidumping du 27 avril pour exprimer leur préoccupation quant à la forte
augmentation du nombre d’enquêtes antidumping)

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


وقانونية اقتصادية دراسات )R.E.E.J(مجلة

202

membres1 ont fait remarquer que l’obligation de notifier les subventions
spécifiques était peu observée et de moins en moins respectée, ce qui
constituait un problème systémique majeur pour la mise en œuvre de l’Accord
sur les subventions.

En termes de secteur, l’acier faisait l’objet de la plupart des nouvelles
enquêtes en matière de défense commerciale. Effectivement, 19 des 37
nouvelles enquêtes ouvertes en 2015 portaient sur des produits sidérurgiques
(plus de la moitié du nombre total de nouvelles enquêtes et plus que les 12
nouvelles enquêtes portant sur l’acier en 2014). Vient ensuite le secteur de la
chimie, avec 7 nouvelles enquêtes ouvertes en 2015 (diminution par rapport
aux 11 ouvertes en 2014). L’industrie du papier, qui avait été particulièrement
visée en 2014 (5 nouvelles enquêtes), a fait l’objet de trois nouvelles enquêtes
en 2015.

Comme indiqué précédemment, la grande majorité des nouvelles
enquêtes ouvertes en 2015 portait sur le secteur de l’acier, qui connaît une
crise mondiale principalement en raison de ses surcapacités excessives. Les
États-Unis ont imposé des mesures antisubventions provisoires et quelques
pays en voie de développement ont ouvert des enquêtes de sauvegarde (l’Inde
a ouvert deux enquêtes et le Chili, la Malaisie, le Viêt Nam et la Zambie en ont
ouvert chacun une).

II- L’affaire Maroc-Turquie devant l’ORD : Mesures antidumping contre
les produits turcs en acier laminés à chaud

Le cas d’espèce Maroc-Turquie offre l’illustration de la montée de ces
conduites étatiques exceptionnelles .

1- Aspects factuels et mesures en cause
L’affaire Maroc-Turquie illustre cette montée du recours aux pratiques

antidumping contre les produits en acier.
1.1 Chronologie des faits
L’enquête antidumping sur l’acier turc et européen a été déclenchée

suite à une plainte déposée par Maghreb Steel. Le sidérurgiste marocain, pâtit
d'une mauvaise situation financière,  a remis en  cause la baisse de la demande
mondiale d'acier, et donc la chute de son prix.Aux termes de cette enquête, le
Maroc a établi une détermination fiscale reconnaissant l’application à titre
définitif d’une mesure antidumping d’un ordre variant entre 11°/° et 12, 11°/°

1 37 Membres avaient indiqué qu'ils n'avaient pas de législation anti-dumping selon le
rapport de 2016 et 20 Membres n'avaient présenté aucune notification concernant leurs
législations antidumping
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pour une durée de 5 ans (Figure 2). Cette mesure est entrée en vigueur le 26
septembre 2014. Le 3 octobre 2016, la Turquie a demandé l'ouverture de
consultations avec le Maroc au sujet de l'imposition de  ces mesures
antidumping définitives sur les importations de certains produits en acier
laminés à chaud.

Figure 2
Exportateur Origine Marge antidumping

définitive

ARCELOR MITTAL Union Européenne 11,06 %

TATA STEEL Union Européenne 22 ,11%

STEEL LINK Union Européenne 22,11%

Autres exportateurs Union Européenne 22,11%

COLAKOGLU METALURJI Turquie 11%

ERDEMIRGROUP/
ISDEMIR

Turquie 11%

Autres exportateurs Turquie 11%

Source : MDCCE
On peut résumer les principaux arguments1 de la partie marocaine

comme suit :
-Manque de collaboration des exportateurs turcs  à l’enquête ;
-Dommage important subi par l’industrie nationale prenant la forme de

retard dans la création de branche de production nationale ;
-Les importations de tôles laminées à chaud en dumping ont eu un effet

non négligeable sur la sous cotation des prix de ventes de l’industrie nationale ;
-La détermination du lien de causalité est établie sur la base de l’analyse

de la coïncidence entre l’évolution des importations de tôles d’acier laminées à
chaud et l’évolution des facteurs relatifs au dommage, de l’analyse des facteurs

1 Avis public n°16/14 relatif à l’enquête antidumping sur les importations de tôles
d’acier laminées à chaud originaires de l’Union Européenne et de la Turquie, MDCCE
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autres que les dites importations en dumping et de leurs effets sur la branche
de production nationale.

Lors des discussions entre les deux parties, le Maroc a suggéré à la
Turquie de formuler, auprès de Rabat, une demande de réexamen de ces
mesures mises en place par le ministère marocain du Commerce extérieur pour
protéger l'entreprise Maghreb Steel. La  proposition a été refusée par la partie
turque qui a réclamé la suppression totale et immédiate des mesures
antidumping. Le 12 janvier 2017, la Turquie a demandé l'établissement d'un
groupe spécial. À sa réunion du 25 janvier 2017, l'ORD a reporté l'établissement
d'un groupe spécial.Ce dernier a été établi par la suite le  20 février 2017. La
Chine, la Corée, l'Égypte, les États-Unis, la Fédération de Russie, l'Inde, le Japon,
le Kazakhstan, Singapour et l'Union européenne ont réservé leurs droits de
tierces parties.

1.2 Mesures contestées, mesures défendues
Le ministère chargé du commerce extérieur, dans son avis en date d'août

2014, explique qu'il a réussi à établir un lien de causalité entre les « dumpings »
européen et turc et l'incapacité de l'industrie nationale à écouler sa production.
L'administration estime qu'on peut parler de « dumping » parce que les
sidérurgistes étrangers vendent leurs produits au Maroc à un prix inférieur à
celui qu'ils pratiquent normalement sur leur propre marché intérieur.

L’Accord antidumping de l’OMC permet aux gouvernements d’intervenir
contre le dumping lorsqu’il existe un dommage véritable « important » causé à
la branche de production nationale concurrente. Pour cela, le gouvernement
concerné doit pouvoir démontrer qu'un dumping a lieu, calculer l’ampleur du
dumping (dans quelle mesure le prix à l’exportation est inférieur au prix
pratiqué sur le marché intérieur de l'exportateur) et démontrer que le dumping
cause ou menace de causer un dommage. Les méthodes de calcul sont définies
dans l'accord.

La Turquie reproche le fond et la forme de la mesure prise par le Maroc.
D'après le communiqué de l'OMC qui fait référence à la dénonciation turque en
date du 3 octobre (qui n'est pas une plainte mais une demande de
consultation), celle-ci reproche notamment au Maroc de prétendre que les
exportateurs turcs n'ont pas déclaré toutes leurs ventes au Maroc sans avoir
entendu leurs explications. La partie turque estime que le Maroc n'a pas non
plus suffisamment prouvé le lien de causalité entre le « dumping » turc et la
mauvaise situation du producteur marocain.La Turquie allègue qu'il apparaît
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que ces mesures sont incompatibles avec quelques  articles1de l’accord
antidumping. On peut résumer les reproches2 de la Turquie comme suit :

-Les autorités marocaines n’ont pas terminé l’enquête dans le délai
maximal de 18 mois prévu à l’article 5.10 de l’accord antidumping ;

-Les autorités marocaines n’ont pas aménagé aux exportateurs turcs la
possibilité d’expliquer les divergences alléguées, n’ont pas pris en compte les
éléments de preuve versés au dossier qui concernent ces divergences, et ont
appliqué les données de fait disponibles pour déterminer les marges de
dumping des exportateurs turcs sans faire preuve d’une « circonspection
particulière » ;

-Les autorités marocaines n’ont pas  communiqué les faits essentiels
concernant la décision d’utiliser les données de fait disponibles (incompatibilité
avec l’article 6.9 de l’accord antidumping).

2- Confortation dans le recours aux  mesures antidumping liées au
commerce d’acier

L’effet relatif  des tierces parties membres du groupe spécial
réconforterait les positions des États dans  la défensive, en faisant jouer  les
intérêts et les solidarités du moment.

2.1 Effet relatif et influent des tierces parties
L’apport argumentatif des tierces parties n’est pas sans poids car :
« Même si l’on sait que les membres de l’OMC peuvent demander à être

tierces parties, que ce statut leur est accordé libéralement et que certains
membres de l’OMC (…) sont très souvent présents à ce titre pour faire valoir
leurs arguments, que les rapports rappellent avec application, il n’est
cependant pas toujours évident de peser ce que les groupes spéciaux et
l’Organe d’appel en font exactement. Si l’on pourrait être tenté de considérer
que l’effet est marginal, l’affaire [Chine – Mesures affectant les droits de
commercialisation et les services de distribution pour certaines publications et
certains produits de divertissement audiovisuels] pourrait néanmoins montrer

1 1er, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 5.10, 6.8, 6.9 et 18.1 et les paragraphes 1, 3, 5, 6 et 7 de l'Annexe
II de l'Accord antidumping; l'article 3:2 et 3:3 de l'Accord sur les procédures de
licences d'importation; et les articles I:1, VI, X:1, X:2, X:3 a) et XI:1 du GATT de
1994.

2 Demande de consultations présentée par la Turquie, WT/DS 513, 7 octobre 2016

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


وقانونية اقتصادية دراسات )R.E.E.J(مجلة

206

que la participation des tierces parties n’est pas purement formelle et qu’elles
sont écoutées »1.

Ceci montre qu’elles peuvent également « « aider à élargir l’éventail des
arguments et des considérations mis devant des groupes spéciaux et l’Organe
d’appel, et à éviter que les groupes spéciaux se concentrent trop étroitement
sur les intérêts2 particuliers des parties au différend »3 Dans notre cas d’espèce,
la participation des parties tierces n’échappera  pas aux intérêts de chaque État
en faisant jouer le principe de coopération (surtout entre pays en voie de
développement)  dans le dessein de peser de leur poids argumentaire devant le
juge.

