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I. كلمة السيد الوكيل القضائي للمملكة 
واصلت الوكالة القضائية للمملكة برسم سنة  
جهودها في الرفع من أدائها عبر تنزيل  2021

ا المشاريع المسطرة في مخططها االستراتيجي وفق
في تتبع تنزيل واعتمدت  ج الزمني المحدد له،لبرنامل

على النتائج المبني  على التدبير تقييمهاو هذه المشاريع 
وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة ورسملة تجاربها في 

 ميدان تدبير منازعات الدولة.

الوكالة  مصالح هذه المشاريع في تحقيق الفعالية في أداءوهكذا، فقد ساهم تنزيل 
ملكة لمهامها، وقد ساعدها على ذلك استمرارها في تعزيز وتقوية الرقمنة القضائية للم

" واستئناف اإلدارات العمومية 19والتحديث خاصة في ظل استمرار ظروف جائحة " كوفيد 
 ومختلف محاكم المملكة ألنشطتها العادية.

حيث توصلت نسبيا ارتفاعا  د القضايا التي تمت معالجتها عرفوالمالحظ ان عد 
، من القضايا الجديدة 19.170بما مجموعه  2021لوكالة القضائية للمملكة برسم سنة ا

، كما شهدت نفس السنة 2020بالمقارنة مع سنة  8,25%وهو ما يشكل ارتفاعا بنسبة 
 2020بالمقارنة مع سنة  %40 عدد اإلجراءات والمساطر بنسبةارتفاعا مهما فيما يخص 
 اء ومسطرة.إجر  28.668حيث بلغت ما مجموعه 

 على تحقيق مجموعة من النتائج في مجال دفاعالمالية وتؤكد المؤشرات اإلحصائية 
، وهو ما يشير 2021الوكالة القضائية للمملكة عن مصالح الدولة أمام القضاء خالل سنة 

إليه الفارق بين المبالغ المطالب بها والمبالغ المحكوم بها والذي وصل خالل هذه السنة إلى 
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 2017خزينة الدولة. وبالرجوع إلى الفترة الممتدة ما بين تم توفيره ل مليار درهم 3,3مبلغ 
 .مليار درهم 14,42، يتضح أن هذا الفارق وصل إلى 2021و

كما تشير نفس المؤشرات إلى تمكن الوكالة القضائية للمملكة من استرجاع مبالغ مهمة 
ملفات الجنائية المتعلقة باسترداد األموال ، ففي إطار تدبير ال2021لفائدة الدولة برسم سنة 

، كما درهما 3.270.397,15 مبلغالعمومية، المختلسة والمبددة، تمكنت من استرجاع 
استصدرت أحكام قضائية لفائدة الدولة تقضي بأحقيتها في استرجاع ما مجموعه 

ينة للخز  درهما مليون   5,15مبلغ، هذا باإلضافة إلى تحويل همادر  82.769.109,30
العامة للمملكة الذي يمثل صوائر الدولة المسترجعة تطبيقا لنظامي المعاشات المدنية 

  والعسكرية.

بتعزيز وزارة االقتصاد والمالية لهيكلة الوكالة القضائية للمملكة  2021وقد تميزت سنة 
، اروقضايا التحكيم الدولي لالستثملمنازعات التجارية اعبر إحداث قسم جديد يعنى بتدبير 

الرفع من تدبير وال ريب أن هذه اإلجراءات ستساهم في تدعيم نهج المؤسسة الرامي إلى 
 . المنازعات المعروضة على القضاء الدولي وهيئات التحكيم الوطني والدولي

تكريسا لدور الوكالة القضائية للمملكة في وقاية أشخاص القانون العام من المنازعات و 
مواصلة الجهود في مواكبة اإلدارات العمومية، كلما اقتضى األمر والمخاطر القانونية، تمت 

ذلك، من خالل تقديم االستشارات وا عداد الدراسات القانونية والموضوعاتية، وتأطير موظفي 
تعميم حتى يتم  تنظم لهذا الغرضتكوينية خالل دورات بعض القطاعات الوزارية الشريكة 

ال تدبير منازعات الدولة، خدمة للمصلحة العامة االستفادة مما راكمته من خبرة في مج
وحفاظا على المال العام، كما أصدرت عددها الخامس من مجلة الوكالة القضائية للمملكة، 
الذي تم تخصيصه لموضوع الطعون االنتخابية أمام القضاء )القضاء الدستوري، القضاء 
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ستحقاقات االنتخابية التي عرفتها اإلداري، القضاء العادي(، والذي تم إصداره تزامنا مع اال
 . 2021بالدنا سنة 

ووعيا منها بأهمية العنصر البشري في تنزيل مشاريعها الحالية والمرتقبة إلى حيز 
خر جهدا ن الوكالة القضائية للمملكة ال تدالوجود وضمانا للجودة فيما تحققه من إنجازات، فإ

سواء عن طريق التكوين والتكوين المستمر  قدرات وكفاءات أطرها وموظفيهاتطوير في سبيل 
 235,98الوكالة القضائية من حيث استفاد موظفو أو من خالل برامج نقل الكفاءات

  يوم/شخص/تكوين.

المتميزة لموظفات وموظفي الوكالة  لن يفوتني أن أنوه بالمجهودات، وفي األخير     
في خدمة  هموتفاني م القضاءالقضائية للمملكة في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أما

 .الصالح العام

 

 

 
  الوكيل القضايئ للمملكة

 محمد قرصي ذ.
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I .اإلطار القانوني للوكالة القضائية للمملكة 
تابعة لوزارة االقتصاد والمالية، تناط بها  مديرية مركزية الوكالة القضائية للمملكةتعد 
بموجب الظهير  هذه المديريةأحدثت ولقد اع عن مصالح الدولة أمام القضاء. مهمة الدف

، الذي تم تعديله بموجب 1928يناير  7الموافق  1346رجب  14الشريف الصادر بتاريخ 
دجنبر  18موافق  1354رمضان  21الظهيرين الشريفين الصادرين على التوالي بتاريخ 

أعيد تنظيم وظيفة هذه  إلى أن، 1938مارس  16الموافق  1357محرم  14و 1935
 1953 مارس 2الموافق  1372جمادى الثانية عام  15 الشريف ظهيرالالمؤسسة بمقتضى 

 ( المعمول به حاليا.1143، ص. 1953مارس  27بتاريخ  2109عدد  )ج. ر.
 في مادته األولى على إمكانية تكليف الوكيل القضائي 1953مارس  2 ظهير وينص

كما  .لدفاع عنها أمام القضاءبا مكاتبها أو مؤسساتها العموميةف الدولة أو من طر  للمملكة
أوجبت نفس المادة إدخاله في جميع الدعاوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة 

 الدعاوى التي تتعلقومكاتبها ومؤسساتها العمومية تحت طائلة عدم القبول، باستثناء 
من خالل  المغربي هي المقتضيات التي أكدها المشرعبالضرائب وريع أمالك الدولة. و 

 من قانون المسطرة المدنية. 514 الفصل
كما يسمح الظهير المذكور للوكيل القضائي للمملكة بمقتضى المادة الرابعة منه 

ويعهد إليه كذلك  .بالتصالح في بعض القضايا، بعد الحصول على موافقة لجنة المنازعات
طبقا  ي مواجهة الغير المسؤول عن الضررالتي صرفتها الدولة ف مهمة استرجاع المبالغب

 .من قانوني المعاشات المدنية والعسكرية 32و 28للمادتين 
من قانون المسطرة الجنائية إشعار الوكيل القضائي للمملكة بكل  3وتوجب المادة 

ي السلطة أو المتابعات المقامة في مواجهة القضاة والموظفين العموميين واألعوان ومأمور 
لتفادي مسؤولية الشخص  ،القوة العمومية، لكي يكون على علم بها ويتخذ ما يلزم قانونا

المعنوي العام ومطالبته بالتعويض عن األضرار الناجمة عن األفعال موضوع المتابعة، 
 .حماية للمال العام
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بالهيئة المتعلق  46.19تعززت الترسانة القانونية للمؤسسة من خالل القانون رقم 
هير الشريف رقم  الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة وممارستها الصادر بتنفيذه الظ

( 13/05/2021بتاريخ  6986عدد )ج ر  21/04/2021الصادر بتاريخ  1.21.36
القضائي للمملكة بالملفات التي  والذي نصت مادته على إشعار الهيئة المذكورة الوكيل

نون، قصد اقهذا المن  3مة في الجرائم المنصوص عليها في المادة حالتها على النيابة العاأ
 اتخاذ ما يلزم لتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة، طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الموظف الذي تعرض للتهديد أو  بتأمين الدفاع عنيقوم الوكيل القضائي للمملكة  و
 1-58-008من الظهير الشريف رقم  19فصل االعتداء أثناء مزاولته لمهامه، طبقا لل

 بشأن النظام األساسي العام للوظيفة العمومية. 1958فبراير  24بتاريخ 
 

 النصو  القانونية المؤطرة لعمل الوكالة القضائية للمملكةهم أ  

 

 013.71 رقم قانون من 32 الفصل
 30) 1391 القعدة ذي 12 بتاريخ
 نظام بموجبه يحدث (1971 دجنبر

 العسكرية التقاعد لرواتب

 الشريف الظهير من 514 الفصل
 بتاريخ 1.74.447 رقم قانون بمثابة

  شتنبر 28) 1394 رمضان 11
 قانون  نص على بالمصادقة (1974

 المدنية المسطرة

 1372 عام الثانية جمادى 15 ظهير
  عدد .ر .ج (1953 مارس 2 الموافق
 ،1953 مارس 27 بتاريخ 2109

 (1143 ص

 011-71 رقم قانون من 28 الفصل
 30) 1391 القعدة ذي 12 بتاريخ
 نظام بموجبه يحدث (1971 دجنبر

 المدنية التقاعد لمعاشات

 22.01 رقم القانون من 3 الفصل
 الجنائية بالمسطرة المتعلق

 رقم المرسوم من 16 المادة
  شوال 23 بتاريخ الصادر 2.07.995

 المتعلق (2008أكتوبر 23) 1429
 االقتصاد وزارة واختصاصات بتنظيم

 والمالية
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 الوكالة القضائية للمملكةتدخل ل ستراتيجيةالمجاالت اال 

  إطار مهمة الدفاعمملكة في لل القضائية الوكالة تدخلأهم مجاالت 

لول الح

البديلة لفض 

لمنازعاتا   

 الوقاية من

 المنازعات

المخاطر و

 القانونية

الدفاع عن 

لدولة أمام ا

 القضاء
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II .الهيكل التنظيمي للوكالة القضائية للمملكة 
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III.الموارد البشرية للوكالة القضائية للمملكة 
هندسة إعادة  استراتيجية جديدة تروم من خاللهاعلى  للمملكة الوكالة القضائية تعتمد

مجال  تطورو  ،اهمحيطالتي يعرفها  مواكبة التغيراتبشكل يضمن ة البشري هاموارد
 تقويةما يصاحب ذلك من ضرورة و  ،تنوع الوسائل القانونية التي تعتمدهاو تها ااختصاص

ربح التحديات الكبرى المطروحة  بغية تمكينها من ،المهارات والخبراتتعزيز المعارف و 
 بلوغ النجاعة فيو الكبرى في المجالين القانوني والقضائي في تحقيق المشاريع  والمساهمة

 . ير منازعات الدولةتدب
بوزارة االقتصاد  المصالح المختصةتنسيق مع بللمملكة  الوكالة القضائيةوتعمل 

الرفع من والذي يستهدف  ،تكوين والتكوين المستمروالمالية على وضع وتنزيل مخطط لل
ات والوقاية منها مجال تدبير المنازعفي  وتأهيلهم وتحفيزهم تهماطر واستكمال خبر قدرات األ

 .من المخاطر القانونيةو 

 تطور الموارد البشرية -1
يتولون تدبير الذين بالوكالة القضائية للمملكة ، بلغ عدد الموظفين 2021برسم سنة  -

  التالي: الشكلموزعين على  موظفا 168 ،منازعات الدولة
 ؛مين الدفاع أمام القضاءأيتولون ت إطارا 113 -
 .يتولون مهام المساندة والدعم اموظف 55 -

، ارتفاع طفيف في عدد موظفي الوكالة القضائية 2020بالمقارنة مع سنة  ،حظويال
 .ومغادرة إثنين موظفين 5زيادة وذلك بتسجيل للمملكة 
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2021 2020 2019 2018 2017

168 

165 

174 

172 
173 

 

 

 

     

 2021-2017ما بين الفترة  تطور الموارد البشرية: 1مبيان

 توزيع الموارد البشرية  -2

 

     

  موظف 168بلغ العدد اإلجمالي للموظفين 

 2021برسم سنة 

نسبة تمثيلية الرجال  -  % 49يشكل نسبة  النسويالعنصر 
51 % 

سنة تمثل متوسط العمر بالنسبة للموظفين 43  

 بالوكالة القضائية للمملكة التأطيربلغ 

 % 14بالنسبة لألطر والمسؤولين ونسبة   86 %نسبة 
 بالنسبة للمكلفين بمهام الدعم والمساندة

نسبة الموظفين المكلفين 
 %67بالمنازعات 

نسبة الموظفين المكلفين 
 % 27بمهام الدعم 

نسبة الموظفين المكلفين 
 %  6بتدبير المعرفة 
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70% 

15% 

4% 

11% 

 المحررون المساعدون التقنيون واالداريون المهندسون التقنيون المتصرفون 

 

أن  2021لكة حسب الدرجة خالل سنة تصنيف موظفي الوكالة القضائية للمميبين 
، أما % 15من مجموع الموظفين، وتبلغ نسبة التقنيين  % 70المتصرفين يشكلون نسبة 

، وتمثل نسبة %11المحررون والمساعدون التقنيون واإلداريون فتصل نسبتهم إلى 
 .%4المهندسين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرجة ين حسبوزيع الموظف:  ت2مبيان                               

 

 حركية الموظفين  -3
 ،2021خالل سنة ، التحق بها لوكالة القضائية للمملكةلبشرية بالتعزيز الموارد ا

 : موزعين كالتالي موظفين جدد ةخمس
الخاصة  وزارة االقتصاد والماليةتطبيقا لسياسة  لحاقفي وضعية إ ثالث موظفين -

متصرفة من الدرجة الثانية  )متصرفة ممتازة، مديرياتالبين  بحركية الموظفين
 ؛ومساعد تقني من الدرجة الثالثة(

  ولى(؛)متصرف من الدرجة األ موظف في وضعية رهن اإلشارة -
ه في إطار مباراة التوظيف التي تنظمها وزارة االقتصاد تعيينتم موظف جديد  -

 (.صرف من الدرجة الثانية) مت والمالية
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ثنين، واحد أحيل على التقاعد لحد إفين وفي المقابل سجلت نفس السنة مغادرة موظ
اع التعليم العالي والبحث وموظفة ثانية في إطار مسطرة اإللحاق بالوزارة المكلفة بقط ،السن

 .العلمي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القضائية للمملكة أطر الوكالة  و نائبه،و ،السيد الوكيل القضائي للمملكة من طرف لسيد محمد الصالحي المحال على التقاعدل الحفل التكريمي

 والتكوين المستمر التكوين -4
الدور الذي يلعبه التكوين والتكوين المستمر بوعيا منها 

الموارد البشرية، حرصت الوكالة  وتحفيز كمحرك لدعم وتثمين
 ، على مواصلة دعم وتطوير 2021القضائية للمملكة خالل سنة 

 اتهم.تعزيز خبر و مهارات موظفيها                         
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من مجموعة من  2021الوكالة القضائية للمملكة برسم سنة  ووقد استفاد موظف
 اموظف 99و عن بعد، نظمت لفائدة أ التي تم تنظيمها بشكل حضوري  الدورات التكوينية

 .والمالية االقتصادالتابع لمديرية الشؤون اإلدارية والعامة بوزارة  بتنسيق مع معهد المالية
  :بهذه الدورات التكوينية فيما يليرات المتعلقة مؤشتتلخص أهم الو 

 

على طر الوكالة القضائية للمملكة التي استفاد منها أالتكوينية  الدورات تم التركيز في
التكوينات األفقية المتعلقة بمواضيع ذات اهتمام مشترك بين مختلف مديريات وزارة االقتصاد 

خل الوزارة باإلضافة إلى برامج تكوينية تهدف وشملت مواضيع لها عالقة بمجال تدوالمالية 
 . إلى الرفع من المهارات التدبيرية للمسؤولين والموظفين وتنمية قدراتهم الذاتية
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IV .2021نشطة الوكالة القضائية للمملكة برسم سنة أهم أ 
  اللقاءات العلمية -1
 25ر من المحاكم اإلدارية بالمغرب بعد مرور أكث"موضوع الندوة الوطنية حول  -

  سنة وسؤال النجاعة القضائية"
للمملكة بشراكة مع  القضائيةقامت الوكالة 

 االجتماعيةاالقتصادية و القانونية و  كلية العلوم
أيام  ة لجامعة عبد المالك السعديالتابع بطنجة

حول بتنظيم ندوة  2021دجنبر  18و 17
"المحاكم اإلدارية بالمغرب بعد مرور  : موضوع

 . سنة وسؤال النجاعة القضائية" 25أكثر من 

ب بعد استهدفت هذه الندوة العلمية الوقوف على حصيلة عمل المحاكم اإلدارية بالمغر 
لتي تحد من نجاعة حداثها وتحديد العوائق القانونية والواقعية ازيد من ربع قرن على إمرور أ

حق والقانون التي أرسى مع األخذ بعين االعتبار التوجه نحو ترسيخ دولة ال ،القضاء اإلداري 
 دعائمها. 2011المملكة لسنةدستور 

وقد شارك السيد الوكيل 
القضائي للمملكة خالل هذا اللقاء 

مداخلتين، األولى حول العلمي ب
القضائية تنفيذ االحكام " :موضوع

الصادرة في مواجهة االشخا  
المعنوية العامة: اآلليات 

التطورات الجديدة للجماعات الترابية ": ت عنوانتتعلق بموضوع تح والثانية ،والمعوقات"
للقاضي اإلداري في ي دور أسس نظام المسؤولية التأديبية وأ بالمغرب: نحو وضع
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 الندوةفي هذه  داخالتمب مسؤولي الوكالة القضائية للمملكة بعضكما تقدم  .تكريسها"
 .العلمية

ية الصادرة لفائدة الندوة العلمية حول موضوع "صعوبة تنفيذ األحكام القضائ -
 الدولة"

"صعوبة تنفيذ  :شاركت الوكالة القضائية للمملكة في اللقاء العلمي حول موضوع       
 17و 16الذي انعقد بمدينة ابن سليمان يومي  األحكام القضائية الصادرة لفائدة الدولة"

سسة مؤ  المباشرة بشراكة معغير إدارة الجمارك والضرائب  من طرف المنظم 2021ماي
 .المملكة وسيط

السيما ، وقد ركزت مداخلة الوكالة القضائية للمملكة على مجموعة من اإلشكاالت        
ما تطرحه من جهة اإلجراءات االحترازية المتمثلة في التجميد والحجز والعقل من عوائق 

جراءاتها وشروط تطبيقها، وما ت ثيره من قانونية وواقعية سواء من حيث طبيعتها القانونية وا 
من القانون  247جهة أخرى عقوبة المصادرة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 

بها وحدودها وشروط الحكم  ،ترتبط بطبيعتها القانونية ،الجنائي من إشكاالت متعددة
 .والجهات المتدخلة في تنفيذها

 فا""اآل الندوة الدولية حول "الوسائل البديلة لحل المنازعات: الواقع و -

"الوسائل البديلة  شاركت الوكالة القضائية للمملكة في فعاليات الندوة الدولية حول        
 واالجتماعية واالقتصاديةالتي انعقدت بكلية العلوم القانونية  لحل المنازعات: الواقع واآلفا""

 . 2021يوليوز  08بتاريخ  ءالدار البيضا –لعين الشق 

اتفاقية األمم المتحدة بشأن " :حولالوكالة القضائية للمملكة تمحورت مداخلة قد و       
 . "تفاقية سنغافورة، قراءة في ااتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة
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المشاركة في اجتماع لجنة دراسة اتفاقية التعاون بين هيئات او إدارات قضايا  -
 الدولة في الدول العربية

في االجتماعات  عبر تقنية التناظر المرئي لكة،مشاركت الوكالة القضائية للم 
التابع  مقره ببيروت)المنعقدة، تنفيذا لبرنامج المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية 

، 2021يناير  28و 26وزراء العدل العرب بجامعة الدولة العربية(، وذلك ما بين لمجلس 
دارات ، خصصت لدراسة اتفاقية 2021يونيو  17و 15وما بين  التعاون بين هيئات وا 

 قضايا الدولة في الدول العربية. 
 ،ن عن مجموعة من الدول العربية وهي مصرو كما حضر هذه االجتماعات ممثل

 . والجزائر ،واليمن ،ولبنان ،وقطر ،والعراق ،والسودان ،واألردن
في و إدارات قضايا الدولة ية توثيق عرى التعاون بين هيئات تتوخى هذه االتفاقو 

 ،الدول العربية بالتمثيل القضائي للدولة في النزاعات والدعاوى المرفوعة من قبلها أو عليها
وتطوير هذا التعاون وتعميق العالقات عبر تبادل الخبرات والتجارب، باإلضافة إلى تنظيم 
 وتيسير تمثيل الدول األطراف في االتفاقية أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات اإلدارية

 . المترتبة عن المنازعات القضائية في اإلنابة والتمثيل وتخفيف عبء النفقات

لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري فر" العمل التابعة لأشغال المشاركة في  -
          CNUDCIالدولي 

لجنة األمم المتحدة في أشغال فرق العمل التابعة ل شاركت الوكالة القضائية للمملكة
ي تهم اختصاص كل حول النقاط الت االدولي عن طريق إعداد مالحظاتهتجاري للقانون ال

يجابي في أشغال الدورات المنعقدة لمناقشة أعمال بشكل إ ت، كما ساهمفريق عمل على حدة
هاته الفرق واالجتماعات المنظمة على هامش هاته الدورات لتوحيد آراء الدول األعضاء، 

 وذلك على الشكل التالي:
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 بتسوية المنازعات: المعني  الثانيمل العق فري   - أ
 26و  22الفترة الممتدة ما بين  المنعقدة بفيينا خالل 73المشاركة في الدورة   -

 ؛ 2021مارس 
شتنبر  27الفترة الممتدة ما بين  المنعقدة بفيينا خالل 74المشاركة في الدورة  -

 .2021وفاتح أكتوبر 
 المستثمرين: تسوية المنازعات بين  مل الثالث المعني بإصالح نظامالعفريق  - ب
 ؛2021يناير  20عقد عن بعد بتاريخ المشاركة في االجتماع المن  -
 08خالل الفترة الممتدة ما بين  بفيينا المنعقدة 40المشاركة في أشغال الدورة  -

 ؛2021فبراير  12و
  14الفترة الممتدة ما بين  خالل بفيينا المنعقدة 54المشاركة في أشغال الدورة   -

 ؛2021يوليوز  15و
 03و 02ما بين ة خالل الفترة الممتددوري الرابع -المشاركة في االجتماع البي -

 ؛2021شتنبر 
 14و 13خالل الفترة الممتدة ما بين  بفيينا االجتماعات المنعقدةفي المشاركة  -

 ؛2021شتنبر 
 19و  15ما بين  الممتدة المنعقدة بفيينا خالل 41المشاركة في أشغال الدورة  -

 ؛2021نونبر 
 10و 06خالل الفترة الممتدة ما بين المنعقدة بفيينا االجتماعات في المشاركة  -

 .2021دجنبر 
 بقانون اإلعسار:المعني  الخامسمل العفريق  - ج

 07و 04الفترة الممتدة ما بين  المنعقدة بفيينا خالل 58المشاركة في الدورة  -
 ؛2021مايو 
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 17و 13الفترة الممتدة ما بين  ة بفيينا خاللالمنعقد 59المشاركة في الدورة  -
 .2021دجنبر 

 : بالبيع القضائي للسفنالسادس المعني مل العفريق  - ح
  22و 18خالل الفترة الممتدة ما بين المنعقدة بفيينا  39المشاركة في الدورة  -

 . 2021دجنبر 
 (CTPSأشغال لجنة تحضير وتتبع اتفاقيات االستثمار )المشاركة في  -

لجنة تحضير وتتبع الوكالة القضائية للمملكة في االجتماعات الدورية الخاصة بتشارك 
تحت رئاسة  لالستثمارالتي ستعرض على اللجنة الوزارية ( CTPSاتفاقيات االستثمار )
جرت بعدة اجتماعات بهذا الخصوص، و  2021، وقد تميزت سنة السيد رئيس الحكومة
دراسة و تهتم اللجنة ب ة لتنمية االستثمارات والصادرات.يبالوكالة المغرب العادة على انعقادها
 18.95طار رقم إلطار التعاقدي، وفقا للقانون اإلالمبرمة في ا ستثماراالمشاريع اتفاقيات 

 بمثابة ميثاق االستثمارات.
 تعيين نائب الوكيل القضائي للمملكة -2
 

لوكيل نائب لتعيين ب 2021تميزت سنة 
 مذكرةبواسطة عالن عنه تم اإل ،لقضائي للمملكةا

 CI 196121االقتصاد والمالية عدد السيد وزير 
 اعد ذلك تطوير ، وي2021يناير 28المؤرخة في 

 لمنظومة المسؤولية بالوكالة القضائية للمملكة.
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 مستجدات الهيكلة الداخلية للمؤسسة -3
في إطار مقاربة الوكالة 

 لمواكبة تغيرات الرامية للمملكة القضائية
ثمار خبرتها في قضايا واست ،محيطها

عنها تطور مجال جديدة أسفر 
 وتجويد مهامها ،االستثمار والتنمية

، تمت النجاعة في التسيير باعتماد
الداخلية للمؤسسة وذلك  إعادة الهيكلة

قسم جديد يهتم بالقضايا  بإحداث
بقا وذلك ط التجارية ومنازعات التحكيم،

رقم  الماليةوزير االقتصاد و السيد لمقرر 
 29الصادر بتاريخ  1008.21

السيد قرار وتتميم بتغيير  2021يونيو
حداث وتحديد ن إبشأ 2011ماي  25بتاريخ  1393.11م وزير االقتصاد والمالية رق

قسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة االقتصاد والمالية والذي تم اختصاصات األ
  .(5775) ص 2021يوليو  29بتاريخ  7008 ددنشره في الجريدة الرسمية ع
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االستثنائية  ظروفلل نتيجة ،2021برسم سنة للمملكة  الوكالة القضائية مدتتعا 
على معايير تدبيرية مكنتها من التعاطي مع جميع ، الناتجة عن جائحة فيروس كورونا

المال العام والمحافظة عليه داء مهامها في الدفاع عن أ في ستمرارالاتغيرات بشكل مرن و الم
 .ن المخاطر القانونيةها وملدولة والوقاية منالقضائية ل عن طريق معالجة المنازعات

مواصلة على المؤسسة عملت  هذه السنةخالل نسبيا الصحية وضاع بعد استقرار األف
ذلك  سفرأ وقد .داء مهامها وتحسينهاأذه المنازعات وتطوير طرق تدبير هاستراتيجيتها في 

كما تؤكده المعطيات  ،ة الجودةفي مسير  والتقدمنجازات تحقيق حصيلة مهمة من اإلعن 
  .المعتمد داءوكذا مؤشرات قياس األ ،حصائياتواإل

قرة في تلك المتعلقة وتتلخص أهم المؤشرات التي سيتم استعراضها في هذه الف
من أجل الدفاع عن الدولة، هذا  2021جراءات التي تم اتخاذها خالل سنة اطها واإلبنش

وعائها على ميزانية الدولة وعلى التي لها أثر مباشر  الماليةمؤشرات الباإلضافة إلى 
 العقاري، مفصلة كالتالي: 

 على مستوى نشاط المؤسسة: 
 وتطور ل توزيعحصائيات المتعلقة بالقضايا الجديدة والتي تشمل تحلياإل 

 ؛الجهوي  هاوكذا توزيع وفئة الشركاء النزاع طبيعة القضايا حسبهذه 
 ؛المحاكم أمام باإلجراءات المتعلقة اإلحصائيات 
 بمتابعات الموظفين أمام المحاكم؛ المتعلقة اإلحصائيات 
 ؛والخبرات ثابحاألوكذا جلسات  الشركاء مع المتبادلة الوثائق حجم تطور 
 تبطة بدعاوى االفراغ.حصائيات المر اإل 

 :الماليةمؤشرات العلى مستوى  
 ؛األثر المالي لألحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الدولة 
 ؛ثر المالي للمنازعات العقاريةاأل 
 ؛فراغدعاوى اإلثر المالي لاال 
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 ؛األموال المختلسة المحكوم باسترجاعها 
 ؛صوائر الدولة المسترجعة  
 أتعاب مكاتب المحاماة.  

I . 2021سنة بالقضايا الجديدة المسجلة برسماإلحصائيات المتعلقة 
خالل سنة  الوكالة القضائية للمملكة بلغ عدد القضايا الجديدة التي توصلت بها

من  ، أو مختلف الشركاءمصالح رئاسة الحكومةمن طرف المحاكم، أو سواء  ،2021
قد سجلت ارتفاعا قدره وتكون بذلك  ،قضية 19.170 همجموعما  دارات العموميةاإل

نشطة نسبيا بعد ركودها خالل الستئناف األ ويرجع ذلك ،2020بالمقارنة مع سنة  %8,25
  جائحة كورونا.

 

 تطور عدد القضايا المبلغة للوكالة القضائية للمملكة : 1مبيان                                

 توزيع وتطور القضايا حسب طبيعة النزاع  -1
دارية اإل، حيث بلغ عدد القضايا 2021القضايا ارتفاعا نسبيا برسم سنة عرفت بعض 

في ، (2020قضية سنة  9404مقابل ) 2021سنة برسم قضية  10.990 ما مجموعه
 قضية 7100قضية )مقابل  7273حين وصل عدد القضايا المتعلقة بالمنازعات القضائية 

وعرف انخفاضا  ا،ملف 932 ةحبيلمساطر البابلغ عدد الملفات المتعلقة و ( 2020سنة 
إلى ما  ويعزى هذا التراجع .ملف 1100حيث وصل عددها  2020بالمقارنة مع سنة 

وما ترتب عن ذلك من  التقليص من المواصالتشهدته فترة كورونا من الحجر الصحي  و 

2021 2020 2019 2018 2017 

19170 17708 
20320 

17528 17220 
عدد القضايا  19.170

الجديدة التي توصلت 
بها الوكالة القضائية 
للمملكة برسم سنة 

2021 
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10550 11049 
10265 

2404 

10 990 

6032 
5862 

9513 

7191 

7 273 

637 
588 

515 

1111 

932 

20172018201920202021

 مساطر حبية منازعات قضائية منازعات إدارية

مين في بعض المناطق، فضال على كون شركات التأ انعدامهاانخفاض في حوادث السير أو 
حد يكون أللمملكة بحوادث السير التي خبار الوكالة القضائية إب تزم في أغلب األحيانال تل

من قانوني المعاشات المدنية والعسكرية،  32و 28حكام المادتين أل خالفا، اضحاياها موظف
و ئر التي صرفتها الدولة لموظفيها أوهو ما ينتج عنه عدم تحريك مسطرة استرجاع الصوا

 .قف عن العمل بسبب هذه الحوادثخالل التو  ملذويه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021-2017ما بين  النزاع طبيعة حسب الجديدة الملفات عدد تطور:  2 مبيان

 

إدارية  إلى منازعات منازعاتطبيعة ال حسب هذه القضايا الجديدة وتتوزع
 .%5 نسبة المساطر الحبيةفيما بلغت ملفات  ،%38منازعات قضائية بنسبة و  %57بنسبة
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57% 

38% 

5% 

 ادارية 

 قضائية 

 مساطر حبية

20% 

4% 

15% 

22% 

38% 

1% 

 اإللغاء

 المساطر الحبية

 الجنائي

 المدني

 القضاء الشامل

 التجاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طبيعة النزاع حسب للمملكة القضائية للوكالة المبلغة القضايا توزيع : 3 مبيان 

طبيعة القضايا الواردة على الوكالة القضائية للمملكة ووفقا لهذه اإلحصائيات الخاصة ب
من  %38حواليتمثل  أن المنازعات المتعلقة بالقضاء الشاملضح يت ،2021برسم سنة 
قضايا  تليها، %22بحوالي بشتى أنواعها القضايا المدنيةبقضايا الجديدة، متبوعة مجموع ال

 الدولةاسترجاع صوائر ، ثم ملفات %15نسبةبالجنائية قضايا ، وال%20تناهز لغاء بنسبةاإل
 فيما يخص %1أقل من نسبة خيرا، وأ%1 ملفات المنازعات التجارية تمثل يماف ،%4بنسبة 
  .ة لفض المنازعاتالوسائل البديلملفات 

 

 

 

 

 
 

 النزاع طبيعة حسب للمملكة القضائية للوكالة المبلغة القضايا توزيع:  4 مبيان
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 توزيع القضايا الجديدة حسب فئة الشركاء -2
أن المنازعات المتعلقة على الشركاء حسب فئة توزيع القضايا الجديدة يدل معيار 

تليها تلك المتعلقة بالمؤسسات  ،2021برسم سنة  %72 نسبة بلغتبالقطاعات الوزارية 
    وأخيرا قضايا المندوبية العامة  %12وبالجماعات الترابية بنسبة  %16العمومية بنسبة 

 . قضايامجموع هذه المن  %1تقل عن بنسبة المندوبيات السامية و
 

 
 الشركاء فئة حسب للمملكة القضائية للوكالة المبلغة القضايا توزيع:  5 مبيان

 منازعات القطاعات الوزارية حسب المجاالت  توزيع -3
أن  الوزارية،قطاعات الب ملفات المنازعات الخاصةيتضح من دراسة إحصائيات 

طغت على باقي المنازعات بنسبة  التحتية والخدمات األساسية اتالبنيب القضايا المتعلقة
 %6 بنسبة تصاديةاالق االستثمارات والتنميةب المرتبطةلقضايا ، لكن يالحظ ارتفاع ا93%

 .(2020خالل سنة %3)مقابل

72% 

16% 

 %12   % 1أقل من 

 الجماعات الترابية المندوبية العامة والمندوبيات السامية المؤسسات العمومية الوزارات
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 التدخل مجال حسب الوزارية القطاعات توزيع منازعات:  6 مبيان

 التوزيع الجهوي للقضايا الجديدة  -4
القنيطرة مجموع المنازعات مقارنة -سال-لمنازعات التي عرفتها جهة الرباطتصدرت ا

جديدة. وتليها جهة القضايا المن  35,51%مع باقي جهات المملكة، فقد سجلت وحدها 
 .% 11,51 آسفي بنسبة–ثم جهة مراكش ،22,51% سطات بنسبة–الدار البيضاء

الشرق الرتبة الثالثة والرابعة ، و ماسة -سوس ،مكناس -فاس احتلت جهات و
من العدد  % 5,67و % 6,37و % 9,64والخامسة، حيث سجلت على التوالي نسبة 

نسبة بالحسيمة  –تطوان-جهة طنجة  تليها، 2021خالل سنة للمنازعات المسجلة اإلجمالي 
 نسبة ب تافياللت –جهة ودرعة و  % 2,27نسبة بخنيفرة  –بني مالل وجهة % 4,02

 بنسبة جهة العيون الساقية الحمراءو ، % 0,32بنسبة  واد نون –جهة كلميم، و %1,82
ن ن تعرف هاتااومن المنتظر  .% 0,19بنسبة جهة الداخلة وادي الذهب و ،% 0,20

 نتيجة إحداث مرتقب لمحكمتينارتفاعا في عدد القضايا  خيرتاناأل نن الجنوبيتااهتالج
 بهما. إداريتين ومحكمتين تجاريتين

93% 

6% 1% 

البنيات التحتية والخدمات 
 االساسية

االستثمارات والتنمية 
 االقتصادية

 قطاعات اخرى
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القنيطرة –سال–الرباط ضد الدولة تحديدا في جهتي يفسر تركيز المنازعات المرفوعة و 
إلجمالي للمنازعات من العدد ا%  58,22سطات، حيث سجلت نسبة –الدار البيضاءو 

تمركز مجموعة من اإلدارات العمومية في  عدة عوامل منها ، إلى2021المسجلة خالل سنة 
ما ، عالوة على بهما االجتماعي و االقتصادي االنتعاشهاتين الجهتين، وكذا ارتفاع نسبة 

 .مهمةسكانية يعرفه هذا المحور من كثافة 
معروضة القضايا بعض البللمملكة لقضائية يضا إلى توصل الوكالة اتجدر اإلشارة أ و

 .على القضاء الدولي
 القضائية للمملكة التوزيع الجهوي للقضايا الجديدة المبلغة للوكالة                                           
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 2021برسم سنة  الجديدة للقضايا الجغرافي التوزيع :  7 مبيان

II.مإلحصائيات المتعلقة باإلجراءات أمام المحاكا 
في الملفات التي تتكفل  الصادرة حصائيات الخاصة باإلجراءات والمساطراإلتعتبر 
نجاعة مؤشرا مهما لقياس مام مختلف المحاكم أ فيهاائية للمملكة بمهمة الدفاع الوكالة القض
نه أومن ش ،ومعالجتهاطرها في تتبع الملفات أالجهود المبذولة من طرف المؤسسة و 

بصدد تنزيل  نهاوأخصوصا  ،بها المؤسساتي ليات التسييرآ تقييمعادة إ المساهمة في 
من التكنولوجيا  االستفادةوتعميم  نزع الطابع المادي عن الوثائق،على  تها المعتمدةاستراتيجي

بير الكم تد من خالل الزمن القضائي مته معومالء داري وتعزيز تدبير الزمن اإل ،حديثةال
وتنظيم عملية تتبع المساطر القضائية وغير  ،يهالمراسالت والوثائق التي ترد علالهائل من ا

 القضائية التي تقوم بها. 

يكون و  ،28.668 ما مجموعه  2021سنة برسم المساطرو  اإلجراءات عدد يقدر و
ذا يفسره وه. 2020 سنة بالمقارنة مع % 40بنسبة  ملحوظاارتفاعا  هذا المؤشر قد عرف
بعد اإلدارية والقضائية استئناف االنشطة بعد أزمة كورونا و نسبيا لصحية استقرار األوضاع ا

 فترة الركود التي فرضتها الجائحة.
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جراءات المتعلقة بالقضايا جراءات حسب نوع القضايا أن اإله اإلذيوضح توزيع ه و
ومحاكم االستئناف  % 46بة دارية بنسموزعة بين المحاكم اال)  %62نسبة دارية شكلت اإل
موزعة )  %27جراءات التي أمرت بها المحاكم العادية بنسبة ثم اإل (، %16دارية بنسبة اإل

الجلسات التي  تليها (،%5ستئناف بنسبة محاكم االو  % 22بين المحاكم االبتدائية بنسبة 
متعلقة بالقضايا جراءات والمساطر الاإلفيما لم تتجاوز  ،%10 أدرجتها محكمة النقض بنسبة

  .%1نسبة التجارية 

 
 

 

 2021برسم سنة  توزيع االجراءات والمساطر حسب طبيعة المحاكم:  8 مبيان

 

كما أن نسبة استئناف األحكام القضائية الصادرة عن محاكم الدرجة األولى لم يتجاوز 
 .%10نسبة الملفات التي يتم تقديم الطعن بالنقض فيها  وصلت، فيما %68

22% 

46% 

5% 

16% 

10% 1% 

 محاكم اإلستئناف العادية المحاكم اإلبتدائية اإلدارية المحاكم اإلبتدائية العادية

 المحاكم اإلبتدائية التجارية محكمة النقض محاكم اإلستئناف اإلدارية
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 توزيع االجراءات والمساطر حسب مرحلة التقاضي:  9 انمبي

 

III .موظفينالقضائية الجارية في مواجهة الائيات المتعلقة بالمتابعات حصاإل 
 محاكم المملكةأمام 

التي تصدر  ة بمجموعة من اإلشعارات بالمتابعاتتتوصل الوكالة القضائية للمملك  
 .ي حق موظفي الدولةف

من قانون المسطرة الجنائية إشعار الوكيل القضائي للمملكة بكل  3المادة  توجبوقد أ
المتابعات المقامة في مواجهة القضاة والموظفين العموميين واألعوان ومأموري السلطة أو 
القوة العمومية، لكي يكون على علم بها ويتخذ ما يلزم قانونا لتفادي مسؤولية الشخص 

لتعويض عن األضرار الناجمة عن األفعال موضوع ومطالبته باالمعني بها المعنوي العام 
 .المتابعة، حماية للمال العام

ضد موظفين  متابعة 1331ب شعار الوكالة القضائية للمملكة إطار، تم ا اإلذوفي ه
 المملكة. محاكممختلف  أمام تابعين للقطاع العام

وجهة لهؤالء ويبين تحليل المعطيات المتعلقة بهذه المتابعات، أن أغلب التهم الم 
تي ينتمون إليها الموظفين لها عالقة بمخالفة الضوابط اإلدارية التي لها صلة باألسالك ال

68% 

22% 

10% 

 محكمة النقض محاكم استئناف محاكم الدرجة األولى
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وصلت التي الجرح الخطأ تليها المخالفات والجنح المتعلقة ب، %  42,82والتي تشكل نسبة
من  %29,15باإلضافة إلى باقي الجرائم والتي تمثل نسبة ما مجموعه  % 24ها إلىنسبت
تابعات )مثل خرق حالة الطوارئ الصحية، مخالفة قوانين التعمير، استهالك المخدرات، الم

 ...(. الحق العام، االختالسات، التزويرمساك عمدا عن أداء النفقة، جرائم خيانة األمانة، اإل

وتوضح هذه المعطيات ضرورة وضع مخطط لتكوين الموظفين المعنيين بهذه 
بمهامهم والمسؤوليات المرتبطة  ،لمام بالمهام المنوطة بهماإل المتابعات وذلك لتمكينهم من

والمخاطر التي تترتب عن عدم احترام الضوابط القانونية المعمول بها،  ،وبعملهم اليومي
 وذلك  لالرتباط الوثيق بين صورة اإلدارة وتصرفات موظفيها.