2.2 Variables révélateurs
Si on examine les possibles positions de quelques parties tierces

constituant le groupe spécial dans notre cas de figure, on peut avancer un
certain nombre de  variables qui peuvent jouer dans l’intérêt du Maroc.
D’abord, la Chine voudrait bien instaurer un climat de confiance avec le
Royaume Chérifien vu qu’en sidérurgie, un industriel chinois s'y installe  avec un
investissement de 1,3 milliard de dirhams. La société chinoise Shandong
Shangang, spécialisée dans la fabrication des produits en acier, s'implante au
Maroc. Elle a signé, ce mardi à Rabat, un mémorandum d'entente portant sur
son implantation dans la zone franche de Tanger Automotive City. Signé avec le
ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'investissement et de l'économie
numérique. Ce mémorandum porte sur un projet d'investissement de 1,3
milliard de dirhams. Le projet consiste en une unité de fabrication moderne de
structures et de pipelines en acier  sur une superficie de 14 hectares. Le
ministre marocain a souligné que toute la production, estimée à 250 000
tonnes de tuyaux en acier annuellement, sera destinée à l'export vers l’Afrique
et l’Europe. Cette stratégie de coopération, soutenue par la Chine,  pourra

1 RUIZ FABRI H. & MONNIER P., « Organisation mondiale du commerce : Chronique
du règlement des différends 2009-2010 », Journal du droit international (Clunet), 2010,
no. 3, p. 950.

2 Selon l’article 10:2 du mémorandum d’accord sur le règlement des différends de
l’OMC, pour intégrer la procédure du groupe spécial, ces membres doivent avoir un
intérêt substantiel dans l’affaire portée devant le groupe. Il se trouve justement que
plusieurs de ces pays sont confrontés à des droits antidumping appliqués par la partie
marocaine à certains de leurs produits

3 ROSAS A., « Joinder of Parties and Third Party Intervention in WTO Dispute
Settlement », in WEISS F. (edt.), Improving WTO dispute settlement procedures :
issues and lesson from the practice of other international courts and tribunals, Cameron
May, London, 2001, p. 85.
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jouer en faveur du Maroc. Du côté de l’Union Européenne, son silence depuis
l’entrée en vigueur des mesures anti-dumping par le Maroc laisse sombrer un
doute sur sa position vu son immobilisme.D’ailleurs, l’UE s’est trouvée à
maintes reprises dans la même situation que le Maroc. Relativement aux États
Unis et compte tenu de son recours fréquent aux mesures anti-dumping (à titre
d’exemple, ils ont imposé des mesures antidumping finales visant l'acier
inoxydable en provenance du Mexique), une condamnation forte du Maroc ne
serait pas de bonne augure pour eux, et ils chercheraient  bien à limiter les
incidents au recours à ces pratiques sur la partie défenderesse.

Conclusion
Face à  un marché mondial excédent de l’acier, le recours aux mesures

antidumping se répand et passe d’un statut d’exception relativement contesté
à une attitude « généralisée », protégée par l’intérêt des parties tierces
membres  des  groupes spéciaux.
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Le Plan Maroc Vert et la question
 de sécurité alimentaire

Par Said ALAHYANE,
 Docteur en droit public,

 Université Cadi Ayyad

Introduction :
Les politiques agricoles marocaines ont parcouru trois phases

fondamentales depuis l’indépendance du pays jusqu’à 2008. Au départ, les
pouvoirs publics  sont intervenus massivement dans l’agriculture mais
fondamentalement en faveur des périmètres irrigués.  Ensuite, le Maroc s’est
engagé dans le programme d’ajustement structurel en limitant l’action des
pouvoirs publics dans le secteur agricole pendant la période allant de 1985 à
1993. Dans les années 90 du siècle dernier, l’évolution des politiques agricoles a
abouti à une grande implication du pays dans la libéralisation de son commerce
agricole par la conclusion d’un nombre d’accords de libre-échange.

A la veille de la mise en place du Plan Maroc Vert (PMV) en 2008, c’est-à-
dire après un demi-siècle de politiques agricoles, l’état des lieux de la sécurité
alimentaire illustre une situation inquiétante au Maroc. Il s’est avéré que les
trois conditions nécessaires à la mise en œuvre de cette dernière (à savoir, la
disponibilité, l’accessibilité et la salubrité des aliments) n’étaient pas réunies.
D’une part, la production nationale agro-alimentaire n’a pas été en état de
satisfaire les besoins de consommation intérieure en denrées de base tels que
les céréales, l’oléagineux, le sucre, le lait…etc. D’autre part, la pauvreté est
demeurée un problème majeur qui entrave l’accès des couches sociales
défavorisées aux produits alimentaires disponibles sur le marché national ; De
même que la protection de la sécurité sanitaire des aliments était toujours
défaillante, engendrant ainsi des menaces réelles sur la santé du
consommateur marocain. On voit bien donc que la sécurité alimentaire, au sens
où celle-ci est internationalement compris et pratiqué, n’était pas garanti d’une
manière satisfaisante et partant était loin d’être effective à la veille du PMV.

Le PMV de 2008, nouvelle politique agricole du pays, doit naturellement
être animée par une nouvelle vision de la question agro-alimentaire, et qui soit
radicalement différente de celle qui a marqué jusqu’au là les politiques
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agricoles précédentes. C’est ce que nous allons essayer d’examiner dans ce
papier à travers la présentation du PMV, l’analyse de sa conception vis-à-vis de
la sécurité alimentaire et l’examen du bilan de ses réalisations.

I) Présentation du PMV.
Nous nous intéresserons, dans les développements qui suivent, à la

présentation du PMV tant au niveau des fondements sur lesquels il repose
qu’au niveau de sa structure composée de deux piliers et d’un socle d’actions
transversales.

1) Fondements du PMV.
Vers la fin de l’an 2007 le ministre de l’agriculture Mr. Aziz Akhannouch a

chargé le cabinet d’études international «Mc Kinsey» pour élaborer une
nouvelle stratégie agricole pour le pays. Celle-ci fut ainsi confectionnée en
l’espace de moins de cinq mois et présentée par la suite devant le roi du Maroc
lors de la troisième édition du Salon international de l’agriculture de Meknès
(SIAM) en avril 2008. Dans les documents produits en la matière, les
concepteurs du PMV commencent par préciser les multiples enjeux que
représente l’agriculture marocaine1. Sur le plan économique, le secteur agricole
favorise la croissance nationale en contribuant de 15% à 20 % du PIB global. De
même, et en terme d’emploi, 4 millions de personnes travaillent dans
l’agriculture et 60000 dans l’industrie agro-alimentaire. Le secteur agricole a
aussi un impact significatif sur la balance commerciale du pays, notamment
dans son volet alimentaire qui demeure déficitaire (hors produits de mer) de 2
Mds DH (13 Mds DH des exports et 15 Mds DH des imports).

Les enjeux sociaux de l’agriculture marocaine consistent en la
stabilisation de la population rurale et en la lutte contre la pauvreté. Etant de
l’ordre de 18 millions de personnes, cette population représente 49% des
ménages du pays qui vivent d’ailleurs dans des conditions extrêmement
difficiles. Par ailleurs, 80% de la population rurale exerce et survit grâce à des
activités agricoles.

En terme du développement durable, l’agriculture est appelée à assurer
une meilleure gestion des ressources en eau dans la mesure où elles en
consomment actuellement 80% à 90% au niveau national. Enfin, et sur le plan
de la sécurité alimentaire, l’enjeu de l’agriculture marocaine est d’offrir un

1 Le ministère de l’agriculture et de la pêche maritime, Plan Maroc Vert : Premières
perspectives sur la stratégie agricole, Rabat, avril 2008, pp.7-8.
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meilleur rapport qualité/prix pour 30 millions de consommateurs qui sont, dans
leur grande majorité, sensibles aux prix des denrées de première nécessité.

Le diagnostic des concepteurs du PMV démontre aussi que l’agriculture
nationale dispose d’un potentiel latent énorme dont il faut tirer profit.
L’existence d’un marché national stimulant une forte croissance de la demande
sur les produits agro-alimentaires, les avantages comparatifs de certains
produits clés tels que les fruits et légumes, la présence au niveau national de
plusieurs modèles d’entreprises agricoles et agro-industrielles réussis (COPAG,
COSUMAR), et l’accès privilégié aux marchés européen et américain
représentent ainsi les principaux atouts du secteur agricole marocain1.
Néanmoins, et selon les mêmes propos, il y a lieu de souligner de nombreux
facteurs de blocage qui freinent le développement de l’agriculture nationale :

- La surexploitation et la sous-valorisation de l’eau dans un contexte de
raréfaction accentuée des ressources en eau.

- La problématique du foncier.
- Le faible niveau de développement des structures d’encadrement du

ministère.
- Les insuffisances du cadre réglementaire.
- Le quasi-monopole de la surface agricole utile (SAU) par les cultures

céréalières (elles occupent 75% de la SAU).
- Le morcellement excessif de la SAU (70% des exploitations ont moins de

2 ha).
- Les déficits massifs en termes de mécanisation et d’utilisation d’engrais.
Après avoir mis en exergue les atouts et les faiblesses de l’agriculture

nationale, les concepteurs du PMV ont clarifié les grandes tendances de cette
politique agricole. Ayant pour objet la relance du secteur agricole, celle-ci est
fondée sur six idées force2 :

1-Une conviction claire que l’agriculture est le principal moteur de
croissance de l’économie nationale sur les 10 à 15 années à venir par
l’accroissement du PIB (de 70 à 100 Mds DH), la création d’emplois (1,5 millions
nouvels emplois), l’augmentation de la valeur des exportations (de 8 à 44 Mds

1 Le ministère de l’agriculture et de la pêche maritime, Le Plan Maroc Vert, Rabat, Mai
2009, p.5.

2 Le ministère de l’agriculture et de la pêche maritime, Le Plan Maroc Vert, présentation
générale, Rabat, 2008, p.12.
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DH) et par la lutte contre la pauvreté en améliorant le revenu agricole de 3
millions de ruraux.

2-Cette agriculture doit être une pour tous sans exclusive mais à travers
des stratégies différenciées selon le tissu cible. Le PMV doit rompre avec le
paradigme dualiste de l’agriculture (secteur moderne/secteur traditionnel).
Cette nouvelle politique agricole est construite ainsi autour de deux piliers
majeurs (Pilier I et pilier II).

3- Traiter le problème de fond de l’agriculture marocaine, celui de la
faiblesse du tissu des acteurs, par la mise en place des modèles d’agrégation
innovants, adaptés à chaque filière et socialement équitables.

4- L’investissement privé, accompagné d’une aide publique si nécessaire,
représente un facteur clé de l’équation. L’objectif consiste à mobiliser
annuellement un investissement de 10 Mds.

5- La mise en œuvre concrète de 1506 projets de développement.
6- Toutes les filières peuvent et doivent, et sans aucune hiérarchisation,

contribuer à la réalisation des objectifs escomptés.
2) Contenu du PMV.
Quant au contenu du PMV, celui-ci comprend deux piliers majeurs avec

un socle d’actions stratégiques d’ordre transversal1. Le premier pilier vise à
développer une agriculture moderne et compétitive à haute valeur ajoutée et
productive, fondée sur les investissements privés et adaptés avec les règles du
marché. Le deuxième pilier a pour objet de favoriser l’accompagnement
solidaire des revenus agricoles des exploitants dans les zones marginales et
défavorisées. Pour assurer la réalisation des projets des deux piliers dans de
meilleures conditions, le PMV contient aussi un bloc d’actions transversales
portant sur la politique foncière, la problématique de l’eau, les accords de libre-
échange, le marché national, les organisations professionnelles, la

1 Les actions transversales du PMV portent sur:
-La mise en place d’une politique foncière.
-Une gestion rationnelle et durable de l’eau.
-L’ouverture à l’international en promouvant les accords de libre-échange.
-L’amélioration de l’accès au marché national et la modernisation des circuits de
distribution.
-L’adoption d’une politique fiscale adaptée.
-La refonte du dispositif de soutien aux acteurs.
-La restructuration du ministère de l’agriculture et des pêches maritimes et la création
de nouvelles structures institutionnelles.
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restructuration du ministère de l’agriculture. La figure suivante met en relief,
d’une manière plus claire, l’ossature du PMV.

Schéma général du Plan Maroc Vert

Source : Le ministère de l’agriculture et de la pêche maritime, Le Plan Maroc
Vert, présentation générale, Rabat, 2008, p.13.

Il est question ici de présenter les trois axes sur lesquels est basé le pilier
I du PMV, surtout l’agrégation qui en constitue une composante fondamentale,
ainsi que les fondements et les objectifs du pilier II du PMV.

A) Pilier I du PMV : une valorisation de l’agriculture moderne.
Le pilier I occupe une place de premier plan dans le PMV. Il porte sur les

zones à fort potentiel agricole tels que les périmètres irriguées et le bour
favorable. Son objectif consiste à développer une agriculture à haute
productivité et à haute valeur ajoutée, et qui vise fondamentalement à
répondre aux besoins du marché.

Le pilier I comprend donc trois principaux axes. Il s’agit d’abord de
l’organisation des groupements interprofessionnels en vue de résoudre les
problèmes intrinsèques aux filières d’une part et d’élaborer en concertation
avec l’Etat les plans de développement de ces filières d’autre part. En second
lieu, le pilier I du PMV a pour but le développement de la production à travers
la mise en place des contrats-programmes entre l’Etat et les professionnels de
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chaque filière. En vertu de chaque contrat-programme, les parties concernées
s’engagent ainsi à contribuer au développement des filières et à l’augmentation
de la production agricole, et ce conformément aux orientations globales du
PMV. Enfin, le pilier I est basé sur l’agrégation qui, étant donné sa place
centrale dans le PMV, sera abordée d’une façon plus approfondie dans les
développements qui suivent.

L’agrégation, élément central dans le pilier I.
- Avantages de l’agrégation.
L’agrégation est un levier principal dans le cadre du pilier I du  PMV.  Elle

a pour objet «…le  regroupement  des  acteurs  et  des  opérateurs  dans
l’agriculture  autour  de  modèles  innovants  en  les  encourageant  à  adopter
des  modes  d’organisation  rationnelle  qui  tiennent  compte  des  exigences
dans  l’ensemble  des  domaines  de  la  chaîne  de  valeur  (approvisionnement,
équipement, commercialisation, export)1». Il s’agit d’une forme d’organisation
permettant d’agréger autour d’un grand exploitant agricole (un agrégateur) un
certain nombre de petits et moyens agriculteurs (des agrégés). Selon les
concepteurs du PMV, l’agrégation représente un partenariat gagnant-gagnant
entre les deux parties. Ainsi, l’agrégateur peut élargir son assise foncière sans
qu’il soit obligé de procéder à des investissements massifs et risqués dans le
foncier. De même, l’agrégation lui permet de sécuriser son approvisionnement
d’une production de qualité et qui répond aux exigences du marché. Ajoutons à
cela le fait que cette forme d’organisation (c’est-à-dire l’agrégation) développe
les capacités commerciales de l’agrégateur en lui ouvrant de nouvelles
perspectives dans de nouveaux marchés.

Pour ce qui concerne les agriculteurs agrégés, l’agrégation leur permet
l’amélioration de leurs performances agricoles moyennant un accès facile aux
intrants, aux ressources financières et aux nouvelles technologies dont dispose
l’exploitant agrégateur. Par ailleurs, le PMV vise à faire de l’agrégation un outil
indispensable pour valoriser la qualité de la production des agriculteurs agrégés
et garantir son écoulement. De ce fait, ce modèle d’organisation qu’incarne
l’agrégation devient un instrument d’amélioration des revenus de ces derniers.

Dans le même ordre d’idées, les pouvoirs publics considèrent que
l’agrégation prônée par le PMV a un autre trait positif. C’est qu’elle aboutit
naturellement à une répartition des risques pouvant découler des activités

1 Chafik Kradi, L’agriculture solidaire dans les éco-systèmes fragiles au Maroc, INRA,
Edition 2012, p.22.
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agricoles.  L’agrégateur assume ainsi essentiellement les risques liés à la
commercialisation tandis que les agrégés assument essentiellement  ceux qui
sont liés à la production. Toutefois, les concepteurs du PMV reconnaissent que
l’agrégation peut entraîner des risques énormes pour toutes les parties
prenantes (agrégateurs, agrégés, Etat).

- Bilan des projets d’agrégation.
Comme nous l’avons constaté, l’organisation professionnelle des

agriculteurs moyennant l’agrégation constitue un choix de premier plan dans le
cadre du PMV. Pourtant, il reste à savoir les vraies finalités poursuivies par les
responsables marocaines en optant pour le système d’agrégation. Dans ce sens,
il faut d’abord souligner qu’il est difficile de dissocier cette dernière des
différentes problématiques que pose la question foncière au Maroc. En
effet, «quand on connaît les problèmes du foncier dans ce pays, notamment
l’absence d’un véritable marché de la terre, favorisant la mobilité d’un tel
facteur de production, on saisit tout l’intérêt de cette formule : contourner cet
obstacle en permettant d’élargir l’assise foncière des grands exploitants et,
partant, leur potentiel de production»1. Dès lors, la mise en place des modèles
d’agrégation devient une manœuvre destinée à contourner le problème
foncier. En agrégeant les petits et moyens agriculteurs, les grands exploitants
peuvent avoir accès facile aux terres agricoles sans procéder à des
investissements lourds et risqués dans l’achat des terres. En outre, on peut se
demander légitimement si les pouvoirs publics marocains n’ont pas choisi une
solution de facilité en faisant de l’agrégation un outil de développement de
l’agriculture. En effet, celle-ci est fondamentalement handicapée par l’épineux
problème des structures foncières qui n’a jamais été l’objet d’une intervention
publique effective et efficace. La crise du foncier se manifeste principalement
dans la petitesse des tailles des exploitations agricoles, leur morcellement, leur
précarité juridique… Ces différentes dimensions du problème foncier aurait dû
donner naissance à une véritable réforme agraire pouvant aboutir à un
aménagement radical des structures foncières. Or les concepteurs du PMV ont
refusé de s’engager dans une telle voie puisqu’ils ont érigé l’agrégation en
instrument d’amélioration de production agricole. En s’engageant de la sorte,
les pouvoirs publics ne favorisent  que les grands exploitants ayant de fortes
capacités managériales et financières pour agréger les petits et moyens
agriculteurs et partant mettre la main sur les terres agricoles dont ils disposent.

1 NajibAkesbi, «Le Plan Maroc Vert : une analyse critique», in Questions d’économie
marocaine 2011, Presses Universitaires du Maroc, 2011, p.32.

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


وقانونية اقتصادية دراسات )R.E.E.J(مجلة

216

Faute d’un règlement radical des problèmes fonciers, le choix portant sur le
développement des modèles d’agrégation va certainement finir par aggraver la
fragilité des structures foncières.