IVالموظفين حصائيات المتعلقة بتأمين حماية.اإل 
يهم  ملفا 2951بما يناهز  2021 سنةلقضائية للمملكة خالل توصلت الوكالة ا

التي طالت الموظفين أثناء قيامهم بمهامهم من طرف بعض المواطنين. وتمكنت  عتداءاتاال
عدة أحكام في هذا الجانب لفائدة الدولة قضت،  صدارستاالمؤسسة خالل نفس السنة من 

 بتعويض لجبر الضرر قدره ، ة المتهمينفي مواجه باإلضافة إلى العقوبات السالبة للحرية

 .درهم 1.035.131,00

أن المقاربة الوقائية في مجال حماية الموظفين، تستدعي هذا وتجدر اإلشارة إلى 
على خطورة بعض األفعال المترتبة عن  الطالعهمبرمجة دورات تحسيسية موجهة للمواطنين 

 انون.تصرفاتهم تجاه موظفي الدولة والتي يعاقب عليها الق

ما ترتب عنها من انتشار الوعي لدى الدورات التحسيسية و هذه نتيجة لفعالية و 
بضرورة احترام المؤسسات والموظفين، لوحظ انخفاض في عدد القضايا المتعلقة  المواطنين

 2020بالمقارنة مع السنة الماضية  2021سم سنة التي تطال الموظفين بر  باالعتداءات
 . 4%تابعة، أي انخفاض بنسبةم 3060والتي كان عددها 
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19367 20291 
22269 23056 22000 

2021 2020 2019 2018 2017 

 V. تطور حجم الوثائق المتبادلة مع الشركاء 
الوثائق هائال من  طار تدبيرها للمنازعات، تتبادل الوكالة القضائية للمملكة كمافي إ

وشركات  ،ومكاتب المحاماة ،والمؤسسات العمومية ،داراتاإلوالمراسالت مع شركائها من 
 خرى.هة أمن جالمحاكم من جهة و التأمين 

  الواردة على الوكالة القضائية للمملكة عدد الوثائقتطور  -1
من  وثيقة 19367ما مجموعهب الوكالة القضائية للمملكة توصل 2021سنة  عرفت

  .وشركات التأمين شركائها من اإلدارات والمؤسسات العمومية والمحامينمختلف 

ل بها وذلك بنسبة المتوص د الوثائقلعدانخفاض  عنحصائيات اإل تكشف هذه و
ارتفاع الوثائق المتوصل إلى  هذا االنخفاضويعزى  ،2020بالمقارنة مع سنة  % -4,55

 بها عن طريق البريد اإللكتروني.
 
 
 
 

 

 

 2021و 2017الواردة على الوكالة القضائية للمملكة ما بين عدد الوثائق تطور :  10 مبيان

  ،حكما7448 ما مجموعهة توصلت أيضا بكر أن الوكالة القضائية للمملكذبالوالجدير 
 التوصل بهاتم منها  1300ن مع اإلشارة إلى أ ،استدعاء قضائي 30100 عالوة على

 االستدعاءاته ذلى نسخ هإضافة ا باإلذه. لكتروني للوثائقعن طريق آليات التبادل اإل
دخالها كطرف إدارات والمؤسسات العمومية بحكم واألحكام التي ترد من رئاسة الحكومة واإل

 .في الدعوى 
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 تطور عدد الوثائق الصادرة عن الوكالة القضائية للمملكة -2
لإلدارات  والموجهة بالخصوصبلغ عدد الوثائق الصادرة عن الوكالة القضائية للمملكة 

، مسجلة 2021خالل سنة  وثيقة 49524 ما مجموعه المحاكمكذا والمؤسسات العمومية و 
 . 2020ة مع سنة بذلك ارتفاعا مهما بالمقارن

              
 2021و 2017تطور عدد الوثائق الصادرة عن الوكالة القضائية للمملكة ما بين :11 مبيان 

الوكالة القضائية  وموظفي الجهد المبذول من طرف أطراإلحصائيات  تبين هذه
لمعنية والقيام دارات اد من القضايا وتتبعها ومواكبة اإلالمكلفين بتدبير الكم المتزايللمملكة 
، والحضور في والنظر في الشكايات ،مذكرات بكل أنواعهاالعداد إكالمرتبطة بالدفاع بالمهام 

 .والتنقل للمحاكم وغيرها ،والخبراتجلسات األبحاث 

 الوثائق الصادرة عن الوكالة القضائية للمملكة حسب النوع، توزيع من خالل يظهر و
 وتجهيزه استكمال مسطرة إعداد ملف المنازعة سياق في الشركاء إلى الموجهة المراسالت أن

 المذكرات نسبة حين أن في الوثائق، هذه عدد إجمالي من %74 تمثل والدفاع فيه
وغيرها  القضائية والرسوم الوثائق المتعلقة بأداء الصوائر مثلت فيما ،%19 بلغتوالشكايات 

 .%7 نسبة

 
 

2021 2020 2019 2018 2017 

49524 
43485 44669 46131 45557 
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74% 

19% 

7% 

 المراسالت

 المذكرات والشكايات

أتعاب المحامين والصوائر 
 والرسوم القضائية

 
 
 
 
 
 
 
 

 2021برسم سنة  درة عن الوكالة القضائية للمملكة حسب نوعها: توزيع الوثائق الصا 12 مبيان

 

 
 2021و 2017تطور عدد المذكرات والمراسالت الصادرة عن الوكالة القضائية للمملكة ما بين  :13 مبيان

 

  الخبرات و األبحاث جلسات -3
الخبرات أو ء لحضور استدعا 3085توصلت الوكالة القضائية للمملكة  بما مجموعه 

ها مختلف التي أمرت ب لحضور الخبرات استدعاء 2513 نسبة البحوث، منها جلسات
، وهي الطبية والخبراتالخبرات العقارية والخبرات المحاسبية ساس وهمت باأل ،محاكم المملكة

7930 7714 
10419 10244 11180 

32984 

27423 

31903 33738 32492 

2021 2020 2019 2018 2017

 المراسالت المذكرات
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ي إطار ملفات ف الدعاوى المقامة خبرات تدخل بشكل عام في مجال إجراءات تحقيق
 .وكذا القضايا العقارية ميةوالصفقات العمو  المسؤولية المرفقية

وقلة الموارد البشرية  لتجاوز العامل الجغرافي الناتج عن شساعة التراب الوطني و
فيما يخص  ، تعمل مصالح الوكالة القضائية للمملكة على تحديد األولوياتالعاملة بها
 .لحضور أشغالها واستدعاء ممثليهاهمية درجة األتصنيف الملفات على حسب و الخبرات 
التنسيق مع القطاعات المعنية وخاصة المصالح الجهوية المعنية بالنزاع من  عن هذا فضال

أجل تأمين الحضور وتقديم المعطيات المتوفرة لديها، ليتم بعد ذلك تدعيم موقفها من طرف 
مصالح الوكالة القضائية للمملكة من خالل اإلدالء للمحكمة بمستنتجات كتابية تتضمن 

ية والقانونية التي تجيب عن كافة النقاط التي أثارها أطراف النزاع خالل الخبرة المعطيات التقن
 البحث.جلسة أو 

VI .اإلحصائيات المتعلقة بالمؤشرات المالية 
، تمكن من تتبع الكلفة المالية للمنازعات مؤشرات التقرير ستةمن  يتناول هذا الشق

واألثر  ،للمملكة القضائية الوكالة هاب توصلت التي القضائية لألحكام المالي وهي األثر
واألموال  ،فراغ المساكن اإلدارية والوظيفيةإاألثر المالي لدعاوى و  ،المالي للمنازعات العقارية

من  32و 28طار الفصلين إوصوائر الدولة المسترجعة في  ،المختلسة المحكوم باسترجاعها
 بة عن تعيين المحامين.والنفقات المترت ،قانوني المعاشات المدنية والعسكرية

 
 األثر المالي لألحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الدولة  -1

ما ب 2021للمملكة سنة  القضائية الوكالة مصالح توصلت
، قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة حكًما 7448مجموعه 

. وقد 2020مقارنة بسنة  % 42وهو ما يعني تسجيل ارتفاع بنسبة 
 مسطرة إطار في المحاكم طريق عن مباشرةإما  حكامذه األتبليغ ه تم
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 شركائها وعبر مصالح رئاسة عبر مباشر غير بشكل القرارات القضائية، أو و األحكام تبليغ
 اإلداريةقرارات قضائية صادرة عن المحاكم األحكام ما بين ميبرز توزيع هذه و  الحكومة.

 االستئنافيةو  العادية ائية صادرة عن المحاكم قرارات قضوم %77 نسبةدارية باال االستئنافو 
طعن الما الملفات موضوع أ ،%1صادرة عن المحاكم التجارية بنسبة  وأحكام %20بنسبة 

 . %2 نسبةفلم تتجاوز  النقضب

 
                                  

 2021سنة القضائية المتوصل بها برسم توزيع األحكام والقرارات  :14مبيان                                      
 

ه األحكام في قضايا يطالب ذصدرت مجموعة من ه و
أكثر بأصحابها الدولة المغربية بتعويضات مالية مهمة تقدر 

ال أن الوكالة القضائية للمملكة إ، مليار درهم 7,3 من
هم، والمتمثلة في لة إليو الموك طار المهامإها تمكنوا في ءوشركا

 لى التصريح بمديونيةإجميع الدعاوى التي تهدف  التدخل في

 %54ه التعويضات بنسبة تفوق ذومكاتبها ومؤسساتها العمومية، من تقليص هالدولة  
 على خزينة الدولة.  مليار درهم 3,3 يناهزلك ما ذموفرين ب

47% 

30% 

15% 

5% 

1% 

2% 

 المحاكم العادية محاكم االستئناف االدارية المحاكم االدارية

 محكمة النقض المحاكم التجارية محاكم االستئناف العادية

  توفير ما يفوق 
ر درهم يامل  3,3

 خزينة الدولةعلى 

 2021برسم سنة 
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وتوزعت المبالغ التي وفرتها الوكالة القضائية للمملكة على خزينة الدولة حسب 
 المصدرة لألحكام والقرارات كالتالي:المحاكم 

 نوع المحكمة )بالدرهم(الموفرالمبلغ 
3 282 312 851,00 

 
 المحاكم االدارية

22 049 926,00 

 
 المحاكم العادية

27 245 502,00 
 

 المحاكم التجارية

3 331 608 279,00 
 

 المجموع

 

 خزينة الدولة حسب المحاكم المصدرة لألحكام والقرارات  : المبالغ التي وفرتها الوكالة القضائية للمملكة على1جدول 

 
 2017لى الفترة الممتدة ما بينإبالرجوع  و

 هاالوكالة القضائية للمملكة وشركاء ، يتضح أن2021و
  تمكنوا من توفير مبالغ مهمة لخزينة الدولة بلغت

ارتفاع  ويدل ذلك عن ،درهم ليارم 14,42
 -2016لممتدة ما بينمقارنة بالفترة ا  13,5%بنسبة

وذلك نتيجة المجهودات المبذولة للدفاع عن  2020
 الدولة أمام القضاء وحماية المال العام. 

 

ما يفوق  توفير  

ر درهم يامل   14,42

 خزينة الدولةعلى 

 2021-2017بين ما 
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 -2021 2017: المبالغ المالية الموفرة في إطار الدفاع عن الدولة ما بين 15 مبيان

 

 الوظيفية فراغ المساكن اإلدارية وإاألثر المالي لدعاوى  -2
زت الوكالة القضائية للمملكة ، رك2021خالل سنة

جهودها على التنسيق المكثف والمتواصل مع جميع 
دارات عمومية ومحامين ومفوضين إشركائها من 
ليل العقبات ذا مختلف المحاكم بغية تذقضائيين وك

فراغ إشكاليات التي تطرح على مستوى دعاوى واإل
يجاد إدارية والوظيفية، واالنكباب على المساكن اإل

لى النتائج إناجعة لها بهدف الوصول حلول 
ه الدعاوى، أال وهو تمكين ذالمتوخاة والمرجوة من ه

دارات العمومية من المساكن المخصصة لها، اإل
ومن استغاللها فيما أعدت له، وضمان استفادة 

طار إين سبقوهم في ذسوة بالإالموظفين الجدد منها 
 مبدأ المساواة وضمان حسن سير المرفق العام.

  ا الخصوص ببلوغ النتائج التالية:ذولة بهذتكللت المجهودات المبقد  و

1,68 

3,14 3,09 3,18 
3,33 
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 حكما  310ما يفو" استصدار  - 
فراغ في مواجهة المحتلين باإل   

 الوظيفية؛ دارية وللمساكن اإل
       313فراغ ما مجموعه إ -

 داريا ووظيفيا؛إ سكنا
  أحكام 10 استصدار -

 بأثر مالي يناهز 
  في درهم  1.015.789,12
احتالل مساكن  دعاوى التعويض عن

 وظيفية.
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  دارية فراغ في مواجهة المحتلين للمساكن اإلحكما باإل 310ما يفو" استصدار
 عبر جميع محاكم المملكة؛ والوظيفية

 جميع تراب المملكة؛داريا ووظيفيا عبر إسكنا  313فراغ ما مجموعه إ 
 في سياق كتعويض  درهم 1.015.789,12لي يناهزبأثر ما حكامأ 10 استصدار

الدعاوى التي يتم رفعها ضد الموظفين أو ذوي حقوقهم المستمرين في شغل تلك 
، وذلك بمطالبتهم بأداء السومة الكرائية الحقيقية المساكن اإلدارية دون وجه حق

 .مضافا إليها تعويض عن الحرمان من االستغالل طيلة مدة االحتالل
 2021لكة برسم سنة الوكالة القضائية للممن حصائيات أالل هذه اإليتضح من خ

دارية، من استرجاع عدد ات منازعات المساكن الوظيفية واإلطار تدبيرها لملفتمكنت، في إ
، ويرجع 2020بالمقارنة مع سنة  قانونيمهم من هذه المساكن موضوع احتالل بدون سند 

الذي كان قد تم توقيفه  فراغ في مواجهة المحتليناإلاألحكام الصادرة ب ذتنفيذلك أساسا الى 
 الحجر الصحي. خالل فترةبسبب جائحة كورونا، 

 استرجاع األموال المختلسة  -3
لوكالة القضائية إطار المهام الموكولة لفي 

، لحماية المال العام ومحاربة الجرائم المالية للمملكة
 في الدعاوى الجنائية نيابة عن نصيبعلى الت تعمل

بالحق المدني السترداد  ةالدولة المغربية كمطالب
ا عملت الوكالة القضائية ذوهك األموال المختلسة.
حكما  13استصدار على  2021للمملكة خالل سنة 
لفائدة الدولة باسترجاع ما  قضتوقرارا قضائيا 

 .درهما  82.769.109,30همجموع

حكما  13استصدار -
وقرارا قضائيا قضت 

 ما مجموعه اعباسترج

82.769.109,30  
 درهم

تنفيذ احكام قضائية -
 بقيمة مالية تقدر ب

3.270.397,15 
 درهم
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فائدة حكام صادرة لة أبتنفيذ ثمانيهذه السنة للمملكة خالل  القضائية الوكالة قامت كما
  من األموال المختلسة. درهم3.270.397,15  الدولة بقيمة مالية تقدر ب

 صوائر الدولة استرجاع  -4
استرجاع الصوائر التي صرفتها الدولة  مهمة للمملكة القضائية وكالةلل أوكل المشرع

 ، واللذانالعسكريةو المعاشات المدنية  يمن قانون 32و 28ينلموظفيها في إطار الفصل
من أجل  إمكانية الحلول محل موظفيها، ضحايا الحوادث خاصة حوادث السيرها لان يمنح

من المسؤول بسبب هذه الحوادث  عن العمل همأثناء توقف هماسترجاع المبالغ التي صرفتها ل
 .عن الضرر وشركات التأمين التي تؤمن هذه األضرار

على استرجاع  2021لقضائية للمملكة خالل سنة في هذا السياق، عملت الوكالة ا و
الحبية التي دأبت المؤسسة على تتبعها مع  اطرفي إطار المس مليون درهم 5,15 مبلغ

 .2020مقارنة مع سنة  % 26شركات التأمين بزيادة قدرها 

 
 2021-2017اإلحصائيات المتعلقة بصوائر الدولة المسترجعة حبيا ما بين :  16 مبيان
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جراءات اإل ذملت الوكالة القضائية للمملكة على اتخاكما ع
األحكام القضائية الصادرة خالل سنة  ذالالزمة من أجل تنفي

 2.118.808,82  قدرهضد شركات التأمين بأثر مالي  2021
لى مساطر إاللجوء  عن طريق ،باإلضافة إلى الفوائد القانونية درهم
ما صرفته الدولة من  لك من أجل استرجاعذعبر المحاكم و  ذالتنفي

 صوائر لفائدة موظفيها.

أغلب  في  تلتزم  الشارة إليه في هذا الباب، أن شركات التأمين مما تجدر اإل و
خبار الوكيل القضائي للمملكة بالدعاوى المقامة ضدها طبقا للفقرة الثانية من إباالحيان 
لك ذو ، عاشات العسكريةمن قانون الم 32والفصل  ،من قانون المعاشات المدنية 28الفصل 

طار مسطرة الصلح. إلك حتى في ذرغم صدور اجتهادات عن محكمة النقض تلزمها ب
هذا اإلشكال قامت الوكالة القضائية للمملكة بالتنسيق مع المديرية العامة لألمن ولتجاوز 

حوادث السير التي الوطني والدرك الملكي من أجل تمكينها من جميع المحاضر المتعلقة ب
كما  .ون عمومي ون ها موظفايافي كافة التراب الوطني والتي يكون ضح اماينها مصالحهتع

والمالية قصد التبليغ عن هذه الحوادث  االقتصاديتم التنسيق مع مديرية الميزانية بوزارة 
   اإلعفاء المختصة إزاء المنخرطين في نظام المعاشات المدنية.لجنة محاضر إحالة بواسطة 

  اةلمحامامكاتب أتعاب  -5
في القضايا سيما بالمحامين الحيان في بعض األ الوكالة القضائية للمملكة تستعين

حضورا مستمرا في المحكمة أو التي تستدعي  قتضي، كتلك التي تذات الطابع الخاص
في هذا . أو خارج التراب الوطني جراءات استثنائية خارج المدار الحضري لمدينة الرباطإ

في أو مع مكاتب المحاماة في قضايا تتعلق بالتحكيم التجاري الدولي  اإلطار، تم التنسيق
 بعض القضايا المتعلقة بإفراغ المساكن الوظيفية. الجنائية، فضال عنبعض القضايا 

 المسطرة الحبية

 مليون درهم      5,15 

المسطرة القضائية    

 درهم مليون 112, 
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93% 

7% 

 األتعاب المتعلقة بالتحكيم

األتعاب المتعلقة بالقضايا 
 األخرى

جراءات التي وتحرص المصالح التابعة للوكالة القضائية للمملكة على تتبع كافة اإل
 وثائق الضرورية ألداء مهامه في أحسنيتخذها المحامي مع العمل على تمكينه من ال

 الظروف. 
بكلفة إجمالية  بيان أتعاب 1417بتصفية  2021قامت المؤسسة خالل سنة قد و 
بيان أتعاب تهم ملفات التحكيم الدولي  24إضافة إلى تصفية  .مليون درهم3,6 بلغت 

  . مليون درهم49,5 بكلفة إجمالية بلغت 

 ه األتعاب كالتالي:ذهل جماليةقيمة اإلتوزعت ال و     
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همية تقل أ بمجموعة من المهام غير القضائية التي ال الوكالة القضائية للمملكة تقوم 
طر القانونية، المخاالمنازعات ومن الوقاية من وترتبط بدورها في  ،عن مهامها في الدفاع

لحلها، كما تساهم الودية والطرق المساطر سة بتسوية المنازعات باعتماد تهتم المؤس حيث
لإلدارات قانونية  ستشاراتافي نشر المعلومة القانونية والقضائية بفضل ما تقدمه من 

قوانين. وفي نفس اإلطار، بداء الرأي بخصوص مجموعة من مشاريع ومقترحات وا  العمومية 
ازات العلمية عبر مجموعة من اإلصدارات على مجموعة من اإلنجالمؤسسة تسهر 

عالقة بمجاالت ذات وقطاعية موضوعاتية  دراساتب القيام فضال عن ،والمشاركات العلمية
  لفائدة موظفي بعض القطاعات الوزارية. المنظمة الدورات التكوينية والمساهمة فيتدخلها، 

، 2021سنة كة، برسم الوكالة القضائية للممل تتلخص أهم االنجازات التي حققتها و
 فيما يلي:
 

I.2021نجزتها المؤسسة خالل سنة الدراسات الموضوعاتية التي أ 
 

دراسة حول مشروعية قرار فرض "جواز التلقيح" في ضوء أحكام الدستور ومرسوم 
جراءات اإلعالن عنها في ظل  بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بالطوارئ الصحية وا 

 مة.ضرورات حماية الصحة العا

من طرف تلقيح فرض جواز ال بعدر ثيأضوء النقاش الذي  علىذه الدراسة نجاز هإتم 
ائحة لمواجهة تداعيات ج حترازيةاالطار التدابير إفي   2021أكتوبر  21بتاريخ السلطات 

وتعتبر بذلك  لى ممارسة طعون باإللغاء ضد القرار المذكور.إكورونا، ولجوء بعض الهيئات 
من أجل تحليل موضوعي لمواجهة أية منازعة محتملة غايتها  اواستباقي ااستشرافي عمال

 .مساءلة الدولة عن قرار فرض جواز التلقيح
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إلشكاالت القانونية التي قد يطرحها اعتماد "جواز امقاربة الدراسة تتضمن هذه  و 
عامة التلقيح" كإجراء احترازي إلزامي وحصري للولوج إلى المرافق العمومية والفضاءات ال

المغلقة والتنقل بين المدن والسفر إلى الخارج، ومدى مشروعية إقرار هذا اإلجراء من حيث 
كالحق في  ،الشكل وكذا من حيث المضمون لتقاطعه مع مجموعة من الحقوق الدستورية

من الخدمات  ستفادةاالالحق في و  ،التنقل والحق في االستفادة من خدمات المرفق العمومي
 وحماية المعطيات الخاصة. ،التعليمفي  والحق ،الصحية

 : تتلخص اإلشكاالت القانونية التي تم تناولها بالتحليل في محورين وهما كالتالي و
إثبات مشروعية قرار جواز التلقيح المتخذ بناء على أحكام الدستور ومرسوم  حول -

جراءات اإلعالن عنها  بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بالطوارئ الصحية وا 
ات وآثار جائحة عالمية والذي اقتضته ضرورات حماية الصحة العامة في ظل إكراه

 ؛استثنائية
المتخذ  حول انتفاء األسس القانونية والمبررات الواقعية للطعن باإللغاء في القرار -

ثارة مسؤولية الدولة عن إجراءات تنزيله في ظل إبفرض "جواز التلقيح" أو 
 ات القضائية للقضاء المغربي والمقارن.المقتضيات القانونية والتوجه

 ظروف اقتضته احترازي  كتدبير التلقيح جواز فرض مشروعية األول: المحور
 عالمية جائحة آثار لمواجهة استثنائية

 من جهة إن تحديد مدى مشروعية فرض جواز التلقيح من وجهة نظر قانونية ودستورية
سيتم تناوله من التلقيح من جهة أخرى،  والمسؤولية القانونية عن تنزيل قرار فرض جواز

 :ةالموالي وعخالل الفر 
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 الدستورية الرقابة على وتأثيرهما االستثنائية والظروف الضرورة حالة األول: الفرع
  التنفيذية. السلطة أعمال على

بالرجوع إلى العديد من الكتابات في الفقه الدستوري عند تحديده آلثار حالة الضرورة 
ة الدستورية، نجد أنها أجمعت على وجوب اعتماد المرونة في هذه الرقابة ومن على الرقاب

ذلك على سبيل المثال ما صرح به الدكتور بكر قباني في مؤلفه "دراسة في القانون 
الدستوري" معرفا حالة الضرورة بأنها:" الحالة التي تعلن بصفة مؤقتة، استنادا إلى خطر 

المشروعية على أعمال السلطة التنفيذية التي تمليها داهم يحدق بالوطن، فتخلع صفة 
مع وجوب أال  ،نها هذه الصفة في الظروف العاديةالظروف االستثنائية، ولو انتفت ع

تتجاوز هذه األعمال القدر الذي تستلزمه الظروف المذكورة، وأن تلتزم السلطة التنفيذية بعدم 
 1واجهة الظرف الطارئ".مخالفة أحكام القوانين االستثنائية الصادرة لم

" نظام  :كما عرف أيضا جانب من الفقه الدستوري حالة الضرورة و بين آثارها بأنها
، وال يلجأ إليه إال بصفة دستورية لحماية المصالح الوطنية قانوني يتقرر بمقتضى قوانين

ي تهدد أو بأنها : "تلك الظروف الشاذة الت 2استثنائية ومؤقتة لمواجهة الظروف الطارئة".
السالمة العامة واألمن العام والنظام في البالد... ، فيسمح خاللها للسلطة التنفيذية اتخاذ 
 إجراءات استثنائية ال تدخل ضمن اختصاصاتها العادية وهذا لضمان بقاء واستمرارية الدولة،
ا ومؤسساتها، واستتباب الوضع ، وحفظ النظام العام والحريات العامة في إطار شرعي طبق

 .3لما يقتضيه الدستور"

                                                           
1
 .78بكر قباني " دراسة في القانون الدستوري، دار النهضة العربية القاهرة ص   

2
 .25ص  1981مؤلفه "الرقابة على اعمال السلطة القائمة على حالة الطوارئ، جامعة القاهرة مصر حقي إسماعيل بربوتي في  

3
 .05ص  1976دار النهضة العربية  1بكر قباني " القانون اإلداري ط   
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أن حالة الضرورة في نطاق القانون الدستوري، توجد كلما  4ويرى الدكتور "يحي الجمل"
وجدت الدولة في وضع ال تستطيع فيه أن تواجه أخطارا معينة، سواء كان مصدرها داخليا 

 اع العادية.أو خارجيا إال بالتضحية باالعتبارات الدستورية، التي ال يمكن تجاوزها في األوض

وفي هذا اإلطار، فقد سبق لمنظمة الصحة العالمية، أن أعلنت أن تفشي فيروس 
مما يعني أن جملة من االلتزامات  ،تجد يشكل حالة طوارئ صحية عالميةكورونا المس

المتعلقة بحقوق اإلنسان يمكن أن تخضع لعدم التقيد بها بسبب هذه الحالة وفق شروط معينة 
ومن ضمن هذه الحقوق الحق  ،اسيةمن العهد الدولي للحقوق المدنية والسي 4حددتها المادة 

 في التنقل، والحق في حماية الحياة الخاصة. 

للجنة حقوق اإلنسان التابعة لهيئة األمم المتحدة أنه  29ولقد جاء في التعليق العام رقم 
األحكام المنظمة  يجب على الدولة أن تتصرف في حدود أحكام قانونها الدستوري وغيرها من

 إلعالن الطوارئ لممارسة سلطات استثنائية.

 2020كما أن المجلس الوطني لحقوق اإلنسان بالمغرب في تقريره السنوي لسنة  
خلص إلى أن اختيار السلطات العمومية تشريع مرسوم بقانون  2021مارس في الصادر 

ر واستنادا على اللوائح من الدستو  24و 21لحالة الطوارئ الصحية بناء على الفصلين 
التنظيمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، وسلك مسطرة دستورية استعجالية وقانونية، 

، لتلك الغاية، أملته ضرورة طارئة تتماشى مع سياق دولي يتميز بتفشي 81عبر الفصل 
لى مرض أعلن عنه كجائحة عالمية تستوجب اتخاذ تدابير مستعجلة لمواجهته. كما خلص إ

أن تقييد بعض الحقوق بموجب هذا المرسوم بقانون كان متماشيا مع ما نصت عليه المادة 
الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على اعتبار أن هذا الوباء يهدد 

 حياة األمة.

                                                           
4
 .1999القاهرة  دار النهضة العربية 2يحيى الجمل " الضرورة في القانون الدستوري وبعض تطبيقاتها المعاصرة )دراسة مقارنة( ط  
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كما أن القضاء اإلداري المغربي في أوج األزمة الصحية عرضت عليه دعوى قضائية 
علق بمناقشة أحد قرارات السلطات العليا بإقفال المجال الجوي المغربي وحظر الرحالت تت

لى المغرب، فكان جوابه عن ذلك من خالل قرار أصدرته محكمة االستئناف  الجوية من وا 
في الملف عدد  26/03/2020بتاريخ  210اإلدارية بالرباط تحت عدد 

 جاء في حيثياته ما يلي: 422/7202/2020

من جهة أخرى فإن البادي من أورا" الملف أن استمرار تواجد  هحيث إن و "
المستأنف عليه في منطقة العبور بمطار محمد الخامس بعدما كان قادما من دولة ليبيريا 
في اتجاه دولة تونس، إنما يرجع إلى قرار السلطات المغربية بفرض حظر جوي في إطار 

" وهو قرار 19انتشار وباء كورونا المستجد" كوفيد التدابير االحترازية المتخذة لمحاربة
مقتضياته إال في الحاالت  نالخروج ع سيادي بامتياز ال يمكن تعطيل آثاره القانونية أو

التي يقررها قرار الحظر نفسه أو قرارات الحقة متخذة من نفس السلطة المختصة ، وال 
من القانون رقم  38في المادة مجال في ظل هذا الوضع للدفع بخر" المقتضيات الواردة 

قامة األجانب بالمملكة 03-02 ، بالهجرة غير المشروعة المغربية و المتعلق بدخول وا 
والتي تخ  اإلجراءات المواكبة لالحتفاظ باألجنبي في منطقة االنتظار ألسباب فردية 

ليس استنادا إلى أوضاع ويسري تطبيقها في الحاالت العادية و  ،تخ  هذا األخير
 ."ستثنائيةا

 والموضوع الشكل حيث من التلقيح جواز فرض قرار سالمة الثاني: الفرع
المرسوم بقانون رقم  إذا كان إقرار "جواز التلقيح" يستند إلى نص قانوني صريح هو

جراءات اإلعالن عنها  2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وا 
ه البرلمان وفق أحكام الدستور، وكان هو اإلطار الذي على المنوه به أعاله والذي صادق علي

أساسه تم إعالن جميع التدابير االحترازية السابقة عن جواز التلقيح، فإن القول بأن فرض 
للولوج إلى فضاءات معينة هو مس بالحياة الخاصة لألفراد، لكونه إجراء ينطوي  هذا الجواز
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بالتالي فهو ينتهك حقوق اإلنسان كما هو متعارف و  ،في جوهره على فرض التلقيح باإلكراه
 عليها دوليا، يظل أمرا يمكن تفنيده من خالل إبراز االعتبارات التالية:

إن حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية إذا كان مبدأ دستوريا  :االعتبار األول
يقول بإطالقية ممارسة  ، فإنه في المقابل ليس هناك منوقيا وكونيا ال يختلف عليه اثنانوحق

هذه الحريات وعدم جواز تقييدها أو تنظيمها أو بيان إجراءات ممارستها لضمان التوازن فيما 
، وهكذا نجد أن القضاء الدستوري المغربي قد أقر بهذا ا وبين باقي المقتضيات الدستوريةبينه

، يشكل خرقا للدستور بل المشرع الالمبدأ وبين أن تقييد الحريات في إطار تنظيم لها من ق
في إطار احترام  تي تقتضي مراعاة مقتضيات الضرورةفما بالك في الحاالت االستثنائية ال
، وهكذا نجد على شكل يضمن عدم التعارض فيما بينهاالمبادئ الرامية إلى صيانة الحريات ب

ا م 2013غشت  13بتاريخ  921سبيل المثال في قرار صادر عن المجلس الدستوري  رقم 
 يلي :
لئن كان يحق للمشرع، السيما من أجل حماية أمن وحرية المواطنات والمواطنين  "

وضمان سالمة السكان وسالمة التراب الوطني وصيانة المال العام........ أن يسن 
جراءات خاصة استثنائية من اإلجراءات العامة ..... فإن المشرع المقيد  ......قواعد وا 

لمبادئ الرامية إلى صيانة الحريات والحقو" األساسية المكفولة دائما بضرورة احترام ا
 .للجميع .... يتعين إحاطة االستثناءات المشار إليها بأكبر قدر من الضمانات"

من الدستور على أن الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل  20لقد نص الفصل  و
قوق اإلنسان والمواطن إنسان ويحمي القانون هذا الحق، كما نص اإلعالن الفرنسي لح

 ما يلي: 1789غشت  26المؤرخ في 
ممارسة الحقوق الطبيعية لكل إنسان ليس لها من حدود سوى تلك التي تمكن غيره  "

 .من أفراد المجتمع من التمتع بنفس هذه الحقوق"
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فالحقوق والحريات المطلقة في ذاتها تقتضي عند تصريفها مقتضيات تجعل من 
فتعايش كتلة  ؛ الحريات نفسهاجبها المحافظة على هذه الحقوق و تحديدها ضرورة تستو 

يجاد طريقة للتوفيق عند ممارستها، وهكذا  الحقوق والحريات المختلفة يقتضي الموازنة بينها وا 
فرض قيود على بعض الحقوق والحريات الفردية بموجب حالة الطوارئ الصحية جاء فإن 

ـ وقد كان ق في السالمة الصحية للمواطنينالحمن أجل حماية حق أولى بالرعاية هو 
من الدستور من أجل  24و 21المرسوم بقانون موفقا لما استند في ديباجته على الفصلين 

 التأسيس له. 

المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية  حترازيةاالدير بالذكر أن جميع اإلجراءات جو          
دستوري وتعد لتلقيح" جاءت في إطار قانوني و ا من لدن الحكومة و على رأسها فرض "جواز

بحق خطوة أساسية للحد من انتشار فيروس كورونا حماية للحق في السالمة الصحية للسكان 
وأن اإلحجام عن قيام الدولة بواجبها في هذا  ،أعاله 21المكفول دستوريا بموجب الفصل 

اري عن أي تقصير قد ينسب إليها اإلطار هو الذي من شأنه إثارة مسؤوليتها أمام القضاء اإلد
في إطار حماية هذا الحق كما يتجلى  على سبيل المثال من خالل الدعوى االستعجالية التي 

 19بادرت إلى رفعها إحدى الجمعيات المهنية لألطباء في فرنسا أمام مجلس الدولة بتاريخ 
 تروم من خاللها ما يلي:  2020مارس 

الصحي على سائر أرجاء  رتضامن والصحة بتعميم الحجوزير الأمر الوزير األول و  -1
البالد مع اتخاذ حزمة من اإلجراءات الكفيلة بضمان الحق في الحياة وفي السالمة الصحية 

 .للسكان 

أمر الوزير األول ووزير التضامن والصحة باتخاذ جميع اإلجراءات الكفيلة بضمان  -2
 باء كورونا لعموم المواطنين.عن و  Tests de dépistageتوفير روائز الكشف 
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بالنظر للصالحيات التي يتمتع بها قاضي المستعجالت الفرنسي بموجب و       
 439674ذا األخير أمرا تحت عدد من مدونة المحاكم االدارية، أصدر ه  L.521-2المادة

ضامن قضى فيه بقبول الطلب مع أمر الوزير األول ووزير الت 22/03/2020تاريخ و 
 ا يلي:الصحة بمو 

  توضيح المقصود ب "االستثناء ألسباب صحية" من حظر التجول المأمور به من
 لدن الحكومة؛

  إعادة النظر في االستثناء من حظر التجوال بعلة "التنقالت القصيرة بالقرب من
المسكن" لما تحمله من تهديد خطير للصحة العامة ومساس بإجراء الحجز 

 الصحي؛
  العامة الناجمة عن اإلبقاء على "األسواق المفتوحة" تقييم المخاطر على الصحة

 في وجه العموم أخذا بعين االعتبار حجمها ووتيرة تردد الزبناء عليها.

وفي المقابل فقد أكدت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان على أن الدول في إطار 
وتحد من بعض  ،مواجهتها آلثار جائحة كورونا يمكنها أن تتخذ إجراءات تتسم باإلجبارية

ففي هذا الصدد، عرضت  .الحريات الفردية دون أن يعتبر ذلك انتهاكا للحقوق األساسية
على سبيل المثال أمام المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان دعاوى ضد جمهورية التشيك، 

)الحق في  8تتعلق بفرضها التلقيح اإلجباري لألطفال على اعتبار أنه يشكل انتهاكا للمادة 
 رام الحياة الخاصة( من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان والتي تنص على أن:احت

  ؛خاصة والعائلية ومسكنه ومراسالتهلكل إنسان حق احترام حياته ال -1"

ال يجوز للسلطة العامة أن تتعرض لممارسة هذا الحق إال وفقا للقانون وبما تمليه -2
القومي وسالمة الجمهور أو الرخاء االقتصادي الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصالح األمن 
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للمجتمع، أو حفظ النظام ومنع الجريمة، أو حماية الصحة العامة واآلداب، أو حماية حقوق 
 ."اآلخرين وحرياتهم

صوتا مقابل صوت واحد،  16وقد قررت المحكمة األوروبية في حكم نهائي، بأغلبية 
قية األوروبية لحقوق اإلنسان. وجاء في تعليلها أن من االتفا 8أنه ال يوجد أي انتهاك للمادة 

سياسة التلقيح التي تبنتها الجمهورية التشيكية تسعى إلى تحقيق األهداف المشروعة المتمثلة 
في حماية الصحة وحقوق اآلخرين، إذ إنها تحمي كل أولئك الذين يتلقون اللقاحات المعنية 

والذين يعتمدون على المناعة الجماعية للحماية  وأولئك الذين ال يمكن تطعيمهم ألسباب طبية
 من األمراض المعدية الخطيرة المعنية. 

وبالتالي، فإن الدولة تتمتع بهامش كبير من التقدير في هذا السياق الذي أملته 
الضرورة في مجتمع ديمقراطي، خاصة أن ذلك يحظى بدعم قوي من السلطات الطبية 

ستجابة للحاجة االجتماعية الملحة لحماية الصحة الفردية المختصة على اعتبار أنه يشكل ا
والعامة من األمراض المعدية ولتجنبها. واعتبرت المحكمة أن المصالح الفضلى لألطفال 
يجب أن تسود في جميع القرارات التي تتعلق بهم، بحيث يجب أن يكون الهدف من التلقيح 

تلقيح أو المناعة الجماعية. ولذلك، هو ضمان حمايتهم من األمراض الخطيرة من خالل ال
 لألطفال. ىالتشيك تتماشى مع المصالح الفضل فهي تالحظ أن السياسة الصحية لدولة

وفيما يتعلق بالغرامة اإلدارية التي فرضت على أولياء األطفال، فقد اعتبرت المحكمة 
اق بدور وأنه على الرغم من أن رفض األطفال المتقدمين لاللتح ،أنها لم تكن مفرطة

الحضانة يعني بالنسبة إليهم تفويت فرصة لتنمية شخصيتهم، فإنه كان تدبيرا وقائيا وليس 
 عقابيا وكانت آثاره محدودة في الزمن.

، حيث جاء في "التضامن االجتماعي"ولقد استندت المحكمة في حكمها على مبدأ  
 تعليلها أنه:
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لتزاما قانونيا يمكن أن يثير أسئلة على الرغم من أن المسلم به هو أن جعل التطعيم ا"
حساسة، فإنه ال ينبغي أن يقتصر ذلك على وجهة نظر أولئك الذين يعارضون االلتزام 
بالتلقيح؛ ولكن يجب النظر إليه من وجهة نظر أهمية التضامن االجتماعي، فالهدف من 

ين بشكل االلتزام المعني هو حماية صحة جميع أفراد المجتمع، ال سيما أولئك المعرض
خا  ألمراض معدية حيث يتم تشجيع بقية السكان على تحمل مخاطر أقل من خالل 

 التلقيح ".
هي  19كما اعتبرت المحكمة أن الظروف التي يمر منها العالم بسبب جائحة كوفيد 

 .5ظروف استثنائية ال يمكن تجاوزها باستعمال أدوات قانونية وتنظيمية عادية

إن فرض "جواز التلقيح" كإجراء احترازي إجباري ليس تجاوزا  :االعتبار الثاني        
كما قد يرى البعض على اعتبار أن  ،لسلطات الحكومة وال تدخال في اختصاصات المشرع

األساسية التي يعتبر التشريع فيها من  ن شأنه المساس بالحريات والحقوق هذا اإلجراء م
 لدستور.من ا 71اختصاص البرلمان طبقا لمقتضيات الفصل 

بإجراء تنظيمي يدخل ضمن السلطات التنظيمية  هذلك أن األمر يتعلق في حقيقت       
المتعلق بسن  2.20.292ويأتي تنزيال لنص تشريعي هو المرسوم بقانون رقم  ،للحكومة

جراءات اإلعالن عنهاأحكام خاصة بحالة الطوا ومعلوم أن هذا المرسوم  .رئ الصحية وا 
من الدستور الذي جاء في فقرته األولى ما  81طار مقتضيات الفصل بقانون قد صدر في إ

 يلي:

                                                           
من اعتبارهم من عرضت قضية أخرى على المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان تقدمت بها مجموعة من اإلطفائيين الفرنسيين ضد إلزامية التلقيح المفروض عليهم    5

ب المرفوع أمامها يخرج عن اختصاصها طبقا ن الطلأب 672في قرارها عدد  2021غشت  24مامية، وقد قضت المحكمة بتاريخ الفئات الموجودة في الصفوف األ
معه  من نظامها والذي يسمح باللجوء إليها كلما كانت هناك حالة استعجال قصوى مستمدة من وجود خطر حقيقي لإلضرار ال يمكن إصالحه مما يعتبر 39للفصل 

جباريته ليس خطرا داهما يقتضي تدخلها.  أن المحكمة قيمت إلزامية التلقيح وا 
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يمكن للحكومة أن تصدر خالل الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي  "
يعنيها األمر في كال المجلسين مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من 

 ."ليةمان خالل دورته العادية المواطرف البرل

المرسوم بمقتضى القانون وتفعيال لمقتضيات هذه الفقرة فقد تمت المصادقة على هذا 
، ومن ثم فإن اتخاد 2021مارس  04الذي نشر بالجريدة الرسمية المؤرخة في  20.63رقم

احترازية تحد من الحريات الفردية تمت بموجب هذا المرسوم بقانون وفرض "جواز  تدابير
نزيل لنص قانوني، ومن تم ال يمكن اعتباره ماسا بشكل مباشر ببعض التلقيح" إنما هو ت
 الحقوق الفردية.

وعلى هذا األساس، فإنه ال يمكن بأي حال من األحوال من وجهة قانونية صرفه 
مناقشة تعارض فرض جواز التلقيح مع المقتضيات الدستورية، ما دام أن النص الذي تم 

تور وبناء على أحكامه ومقتضياته، كما أن النص اتخاذه في إطاره جاء في إطار الدس
 القانوني السابق لم تناقش دستوريته وفق المسطرة القانونية المقررة.

وفي جميع األحوال، فإن حالة الطوارئ الصحية بما تقتضيه من وضعية استثنائية        
 مؤقت. فردية بنص قانوني وفي إطارفرضت لحماية مصلحة عليا تقييد بعض الحريات ال

قراطية أو مبادئ حقوقية قيم ديم ةوقد أكدت العديد من الدول على عدم تعارض ذلك مع أي
المجلس الدستوري الفرنسي بموجب قراره عدد  نجد أنوفي هذا الصدد  .ودستورية

20/2021/864 DC  وهو يفحص دستورية القانون المتعلق  2021غشت  05المؤرخ في
ورده على االنتقادات المضمنة بالطعون  05/08/2021الصادر بتاريخ بتدبير األزمة 

له "جواز التلقيح" الدستورية المحالة عليه، صرح  بدستورية فرض "الجواز الصحي" )الذي يقاب
بالغ الحكومة المغربية( استنادا إلى صالحية المشرع في "المواءمة و  المفروض بموجب

جسدة في حماية الصحة العامة وبين احترام الموازنة بين الغاية ذات الطبيعة الدستورية المت
من بينها على وجه الخصوص حرية التنقل التي تعتبر و  ،الحقوق والحريات المكفولة دستوريا"
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من إعالن حقوق االنسان  4و  2ن جزء من الحرية الشخصية المحمية بموجب المادتي
 2بموجب المادة مكفول كذا الحق في احترام الحياة الخاصة الو  1789والمواطن لسنة 

من نفس  11بموجب المادة األفكار المقرر في التعبير الجماعي عن اآلراء و  الحقالمذكورة و 
معتبرا بأن اإلجراءات المضمنة بالقانون المذكور بما فيها فرض "الجواز الصحي" ، اإلعالن

لبدائل وذلك بالنظر إلى جملة ا تبقى متوازنة مع الحماية المكفولة دستوريا لتلك الحقوق 
 المتجلية أساسا فيما يلي:انات التي أعتمدها هذا القانون و الضمو 

ن المعارف العلمية والمعطيات المتوفرة لدى المشرع حول الوضعية الراهنة لتفشي الوباء إ -
تبرر ضرورة التمكين القانوني للسلطات العمومية من اتخاذ اإلجراءات االحترازية الكفيلة 

 محمي دستوريا؛بحفظ الحق في الصحة ال
ن تلك اإلجراءات تبقى محدودة في الزمن )تغطي الفترة من تاريخ النشر في الجريدة إ -

( وهي الفترة التي ارتأى المشرع أنها تشكل خطرا على الصحة 15/11/2021الرسمية لغاية 
 العامة بالنظر لتفشي سالالت جديدة للوباء؛

ماكن التي تعتبر األنشطة المرتبطة بها ن المشرع حصر تطبيق تلك اإلجراءات على األإ -
بطبيعتها محفزا النتشار الوباء وعزز تطبيقها بالنسبة للمؤسسات والمرافق الصحية بضمانة 
أن "الجواز الصحي" ال يطلب إال من األشخاص المرافقين أو زوار المرضى أو األشخاص 

 ؛ت مبرمجة مسبقاالذين يتم استقبالهم لتلقي عالجا
أقر أن تطبيق تلك اإلجراءات على المحالت والمراكز التجارية ال يحد بأي  ن المشرعإ -

حال من األحوال من ولوج األشخاص للخدمات والسلع األساسية كما ال يحد من الولوج 
 ؛بتلك المراكز والمحالت التجارية لوسائل النقل العمومي المحيطة

ت عبر وسائل النقل العمومي جواز ن المشرع أقر بالنسبة للتنقالت الطويلة بين الجهاإ -
 ؛)الجواز الصحي عند "وجود استعجالتجاوز تلك اإلجراءات 
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ن المشرع أكد على أن تطبيق اإلجراءات المفروضة على العموم يمكن االلتزام بها عن إ  -
 طريق االدالء على حد سواء:

  ؛ Justificatif de statut vaccinal  إما بدليل وضعية الملقح )الجواز الصحي( - 
 ؛إما بكشف سلبي -
 فيروس الكوفيد؛هادة الشفاء بعد اإلصابة بإما ش -
ن تلك اإلجراءات ال تشكل بحسب القانون المذكور أي إجبار للتلقيح وأي إجبار على إ -

 العالج؛
ن المشرع أكد أن مراقبة التوفر على الوثائق المطلوبة للولوج ألحد المرافق أو الخدمات إ -

أو  ال يمكن ممارسته إال من طرف السلطات أو من طرف مستغلي المرافق المذكورة
غير أن تقديم تلك الوثائق يتم بشكل ال يسمح بالتحقق من  ،الخدمات أو األنشطة المذكورة

"طبيعة الوثيقة المحصل عليها" وغير مرفق باإلدالء ببطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة 
 agents des forces deان ذلك أمام رجال القوات العام أخرى تقوم مقامها إال إذا ك

l’ordre  .بشكل حصري 

ع القائلة بعدم الجدوى من هذا وبالتالي يكون المجلس الدستوري الفرنسي قد رد الدفو 
جراء تعديا على الحقوق من تفشي الوباء وباعتبار هذا اإل جراء في الحد والحيلولةاإل

تور ومنها حرية التنقل والحق في احترام الحياة الخاصة والحريات المكفولة بموجب الدس
 لألفراد وحرية التعبير الجماعي عن األفكار واآلراء.  

هذا القرار يمكن القول أنه رهن دستورية القانون بما تضمنه من لوبالقراءة المتأنية 
خذة، وال رغم اإلجراءات االحترازية المت ،إجراءات تسمح بضمان الحقوق والحريات الفردية

 تطرح وثيقة وحيدة بل توجد بدائل لها عند تعذر الحصول عليها.
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وفي قضية أثيرت في مواجهة الحكومة الهولندية ضد استعمال الجواز الصحي  
كوثيقة ضرورية لولوج بعض الفضاءات العامة على أساس أن ذلك يتعارض مع الحقوق 

المحكمة الهولندية بمدينة الهاي في  األساسية ويشكل تمييزا بين أفراد المجتمع فقد صرحت
-C09-618078في الملف عدد  06/10/2021بتاريخ  عنها حكم صادر

KGZA21892 ما يلي: جاء فيه 
ن هناك أساس قانوني لفرض جواز المرور الصحي ما دام أن الدولة قد أوضحت إ" 

هذا الجواز  بشكل مفهوم أن تدابير كورونا ال تزال ضرورية. وذهبت المحكمة إلى أن فرض
حال من األحوال مبدأ عدم  له غرض مشروع هو الحد من انتشار الفيروس وال ينتهك بأي

كما ال يوجد أي انتهاك غير مناسب للحقوق األساسية األخرى حقوق االنسان وحق  ز،التميي
 حفظ البيانات الخاصة.

في كثير ما دام أن الحكومة قدمت أدلة على أن الحفاظ على مسافة التباعد صعب و 
من األماكن، واختارت العمل بالجواز الصحي في المطاعم ودور السينما والمسارح وقاعات 

 .الحفالت الموسيقية وفي المناسبات لمنع انتشار فيروس كورونا

عاًما أو  13وباستخدام رمز االستجابة السريعة، يمكن ألي شخص يبلغ من العمر 
أو اختباره سلبًيا لفيروس  Covid-19تعافيه من  أكثر إثبات أنه قد تم تطعيمه بالكامل أو

 ساعة." 24كورونا قبل 
وحكم القاضي بناء على كل هذه المعطيات بأن استخدام هذه الوثيقة ال يتعارض  

 .مع حظر التمييز، وال ينتهك الحقو" األساسية وحقو" اإلنسان

 28/08/2021كما صرحت المحكمة اإلدارية بمنبولييه في دعوى استعجالية بتاريخ 
الجواز الصحي الذي تقدم به أطراف يدعون حرمانهم  تنفيذ قرار فرضبرفض طلب إيقاف 

بفعل هذا اإلجراء من الولوج إلى الحاجيات األساسية بعد رفض مركز تجاري ولوجه لعدم 
على الوثيقة المذكورة، كما رفضت المحكمة في نفس الوقت طلب الشركة التي تسير  متوفره
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ذكور بدعوى تقلص مداخيلها ورقم معامالتها مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة المركز الم
 بفعل اعتماد الجواز الصحي، وعللت المحكمة قرارها بما يلي:

لى المصلحة العامة المرتبطة بمواجهة انتشار  "بالنظر إلى العناصر السابقة الذكر وا 
ل من أجل التدخل للحفاظ على حرية ، فإن الشركة لم تثبت حالة االستعجا19وباء كوفيد

التجارة والمبادرة كشرط أساسي لتدخل قاضي المستعجالت من أجل إيقاف تنفيذ القرار 
 شركة  "ب" و "م .ب"( قضية2104451عدد )قرار  المطلوب إيقاف تنفيذه."

ولعل الحكومة المغربية قد انتبهت إلى بعض الصعوبات الناجمة عن فرض جواز 
ة وحيدة على الجميع بما فيهم الذين استفادوا من جرعة واحدة حيث أصدرت التلقيح كوثيق
 جاء فيه ما يلي: 2021اكتوبر 24بالغا بتاريخ 

 ن"وفي إطار تسهيل هذه العملية تخبر الحكومة المواطنات والمواطنين الذي
أنه بإمكانهم الحصول على  19تلقوا الجرعة األولى من اللقاح المضاد لكوفيد 

تلقيح المؤقت وذلك لتمكينهم من االستفادة من بعض االمتيازات التي جواز ال
 ."الولوج لعدد من المصالح والخدماتيتيحها جواز التلقيح النهائي وتحسين 

كما عمدت فيما بعد إلى تجاوز اإلشكال المتعلق بتخويل األشخاص الذين يتعذر 
بالجواز باإلدالء بوثيقة بديلة  عليهم طبيا إجراء التلقيح إمكانية االستعاضة عن اإلدالء

إذ أعلنت في هذا  ؛ن من طرف السلطات الصحية المختصةصادرة عن أطباء معتمدي
عن إطالق خدمة  2021نونبر  04اإلطار وزارة الصحة والحماية االجتماعية، يوم الخميس 

، تمنح بناء على قرار اللجن الطبية 19-إصدار وثيقة اإلعفاء من التلقيح ضد كوفيد
واإلقليمية، لألشخاص الذين لديهم موانع للتلقيح، وذلك في إطار االستراتيجية الوطنية للتلقيح 

  .6ضد فيروس كورونا المستجد، وعلى ضوء البيانات والمعطيات الوطنية والدولية المحدثة
                                                           

 -أنه يتوجب على المواطنات والمواطنين الذين يندرجون ضمن الفئات غير المعنية بالتلقيح، تقديم ملفهم الصحي ، عالقة بهذا الموضوع،ت الوزارة في بالغهاأكد  6
الخاص بهم، وحسب موانع التلقيح الطبي إلى المندوبية اإلقليمية للصحة التابعة لمقر سكنهم، حيث ستبت لجنة طبية إقليمية في طلبهم بعد دراسة ملفهم الطبي 

تقديم شهادة  19-وأوضحت أنه من أجل تسهيل عملية تقديم الطلبات، يتوجب على األشخاص الراغبين في اإلعفاء من التلقيح ضد كوفيد المطروحة للبت فيها.
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قد أشار إلى بعض اإلشكاالت العملية  كان المجلس الوطني لحقوق اإلنسانوقد 
، رسالة إلى 2021أكتوبر  25 االثنينإذ وجه يوم  إجراء "جواز التلقيح"بطة بإعمال المرت

وضح فيها عددا من اإلشكاالت المرتبطة بهذا القرار، تتجلى أساسا في  السيد رئيس الحكومة
أكتوبر بسائر  21توافد عدد كبير من المواطنات والمواطنين على مراكز التلقيح منذ يوم 

الهشة خاصة من المسنين والنساء وسكان البوادي والذين  جهات المملكة؛ حاالت الفئات
وجدوا صعوبات في تحميل وثيقة جواز التلقيح؛ احتجاجات وشكايات للمواطنات والمواطنين 
توصل بها المجلس، منعوا من خدمات عمومية أو خاصة )وسائل النقل، أماكن للتسوق، 

وتقييد بعض حقوقهم من دون إجراءات إدارات، ...( لعدم توفرهم على وثيقة جواز التلقيح، 
 .بديلة

كما سجل المجلس تباين تعامل إدارات عمومية ومقاوالت خاصة بشأن وضعية 
موظفين ومستخدمين ال يتوفرون على جواز التلقيح حاالت االكتظاظ واالزدحام الناجمة عن 

يها الحافالت تدابير واجراءات تطبيق قرار "جواز التلقيح " بوسائل النقل العمومي بما ف
 .والترامواي، الخ

 :وانطالقا مما سبق، أوصى المجلس الوطني لحقوق اإلنسان الحكومة بما يلي
 وغ الحماية تعزيز التواصل واإلرشاد مع المواطنات والمواطنين غير الملقحين، قصد بل

 ؛19-الجماعية ضد كوفيد
 اصة المصالح خ ،ماكن العامةان ولوج المواطنات والمواطنين لألالعمل على ضم

العمومية والتي ال يمكن تقييده دون قرار ودون اتخاذ اإلجراءات االنتقالية الضرورية، 
 ؛عات في التمتع بالخدمات العموميةبما ال يمس حقوق االفراد والجما

 استبدال "جواز التلقيح ""بالجواز الصحي"، الذي يمكن أن يشهد بالتحصين عبر: 

                                                                                                                                                                                     
وأضافت الوزارة أنه بعد دراسة الملف سيتوصل األشخاص الذين  ر.طبية أو ملف طبي يبين موانع التلقيح مرفوقا ببطاقة التعريف الوطنية، ورقم هاتف المعني باألم

 www.liqahcorona.maتخبرهم بذلك، وأن بإمكانهم تحميل وثيقة اإلعفاء من التلقيح عبر البوابة اإللكترونية  1717تم قبول طلباتهم برسالة قصيرة من الرقم 
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 بقا لإلجراءات المعمول بها لصالحياتها؛شهادة الكشف السلبي ط        
 ؛شهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيد حسب المعايير المحددة لذلك        

  يح، مسلمة من طرف الطبيب المعالجشهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلق             
 لألسباب المحددة طبيا وعلميا؛               

  لتمكين المواطنات والمواطنين من التكيف مع التدابير )سواء تحديد فترة زمنية معقولة
ولتمكين السلطات  (...بأخذ الجرعة األولى والثانية أو استخراج الشواهد الطبية

العمومية من توفير الوسائل التقنية الضرورية ذات الصلة )وثيقة إشهاد تلقي الجرعة 
 األولى، وثيقة الجواز الصحي، ...(؛

 انطالقا من اعتماد الجواز الصحي تخفيف المزيد من القيود المطبقة دراسة إمكانيات. 
كما لوحظ أن بعض الوزارات أصدرت دوريات تبين أجرأة تنزيل فرض جواز التلقيح 
مستحضرة بعض اإلكراهات العملية المرتبطة بهذا اإلجراء، كما هو الشأن بالنسبة للدورية 

 مالية جاء فيها ما يلي:التي أصدرتها السيدة وزيرة االقتصاد وال
"تعزيزا للتطور اإليجابي في حمالت التلقيح، والتراجع التدريجي في منحى اإلصابة 

 2021أكتوبر  21بفيروس كورونا ببالدنا، قررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 
، كوثيقة ضرورية لولوج »جواز التلقيح  "تبني مقاربة احترازية جديدة أساسها اعتماد 

ن العامة )اإلدارات العمومية والخاصة، والفنادق، والمقاهي والمطاعم، ...(. األماك
وفي هذا اإلطار، ولضمان حسن سيرورة عمل مختلف مصالح الوزارة والمؤسسات 
العمومية الخاضعة لوصايتها، فإنه يتعين تفعيل هذا اإلجراء اإللزامي على مستوى 

 لهما، من خالل التقيد بالتدابير التالية:  كافة المصالح المركزية والالممركزة التابعة
من طرف الموظفين والمرتفقين للولوج إلى  "جواز التلقيح  "تقديم التصريح بالتطعيم • 

 المقرات اإلدارية للوزارة والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها؛
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خذ دعوة كل من الموظفين الذين ال يتوفرون على جواز التلقيح، إلى التعجيل بأ•  
أشهر،  6جرعتهم األولى والثانية من اللقاح؛ والذين مر على تلقيحهم أكثر من 

 لإلسراع بأخذ الجرعة الثالثة المعززة للمناعة؛ 
الترخيص مؤقتا للموظفين الذين لم يحصلوا على اللقاح بعد، بولوج مقرات عملهم • 

 بمجرد أخذهم الجرعة األولى من اللقاح؛
لحاالت الصحية الخاصة، بشهادة طبية تثبت توصيات إدالء الموظفين ذوي ا•  

 الطبيب المعالج في هذا الشأن؛
تسهيل مأمورية األعوان أو الموظفين المكلفين بالحراسة للقيام بالمهام الموكلة لهم •

)معاينة ارتداء الكمامة عند الولوج، قياس الحرارة، التأكد من التوفر على جواز 
 ؛ التلقيح، ...(

تيبات الالزمة عند مداخل البنايات اإلدارية للتطبيق العملي لهذا اإلجراء وضع التر • 
 مع ضمان السير العادي للمصالح اإلدارية؛ 

زارة الصحة والحماية أطلقته و  الذي  QRاستعمال التطبيق اإللكتروني لقراءة الرمز• 
ات علما أن هذا التطبيق يكتفي بقراءة الرموز، وال يحتفظ بمعطي االجتماعية،

  ؛من مدى توفرهم على الجواز الصحي األشخاص الذين يتم التأكد
االستمرار في االلتزام بالتدابير الوقائية واالحترازية الموصى بها من طرف السلطات • 

 "المستمر للوضع الوبائي ببالدنا. المختصة، بغية المساهمة في الحفاظ على التحسن
جابات حول التساؤالت المطروحة فيما ولعل هذه الدورية قد تضمنت مجموعة من اإل

نها استحضرت الحاالت االستثنائية التي يمكن أوتنزيل اشتراط جواز التلقيح، إذ يخص أجرأة 
أن يستحيل معها طبيا إجراء التلقيح بتوصية من األطباء المتخصصين، كما أنها 

ة إذ منحتهم استحضرت حاالت األشخاص غير الملقحين أو الذين استفادوا من جرعة واحد
 أجال كافيا ومعقوال يمكنهم من االنضباط لهذا اإلجراء.
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قانونيا مستفيضا ولم تغفل هذه المذكرة نقطة على جانب كبير من األهمية أثارت نقاشا 
، إذ أنها قبة مدى التوفر على جواز التلقيحشخاص المخول لهم مراأمتعلقة بصفة الـ

فة الضبطية كحراس األمن الخاص تكون استحضرت أن مراقبة من ال يتوفر على الص
مراقبة لمدى التوفر على جواز التلقيح من عدمه دون االطالع على البيانات الخاصة أو 

، كما سعت إلى وضع إجراءات استشرافية لنزع الطابع كد من حقيقة المعطيات المدلى بهاالتأ
نية  دون لكترو إنحو قراءة مراقبة من خالل السعي المادي كلما كان األمر ممكنا عن إجراء ال

 .ت للحق في حماية المعطيات الخاصةوذلك يشكل ضمانا االحتفاظ بالبيانات
إن تكليف مسؤولي المرافق العمومية والخاصة بمراقبة توفر  الثالث: االعتبار

األشخاص الذين يلجون مقراتها على جواز التلقيح ال يتعارض مع حماية البيانات الشخصية 
ه المراقبة تكليفا لمن تنتفي عنه الصفة الضبطية بالقيام بمهام الضبط، ذلك أن وال تعتبر هذ

مراقبة مدى توفر األشخاص الذين يرتادون مجموعة من المرافق سواء كانت عامة أو خاصة 
على الوثائق المثبتة لهويتهم ال يشكل بأي حال من األحوال قياما بمهام الضبط أو تعد على 

عطيات الخاصة، إذ يجب التمييز في المقام األول بين مفهوم المراقبة الحماية المقررة للم
ومفهوم الضبط، فاالكتفاء بمراقبة التوفر على الوثائق بشكل ال يتعداه إلى التحقق من 

، وهو يظل كن أن يشكل إال مراقبة وليس ضبطاطبيعتها أو مقارنتها بهوية المدلي بها ال يم
ولية حراسة أو تدبير فضاء عام أو خاص ألن من مسموحا به لكل من عهد إليه مسؤ 

مقتضيات حسن التدبير إمكانية مراقبة األشخاص الذين يلجون إلى هذا الفضاء ، سيما إن 
 كان الولوج مقننا أو محددا.

ومعلوم أن التأكد من وثائق األشخاص الذين يلجون العديد من المرافق إجراء طبيعي 
قيح كما هو الشأن بالنسبة لبعض الفضاءات التي حدد قبل فرض جواز التلحتى معمول به 

 ..مرتديها كالنوادي أو الفنادق. السن القانوني لولوجها أو صفة
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وحيث إن القضاء اإلداري المغربي لم يحظر إجراء مراقبة بالمرافق العمومية أو 
عامة، الفضاءات العامة من طرف أشخاص مكلفين بمهام لتدبير هذه المرافق أو بأداء خدمة 

نما حظر تفويض سلطات الضبط اإلداري أو الشرطة اإلدارية لهم دون سند قانوني على  وا 
اعتبار أن هذه المهام تظل من اختصاص السلطات العمومية، ففي قرار صادر عن المحكمة 

بتاريخ  2063تحت عدد  128/11/6اإلدارية بالدار البيضاء في الملف عدد 
 جاء فيه : 03/11/2011

إن الشرطة اإلدارية هي مجموع التدخالت اإلدارية الرامية إلى وضع حدود وحيث  "
وهي تمارس من طرف  ،لحرية نشاط األفراد وفرض النظام الذي تتطلبه الحياة االجتماعية

من العام وذلك لضمان األ ،السلطات اإلدارية اتجاه كل نشاط لألفراد كيفما كان نوعه
ك من خالل تدابير تتخذ إما عن طريق مقررات تنظيمية والهدوء العام والصحة العامة، وذل

أي إصدار قواعد عامة لحماية النظام العام أو عن طريق القرارات الفردية أي إصدار 
تدابير بالترخي  أو المنع أو كذلك عن طريق اللجوء إلى اإلكراه باستعمال القوة المادية 

لذي نخل  معه إلى أن صالحيات الشيء ا ،لتفادي أو إليقاف اإلخالل بالنظام العام
الشرطة اإلدارية هي سلط مخولة للمرفق العام وهي غير قابلة ال للتفويت وال للمنح 

 ألشخا  القانون الخا ."
وحيث نجد أن هذا الحكم الذي تواترت األحكام اإلدارية على نفس توجهاته قد عرف 

سلطة اتخاذ القرار أو سلطة اإلكراه مفهوم الشرطة اإلدارية الغير القابلة للتفويت بأنها إما 
وهو ما يعتبر مفهوم الضبط الذي يتميز عن مفهوم  ،على تنفيذه بواسطة السلطة العامة

المراقبة التي ال تتسم بأي حال من األحوال باستعمال سلطات اإلكراه والتنفيذ المباشر 
نما تكتسي صفة التنظيم والحراسة وذلك اخ تصاص ال يتناقض مع بواسطة القوة العمومية، وا 

ن كان قطاعا خاصا.  القيام به من طرف من كان مسؤوال عن إدارة الفضاءات العامة وا 
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وعلى سبيل المثال نجد أن المشرع الفرنسي من خالل القانون عدد 
المتعلق بتدبير األزمة الصحية أكد أن مراقبة التوفر  05/08/2021بتاريخ 2021/1040

ج ألحد المرافق أو الخدمات المذكورة يمكن ممارسته إما من على الوثائق المطلوبة للولو 
ما من طرف مستغلي المرافق أو الخدمات أو األنشطة المذكورة. غير أن  طرف السلطات وا 
تقديم تلك الوثائق يتم بشكل ال يسمح بالتحقق من "طبيعة الوثيقة المحصل عليها" وغير 

إال إذا كان ذلك أمام  ،وثيقة أخرى تقوم مقامها مرفق باإلدالء ببطاقة التعريف الوطنية أو أية
 بشكل حصري. agents des forces de l’ordre ةرجال القوات العام

ويتجلى من خالل كل ما سبق أن مناقشة مشروعية فرض جواز التلقيح من وجهة 
دستورية وقانونية ال يمكن أن تصمد أمام صراحة النصو  القانونية واالجتهادات 

 ي هذا الباب. القضائية ف
 

 الفرع الثالث: المسؤولية القانونية عن تنزيل قرار فرض جواز التلقيح
أكد البالغ الذي تم بموجبه إقرار جواز التلقيح أنه يتعين على جميع المسؤولين في 

تحت مسؤوليتهم القطاعين العام والخاص الحرص على التنزيل السليم لكل هذه اإلجراءات، 
 القانونية المباشرة.

تناول و وبناء على ذلك يقتضي تحديد مسؤولية كافة المتدخلين عن تنزيل هذا القرار 
اإلطار القانوني الذي يشكل سندا لهذه المسؤولية القانونية، ذلك أنه من المعلوم أن ربط 
 المسؤولية بالمحاسبة مبدأ دستوري وأن من مستلزمات وتوابع السلطة ضرورة المحاسبة عنها.

مارس  23اريخ ر نصت المادة الرابعة من المرسوم بقانون الصادر بتوفي هذا اإلطا
جراءات اإلعالن عنها كما أوالمتعلق بسن  2021 حكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وا 

 وقع تعديله في مادته الرابعة على ما يلي:
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يجب على كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ "
لتقيد باألوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية المشار إليها في المادة الصحية، ا

 الثالثة أعاله. 
ى ثالثة أشهر وبغرامة يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس من شهر إل

درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون اإلخالل بالعقوبة  1300و   300تتراوح بين
 ألشد.الجنائية ا
تخذة تطبيقا يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية الم 

، وكل من قام ليس أو اإلكراه، عن طريق العنف أو التهديد أو التدلهذا المرسوم بقانون 
، بواسطة الخطب أو الصياح أو القرارات المذكورة في هذه الفقرةبتحريض الغير على مخالفة 

، أو بواسطة المكتوبات أو األماكن أو االجتماعات العمومية لمفوه بها فيالتهديدات ا
 المطبوعات أو الصور أو األشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في

، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو األماكن أو االجتماعات العمومية
، وأي وسيلة أخرى تستعمل السمعية البصرية أو اإللكترونية بواسطة مختلف وسائل اإلعالم
 لهذا الغرض دعامة إلكترونية."

وحيث تعتبر المادة الرابعة السابقة الذكر أساسا إلقرار المسؤولية الجنائية لكل شخص 
امتنع عن التقيد باألوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية التي تتخذها خالل فترة 

الة الطوارئ، والتي من ضمنها جواز التلقيح، وذلك دون أن يتم اإلخالل بالعقوبة إعالن ح
الجنائية األشد حينما يكون الفعل الذي شكل مخالفة لتلك األوامر يرقى إلى جريمة أشد وفق 

 القانون الجنائي المغربي.

ى ثالثة ويالحظ أن مخالفة هذه األوامر جنحة يعاقب عليها بالحبس من شهر إل
، إال أن البعض قد درهم أو بأحد هاتين العقوبتين 1300و 300 هر وبغرامة تترواح بينأش

يتساءل عما إن كان اإلخالل بواجب المراقبة الملقى على المسؤولين عن الفضاءات العامة 
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والمرافق العمومية بموجب قرار فرض جواز التلقيح يرقى إلى  مفهوم "مخالفة األوامر 
، أم قد يشكل أيضا عرقلة الفقرة األولى من المادة الرابعةعليها في  والقرارات " المنصوص

لتنفيذ تلك القرارات المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من نفس المادة، بمعنى هل يمكن أن 
يعتبر مجرد اإلخالل بواجب المراقبة أو التقصير فيه ركنا ماديا للجنحة الموصوفة في هذه 

 المادة .

ذا كانت القراء ة المجردة قد تحيل إلى القول أن المعني في الفقرة األولى من المادة وا 
" يجب على كل شخص : الرابعة هو المخاطب باإلجراء ما دام أن تلك الفقرة استهلت بعبارة 

يوجد في منطقة من المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية، التقيد باألوامر 
نظيم وتدبير المرفق العمومي أو الفضاءات العامة ليس هو ن المسؤول عن تأو  والقرارات...."

غير أن مفهوم األمر المنصوص عليه في المادة ، مخاطب بحمل الجواز أو اإلدالء بهال
الرابعة هو مفهوم واسع الداللة، وبالتالي فإن قرار فرض الجواز إن كان يخاطب كافة 

إلى الفضاءات العامة والمرافق العامة المواطنين بضرورة توفرهم على جواز التلقيح للولوج 
الخارج، فإنه يخاطب أيضا المسؤولين عن تدبير المرافق  ين المدن والسفر إلىوالتنقل ب

العمومية والفضاءات العامة وذلك بضرورة تنفيذ القرار عبر مراقبة األشخاص الذين يرتادون 
دارتهم، وب التالي فإن إخاللهم بواجب المرافق أو الفضاءات التي توجد تحت مسؤوليتهم وا 

المراقبة هو عدم تقيد بهذا االمر، مما يجعلهم يقعون تحت طائلة الفقرة الثانية من المادة 
الرابعة عند تحقق عناصر المخالفة المنصوص عليها في هذه الفقرة والتي يظل القضاء هو 

رتكب من طرف الجهة المخولة بتكييفها على ضوء العناصر المادية والمعنوية للفعل الم
 المساءل عنه.

وجدير بالذكر أن مفهوم المسؤولية القانونية ال يقتصر على المسؤولية الجنائية بل 
و أن يكون المسؤول موظفا عموميا أعند تحقق أسبابها ك يمتد إلى المسؤولية التأديبية
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ن يكون مستخدما في قطاع خاص، ما دام أفي قطاع عمومي أو شبه عمومي أو  مستخدما
 ن اإلخالل بالواجب المهني يستتبع المسؤولية المهنية.أ

وبالرجوع إلى التجارب الدولية نجد على سبيل المثال المشرع الفرنسي من خالل 
نص على جزاءات بالنسبة قد  05/08/2021الصادر بتاريخ المتعلق بتدبير األزمة القانون 

مية والذي ألقى عليهم القانون والمهنيين المعهود لهم بتدبير الفضاءات العمو  للمستغلين
مة المطلوب فيها لولوج الفضاءات العا راقبة  التوفر على الجواز الصحيالمذكور واجب م
أورو   9000وغرامة قد تصل إلى  إذ حدد عقوبات تصل إلى سنة حبسا ،مثل هذا اإلجراء

ثر قد ارتكبت أك، لكن بعد أن يكون قد تم إنذارهم وتكون المخالفة حين إخاللهم بهذا الواجب
 .يوما 45من ثالث مرات  في مدة 

وقد اعتبرت المحكمة الدستورية وهي تفحص دستورية هذا القانون أن االلتزام بالتدرج 
في العقوبة بفعل اإلجراءات الرامية إلى إنذار المعني باألمر وتكرار المخالفة رغم هذه 

عدم التناسب في العقوبة المنصوص  اإلنذار يجعل تلك العقوبات متناسبة وغير مخالفة لمبدأ
 .1789عليه في البند الثامن من اإلعالن لسنة 

وبناء على كل ما سبق، فإن مفهوم المسؤولية القانونية يستوعب كافة أصناف هذه 
وفي األخير مسؤولية  ،المسؤوليات، من مسؤولية تأديبية وشخصية عند تحقق شروطها

سلطة العمومية مراقبة سببه مخالفة صريحة ألوامر الجنائية عندما يكون اإلخالل بواجب ال
وامتناعا صريحا عن القيام بدور المراقبة المقرر بموجب هذا القرار، ، بفرض جواز التلقيح

غير أنه قد يكون من المناسب التريث في إعمال الجزاءات المذكورة مراعاة للظرفية الحالية 
 ن قبل بعض الفئات.التي تتميز بنوع من عدم تقبل هذا اإلجراء م

 المحور الثاني: آثار الرقابة القضائية على قرار فرض "جواز التلقيح"
 من الدستور في فقرته الثانية على ما يلي: 118نص الفصل 
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"كل قرار اتخذ في المجال اإلداري سواء كان تنظيميا أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة 
 .القضائية اإلدارية المختصة"

وحة للحكومة ن اإلعالن عن فرض جواز التلقيح تم في إطار السلطة التنظيمية الممنوبما أ
على المراكز القانونية لألفراد، فإنه يظل قرارا إداريا قابال للطعن فيه  وأن من شأنه التأثير

المحدث  90/41من القانون  20باإللغاء من أجل فحص مشروعيته طبقا ألحكام المادة 
 التي جاء فيها ما يلي:انون المسطرة المدنية من ق 360دارية والمادة محاكم اإلالبموجبه 

"كل قرار إداري صدر من جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو النحراف في السلطة أو 
النعدام التعليل أو لمخالفة القانون يشكل تجاوزا في استعمال السلطة يحق للمتضرر الطعن 

 ".فيه أمام الجهة القضائية المختصة
 ما يلي:انون المسطرة المدنية من ق 360ى من الفصل كما جاء في الفقرة األول

"يجب مع مراعاة الفقرة التالية من هذا الفصل أن تقدم طلبات إلغاء قرارات السلطات اإلدارية 
غ المقرر المطعون يوما من يوم نشر أو تبلي 60للشطط في استعمال السلطة داخل أجل 

 فيه".
رار المذكور يتعدى تنفيذه دائرة محكمة إدارية واحدة، إذ ينفذ على كافة ومادام أن الق

التراب الوطني فإن الطعن فيه يظل من اختصاص الغرفة اإلدارية بمحكمة النقض طبقا 
 التي جاء فيها ما يلي: 90/41نون لمقتضيات المادة التاسعة من القا

ابتدائيا وانتهائيا في  مختصة بالبتبقة تظل محكمة النقض استثناء من أحكام المادة السا"
 :طلبات اإللغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة ب

 المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن رئيس الحكومة؛  -
    قرارات السلطات اإلدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة االختصاص  -
 المحلي لمحكمة إدارية."   
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ى اعتبار الغرفة اإلدارية بمحكمة النقض هي الجهة وقد تواتر القضاء اإلداري عل
المختصة للنظر في الطعن في القرارات التي يتعدى نطاق تنفيذها اإلختصاص المحلي 

 لمحكمة إدارية واحدة، ومن ذلك:

 /12/11الصادر عن المحكمة اإلدارية بالرباط بتاريخ  3177*الحكم عدد 
 :ما يلي 201/7110/2020في الملف عدد 2020

وحيث دفعت الجهة المطلوبة في الطعن بعدم االختصا  لخرقه مقتضيات المادة  "
المحدث للمحاكم اإلدارية لكون نطا" تنفيذ القرار المطعون فيه  90/41من القانون  9

يتعدى دائرة االختصا  المحلي لمحكمة إدارية ولكون القرار المتخذ جاء في إطار 
ة مما يجعله خاضعا ألحكام الطعن في قرار رئيس تفويض قانوني عن السيد رئيس الحكوم

 الحكومة.
المحدث للمحاكم اإلدارية على  90/41من قانون  9وحيث تن  مقتضيات المادة 
بالبت ابتدائيا وانتهائيا  اظل المجلس األعلى مختصيأنه "استثناء من أحكام المادة السابقة 

 في طلبات اإللغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة ب:
 المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير األول؛ -  
   قرارات السلطات اإلدارية التي يتعدى نطا" تنفيذها دائرة االختصا   - 

 إدارية. المحلي لمحكمة       
وحيث صح الدفع المذكور، إذ أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن  

 حلي للمحكمة اإلدارية بالرباط.تنفيذه يتعدى دائرة االختصا  الم
المحدث للمحاكم  41.90من القانون  9وحيث يستفاد من مقتضيات المادة 

اإلدارية، المذكورة أعاله، أن محكمة النقض تبقى مختصة للبت في طلبات اإللغاء بسبب 
تجاوز السلطة المتعلقة بالقرارات التي يتعدى نطا" تنفيذها دائرة االختصا  المحلي 

 ة إدارية، مما يتعين معه التصريح بعدم اختصا  هذه المحكمة للبت في الطلب".لمحكم
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وهو الحكم المؤيد استئنافيا بموجب قرار محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط تحت عدد 
 .183/7205/2021في الملف عدد  3302

 تحت 02/06/2008*القرار الصادر عن محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط بتاريخ 
 والذي جاء فيه: 340/07/2005في الملف عدد  867عدد 

ن القرارات اإلدارية التي يتعدى نطا" تنفيذها دائرة االختصا  المحلي لمحكمة إ" 
 9إدارية واحدة والتي يخت  المجلس األعلى بالنظر فيها ابتدائيا واستئنافيا طبقا للمادة 

اإليجابية فقط بل حتى السلبية المحدث للمحاكم اإلدارية، ليست  90.41من القانون 
 ".أيضا

موازاة مع الطعن باإللغاء يمكن تقديم طلب إليقاف تنفيذ القرار المطعون فيه طبقا الوب 
 التي جاء فيها ما يلي:انون المسطرة المدنية من ق 361لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 

بصفة استثنائية أن "يمكن عالوة على ذلك للمحكمة بطلب صريح من رافع الدعوى و 
واالحكام الصادرة في القضايا ومقررات السلطات اإلدارية التي  تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات
 .وقع ضدها طلب اإللغاء"

وبجانب إمكانية الطعن باإللغاء في المقرر اإلداري وطلب إيقاف تنفيذه في حاالت 
و دعوى المسؤولية سواء بعد استثنائية قد تثار مسؤولية الدولة في إطار دعوى التعويض أ

 استنفاذ مسطرة الطعن باإللغاء أو في إطار أحكام المسؤولية الموضوعية.

فإن تقييم المخاطر وتحديد سبل الوقاية منها سواء فيما يتعلق بمواجهة  ثمة،ومن 
السبل الكفيلة بتحديد هذه  أو دعاوى المسؤولية يمكن تناول الطعون باإللغاء المحتملة

 وكيفية مواجهتها من خالل الفرعين التاليين:المخاطر 
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           مدى إمكانية الطعن باإللغاء في القرار القاضي بفرض جواز  الفرع األول:       
 إيقاف تنفيذه طلب و  التلقيح              

 فيما يتعلق بالطعن باإللغاء .أ
ن تضرر من أي قرار إذا كان الدستور المغربي قد جعل من دعوى اإللغاء حق لكل م

إداري صادر عن سلطة إدارية في مجال تنظيمي أو في إطار تنظيم حق فردي، فإن الدور 
الممكن ممارسته هو تحصين أي قرار إداري من خالل تالفي كل ما يمكن أن يشوبه من 

 عيوب قد تبرر التصريح بعدم مشروعيته.
ذا كانت المادة  أعاله قد حددت عيوب المشار إليها  90/41من القانون  20وا 

 المشروعية التي قد تشوب القرار اإلداري وهي العيوب التالية:
 ؛*عيب اإلختصاص

  ؛*عيب الشكل
 ؛*عيب خرق القانون 

 ؛*عيب عدم التعليل )عيب السبب(
 .*عيب االنحراف في استعمال السلطة

رارات وينضاف إلى هذه العيوب عيب عدم التسبيب عندما يكون القرار اإلداري من الق
المتعلق بإلزامية تعليل القرارات اإلدارية  03/01التي تخضع إللزامية التعليل وفق القانون 

بتبسيط المساطر واإلجراءات اإلدارية  قلمتعل، ا55.19والذي نص عليه أيضا القانون رقم 
 .2020رس ما 19بتاريخ 

عنه بموجب بالغ وبناء على االعتبارات السابق عرضها أعاله يتضح أن القرار المعلن 
حكومي صدر عن جهة إدارية مختصة وفقا لنص قانوني صريح وسبب مشروع إذ جاء من 
أجل حماية الصحة العامة والحيلولة دون انتكاسة صحية، ولتثمين الحملة الوطنية للتلقيح 
التي عرفت نجاحا وانخراطا لشريحة مهمة من المواطنين يتعين حمايتها من أي عدوى إلى 
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ق المناعة الجماعية، مما تكون معه العيوب السابق ذكرها منتفية كليا ويكون القرار حين تحقي
 مشروعا ومالئما للوضعية الحالية.

 فيما يتعلق بطلب إيقاف التنفيذ. ب
من المعلوم أن القرارات اإلدارية تستصحب قرينة مشروعيتها وأنها تكون نافذة فور 

رع من دعوى اإللغاء، إذ ال دعوى استثنائية وفصدورها، ومن ثم كانت دعوى وقف التنفيذ 
تقديم طلب إيقاف تنفيذ قرار إداري إال إذا كان قد سبق الطعن فيه باإللغاء، فاألصل يجوز 

في القرارات اإلدارية أنها تصدر خالية من أي عيب من العيوب وتستهدف المصلحة العامة، 
 7نون ، ولهذا عرفها بعض الفقهاءوهو ما يفرض فيها صحتها وعدم مخالفتها ألحكام القا

إجراء استثنائي ال يتم اللجوء إليه إال بشروط ضيقة وذلك بسبب خاصية التنفيذ المباشر  ابأنه
 للقرارات اإلدارية وبسبب خاصية األثر غير الواقف لطرق الطعن في القرارات اإلدارية .