Pour mettre en valeur les bienfaits de l’agrégation, les responsables
marocains évoquent souvent certaines expériences d’agrégation réussies. Dans
ce sens, l’agrégation entreprise par COSUMAR est régulièrement mise en avant
vu les résultats positifs auxquels elle a abouti. Pourtant, on doit rappeler que la
sucrerie COSUMAR appartient au Holding royal ONA. De ce fait, «la COSUMAR
n’est certes pas un agrégateur comme les autres puisqu’il profite de
l’extraordinaire double privilège de garder une position de monopole et de
continuer à être protégé de la concurrence étrangère»1. Par ailleurs, il faut
noter que malgré les multiples atouts dont dispose le groupe COSUMAR, ses
rendements en matière des cultures sucrières restent relativement faibles. De
plus, la méfiance, pour ne pas dire l’hostilité, caractérise les rapports
agrégateur/agrégés dans le cadre du modèle d’agrégation  du groupe
COSUMAR.

Certes, il y a des modèles d’agrégation qui ont pu réaliser des
performances significatives notamment en termes de productivité et de
rendements. Toutefois, il faut savoir que c’étaient les spécificités économiques,
sociales et culturelles de certaines régions qui ont déterminé
fondamentalement le succès de ces agrégations. Ainsi, on s’aperçoit que la
démarche qui consiste à invoquer l’exemplarité de certaines expériences
d’agrégation pour en justifier la duplication est erronée.

Par ailleurs, les expériences d’agrégation vécues au Maroc avant même
le lancement du PMV en 2008 ont affiché un bilan à bien des égards négatif. En
témoigne l’exemple de l’office de commercialisation et d’exportation (OCE)
dans le domaine de l’exportation des fruits et des légumes avant 1986. Le non-
respect des engagements fixés  dans les contrats ainsi que l’abus de pouvoir de
la part de l’office ont fini par instaurer un climat de tension permanent entre
l’agrégateur (qui est l’OCE) et les petits et moyens agriculteurs qui sont ses
agrégés. Faute d’une confiance mutuelle entre les deux parties, l’expérience de
l’OCE en agrégation n’a pas pu produire que des résultats modestes. Ainsi, il est
difficile de ne pas noter que tout modèle d’agrégation est susceptible d’être
mis en échec vu la suspicion qui marque souvent les relations entre
l’agrégateur et ses agrégés. Ceux-ci sont toujours les grands perdants dans

1 Ibid. p.34.
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toutes les expériences d’agrégation car l’agrégateur, qui a une grande capacité
financière et managériale, met à contribution tous les moyens dont il dispose
pour contourner l’agrégation à son profit. Donc on voit bien que l’agrégation ne
peut produire les impacts attendus puisque la perception des agrégés vis-à-vis
de l’agrégateur demeure marquée par un véritable manque de confiance qui
est, d’ailleurs, justifié au regard des expériences déjà vécues.

Dans le même ordre d’idées, nombre d’études de terrain ont pu
démontrer les failles, les dérives et les risques de l’agrégation surtout sur les
agriculteurs agrégés. Ainsi, une enquête1 réalisée auprès de ces derniers a
confirmé que le scepticisme reste un trait saillant des rapports que les agrégés
entretiennent avec l’agrégé. De ce fait, «L’analyse transversale des réponses
des agrégés a fait ressortir un grand souci, récurrent pratiquement dans toutes
les réponses. Il s’agit du besoin constant d’une certaine transparence dans leur
relation avec l’agrégateur, duquel ils exigent une communication permanente
de la solidarité. Les agrégés estiment que cette relation de confiance mutuelle
et de transparence ne pourra être consolidée que par une perpétuelle présence
de l’Etat, lequel devrait jouer un rôle d’arbitre en cas de litige et devrait
défendre leur intérêt face à un éventuel abus de pouvoir de la part des
agrégateurs»2.

Une autre étude de terrain3 a ciblé les agrégés du groupement d’intérêt
économique Tanmia Al Filahia. Encore une fois les rapports déséquilibrés entre
l’agrégateur et ses agrégés sont mis en évidence. Ainsi, 91% des agrégés
enquêtés ont déclaré ne pas avoir été impliqués dans l’élaboration du contrat
d’agrégation. 50% d’entre eux ont reconnu avoir trouvé le contrat finalisé. Les
clauses et les dispositions de ce dernier leur ont été présentées dans le cadre
d’une journée de sensibilisation. Pour ce qui concerne la discussion du contrat
avec l’agrégateur avant sa signature, l’étude de terrain en question a démontré
que 86% des agrégés se sont contentés de signer le contrat d’agrégation sans
en discuter les termes avec l’agrégateur.

1 Il s’agit d’une enquête menée par zinebBouabid au salon international de l’agriculture
tenu à Meknès entre le 22 et le 27 avril 2009 auprès d’un échantillon de 79 acteurs
dans le secteur agricole.

2 Zineb Bouabid, Enquête de terrain, le plan vu par les agriculteurs, in Revue Economia,
n°7 Novembre 2009-Février 2010, p.32.

3 Meryem Andaloussi, L’agrégation dans le cadre du Plan Maroc Vert : fondements et
expérience, cas du Groupement d’Intérêt Economique "Tanmia Al Filahia", Travail
de fin d’études pour l’obtention du diplôme d’ingénieur d’Etat en agronomie, option :
Economie et Gestion, Département des Sciences humaines, Institut Agronomique et
Vétérinaire Hassan II, Novembre 2010, Rabat. p.175-176.
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Les agrégés du groupe COSUMAR ont été également l’objet d’une étude
de terrain pour tester leur appréciation vis-à-vis de l’agrégation à laquelle ils
étaient associés. Les agriculteurs agrégés auprès desquels l’enquête a été
menée ont fait savoir que leurs deux problèmes majeurs sont la non-
transparence dans les critères de paiement et l’insuffisance des prix et donc des
revenus obtenus.

Ainsi 90% des agrégés enquêtés au Gharb et 78% des agrégés enquêtés à
Tadla ont évoqué d’éventuelles tricheries au niveau des prix qui leur sont
communiqués par l’agrégateur au moment du paiement1.

A partir de ce qui a été dit, il s’avère que l’agrégation est
fondamentalement bénéfique pour les agrégateurs qui en profitent pour
accroître leur production agricole. S’ils disposent déjà des moyens financiers et
technologiques importantes, les contrats d’agrégation leur permettent de se
pourvoir des autres ressources dont ils ont besoin. En agrégeant les petits et
moyens agriculteurs, les agrégés ont accès facile et direct et avec un coût
minimal à la terre, à la récolte et à tout le potentiel de production de ces
derniers.

Aux avantages multiples que l’agrégateur tire de l’agrégation,
correspondent les coûts énormes que celle-ci fait subir aux agriculteurs
agrégés. Dans le cadre des projets d’agrégation, ces derniers n’ont droit qu’à
des gains forts limités car l’agrégateur peut recourir à de nombreuses
techniques pour détourner l’ensemble du projet pour ses propres fins. Etant
donné qu’elle bénéficie principalement aux grands exploitants, l’agrégation
cesse, de ce fait, d’être un modèle de type gagnant-gagnant pour devenir une
contractualisation de type gagnant-perdant.

B) Le pilier II du PMV : une marginalisation de l’agriculture familiale.
Le second Pilier du PMV, « a pour objectif de développer une approche

orientée vers la lutte contre la pauvreté en augmentant d’une manière
significative le revenu agricole  des exploitants les plus fragiles, notamment
dans les zones périphériques (par exemple en bour défavorable)»2. Ces
objectifs devraient se réaliser par la mise en place de 545 projets sociaux en

1 Asmaa Boubari, L’agrégation dans le cadre du Plan Maroc Vert : Fondements et
expérience, cas du groupe COSUMAR, Travail de fin d’études pour l’obtention du
diplôme d’ingénieur d’Etat en agronomie, Option : Economie et gestion,
Département des Sciences Humaines, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II,
Septembre 2010, Rabat. p.155.

2 Zineb Bouabid, «Le Plan Maroc Vert, c’est quoi au juste ?», in Revue Economia, n°7
Novembre 2009-Février 2010, p.25.
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faveur  de 855000 exploitants pour un investissement de 20 milliards de
dirhams, dont 80 % sera accordé par l’Etat qui constitue le principal animateur
du développement pour ce type de projet1. Le cadre géographique du Pilier II
du PMV porte principalement sur les zones défavorisées et périphériques telles
que les montagnes, les oasis, les régions arides et semi-arides.

En effet, le Pilier II du PMV correspond à la fois à une nécessité, à une
opportunité et à une exigence2. Une nécessité car 80% de la population agricole
se retrouve dans les régions les plus fragiles du pays. Le développement
agricole solidaire de ces dernières devient donc nécessaire. Une opportunité
parce que le Pilier II doit permettre  d’améliorer significativement les revenus
de 500000 exploitants dans les 10 ans  à venir et de tirer profit de  la diversité
des potentialités agricoles du pays. Une exigence car aider des centaines  de
milliers de paysans de ces régions à accéder à l’économie marchande dans les
meilleurs délais, tout en créant une forte valeur ajoutée et en assurant une
restauration et une bonne gestion des ressources naturelles suppose un
véritable engagement.

De ce fait, le Pilier II du PMV doit relever les défis suivants3:
- La valorisation des espaces agricoles (situés dans la SAU) ainsi que

toutes les ressources pastorales et végétales de l’espace agraire naturel (situé
hors SAU) qui représentent une part importante des revenus des exploitants en
montagne.

- La valorisation des atouts des territoires, la facilitation de l’accès au
marché.

- L’autonomisation des acteurs et l’émergence d’une dynamique de
développement agricole des exploitations et territoires.

- L’octroi aux agriculteurs des moyens nécessaires pour assurer une
bonne gestion des ressources naturelles.