الصادر بجلسة  وفي هذا الصدد صرحت المحكمة الدستورية العليا بمصر في حكمها
 )دستورية( بما يلي:18للسنة القضائية  91في القضية رقم  03/12/2016

وبحسب  -"إن وقف تنفيذ القرارات اإلدارية كأثر لرفع الدعوى طعنا عليها مؤداه
بينه وبين القرارات افتراض الضرر الذي يتعذر تداركه ، وقيام عالقة السببية  -األصل

بمشروعية هذه القرارات ويمس الدور الذي تطلع به باعتبارها  ، وهو أمر يتصلالمطعون فيها
إحدى وسائل السلطة التنفيذية إلدارة المرافق العامة بانتظام واطراد تحقيقا للمصلحة العامة ، 
ومن اجل ذلك تعامل تلك القرارات دوما بافتراض صحتها وال ينال مجرد الطعن عليها من 

ها اإللزامية بل يظل تطبيقها في نطاقها الزما منذ العمل نفادها  وال يجردها من تم من قوت
وال  كون متراخيا وصحتها هذه تستصحبهابها فال يعطل سريانها عائق وال يرجأ إعمالها لي

تزايلها إال إذا صدر قضاء من جهة القضاء المختص لمخالفتها للقانون سواء في أوضاعها 
                                                           

رة بمصر في ورقة بحثية بعنوان "تعريف نظام وقف تنفيذ القرارات اإلدارية في ضوء املستشار أحمد رجب مفتاح عضو املحكمة التأديبية بالبحي7

  .املصري " س الدولة أحكام مجل
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ما كان لها من وجود  -وكأصل عام–ر رجعي الشكلية أو بالنظر إلى مضمونها ، ليزول بأث
 " .منذ إقرارها

وفضال على أن دعوى إيقاف التنفيذ دعوى استثنائية ودعوى متفرعة عن دعوى  
فمن نافلة القول التأكيد على أن منح إيقاف التنفيذ بناء عليها رهين فقها وقضاء  ،اإللغاء

 باستجماع جملة من الشروط والضوابط من أهمها:
بع االستثنائي لطلب إيقاف التنفيذ الذي يتجلى في ضرورة أن تنتج عن تنفيذه الطا *

 ؛8أضرار ال يمكن تداركها مستقبال أو جبرها بالتعويض
 ؛ 9أن تكون الوسائل المثارة في عريضة الطعن جدية وحاسمة *
  .أال يكون القرار قد نفذ *

مشروعية قرار فرض وجميع هذه الشروط منتفية في أي دعوى قد تستهدف مناقشة 
جواز التلقيح  وطلب إيقاف تنفيذه ، إذ أن المطالبة بإيقاف تنفيذ هذا القرار هو الذي ينطوي 

بعد تخفيف إجراءات الحجز   نه يحول دون نفاذ إجراء احترازي على خطر داهم ما دام أ
ح الصحي بشكل انتقلنا معه من حظر التجوال الكلي إال وفق رخص استثنائية إلى السما

بولوج كافة المرافق والفضاءات العامة مما يقتضي ضبط هذا الولوج بإجراء ينضم إلى باقي 

                                                           
 وذلك ما أكدته محكمة النقض في قرارات عدة نذكر منها ما يلي: 8

اضح ضرورة توفر الضرر الغير القابل للجبر كمبرر إذ أبرز بشكل و 2620/4/1/2003الصادر في الملف اإلداري رقم  13/11/2003بتاريخ  823*القرار عدد 
 أساسي لمنح إيقاف التنفيذ وذلك من خالل حيثياته التالية:

المتعلق بإحداث المحاكم اإلدارية على أن للمحكمة اإلدارية أن تأمر بصفة استثنائية بوقف تنفيذ قرار إداري  90-41من القانون رقم  24وحيث تنص المادة " 
بذلك إلى جدية ذا النص أن األصل في القرارات اإلدارية هو القابلية للتنفيذ رغم كل طعن وأن االستثناء هو األمر بوقف تنفيذها ويجب أن يستند األمر .....ويعني ه

بما فيه الكفاية وال طالبة  فلم يبين الحكم املستأن عنه أضرار يتعذر تدارك عواقبها وهو ما يشكل حالة االستعجال وفي النازلة وسائل الطعن وأن يكون من شأن تنفيذ القرار أن تنتج

ئق إال في تفويت أرباح يمكن ملن فاتته املطالبة إيقاف التنفيذ ما هي األضرار التي قد تلحقها من قرار رفض عرض تقدمت به لكراء مقلع وال تتصور تلك األضرار حسبما يبدو من ظاهر الوثا

 املستأنف عندما استجاب لطلب إيقاف التنفيذ دون ثبوت حالة االستعجال كما أشير إليه لم يجعل ملا قض ى به أساسا من القانون".بها عندما تتوفر مبرراتها وإن الحكم 

في عن محكمة النقض الصادر  13/4/2004بتاريخ  570درج القضاء املغربي على إعطاء األولوية ملدى توفر عنصر الجدية لالستجابة لطلبات إيقاف التنفيذ وهو ما نقرأه في القرار عدد  9

 :والذي جاء في حيثياته ما يلي 759/5/1/99امللف اإلداري رقم 
 إيقاف التنفيذ الذي أمرت به املحكمة اإلدارية.بسات املحيطة بالقضية تبرر حيث إن جوهر النزاع هو معرفة هل هناك مبررات ودواعي إيقاف تنفيذ القرار املذكور وهل الظروف واملال"  

د هذا الفراغ واستلزما توافر شروط معينة أهمها وحيث إنه من الواضح أن املشرع لم يحدد املقصود بالظروف االستثنائية التي تبرر األمر بإيقاف التنفيذ، فإن الفقه والقضاء قد توليا س   

 جدية الوسائل املثارة.

 قاف التنفيذ، بل يتعين أن تكون هناك أسباب جدية."وحيث يستخلص من ذلك أن عنصر االستعجال وحده غير كاف لتلبية طلب إي 
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اإلجراءات االحترازية األخرى ويحول دون انتكاسة حقيقية يؤدي ثمنها المجتمع برمته سواء 
من اختار التلقيح أو من ما يزال مترددا عن القيام بذلك ، وهي انتكاسة ال يمكن تالفيها فيما 

 عد إال بعد أداء ثمن باهض ال تتحمله المنظومة الصحية  المغربية وال االقتصاد الوطني.ب

وحيث بناء على كل ما سبق، يتضح أن المجهود الممكن بذله يتجلى في السعي نحو 
سيما في تنزيل هذا القرار عبر بيان إجراءات هذا التنزيل التالفي المخاطر الممكن تصورها 

رات التي يمكن أن يتمسك بها البعض والتي قد تتعلق بالتطبيق وليس بشكل يسد كافة الثغ
 بمبدأ فرض الجواز.

 
    قرار المتخذ بفرض "جواز مدى إمكانية إثارة مسؤولية الدولة عن ال الفرع الثاني: 
 التلقيح"                

غربي، تضطلع الدولة بعدة أدوار وتتحمل مجموعة من االلتزامات يؤطرها الدستور الم
ويقتضي وجود وباء أن تبادر الدولة إلى اتخاذ مجموعة من اإلجراءات والقرارات في إطار 

 من الدستور. 31حماية الصحة العامة وفقا للفصل 

وفي هذا اإلطار يطرح التساؤل حول مدى إمكانية اثارة مسؤولية الدولة عن اتخاذ اجراء 
لى المرافق العمومية والفضاءات العامة إلولوج ثيقة فريدة تتيح إمكانية افرض جواز التلقيح كو 

والتنقل بين المدن والسفر إلى الخارج. على اعتبار أن حماية الصحة العامة ال يمكن أن 
تشكل سببا ومبررا للمساس بحقوق دستورية وحقوق فردية وحرمان من خدمات عامة أو 

 خاصة.

لمسؤولية عن التشريع وعن كون مقاربة هذا اإلشكال من خالل تحديد شروط ونطاق اتو 
القرارات اإلدارية التنظيمية في إطار نظرية المسؤولية الموضوعية بمعنى إقرار المسؤولية 
رغم مشروعية القرار، وكذا من خالل تحديد شروط المسؤولية في حال إلغاء القرارات اإلدارية 
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سية الشتراطها على أو في حالة مساءلة اإلدارة عن عدم أداء خدمات أسا ،لعدم مشروعيتها
 المرتفقين المستفيدين منها اإلدالء بجواز التلقيح.

 

       شروط ونطا" المسؤولية عن القرارات المشروعة المتخذة في إطار حماية  . أ
  العامة على أساس المسؤولية الموضوعية الصحة

عام، من المعلوم أن المسؤولية ال تترتب عن العمل المشروع الذي يجيزه القانون كأصل 
وبالتالي فإن اتخاذ اإلدارة لقرارات في إطار ما لها من سلطة إدارية ومن أجل حماية الصحة 

إذا ما اعتمدنا  ،ال يجب أن يرتب أية مسؤوليةالعامة في مواجهة وباء خطير ومستشر 
المبادئ العامة للمسؤولية القائمة على خطأ وضرر وعالقة سببية، إال أن القضاء اإلداري 

لى مساءلة الدولة حتى على القرارات المشروعة في إطار نظرية المساواة في تحمل استقر ع
خرى ويكون ضرره األعباء العامة عندما يكون أثر هذا القرار وقع على مجموعة دون أ

 خاصا واستثنائيا.

والضرر الخاص هو الذي يصيب فردا واحدا أو عددا محدودا من األفراد معينين 
اب الضرر عددا غير محدود من األفراد فإنه يصبح عاما ويفقد صفة بذواتهم، أما إذا أص

. وبالنظر إلى أن أساس إقامة المسؤولية هو مبدأ المساواة أمام األعباء العامة 10الخصوصية
فإن ذلك يفترض أن هناك شخصا معينا قد وضع في مركز خاص تجاه عبء عام تحمله 

وصية في الضرر من أن العبء الواقع على وحده بصفة منفردة، وبالتالي تستمد صفة الخص
 .المضرور ال يقع على عاتقه عادة، حيث يتحمل عبئا إضافيا ال يتحمله اآلخرون 

ولهذا تبدو أهمية صفة الخصوصية في المسؤولية  بدون خطأ ألنها تؤدي إلى تحقق 
 .11ةإخالل غير عادي بمبدأ المساواة أمام األعباء العام

                                                           
10

  387 ص "بفرنسا واملغر  يدراسة ف :يواالجتهاد القضائ القانونية املقتضيات بين التشريع عمالا نالدولة ع مسؤولية " لزكريا خلي -

 .72ص  القوانين فعل عن لةالدو  مسؤولية " بعدها و كاميلبروييلوما  603 ص "، كمشرع الدولة مسؤولية " جوهين و أوليفي
11

 .335 صالضرورة"،  أعمال عن رةاإلدا مسؤولية"عكاشة، المنعم عبد هشام 
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ي عندما يتجاوز في حسبانه وتقديره القدر الذي يجعله من يكون الضرر غير عادكما 
مخاطر المجتمع العادية التي يتحتم على األفراد أو الفرد أن يتحملوها نتيجة لوجودهم 

 .12كأعضاء في هذه الجماعة، فإذا تخلف هذا الشرط تسقط المسؤولية اإلدارية للدولة
يد من أحكامه، حيث كان دائما وهذا ما جرى عليه قضاء مجلس الدولة الفرنسي في عد

د المألوف، فمثال في حكمه يعلل رفض التعويض بعدم جسامة الضرر وعدم خروجه عن الح
رفض الحكم بالتعويض مؤسسا حكمه على أن الضرر لم يكن  Vannier في قضية الصادر
 .ال يؤدي إلى قيام مسؤولية الدولةبل هو مجرد ضرر عادي  ،جسيما

والمعروف  02/11/2005 قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في كما أنه بالرجوع إلى
يكون  ، فقد صرح بأنه يجب أنSociété Coopérative Agricole Ax’ionب قرار

الضرر الذي لحق بالضحية من األضرار التي ال يمكنه أن يتوقاها أو يأخذ احتياطاته منها 
 في الظروف العادية.

ثار المترتبة عن القرارات التي اتخذت في تتوفر في اآل، فإن هذه الشروط ال وبناء عليه 
ن كان تأثيرها  ،إطار مكافحة جائحة كورونا المستجد ما دام أنها تشمل جميع المواطنين، وا 

يختلف من قطاع آلخر إال أن واجب التضامن المقرر دستوريا يقتضي أن تتوزع األعباء 
ميع اين في التأثر هو معطى وارد في جعلى المواطنين كل بحسب قدرته. ومن ثم، فإن التب

داري الفرنسي على رفض التعويض في إطار مبدأ تحمل الحاالت. ولقد درج القضاء اإل
األعباء العامة كلما تبين له أن الضرر المدعى به كان شامال ولم يكن خاصا بالمدعي، 

أو فئة  فمفهوم الشمولية المقصود هنا هو أن يكون شامال لقطاع معين أو صنف معين
 معينة.

وحيث إن هذا ما كرسه أيضا القضاء المغربي من خالل مجموعة من القرارات نذكر 
 منها على سبيل المثال:

                                                           
12

 76 .ص، القوانين فعل عن الدولة مسؤولية " كاميلبروييل-
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 29وتاريخ  2396* القرار الصادر عن محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط تحت عدد 
 الذي جاء فيه ما يلي: 8/7210/2019في الملف رقم  2019أبريل 
انية، لئن كان االتجاه السائد حاليا في الفقه والقضاء اإلداريين وحيث من جهة ث "

وعلى صعيد مختلف األنظمة القانونية، هو إقرار مبدأ مسؤولية الدولة عن قوانينها، إال 
نه مع ذلك لم يرجع قيام هذه المسؤولية إلى خطأ السلطة التشريعية عند سنها أ

نما تأسيسا لمقتضيات قانونية معينة أو خرقها للقواعد ا لدستورية التي تؤطر عملها، وا 
 على مبدأ المساواة أمام التكاليف العامة ".

في  24/04/2014بتاريخ  390/3القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد  *
 الذي جاء فيه ما يلي: 275/4/3/12الملف عدد 

جب للتعويض إن مسؤولية اإلدارة في نازلة الحال تقوم بدون خطأ إال أن الضرر المو  "
يجب أن يكون غير عادي وخا  يتجاوز الحد الذي يمكن تحمله في سبيل المصلحة 

  .العامة"
 المسؤولية عن القرارات اإلدارية في حال التصريح بعدم مشروعيتها .ب

إن القضاء اإلداري المغربي وهو ينظر في المسؤولية عن القرارات اإلدارية الملغاة لم  
ؤولية القائمة على خطأ واجب اإلثبات إذ اشترط إلقرار المسؤولية يخرج بها عن صنف المس

عن قرار إداري صرح بعدم مشروعيته بعد الطعن فيه باإللغاء أن يكون عدم المشروعية 
باعتبار أن هذا العيب وذلك  ،لعيب جوهري جسيم أو انحراف اإلدارة عن استعمال السلطة

رة للقرار وهو ما تواتر عليه هذا القضاء منذ اإلداإصدار  االنحراف هو الخطأ الناجم عن
 عقود بشكل أضحى هذا التواتر يشكل اجتهادا قضائيا، ومن ضمن هذه القرارات ما يلي:

في الملف  10/06/1999وتاريخ  702القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 
 والذي جاء فيه ما يلي: 1304/97المضموم إلى الملف  2113/97عدد 
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ه فإن ذلك ال عدم مشروعية المقرر اإلداري إلغاءث لئن كان يترتب على ...وحي "
يؤدي حتما إلى قيام مسؤولية اإلدارة اللهم إال إذا كان عدم المشروعية في المقرر اإلداري 
لعيب جوهري جسيم أو لعيب انحراف اإلدارة بالسلطة المخولة لها عن هدفها المقرر لها 

 غير مطلوب قانونا وهو ما لم يثبت في نازلة الحال". ابتغاء هدف آخر غير مشروع أو
وحيث إن االجتهاد القضائي المغربي قد ذهب أبعد من ذلك ليؤكد أن المسؤولية عن       

ثبات عدم  نالقرارات اإلدارية ال يمك أن تتصور إال بعد الطعن في هذه القرارات اإلدارية وا 
ن محكمة النقض في الملف عدد مشروعيتها، وهو ما يستفاد من القرار صادر ع

 والذي جاء فيه ما يلي: 09/05/2007وتاريخ  446تحت عدد  929/4/2/2004
وبذلك تكون ما تدعيه المدعية من أضرار ليس بسبب قرار وزارة الفالحة عدد  "

 الذي ليس في الملف ما يفيد الطعن فيه من جهة )...(". 1054.97
كريس هذا التوجه من خالل حيثيات واضحة وفي قرار حديث عن نفس الهيئة تم ت *

في الملف عدد  2020/ 16/07الصادر بتاريخ  515/1تضمنها القرار عدد 
 الذي جاء فيه: 315/4/1/2018المضموم له الملف عدد  314/4/1/2018
حيث إن محكمة االستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن الضرر المتمسك  "

ة إنما جاء بناء على عدم مشروعية قرار إداري ألحق ضررا بالتعويض عنه في النازل
ها من التصرف في بالشركة مالكة العقار وأن الضرر المذكور يجد صورته في غل يد

قرار استرجاعه لفائدة الدولة )الملك الخا ( رغم طبيعته غير  عقارها بعد صدور
ضائية القاضية بإلغاء الفالحية... في حين تمسك الطرف الطالب أن إلغاء األحكام الق

القرارات اإلدارية ال تعني بالضرورة أحقية المستفيدين من هذه األحكام في التعويض عن 
، والثابت ن عدم المشروعية لعيب جوهري جسيمإصدار هاته القرارات، بل ال بد من أن تكو

إطار من وثائق الملف أن اإلدارة عملت على تعيين العقار المملوك للمستأنف عليها في 
اعتبارا منها على توافر الشروط المحددة بالمادة األولى من الظهير  02/03/1973ظهير 
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المذكور، وبالتالي يتبين أن الحكم القاضي بإلغاء القرار الوزاري المشترك المذكور لم يتم 
تأسيسه على قيام ثبوت عيب جوهري وجسيم في هذا القرار، ودون مراعاة ما ذكر لم 

به أي أساس من القانون، وعللت قرارها تعليال فاسدا يوازي انعدامه، مما تجعل لما قضت 
 عرضته للنقض".

من قانون  79في إطار أحكام الفصل  المسؤولية عن نشاط المرفق العام -ج
  ومبدأ التضامن والتكافل االجتماعي اإللتزامات والعقود

ر فرض جواز التلقيح بشكل لى المنازعة في قراانت المطالبة بالتعويض قد تستند إإذا ك
و في إطار المسؤولية ة عن القرارات اإلدارية الملغاة أمباشر اما في إطار المسؤولي

الموضوعية عن التشريع والقرارات التنظيمية وان كانت مشروعة كما مر بنا في النقطتين 
لى أساس فان المسؤولية اإلدارية قد تجد سندها أيضا في المطالبة بالتعويض ع ،السابقتين

طبقا لمقتضيات الفصل  وجود خطا مرفقي يتمثل في الحرمان من خدمات مرفقية أساسية
 الذي ينص على ما يلي:  من قانون اإللتزامات والعقود 79

 الدولة والبلديات مسؤولة عن األضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن  "
 .األخطاء المصلحية لمستخدميها"

من ق ل ع يشكل اإلطار العام  79ه المقتضيات أن الفصل ويتضح من خالل هذ
المسؤولية على أساس خطأ مفترض حين يتعلق األمر  :لمسؤولية الدولة بصورتيها وهما

باألضرار الناتجة عن تسيير المرفق العمومي، ومسؤولية مبنية على الخطأ الواجب اإلثبات 
 صلحية لموظفي ومستخدمي الدولة.حين يتعلق األمر باألضرار الناتجة عن األخطاء الم

وفي هذا اإلطار فإن اعتماد جواز التلقيح كوثيقة وحيدة وفريدة لولوج المرافق العمومية 
حتى تلك التي تؤدي خدمة أساسية قد يسائل اإلدارة من طرف البعض في إطار حرمانهم 

مسك م التسيما أنه قد يت ،من هذه الخدمات وهو ما يشكل صورة من صور الخطأ المرفقي
 23الصادر بتاريخ  2.20.292نص المرسوم بقانون رقم  بمقتضيات المادة الثالثة من
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جراءات اإلعالن  2020مارس  والمتعلق بسن أحكام خاصة بحاالت الطوارئ الصحية وا 
 عنها التي نصت فقرتها الثانية على ما يلي:

الحيوية  رافق العمومية" ال تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان استمرارية الم
    وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين."

كما يمكن أن يستند البعض في مطالبته بالتعويض على التوجهات الحديثة في القضاء 
اإلداري التي وسعت من مجال هذه المسؤولية بحيث جعلتها مسؤولية تقوم في العديد من 

اواة في تحمل األعباء العامة، دونما حاجة أو على أساس المس ،الحاالت على خطأ مفترض
 إلى وجود خطا مرفقي أو في إطار التضامن االجتماعي.

أن التوجهات القضائية التي أثارت بلكن مهما كان أساس المسؤولية فإنه يجب التذكير 
المسؤولية اإلدارية على أساس التكافل االجتماعي إنما كانت تقر هذه المسؤولية في حاالت 

وليس عندما يكون هناك إجراء عام وشامل كما هو الحال بالنسبة لتدبير جائحة  معزولة
 عالمية.

ذلك أن وجود الدولة في وضعية  ،من الدستور 40ويعزز هذا الرأي ما تضمنه الفصل 
استثنائية يفرض تضامن جميع المواطنين، كما هو الشأن عند مواجهة وباء مستشر لم 

حد منه إال من خالل إجراءات احترازية ووقائية يجعل مساءلتها تستطع كافة الدول دفعه أو ال
عن هذه القرارات غير ذي أساس، ولو في إطار مفهوم المساواة في تحمل األعباء العامة 
ألن هذه النظرية تعتمد في الحاالت العادية وليس الحاالت االستثنائية التي يتوجب فيها 

 ينص على ما يلي:من الدستور الذي  40إعمال مقتضى الفصل 

 يتوفرون  على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي"
عن اآلفات  ةاألعباء الناجم عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البالد، وكذا تلك الناتجة عن

 ."والكوارث الطبيعية التي تصيب البالد
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استثنائية  توف االستثنائية تفرض إجراءاوقد تجد هذه القراءة أيضا سندها في أن الظر 
وأن على الجميع أن يتحمل األعباء الناجمة عن اآلفات والكوارث التي تصيب البالد بما فيها 

  األعباء المترتبة عن القرارات المتخذة في إطار مكافحة تلك اآلفات.

II .بداء  الرأي االستشارات القانونية وا 
 تتعلقطلبات من اإلدارات العمومية بمجموعة من اللمملكة الوكالة القضائية ل تتوصل      

  .إبداء الرأي حول نزاع قائم أو محتمل الوقوع أو موقف قانونيب

وتعهد مهمة إبداء الرأي إلى فريق متخصص، يتوفر على خبرة مهمة في المجال 
ودراسة الوثائق ، قراءة الطلب وتحليله مع تحديد اإلشكالية التي يعالجهايقوم أوال بالقانوني، 

، في حالة الضرورةأخرى طلب توضيحات أو وثائق يمكن وفي هذا الصدد، المرفقة بالطلب. 
إلى رأي في  هتداءاالوبعد الطلب ذلك.  دراسةعقد اجتماع مع اإلدارة المعنية إن دعت  أو

 قهيةالقضائية واآلراء الف جتهاداتواالاسة معززة بالنصوص القانونية يتم تهيئ در  ،الموضوع
في إطار الوقاية من المنازعات في  دراسة مقارنة مع قوانين الدول األخرى، ويكون الجوابو 

  .غير ملزم لإلدارةصيغة رأي استشاري 

، ستشارات القانونية المنجزة لفائدة أشخاص القانون العاموسنعرض فيما يلي ألهم اإل
مشاريع ومقترحات الئحة ثم  ،والتي تهم باألساس نزاعات حول مستحقات وعقود الكراء

من أجل دراستها من  2021سنة  برسم التي توصلت بها الوكالة القضائية للمملكةالقوانين 
 .إبداء الرأي بشأنهاثم حيث الشكل والمضمون والصياغة القانونية 

إلى تحويل الوجيبة الكرائية  حول مدى أحقية اإلدارة المكترية استشارة -1
 ري حساب محامي ورثة المك

 

بإبرام عقد كراء قامت  دارات العموميةفي كون إحدى اإل هذه االستشارةلخص وقائع تت
، حيث يتم تحويل الوجيبة الكرائية إلى حسابه البنكي، ثم توصلت من الخواص مع شخص
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مكري المحل السكني، تطالب من خاللها بتحويل  مصالح اإلدارة المعنية بمراسلة من محامية
المذكور إلى حسابها الخاص، حيث أرفقت كتابها بنسختين من عقد الوجيبة الكرائية للمحل 

نسخ من البطائق و شيكين مشطب عليهما باسم مكتبها، و إراثة يخص ورثة مالك المحل، 
ونسخ غير مصادق عليهما من وكاالت عرفية محررة لفائدتها من  ،الوطنية لورثة المرحوم

 طرف الورثة. 

تحويل ية الورثة إلتمام اإلجراءات اإلدارية الخاصة بمحام العمومية ةدار اإلراسلت وقد 
عقد الكراء في اسم الورثة، غير أن مراسلتها بقيت بدون جواب ولم تتمم اإلجراءات اإلدارية 

 الخاصة بتحويل عقد الكراء في إسم الورثة. 
، واالطالع على النصوص القانونية ذات الصلة وبعد دراسة الوثائق المرفقة بالطلب

 جاء رأي الوكالة القضائية للمملكة على الشكل التالي: عقد الكراء، وبنود
ة بقيت بدون جواب ولم تتمم اإلجراءات اإلدارية الخاصة بتحويل دار اإلبما أن مراسلة 

عقد الكراء في إسم الورثة، يفضل مباشرة مسطرة إيداع مبالغ الوجيبة الكرائية في صندوق 
، بالتوصل اإلشعاربواسطة رسالة مضمونة مع  ،على ذلك ةورثع الطالمع ا اإليداع والتدبير

 1967أبريل  21بتاريخ  66.330ملكي رقم المرسوم من ال 39طبقا لمقتضيات الفصل 
ذا رفض الدائن تسلم سند إ ينص على ما يلي: " والذي بسن نظام عام للمحاسبة العمومية

تكليف المحاسب بإيداع مبلغ بالصرف  لآلمرجاز  ،نفسه األداء االقتضاءأو عند  األداء
بشرط أن يطلع على ذلك الدائن بواسطة رسالة  ،والتدبير اإليداعفي صندو"  األداء

ستصدار ورثة إلى القضاء من أجل اوذلك لتفادي لجوء ال ."بالتوصل اإلعالممضمونة مع 
 .ع ما يستتبع ذلك من تكاليف ماليةمالمكترية  ةدار اإلأحكام قضائية في مواجهة 

 من 57المادة  مقتضياتإلى  اإلدارة انتباهللمملكة ، وقد أثارت الوكالة القضائية هذا
 التي تنص على أنه  ،المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة 28.08 القانون رقم

يؤسس على صعيد كل هيئة حساب ودائع وأداءات المحامين يديره مجلس هيئتها، تودع به "
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مة للمحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة على سبيل الوديعة، وتتم لزوما المبالغ المسل
تودع بهذا ، و بواسطته كل األداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير

الحساب كل المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي من لدن مصالح التنفيذ والمفوضين 
 القضائيين.

العمومية وشبه العمومية والمؤسسات والشركات إيداع يتعين على كل اإلدارات 
 المبالغ العائدة لموكلي المحامين بحساب الودائع واألداءات التابع لهيئتهم.

كل أداء تم خالفا لهذه المقتضيات ال تكون له أية قوة إبرائية في مواجهة الموكل أو و 
المبالغ العائدة للموكل أو المحامي ويتحمل مرتكب المخالفة عند االقتضاء مسؤولية أداء 

 "مصاريف وأتعاب المحامي.

واجبات الكراء إلى دارات العمومية إحدى اإلاستشارة حول طلب تحويل  -2
 أبناء المالك بعد تغيبه 

لعقد كراء مع شخص منذ  دارات العموميةإحدى اإليتعلق موضوع هذه القضية بإبرام 
لح اإلدارة المعنية بمراسلة من توصلت مصا 04/02/2021، غير أنه بتاريخ 1967سنة 

محامية ذوي حقوق المكري، تطالب من خاللها بتحويل الوجيبة الكرائية إلى أبناء المالك أو 
السومة الكرائية، وقد أرفقت مراسلتها بعقد عدلي مدها بالحساب البنكي الذي تحول إليه 

 . 1995منذ سنة  "موجب غيبة" يقر من خالله الشهود بغياب المعني باألمر عن عائلته
 : باستشارتها القانونية على الشكل التاليوجوابا على ذلك، أدلت الوكالة القضائية للمملكة 

 326و 325المنصوص عليها في المواد  حالة الغيبة هيإن المسطرة المتبعة في 
أمام المحكمة االبتدائية تسجيل دعوى والتي تنص على ضرورة  ،من مدونة األسرة 327و

أو طلب اتخاذ إجراءات التسيير الالزمة بخصوص ممتلكات ، ة المفقودى الحكم بوفاترمي إل
موجب الغيبة، وشهادة عدم و المتغيب بعد الحصول على بعض الوثائق التي تثبت الصفة، 

 تسجيل الوفاة في كناش الحالة المدنية الخاصة بالمفقود.
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ائي نهائي صادر طبقا وعليه، وبما أن ذوي حقوق المالك ال يتوفرون على حكم قض
تحويل االستجابة لطلب محاميهم الرامي إلى  يفضل عدمبأنه للمقتضيات السالفة الذكر، 
ولتفادي لجوئهم إلى القضاء من أجل استصدار أحكام قضائية الوجيبة الكرائية إلى األبناء. 

إنه يمكن تكاليف مالية، ف إلثبات التماطل مع ما يستتبع ذلك اإلدارة المعنيةفي مواجهة 
الوجيبة الكرائية في صندوق اإليداع والتدبير، وذلك طبقا مباشرة مسطرة إيداع مبالغ 

بسن  1967أبريل  21بتاريخ  66.330من المرسوم الملكي رقم  39لمقتضيات الفصل 
 .نظام عام للمحاسبة العمومية

 استشارة حول طلب فسخ عقود الكراء -3
 اإلدارات العمومية التيداء الرأي من إحدى طلب إب تلقت الوكالة القضائية للمملكة

من محام يطالب نيابة عن موكله بإنهاء العالقة الكرائية للمحالت المكتراة  توصلت بكتاب
 .من طرف اإلدارة

وقد توصلت اإلدارة المعنية برسالتين من المكري غير مصادق على إمضائهما، 
 .تراةضوعهما طلب استرداد الشقق المكمو 

ن المكري تقدم لدى خلية الشكايات التابعة للقسم اإلداري باإلدارة المعنية، ينفي ما إال أ      
 طلبه المحامي معززا ذلك برسالة مصادق على إمضائها.

، أنه بالرجوع إلى مقتضيات رأيها القانونيوقد أوضحت الوكالة القضائية للمملكة في 
ية بين المكري والمكتري للمحالت المتعلق بتنظيم العالقات التعاقد 67-12القانون رقم 

المعدة للسكنى أو لالستعمال المهني، يتبين أنه إلنهاء عقد الكراء وفق المسطرة التي حددها 
هذا القانون، يتعين على المكري أن يوجه للمكتري إشعارا باإلفراغ، هذا اإلشعار الذي يتطلب 

، 67-12القانون رقم  من 45المادة  ذلك أن؛ ه على مجموعة من الشروط لصحتهتوفر 
يجب على المكري الذي يرغب في إنهاء عقد الكراء أن يوجه إشعارا باإلفراغ أنه نصت على 

لى أسباب جدية ومشروعة من قبيل: استرداد المحل المكترى لسكنه إإلى المكتري يستند فيه 
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ستفيدين الشخصي، أو لسكن زوجه، أو أصوله أو فروعه المباشرين من الدرجة األولى أو الم
إن وجدوا من الوصية الواجبة أو المكفول، أو ضرورة هدم المحل المكتري وا عادة البناء أو 

 46 المادةوتضيف  إدخال إصالحات ضرورية عليه تستوجب اإلفراغ أو التماطل في األداء.
اإلشعار باإلفراغ يتضمن تحت طائلة البطالن، األسباب التي يستند عليها المكري، شموله  أن
 موع المحل المكتري بكافة مرافقه، وأجل شهرين على األقل.مج

أنه في جميع األحوال، وبما أن  رأيها القانونيو أضافت الوكالة القضائية للمملكة في 
حسب الشكليات المنصوص عليها في القانون باإلفراغ اإلدارة المكترية لم تتوصل باإلشعار 

رتب أيا من آثاره إال بتوفرها، وال يعتد إال ، فهو ال يقوم إال بوجودها وال ي67-12رقم 
تحت  األسباب التي يستند عليها المكري باإلشعار الذي يحصل في محرر مكتوب مع بيان 

 . قيد إبداء الرأينازلة الال يتوفر في  و مالبطالن. وهطائلة ا

عنه من إنهاء العالقة الكرائية  الذي ينوبكما أن المكري ينفي ما طلبه المحامي 
والمكري تبقى  خيرةهذه األ. وبالتالي، فالعالقة الكرائية بين اإلدارةلمحالت المكتراة لفائدة ل

  مستمرة.

أنه يمكن لإلدارة المعنية باألمر  على ر أكدت الوكالة القضائية للمملكةوفي األخي
 موافاة المحامي الذي ينوب عن المكري، بالرسالة المتوصل بها من هذا األخير.

 ول تفويت مساكن إدارية صادرة بشأنها أحكاما قضائية استشارة ح -4
تفويت مساكن إدارية صادرة طلب إبداء الرأي بشأن  ورد على الوكالة القضائية للمملكة

  .بشأنها أحكاما قضائية باإلفراغ لمن يشغلها
، إلى مقتضيات المرسوم رقم رأيها القانونيوأشارت الوكالة القضائية للمملكة في 

باإلذن في أن تباع العقارات المملوكة للدولة لمن  30/06/1999المؤرخ في  2.99.243
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نصت  حيثيشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود، 
 المادة األولى منه على ما يلي: 

... يؤذن للدولة )الملك الخا ( في أن تبيع بالتراضي المساكن  -"المادة االولى.
عوان الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أة لمن يشغلها من موظفي الدولة و ينالمخز 

والذين يثبتون أنهم قضوا  ،وكذا المستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود
 ثالث سنوات في الخدمة بإدارات الدولة. 

ى أعاله ولعوان المذكورين في المادة األ تشمل أحكام هذا المرسوم الموظفين واأل
وكذا أرامل وأبناء الموظفين واألعوان المتوفين قبل إحالتهم على ، والمحالين على المعاش

 التعاقد أو بعد ذلك والذين يشغلون مساكن مخزنية...
تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم المساكن التالية التي ال  -... المادة الثانية.

 يجوز أن تباع لمن يشغلونها: 
 المخصصة ألعضاء الحكومة؛ المساكن .1
 المساكن التي تقع داخل مبنى أو مجمع إداري؛ .2
أعاله  2المساكن الوظيفية التي ال تدخل ضمن الفئة المشار إليها في الفقرة .3

والممنوحة لموظفين بحكم مهامهم. وتحصر الئحة هاته المساكن بقرار مشترك لوزير 
جل ثالثة أشهر إبتداء من تاريخ نشر هذا أاالقتصاد والمالية والوزير المعني، داخل 

 المرسوم بالجريدة الرسمية؛
حكام الظهير الشريف أالمساكن التي يشغلها موظفون سبق لهم أن استفادوا من .4
( ومن أحكام 1963يونيو  17) 1383من محرم  24الصادر في  1.61.301رقم 

أغسطس  18) 1407من ذي الحجة  22الصادر في  2.83.659المرسوم رقم 
1987.") 
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على أن مقتضيات المادة  استشارتها القانونيةأكدت الوكالة القضائية للمملكة في ولقد 
، واضحة بشأن األشخاص الذين يمكن للدولة )الملك 2.99.243االولى من المرسوم رقم 

الدولة  ، وهم: من يشغلها من موظفي"المساكن المخزنية"الخاص( أن تبيع لهم بالتراضي 
والمؤسسات العمومية وكذا المستخدمين العاملين في إدارات الدولة ترابية الجماعات ال واعوان

بموجب عقود والذين يثبتون أنهم قضوا ثالث سنوات في الخدمة بإدارات الدولة. وكذلك، 
الموظفين واالعوان المذكورين في المادة األولى أعاله والمحالين على المعاش، وكذا أرامل 

ين واألعوان المتوفين قبل إحالتهم على التعاقد أو بعد ذلك والذين يشغلون وأبناء الموظف
 مساكن مخزنية.

ولى من المرسوم السالف الذكر، نصت على أن المادة الثانية من المادة األ كما
المساكن المستثناة من تطبيق هذا المرسوم، وهي: المساكن المخصصة ألعضاء الحكومة، 

بنى أو مجمع إداري والمساكن الوظيفية التي ال تدخل ضمن الفئة المساكن التي تقع داخل م
 أعاله والممنوحة لموظفين بحكم مهامهم. 2المشار إليها في الفقرة 

ال  30/06/1999المؤرخ في  2.99.243م ومما سبق، يتضح أن المرسوم رق
فراغ قضائية باإل لصادرة بشأنها أحكاميتضمن أي مقتضى ينص على منع تفويت المساكن ا

 لمن يشغلها والتي تستجيب لشروط التفويت المنصوص عليها في هذا المرسوم.  

 تصفية معاش وتطبيقحول كيفية صادرة عن قطاع وزاري استشارة  -5
 لفائدة مؤسسة بنود اتفاقية

حول  إحدى المؤسساتيتعلق األمر بالمنازعات التي تقدم بها مجموعة من مستخدمي 
تحويل صندوق التقاعد الداخلي الخاص بهم إلى النظام  كيفية تصفية معاشاتهم، بعد

الجماعي لمنح رواتب التقاعد بموجب االتفاقية المبرمة بينها وبين النظام الجماعي لمنح 
على أن يتولى هذا األخير صرف معاشاتهم  2003رواتب التقاعد، ابتداء من فاتح يناير 
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سنة  ان يعاني منه قبل خصخصتهي الذي كمستقبال، بعد أن تمت معالجة العجز المال
 درهم.1.260.000,00وقد ساهمت فيه الدولة بمبلغ  2003

رقم   من المرسوم 33وص عليه في المادة وللحيلولة دون تطبيق التخفيض المنص
المتعلق بتطبيق الظهير الشريف  (1977أكتوبر 4)1397شوال  20بتاريخ  551-77-2
عن كل شهر   0,4المحدث للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد  بنسبة 1-77-216رقم 

من االتفاقية على  7، نصت المادة كحد أقصى  %24من مدة االستفادة المبكرة في حدود 
تطبيق إال أن  نظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.أداء تكلفة هذا التخفيض لفائدة ال

ومستخدميها حول الجهة  المؤسسة المعنيةخالفا بين  أثارالمذكورة  7مقتضيات المادة 
هذه ضد  قضائية رفع دعاوى إلى . مما دفع بالمستخدمين المعنيين تلك التكلفةالمعنية بأداء 

من  7يلتمسون فيها الحكم على مشغلتهم بأداء التكلفة المنصوص عليها في المادة المؤسسة 
قية التي أبرمتها مع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد حتى يتمكن من صرف االتفا

 معاشاتهم كاملة.
 

 إبداء الرأي بخصو  مشاريع ومقترحات القوانين -6
الوقاية من المنازعات، تحال على الوكالة القضائية للمملكة مشاريع  في إطار
الفريق المتخصص بدراسة يقوم  حيث ؛وانين من أجل إبداء الرأي بشأنهاومقترحات الق

موضوعية، لالحتكام عن مدى أهمية المقترح أو المشروع قيد الدراسة، من خالل مذكرة 
مالءمتها مع القوانين األخرى، وكذلك التأثير المالي النظر في ، و والمقتضيات القانونية التقديم

 على خزينة الدولة...إلخ.

ن من حيث الشكل، أي الوقوف عند بعد ذلك، تتم دراسة مشاريع ومقترحات القوانيو 
إعداد  ثم يليه ،وضوح وسالسة األسلوب والصياغة القانونية السليمة، ودراسة للمضمون 

 .تعليق من حيث المضمون مشروع 

http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/307-Décret.aspx
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وزارة التابعة ل ةتوصلت الوكالة القضائية للمملكة من الخلية القانوني 2021وخالل سنة 
راسيم ومقترحات القوانين، وأبدت الرأي بشأنها، نذكر بعدة مشاريع قوانين وموالمالية  االقتصاد

 منها ما يلي: 

  يتعلق برقمنة اإلجراءات القضائية؛  21.27مشروع قانون رقم 
  مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين؛ 
  ،مشروع قانون يحدد تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية واختصاصاتها

 حقوق وواجبات أعضائها؛وقواعد تنظيمها، و 
  يناير من كل سنة عيدا رسميا وعطلة رسمية  13مقترح قانون يتعلق بجعل يوم

 مؤدى عنها؛ 
  المتعلق  25.90يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم  5.06.21مقترح قانون رقم

 بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛ 
 المتعلق بمدونة المحاكم  62.99يم القانون رقم مقترح قانون يقضي بتغيير وتتم

 المالية؛ 
  المتعلق  30.09يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم  5.04.21مقترح قانون رقم

 بالتربية الوطنية والرياضة. 

III.  لى تحكيم المالية المترتبة عن اللجوء إالوقاية من المخاطر القانونية و
 االستثمار والتحكيم الدولي

التحكيم تفادي المخاطر المترتبة عن قضايا الدولة المعروضة أمام هيئات من أجل 
للقطاعات الحكومية  والمساندة القانونيينالدعم تقدم الوكالة القضائية للمملكة  ،والوساطة

سيما في حالة عدم احترام الضوابط القانونية المخاطر، ال وتحسسها بهذهالمعنية باالستثمار 
 على مالية الدولة.  وآثار ذلكتثمر، عند تعاملها مع المس
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نظرا لألهمية التي أصبح يعرفها التحكيم الدولي والوطني وتحكيم االستثمار، ونظرا و 
 ،وساطة والمخاطر الناجمة عنهاأو ال عدد القضايا المعروضة أمام هيئات التحكيم الرتفاع

مستجدات لل م مواكبتهابحك ،، فإن الوكالة القضائية للمملكةوآثار ذلك على خزينة الدولة
واللقاءات المشاركة في مجموعة من األوراش بالمساهمة بإبداء الرأي و  ، تقومالمتعلقة بالتحكيم

ملكة ساهمت الوكالة القضائية للم 2021وبرسم سنة الدولية المرتبطة بمنازعات االستثمار، 
 في عدة أنشطة وأنجزت أعماال لها ارتباط بهذا الموضوع أهمها:

إلنجاز  إطار -ت المتعلقة بصياغة اتفاقيةكة في االجتماعاالمشار  -1
 "تيك – طنجة مدينة محمد السادس"مشروع 

في األعمال التحضيرية وكذا األشغال المتعلقة بضبط  الوكالة القضائية للمملكة تشارك
مدينة محمد السادس "الصياغة القانونية لالتفاقية اإلطار المتعلقة بالمشروع االستثماري 

 ."تيك –ة طنج

بث دينامية  يهم هذا المشروع إنجاز مدينة صناعية مستدامة، مندمجة وذكية، بهدف
 .وترسيخ مكانتها أكثر في الفضاء األورو متوسطي، للمملكة االقتصاديةجديدة في األنشطة 

من المالحظات حول  مجموعةفي إبداء ت الوكالة القضائية للمملكة وقد ساهم
المذكورة،  تفاقيةااللتزامات التعاقدية المضمنة في جدوى من بعض االوال ،الصياغة القانونية

مرفقة بورقة تتضمن قراءة تفصيلية للمخاطر القانونية والمالية لشروط وأحكام االتفاقية على 
 ميزانية الدولة المغربية، مرتكزة على معايير أساسية تتلخص فيما يلي: 

 حكيمي الوطني واألجنبي؛ الممارسات الفضلى المستمدة من الواقع الت 
  التجربة التي راكمتها الوكالة القضائية للمملكة عبر التدبير االعتيادي لقضايا

 تحكيم 
 االستثمار؛ 
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  القرارات التحكيمية الصادرة عن الهيئات التحكيمية الدولية، على وجه
 (.CIRDI) بواشنطن منازعات اإلستثمارلتسوية المركز الدولي الخصوص 

ه المالحظات أساسا الصياغة القانونية والتقنية لشرط تسوية المنازعات هذا وهمت هذ
وشرط تنازل الدولة عن الحصانة في التنفيذ، حيث شكلت هذه الشروط موضوع نقاشات 
عديدة خالل االجتماعات التي عقدت بحضور القطاعات الحكومية المعنية ومكتب المحاماة 

 .للمسات األخيرة على االتفاقية المذكورةالمكلف من قبل الحكومة المغربية بوضع ا

ون مع منظمة التعاون المشاركة في االجتماعات الخاصة بالتعا  -2
  (OCDE)والتنمية االقتصادية 

توصلت الوكالة القضائية للمملكة، وفقا لمذكرة التفاهم المبرمة من قبل الدولة   
، بشأن تجديد البرنامج 2019 يونيو 25المغربية مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في 

، الذي التزم من خالله هذا األخير، بمراجعة Programme-Pays 2)القطري للمغرب )
سياساته االستثمارية بمساعدة فرق هذه المنظمة، باستبيان يتمحور أساسا حول سياسات 

 االستثمار في مختلف قطاعات االقتصاد المغربي، قصد ملئه. 

لوكالة القضائية للمملكة ركزت، في ردها، بشكل خاص على وتجدر اإلشارة إلى أن ا
 في المغرب. ستثماراتلالئل المتعلقة باإلطار القانوني المسا

، مجموعة من األسئلة المتعلقة 2021غشت  11كما وجهت هذه المنظمة، بتاريخ 
لقة بـالمسؤولية القانونية والتنظيمية المعمول بها وااللتزامات الدولية والعقوبات المتع بالمنظومة

، إذ في المغرب، بما في ذلك الوسائل البديلة لحل المنازعات (RSE)االجتماعية للمقاوالت 
خصوص، وتمت موافاتها هذه المنظمة في هذا ال مجموعة من االجتماعات مع عقدتم 

 في المغرب. االستثمارسياسات بمذكرة تتضمن أجوبة الوكالة القضائية للمملكة حول 
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 .IVآلية التفاوض الحبي قصد إبرام عقد الصلح في المنازعات التحكيمية  تقوية
 حول االستثمار

بتمثيل الدولة المغربية في بتنسيق مع القطاعات المعنية، تقوم الوكالة القضائية للمملكة 
لها عن طريق اللجوء إلى إيجاد حل ودي المفاوضات المرتبطة بالمنازعات التحكيمية بهدف 

. وخالل سنة التحكيم والتكاليف المرتبطة به لية لتسوية المنازعات بعيدا عنالصلح كآ مسطرة
بالتنسيق مع الوكالة مقترحين لفتح باب التفاوض الحبي، وافقت الدولة المغربية على ، 2021

مواجهة الحكومة  ، في ملفين تحكيميين تقدمت بهما شركتين أجنبيتين فيالقضائية للمملكة
أسفرت وقد  (.CIRDI) بواشنطن االستثمارالدولي لتسوية منازعات  المركزأمام المغربية 

 ية في هذين النزاعين التحكيميين.د صلح نهائو برام عقإعن هذه المفاوضات 

V .للمملكة القضائية ركاء الوكالةالتكوين وتقوية قدرات الموارد البشرية لش 
 

مخططها االستراتيجي تنفيذ في إطار 
، وبحكم تجربتها لمنازعاتالمتعلق بالوقاية من ا

الوكالة القضائية القانونية والقضائية، تقوم 
من خالل عقد شراكات مع شركائها  للمملكة،

اإلشراف على تأطير من اإلدارات العمومية، ب
ة أطر وموظفي لفائدورشات تكوينية تنظم 

تعزيز مهاراتهم وتنمية  بهدف اإلدارات المعنية
 الدولة والوقاية من المنازعات.خبراتهم في مجاالت الدفاع عن 
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بتنظيم الوكالة  2021ولقد تميزت سنة 
ورشات تكوينية بشكل القضائية للمملكة ل

حضوري أو عبر منصات التكوين عن بعد، 
عداد التراب الوطني لفائدة أطر وزارة إ 

وذلك  ،سكان وسياسة المدينةوالتعمير واإل
. وتندرج 2021يوليوز 6و 5خالل يومي 

الذي يجمع بين الوكالة القضائية للمملكة والوزارة شراكة عقد الفي إطار دورة التكوينية هذه ال
تدبير المنازعات القضائية "  : ول منه لموضوع مذكورة والذي خصص تنفيذ الشطر األال

  ."وسبل الوقاية منها

شمل البرنامج التكويني محاور متعددة استهدفت من خالله الوكالة القضائية  ولقد
من المنازعات للمملكة التعريف بمهامها ومجاالت تدخلها، والجهود المبذولة من قبلها للوقاية 

وقف وتقوية ودعم م ،رتقاء بالممارسات القانونية لإلدارةوالمخاطر القانونية، وعملها على اإل
 مام المحاكم. اإلدارة في حالة عرض النزاع أ

 التالية:هتمت الدورة التكوينية بالمواضيع إ وعليه، 

 تقنيات معالجة ملفات النزاعات؛ -
 تقنيات تحرير المذكرات الجوابية؛ -
 كيفية التعامل مع جلسات البحوث والخبرات والمعاينات المأمور بها قضائيا. -

بقيام الوكالة القضائية للمملكة بأنشطة متنوعة للتعريف  2021كما تميزت سنة 
ل استقبالها لوفد من أطر ومسؤولي وزارة ، سواء من خالبالمؤسسة وبالمهام الموكولة لها

المالية الليبية، أو بتنظيم دورة تكوينية لفائدة أطر المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية 
              بتاريخأو من خالل مشاركتها  والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،
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من  39وزارة االقتصاد والمالية لصالح الفوج في اليوم اإلعالمي الذي نظمته  2021يونيو 4
  .مفتشي المالية

VI .إصدارات الوكالة القضائية للمملكة 
في إطار مواصلة الوكالة القضائية للمملكة مواكبتها           
للمستجدات االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي 
تعرفها البالد، وكذا التزامها بنشر المعلومة القانونية 

، بإصدار العدد الخامس من مجلتها 2021القضائية، قامت خالل سنة و 
الذي خصصته لمناقشة موضوع له راهنيته وأهميته على المستويين الحقوقي والسياسي، 

القضاء -اء الدستوري "الطعون االنتخابية أمام القضاء )القضويتعلق األمر بموضوع 
شكلت موعدا إلجراء  2021سنة، وذلك بالنظر إلى كون القضاء العادي("-داري اإل

 االستحقاقات االنتخابية. 

، المتسمة بالحياد والموضوعية في لعدد مجموعة من الدراسات الفقهيةويتضمن هذا ا
تناول هذا الموضوع، مع الحرص على المقاربة الشمولية لتشمل أهم القطاعات والهيئات 

 السياسية والمهنية.

في النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للعملية  العدد قراءة متعمقة وقد تناول هذا 
اإلنتخابية، مع رصد موقف القضاء من هذه النصوص بشتى أنواعه، الدستوري، واإلداري، 
 والمدني، والجنائي، ودوره في مواكبة هذه العملية وحمايتها لتحقيق مصداقيتها ومشروعيتها.

لدراسات، وتضمن مجموعة من ولقد خصص المحور األول من هذا العدد لألبحاث وا
المقاالت والدراسات من إعداد ثلة من الخبراء باإلدارات العمومية، والقضاء والجامعات. بينما 
خصص المحور الثاني لالجتهاد والعمل القضائيين، والذي تم من خالله استعراض أحدث 

ادي والتي تهم وأهم التوجهات القضائية سواء على مستوى القضاء الدستوري أو القضاء الع
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إشكاالت يطرحها تطبيق القوانين المنظمة لالنتخابات أو تلك التي تهم العملية االنتخابية، 
والمحور الثالث خصص للمستجدات القانونية على شكل فهرس بالنصوص القانونية 

 المرتبطة بقضايا اإلنتخابات.

قانونية ال تهار مجلإصداوتجدر اإلشارة إلى أن الوكالة القضائية للمملكة درجت على 
نشر الدراسات والتي تسعى من خاللها إلى ، المتخصصة في منازعات أشخاص القانون العام

وتعميم االجتهادات والتوجهات القضائية الصادرة لصالح  في مجال العلوم القانونية، واألبحاث
 والتشريعية المستجدات القضائيةتحقيق اليقظة القانونية عبر تعميم  ضافة إلىباإل الدولة،

   .التي تهم ادارات الدولة ومؤسساتها العمومية والجماعات الترابية

اهتم العدد األول من مجلة الوكالة القضائية للمملكة باإلشكاالت التي يثيرها تدبير و 
يضم منازعات أشخاص القانون العام وتمت مناقشة هذه االشكاالت في أربعة محاور، 

وأبحاث قيمة، قدمها ممارسون في مجال الدفاع على اإلدارات  المحور األول ثمانية دراسات
 العمومية، ينتمون لوزارة االقتصاد والمالية. أما المحور الثاني، فقد تضمن االجتهاد والعمل

عن مختلف محاكم المملكة في كافة المجاالت المرتبطة بتدبير  القضائيين الصادرين
مهمة الوكالة  تناولالمحور الثالث، فقد  منازعات أشخاص القانون العام. وفيما يخص

حيث خصص لعرض المستجدات القانونية التي  ،القضائية للمملكة في مجال اليقظة القانونية
ميزت هذه المرحلة. وقد خصص المحور الرابع لتقديم خالصات األنشطة العلمية التي شارك 

اليات القانونية المتعلقة فيها السيد الوكيل القضائي للمملكة  والتي ناقشت آخر اإلشك
 بمنازعات أشخاص القانون العام سواء داخل أو خارج المملكة المغربية. 

 من المجلة، ثانيالعدد الصدرت الوكالة القضائية للمملكة أ 2018سنة  أواخرفي و 
العقود في  ، وذلك بالنظر لألهمية الحيوية لهذه"ةالصفقات العموميخصص لموضوع "
. تم التطرق في لكونها أحد أهم آليات تحقيق السياسات العمومية للدولةاالقتصاد الوطني و 

هم اإلشكاليات القانونية التي يطرحها ألهذا العدد إلى خمسة عشر موضوعا تعتبر عصارة 
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تدبير الصفقات العمومية وساهم فيها األطر العليا لإلدارة العمومية، وقضاة وأساتذة جامعيون 
أهم االجتهادات والتوجهات العمومية. وساهم هذا العدد أيضا في مجال الصفقات  مختصون 

القضائية  الصادرة عن مختلف محاكم المملكة خاصة منها محكمة النقض، باإلضافة إلى 
 النصوص القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية.

ومواكبة للنقاش الدائر بين المهتمين والممارسين في المجال القانوني والفاعلين 
قتصاديين، ونظرا للدور الحيوي الذي يقوم به العقار في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم اال

االستثمار في مختلف المجاالت االقتصادية واالجتماعية، ارتأت الوكالة القضائية للمملكة 
تخصيص العدد الثالث من المجلة " للقضايا العقارية" من أجل إثراء النقاش وتبادل اآلراء 

القضايا بمختلف أنواعها ورصد مختلف األنظمة العقارية الجاري بها العمل في حول هذه 
بالدنا. ويتضمن هذا العدد أربع محاور: يتعلق المحور األول باألبحاث والدراسات المنجزة 
من طرف مسؤولين وموظفين ممارسين في القضايا العقارية، وكذلك مختصين في المجال 

أساتذة جامعيين. وخصص المحور الثاني للتعليق على العقاري من قضاة ومستشارين و 
قرارات قضائية كرست بعض التوجهات القضائية الجديدة، أما المحور الثالث فقد خصص 

لبحث لالجتهاد والعمل القضائيين، والمحور الرابع خاص بالمستجدات القانونية، لتسهيل ا
هذا العدد  لحرص على تضمينعلى المهتمين بهذا الميدان وخدمة لهذا الغرض فلقد تم ا

 بالنصوص القانونية المتعلقة باألنظمة العقارية في المغرب.  اخاص افهرس

وكافة بلدان العالم  عاشتها بالدناوعلى الرغم من الظروف الصحية االستثنائية التي 
، فقد أبت الوكالة القضائية للمملكة إال أن تواصل العمل على نشر 19بسبب جائحة كوفيد 

لومة القانونية والقضائية من خالل إصدارها للعدد الرابع من المجلة، والذي خصص ل  المع
سيما مسؤولية أشخاص القانون العام وأصحاب المهن المنظمة "، القضايا المسؤولية"

محاور، خصص المحور األول لألبحاث  ة. وتضمن هذا العدد ثالثوالهيئات المهنية
لة من الخبراء باإلدارة لمقاالت والدراسات من إعداد ثمن احيث تضمن مجموعة  ،والدراسات
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العمومية، والقضاء والجامعات، بينما خصص المحور الثاني لالجتهاد والعمل القضائيين 
والذي تم من خالله استعراض أحدث وأهم التوجهات القضائية في مجال المسؤولية، والمحور 

بالنصوص القانونية المرتبطة  شبعم الثالث خصص للمستجدات القانونية على شكل فهرس
 بقضايا المسؤولية.

وفي إطار إبراز مظاهر تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة تم التطرق لمختلف صور 
المسؤولية الشخصية للموظف العمومي، سواء في الجانب التأديبي أو الجانب المالي 

سؤولية المحافظ على والمحاسبي والتدبيري، دون إغفال صور خاصة من المسؤولية كم
األمالك العقارية والمسؤولية المدنية للمحكم، ومسؤولية بعض مساعدي القضاء وخاصة منها 
المسؤولية اإلدارية لمرفق كتابة الضبط بالمحاكم، ومسؤولية الخبراء القضائيين والمسؤولية 

 المهنية للمحامين، ومسؤولية الموثقين.

التي تضمنتها مجلة الوكالة القضائية للمملكة   ضيعاختيار الموا وتجدر اإلشارة إلى أن
يعود إلى مجموعة من الدراسات القطاعية والموضوعاتية التي أعدتها مصالح المؤسسة خالل 
الخمس سنوات األخيرة  والتي اتضح من خاللها أن المنازعات المتعلقة بهذه المجاالت 

( لها أثر مالي كبير على ميزانية الدولة، ...ية، القضايا العقارية، المسؤولية)الصفقات العموم
وأن مصادر المنازعات الناجمة عنها تتجلى في أخطاء مرفقية، سواء تعلق األمر باتخاذ قرار 
غير مشروع أو بتدبير سيء لصفقة عمومية أو خطأ مرفقي ترتبت عنه مسؤولية إدارية أو 

جفيف مصادر هذه اعتداء مادي على حق الملكية، مما يستدعي التدخل من أجل ت
المنازعات، والحد من أثرها المالي عبر إطالق برامج تكوينية لتأهيل الموارد البشرية 
للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية الشريكة بشراكة مع معهد المالية، وخلق آلية جديدة 
ر )مجلة الوكالة القضائية للمملكة( تعنى بمنازعات أشخاص القانون العام تمكن من نش

الدراسات والمعلومة القانونية والتوجهات القضائية وتعميمها على كافة الشركاء والمساهمة 
 الفعالة في النقاشات القانونية التي يعرفها محيطها.
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محمد قصري الوكيل الوكالة القضائية للمملكة، التي يتولى األستاذ  وتشرف على مجلة
رئيس  محمد أشركياألستاذ  : كونة من السادةم نوعية لجنة علمية إدارتها، القضائي للمملكة

المدير العام للتشريع والدراسات القانونية  عبد اإلاله فونتيرالمجلس الدستوري سابقا، األستاذ 
رئيس جمعية هيئة المحامين عمر ودرا باألمانة العامة للحكومة سابقا، النقيب األستاذ 

ألول لمحكمة االستئناف اإلدارية الرئيس ا محمد الصقلي الحسينيبالمغرب، االستاذ 
أستاذ جامعي وعضو المجلس األعلى للسلطة  محمد أمين بنعبد هللابالرباط، األستاذ 

 القضائية.

وتتميز هذه المجلة، بكونها تجمع بين آراء جميع المتدخلين في تدبير منازعات الدولة 
  وأساتذة جامعيين.باإلضافة إلى الباحثين والمهتمين بهذا المجال من قضاة ومحامين 
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ها الوكالة القضائية للمملكة في مجال زات التي حققتاجأهم اإلنسنتناول في هذا الفصل 
. 2021سنة  خاللداري اإلالقضاء مام القضاء العادي و أأشخاص القانون العام الدفاع عن 

لى التوجهات سنة هذه الالقضايا التي تمت معالجتها خالل وسنتطرق بالمناسبة إلى أهم  وا 
 جتهاد القضائي في إطار منازعات الدولة.ستقر عليها اإلالتي ا

I .ت القضائية على مستوى المنازعا 
 النوعي االختصا حول إشكالية   -1

من بين اإلشكاليات التي أثيرت بمناسبة دفاع الوكالة القضائية للمملكة، تلك المتعلقة 
المقتضيات المشتركة الواردة في القانون رقم النوعي والمرتبطة بتطبيق  باالختصاص

وكذا بعض  18إلى  12صة مواده من وخا ،المحدثة بموجبه محاكم إدارية 90/41
 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية. 80/03مقتضيات القانون 

 بالدراسة والتحليل المواضيع التالية: للمملكةاق تناولت الوكالة القضائية وفي هذا السي

 ئناف الملف إلى محكمة النقض للبتانعدام السند القانوني إلحالة محكمة االست أ.
   اف حكم االختصا  النوعيفي استئن

يتعلق األمر برفع دعوى تعويض في مواجهة موظف محتل لسكن وظيفي دون وجه 
حق، وذلك من أجل إلزامه بأداء مالي جابر للضرر الحاصل لإلدارة من جراء هذا 

بتاريخ  324فأصدرت المحكمة االبتدائية بالدار البيضاء الحكم عدد االحتالل، 
قضى باختصاصها نوعيا  4147/1201/2015المدني عدد في الملف  04/07/2017

 للبت في الملف مع حفظ البت في الموضوع والصائر إلى حين صيرورة هذا الحكم نهائيا.

أمام محكمة االستئناف باألمر وقد تم استئناف هذا الحكم من طرف الموظف المعني 
 7607ارا تحت عدد قر  30/10/2018بالدار البيضاء، لكن هذه األخيرة أصدرت بتاريخ 
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حالة الملف  4997/1201/2018في الملف المدني عدد  قضت فيه بعدم االختصاص وا 
هذا على الغرفة اإلدارية بمحكمة النقض بعلة أن محكمة االستئناف ال يمكنها الفصل في 

المحدث بموجبه المحاكم  90/41من القانون رقم  13 الدفع احتراما لمقتضيات المادة
 اإلدارية.

أن الوكالة القضائية للمملكة بادرت إلى الطعن بالنقض في القرار االستئنافي معتمدة  إال
على وسيلة فريدة هي خرق القانون المستمد من خرق المقتضيات المنظمة لالختصاص 

المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية  03/80من القانون رقم  12سيما المادة الالنوعي 
 س قانوني .و عدم اإلرتكاز على أسا

ذلك أنه لئن كان القرار االستئنافي صائبا فيما انتهى إليه من عدم انعقاد اختصاص 
الطعن باالستئناف المستهدف للحكم محكمة االستئناف بالدار البيضاء في الفصل في 

 13احتراما منها لمقتضيات المادة  ،الدفع المتعلق باالختصاص النوعيالمستقل البات في 
المحدثة بموجبه المحاكم اإلدارية التي تعطي والية البت في الدفع  41-90قم من القانون ر 

المذكور على مستوى الطعن باالستئناف لمحكمة النقض، إال أنه بالمقابل قضى، دون 
مع حفظ البت في  ،مبرر قانوني مقبول، بإحالة الملف على الغرفة اإلدارية بمحكمة النقض

المحدثة بموجبه  80.03من القانون رقم  12المادة الصائر، خاصة أنه بالرجوع إلى 
 محاكم استئناف إدارية نجدها تنص على مايلي:

المحدثة بموجبه محاكم إدارية  41.90من القانون رقم  13"تبقى مقتضيات المادة 
سارية المفعول في شأن استئناف األحكام الصادرة في موضوع االختصاص النوعي، 

 بعد البت فيه إلى المحكمة المختصة."وتحيل محكمة النقض الملف 

المحدثة بموجبه محاكم إدارية ما  41.90من القانون رقم  13وحيث جاء في المادة 
 يلي:
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"إذا أثير دفع بعدم االختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية وجب عليها 
 أن تبت فيه بحكم مستقل وال يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع.

أن يستأنفوا الحكم المتعلق باالختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية ولألطراف 
الصادرة عنها أمام محكمة النقض التي يجب عليها أن تبت في األمر داخل أجل ثالثين 

 يوما تبتدئ من تسلم كتابة الضبط به لملف االستئناف."

ة أو القانون رقم متأنية سواء في قانون المسطرة المدنيومن ثمة فإن قراءة متفحصة و 
المحدثة بموجبه محاكم  80.03المحدثة بموجبه محاكم إدارية أو القانون رقم  41.90

استئناف إدارية يستنتج منها أن ما نحا إليه القرار االستئنافي في شأن اإلحالة على محكمة 
لى ، فالمشرع أعطى لمحكمة النقض سلطة اإلحالة إال مرتكز له في القانون و النقض ال سند 

المنصب على نقطة االختصاص الطعن باالستئناف في مختصة بعد بتها المحكمة ال
النوعي و ليس هناك نظير لهذه السلطة لدى المحاكم الدنيا يمكن ارتكازا عليها السماح لها 

له مبرراته لعل  هذا الواقع القانوني. و لى محكمة النقض في هذا الصددبأن تباشر اإلحالة ع
تربعها على قمة مة النقض في المنظومة القضائية و وجاهة مكانة محك من أقواها حجة و
قرارات المحاكم الدنيا من زاوية الرقابة على تقويم أحكام و دورها في و  ،التنظيم القضائي

 مدى التطبيق السليم للقانون .

من أدق الموضوعات تصنف قواعد االختصاص النوعي وكما ال يخفى على الجميع أن 
، وهو ما يفسر  كون  المشرع  تكفل ابتداء ي جانبيها الموضوعي واإلجرائيالقانونية ف

الصادرة في نظام الدفع والطعن في األحكام تأطير و  اإلختصاص النوعي ديد جهاتبتح
غيرها من يملك صالحية وسلطة اإلحالة و و  ،واإلحالة إلى المحكمة المختصة ،موضوعه

ورد التنصيص على أنها من قبيل النظام  ، وهي مقتضيات آمرةمن األمور ذات الصلة 
الضطراب في الضوابط المسطرية واالختالف حول القواعد ا لما يمكن أن يؤدي العام



العام القانون أشخاص عن الدفاع مجال في اإلنجازات 4الفصل    
 

  107  

 

رباكمن تهديد لألمن القانوني وا هدار لإلجراءات، و المتعلقة بها  اإلجرائية فعالية ل ا 
 التخصص القضائي. 

وأصدرت قرارا تحت  القانوني قض بصواب هذا النقاشفقد اقتنعت محكمة الن ،وبالفعل
جاء في  4322/1/3/2019في الملف المدني رقم  09/11/2021 بتاريخ 762/3عدد 

 حيثياته ما يلي:

"حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معلال 
ال كان باطال عمال بمقتضيات الفصل   13من ".م.م وطبقا للمادة  345تعليال صحيحا وا 

المحدث للمحاكم اإلدارية فإنه إذا أثير دفع بعدم االختصا  النوعي  41-90من قانون 
أمام جهة قضائية عادية أو إدارية وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل وال يجوز أن 
تضمه إلى الموضوع ولألطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق باالختصا  النوعي أيا كانت 

محكمة النقض التي يجب أن تبت فيه داخل أجل ثالثين يوما  الجهة الصادرة عنها أمام
تبتدئ من تسلم كتابة الضبط به لملف االستئناف. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه 

المحدث  41-90من قانون رقم  13لما جاء في تعليلها أنه استنادا ألحكام المادة 
وقضت بإحالة الملف على  بموجبه المحاكم اإلدارية وجب التصريح بعدم االختصا 

الغرفة اإلدارية بمحكمة النقض دونما سند قانوني يخول لها ذلك تكون قد جانبت 
 .الصواب في الشق القاضي باإلحالة وعرضت قرارها للنقض بخصوصه"

 قضايا الحوادث المدرسية في  حول الجهة المختصة للبت ب.

قف العمل القضائي حول الجهة في مواتباينا الزالت قضايا الحوادث المدرسية تعرف 
القضائية المختصة بالبت فيها، و يتأرجح الوضع بين أحكام صادرة عن القضاء اإلداري 

قضت بالمقابل أحكام أخرى عن القضاء العادي و  ،للقضاء اإلداري  االختصاصتقر بقيام 
 .لهذا األخير االختصاصانعقاد ب
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 اختصاصهاانعقاد الدفع بعدم  ضمنيا تستبعدأن بعض محاكم الدرجة األولى والمالحظ  
، التي تخاطب المحاكم العادية أيضا، 90/41من القانون رقم  12مع أن مقتضيات المادة 

تلزمها بإثارته التلقائية فباألحرى إذا تمسك به أحد الخصوم، )على سبيل المثال الحكم عدد 
في الملف رقم  03/11/2021الصادر عن المحكمة االبتدائية بالجديدة بتاريخ  3077
الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ  598، والحكم عدد 2541/1202/2020

الصادر بتاريخ  1328، والحكم عدد 1192/2020في الملف رقم  04/03/2021
الصادر عن المحكمة  1034، والحكم عدد 2825/2020في الملف رقم  06/05/2021

.....(، كما 141/1202/2019 في الملف رقم 21/09/2021االبتدائية بوجدة بتاريخ 
من نفس القانون التي توجب على  13يعرف هذا الموضوع إنكارا لمقتضيات المادة 

أن تبت في الدفع بعدم االختصاص النوعي بحكم  -عادية كانت أم إدارية–المحكمة 
مستقل وعدم إضافته للجوهر، فأغلب األحكام االبتدائية إن تعرضت للدفع بعدم 

 ي فإنها تضمه بشكل آلي للموضوع.االختصاص النوع

ذا كانت محكمة النقض تواترت على أن استئناف نقطة االختصاص النوعي أمامها  وا 
كدرجة استئنافية ال تكون إال في الحالة التي تلتزم فيها محكمة الدرجة األولى بالبت في 

، فإنه ال الدفع بعدم االختصاص النوعي بحكم مستقل، أما إذا ضم الدفع المذكور للجوهر
يستساغ تشطير نفس الحكم ضمانا لحسن سير العدالة،  ويتعين في هذه الحالة الطعن فيه 

التي يقع على عاتقها إما و باالستئناف أمام محكمة االستئناف التي تعلو المحكمة مصدرته، 
أن تثير من تلقاء نفسها عدم اختصاصها النوعي في النزاع متى تبين لها أنها غير مختصة 

أن تجيب على وسيلة المستأنف التي تناقش خرق ضوابط االختصاص النوعي، فإن أو 
الوكالة القضائية للمملكة حرصت على أن تتجاوب مع الموقف الذي عبرت عنه محكمة 
النقض، بحيث تعمل على الطعن في األحكام االبتدائية التي تقضي في منازعات الحوادث 
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قيد بضوابط االختصاص النوعي كما هي مقررة وتثير ضمن ما تثير عدم الت ،المدرسية
 قانونا. 

والجدير بالذكر أن بعض محاكم الدرجة الثانية أصرت على أن المنازعات المتعلقة 
بالحوادث المدرسية ال تندرج ضمن طلبات التعويض عن عمل أو نشاط شخص من 

العادية لها  أشخاص القانون العام وأنها تخضع للقواعد العامة، فضال على أن المحاكم
الصادر عن محكمة االستئناف  2563القرار رقم ونذكر في هذا الباب الوالية العامة، 
، علما بأنه تلته 1029/1202/2021في الملف رقم  29/11/2021بالجديدة بتاريخ 

 قرارات أخرى مماثلة عن نفس المحكمة. 

للمملكة حيث تم ولقد تم الطعن بالنقض في هذا القرار من طرف الوكالة القضائية 
 التمسك أساسا بالضوابط التالية:

فضال عن كونها المحدث للمحاكم اإلدارية  90/41من القانون رقم  13إن المادة  *
أن تبت في الدفع المتعلق باالختصاص ب )عادية كانت أم إدارية(تقيم إلزاما على المحكمة

المشرع في صياغته لهذا  النوعي بحكم مستقل، مع ما تحمله األلفاظ المستعملة من طرف
المقتضى من صيغة الوجوب المحمولة على التعلق بالنظام العام اإلجرائي وعلى كون 
األمر يخص قاعدة قانونية آمرة وجوهرية، فإن غاية المشرع من إرساء هذا اإللزام هو اتقاء 

ص االرتباك والتخبط الذي يقع حينما ال تلتزم المحكمة بإصدار حكم بات في االختصا
النوعي بحيث إن ذلك يعطل الفقرات التالية من نفس المادة التي تجعل محكمة النقض هي 
الجهة التي يتعين أن يستأنف أمامها الحكم المذكور إما بإقرار االختصاص أو بنفيه، بما 
ال يطيل أمد النزاع ويقحمه في مسار استنفاذ درجات التقاضي ثم مراجعة محكمة النقض 

نقض ليفضي ذلك في آخر المطاف إلى القول إما بعدم االختصاص الموقرة كمؤسسة 
النوعي أو بقيامه، مع أنه كان من الممكن تجنب كل ذلك طالما أن المقتضيات القانونية 
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سيجت بت محكمة النقض الموقرة في الطعن باالستئناف في الحكم الفاصل في نقطة 
زاع وتمطيطه دون طائل في خرق االختصاص بإقرار أجل قصير يراعي عدم إطالة أمد الن

 لاللتزام الدستوري بضرورة الفصل في الخصومات والقضايا داخل أجل معقول.

مساءلة تنطوي على  حادثة مدرسية *إن دعاوى التعويض عن الضرر الناجم عن
نشاط عن  ، وكذا محاولة إثارة المسؤوليةاإلدارة عن حسن تدبيرها وتسييرها لمرفق عمومي

به من صميم ما يستأثر  و ما يعدأشخاص القانون العام، وهمن  ة شخصمن أنشط
المحدث للمحاكم  41-90 رقم من القانون  8القضاء اإلداري استنادا إلى مقتضيات المادة 

 . اإلدارية

وعلى هذا األساس، فإن القول بأن دعوى التعويض عن حادثة مدرسية تخضع للقواعد 
 8دية ال يسعف كمؤيد قانوني على اعتبار أن المادة العامة والوالية العامة للمحاكم العا

أعاله تؤسس لمجاالت االختصاص النوعي للمحاكم اإلدارية ولم يستثن المشرع من مجال 
إال دعاوى التعويض عن األضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، 

ام مركبات أيا كان نوعها األضرار التي تسببها في الطريق الع الدعاوى المتعلقة بجبر
، مما يجعل الحديث عن الوالية العامة في غير يملكها شخص من أشخاص القانون العام

محله وال يصلح في هذا الصدد، خاصة وأن مناط ومفهوم المنازعة اإلدارية مستجمع في 
هذا النوع من الدعاوى، واالختصاص تبعا لذلك منعقد للقضاء اإلداري بنص صريح 

 منها. لى طبيعة الدعوى والغاية المرجوةع وتأسيسا

 قضايا تحديد األتعاب -2

تعالج الوكالة القضائية للمملكة بعض القضايا التي تهم المنازعة في تحديد األتعاب بين 
سواء بناء على عقدة مكتوبة أو في غيابها، وهذا  ،إدارة معينة والمحامي المنتدب من طرفها

صية مرجعها وجود مقتضيات قانونية خاصة أولى النوع من المنازعات تحفه خصو 
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بالتطبيق تتمثل في اللجوء ابتداء إلى مؤسسة النقيب التي منحها المشرع صالحية البت في 
تعاب المتفق عليها والمصاريف، تثار بين المحامي وموكله بشأن األكل المنازعات التي 

المتعلق بتعديل القانون  28.08من القانون رقم  51طبقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 
 يلي: المنظم للمحاماة والتي جاء فيها ما

"يختص نقيب الهيئة، بالبت في كل المنازعات، التي تثار بين المحامي وموكله بشأن 
األتعاب المتفق عليها والمصروفات، بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين 

 دير األتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق.المحامي وموكله. كما يختص في تحديد وتق

للموكل أن ينازع في بيان الحساب المبلغ إليه داخل أجل ثالثة أشهر، الموالية لتاريخ 
 توصله به تحت طائلة سقوط الحق.

يستمع النقيب، عند االقتضاء، إلى المحامي والطرف المعني لتلقي مالحظاتهما، وما 
    ل أجل شهر من تاريخ تسلمه...."لطلب داخيتوفران عليه من حجج، يبت في ا

والصيغة المستعملة في هذا المقتضى جاءت متصفة بالعمومية ودون تخصيص، إذ 
يعد نقيب هيئة المحامين صاحب التأهيل القانوني للنظر في كافة المنازعات والخصومات 

بين وجود  التي قد تنشأ بين المحامي وموكله في شأن تحديد األتعاب، ال فرق في ذلك
تقيم المرجعية القانونية لمسطرة أولية يتعين استنفاذها  51اتفاق من عدمه، أي أن المادة 

أن  الذكر ما يخول للمحامي أو الموكلقبل مراجعة القضاء، وليس بالمقتضى السالف 
ها، فلئن كان االتفاق القائم بين ءمنازعة تهم تحديد األتعاب أو أدايراجع القضاء مباشرة في 

بما ال يخول ألحدهما  هالمحامي وموكله يشكل شريعة المتعاقدين ويلزمهما بمضمون
النكوص أو الخروج عنه، فإن عدم أداء األتعاب المتفق عليها في عقد االتفاقية يتعين 

أعاله، ولمن لم يرتض ما قرره  51طرحه على مؤسسة النقيب للبت فيه تقيدا بالمادة 
ن أمام السيد الرئيس األول لمحكمة االستئناف كاختصاص النقيب أن يمارس حقه في الطع



العام القانون أشخاص عن الدفاع مجال في اإلنجازات 4الفصل    
 

  112  

 

العامة في االختصاص، بما  أصيل أناطه المشرع بهذه الجهة القضائية حيادا على القواعد
خصوصية في التأطير القانوني وفي المسطرة الواجبة االتباع بخصوص منازعة بيشي 

 األتعاب.

ا قانونيا الزال في مراحل التبلور والجدير بالذكر أن منازعات األتعاب تعرف نقاش
 والتشكل ولقد المست الوكالة القضائية للمملكة نقطتين هامتين تتعلقان بما يلي:

 تنفيذ في القرار االستئنافي الصادر عن مؤسسة الرئيس األول يقبل إيقاف ال
 :انون المسطرة المدنيةمن ق 361إطار الفصل 

ا لتصرفات ما متواترا في سياق تصنيفه الفقهي والقضائي ينكما ال يخفى أن العمل
دي، فإذا كان المعيار على أنها تعد قرارات إدارية على األخذ بالمعيارين العضوي والما

ه قرار إداري إذا كانت مصدر التصرف بحسب الجهة التي يصدر عنها، فهو  قيساألول ي
عتباره قرارا سلطة إدارية، فإن المعيار الثاني يعتمد مضمون التصرف كمحدد ضابط ال

 إداريا.

ومن هذا المنطلق، فإن هيئة المحامين، تعتبر هيئة ذات طبيعة خاصة قنن المشرع 
المتعلق بتعديل القانون  28.08صالحيات نقيبها بواسطة القانون رقم حدد و  دخالتهات

من قبيل ممارسة سلطة التأديب  2008-11-06المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتاريخ 
غيرها من الجوانب ذات الصبغة و  ،اإللتحاق بهاو  ،إلدارية على مزاولة المهنةوالرقابة ا

تي تناط التنظيمية، الشيء الذي يجعلها بمثابة مرفق عام للدولة يقوم ببعض الصالحيات ال
، التي تخلت عن نصيب من صالحياتها لفائدة الهيئة وبالتبعية في األصل بالسلطة العامة
ضاه االقتناع بأنها أقدر من غيرها على تتبع شؤون المنتمين إليها نقيبها في شبه تفويض اقت

، تلك التي تنشأ بين المحامين بعضهم أو بينهم وبين موكليهموالفصل في الخصومات سواء 
 الكل تحت إشراف القضاء ومرفق العدل.
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فقد خول له المشرع مجموعة من  ،ونظرا للمكانة التي تحتلها مؤسسة النقيب
ات التي تنشأ بين المحامي منها على سبيل المثال الفصل في المنازعاالختصاصات 

تعاب، فالنقيب في هذه الحالة يستعمل وسائل خاصة في مجال تحديد وتقدير األ ،موكلهو 
القانون العام ويتمتع بامتيازات السلطة العامة، وتعد القرارات الصادرة عنه قرارات إدارية 

 اعتمادا على المعيار العضوي.

في المنازعات المتعلقة بتحديد ا دام أن المشرع خول لنقيب الهيئة اختصاص البت وم
تعاب المتفق عليها بين المحامي وموكله فإن القرار الصادر من تعاب وكذا تقدير األاأل

طرف نقيب الهيئة في هذا الشأن خول للطرف المتضرر الطعن فيه أمام الرئيس األول 
للبت فيه بموجب  28.08من القانون رقم  96ت المادة لمحكمة االستئناف وفق مقتضيا

آخر يفصح عن الخصوصية التي تحيط بقرار نقيب هيئة معيار أمر قضائي، وهو 
أن المشرع استعمل مصطلح الطعن في قرار النقيب بعلما  ،المحامين في المجال المذكور

 ولم يستعمل عبارة االستئناف كدليل إضافي على تفرد قرارات النقيب.

ولقد كرست محكمة النقض هذه الوجهة من النظر وأضفت على قرار النقيب الصادر 
في إطار المنازعة حول تحديد األتعاب صبغة القرار اإلداري، وقبلت طلب إيقاف تنفيذه في 

الصادر  814من ق.م.م كمسطرة فرعية، ونستشهد بحيثيات القرار  361إطار الفصل 
والتي جاء فيها ما  1850/4/4/2020داري رقم في الملف اإل 01/07/2021بتاريخ 
 يلي:   

"حيث إن طلب إيقاف التنفيذ على القرار الصادر عن محكمة االستئناف بأكادير 
في الملف أعاله، تأسيسا على طلب النقض الذي تقدم به في  22/05/2019بتاريخ 

ما دفع لعدم  مواجهته وحفاظا على المال العام، وأنه في حالة التنفيذ يصعب استرداد
 االستحقا" عند إلغائه. 
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وحيث إن الثابت من ظاهر أورا" الملف أن هناك ظروف استثنائية من شأنها  
 .االستجابة للطلب"

ويأتي هذا الموقف تكريسا لموقف سابق عبرت عنه نفس الجهة القضائية بواسطة 
في الملف اإلداري رقم  09/07/2015الصادر بتاريخ  1537/1القرار رقم 

 ، الذي ورد فيه ما يلي: 2418/4/1/2015

نعاش الشغل بواسطة مقال قدم بتاريخ " -18حيث إن مكتب التكوين المهني وا 
طلب إيقاف تنفيذ األمر المشار لمنطوقه ومراجعه أعاله، إلى حين البت في  06-2015

دا أن تنفيذ به في مواجهة األمر المطلوب إيقاف تنفيذه مؤك مطلب النقض الذي تقد
صالح الوضعية في حالة ما إذا ارتأت محكمة ألا مر المذكور يجعل من الصعب تدارك وا 

مر يتعلق التنفيذ سيكون على صواب مادام األالنقض االستجابة للطلب، وأن إيقاف 
بتحديد أتعاب محام في مواجهة مؤسسة عمومية اتسم بالمبالغة وخر" عدة مقتضيات 

 قانونية حسبما جاء في مقال النقض.