- L’adaptation au changement climatique qui pourra engendrer des effets
négatifs sur l’agriculture, notamment dans les zones vulnérables.

- Le développement des autres politiques publiques pour assurer un
développement rural intégré par l’amélioration du niveau de

1 Le ministère de l’agriculture et de la pêche maritime, l’agence pour le développement
agricole, Place de la petite agriculture dans le Plan Maroc Vert, Rabat, p.5.

2Le ministère de l’agriculture et de la pêche maritime, (Le conseil général du
développement agricole), Pilier II du Plan Maroc Vert, de la stratégie à l’action,
octobre 2009, Ifrane, p.17.

3Ibid, pp.28-29.
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développement humain des populations des aires marginalisées, la
réduction de leur taux de pauvreté, la facilitation de leur accès à
tous les services.

Nous avons souligné que le PMV, dans son Pilier II, vise la réalisation de
545 projets sociaux en faveur de 855000 exploitants. Dans ce sens, il est à
rappeler que tout projet relevant du Pilier II est un projet de développement
agricole économique viable qui a pour objectif l’amélioration des revenus des
petits agriculteurs. Sa mise en place nécessite un partenariat entre l’Etat et les
organisations professionnelles qui représentent les acteurs bénéficiaires. De
plus, il tient compte de la gestion durable et rationnelle des ressources
naturelles.

Après avoir analysé les deux Piliers du PMV, qui constituent l’ossature de
cette nouvelle politique agricole, on ne peut se passer d’émettre certaines
conclusions à cet égard. En effet, il faut d’abord noter que les concepteurs du
PMV se sont contredits avec eux-mêmes en exprimant leur volonté de dépasser
le dualisme de l’agriculture (secteur moderne/secteur traditionnel) avec une
politique agricole composée de deux piliers qui consacrent la dimension
dualiste de cette agriculture. Si le premier Pilier est voué au développement
d’une agriculture à haute productivité et à haute valeur ajoutée, le deuxième
Pilier se contente de jouer le rôle d’accompagnateur solidaire de la petite et
moyenne agriculture. Dès lors, on voit bien que la vision dualiste du secteur
agricole est inscrite au cœur du PMV. On peut donc se demander comment une
politique agricole imprégnée d’une telle vision peut-elle remédier au dualisme
(entre un secteur performant et compétitif et un secteur traditionnel et
marginalisé) qui a toujours marqué l’agriculture marocaine depuis
l’indépendance jusqu’à nos jours. En effet, ce dualisme qui caractérise
l’agriculture nationale, et qui est consacré par le PMV, contraste avec les
caractéristiques fondamentales de la politique agricole moderne qui  «confère
une grande importance au progrès technique et à sa diffusion parmi les
agriculteurs. Un puissant appareil de recherche et de développement se met
progressivement en place. Les agriculteurs sont encadrés par un réseau de plus
en plus dense de techniciens et de conseillers et se voient proposer des
modèles de développement technique1».

1 Claude Servolin, «Les politiques agricoles» in Madeleine Grawitz et Jean Loca, Traité
de science politique, Tome 4 (les politiques publiques), Presses Universitaires de
France, 1985, p. 180.
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Par ailleurs, on doit souligner que le Pilier II, tel qu’il est conçu dans le
cadre du PMV, ne favorise pas l’amélioration des conditions sociales des
populations rurales. Les projets qu’il se propose de mettre en place s’adressent
principalement aux exploitants agricoles ayant des assises foncières.
Autrement, l’amélioration de la situation des ouvriers agricoles ne fait pas
partie des objectifs du Pilier II quoiqu’ils vivent dans une extrême vulnérabilité
vu le manque d’un minimum de protection et de droits sociaux. De même, les
ménages ruraux non agricoles ne sont pas pris en compte par le deuxième Pilier
du PMV même s’ils pratiquent des activités professionnelles aussi précaires que
l’agriculture. De ce fait, on peut dire que le Pilier II ne peut être en aucun cas un
outil d’amélioration des conditions d’existence des populations paysannes.

En outre, et au-delà des discours trompeurs des concepteurs du PMV, il
est difficile ne pas noter que ce dernier est réduit essentiellement à son Pilier I.
Le second pilier n’est là que pour donner l’impression que le décideur public
s’intéresse bel et bien à la petite et moyenne agriculture et partants aux
problèmes et difficultés de la paysannerie dans le monde rural. Ce déséquilibre
au profit du Pilier I se manifeste à plusieurs niveaux. Sur le plan des ressources
financières mobilisées, il est à rappeler que le volume des investissements
réservé au Pilier I est de 75 milliards de dirhams. En revanche, les pouvoirs
publics n’ont consacré qu’un montant de 20 milliards de dirhams au Pilier II. De
plus, le nombre des projets retenus dans le cadre de chaque Pilier est
significatif à cet égard. Si le Pilier II va donner lieu seulement à 545 projets, le
pilier I sera marqué par la mise en place de 961 projets. De même, l’essentiel
des actions et des efforts fournis par les décideurs publics s’est inscrit dans le
cadre du premier Pilier du PMV. Ainsi, et comme a été déjà souligné, les grands
projets d’agrégation  ainsi que les contrats-programmes portant sur le
développement des filières stratégiques se sont situés  dans le Pilier I. De plus,
la création de l’agence pour le développement agricole (ADA), qui est le maître
d’œuvre du PMV, a pour rôle principal de coiffer la mise en œuvre des projets
relevant du Pilier I. On voit bien donc que le PMV marginalise l’agriculture
familiale bien qu’elle offre les outils les plus sûrs pour réaliser la sécurité
alimentaire «grâce à ses forts intrants en travail humain, ses salaires très
faibles, ses méthodes frustes d’intensification et d’aménagement, sa nature
génératrice de plein-emploi, ses faibles exigences en énergie fossile, ses
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capacités d’adaptation et ses faibles nuisances. En somme, elle est la plus
durable…1».

II) La place de la sécurité alimentaire dans le PMV.
Dans cette partie, nous allons examiner la place réservée à la sécurité

alimentaire par le PMV et par la suite nous nous intéresserons à dresser un
bilan des principales réalisations de cette politique depuis sa mise en place en
2008.

1) Le PMV et les trois dimensions de la sécurité alimentaire.
Dans ce qui suit, nous nous intéresserons à l’étude de la façon dont le

PMV a conçu la sécurité alimentaire, notamment les dimensions liées à la
disponibilité, à l’accessibilité et à la salubrité des produits alimentaires.

Le PMV et la dimension de la disponibilité des produits alimentaires.
L’existence des disponibilités alimentaires est la première dimension de

la sécurité alimentaire. Elle suppose l’existence des denrées alimentaires
nécessaires pour satisfaire les besoins alimentaires d’une population dans une
période donnée. La disponibilité des ressources alimentaires provient de trois
sources se superposant l’une à l’autre. Il s’agit de la production nationale, les
importations et de l’aide alimentaire. La production agricole nationale est le
facteur décisif pour l’atteinte de l’objectif de sécurité alimentaire. En effet, la
production domestique permet d’assurer les disponibilités alimentaires,
entraînant ainsi la couverture des besoins de consommation de la population.
Elle favorise également l’amélioration des conditions sociales des populations
dans le monde rural en accroissant leurs revenus. Mais, pour que l’agriculture
nationale puisse contribuer, d’une manière déterminante, à réaliser la sécurité
alimentaire, il faut donner un intérêt particulier à la production vivrière.
Contrairement à la production destinée à l’exportation, c’est la culture vivrière
qui produit les denrées alimentaires de base.

Les importations constituent également l’un des outils pouvant
contribuer à la mise en place d’une offre alimentaire2. Le recours aux
approvisionnements extérieurs s’impose à partir du moment où la production
agricole nationale se trouve submergée par l’excédent des besoins alimentaires

1 Philippe Collomb, «À quelles conditions l’agriculture peut-elle répondre aux divers
besoins du monde ?», in Edgar Pisani (sous dir), Une politique mondiale pour
Nourrir le monde, Springer-Verlag France, 2007, p.87.

2 L’offre alimentaire signifie l’ensemble des biens alimentaires disponibles.
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nationales. Pourtant, les importations alimentaires ne doivent pas être le pilier
central d’une politique de sécurité alimentaire car elles nécessitent des
ressources financières importantes dont les pays, connaissant un déficit
alimentaire, ne disposent pas pour tout le temps. Ajoutons à cela que la
flambée des prix dans les marchés internationaux rend plus chère l’importation
des biens alimentaires.

L’aide alimentaire, qui consiste dans un transfert gratuit des ressources
alimentaires entre un pays donateur et un autre bénéficiaire, représente la
troisième composante de l’offre alimentaire dans un pays déterminé.
Cependant, «elle peut causer plus de tort que de bien. On songe notamment au
dumping sans discernement d’excédents de produits animaux et végétaux qui
entraîne un effondrement des prix et décourage la production dans les pays du
Tiers monde1». Par ailleurs, l’aide alimentaire est déterminée par des
considérations commerciales et politiques dans la plupart des cas. Ainsi, les
pays ayant un excédent alimentaire utilisent l’arme alimentaire pour dominer
les marchés intérieurs des pays bénéficiaires et partant pour pouvoir y faire
concurrence aux produits alimentaires en provenance des autres exportateurs.
De même, l’aide alimentaire bouleverse les habitudes alimentaires des pays du
Sud et, par conséquent, elle dévalorise la production nationale aux yeux des
populations locales2. En outre, l’aide alimentaire est devenue l’objet d’une
politisation croissante car elle est souvent dictée par les intérêts politiques des
grandes puissances. De ce fait, les pays en développement qui en bénéficient
sont toujours amenés à accorder, comme contrepartie, des avantages d’ordre
politique et stratégique.

Donc on voit que l’existence des disponibilités alimentaires suffisantes
peut résulter des éléments suivants : la production agricole nationale, les
importations des biens alimentaires et l’aide alimentaire. Pourtant, force est de
constater que le recours à ces deux dernières alternatives pourrait avoir des
retombées négatives aussi bien sur la sécurité alimentaire que sur
l’indépendance politique des pays en question. Ce constat étant fait, il est
nécessaire de dire que la production agricole nationale doit constituer la source

1 Joseph H. Hulse, Science, agriculture et sécurité alimentaire, Presses scientifiques du
CNRC, Ottawa (Ontario), Canada, 1995, p.29.

2 Mohamed Behnassi et Sanni Yaya, «La promotion de la sécurité alimentaire dans une
économie globalisée : le paradigme de la souveraineté alimentaire comme
alternative», in Mohamed Behnassi et Sanni Yaya (sous dir), Changement
climatique, crise énergétique et insécurité alimentaire, le monde en  quête d’un
visage, Les Presses de l’Université Laval 2011, p.238.
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principale des produits alimentaires destinés à satisfaire la consommation
alimentaire nationale.

Dès lors, le PMV ne peut contribuer à la sécurité alimentaire du pays
qu’en accroissant la disponibilité des biens alimentaires, notamment ceux de
première nécessité. Pour ce faire, cette politique agricole prévoit
l’augmentation de la production agricole dans la période 2008-2020. La
production des céréales, d’olivier, de sucre, des maraîchages et fruits devraient
ainsi connaître une progression significative à l’horizon 2020. Il en est de même
pour les filières animales (Lait, viandes rouges, viandes blanches).

S’agissant de la production céréalière, elle va atteindre un niveau de 7,6
millions de tonnes, soit une augmentation de 45%. Celle de l’olivier va passer
d’un million de tonnes à 4 millions de tonnes à l’horizon 2020. Par ailleurs, le
PMV prévoit l’atteinte d’une production sucrière de 675000  de tonnes au lieu
de 466000 de tonnes enregistrées en 2008. La production maraîchère et de
fruits va connaître, quant à elle, une évolution considérable car elle va
s’accroître de 4 millions de tonnes à 11 millions de tonnes.Pour ce qui est des
filières animales, le PMV envisage l’amélioration de la production du lait, des
viandes rouges et des viandes blanches. Celle-ci va atteindre respectivement un
niveau de 5 milliards litres, de 561000 tonnes et 791000 tonnes.

Il reste à signaler que le PMV se propose également l’accroissement des
superficies agricoles dans la période allant de 2008 à 2020, et ce, bien entendu,
dans l’objectif d’améliorer la production agricole. (Le tableau suivant illustre les
objectifs du PMV).
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Objectifs du PMV selon les filières
Situation actuelle 20081 Projections 2020

Superficie
(1000ha)

Production
(1000T)

Superficie
(1000ha)

Production
(1000T)

Filières
Végétales

Céréales 5300 5300 4200 7600

Olivier 730 1000 1286 4000

Sucre 68 000 466 91 500 675

Maraîchages
et fruits.

357 4000 501 11000

Filières
animales

Effectif
(1000 têtes)

Production
(1000 T)

Effectif
(1000 têtes)

Production
(1000 T)

Viandes
blanches

366 791

Viandes rouges 24000 321 27000 561

Lait 1580 2 (Mds
Litres)

1740 5(Mds Litres)

Le PMV et la dimension de l’accès aux produits alimentaires.
La disponibilité des denrées alimentaires ne débouche pas forcément sur

la satisfaction des besoins nutritionnels des populations ; il se peut que celles-ci
n’aient pas les moyens d’accéder aux aliments disponibles. Certes, l’existence
des biens alimentaires en quantité suffisante est un facteur nécessaire, mais il
faut assurer l’accès des ménages, notamment les plus défavorisés, aux
ressources alimentaires. La question d’accès aux aliments comporte deux
composantes essentielles à savoir, l’accès économique et matériel.

1Nous avons comparé la situation de la production agricole en 2008 avec celle qui est
prévue en 2020 car le PMV s’étale sur cette période (2008-2020).
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L’accès économique : l’accès économique aux aliments ne se réalise pas
lorsque les individus et les ménages ne disposent pas des moyens financiers
nécessaires pour les obtenir. C’est à ce niveau qu’apparaît le lien direct entre la
sécurité alimentaire et le problème de la pauvreté. La capacité d’un individu de
couvrir ses besoins alimentaires est fondamentalement tributaire de ses
revenus. Ainsi la faiblesse de ses derniers et le manque de pouvoir d’achat qui
en résulte aboutissent à la déficience de l’accès économiques aux produits
alimentaires. Il est donc préférable d’intégrer les stratégies de lutte contre la
faim aux politiques de sécurité alimentaire pour réduire la pauvreté et la faim
qui sont étroitement liées1.

L’accès physique : l’accès physique aux aliments consiste dans la
possibilité pour les individus d’accéder facilement et sans entraves aux
marchés. En effet, cet accès peut être entravé par les dysfonctionnements des
systèmes de commercialisation et de distribution. De même, le manque des
moyens de transport, le problème des infrastructures et l’éparpillement de la
production agricole dans de nombreuses zones géographiques contribuent  à
ces difficultés d’accès.

De ce fait, «la vraie question n’est pas la disponibilité totale de nourriture
mais son accès par les individus et les familles. Si une personne manque de
moyens pour acquérir la nourriture, la présence de nourriture sur les marchés
n’est pas d’une grande consolation2».

Le PMV se propose de garantir l’accessibilité des denrées alimentaires
par3 :

- L’augmentation du PIB (+70 à 100 milliards de dirhams).
- La création de 1 à 1,5 millions emplois.
- La réduction de la pauvreté par l’amélioration des revenus de 3 millions

de ruraux de 2 à trois fois.

1Introduction aux concepts de sécurité alimentaire, Document disponible sur le lien
suivant : www.fao.org/docrep/013/al936f/al936f00.pdf, p.4, (Consulté le
20/04/2015).

2 François Piguet, «Le concept de sécurité alimentaire», in Nicole StäubleTercier, Beat
Sottas  (sous dir),La sécurité alimentaire en questions: dilemmes, constats et
controverses, Paris, Karthala, 2000,p.41-42.

3 Ministère de l’agriculture et de la pêche maritime, Le Plan Maroc Vert, Présentation
générale, Rabat, 2008, op.cit. p.20.
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Le PMV et la dimension de la salubrité des produits alimentaires.
La qualité des aliments représente la troisième dimension de la notion de

sécurité alimentaire. Au débutcelle-ci a été  dominée principalement par des
préoccupations productivistes. Ainsi, «Pendant longtemps, la sécurité
alimentaire n’a été perçue que sous le seul l’angle de l’approvisionnement et
l’on se préoccupait donc de produire, de stocker et de faire circuler le mieux
possible les biens alimentaires1». Pourtant, les progrès scientifiques ainsi que
les problèmes alimentaires ont remis en cause cette conception en mettant en
avant les risques entraînés par le non-respect des normes sanitaires lors de la
préparation des produits alimentaires. En effet, le souci de l’intensification de la
production a donné lieu à l’usage excessif de certains produits (les pesticides,
les engrais….) qui induisent des effets négatifs aussi bien sur la santé des
populations que sur l’environnement.

 Pour faire face aux risques et aux dérives de l’application de nouvelles
technologies à l’agriculture, l’aspect sanitaire a été intégré dans le concept de
sécurité alimentaire. Désormais, ce dernier ne consiste pas seulement dans
l’existence des disponibilités alimentaires et dans l’accès des individus à ces
disponibilités, mais il comporte également une dimension sanitaire qui vise à
assurer aux consommateurs une nourriture de qualité.

Mais il reste à préciser que «les clivages Nord/Sud expliquent que
l’expression " sécurité alimentaire" puisse présenter aujourd’hui des sens très
différents au Nord et au Sud. Dans les pays pauvres, on continue à la traduire
en anglais par foodsecurity : la question principale demeure toujours de savoir
si on pourra disposer de denrées alimentaires en quantités suffisantes afin de
pouvoir nourrir tout le monde tout au long de l’année. (…). En revanche, dans
les pays riches, la traduction en anglais de "sécurité alimentaire" est désormais
foodsafety : le principal souci n’est plus quantitatif, comme il l’était encore
dans les deux décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, mais
qualitatif2».

Dans ce sens, le PMV a donné lieu à un dispositif institutionnel habilité à
assurer le contrôle alimentaire; il s’agit de l’office national de sécurité sanitaire
des aliments (ONSSA). Crée en 2010 conformément à la loi N°25-083, l’ONSSA

1 Ahmed Mahiou, «Sécurité alimentaire», in Ahmed Mahiou, Francis Snyder (sous dir),
La sécurité alimentaire, Académie de droit international de La Haye, 2006, p.10.

2 Jean-Paul Charvet, L’alimentation dans le monde, Mieux nourrir la planète, Petite
encyclopédie Larousse, 2009, p.91.

3 BO, N°7514 du 05-03-2009.
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est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie
financière et placé sous la tutelle de l’Etat. Sa principale fonction consiste en la
protection de la santé du consommateur et la préservation de la santé des
animaux et des végétaux à travers la mise en œuvre de la politique du
gouvernement en matière de sécurité sanitaire des végétaux, des animaux et
des produits alimentaires. La raison d’être de cette structure institutionnelle est
d’améliorer le système national du contrôle de la qualité des aliments. Pour ce
faire, il peut intervenir tout au long de la chaîne alimentaire, c’est-à-dire depuis
la production d’un bien alimentaire, sa distribution jusqu’à sa remise aux
consommateurs. (Voir le tableau suivant).