كن حيث تبين باالطالع على ظاهر الوثائق، أنه توجد أسباب استثنائية تبرر ل
  ."االستجابة للطلب

 أهم المعايير المعتمدة في تحديد أتعاب المحامي 

ناصر ما هي المعايير والع هو: السؤال الجوهري الذي تطرحه قضايا تحديد األتعاب 
 الواجب اعتبارها في التحديد؟

 اتبعض الممارس ال مناص من اإلشارة إلى أنالسؤال، وقبل الجواب على هذا 
أن اللجوء إلى إبرام عقدة مع المحامي تتضمن مبلغا جزافيا القول بالقضائية تنحو إلى 

ال تمنع من منازعة المحامي في تلك  ،كأتعاب تصرف له نظير التكفل بملفات قطاع معين
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من مجهودات في الدفاع، وهو ما  األتعاب إن اعتبر أنها غير كافية وال تستغرق ما بذله
، علما بأنه غالبا ما يحتج في هذا الصدد  "العقد شريعة المتعاقدين"يخرجنا من منطق 

بصفة قبلية لتعذر التكهن بحجم  بالصعوبات التي تعتري عملية تحديد أتعاب المحامين
 المساطر التي ستباشر بشأن كل قضية على حدة و المدة التيوطبيعة الخصومات و 

 تستغرقها. 

ولقد دأبت الوكالة القضائية للمملكة على إثارة الدفوع المتعلقة بكون تحديد أتعاب 
 المحامي يجب أن يراعي عدة معاير موضوعية معترف بها من قبيل:

 د المهني المبذول من طرف المحامي؛المجهو  .1
  لقضايا وما تتطلبه من مجهود فكري؛نوع وطبيعة ا .2
 التقاضي التي مرت منها؛راءات الدعوى ودرجات المدة التي استغرقتها إج .3
 يف والصوائر التي أنفقها المحامي؛المصار  .4
 قيمة الشيء المتنازع فيه؛ .5
 تقديم خدمات غير اعتيادية أو تتطلب كفاءة خاصة. .6

ملفا تهم المنازعات المتعلقة  20 رباقالتمسك به في إطار معالجة ما يوهذا ما تم 
نابة عنه في لذي كانت تربطه اتفاقية مع قطاع حكومي لإلبتحديد أتعاب أحد المحامين ا

 كون طرفا فيها والمعروضة على أنظار القضاء.يجميع القضايا التي 

درهم كأتعاب جزافية  300.000,00أن البند الخامس من االتفاقية حدد مبلغ  غير
تشبث إذ أن المحامي المذكور  ،وتضمن صياغة باللغة الفرنسية تحتمل التأويل سنوية

مشمولة  أن الملفات المعروضة خالل مرحلة محكمة النقض غير تفيدبقراءة لهذا البند 
 تحديد أتعابها، بعدما تم رفض صرفراجع مؤسسة النقيب لو  بالمبلغ الجزافي المذكور،
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المبالغ التي تضمنتها بيانات  األتعاب التي أعدها المحامي ،بعلة أنها صرفت في إطار 
 سنوي المتفق عليه.المبلغ الجزافي ال

لقد أصدر السيد النقيب مقررات تحديد األتعاب والمصاريف في ملفات النقض بلغت و 
هذه المقررات تم الواحد خالل مرحلة النقض فقط ، و درهم كأتعاب للملف  120.000,00

حيث تناول  ،لمحكمة االستئناف بالدار البيضاءالطعن فيها أمام السيد الرئيس األول 
كون األتعاب المطالب بها مؤداة في ق اإلتفاقية لمرحلة النقض أيضا و سا استغراالنقاش أسا

ضوء على احتياطيا تم التمسك بوجوب تقدير األتعاب و  ،إطار المبلغ الجزافي المتفق عليه
ود المبذول في كل قضية على حدة المعايير الموضوعية المشار إليها أعاله مع بيان المجه

ما أنتجه المحامي من مذكرات و  طلب من عناية استثنائيةما يتخصوصية كل ملف و و 
 غيرها من العناصر األخرى.موضوعه و التنقالت التي أجراها و مكتوبات في و 

ولقد بت السيد الرئيس األول لمحكمة االستئناف بالدار البيضاء في هذه الملفات، 
يا، ويمكن حيث تم تخفيض مبالغ األتعاب المطالب بها إلى النصف في جميع القضا

في الملف  04/02/2021الصادر بتاريخ  54اإلستشهاد في هذا المقام بالقرار رقم 
 ،درهم 111.500,00طالب فيه كأتعاب هو ،الذي كان المبلغ الم 622/1120/2020

 وجاء في الحيثيات المعتمدة ما يلي: درهم ،60.000,00 خفض إلى 

ه من المعلوم أن أتعاب وحيث إنه بخصو  المبلغ الذي حدده النقيب فإن "
المحامي تخضع في تقديرها إلى المجهودات المبذولة والمساطر التي تم إنجازها وكذا 

 حجم القضية ونوعها وكفاءة المحامي وشهرته ولمساته الفنية.

وحيث إنه بمقارنة ما قام به المستأنف عليه من أعمال والمشار إليها أعاله مع   
مبلغ المحكوم به غير مناسب مما يتعين معه خفضه إلى ما حدده النقيب يتبين أن ال

 درهم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة والمصاريف. 60.000
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المبلغ  المقرر المستأنف مع تعديله بخفض وحيث إنه يتعين استنادا لما ذكر تأييد 
 ".درهم 60.000المحكوم به إلى 

 اإلدارةثبات العالقة الشغلية مع اإلقرار بخصوصية إ -3

بحيث يقع تارة على المشغل وتارة على األجير،  ،إن اإلثبات في ميدان الشغل تفاعلي
ولقد استقر القضاء على إخضاع المادة االجتماعية لحرية اإلثبات ولقاعدة قلب عبء 
اإلثبات بحسب الواقعة المادية المراد إثباتها، لكن العالقة الشغلية مع الدولة أو غيرها من 

في قواعد وضوابط المحاسبة العمومية  ثوابتهاقانون العام تحفها خصوصية تجد أشخاص ال
التي تقتضي التوفر على سند مكتوب يجسد عالقة الشغل والذي ال يخرج عن كونه إما 
قرار أو عقد بالتوظيف أو رسالة التزام ، كما أن األجر كنفقة عمومية يقتضي أداؤه المرور 

جراءات ويخضع ل مراقبة مالية اقتضتها نصوص قانونية صريحة تتأكد من عبر مساطر وا 
 وجود السند المثبت لنشوء العالقة الشغلية. 

ن خالل معالجتها لمنازعات الشغل ولقد استطاعت الوكالة القضائية للمملكة م
بالخصوصية المتحدث عنها أعاله وهذا ما نقرؤه على سبيل  اجتهاد قضائي استصدار

بتاريخ  529/2رار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد المثال ال الحصر في الق
والذي جاء في حيثياته ما  1552/5/1/2018في الملف االجتماعي رقم  08/07/2020
 يلي:

وثائق  ار المطعون فيه ذلك أن الثابت منحيث صح ما عابه الطاعن على القر  "
بها بأنها  ىب رسالتها التي أدلالملف أنه دفع بكون المطلوبة أقرت صراحة بموج

غير أن المحكمة استبعدت هذا الدفع  1991اشتغلت ست سنوات فقط ابتداء من سنة 
واعتمدت الشهادة اإلدارية بالرغم من أن إثبات العمل بموجب  هدون مناقشته أو تعليل

اإلدالء بعقد التوظيف بالنسبة للموظف الرسمي أوعقد االلتزام بالنسبة لغيره فضال عن 
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بموجب رسالتها التي تم عرضها على القضاء الموضوع بالعمل لمدة ست إقرار المطلوبة 
مما تكون معه المحكمة قد بنت قضاءها على أساس غير سليم وعللت  ،سنوات فقط

قرارها تعليال ناقصا يوازي انعدامه وعرضته للنقض، وأن حسن سير العدالة ومصلحة 
 ."الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة

بالدار البيضاء قرارا تحت عدد   عد النقض واإلحالة أصدرت محكمة االستئنافوب
قضى بإلغاء الحكم  3407/1501/2020في الملف رقم  16/02/2021بتاريخ  721

االبتدائي والتصريح من جديد برفض الطلب من منطلق أن ما تمسكت به المعنية باألمر 
ال يستقيم في ظل إقرارها في  2013إلى غاية  2011بشأن أجرتها عن المدة من سنة 

تشتغل بالنادي النسوي إال لمدة ست سنوات قبل  إلى عامل إقليم بنسليمان أنها لم مراسلة
وذلك خالفا لما تدعيه بمقالها االفتتاحي  24/12/2020تحريرها للرسالة المؤرخة في 

جانب الصواب فيما  واإلصالحي وأن الحكم االبتدائي حينما لم يلتفت لهذه الوثيقة يكون قد
 قضى به من تعويضات.

 إدخال الغير في الدعوى ألول مرة أمام محكمة االستئناف  -4

مما ال شك فيه أن قانون المسطرة المدنية المغربي ينص صراحة على عدم جواز 
الفصل  تقديم طلبات جديدة ألول مرة امام محكمة االستئناف، وذلك بصريح مقتضيات

 ي:نص على ما يلالذي ي 143

"ال يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في االستئناف، باستثناء طلب المقاصة أو 
 كون الطلب الجديد ال يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب األصلي.

والكراء والملحقات األخرى المستحقة  ى يجوز لألطراف أيضا طلب الفوائد وريع العمر 
 الناتجة بعده.منذ صدور الحكم المستأنف وكذلك تعويض األضرار 
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ال يعد طلبا جديدا الطلب المترتب مباشرة عن الطلب األصلي والذي يرمي إلى نفس 
 الغايات رغم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفة".

ذا كانت الطلبات المتعلقة بالفوائد و  ريع العمرى والكراء والملحقات األخرى الوا 
تبة مباشرة عن الطلب األصلي ال المستحقة منذ صدور الحكم المستأنف والطلبات المتر 

ستئناف، فإن مام محكمة االتالي يجوز تقديمها ولو ألول مرة أوبال ،تعتبر طلبات جديدة
بات إدخال الغير في الدعوى، وما إذا كانت تعتبر طلبات جديدة ال النقاش يثور حول طل

في حالة اعتبارها و  يمكن تقديمها ألول مرة أمام محكمة االستئناف أم أنها تعتبر غير ذلك،
كان االمر يتعلق  ال يؤدي ذلك إلى اإلضرار بمصالح المتقاضي ال سيما إذاطلبات جديدة أ

 و المؤمن.بإدخال الضامن أ

وفي هذا الصدد صدر قرار عن محكمة االستئناف يتضمن توجها جديدا في القضاء 
الصادر عن محكمة  1234عدد مر بالقرار المغربي حول هذه النقطة القانونية، ويتعلق األ

قضى بإلغاء  485/20في الملف عدد  15/11/2021االستئناف بمكناس بتاريخ 
الحكم المستأنف وبإرجاع الملف للمحكمة االبتدائية لتبت فيه من جديد مع حفظ البت في 

 الصائر.

، اومن أجل اإلحاطة بهذا التوجه الجديد وبيان أسانيده والمرتكزات التي بنى عليه
ارة بداية إلى ملخص وقائع النازلة التي صدر فيها القرار قيد الدراسة قبل تجدر اإلش

 ثم مناقشتها. ،استنباط النقطة القانونية الواردة فيه

ن المدعي أفي  لى مراجعه أعالهالمشار إتتلخص وقائع النازلة التي صدر فيها القرار 
يعرض فيه أنه  مكناسدائية بمحكمة االبتمام الأ تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي للدعوى 

تعرض لحادثة سير حينما كان منقوال على متن إحدى السيارتين المتسببتين فيها، وأنه 
هذه األضرار، مع ادخال شركة  ملتمسا الحكم لفائدته بتعويض لجبر ،أصيب بعدة أضرار
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ي بمقال للحكم بإحاللها محل المسؤول المدني في األداء، كما تقدم المدع "سينيا"مين أالت
 دخل بموجبه الجماعة القروية لعين اللوح باعتبارها مالكة إلحدى السيارتين.أإصالحي 

وبعد مباشرة اإلجراءات المسطرية أصدرت المحكمة االبتدائية حكما قضت فيه 
باعتبار الدولة المغربية ومالكة السيارة األخرى مسؤولتين مدنيتين والحكم عليهما بأداء 

حالل شركتي التألفائدة ال التعويض  مين سينيا والنقل محل مؤمنتيهما في األداء.مدعي وا 

الحكم االبتدائي متمسكة بكونها ال تؤمن السيارة  "سينيا"ولقد استأنفت شركة التأمين 
التصدي الحكم المتسببة في الحادثة، وتبعا لذلك التمست إلغاء الحكم المستأنف وبعد 

الة القضائية للمملكة بمذكرة جواب مع إدخال الغير كما تقدمت الوك بإخراجها من الدعوى،
في الدعوى دفعت فيها بكون الدولة واإلدارات العمومية المنوب عنها أجنبية عن النزاع 
لكون إحدى السيارتين المتسببة في الحادثة تابعة لجماعة ترابية التي تؤمن عليها لدى 

 خال هذه الشركة في الدعوى.شركة التأمين الملكية المغربية للتأمين، ملتمسة إد

أصدرت محكمة االستئناف بمكناس قرارا استجابت فيه لدفوع  15/11/2021وبتاريخ 
الوكالة القضائية للمملكة حيث قضت بقبول طلب اإلدخال الذي قدم أول مرة أمامها مع 

نه ألمقال. وأضافت محكمة االستئناف باستدعاء شركة التأمين المدخلة للجواب بعد تبليغها ا
تبعا لما تقتضيه مصلحة التقاضي وحتى ال تحرم شركة التأمين من مرحلة من مراحل 
التقاضي يتعين ارجاع الملف للمحكمة االبتدائية مصدرة الحكم المستأنف للبت فيه من 

 جديد.

ويتبين من هذا القرار أن محكمة االستئناف تبنت موقفا جديدا فيما يتعلق بعدم جواز 
ة ألول مرة أمام محكمة االستئناف ال سيما ما يتعلق بإدخال الغير في تقديم طلبات جديد

الدعوى الذي ظل القضاء المغربي يعتبرها طلبات جديدة، وبالتالي كان يقضي بعدم قبولها 
من قانون المسطرة المدنية وحفاظا على حقوق األطراف  143تطبيقا لمقتضيات الفصل 
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التقاضي وهو ما يعتبر  ها من درجة من درجاتي ذلك من حرمانالمرغوب إدخالها لما ف
 وفقا للعمل القضائي مسا بحقوق الدفاع.

  عـددالقــرار هذا التوجه في قرارات سابقة نذكر منها  أكدت محكمة النقضوقد 
 والقرار، 1727/3/2/2012 عــــددتجاري ال الملف في 27/6/2013 فـي مؤرخال  413/2

 ، 2357/1/3/200 مدني عدد الملف في ال 16/01/2008المؤرخ في  133عدد 
 مدني عددالملف في ال 12/11/2008 الصادر بتاريخ 3895عدد  القراركذلك و 

1587/1/3/2007. 

مة النقض ويتبين من االطالع على هذه القرارات وعلى قرارات أخرى صادرة عن محك
الغير في عدم إمكانية قبول ادخال نها تؤسس لتوجه حاصله أمحاكم االستئناف عن و 

و األمر يتعلق بطلب ادخال الضامن أ الدعوى ألول مرة أمام محكمة االستئناف ولو كان
من قانون المسطرة  143طبقا لمقتضيات الفصل  جديدايعتبر طلبا  ألن ذلك ،الكفيل

 المدنية.

حفاظ على نه التبنى تحوال إيجابيا من شأ قيد الدراسةن قرار محكمة االستئناف لذا فإ
ما يتعلق األمر بإدخال شركات التأمين المؤمنة دسيما عنطراف الدعوى، المصالح أ

، مع ما يستتبع ذلك من ضمان السير حوادثمدنيين عن العربات المتسببة في للمسؤولين ال
برموا عقود التأمين إال هذه الحوادث، ومصالح المؤمنين الذين ما أ أداء التعويض لضحايا

من أجل إحالل هذه الشركات محلهم في األداء، غير أن قبول إدخال شركات التأمين ألول 
مرة أمام محكمة الدرجة الثانية قد يؤدي إلى حرمانها من أحد حقوق الدفاع وهي التقاضي 
على درجتين، وهذا ما دفع محكمة االستئناف إلى تبني حل وسط يضمن حقوق كل 

راف، وهو إرجاع الملف إلى محكمة الدرجة األولى واستدعاء شركة التأمين المدخلة األط
 في الدعوى للدفاع عن مصالحها.
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ولئن كان هذا الموقف المتخذ من طرف محكمة االستئناف استجابة لملتمس الوكالة 
ر األم حقيقةلكنه في الدعوى،  مدة إطالةنه يفضي إلى يظهر منه أالقضائية للمملكة، قد 

نين ضمن توصل المتضررين بالتعويضات المستحقة لهم كما يحافظ على مصالح المؤمي
 مين في األداء.الذين تحل محلهم شركات التأ

 للمملكة ساهمت بشكل كبير في تبني ومما تجدر اإلشارة إليه أن الوكالة القضائية
وطلب إدخال  وابيةتها الجاهذا الموقف اإليجابي من خالل الدفوع الجدية المضمنة في مذكر 

سيما أن السيارة المتسببة في الحادثة موضوع الملف الذي صدر فيه الغير في الدعوى، ال
رجاع الملف إلى محكمة عة ترابية، وبالتالي فإن من شأن إ، تابعة لجماقيد الدراسةالقرار 

الحكم أن يفتح المجال أمام الدولة من أجل المطالبة ب ،الدرجة األولى لتبت فيه من جديد
 ة.برفض الطلب في مواجهته، ما دام النزاع يهم الجماعة المذكور 

داري اإل ستقاللالاو المعنوية تتمتع بالشخصية  ترابية وحداتومعلوم أن الجماعات 
وتبعا لذلك  ،كما أنها تتوفر على ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للدولة ،عن الدولة

تلحقها عرباتها بالغير، مع ما يستتبع ذلك من أداء  تكون مسؤولة عن األضرار التي هافإن
لدى ا المدنية مسؤوليته في حالة تأمينالتعويضات المستحقة للمتضررين من ميزانيتها، إال 

حل تالتي س، فإن شركة التأمين هي لحال في هذه النازلةاكما هو  ،إحدى شركات التأمين
 محلها في األداء.

في حالة  لضوابط المحاسبة العمومية مراعاة خضوع اإلدارة العمومية -5
 أداء الوجيبة الكرائية

لزمها اإلدارات العمومية في تسديد نفقاتها لضوابط المحاسبة العمومية التي ت تخضع
، وهي أو نائبه وعدم أداء الدين إال للمدين الحقيقي ،بالوثائق والمستندات بتبرير نفقاتها

بعلة أن الدولة ال تتوفر على امتيازات مبادئ كانت بعض محاكم الموضوع تتجاوزها 
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نما يتم التعامل معها كأي متقاضخاصة، و  ويلحق أضرارا  ت حقيقية، مما يثير إشكاالا 
أن محكمة النقض ما غير ، ر العادي للمرافق العموميةالسيؤثر سلبا على تبالمال العام 

ة العمومية أثناء فتئت ترجع األمور إلى نصابها وتؤكد على وجوب تطبيق ضوابط المحاسب
ومن بين القرارات التي  التعامل مع اإلدارات العمومية ومراعاة خصوصيات هذه األخيرة.

الصادر بتاريخ  116/6عدد  ، نذكر القرار 2021صدرت في هذا اإلطار برسم سنة 
 .7274/1/6/2017في الملف المدني عدد  02/3/2021

نزاع كراء يتعلق بعدم تمكن  القرار فيهذا  ضوئها فيالتي صدر  وتتمثل وقائع النازلة
اإلدارة المكترية من أداء الوجيبة الكرائية التي حل أجل أدائها، بسبب رفض المكرين إبرام 

بمقال افتتاحي للدعوى ملحق لعقد الكراء بعد الحكم بالزيادة في السومة الكرائية، فتقدموا 
إلحدى كون على الشياع عمارة يكرونها أمام المحكمة االبتدائية بالرباط عرضوا فيه أنهم يمل

اإلدارات العمومية، وأن هذه األخيرة امتنعت عن أداء الوجيبة الكرائية المحكوم بها، 
والتمسوا بناء على ذلك الحكم عليها بأداء مبلغ الوجيبة الكرائية، مع تعويض عن التماطل، 

فراغ المكترية من المحل المكترى،  مع غرامة تهديدية عن االمتناع وفسخ العالقة الكرائية، وا 
 عن التنفيذ. 

تقدمت الوكالة القضائية للمملكة  ولمواجهة هذه الملتمسات التي ال تعكس الواقع،
دارة بالتزامها التعاقدي فيما يتعلق بأداء عدم إخالل اإلعلى ة جوابية أكدت فيها بمذكر 

جاه الجهة المكترية برفضهم وأن المدعين هم من رفضوا تسوية وضعيتهم ت ،الوجيبة الكرائية
فيما يتعلق بطلب الفسخ واإلفراغ ضمن الزيادة في الوجيبة الكرائية، أما توقيع ملحق للعقد يت

ثبوت تماطل اإلدارة، تطبيقا لمقتضيات الفصول  فلقد شددت على عدم توفر موجباتها لعدم 
 من قانون االلتزامات والعقود. 278و 277و 275و 270و 254
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محكمة االبتدائية أصدرت حكما قضى بأداء المدعى عليها للمدعين مبلغا غير أن ال
ة طل، مع إفراغها من العمارة المكرا كتعويض عن التما رسم الوجيبة الكرائية، ومبلغا إضافياب

تحت طائلة غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير عن التنفيذ،  ،هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها
 . ء يشكل تماطال، معتبرة أن عدم اإلدااقي الطلباتوالنفاذ المعجل، وبرفض ب

ونظرا لما شاب هذا الحكم من عيوب، بادرت الوكالة القضائية للمملكة إلى الطعن  
م المستأنف، فيه باالستئناف فأصدرت محكمة االستئناف بالرباط قرارا قضى بتأييد الحك

ضائية للمملكة، فاستجابت الوكالة القمن طرف فيه بالنقض  وهو القرار الذي تم الطعن
والتي تتجلى أساسا في  ،محكمة النقض لطلبها بعدما تبنت الوسائل المعتمدة لطلب النقض

رين إبرام ملحق عدم ثبوت مطل اإلدارة المكترية، مادام أن عدم األداء يرجع إلى رفض المك
ضع مة وضعيتهم مع خصوصية الجهة المكترية كإدارة عمومية تخلعقد الكراء لمالء

 لضوابط المحاسبة العمومية.

من قانون االلتزامات والعقود  254وقد عللت محكمة النقض قرارها بأنه طبقا للفصل 
و جزئيا من غير سبب مقبول، ن تنفيذ التزامه كليا أيكون المدين في حالة مطل إذا تأخر ع
فها بعدم استئنا دارة المكترية، تمسكت ضمن أسبابوأنه يتجلى من وثائق الملف أن اإل

نما تخضع في مسطرة األداء لضوابط  رفضها أداء الوجيبة الكرائية المحكوم بها، وا 
المحاسبة العمومية التي تلزمها بتبرير نفقاتها بوثائق مكتوبة، وأن نفقاتها بشأن صرف 

وأنه بعد تجديده  ،لكراء الذي يتضمن الوجيبة الواجب أداؤهاوجيبة الكراء كانت مبررة بعقد ا
غ إضافية راسلت الجهة المكرية من أجل إبرام عقد جديد بالوجيبة الكرائية المحكوم بمبال

كما أن بها، موضحة اإلكراهات اإلدارية التي تعترض صرف المبالغ المطالب بها، 
 فيدون مناقشة األسباب المثارة ر المطعون فيه لما بتت في الدعوى المحكمة مصدرة القرا

بيعة ن قانون االلتزامات والعقود، وعند االقتضاء مراعاة طم 254ضوء ما اقتضاه الفصل 
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خاضعة في صرف المستحقات المترتبة عن التزاماتها  ري كإدارة عموميةتالطرف المك
لمسطرة خاصة، ولم تتأكد من وجود المطل وترتب األثر القانوني الالزم، جاء قرارها فاسد 

 اإلبطال.التعليل المنزل منزلة انعدامه، ما عرضه للنقض و 

 من زاويتين وهما: النقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض يمكن مناقشةوعليه، 

 حول تماطل المكرين وعدم ثبوت مطل اإلدارة المكترية .أ

حيث يتبين من االطالع على قرار محكمة النقض أن النقطة القانونية التي على 
من قانون  254الفصل ضيات مقت القرار االستئنافي هي عدم تطبيق أساسها نقض

االلتزامات والعقود تطبيقا سليما، وعدم مراعاة طبيعة الطرف المكتري كإدارة عمومية 
خاضعة في صرف المستحقات المترتبة عن التزاماتها لمسطرة خاصة، وعدم مناقشة السبب 

ليها في المقبول في التأخر عن تنفيذ االلتزام المعتبر موجبا تؤسس له المقتضيات المشار إ
الوفاء بالديون، كما أن المحكمة مصدرة القرار المنقوض لم تتأكد من جدية السبب ومن 
وجود المطل في ضوء ذلك، وترتيب األثر القانوني الالزم، ولذلك جاء قرارها فاسد التعليل 

 المنزل منزلة انعدامه ما عرضه للنقض واإلبطال.

نما كترية لم مالاإلدارة العمومية إن ف بالفعلو  تمتنع عن أداء الوجيبة الكرائية، وا 
اعترضها إكراه قانوني ناتج عن رفض المكرين التوقيع على ملحق للعقد، أو إبرام عقد جديد 

القيام إلى  المكرينيتضمن المستجدات التي طرأت على العالقة الكرائية، ذلك أنها دعت 
 م.، إال أنهم رفضوا، مما تعذر على اإلدارة تسوية وضعيتهبذلك

كرائية الجديدة هو الذي امتناع المكرين عن إبرام ملحق للعقد بالسومة ال ولذلك فإن
تخضع في أداء نفقاتها لقانون المحاسبة العمومية اإلدارة أن و ، خاصة داءاألحال دون 

وهوية العمومي الذي يفرض عليها تبرير نفقاتها بالوثائق المكتوبة التي تتضمن مبلغ الدين 
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كما طرأ تغيير على  ،رالسومة الكرائية طرأ عليها تغيي قي ...الخ، وبما أنالدائن الحقي
وضعية المكرين، فإنه كان من الالزم إبرام ملحق للعقد أو عقد جديد مالئم لهذه الوضعية 

 لتمكين اإلدارة من األداء.

الموضوع لطلب المعنيين باألمر وقضت بإفراغ اإلدارة  ااستجابت محكمت ومع ذلك فقد
بما فيها  ،من آثار ا، مع ما يترتب عنهةقائم واقعة المطلالمحل المكترى معتبرة أن  من

على الرغم من أن اإلدارة لم تتماطل في أداء الوجيبة الكرائية، ، الوفاء والتعويض واإلفراغ
نما عدم تمكنها من تنفيذ التزاماتها هو ناتج أساسا عن تقاعس  وامتناعهم عن  المكرينوا 

لعقد الكراء يتالءم مع الوضعية الجديدة التي أصبحت عليها العالقة الكرائية،  إبرام ملحق
 مما يجعلهم هم المتماطلون في استيفاء حقوقهم وليست اإلدارة.

ينص صراحة على عدم قيام حالة المطل في  المشار إليه 254وبما أن الفصل 
امه، فإن رفض المكرين مواجهة المدين إذا كانت هناك أسباب جدية حالت دون أداء التز 

اإلدارة عملت كل ، سيما أن سببا وجيها لعدم قيام المطل او انتفائهإبرام ملحق للعقد يعتبر 
قيع لكن رفض المكرين التو  ،الزيادة في الوجيبة الكرائيةمبلغ ما في وسعها من أجل أداء 

أداء  المسؤولون عن عدم مه المكرون بذلك يكون  و على ملحق العقد حال دون ذلك.
طالما أنهم رفضوا إبرام ملحق لعقد الكراء معها، وبالتالي رفضوا  ،اإلدارة للوجيبة الكرائية

 في حالة مطل. معه التقيد بالقانون، مما يكونون 

ومعلوم أن تماطل المكتري في أداء الوجيبة الكرائية ينتفي متى وجد إكراه قانوني أو 
المكرين "سبب مقبول"، وبالتالي فإن طلب واقعي، وهو ما عبر عنه الفصل المذكور ب: 

 ،بناء على عدم أدائها للوجيبة الكرائية ،من المحل المكترى  اإلدارة المكتريةإفراغ  الرامي إلى
مادام أن من بين أسباب االستجابة لطلب اإلفراغ أن يتماطل  ،ال يرتكز على أساس
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ينتفي في النازلة الحالية، كما  المكتري في أداء الوجيبة الكرائية التي حل أجلها، وهو ما
 أكدت على ذلك محكمة النقض.

      كإدارة عمومية تخضع لقانون المحاسبة العمومية حول مراعاة طبيعة الجهة المكترية. ب

من بين ما عللت به محكمة النقض قرارها القاضي بنقض  أن من الواضح    
بطال القرار طبيعة الطرف المكتري لهذا األخير عدم مراعاة  ،المطعون فيه االستئنافي وا 

 كإدارة عمومية خاضعة في صرف المستحقات المترتبة عن التزاماتها لمسطرة خاصة؛
ت العمومية في المحاسبة العمومية التي تخضع لها اإلدارا ضوابطفي  وتتمثل هذه المسطرة
إال  اتقداء النفأ وعدم ،، وتفرض عليها تبرير نفقاتها بالوثائق المحررةرتعامالتها مع الغي

وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل  من ينوب عنهللدائن الحقيقي أو 
المتعلق بسن نظام عام للمحاسبة  1967ابريل 12بتاريخ المرسوم الملكي الصادر  والسيما

المتعلق بمراقبة  2008نونبر  4الصادر بتاريخ   2.07.1235والمرسوم رقم العمومية 
 ت الدولة.نفقا

 اإلدارة المكترية بمجرد ما طرأ تغيير على السومة الكرائية وحتى تكون معامالتو 
منسجمة مع قانون المحاسبة العمومية، اتصلت بالمعنيين باألمر ودعتهم إلى إبرام ملحق 

حتى تتمكن من تسوية وضعيتهم، إال أنهم رفضوا  ،للعقد أو عقد جديد يتضمن هذا المعطى
 ضوابطر عليها األداء، مادام أنها ال تتوفر على السند القانوني وفقا لذلك، مما تعذ

النفقة،  التأشير على أداءالمحاسبة العمومية الذي يلزم المحاسب العمومي أن يتأكد، قبل 
 هوية الدائن الحقيقي. التحقق من ومن  ،من وجود وثائق تثبت هذا األداء

مراعاته لخصوصية القوانين وض عدم لذلك عابت محكمة النقض على القرار المنقو 
لجملة من الضوابط  ،أداء النفقات العام، أثناءأشخاص القانون والضوابط التي تطبق على 

 المحاسبة العمومية. مرسوموالترتيبات اإلدارية والمحاسباتية منصوص عليها في 
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ن الحقيقي نفقة إال للدائيلزم اإلدارة بأال تؤدي ال المرسوممن نفس  46كما أن الفصل 
 . من ينوب عنهأو 

 المؤرخ في 4من المرسوم  8تنص المادة  ،وفضال عن مرسوم المحاسبة العمومية
المحاسب العمومي قبل  المتعلق بمراقبة نفقات الدولة على أنه يجب على 2008نونبر 

أجل األداء أن يقوم بمراقبة صحة النفقة وذلك بالتأكد من اإلدالء بالوثائق من التأشير 
من نفس المرسوم التي ألزمت مراقب  13المستندات المثبتة، وهو ما أكدت عليه المادة و 

، رتبطة بهاالنفقات العمومية بالتأكد من العقود األصلية لإليجار والعقود التعديلية الم
 .)ملحقات العقود(

 كما أن المحاسب العمومي مكلف بالتأكد من:

نفقة والمنصوص عليها في القوائم المعدة من اإلدالء بالوثائق والمستندات المثبتة لل
التي تحمل اإلشهاد بتنفيذ الخدمة من تلك طرف الوزير المكلف بالمالية، بما في ذلك 

 .اآلمر بالصرف المساعد المؤهل  طرف اآلمر بالصرف او

شتنبر  30وزير االقتصاد والمالية الصادر بتاريخ السيد الرجوع إلى قرار بوحيث 
ائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات االلتزامات وأداء نفقات الدولة بتحديد ق 2014

 فقرته ، في(2015يناير  26وتاريخ  6329منشور في الجريدة الرسمية عدد ال)
في المعنونة بتعديل عقد كراء البنايات لالستعمال اإلداري أو المعدة للسكن، و  3.2.2.3.2

أنه يتبين ونة بحالة بيع أو نقل ملكية العقار المكري، المعن 2.3.2.2.3.2الفقرة الموالية 
 ينص على ما يلي:

 "*االلتزام:

 عقد البيع؛-
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شهادة الملكية مسلمة من طرف المحافظ على األمالك العقارية أو عقد عدلي أو - 
 عقد موثف عندما يكون العقار غير محفظ؛

 االقتضاء؛و العقود الملحقة، عند الكراء أو اإليجار أنسخة من عقد -

 العقد الملحق؛ -

 * األداء؛

 صلية." حق مؤشر عليه في نسختين إحداهما أالعقد المل -

واضح إذن من هذا المقتضى التنظيمي أن المشرع المغربي ألزم المالك الجديد للمحل 
المكترى من طرف إدارة عمومية، أن يسلم للجهة المكلفة بأداء الوجيبة الكرائية )المحاسب 

ملحقا للعقد الذي كان مبرما مع المالك السابق، ومعنى ذلك أن هذا المالك العمومي( 
تستند عليه في أداء جديد مع اإلدارة المكترية، حتى  الجديد ملزم بإبرام هذا الملحق أو عقد

 الوجيبة الكرائية.

اإلشارة إليه في هذا الصدد، أن هذه المقتضيات القانونية والتنظيمية ال  ومما تجدر
نما كل األشخاص المتعاملين معها.تخضع   لها اإلدارة فقط وا 

كما أن المشرع سن هذه القواعد لحماية المال العام، حيث أخضع المسطرة التي يتم 
على أساسها أداء النفقات العمومية إلجراءات مضبوطة ودقيقة، وبالتالي فإن هذه القواعد 

 .13و شخص بذاتهتحمي المنفعة العامة ولم تقرر لفائدة إدارة معينة أ

                                                           
13

 نذكر منها: في عدة قرارات على ضرورة مراعاة خصوصية اإلدارة المتمثلة في خضوعها لقانون المحاسبة العمومية محكمة النقض أكدت   

 3490القرار رقم وكذا  3245/1/6/2007في الملف عدد  20/5/2009الصادر عن المجلس األعلى )محكمة النقض حاليا( بتاريخ  القرار

 1692/1/6/2009في الملف عدد  31/8/2010الصادر بتاريخ 
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يتبين من هذه المقتضيات القانونية أن المشرع المغربي ألزم اإلدارة العمومية أن و 
 الوجيبة الكرائية بالوثائق والمستندات. بما فيهاتبرر أداء النفقة العمومية، 

أداء الوجيبة الكرائية من طرف  فإن الوثيقة الوحيدة التي تبرر ،الكراءما يتعلق بوفي 
لكن  شروطه الشكلية المتطلبة قانونا، عمومية هي عقد كراء، محرر ومستوف لكافةاإلدارة ال

ما يحدث في الواقع هو أن الكثير من األشخاص الذين تتحول إليهم العالقة الكرائية بعد 
يستنكفون عن إبرام  أو تطرأ تغييرات على الوجيبة الكرائية، اكتسابهم ملكية المحل المكترى،

يتعذر  عقدةراء أو عقود كرائية جديدة، فتجد اإلدارة نفسها أمام وضعية مملحقات لعقود الك
رتب عليه تيقد  جيبة الكرائية التي حل أجلها، ماعليها معها، من الناحية القانونية أداء الو 

 حالة المطل، التي على أساسها تتم مطالبة اإلدارة المكترية باإلفراغ. قيام العمل القضائي 
ذه النازلة التي صدر فيها قرار محكمة النقض موضوع التعليق عندما وهذا ما تم في ه

قضت محكمتي الموضوع بالحكم بإفراغ اإلدارة المكترية بعلة عدم أدائها الوجيبة الكرائية 
والحال أنها كانت تعترضها إكراهات قانونية تسبب في قيامها المكرون أنفسهم برفضهم إبرام 

 ملحق لعقد الكراء.

على أنها  مع اإلدارات العمومية المكترية لعمل القضائي يتعاطىن بعض اوالواقع أ
 يستبعد المقتضيات الخاصة المضمنة في مرسوميشخص يخضع للقانون المدني، و 

المحاسبة العمومية ومراقبة االلتزام بنفقات الدولة، وهو موقف غير سليم حسب اعتقادنا، 
هي مقتضيات عامة تطبق على جميع  قودقانون اإللتزامات والععلى اعتبار أن نصوص 

إال في حالة وجود مقتضيات خاصة، فيتم ترجيح هذه األخيرة، طبقا  ،األشخاص والحاالت
 للمبادئ القانونية.

داراتها العمومية تخضع لمقتضيات خاصة ،و وعليه،  على كما أكدت  بما أن الدولة وا 
ال العام وا عمال مبادئ الهدف من سنها هو المحافظة على الم محكمة النقض،ذلك 
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الحكامة الجيدة والشفافية في أداء النفقات العمومية، وهي مقتضيات لها ارتباط بالنظام 
ولو لم يتم التمسك بها من طرف اإلدارة العمومية  استحضارها وا عمالهايتعين  فإنه العام،

 .14صوصية الجهة المكتريةوذلك مراعاة لخالمكترية، 

  ساكن اإلدارية والوظيفيةفراغ المفي شأن قضايا إ -6

 بالنسبة لدعاوى اإلفراغ .أ

التنسيق المزيد من على  2021خالل سنة الوكالة القضائية للمملكة جهود ركزت ت   
مفوضين قضائيين ن و يمحامركاء من إدارات عمومية و شالالمتواصل مع جميع المكثف و 

راغ رح على مستوى دعاوى إفليل العقبات و حل االشكاليات التي تطذكذا المحاكم  بغية تو 
، و االنكباب على إيجاد حلول ناجعة لها بهدف الوصول إلى الوظيفيةالمساكن اإلدارية و 

تمكين اإلدارات العمومية من المساكن  يال وه، أالمرجوة من هذه الدعاوى متوخاة و النتائج ال
من هذه ضمان استفادة الموظفين الجدد ، و صصة لها واستغاللها فيما أعدت لهالمخ

   .واة و ضمان حسن سير المرفق العامالمساكن إسوة بمن سبقوهم في إطار مبدأ المسا

 هذا وقد تكللت المجهودات المبذولة بهذا الخصوص إلى الوصول إلى النتائج التالية:

  حكما باإلفراغ في مواجهة المحتلين للمساكن اإلدارية  310استصدار ما يفوق
 ؛المملكةالوظيفية عبر جميع محاكم و 
  ؛عبر جميع تراب المملكة سكنا إداريا ووظيفيا 313إفراغ ما مجموعه 
  أحكام في غير صالح اإلدارة ما بين أوامر استعجالية بعدم القبول  10صدور

وعدم االختصاص، وفيما يتعلق باألحكام الصادر بعدم القبول شكال، تبين 
                                                           

في الملف  31/8/2010الصادر بتاريخ  3490رقم ار القر على سبيل المثال قرارات سابقة نذكر منها  هذا التوجه في محكمة النقض أكدت  14
 .1692/1/6/2009عدد 
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دارات المعنية أنها تعزى باألساس إلى عدم ضبط العناوين من طرف اإل
بالنزاع، وهو ما تحرص الوكالة القضائية للمملكة قدر اإلمكان وفي كل مرة 
 وحين، على تفاديه من خالل تحسيس اإلدارات العمومية بأهمية ضبط

العمل على تطابقه في جميع الوثائق العناوين وتحري الدقة بخصوصها و 
نبا لصدور أحكام بعدم المحالة إلى الوكالة القضائية لرفع دعوى اإلفراغ، تج

 قبولها شكال.

إلى خوض مبادرة رفع دعاوى اإلفراغ  هذا، وقد بادرت الوكالة القضائية للمملكة 
مباشرة أمام محاكم الدائرة االستئنافية لمحكمة االستئناف بالرباط )سال ـ الرباط ــ تمارة(، مع 

لدعاوى الذي يتطلب السرعة محاولة التأقلم مع إكراه الطابع االستعجالي لهذا النوع من ا
كراهاته، والتنقل والحضور والمواكبة الدائمة وكذا التعاطي مع  أن سيما الصعوبات التبليغ وا 
 المحتلين يتفننون في إختالق أسباب إعاقة التبليغ. 

 تكريس بعض التوجهات القضائية على مستوى محكمة النقض ب. 

قضايا إفراغ المساكن  معالجةاق في سيالوكالة القضائية للمملكة هتمام انصب ا 
على الملفات المعروضة أمام محكمة النقض، سواء  2021الوظيفية خالل سنة اإلدارية و 

المؤسسة التي تتولى لمقدمة من طرف المطلوب إفراغهم و ابالنقض تعلق األمر بالطعون 
ي ال ئنافية التاإلجابة عنها، أو الطعون بالنقض التي تقدمها هذه األخيرة ضد القرارات االست

، ي استصدار قرارات عن محكمة النقضالغاية من ذلك دائما هتستجيب  لطلبات اإلفراغ، و 
تشكل مرجعية للحسم في النقط الخالفية التي يثيرها موضوع إفراغ السكنيات الوظيفية و 

 اإلدارية.