L’intervention de l’ONSSA dans la chaîne alimentaire

Champs- Elevages Fermes

-Contrôle des conditions de productions.
-Surveillance et contrôle des maladies.
-Contrôles des intrants (semences, pesticides,
médicaments vétérinaires, additifs).

Transformation-Traitement

-Autorisation et agrément  sanitaire.
-Contrôle des procédés.
-Contrôle des conditions de transformation de
traitement, d’entreposage, et de transports.

Mise sur le marché
-Contrôle des conditions de mise sur le marché.
-Contrôle de conformité, de présentation,
d’étiquetage.
-Contrôle de la restauration collective.

Source : L’office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, un
dispositif  institutionnel pour un contrôle intégré et moderne des produits

alimentaires, p.6. Document disponible sur le lien suivant :
http://www.onssa.gov.ma/fr/images/Publications/plaquette-onssa-fr-

2014.pdf (Consulté le 18/02/2015).

Dans le même sens, et depuis la mise en place du PMV, les pouvoirs
publics au Maroc ont adopté deux textes législatifs. Il s’agit de la loi n° 28-071

relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires de  2010 et de la loi n°
31-082 édictant des mesures de protection du consommateur de 2011. Celles-ci
sont censées accompagner l’action de l’ONSSA dont l’enjeu majeur est de

1 BO, N°5822 du 18-03-2010.
2 BO, N°5932 du 07-04-2011.
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veiller à ce que soit présentée aux consommateurs une alimentation saine et de
qualité et de limiter par conséquent les risques alimentaires dus à la
consommation des aliments nocifs et dangereux pour la santé humaine.

2) Bilan des réalisations du PMV.
Avant de faire le bilan des réalisations du PMV, on doit d’abord revenir

sur l’élaboration du PMV pour souligner quelques dérives qui ont marqué la
formulation ainsi que le contenu de cette politique publique1. Celle-ci, et
comme nous l’avons signalé, a été travaillée par un cabinet d’études étranger
selon une démarche problématique, qui a fait couler beaucoup d’encre2.
Certes, et mêmes dans les pays qui ont atteint un degré élevé de
développement économique, les décideurs peuvent faire appel à l’expertise
extérieure lors de l’élaboration des politiques publiques, sans que cela soit
considéré comme une anomalie institutionnelle. Pourtant, ce qui pose
problème dans le cas du Maroc est que le recours à des cabinets de conseil se
déroule selon une logique qui pourrait affecter la qualité et la pertinence des
politiques publiques mises en place. Dans ce sens, Il faut noter que le mandat
donné au cabinet Mc Kinsey pour élaborer une nouvelle politique agricole
n’était pas le résultat d’un appel d’offres rendu public. Celui-ci doit
naturellement être le principe qui régit les études financées sur les ressources
publiques. Par ailleurs, le bureau d’étude américain Mc Kinsey a formulé le
PMV dans une opacité quasi-totale et sans procéder ni à la consultation des
principales parties intéressées (notamment les agriculteurs) ni à l’association
des autres institutions concernées (parlement, les autres départements
ministériels…). En effet, c’est cette opacité qui a caractérisé le travail du bureau
Mc Kinsey qui explique pourquoi nous ne disposons pas jusqu’à ce jours d’une
documentation officielle assez complète sur le PMV. Mis à part quelques
diapositives, de qualité médiocre d’ailleurs, qui ont été rendu publics par le
ministère de l’agriculture, le chercheur intéressé par la politique agricole au
Maroc n’a aucun document de base comportant tous les détails du PMV.

1 Pour ce qui concerne les dysfonctionnements qui caractérisent les processus
d’élaboration des politiques publiques au Maroc, voir : Le Maroc a-t-il une stratégie
de développement économique ?, Quelques élémentsde réflexion pour un véritable
décollage économique et social, Rapport rédigé par le Cercle d'Analyse Economique
de la Fondation AbderrahimBouabid, Juin 2010, pp.66-68.

2 Le bureau d’études Mc Kinsey a contribué également à la conception de plusieurs
politiques publiques nationales ; il s’agit par exemple du Plan Azur pour le secteur
touristique, du Plan Emergence pour le secteur industriel et de la stratégie nationale
de développement de la compétitivité logistique pour le secteur logistique.
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Il faut également attirer l’attention sur une dérive grave ayant marqué la
formulation du PMV. Les pouvoirs publics n’ont pas demandé l’avis du cabinet
Mc Kinsey sur un élément précis ou sur un certain nombre d’éléments précis
mais ils lui ont confié l’élaboration d’une politique de développement agricole
toute entière. La mise en place des politiques publiques est naturellement un
acte politique qui incombe aux décideurs politiques et non pas à des entités
commerciales peu initiées aux réalités locales.

Un fois présentées aux autorités gouvernementales, les conclusions
finales du Bureau Mc Kinsey ont été intégrées automatiquement en tant que
base de décision politique sans débat et sans discussion préalable. Les pouvoirs
publics ont ainsi veillé à ce que le PMV soit adopté loin de tout contrôle, de
toute proposition d’amélioration et de tout apport critique extérieur. Or il est
absolument nécessaire de soumettre les recommandations des experts
étrangers au débat et à l’analyse critiques et de ne pas les considérer comme
des vérités absolues.Il s’avère donc que «le poids croissant des politiques
publiques provoque un effet d’opacité du système politique dans la mesure où
les processus concrets à travers lesquels sont prises les décisions
fondamentales pour les citoyens sont de plus en plus difficiles à appréhender1».

Par ailleurs, il est à signaler qu’il n’y a rien dans ce plan qui indique que la
sécurité alimentaire constitue une priorité majeure pour les autorités
gouvernementales. En effet, «le PMV reste étrangement silencieux sur cette
question capitale. Quelle vision adopter en la matière? Quelles filières
considérer comme étant stratégiques et quelles autres ne le seraient pas?
Comment devrait évoluer la consommation intérieure et quel niveau de
production viser en conséquence ? Quel menu alimentaire, suffisant, sain et
nutritif pour les marocains peut-on raisonnablement viser à l’horizon 2020, et
quels moyens doit-on se donner pour l’atteindre ? Quelle part de la demande
interne en produits de base couvrir par la production locale? A quelles
conditions économiques, financières, sociales, atteindre les objectifs arrêtés?
Le PMV ne se pose pas ces questions et ne leur apporte donc pas de réponse»2.
En dehors  de  quelques  phrases  d’ordre général lui  faisant allusion dans les
rapports et les discours officiels, la place de la  sécurité alimentaire dans le PMV

1 Bruno Jobert, Pierre Muller, L’Etat en action : Politiques publiques et corporatismes,
Presses Universitaires de France, 1987, p.235.

2NajibAkesbi, «L’agriculture marocaine, entre  les contraintes de la dépendance
alimentaire et les exigences de la régulation sociale», in Critique économique, N°30,
Eté 2013, p.11.
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n’a jamais été analysée ni abordée  sérieusement par les pouvoirs publics au
Maroc1.

Par ailleurs, le PMV n’établit aucune hiérarchisation entre les filières.
L’une des six idées centrales qui ont servi de base de réflexion pour
l’élaboration du PMV prévoit que toutes les filières sont concernées, que la
relance de l’agriculture marocaine doit être réalisée en gardant en tête
qu’aucune filière n’est condamnée au Maroc et que toutes les filières peuvent
et doivent réussir2. Or la sécurité alimentaire du pays exige que les efforts
soient consacrés d’abord et avant tout au développement des filières les plus
vitales pour satisfaire les besoins de consommation interne telles que les
céréales, l’oléagineux, le sucre, les produits laitiers. En évitant de faire la
distinction entre les filières stratégiques pour la sécurité alimentaire du pays et
celles qui ne le sont pas, le PMV démontre que cette sécurité alimentaire ne
constitue nullement une préoccupation de premier plan chez les pouvoirs
publics.

L’autre lacune de cette politique agricole est que la question alimentaire
y a été conçue en termes d’offre et non pas en termes de demande exprimée,
ou qui pourrait être exprimée dans les années à venir, par les populations
marocaines. Le PMV s’est fixé des objectifs ambitieux en matière de production
agricole mais sans tenir compte de l’évolution des besoins de consommation,
ce qui ne pourrait en aucun cas garantir la sécurité et l’indépendance
alimentaires du pays.

Après avoir souligné certaines lacunes et faiblesses ayant marqué le
PMV, il est intéressant également de faire le bilan de ses principales
réalisations. Quoique le PMV s’étale sur la période 2008-2020, il importe
nonobstant de s’arrêter sur les résultats à mi-parcours et d’examiner
l’évolution de la production agricole depuis la mise en place de cette politique
agricole jusqu’à nos jours.

Ainsi, et concernant les céréales, la production nationale a été marquée
par une évolution fluctuante car elle a passé d’un record de 102 millions de
quintaux en 2008/2009 à 68 millions de quintaux en 2013/2014, après avoir

1Berdai Meryem, Le Plan Maroc Vert et la sécurité alimentaire: Mise en perspective à
l’horizon 2020, Projet de fin d’études pour l’obtention du diplôme d’ingénieur d’Etat
en agronomie, Option : Economie et gestion, Département des Sciences Humaines,
Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Novembre 2014, p.133.

2 Pour les six idées forces sur lesquelles est fondé le PMV, voir par exemple le lien
suivant (Ministère de l’agriculture et de la pêche maritime) :
http://www.agriculture.gov.ma/pages/idees-forces (Consulté le 22/02/2015).
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atteint un niveau de 83 millions de quintaux en 2010/2011 et un nouveau
record de 97 millions de quintaux en 2012/2013. Ces résultats réalisées par les
cultures céréalières semblent extrêmement positives, notamment parce que le
PMV s’est fixé l’objectif d’atteindre une production céréalière de 70 millions de
quintaux à l’horizon 2020. Pourtant, il faut rappeler que les niveaux de
production réalisés en 2008/2009, en 2010/2011 et en 2012/2013 s’explique
moins par l’avènement et la mise en place du PMV que par les conditions
climatiques particulièrement favorables pendant ces campagnes agricoles. Le
tableau ci-dessus reprend l’évolution de la production céréalière dans la
période allant de 2008 jusqu’à 2014.
L’évolution de la superficie et de la production des céréales (2009-2014)

Source : Ministère de l’agriculture et de la pêche maritime, Direction de la
stratégie  et des  statistiques, L’année agricole 2014, Note stratégique N°98, 2014, p.5.

La production oléicole, quant à elle, a connu une légère progression.
Comme l’indique le tableau ci-dessous, elle s’est accrue ainsi de 1,4 millions de
tonnes au cours de la campagne agricole 2009/2010 à 1,5 millions de tonnes
durant celle de 2013/2014. Celle-ci a été marqué, il faut le rappeler, par un
régime pluviométrique bénéfique ; ce qui explique donc les résultats
enregistrés au niveau de la production d’olives.

Evolution de la production d’olives en K tonnes (2009-2014)
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Source : Ministère de l’agriculture et de la pêche maritime, Direction de la
stratégie    et des statistiques, L’année agricole 2014, Note stratégique N°98, 2014,
p.8.

S’agissant du sucre, il est à signaler d’abord que la canne à sucre et la
betterave à sucre sont les deux premières matières, produites et transformées
localement, qui déterminent les niveaux de production sucrière au Maroc. La
production de la betterave à sucre n’a pas été stable. Même si elle a augmenté
de 2,4 millions de tonnes en 2009/20010 à 3,3 millions de tonnes en
2013/2014, elle a été marquée par une baisse significative en 2011/2012 (elle
est tombée à 1,6 millions de tonnes). Pour ce qui concerne la canne à sucre, la
production nationale en la matière s’est effondrée d’une manière sensible en
passant de 764 000 tonnes       en 2010/2011 à 389000 en 2013/2014 (voir les
figures suivantes). Tout cela explique que la production sucrière au Maroc ne
garantit que 45% des besoins internes, qui s’élèvent à 1,16 millions de tonnes1.

Evolution de la superficie et de la production de betterave à sucre
(2010-2014)

1 Voir le site de la fédération interprofessionnelle marocaine du sucre :
http://www.fimasucre.ma/presentation.php, (Consulté le 20/02/2015).
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Source : Ministère de l’agriculture et de la pêche maritime, Direction de la  stratégie
et des statistiques, L’année agricole 2014, Note stratégique N°98, 2014, p.6.
Evolution de la superficie et de la production de canne à sucre (2010-2014)

Source : Ministère de l’agriculture et de la pêche maritime, Direction de la
stratégie    et     des statistiques, L’année agricole 2014, Note stratégique N°98, 2014,

p.6.

Pour les produits maraîchers des primeurs, la production nationale est
restée oscillante entre 1,7 millions de tonnes et de 2 millions de tonnes tout au
long de la période allant de 2006 jusqu’à 2012. (Voir la figure ci-dessous).

Evolution de la production des primeurs (2006-2012)

Source : Ministère de l’agriculture et de la pêche maritime, L’agriculture
marocaine en chiffres, 2012, p.20.

Quant à la production de viandes blanches, il est à signaler que «malgré
un  contexte  de marché  mondial  des  céréales  en  hausse depuis  2008,
particulièrement  pour  le maïs  et  le  Soja  principaux  intrants  de  l’aliment
composé  pour  volaille,  la  production  de viande  de  volaille  a  augmenté  de
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15%  entre 2008 et 2013»1. Elle a atteint ainsi un niveau de 590000 tonnes
durant la campagne agricole 2013/2014. Actuellement, le secteur avicole
permet de couvrir 100% des besoins en viandes de volailles (ce qui représente
52 % de la consommation totale toutes viandes confondues) et 100 % des
besoins en œufs de consommation2.

Evolution de la production des viandes blanches (K T)

Source : Ministère de l’agriculture et de la pêche maritime, Direction de la  stratégie
et   des   statistiques, L’année agricole 2014, Note stratégique N°98, 2014, p.11.

La production de viandes rouges s’est accrue d’une manière régulière.
Elle a passé de 448000 tonnes en 2010/2011, à 461000 tonnes en 2011/2012
puis à 495000 tonnes en 2013/2014. Le Maroc assure 98% de ses besoins en
matière de viandes rouges. (Voir la figure suivante).

1 Ministère de l’agriculture et de la pêche maritime, Direction de la  stratégie et des
statistiques, L’année agricole 2013, Note stratégique N°94, 2013, p.11.

2  Voir le site de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole :
http://www.fisamaroc.org.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=65
&Itemid=49  (Consulté le 21/02/2015).
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Evolution de la production des viandes rouges (en milles tonnes)

Source : Ministère de l’agriculture et de la pêche maritime, Direction  de la     stratégie
et    des   statistiques, L’année agricole 2014, Note stratégique N°98, 2014, p.11.

Quant à la production laitière, elle a atteint 2,3 milliards de litres en
2013, soit une légère augmentation par rapport aux niveaux enregistrés en
2010 (2,1 milliards de litres). Il faut rappeler dans ce sens que le PMV se
propose d’accroître la production nationale en produits laitiers à 5 milliards de
litres à l’horizon 2020.

Evolution de la production laitière (en milliards litres)

Source : Ministère de l’agriculture et de la pêche maritime, Direction  de la     stratégie
et    des   statistiques, L’année agricole 2014, Note stratégique N°98, 2014, p.11.
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Conclusion :
L’analyse des politiques publiques offre un cadre théorique qui peut nous

guider pour étudier la cohésion d’une politique et donc pour avoir des repères
pratiques pour évaluer sa qualité. Ainsi, la cohésion d’une politique doit être
analysée sur deux plans : l’intracohésion et l’infracohésion1. L’intracohésion
doit rendre compte des contradictions entre la définition du problème, les
objectifs énoncés et les instruments proposés. L’infracohésion vise, de son
côté, à déterminer si les extrants (Instruments et stratégies mis en œuvre) et
les effets d’une politique publique sont logiquement liés à cette dernière et aux
trois éléments de l’intracohésion.

A partir de ce modèle d’analyse de la cohésion d’une politique publique,
on voit bien que l’intracohésion du PMV est défaillante dans la mesure où les
instruments qu’il propose (Agrégation, mobilisation des ressources importantes
pour le pilier I….) ne peuvent en aucun cas permettre de réaliser les objectifs
énoncés (sécurité alimentaire, lutte contre la pauvreté rurale, développement
rural…). De même, l’infracohésion de cette politique agricole présente des
lacunes majeures puisque les effets induits par sa mise en œuvre (Persistance
du déficit alimentaire) ne correspondent pas aux résultats escomptés.

En effet, le PMV n’a pas pu remédier au déficit alimentaire du pays. La
production agricole est toujours incapable de satisfaire la demande alimentaire
croissante. Cela est le fait des incohérences et défaillances de cette politique
agricole. Le PMV n’a aucun souci pour sauvegarder la sécurité alimentaire du
Maroc car il n’a pas pris en compte les variables majeures qui influencent le fait
alimentaire au pays. Le problème du foncier, la fragilité de l’agriculture vivrière,
la pauvreté des petits paysans, les conséquences des accords du libre-
échange…sont passés sous silence par le PMV. Elaboré dans le même état
d’esprit des politiques agricoles précédentes, celui-ci ne propose que des
solutions techniques, superficielles et de facilité pour améliorer la production
agricole. Le PMV ne peut de ce fait qu’enfoncer encore plus le pays dans la
dépendance alimentaire.

Elaboré dans un contexte d’insécurité alimentaire mondiale, qui s’est
clairement aggravée suite à la flambée des denrées alimentaires intervenue
entre 2007 et 2008, le PMV se veut une politique agricole de modernisation et

1 Jean-François Savard, «La cohérence des politiques publiques», In Stéphane Paquin,
Luc Bernier et Guy Lachapelle (sous dir), L’analyse des politiques publiques, Les
presses de l’université de Montréal, 2010, pp. 330-331.
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de développement de l’agriculture nationale. Nonobstant, force est de
constater que la mise en place du PMV ne signifie nullement que le Maroc
dispose désormais d’une politique publique ayant intégré la diversité et la
complexité des problèmes soulevés par la question de la sécurité alimentaire.
Cette politique agricole s’est limitée en effet à aborder la sécurité alimentaire
du pays à travers des formules de portée générale, vague et ambiguë.

Il importe en effet de souligner que «…l’importance qu’une société
accorde à un secteur, par exemple la santé (la gestion des hôpitaux, d’un
service public universel, des politiques de vaccination, etc.), dépend de la façon
dont les acteurs qui la compose perçoivent la santé en général, la maladie, le
risque, la valeur de la vie et de la mort. L’importance de ce secteur
d’intervention du politique en santé est aussi mise en perspective par rapport
aux autres priorités de la société, entre autres la sécurité, la pauvreté et
l’éducation1». Il en est de même de l’agriculture qui ne peut être un secteur
stratégique dans une société donnée qu’à partir du moment où les acteurs qui
la composent se représentent la sécurité alimentaire, le droit à l’alimentation,
le développement rural, l’indépendance alimentaire… comme des objectifs
stratégiques et prioritaires.

1 Emile Richard Frève, «Le rôle des idées dans la formulation des politiques publiques»,
In Stéphane Paquin, Luc Bernier et Guy Lachapelle (sous dir), L’analyse des
politiques publiques, Les presses de l’université de Montréal, 2010, p.128.
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