ولقد أسفر هذا التوجه عن صدور قرارات عن محكمة النقض لصالح اإلدارات بنسبة 
 التوجهات التالية:بعض منها كرست و مائة بالمائة 
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 اري ال يمكن البدل الذي يؤديه الموظف نظير االنتفاع بالسكن الوظيفي أو اإلد
 وجيبة كرائيةبتوصيفه 

الصادر عن محكمة النقض بتاريخ  336/3وهذا ما أورده القرار رقم  
 ا يلي:مؤكدا على م 6981/1/3/2019في الملف المدني رقم  20/04/2021

والتعليل الذي أورده بكون األداء الذي تمسك به الطالب يكتسي طابع التعويض "
عن االنتفاع بالعين المدعى فيها، وال يدل على أية عالقة كرائية تربط الطرفين، تعليل 
سليم ألنه ثبت لقضاة االستعجال تسلم الطالب للسكنى من طرف اإلدارة في إطار 

ليم بناء على أداء ذلك البدل ولكن بصفته كموظف تابع للوزارة وظيفته، ولم يتم هذا التس
لى تحقق أحد أسباب انقطاعه هن العمل  المخص  لها ذلك السكن إلسكانه مؤقتا، وا 

كما عدل وتمم بالقرار  19/09/1951من قرار  13الذي يفقده الحق فيه طبقا للفصل 
ن حدود اختصاصها، وال تكون معه المحكمة قد خرجت ع 1977المؤرخ في أبريل 

وليس في ردها الدفع بالمنازعة الجدية مما أخذت به من ظاهر المستندات، أي مساس 
 ."الجوهر ويكون ما أثير بهذا الشأن غير جدير باالعتبار

  اإللحاق أو تجديده من األسباب الموجبة إلفراغ الموظف من السكن الوظيفي
 أو اإلداري 

األسباب المنصوص عليها في منشور السيد  على الرغم من كون اإللحاق ورد ضمن
والتي تستدعي من الموظف  21/09/1944/د المؤرخ في 94/16الوزير األول عدد 

المسكن إفراغ المسكن الممنوح له من طرف إدارته األصلية، اعتبارا لكون من التداعيات 
تي يؤدي لصالحها القانونية لإللحاق أن الموظف الملحق تتحقق تبعيته لإلدارة المستقبلة وال

خدماته، وهو مبرر يفقد السبب في استمراره في اعتمار سكن أسند إليه من طرف إدارته 
األصلية، وهذا ما أقرته محكمة النقض معتبرة أن اإللحاق وتجديده يقومان سببا جديا إلفراغ 
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الصادر بتاريخ  198/3الموظف الملحق، وهذا ما نقرؤه في حيثيات القرار عدد 
 والتي جاء فيها ما يلي: 8499/1/3/2019في الملف المدني رقم  02/03/2021

والبين مما استدل به الطالب عن الطرف المدعي أمام قضاة الموضوع أن  "
فقد حقه في لعمران المطلوب كان قد تم تجديد إلحاقه مديرا عاما مساعدا بمؤسسة ا

من القرار الوزيري  13ل االستفادة من السكن اإلداري موضوع النزاع وأنه طبقا للفص
فإن من  1977كما تم تعديله وتتميمه بالقرار المؤرخ في  19/09/1951المؤرخ في 

بين حاالت االنقطاع عن العمل الموجبة للسكن حالة إلحا" الموظف المسكن، والمحكمة 
المطعون في قرارها لما قضت بتأييد األمر االستعجالي المستأنف القاضي بعدم قبول 

ستندة في تعليل ذلك إلى أن المطلوب ال زال يمارس وظيفته التي على أساسها الطلب م
تسلم السكن اإلداري المذكور، ومجرد تجديد إلحاقه بمؤسسة العمران ال يبرر طرده منه، 
والحال أنه وطبقا لمقتضيات الفصل المذكور فإن الموظف الملحق إداريا يفقد الحق في 

وضعية يسري عليه ما يسري على الموظف المتقاعد مما السكن بمجرد وجوده في هاته ال
 ."تكون معه قد خرقت مقتضيات القرار المذكور وعرضت قرارها للنقض

 اإلعفاء من المهام يندرج ضمن أسباب اإلفراغ 

غالبا ما يتمسك بعض الموظفين الذين ترفع في مواجهتهم دعوى إفراغ سكن وظيفي 
لوظيفية التي كانت مسندة إليهم بأن انتماءهم إلى أو إداري بسبب إعفائهم من المهام ا
إال أن هذا  ينهم يخاطب وضعيتهم اإلدارية كموظفاإلدارة الزال قائما وأن السكن الممنوح ل

االعتقاد يغيب من االعتبار أن السكن يكون في العديد من األحيان مرتبطا بالوظيفة التي 
وليس الديمومة وقابلة لإلعفاء منها كلما للموظف، وهي وظيفة تتسم بطابع التأقيت  أسندت

توفرت موجبات المصلحة العامة، وال تنهض حقا مكتسبا وال تعد من ضمن الحقوق ذات 
الصلة بالوضعية اإلدارية للموظف، ولقد عملت محكمة النقض على تكريس مبدأ أصبح 
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راغ السكن الممنوح راسخا هو أن اإلعفاء من المهام يتيح لإلدارة إمكانية مطالبة الموظف بإف
الصادر بتاريخ  30/3له وهذا ما سارت فيه محكمة النقض في قرارها عدد 

 قائلة: 1670/1/3/2019في الملف المدني رقم  12/01/2021

ن كان محصورا بالبت في اإلجراءات الوقتية وال  "...وأن دور قضاة االستعجال وا 
من  152ا يقضي به الفصل تمس أوامرهم ما يمكن أن يقضي به في الجوهر وفقا لم

".م.م فإن ذلك ال يغل يد القضاء االستعجالي من االطالع العرضي على المستندات 
وتلمس ظاهرها الستخال  منها من هو أجدر بالحماية من الطرفين، والمستشف من 

كن ظاهر المستندات أن الطالب ظل بالمدعى فيه رغم إعفائه من المهام التي سلم له الس
في  اإلسناد، مما يجعله محتال بدون سند ويوفر حسب الظاهر من بطاقةمن أجلها 

  ."تدخل قاضي المستعجالت لوضع حد الحتالله...ر النازلة حالة االستعجال تبر 

     تلينبالنسبة لدعاوى التعويض عن االحتالل المرفوعة في مواجهة المح .ج

 للمساكن اإلدارية والوظيفية 

األحكام عن قضاء الموضوع قضت بالتعويض عن تم استصدار مجموعة من  *
 احتالل المساكن اإلدارية في مواجهة المحتلين لفائدة الـــدولة المــــغــربية 

*عرفت هذه السنة تكريسا من محكمة النقض ألحقية اإلدارة في المطالبة بالتعويض 
إداري عن الضرر الحاصل لها من جراء استمرار الموظف في اعتمار سكن وظيفي أو 

رغم انتفاء السبب الموجب لذلك وكون الجهة القضائية المختصة نوعيا للبت في هذا النوع 
من الطلبات هو القضاء العادي وليس القضاء اإلداري، وهذا ما نقرؤه في إحدى حيثيات 

في الملف المدني  20/04/2021الصادر عن محكمة النقض بتاريخ  241/2القرار عدد 
 التي جاء فيها ما يلي:و  228/1/2/2019رقم 
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لكن، حيث إن الوسيلة لم تبين المستندات المدلى بها من قبل الطاعن، والتي لم  "
يشر إليها القرار، والقضية لم يجر فيها أي تحقيق مما ال مجال معه للتمسك بما في 
النعي بشأن محاضره والعبرة بتطبيق المحكمة للقانون ولو لم تشر إلى فصوله بأرقامها، 

ي لما قضت على الطاعن بأداء التعويض عن الحرمان من استغالل المطلوبة للمدعى وه
من قانون  98و78فيه، باعتباره فقد سند التواجد فيه، تكون قد طبقت الفصلين 

االلتزامات والعقود، والوسيلة غير ذات اعتبار...وبخصو  االختصا  النوعي فإن 
 90/41من القانون رقم  8ها في المادة النزاع ال يندرج ضمن الحاالت المنصو  علي

المحدث للمحاكم اإلدارية كما أن ما هو مطلوب فيها ال تعنيه المادة األولى من مدونة 
التحصيل، ليبقى ما أثير بالوسيلة في جزء منه غير مقبول وعلى غير أساس في 

  ."الباقي

كون الملك *تم إيقاع حجوزات تحفظية في العديد من الملفات، بعد التأكد من 
موضوع الحجز يخص المعنيين باألمر، وذلك ضمانا لتنفيذ ما قد يحكم به بصفة نهائية 
من تعويضات وتحويل الحجوزات التحفظية إلى تنفيذية في حالة رفض المحكوم عليهم أداء 

 ما ترتب في ذمتهم.

II.على مستوى المنازعات اإلدارية 
 المسؤولية العقدية قضايا -1

ضائية للمملكة تدبير ملفات منازعات المسؤولية العقدية الرائجة خالل تولت الوكالة الق
 أمام المحاكم اإلدارية وكذا أمام الغرفة اإلدارية لدى محكمة النقض. 2021سنة 

رجل يرتكبها التي  الهفواتوقد مكن تدبير هذه الملفات من رصد مجموعة من  
وعلى المبالغ المحكوم بها ضد  اإلدارة ويكون لها انعكاس مباشر على نشوء المنازعة

 وتصنيفها كاآلتي: لهفواتدارة. ويمكن رصد أهم تلك ااإل
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 التماطل في أداء الكشوفات الحسابية أو عدم أدائها بالمرة؛ .1
 إنجاز أشغال إضافية دون احترام المسطرة القانونية؛ .2
 الفسخ التعسفي لعقد الصفقة؛ .3
 صفقة؛عدم احترام ضوابط التسلم المؤقت و النهائي لل .4
 اإلخالل بضوابط األوامر بالشروع في اإلنجاز أو بالتوقف واستئناف األشغال؛ .5
عدم استكمال تنفيذ الصفقة بسبب إلغاء االعتمادات )عدم تصفية الصفقة  .6

 داخل أجل أربع سنوات(؛ 
 عدم احترام ضوابط رهن الصفقة. .7

لمنازعات  هاتدبير  بفضل، 2021وقد ساهمت الوكالة القضائية للمملكة خالل سنة 
 كالتالي: أهمها موعة من التوجهات القضائية نوردتكريس مجفي المسؤولية العقدية، 

استرجاع مبلغ الضمانة أو رفع اليد عنها يتطلب اإلدالء بما يفيد إنجاز  -
األشغال وفق ما تم االتفا" عليه سواء بمحضر التسليم المؤقت أو بمحضر 

 يالتسليم النهائي أو بكشف الحساب النهائ

الصادر بتاريخ  3184في حكمها عدد  بأكاديرالمحكمة اإلدارية  به تقضوهو ما 
 على ما يلي: 241/7112/2021في الملف عدد  07/12/2021

...وحيث إنه لما كان البين من وثائق الملف أن المدعية تخلفت عن اإلدالء بما "
سواء بمحضر  ،ن وفقا لما يقتضيه القانو ،يفيد إنجاز األشغال موضوع عقد الصفقة

التسليم المؤقت أو بمحضر التسليم النهائي أو بكشف الحساب النهائي كما هو معمول 
به في مجـال الصفقات العمومية ومنصو  عليه في القوانين المنظمة لهذه األخيرة، فإن 
الدعوى تكون غير قائمة على أساس من الواقع والقانون، وتقضي هذه المحكمة 

 ".برفضها
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عن الضمانة النهائية يتطلب تنفيذ األشغال وفق ما تم االتفا"  رفع اليد -

 عليه

عن المحكمة اإلدارية بفاس بتاريخ  ادرالص 3كد هذا التوجه الحكم عدد أ 
 الذي جاء فيه ما يلي: 2020/ 3/7114في الملف عدد  13/01/2021

حيث أسست المدعية طلبها أعاله على أحقيتها في استرجاع مبلغ الضمانة  "
 .BL/3/2050النهائية موضوع عقد الصفقة عدد 

 04الصادر في  2-99-1187من المرسوم رقم  12وحيث إنه بحسب المادة 
والمتعلق بدفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال  2000ماي 

فإن الضمان النهائي يظل مرصدا لتأمين االلتزامات التعاقدية  ،المنجزة لحساب الدولة
 لمقاول إلى حين التسليم النهائي لألشغال.ل

يرجع   ":من المرسوم المشار إليه أعاله فإنه  16وحيث إنه بحسب المادة 
، ويدفع االقتطاع الضامن أو يتم 70الضمان النهائي، ما عدا في حاالت تطبيق المادة 

المشروع  اإلفراج عن الكفاالت التي تقوم مقامهما وذلك بعد رفع اليد الذي يسلمه صاحب
 ( أشهر الموالية لتاريخ التسلم النهائي لألشغال وذلك:3داخل الثالثة )

إذا أوفى صاحب الصفقة في تاريخ التسلم النهائي بجميع التزاماته اتجاه صاحب  -
 المشروع..... ''

وحيث إن مؤدى هذه المقتضيات القانونية أن الضمان النهائي ال يتم إرجاعه إال 
فقة في تاريخ التسليم النهائي بجميع التزاماته تجاه صاحب إذا أوفى صاحب الص

 المشروع.
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وحيث إنه بعد اطالع المحكمة على عناصر المنازعة و ما أفرزته الخبرة المنجزة    
شغال موضوع الصفقة تتحملها المدعية في ظل عدم أن مسؤولية عدم إتمام األيتبين 

( المتفق 5) الدراسة موضوع الثمن رقم  وفائها بالتزاماتها وعدم استكمالها للدراسات
عليها، وما دام أن صاحبة المشروع لم تتسلم بشكل نهائي جميع الدراسات موضوع 
الصفقة المبرمة بينها وبين المدعى عليها، ومادام أن استرجاع مبلغ الضمانة النهائية 

وفقا لبنود  يتوقف وفقا للنصو  القانونية أعاله على إنجاز األشغال المتعاقد بشأنها
عقد الصفقة، وهو األمر غير متوفر في نازلة الحال، فإن هذا الشق من طلب المدعي 

 ".يبقى غير مؤسس قانونا و يتعين رفضه

عدم إمكانية الجمع بين الفوائد القانونية و فوائد التأخير أو التعويض عن  -
 التماطل لعدم إمكانية التعويض مرتين عن نفس الضرر

لى تكريس الدفع بأن الفوائد القانونية وفوائد التأخير إقضائية للمملكة عمدت الوكالة ال
شأنها شأن التعويض عن التماطل، فالهدف منهما هو جبر الضرر الحال بالمقاولة عن 

ال يجوز الحكم بالفوائد القانونية وفوائد التأخير أو التعويض عن التماطل ومن ثم  ،تأخرال
 تعويض عن ذات الضرر مرتين.في آن واحد ما دام ال يمكن ال

 6266ولقد جاء في إحدى حيثيات قرار محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط عدد 
ضم له الملف ، 467/7207/2019في الملف عدد  2021دجنبر  07بتاريخ الصادر 

 ما يلي: 468/7207/2019عدد 

منهما هو وحيث فيما يخ  الفوائد القانونية شأنها شأن فوائد التأخير فالهدف  "
جبر الضرر الحال بالمقاولة عن تأخر اإلدارة صاحبة المشروع في األداء، وأن محكمة 
البداية سبق لها أن قضت لفائدة المقاولة المستأنف عليها بالفوائد القانونية كفوائد عن 
تأخر اإلدارة في أداء مقابل الصفقات الثالث داخل األجل المقرر وألنه ال يمكن تعويض 
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المستأنف عليها عن ذات الضرر مرتين، فإن الحكم لفائدتها بالفوائد القانونية الشركة 
   ".من تاريخ الحكم ليس له ما يبرره ويتعين عدم االستجابة إليه

من  255و  254بمقتضيات الفصلين التعويض عن التماطل يتطلب التقيد  -
 انون االلتزامات والعقودق

عن المحكمة اإلدارية بفاس بتاريخ  الصادر 3حكم عدد ما نص عليه  ال ذاوه
 الذي جاء فيه ما يلي: 3/7114/2020في الملف عدد  13/01/2021

 254وحيث إن واقعة التماطل ال تثبت في حق المدين إال بتوفر شروط الفصلين  "
من قانون االلتزامات والعقود، والتي تتمثل في ثبوت الدين وعدم وجود سبب  255و 

ه، باإلضافة إلى توجيه إنذار للمدين وفق الشكليات التي تضمنها معقول لعدم الوفاء ب
األنف الذكر، و بما أن المدعية لم تدل بما يفيد توجيهها للمدعى عليها  255الفصل 

ل يبقى السالف الذكر، فإن طلب التعويض عن التماط 255انذارا باألداء طبقا للفصل 
 ".غير ذي أساس ويتعين رفضه

بعد إثبات الوجود القانوني  يكون دات الطلب يجب األداء في إطار سن -
وفق ضوابط الصفقات العمومية سيما االستظهار بسندات التسليم   لألعمال 

 التي تثبت االستفادة من الخدمة في حدود السقف القانوني

في  22/04/2021تاريخ بالصادر  437/1محكمة النقض في قرارها عدد  تبنت
 :على ما يليهذا التوجه ونصت  1635/4/1/2019 الملف اإلداري عدد

حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى ما أوردته من أنه )تقيدا  "
من قانون المسطرة المدنية، فقد تبين للمحكمة من  369بنقطة اإلحالة طبقا للفصل 

 خالل اطالعها على وثائق القضية، أن المستأنف عليها أدلت إثباتا لدعواها بخمس
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اء مستحقاتها المالية في حدود السقف ي، مما يجعلها محقة في استف…سندات تسليم
، األمر الذي يستوجب إلغاء …درهما عن كل سنة مالية 200.000المحدد قانونا في 

درهم و تأييده في الباقي(، في  200.000الحكم المستأنف جزئيا فيما زاد عن مبلغ 
الوالية لم تتسلم أية سلعة و أن السلع وردت لفائدة حين أن الطالبين تمسكوا أمامها بأن 

الجماعة الحضرية لمراكش و كان على الطرف المدعي أن يقاضيها و أن الحكم خر" 
مقتضيات قانون الصفقات العمومية، و أنه لما كان النقض السابق كليا بخصو  

ي للصفقات السقف المالي من جهة و عدم جواز الحكم بمبالغ في غياب أي ضابط قانون
العمومية من جهة ثانية بما يستوجبه من مناقشة أساس الدعوى و حجية الوثائق 
المدلى بها و مبررات الحكم في مواجهة الطالبين في إطار الضوابط الصفقات العمومية، 
فإن المحكمة المطعون في قرارها بعدم جوابها عن تلك الوسائل و عدم مناقشتها بالرغم 

ن تأثير على وجه القضاء لم تمكن معه محكمة النقض من مراقبة مما قد يكون لها م
وازي النعدامه، مما يعرضه حسن تطبيقها للقانون، فجاء قرارها ناق  التعليل الم

 ".للنقض

التوقيع على الكشف الحسابي النهائي دون تحفظ يجعل المطالبة بالتعويض  -
 عن الضرر عن الفسخ حليف الرفض

الصادر بتاريخ  1850اف اإلدارية بالرباط عدد قرار محكمة االستئن قضى
يه الملف عدد ، ضم إل82/7207/2020في الملف عدد  11/05/2021

 ما يلي:ب، 226/7207/2020

حيث لما كانت المقاولة و قبل توقيعها كشف الحساب النهائي لم تتمسك أمام ذات "
جراء إقامة الورش  صاحبة المشروع بأي ضرر ناتج عن الفسخ أو باألضرار التي لحقتها

و ما يتبع ذلك من مصاريف أمام تعذر إتمام الصفقة للخلل الحاصل في هيكل البناية 
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الذي ال تتحمل اإلدارة حالته الظاهرة بعد إبرام الصفقة و يبقى تصرفها و فسخ العقد 
 ".لتزامات التعاقدية و القانونيةمشروعا طالما انضبطت لال 

لمصاريف التي أنفقتها الشركة ال تخول لها عدم اإلدالء بالحجج المؤيدة ل -
 الحق في الحصول على التعويض

الصادر عن محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط بتاريخ  1850جاء في القرار عدد 
ضم إليه الملف عدد ، 82/7207/2020في الملف عدد  11/05/2021

 ما يلي: 226/7207/2020

المستأنف نقصان وسوء التعليل  حيث تعيب الشركة المستأنفة على الحكم"  
الموازي النعدامه بعدما لم تناقش المحكمة جميع طلبات الشركة و ما توصل إليه الخبير 
الذي لم يتطر" إلى النقط المحددة من طرف المحكمة في الحكم التمهيدي خصوصا 

درهم وأجور حراسة الورش التي  26,750,32التعويض عن مصاريف التأمين بمبلغ 
ق بطاقة األجور . درهم وف 157,683,29أشهر وكذلك أجور العمال بمبلغ  10دامت 

درهم  87.595.20قيمة األشغال المنجزة غير المؤداة بمبلغ بلمطالبة باكما أنها محقة 
درهم كتعويض عن  417.540,00درهم قيمة المواد، و مبلغ  230 510,00ومبلغ 

التمست تأييد الحكم ، و 60,000,00تعويض عن التماطل قدره مختلف األضرار و 
 المستأنف مع تعديله و الحكم وفق مطالبها.

وحيت من جهة، فإنه فيما يخ  مصاريف الورش سواء تعلق األمر بالعنصر 
البشري أو تجميد آلياته أو مصاريف الحراسة أو مصاريف التأمين، فإنه بغض النظر 

ا الباب أثناء توقيع كشف عن عدم اإلدالء بأية حجة تؤكد المطالبة بالتعويض في هذ
يوما من تاريخ تبليغ  40الحساب النهائي أو تقديمه أمام صاحبة المشروع داخل أجل 

نائلة الصفقة لألمر المذكور و التوقيع على كشف الحساب النهائي دون أي تحفظ طبقا 
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بمثابة دفتر الشروط اإلدارية المطبقة  2000/05/04من مرسوم  45لمقتضيات المادة 
أن المقاولة لم تدل بالحجج المؤيدة لذلك  ناألشغال لفائدة الدولة، فضال ع صفقاتعلى 

و خاصة ما يؤكد حقا أن أسماء المستخدمين المدلى بها تشتغل في ذات الورش معززة 
بالتصاريح الواجبة لدى الصندو" الوطني للضمان االجتماعي و المهمة المكلفين بها 

قاولة بخصو  مصاريف حراسة هذا الورش و داخل الورش أو ما تمسكت به الم
الفواتير المدلى بها ، كما أن مصاريف التأمين المطالب بها ، فإن الفواتير المقدمة تحت 

. فإنها ال تؤكد حقا أنها مخصصة لهذا الورش حصرا. ما  0713-2017-044عدد 
 ."االستئناف غير منتج و يتعين ردهيبقى أسباب 

وفق ما تقتضيه النصو  المنظمة للصفقات عدم إثبات إنجاز الخدمة  -
 العمومية، يجعل الحكم بمديونة اإلدارة بناء على اإلقرار غير مؤسس

الصادر عن محكمة النقض بتاريخ  929/2كد عليه القرار عدد أوهو ما 
 الذي جاء فيه ما يلي: 2019/ 4271/4/2في الملف عدد  04/11/2021

مطعون فيه، ذلك أنه من جهة، فقد سبق حيث صح ما عاب به الطاعن القرار ال"
له التمسك أمام محكمة الموضوع بغياب أية وثيقة ذات حجية قانونية تفيد المديونية 
وعدم إدالء المطلوبة في النقض بمحضر التسليم أو ما يفيد إنجازها التقارير والدراسات 

دالء بكافة الكشوف وكون اإلدارة صادقت عليها أو ما يفيد إنجازها المرحلة الثانية واإل
الحسابية ومحاضر التسليم ومحاضر الورش تؤكد حضورها أثناء إنجاز األشغال وتتبعها 

مدته الذي اعت 2014/4/30بتاريخ  4لها، كما تمسكت بكون كشف الحساب رقم 
؛ وبعدم صحة ما اعتبرته المحكمة إقرارا من جانب ممثل المحكمة غير موجود في الملف

على عاتق اإلدارة رغم أن ذلك اإلقرار ال  ةوما ردت عليه من تكاليف مالينية الوقاية المد
يتوفر على الشروط الضرورية لصحة االلتزام وأنه ال يجوز اعتماد اإلقرار كوسيلة إثبات 
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في مجال النفقات العامة ، والمحكمة المطعون في قرارها لما لم تناقش هذه الدفوع 
ذلك من تأثير على النتيجة التي انتهت إليها، تكون قد المثارة أمامها رغم ما قد يكون ل

 ".سط رقابتها على النزاع فجاء قرارها ناق  التعليلبحرمت محكمة النقض من 

تكريس التوجه القضائي الذي ال يحتسب هامش الربح عن األشغال المنجزة  -
 ائد القانونية وبالتعويض عنو لمسطرة القانونية و ال يقضي بالفدون احترام ا
 التماطل عنها

-11-09الصادر عن المحكمة اإلدارية بأكادير بتاريخ  2795عدد  جاء في الحكم
 ما يلي: 2020-7114-1855في الملف اإلداري عدد  2021

-25و حيث إن الثابت من وثائق الملف و خاصة محضر التسليم المؤرخ في " 
ألشغال المحددة ومما جاء في تقرير الخبرة، أن المدعى عليها تسلمت ا 12-2018

 ببون التسليم المذكور.

د التوريد عقود إدارية يلتزم المتعاقد بمقتضاها بإنجاز و وحيث إنه لما كانت عق
في المقابل تلتزم هذه األخيرة بأداء المستحقات لفائدة اإلدارة و  ال موضوع العقداألشغ

ة من قبل المدعية الناتجة عن تنفيذ العقد، فإن ثبوت تسلم المدعى عليه لألشغال المنجز 
وعدم إدالئه بما يفيد سداد قيمتها و  2018-12-25موضوع بون التسليم المؤرخ في 

براءة ذمته منها، يترتب عنه استحقا" المدعية لقيمة تلك األشغال، مما يتعين معه 
الحكم على الدولة المغربية في شخ  رئيس الحكومة...بأن تؤدي لفائدة المدعية مبلغ 

   .رهمد 195.860,40

وحيث إنه فيما يتعلق بطلبي الفوائد القانونية و التعويض عن التماطل، فإنهما غير 
قائمين على أساس سليم و يتعين رفضهما، لكون المدعية تستحق قيمة األشغال المنجزة 
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دون أي ربح أو تعويض عن الضرر، خاصة و أن إنجاز األشغال لم يتم وفقا للشكليات 
 ".التي يقتضيها القانون 

 قضايا المسؤولية اإلدارية -2
من المجاالت التي تتولى الوكالة القضائية للمملكة الدفاع فيها، تلك المتعلقة 
بالمسؤولية اإلدارية والتي تكتسي القضايا موضوعها أهمية بالغة بالنظر لحجم عدد القضايا 

النظر وتنوعه، وكذلك ب التي هي في ارتفاع مستمر بسبب اتساع نشاط اإلدارة وتعدده
 لآلثار المالية التي تترتب عن إثارة هاته المسؤولية.

استصدار مجموعة من من الوكالة القضائية للمملكة  ، تمكنت2021وبرسم سنة 
للمال العام في مجال  ض تسير في اتجاه تحقيق حماية مثلىالقرارات عن محكمة النق

حيث مفهوم الضرر المسؤولية اإلدارية سواء من حيث أساس هذه المسؤولية أو من 
 الموجب للتعويض وكذلك من جانب العناصر الواجب اعتمادها لتقدير هذا التعويض.

وفي هذا اإلطار تستعرض الوكالة القضائية للمملكة بعض التوجهات الحديثة لمحكمة 
النقض في مجال المسؤولية اإلدارية، مستخرجة من الملفات التي تولت الدفاع فيها كما 

 يلي:

المسؤولية اإلدارية في مجال االعتداء المادي على العقار يقتضي بيان  إقرار. أ
 س والعناصر المعتمد عليها في ذلكاألس

 امن بين ملفات التعويض عن االعتداء المادي التي اكتست أهمية خاصة، نذكر نزاع
دة تم الحسم فيه لفائدة الدولة بعد ممارسة الوكالة القضائية للمملكة لمسطرة الطعن بإعا

 النظر ضد قرار صادر عن محكمة النقض مع طلب المرافعة الشفوية.

 هأن المدعي مقال افتتاحي للدعوى عرض فيه إدراجوتتلخص وقائع هذا النزاع في أحد 
هكتارات و ادعى بأن اإلدارة عمدت إلى حيازته دون  3يملك عقارا محفظا تفوق مساحته 
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انتداب خبير مع الحكم له بتعويض مسبق سلوك اإلجراءات القانونية الواجبة والتمس 
 مبلغ التعويض النهائي المستحق لفائدته.جل تقدير أمختص من 

حكما تمهيديا يقضي بإجراء خبرة وفي إطار تحقيق الدعوى، أصدرت محكمة البداية 
درهما كتعويض عن  32.723.000،00 بمبلغوعلى إثره صدر الحكم لفائدته في النازلة 

 ذا، وهدرهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ 500ه مع غرامة تهديدية قدرها ر ملكية عقا فقدانه
وانتهت فيه باالستئناف  تقدمت الوكالة القضائية للمملكة في مواجهته بطعنالحكم 

اإلجراءات فيه بصدور قرار يقضى بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تحديد 
فض الطلب بشأنها و فيما قضى به من رفض طلب الغرامة التهديدية و الحكم تصديا بر 

نقل الملكية و الحكم تصديا بنقلها لفائدة الدولة المغربية وبتأييده في الباقي متبنيا نفس 
 تعليالت الحكم المستأنف التي صادقت على تقرير الخبرة.

ما من حيث تحديد تاريخ سيال القرار المذكور جاء مشوبا بعدة عيوب وعلى اعتبار أن
ى بها وعدم المسؤولة عن واقعة االعتداء المدعمن حيث تحديد الجهة  كذاو ضع اليد و 

الطعن فيه بالنقض ب تتقدم الوكالة القضائية للمملكة، فإن موضوعية التعويض المحكوم به
استنادا إلى وسائل جدية وحاسمة تتعلق بعدم مصادفة القرار االستتئنافي للصواب في 

الجهة المنوب عنها مسؤولة عن واقعة االعتداء المادي المدعى مسايرته للخبير باعتبار 
بها رغم عدم تحديده لتاريخ وضع اليد حيث صرح بتعذر ذلك عليه رغم أن الحكم التمهيدي 
أمره بذلك ورغم أن هذا المعطى يعد حاسما في تحديد هذه الجهة وفي تقويم التعويض 

رغم  2016اريخ إجراء الخبرة في سنة المحكوم به، وتمت االستعاضة عن ذلك باعتماد ت
 سنة مضت.  40أن وضع اليد تحقق منذ أزيد من 

 في ملف الطعن بالنقض قرارا يقضي برفض الطلب. غير أن محكمة النقض أصدرت
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وبناء على طلب من اإلدارة المعنية، قامت الوكالة القضائية للمملكة بإعادة دراسة 
تولت الوكالة القضائية  ، حيثلطعن فيه بإعادة النظرل ا وجيهةالملف فتبين أنه يحمل أسباب

للمملكة مباشرة مسطرة الطعن بإعادة النظر ضد قرار محكمة النقض، كما تقدمت بمرافعة 
شفوية استطاعت من خاللها إقناع هيئة الحكم بانتفاء واقعة االعتداء المادي واالستدالل 

التي لم يلتفت لها القرار  موضوع النزاعتة لمشروعية مدخل اإلدارة للعقار بالقرائن المثب
إبراز من خالل كل ذلك الوقائع الحقيقية للنزاع التي لم تناقشها الطعين مع تعزيز ذلك ب

محاكم الموضوع وقصور الخبرة المنجزة في استجالء الغموض عن النقط التقنية المأمور 
 بها بموجب الحكم التمهيدي.

يناير  19، أصدرت محكمة النقض قرارها بتاريخ وبعد المرافعة والتداول في القضية
 2018دجنبر  13قضى بالرجوع في القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ  2021

حالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من  وبنقض القرار االستئنافي المطعون فيه وا 
في النقض  وتحميل الشركة المطلوبة ،وهي مشكلة من هيئة أخرى  ،جديد طبقا للقانون 

 الصائر مع إرجاع مبلغ الوديعة للطالب.

كونه ورد محكمة النقض عن قرارها المطعون فيه بإعادة النظر ل هذا، وقد تراجعت
بعدما ثبت لها فعال جدية ما ورد  ،من قانون المسطرة المدنية 379مقتضيات الفصل ل خرقا

على وسائل جدية واردة في الجواب  ن أن القرار المطعون فيه لم يتناولبعريضة الطعن م
مقال الطعن بالنقض، وبتت محكمة النقض من جديد في عريضة الطعن بالنقض وأكدت 
جديتها، وقد جاءت حيثيات قرارها واضحة في بيان األسس الواجب االعتماد عليها إلثبات 

 واقعة االعتداء المادي، وذلك ما يستشف من حيثياته التي جاء فيها : 

ه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه نفي واقعة االعتداء حيث صح ما نعا" 
عقار المطلوب في النقض وبكون المحكمة اعتمدت خبرة معيبة إلثبات الالمادي على 

من  63واقعة االعتداء المادي، فقد تمسك بكون الخبرة المذكورة معيبة ومخالفة للفصل 
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ستدعاء لحضور إنجاز الخبرة، فضال عن قانون المسطرة المدنية لعدم توصله إطالقا باال
. إال أن المحكمة اعتمدت هذه الخبرة التي اكتفت قيد الخبير بالمهمة المسندة إليهعدم ت

بالقول أن األرض موضوع الدعوى هي من ضمن األراضي ... دون أن تتأكد من الجهة 
مساحته  التي وضعت يدها على العقار ودون أن يبين الخبير كيف ولج العقار وحدد

عقار المطلوب البدقة، ومن أين استنتج كون اإلدارة المدعى عليها هي التي اعتدت على 
في النقض سيما وأن الخبير أكد على أنه تعذر عليه معرفة تاريخ االحتالل وتاريخ إقامة 
المنشأة ودون أن يبين ما هي الوسائل التي لجأ إليها لمعرفة ذلك، فجاء بذلك قرارها 

 ".على أساس قانوني سليم وعرضة للنقض غير مرتكز

 حول سلطة المحكمة في تقدير وسائل اثبات عناصر المسؤوليةب. 

من بين النوازل التي عرضت على القضاء اإلداري في مجال المسؤولية اإلدارية نذكر 
نازلة تتلخص وقائعها في كون أحد المدعين تقدم بدعوى عرض فيها أنه سافر الى مدينة 

محتلة عبر المعبر الحدودي ابني انصار، وأضاف أنه عند خروجه منها لم يتم مليلية ال
التأشير على جواز سفره للخروج وأنه ترتب على ذلك منعه من مغادرة التراب الوطني عند 
محاولته السفر مرة أخرى بسبب عدم التأشير على جواز سفره وفق ما ذكر أعاله، واعتبر 

يستوجب التعويض، فصدر حكم بأداء الدولة المغربية ذلك خطأ من طرف مرفق اإلدارة 
لة القضائية للمملكة فقضت محكمة االستئناف ااستأنفته الوك ،تعويضا لفائدة المدعي

في الملف عدد  15/01/2020الصادر بتاريخ  69اإلدارية بمراكش بتأييده )قرار عدد 
واز سفر المدعي وقد جاء في حيثيات هذا القرار أن عدم ختم ج .(903/7206/2019

ينطوي على تقصير وخطأ مرفقي من طرف مصلحة شرطة الحدود في مراقبة معبر ابني 
خول الى التراب الوطني ديتمثل في عدم التثبت من هوية المسافرين عند ال ،انصار

والخروج منه وانتهت الى تحميل المصلحة المذكورة مسؤولية التقصير في عدم أداء عملها 
 وب.على الوجه المطل
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هذا وبعد دراسة الوكالة القضائية للمملكة لهذا القرار تبين لها انه جاء حامال       
وهو ما قامت به بالفعل حيث ركزت طعنها بالنقض  ،ألسباب تستوجب الطعن فيه بالنقض
االستئنافي قواعد اإلثبات وانعدام التعليل وعدم القرار  على عدة أسباب تتلخص في خرق 

متناع عن التأشير على ذلك أنه )القرار( اعتبر واقعة اإلساس قانوني سليم، رتكاز على أاال
البرية ر شرطة الحدود في مراقبة المعابر جواز سفر المطلوبة ثابت من خالل تقصي

بعدم ثبوت مادية  ا وسالمتها، في حين تمسكت اإلدارةوالبحرية والجوية وضمان أمنه
عية لواقعة االمتناع، غير أن المحكمة مصدرته الواقعة من جانب الطالبة باعتبارها مد

رار متناع عن التأشير، فجاء القن اإلدارة دون أن تناقش واقعة االاكتفت بوجود إقرار م
لى ذلك ساير القرار ادعاء لتزامات والعقود، إضافة إمن قانون اإل 399خارقا للفصل 

نه ادعى بنفس اليوم أنه الحدود، رغم أمن طرف شرطة  الطالب بعدم التأشير على جوازه
ساعة وفق المقتضيات  24جد أي شرطي، والحال أن الشرطة تتواجد على مدار عاد ولم ي

تزامن مع عملية ن فترة دخول المعني باألمر ونية الجاري بها العمل، فضال عن أالقان
شرطي بالزي  15موظفا من شرطة الزي و 23مرحبا، إذ أنه في هذه الفترة كان يتواجد 

مصدرته اعتمدت دني حسب السجالت الممسوكة بمركز بني أنصار، غير أن المحكمة الم
المجردة واستبعدت المعطيات المضمنة بالسجالت المذكورة دون  على أقوال المطلوب

ازات السفر حتى يمكنها إلى الشباك المخصص لختم جو  إثبات أن المدعي توجهمبرر، أو 
متناع يتطلب وجود موظف مطلوب منه علما أن اإل رطة صدر منها امتناع،دعاء أن الشاال

رتكاز على لتعليل الموازي النعدامه وعدم اإلالخدمة عن ذلك، فجاء القرار مشوبا بفساد ا
 أساس قانوني سليم. 

المسؤولية المرفقية، دون أن يبين وجه الخطأ  ميل اإلدارةكذلك، قضى القرار بتح
ى الشباك المخصص لختم إل المطلوب بعدم تقدمهلية اإلدارية، وبكون فعل وعناصر المسؤو 

 يعفي اإلدارة من المسؤولية.  جواز سفره، يشكل خطأ من جانبه
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فيما يخص التعويض المحكوم به، مستندا إلى  ن القرار أيد الحكم اإلبتدائيكما أ
سلطة المحكمة التقديرية دون أي إثبات أو بيان األسباب التي اعتمدت عليها، علما أن 

اتير التي اعتمدت عليها في تحديد التعويض، ال تستوفي البيانات القانونية المطلوبة، الفو 
فضال عن أن التعويض السالف الذكر جاء مبالغا فيه، والمحكمة مصدرته بعدم تعليل 

 سلطتها التقديرية ومراعاتها ما ذكر، يتعين نقض قرارها. 

النقض على صحتها وقضت  وقفت محكمة وفي إطار تعاملها مع وسائل الطعن هاته
حالت  الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من نقض القرار االستئنافي المذكور وأب

معللًة قراراها بأن المحكمة المصدر للقرار المطعون فيه لم تناقش  ،جديد طبقا للقانون 
لى أرض الوطن عة وظروف دخول المطلوب )المدعي( إعناصر المسؤولية من خالل واق

التأشير على جوازه، كما عللت قراراها أيضا بأن القرار المطعون فيه لم يناقش ما وعدم 
تمسكت به الوكالة القضائية للمملكة من كون سجالت الشرطة بالمركز الحدودي بني 
انصار تثبت أن نقطة الدخول كانت معززة وقتها بعناصر الشرطة المكلفين باإلجراءات 

ن خالل كل ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار الحدودية، وخلصت محكمة النقض م
ثبات المطروحة أمامها وأن ذلك جعل قراراها عون فيه أساءت في تقدير وسائل اإلالمط

المؤرخ بتاريخ  55/3ناقص التعليل الموازي النعدامه وجعله عرضة للنقض )قرار رقم 
 (.2958/4/3/2020في لملف اإلداري عدد  14/01/2021

 لكية ينفي واقعة اإلعتداء الماديلمسطرة نزع المسلوك اإلدارة . ج

الملكية العقارية من أكثر قضايا  ات التعويض عن االعتداء المادي علىتعد طلب
 المسؤولية التي ترفع أمام القضاء اإلداري.

طار دفاعها في هذا النوع من القضايا تتولى الوكالة القضائية للمملكة بمجرد وفي إ
تاحي للدعوى التنسيق مع مختلف اإلدارات العمومية المعنية قصد التوصل بالمقال االفت
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استطالع موقفها من الدعوى المرفوعة ضدها وبيان اإلجراءات التي سلكتها قبل وضع اليد 
ئعها في أن شركة خاصة رفعت العقار موضوع النزاع، وهو ما تم في نازلة تتلخص وقا

ليه إلقامة مرفق عمومي ن اإلدارة استولت عدعت فيها بأنها تملك عقارًا محفظًا وأإدعوى 
حداث محكمة استئناف عليه، معتبرة بأن اإلدارة وضعت يدها على العقار قبل يتمثل في إ

سلوك المسطرة، وبعد مكاتبة الوكالة القضائية للمملكة لإلدارات المعنية وكذا مديرية أمالك 
جل مسطرة نزع الملكية من أ ه تم سلوكالدولة، تمكنت من الحصول على وثائق تفيد بأن

 المنفعة العامة بمرحلتيها اإلدارية والقضائية.

وبعد دراسة الوكالة القضائية للمملكة لهذه الوثائق استنتجت منها بأن تاريخ استصدار 
ز األشغال، وأن محضر اإلدارة لإلذن بالحيازة هو سابق على تاريخ الشروع في إنجا

القضائي المدلى به ال يثبت إنجاز أو الشروع في لمفوض ا المعاينة المحرر من طرف
 إنجاز أي أشغال من قبيل ما تم االدعاء به.

 وعلى هذا األساس، دفعت برفض الطلب النتفاء واقعة االعتداء المادي.

عن المحكمة اإلدارية قضى برفض الطلب  كم ابتدائيوقد صدر على إثر ذلك ح
طرف محكمة االستئناف اإلدارية بمراكش، ومما جاء للعلل المذكورة، تم تأييده استئنافيا من 

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه في حيثيات هذا القرار ما يلي: "
والمنشور بالجريدة الرسمية  09/05/2019المؤرخ في  2.19.329استصدر المرسوم رقم 

إحداث المنشأة بإعالن أن المنفعة العامة تقتضي   27/05/2019بتاريخ  6781عدد 
العمومية متمثلة في محكمة االستئناف بكلميم بما يستلزمه األمر من نزع للوعاء العقاري 
المطلوب، بما فيه عقار المستأنف. وهي اإلجراءات التي واصلها نازع الملكية باستصدار 

الملف عدد في  09/07/2019 المؤرخ في 1854األمر االستعجالي عدد 
إيداع التعويض لفائدة المنزوعة ملكيته. وما تمسك به  مقابل 1921/7101/2019

المستأنف عليه بموجب محضري المعاينة واالستجواب ال يستدل منهما على قيام أشغال 
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عتداء المادي في محله بالعقار، ويكون ما خلص له الحكم المستأنف من انتفاء واقعة اال
في الملف  25/03/2021بتاريخ  الصادر 608) القرار عدد  "والحكم وفقه واجب التأييد

 (. 1298/7206/2020عدد

 للموظفينالوضعية الفردية  قضايا تسوية -3
باإلدارات الوضعية الفردية والمعاشات المتعلقة المتعلقة بتسوية لمنازعات تحتل ا

العمومية مكانة بارزة ضمن الملفات المعالجة على مستوى الوكالة القضائية للمملكة، وذلك 
ن إشكاالت قانونية وقضائية وعدم استقرار اإلجتهاد القضائي بشأن بعض لما تثيره م

من ، 2021برسم سنة  تمكنت الوكالة القضائية للمملكةاإلشكاليات المرتبطة بها. لكن 
عن محكمة النقض يمكن القول بانها فعال حققت قضائية القرارات مجموعة من الاستصدار 

 الخاصة للموظفين المعنيين.توازنا بين المصلحة العامة والمصالح 

 وفي هذا اإلطار، نورد بعض هذه التوجهات فيما يلي:

 خضوع دعوى تسوية الوضعية الفردية ألجل الطعن باإللغاءأ.

من القواعد التي كرستها محكمة النقض في مجال تسوية الوضعية الفردية للموظفين 
ب ذلك مناقشة قرارات نذكر قاعدة خضوع هذه الدعوى ألجل الطعن باإللغاء متى تطل

إدارية تحصنت بعدم الطعن فيها باإللغاء داخل األجل المقرر قانونا، وذلك حفاظا على 
 استقرار المراكز واألوضاع القانونية وعدم خلخلتها بمرور الزمن.

هذا، وتتولى الوكالة القضائية للمملكة بعد دراسة ملف تسوية الوضعية الفردية 
 دفع بعدم قبول الدعوى كلما تبين أنها مقدمة خارج األجل.والوثائق المتعلقة به ال

وعلى الرغم من أن بعض محاكم الموضوع على مستوى القضاء اإلداري قد ال 
تستجيب لمثل هذه الدفوع، فإن الوكالة القضائية للمملكة تواصل الدفاع على مستوى 
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لمتواترة لهذه األخيرة محكمة النقض وتستدل بالنصوص القانونية وباالجتهادات القضائية ا
كمة مح تبنتالصادرة في مجال خضوع دعوى تسوية الوضعية ألجل الطعن باإللغاءـ وقد 

 2021اإلطار وقضت في عدة قرارات صدرت برسم سنة  النقض الوسائل المثارة في هذا
، ومن نماذج باإللغاء قاعدة خضوع دعوى تسوية الوضعية الفردية ألجل الطعن بتكريس

 ل بما يلي:ذلك نستد

في الملف  22/04/2021الصادر عن محكمة النقض بتاريخ  461/3القرار عدد 
 الذي جاء فيه ما يلي: 4699/4/2/2019اإلداري عدد 

حيث صح ما عاب الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أنه تبين من الوقائع "
م يقيني بوضعيتها كما أثبتها القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض كانت على عل

كعون مؤقت، دون  أن يكون  15/03/2007اإلدارية من خالل قرار ترسيمها بتاريخ 
يوما الواردة بالمقتضيات المحتج  60هذا القرار محال ألي طعن باإللغاء داخل أجل 

بخرقها علما أنها تقر في مقالها االفتتاحي أنها حاصلة على دبلوم تقني في شعبة اإلدارة 
الذي يصادف تاريخ  28/03/2018، ولم تراجع القضاء إال في 2004و فوج يوني

إيداعها لمقالها االفتتاحي، مما يجعل دعواها غير مقبولة لورودها خارج األجل المحدد 
المذكورة، علما بأنه إذا كان من حق المعني باألمر أن يختار بين دعوى  23 ةبالماد

تسوية هذه الوضعية، فإنه ال يمكن أن القضاء الشامل ودعوى اإللغاء للحصول على 
يتجاوز أجل الطعن المقرر في دعوى اإللغاء ليمارس دعوى القضاء الشامل متى شاء، 

 ."والحال أن اآلجال من النظام العام، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض

في الملف رقم  25/02/2021الصادر بتاريخ  205/3 دوكذلك القرار عد
 ما يلي: لذي جاء فيهوا 222/4/1/2020
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...والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما أيدت الحكم المستأنف أمامها  "
مطلوب في النقض الالقاضي بتسوية الوضعية االدارية والمالية في درجة تقني معتبرة أن 

فإنه يكون غير ملزم بالتقيد بأجل  2.86.812س دعواه على مقتضيات المرسوم رقم أس
لغاء وأن حصوله على شهادة تقني يخوله الترقية المطلوبة، دون تبينها من الطعن باإل 

الوضعية االدارية للمطلوب وما إذا كان الفصل في طلبه ال يترتب عنه المساس بقرارات 
طار تقني خالل سريان المرسوم رقم ادارية، ودون بيانها كذلك لحاجيات االدارة إل

 "ـن وغير مرتكز على اساس ويتعين نقضهيكون قرارها خارقا للقانو 2.86.812

 ب. حول ضرورة مراعاة ضوابط صرف التعويضات لفائدة الموظفين

عية من بين الدفوع التي تتمسك بها الوكالة القضائية للمملكة في مجال تسوية الوض
، تلك المتعلقة بالضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال صرف المادية
 لموظفين والتي يتعين التقيد بها.نفقات ا

وهو ما تم في نازلة تتلخص وقائعها في أن أحد المدعين رفع دعوى أمام المحكمة 
اإلدارية ادعى فيها بأن اإلدارة تتولى صرف تعويضات جزافية لفائدة جميع موظفيها مدعيا 

 بأنها حرمته هو من ذلك دون مبرر.

وض عليها النزاع بموجب حكم ابتدائي تم وقد استجابت له المحكمة اإلدارية المعر 
تأييده استئنافيا، وقد استند القرار االستئنافي على علة مفادها ضرورة احترام اإلدارة للعرف 
اإلداري السائد داخلها. إال أن الوكالة القضائية للمملكة تولت الطعن بالنقض ضد هذا 

الناظمة لشروط وكيفيات منح  القرار االستئنافي وبينت أوجه خرقه للضوابط القانونية
 786/3التعويضات عن التنقل. وهو ما استجابت له محكمة النقض في قرارها عدد 

وقد جاء في  1144/4/3/2020في الملف اإلداري عدد  24/6/2021الصادر بتاريخ 
 حيثيات هذه القرار ما يلي:
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النفقات حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه ، ذلك أن صرف  "
العمومية يخضع لضوابط قانونية تجعل األداء رهينا بأداء الخدمة ضمانا لحسن استعمال 
المال العام والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أوردت بأن التعويضات الجزافية عن 
التنقل تصرف لجميع الموظفين العاملين بنفس قطاع المستأنف عليها وذلك بشكل دوري 

ن وجود تنقل فعلي أم ال، وذلك حسب العرف اإلداري السائد باإلدارة قصد بغض النظر ع
حث الموظفين على المزيد من العطاء وذلك حسب ما أقر به وأكده ممثل اإلدارة خالل 
جلسة البحث، دون مراعاتها لضوابط صرف التعويض عن التنقل الذي يبقى استحقاقه 

إلدارية المعمول بها ، يكون قرارها غير رهينا بثبوت تنقل الموظف وفقا لإلجراءات ا
 ."مرتكز على أساس

ونفس الشيء أكده قرار محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط الصادر بتاريخ 
 الذي جاء فيه ما يلي: 213/7208/2021في الملف رقم  26/10/2021

وحيث إنه بخصو  سبب االستئناف المتصل بكون أجزاء الحكم متناقضة...  "
ع على عناصر المنازعة ومعطياتها وما تم االدالء به من وثائق، تبين أن قرار وباالطال

إنهاء وضعية المستأنف جاء منسجما والمقتضيات القانونية المذكورة لكونه لم يلتحق 
بعمله ولم يكن يؤدي أي خدمة، مما حدا باإلدارة إلى إيقاف راتبه ما دام أن األجر ال 

من  41ثابتة حسب ما تن  عليه مقتضيات الفصل يكون إال مقابل خدمة منجزة و 
بسن نظام للمحاسبة  24/04/1967الصادر بتاريخ  66-330المرسوم الملكي رقم 

أثاره المستأنف بخصو  تناقض أجزاء الحكم غير ذي أساس ومآله ما العمومية، وأن 
ح الرد والحكم المستأنف حينما قضى برفض الطلب كان صائبا ، مما سيتعين التصري

 ".بتأييده
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 . حول شروط منح التعويض عن التخص  في المجال الطبيج

من بين منازعات تسوية الوضعية الفردية للموظفين التي أثيرت أمام القضاء اإلداري 
تلك التي ارتبطت بشروط اإلستفادة من التعويض عن التخصص إثر الحصول على دبلوم 

، حيث يشترط هذا المرسوم  2.92.182التخصص الطبي عمال بمقتضيات المرسوم رقم 
لإلستفادة من التعويض المذكور، أن يكون المطالب بالتعويض حاصال على الدبلوم 
الوطني للتخصص الطبي والذي يستلزم قضاء ثالث سنوات من الدراسة عمال بالمقتضيات 

 القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

نية، فقد تقدم مجموعة من األطباء وعلى الرغم من وضوح هاته األحكام القانو 
بدعاوى أمام المحاكم االدارية يطالبون فيها بتسوية وضعيتهم المالية من خالل إقرار 
أحقيتهم في الحصول على التعويض عن التخصص الطبي مستدلين في ذلك بدبلومات 
حصلوا عليها في تخصص طب العمل أو الطب الرياضي بعد قضائهم لمدة تكوين تقل 

 الث سنوات.عن ث

وقد تولت الوكالة القضائية للمملكة الدفاع في هاته الملفات من خالل اإلعتماد على 
النصوص القانونية والتنظيمية التي تبين بعد دراستها أنها تؤكد على أن التعويض المطلوب 
ال يمنح إال بعد الحصول على دبلوم التخصص الطبي، وأن هذا الدبلوم ال يمنح إال اذا 

ت مدة الدراسة ثالث سنوات، مستنتجة من خالل ذلك عدم توفر هذا الشرط في استوف
ول كون الدبلوم المحصل عليه ين، األالنوازل المعروضة أمام المحاكم االدارية، من جانب

مدة  ستوفهو دبلوم جامعي وليس دبلوم وطني، والثاني كون الدبلوم المدلى به لم ت
 حصوله عليه ثالث سنوات.

م من أن بعض محاكم الموضوع قد استجابت لهذه الطلبات في مرحلتيها وعلى الرغ
اإلبتدائية واإلستئنافية، إال أن محكمة النقض، وبناء على الطعون بالنقض التي تقدمت بها 
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الوكالة القضائية للمملكة، لم تسايرها وقضت بنقضها بناء على ما أثير من وسائل جدية 
لى ذلك على سبيل المثال قرار محكمة النقض الصادر مؤسسة واقعيا وقانونيا وقد دل ع

 2917/4/1/2020في الملف اإلداري عدد  2135/3تحت عدد  30/11/2021بتاريخ 
 والذي جاء في إحدى حيثياته ما يلي:

في حين تمسك الطرف الطالب بأن المطلوبة في النقض حصلت على دبلوم  "
صيدلة بجامعة الحسن الثاني جامعي تخص  "شعبة طب العمل" من كلية الطب وال

بالدار البيضاء في مدة سنتين فقط من الدراسة في التخص ، وهو دبلوم جامعي غير 
معترف بمعادلته وال يعتبر تخصصا طبيا، ذلك أن الدبلوم الجامعي لطب العمل أو للطب 
الرياضي ال يعتبر دبلوما للتخص  الطبي إال إذا استوفت مدة الدراسة ثالث سنوات 

من  16، وأن المادة 2.92.182 بمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم عمال
المتعلق بمزاولة مهنة الطب تن  على أنه "يكون التقييد بصفة  13.131القانون رقم 

متخص  بقرار من رئيس المجلس الوطني بناء على طلب من الطبيب المعني الحاصل 
مغربية أو على دبلوم أو شهادة معترف على دبلوم في التخص  الطبي المسلم من كلية 

 27بمعادلتها يوجه إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة المختصة ترابيا" كما أن المادة 
بشأن النظام األساسي الخا  بهيئة األطباء والصيادلة  2.99.651من المرسوم رقم 

خص  وجراحي األسنان المشتركة بين الوزارات تشترط ضرورة الحصول على دبلوم الت
من أجل االستفادة من  2.92.182الطبي طبقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 

التعويض عن التخص ، فضال عن أن الدبلوم المحصل عليه من طرف المطلوبة في 
النقض هو دبلوم جامعي وليس بدبلوم وطني للتخص  الطبي في طب العمل" والمحكمة 

ذلك يكون قرارها مشوبا بخر" المقتضيات مصدرة القرار المطعون فيه بعدم مراعاتها ل
 ".المحتج بها، ويتعين نقضه
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 القضايا اإلستعجالية ومنازعات التنفيذ -4
مجموعة من اإلنجازات في مختلف  2021سنة خالل الوكالة القضائية للمملكة حققت 

، ستعجالي ومنازعات التنفيذضاء اإلذات الصلة بالق القضايا والنزاعات التي تتولى معالجتها
ستعجالية المقدمة أمام القضاء اإلداري في إطار األوامر الدعاوى اإلوذلك سواء على مستوى 

في إطار مقتضيات  وأ قانون المسطرة المدنيةمن  148بناء على الطلب وفقا ألحكام الفصل 
الصادرة عن منازعات تنفيذ األحكام القضائية على مستوى  نفس القانون، أومن  149الفصل 
منازعات تحصيل حاكم اإلدارية والحائزة لقوة الشيء المقضي به، أو على مستوى كافة الم

ات إدارية صادرة عن اآلمر بالصرف، أو على مستوى الديون العمومية التي يكون أساسها قرار 
الدعاوى المختلفة التي ترتبط بمنازعات التنفيذ والتي من بينها الدعاوى الرامية إلى نقل ملكية 

المغربية لفائدة المعنيين تي سبق أن صدرت أحكام بشأنها تقضي بأداء الدولة العقارات ال
، دون أن تكون قد قضت بنقل ملكية هاته العقارات لفائدة الدولة، الرقبةتعويضات عن باألمر 

والدعاوى الرامية إلى استرجاع المبالغ المالية التي سبق للدولة أن أدتها في إطار تنفيذها 
طرق  عبرنهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به، بعدما تم إلغاء هاته األحكام ألحكام قضائية 

 الطعن التي سلكتها الوكالة القضائية للمملكة. 
 

  من  149و 148االستعجالية المقامة في إطار مقتضيات الفصلين المساطر  . أ
 قانون المسطرة المدنية 

دة اإلدارية محكوم بالمقتضيات من المعلوم أن مجال تدخل القضاء االستعجالي في الما 
 149و 148وعلى رأسها مقتضيات الفصول ، المنظمة لقانون المسطرة المدنيةالقانونية 

، كما سابعة من قانون المحاكم اإلداريةهذا القانون والتي أحالت عليها المادة ال من 152و
م طبقا لما يظل موقوفا على القضايا التي تدخل ضمن اختصاص القضاء اإلداري بشكل عا

 المحدث للمحاكم اإلدارية. 90/41ينص عليه قانون رقم 
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 ن التي يتقدم بها المتقاضو  ملفات المنازعاتمعالجة وتتولى الوكالة القضائية للمملكة  
مسطرة التراجع عن بسلوك  من قانون المسطرة المدنية 148الفصلمقتضيات في إطار 
ن شأن الطلب المساس بالمراكز القانونية م كلما كان ،في هذا اإلطارالصادرة األوامر 

 المقتضيات القانونية المنظمة للنزاع .نه تجاوز من شألألطراف واإلضرار بمصالحهم أو 
في إطار  التي تقام بالدفاع في الملفات المتعلقة بالطلباتتقوم أيضا المؤسسة  كما 
علقة عامة بإيقاف أمام القضاء اإلداري والمت من قانون المسطرة المدنية 149الفصل 

استخالص الضمانات التي تعمد اإلدارة إلى مباشرة تحصيلها بعد إصدار لقرار فسخ الصفقة، 
 تعدي عليه او إيقاف تنفيذ قرار الهدم.لقة برفع اليد عن عقار يدعى انه وقع وأيضا تلك المتع

 استصدار من 2021خالل سنة  ضائية للمملكةالوكالة القتمكنت  وفي هذا الصدد،
ستعجالي للنظر بعدم اختصاص القضاء اإلأحكام قضائية في مجموعة من الملفات تقضي 

 سبيل المثال:  منها علىونذكر ، ات أو برفضهاالطلبهذه في 
  ـــــــــــف عـــــــــــدد ـــــــــــي المل ـــــــــــاط ف ـــــــــــة بالرب األمـــــــــــر الصـــــــــــادر عـــــــــــن المحكمـــــــــــة اإلداري

والمتعلــــــق بقضــــــية شــــــركة سولســــــيف المغــــــرب ضــــــد وزارة  2482/7101/2021
 بالتحصيل الصادر عن هذه الوزارة؛ ء الرامية إلى إيقاف األمرالتجهيز والما

  األمرين الصادرين في القضيتين المتعلقتين بشركة باطراميديكال فـي مواجهـة وزارة
ــــة  ــــد عــــن الضــــمانات النهائي ــــى رفــــع الي ــــة إل ــــة والرامي ــــة االجتماعي الصــــحة والحماي

عـــــدد و  ،330/7101/2021 ، عــــددالمتعلقــــة بصــــفقة عموميـــــة موضــــوع الملفـــــين
 القاضيين بعدم االختصاص؛ 331/7101/2021

  ـــــــــــف عـــــــــــدد ـــــــــــي المل ـــــــــــاط ف ـــــــــــة بالرب األمـــــــــــر الصـــــــــــادر عـــــــــــن المحكمـــــــــــة اإلداري
 المتعلق بتجديد جواز السفر؛ 198/7101/2021

  األمـــــــــــر الصـــــــــــادر عـــــــــــن المحكمـــــــــــة االبتدائيـــــــــــة بالربـــــــــــاط فـــــــــــي الملـــــــــــف عـــــــــــدد
 المتعلق بتسليم جواز السفر؛ 235/7101/2021
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 ة حكمـة اإلداريـة بالربـاط المتعلـق برفـع التعـرض علـى السـيار األمر الصادر عن الم
 ؛257/7101/2021موضوع الملف عدد 

  األمــر الصــادر فــي قضــية عــن المحكمــة اإلداريــة بالربــاط بــين شــركة دومــين داليــا
 192/7101/2021ضــــد وزارة الفالحــــة والصــــيد البحــــري موضــــوع الملــــف عــــدد 

 ؛إلى رفع اليد عن الضمانة البنكيةوالرامية 
  األمــــر الصــــادر فــــي قضــــية شــــركة سوراشــــا ضــــد وزارة الفالحــــة والصــــيد البحــــري

والتنمية القروية والمياه والغابات والتنمية القروية والمياه والغابات والمتعلقـة بإيقـاف 
   ؛174/7101/2021عدد عملية تسليم الضمانات البنكية موضوع الملف 

 عــدد ،شــغال موضــوع الملفــيناألمــرين الصــادرين فــي قضــيتين تتعلقــان بإيقــاف األ 
   ؛1946/7101/2021عدد و  ،1945/7101/2021

  األمــر الصــادر فــي قضــية شــركة مطعــم األوديــة ضــد عمالــة الربــاط والراميــة إلــى
 ؛340/7101/2021ي موضوع الملف عدد إيقاف االعتداء الماد

  األمر الصـادر فـي قضـية أقيمـت ضـد عمالـة إقلـيم الخميسـات والراميـة إلـى إيقـاف
 ؛159/7101/2021ل موضوع الملف عدد ألشغاا
  األمـــرين الصـــادرين فـــي القضـــيتين المقـــدمتين مـــن طـــرف شـــركة انكـــوم ضـــد وزارة

األوقــاف والشــؤون االســالمية والــراميتين إلــى رفــع اليــد عــن الكفالــة البنكيــة موضــوع 
 ؛1914/7101/2021وعدد  ،1913/7101/2021عدد، الملفين

 فـــــي  05/01/2021إلداريـــــة بالربـــــاط بتـــــاريخ األوامـــــر الصـــــادرة عـــــن المحكمـــــة ا
الــدعاوى المقامــة ضــد إدارة الــدفاع الــوطني الراميــة إلــى إزالــة بنايــة عســكرية مقامــة 

ـــى العقـــار وطـــرد اإلدارة، موضـــوع الملفـــات  1345و 1344و 1343أعـــداد   ،عل
 والقاضية بعدم االختصاص. 7101/2020/  1346و
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 ز لدى الغير فيما يتعلق بالمنازعات المرتبطة بالحج . ب

باستقرار القضاء على تفعيل مقتضيات أحكام المادة التاسعة من  2021تميزت سنة 
 حيز التنفيذ، التي تنص على ما يلي:  2020لسنة  19.70قانون المالية رقم 

حكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات أليتعين على الدائنين الحاملين  "
دارة العمومية أو إلمر بالصرف لاآلأمام مصالح  إالداء األيطالبوا ب أالالترابية ومجموعاتها 
  .عنيةلمالجماعات الترابية ا

في حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ، يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو 
 يوما ابتداء( 90) بصرفه داخل أجل أقصاه تسعون األمر مبلغ معين، يتعين  مجموعاتها بأداء

ميزانية لهذا الغرض، وفق لمفتوحة بالاالية ملعتمادات ااالعذار بالتنفيذ في حدود اإلتاريخ من 
الو  محاسبة العمومية،لوقواعد امبادئ  محاسب العمومي داخل لداء تلقائيا من طرف ااأليتم  ا 

مر بالصرف عن اآلنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس األمنصوص عليها بلجال ااآل
 .هجل أعالاألجرد انصرام داء بماأل

ذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي   وا 
مر ألميزانية، على أن يقوم المتوفرة بالعتمادات ااالمعين في حدود لمبلغ المر بصرف األعبر ا

حقة لالميزانيات السنوات امتبقي في لمبلغ الاء األدزمة العتمادات الاالبالصرف وجوبا بتوفير 
دون أن تخضع ه، المشار إليها أعلسنوات ووفق الشروط ا ( 4)  وذلك في أجل أقصاه أربع

 ". أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية
وحيث إنه تبعا لذلك فإن تنفيذ األحكام القضائية القاضية بأداء مبالغ مالية أصبحت 

األمر الصادر عن يمر عبر عدة محطات ابتداء من حكمها مسطرة خاصة، ذلك أن التنفيذ ت
لنفقة وانتهاء بصرف النفقة من طرف لتزام بأداء امراقبة اإلمسطرة بالصرف مرورا باآلمر 

االعتمادات المتوفرة من الميزانية، وفي حالة عدم كفاية المحاسب العمومي، وذلك في حدود 
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للتنفيذ يتعين برمجة االعتمادات الالزمة لهذه النفقة في حدود أجل  ةرصوداالعتمادات الم
 .أقصاه أربع سنوات

وفي جميع األحوال ال يجوز الحجز على األموال التابعة للدولة والجماعات الترابية       
تنفيذا لحكم قضائي إعماال للفقرة األخيرة من المادة المذكورة، حتى لو كان التنفيذ يتم عن 

بجواز الحجز على األموال المذكورة وهو  األن ذلك يعتبر إقرار  ،طريق المصادقة على الحجز
 ما يعارض المقتضى القانوني موضوع النقاش.

وتطبيقا لذلك ما فتئ القضاء المغربي يصرح بعدم قبول طلبات المصادقة على      
، ةبين يدي الخزنة الوزاري الحجز بين يدي الغير الرامية إلى الحجز على اعتمادات الوزارات

 في حين استثنى المؤسسات العمومية من ذلك على اعتبار أنها غير مشمولة بالمادة التاسعة.
 : منها وفي هذا السياق نذكر بعض األمثلة عن ذلك

 عـــــدد موضـــــوع الملفـــــين القضـــــايا المتعلقـــــة بـــــوزارة الصـــــحة والحمايـــــة االجتماعيـــــة 
 المحكمة اإلدارية بالرباط(؛ ) 52/7103/2021عدد و ، 50/7103/2021

 ألولـي والرياضـة موضـوع الملفـات القضايا المتعلقة بوزارة التربيـة الوطنيـة والتعلـيم ا
عـــــــــــــــــــــــــــــــدد ،  323/7101/2021عـــــــــــــــــــــــــــــــدد  ،322/7101/2021 عـــــــــــــــــــــــــــــــدد

، 336/7103/2021عـــدد  ،325/7103/2021، عـــدد 324/7103/2021
ـــــــــة )المحكمـــــــــة اإلدار  406/7103/2021وعـــــــــدد  ،536/7103/2021عـــــــــدد  ي

 بالرباط(؛
  قضــية شــركة غــراس الخيــر ألشــغال والبنــاء ضــد وزارة العــدل موضــوع الملــف عــدد

 )المحكمة اإلدارية بالرباط(؛ 1560/7103/2021
  الســـياحة موضـــوع الملـــف عـــدد  زارةو قضـــية شـــركة أكـــادير مصـــالح الســـياحة ضـــد

   )المحكمة اإلدارية بالرباط(؛ 1903/7103/2021
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 بالداخلــة موضــوع الملــف عــدد ري يــة الصــيد البحــقضــية شــركة ســيفكود ضــد مندوب 
 ة اإلداريـة بأكـادير حكمـاالـذي صـدر بشـأنه عـن المحكمـ 2016/7103/2021

الحجـز  القاضي بـرفض طلـب تصـحيح 25/08/2021وتاريخ  1968 دتحت عد
 واعتبار الحجز كأن لم يكن.

 
 الدعاوى المتعلقة بتحديد الغرامة التهديدية. ج

تحديد الغرامة التهديدية باعتبارها مسطرة من مساطر التنفيذ من المعلوم أن الحكم ب
اإلدارة على تنفيذ األحكام القضائية وتصفيتها لتي يقرها القاضي اإلداري إلجبار الجبري ا

من قانون المسطرة المدنية، لها تأثير بالغ على المال  448وذلك استنادا إلى أحكام الفصل 
تالفى صدور أحكام لتحديد الغرامة عمل على تية للمملكة العام، ولذلك فإن الوكالة القضائ

بهاته  بشكل يجنب مطالبتها الدولة حرص على الدفاع عن مصالحكما تالتهديدية 
 . الغرامات

للدفوع والوسائل  2021والجدير بالذكر أن القضاء اإلداري استجاب خالل سنة 
اف تنفيذ القرارات الحائزة لقوة يقإ التي تثيرها الوكالة القضائية للمملكة بخصوص طلبات

مام القضاء اإلداري، األمر الذي حذى بقاضي التنفيذ إلى رد لمقضي به الرائجة أالشيء ا
 الغرامة التهديدية .  لى تحديد الدعاوى التي ترمي إ

 ومن بين الوسائل والدفوع التي تثيرها الوكالة القضائية للمملكة نشير إلى ما يلي: 
 من   448كم بالغرامة التهديدية وفق مقتضيات الفصل انتفاء شروط الح

 ق.م.م ؛
 يق  اف التنفيذ ضد الحكم سند التنفيذسلوك مسطرة الطعن بالنقض وا 

 ؛  واستغاللها في إرجاء عملية التنفيذ طبقا للقانون 
  التأكد مما إذا كان هناك مانع قانوني أو واقعي يحول دون التنفيذ، علما بأنه

ة تقوم الوكالة القضائية للملكة بناء على طلب اإلدارة إلى في مثل هاته الحال
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تقديم طلب يرمي إلى إثارة صعوبة في التنفيذ أمام قاضي التنفيذ طبقا 
 من ق.م.م. 436ألحكام الفصل 

تجيب لكافة هاته الوسائل والدفوع في عديد ولذلك فإن القضاء اإلداري ما فتئ يس
 ال:على سبيل المثمنها نذكر من القضايا 
عن محكمة االستئناف اإلدارية  675القضية التي صدر فيها قرار تحت عدد * 

قضى بإلغاء  01/04/2021وتاريخ  290/7202/2021بمراكش في الملف عدد 
األمر المستأنف وتصديا برفض طلب الحكم بالغرامة التهديدية النتفاء شروط الحكم 

 بها؛ 
والقاضية بعدم  2021لرباط خالل سنة األوامر الصادرة عن المحكمة اإلدارية با* 

 قبول الطلب في مجموعة من الملفات نذكر منها على سبيل المثال:
 345/7101/2021الملفات المتعلقة بوزارة التجهيز والماء ذات األعداد  -
 ؛2246/7101/2021و 349/7101/2021و
 عدد ليم األولي والرياضةالملفات المتعلقة بوزارة التربية الوطنية والتع -

 1172/7101/2021وعدد  389/7101/2021وعدد   388/7101/2021
 .   2166/7101/2021وعدد 

قضية تتعلق بوزارة الصحة والحماية االجتماعية موضوع الملف عدد  -
 ؛56/7101/2021

 01/12/2021الصادر عن المحكمة اإلدارية بمراكش بتاريخ  1614األمر عدد  -
قضى برفض طلب تحديد الغرامة  الذي 1376/7101/2021في الملف عدد 

 والتعليم األولي والرياضة ؛ التهديدية في مواجهة وزارة التربية الوطنية
 26/05/2021الصادر عن المحكمة اإلدارية بأكادير بتاريخ  1250األمر عدد  -

 طلب.القاضي برفض ال 1271/7101/2021في الملف عدد 
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ة، تعتمد المقاربة الوقائية باألساس أن الوكالة القضائية للمملك وتجدر اإلشارة إلى
من خالل الحرص على حث اإلدارات العمومية على تنفيذ األحكام القضائية النهائية 
الحائزة لقوة الشيء المقضي به، والتي استنفذت كافة المساطر القضائية وذلك من أجل 

لة نفقات تفادي سلوك مساطر التنفيذ الجبري التي من شأنها أن تؤدي إلى تكليف الدو 
 إضافية.

 منازعات تحصيل الديون العمومية .د
في  قضائية لفائدة الدولة أحكام استصدارلقد استطاعت الوكالة القضائية للمملكة 

الصادرة عن اآلمرين اإلدارية قضايا منازعات التحصيل التي يكون أساسها القرارات 
 :، ونذكر هنا على سبيل المثالبالصرف

بني أنصار ضد وزارة العدل والتي صدر بشأنها الحكم عدد  قضية المجلس البلدي -
في الملف عدد  3/11/2021عن المحكمة اإلدارية بفاس بتاريخ  2735
لغاء الرسم القضائي التكميلي المفروض إوقضى برفض طلب  2723/7101/2021

  ؛درهم 196.200,00والمحدد في مبلغ 
لشرقي ضد وزارة التجهيز والماء والتي قضية شركة مجموعة النقل والهندسة المدنية ل -

في  29/11/2021بتاريخ  3447تحت عدد عن المحكمة اإلدارية بفاس  فيها حكمصدر 
وقضى برفض طلب إلغاء األمر بتحصيل رسم بمبلغ  26/7109/2021الملف عدد 

 ؛درهم 565.896,39
ضة والتي صدر فيها القضية المرفوعة ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والريا -

في الملف عدد  11/05/2021بتاريخ  710عن المحكمة اإلدارية بفاس الحكم عدد 
والذي قضى برفض طلب إلغاء األمر بالمداخيل المتضمن لمبلغ  3/7109/2021

 درهم. 113.017,76
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      الدعاوى المتعلقة باسترجاع المبالغ المالية . ه 
ل بها الوكالة القضائية للمملكة هي العمل على من بين القضايا الكبرى التي تتكف

اتخاذ كافة اإلجراءات والمساطر القانونية من أجل استرجاع المبالغ المالية التي سبق 
لقوة الشيء المقضي  ةلإلدارات العمومية أن أدتها في إطار تنفيذ األحكام القضائية الحائز 

بنقض هذه األحكام، يظل من به، غير أنه بعد صدور قرارات عن محكمة النقض تقضي 
الواجب استرجاع هاته المبالغ مادام أنها أصبحت غير مستحقة األداء، وبالتالي إرجاع 

 نت عليه قبل تنفيذ هذه األحكام.اك الحالة إلى ما

الوكالة القضائية للمملكة تستصدر أحكاما استعجالية  تما فتئ ،وفي هذا السياق
وذلك بإرجاع المبالغ التي تم أداؤها وصدرت  ،ليهتقضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت ع

 قرارات نهائية بعدم أحقية طالبي التنفيذ في الحصول عليها.  

جاع المبالغ المالية بعد الرغم من الصعوبات التي تعترض عملية استر وعلى 
استرجاع مبالغ مهمة بعد سلوكها عدة  تمكنت من، فإن الوكالة القضائية للمملكة تنفيذها
جراءات من أجل مسا غ لخزينة الدولة بعد لإرجاع هاته المبا علىالمنفذ لفائدتهم  جبارإطر وا 

 .ات التنفيذم سنداحكلغي األة تنهائي ةم قضائياحكأصدور 
 :ومن أبرز هاته الملفات نذكر ما يلي

  الصادر في الملف عدد  04/05/2021وتاريخ  659أمر عدد
لمنفذ في إطار ملف التنفيذ عدد القاضي بإرجاع المبلغ ا 426/7101/2021

درهم إلى حساب الخزينة الوزارية لدى  7.625.890,00وقدره  1841/18/1
 وزارة التربية الوطنية والتعليم االولي والرياضة )الشركة العقارية إريام(؛

  الصادر في الملف عدد  04/05/2021وتاريخ  660األمر عدد
نفذ في إطار ملف التنفيذ عدد القاضي بإرجاع المبلغ الم 423/7101/2021
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درهم إلى حساب الخزينة الوزارية لدى  1.759.111,00وقدره  2291/18/1
 التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة. )شركة انكوصا لألشغال(؛

 تاريخ بالصادر عن محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط  525قرار عدد ال
القاضي بإلغاء األمر  583/7202/2021الملف عدد في  30/12/2021

المستأنف فيما قضى به من رفض طلب اإلدارة وتصديا بإرجاع المدعى عليه 
 لفائدة الدولة؛ رهمد 3.233.107,01مبلغ 
  في  28/12/2021بتاريخ األمر الصادر عن المحكمة اإلدارية بالرباط
درهم  15.600,00 مبلغ القاضي بإرجاع 2567/7101/2021 عدد الملف
 اإلدارة.لفائدة 

III .استرجاع صوائر الدولة 
 المباشرة للموظف الضحية فصل ما بين الدعوى لل تكريس اجتهاد محكمة النقض

  ومطالب الدولة السترجاع الصوائر المدفوعة 1984في إطار ظهير 

 30/12/1971مـــــن قـــــانون المعاشـــــات المدنيـــــة المـــــؤرخ فـــــي  28يطـــــرح الفصـــــل           
مــــــن قــــــانون المعاشــــــات  32ل المــــــوازي للفصــــــ، 04/10/1977والمــــــتمم بمقتضــــــى ظهيــــــر 

ـــة مـــن أجـــل اســـترجاع الصـــوائر التـــي  ،العســـكرية ـــانوني ســـنه المشـــرع لفائـــدة الدول كأســـاس ق
مجموعة مـن اإلشـكاليات تتمحـور فـي  ،تحملتها بمناسبة تعرض موظفيها للضرر بفعل الغير

 :ما يلي مجملها حول

 الفصل المذكور؛المنصو  عليها في الحلول المقصود بقاعدة  -
 موقف القضاء أمام سكوت الن  حول إمكانية إقامة دعوى مستقلة؛ -
 لمقصود بالصوائر؛ا -
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( 32و28إشــــكالية الخلــــط بــــين األســــاس القــــانوني لمطالــــب الدولــــة )الفصــــالن  -
 (.1984أكتوبر  2القانوني لتعويض الضحايا أو ذوي حقوقهم )ظهير  ساسواأل

المدنيــة  نن خــالل قــرار محكمــة الــنقض بغــرفتيرة مــوســيتم التركيــز علــى النقطــة األخيــ    
ــــــــــــف المــــــــــــدني عــــــــــــدد  23/03/2021المــــــــــــؤرخ فــــــــــــي  202والجنائيــــــــــــة عــــــــــــدد  فــــــــــــي المل

 .الذي حسم النقاش بهذا الخصوص 7036/1/5/2017

اســترجاع الصــوائر التــي  إلــى فقــد كــان العمــل القضــائي يــرفض طلــب الدولــة الرامــي     
بـــدعوى أن مصـــدر هـــذه الصـــوائر  تعتبـــر مـــن صـــرفتها للموظـــف الضـــحية أو ذوي حقوقـــه ، 

الحقــوق المكتســبة الداخلــة فــي إطــار العالقــة التعاقديــة بــين الدولــة والموظــف وبالتــالي اعتبــار 
أن ما أدته الدولة لورثة الموظف الضـحية مـا هـو إال نتيجـة لالقتطاعـات التـي كانـت تخصـم 

لمحـدث بموجبـه نظـام ا  011-71مكـرر مـن قـانون  24و 16 نمن راتبـه الشـهري )الفصـال
المتعلــق  013-71مكـرر مــن القــانون عــدد  27و 19المعاشـات المدنيــة المــوازيين للفصــلين 
 2ظهيـر   ويعتمداألساس القانوني لمطالب الدولة  ينكربالمعاشات العسكرية( وأحيانا أخرى 

 .1984أكتوبر 

 حصر:على سبيل المثال ال ال وذلك من هذه القرارات افيما يلي بعضسنورد و   
فـي الملـف عـدد  30/04/1992مؤرخ فـي القرار محكمة االستئناف بالدار البيضاء  

والــذي اســتجاب  22/05/1990القاضــي بإلغــاء الحكــم االبتــدائي الصــادر بتــاريخ  123/91
لمطالب الدولة كليا )رأسمال الوفاة وراتـب الزمانـة( والتصـريح مـن جديـد بـرفض طلـب الدولـة 

لممنوحة لورثة الضحية كموظف، هو ما كان يقتطع لـه مـن أجـره بدعوى أن مصدر المبالغ ا
مـــن أجـــل تكـــوين راتـــب المعـــاش ورأســـمال الوفـــاة ال الضـــرر الحاصـــل حتـــى يمكـــن المطالبـــة 

 باسترجاعها من المسؤول عن الحادثة.
 27/05/2014الصــادر عــن المحكمــة االبتدائيــة بميــدلت بتــاريخ  152ثــم الحكــم عــدد      

، معتبرا أن رصيد الوفاة من التعويضـات المخولـة قانونـا 231/12/2دد في الملف المدني ع
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لـــذوي الحقـــوق نتيجـــة وفـــاة مـــورثهم المنتمـــي ألســـالك الدولـــة، ولـــيس هنـــاك مـــا يؤســـس قانونـــا 
للجهــة المدعيــة )أي الدولــة( لطلــب إرجاعــه ممــا يبقــى طلبهــا بهــذا الخصــوص غيــر مؤســس 

 قانونا ويتعين رفضه.
فــي  20/12/2016محكمــة االســتئناف بمــراكش بتــاريخ وفــي قــرار آخــر صــادر عــن 

بـــرفض طلـــب بـــدوره  تـــدائي قضـــىبتأييـــد حكـــم اب ىقضـــ 2224/1202/2016الملـــف عـــدد 
 1984أكتــــوبر  2علــــى مقتضـــيات ظهيــــر  مرتكــــزاإيـــاه معلــــال تعلــــيال قانونيـــا  ةالدولـــة معتبــــر 

محكــــوم المتعلــــق بضــــحايا حــــوادث الســــير وذلــــك لعــــدم إمكانيــــة تجــــاوز مجمــــوع التعــــويض ال
 للرأسمال المحدد بالجدول المرفق بالظهير.

هــذا اإلشــكال الــذي نــتج عنــه عــدم التفرقــة مــا بــين األســاس القــانوني لمطالــب الدولــة 
والمــتمم  30/12/1971مــن قــانون المعاشــات المدنيــة المــؤرخ فــي  28الفصــل والمتمثــل فــي 

مـن  -لعسـكريةمن قـانون المعاشـات ا 32الموازي للفصل - 04/10/1977بمقتضى ظهير 
ســـاس القـــانوني لتعـــويض الضـــحايا أو ذوي الـــذي يشــكل األ 1984أكتـــوبر  2ظهيـــر جهــة، و 

ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار ســلبية علــى حقــوق الدولــة، وســعيا  حقــوقهم مــن جهــة أخــرى ،
منهــــا إلــــى إرســــاء دعــــائم المركــــز القــــانوني لهــــذه األخيــــرة  واحقيتهــــا فــــي اســــترجاع الصــــوائر 

ـــى مقتضـــ ـــة القضـــائية للمملكـــالمنصـــوص عل ة، ياتها فـــي الفصـــلين المـــذكورين، ســـعت الوكال
لى إقناع القضاء بكل الوسائل القانونية بأحقية الدولة فـي اسـترجاع هـذه إحماية للمال العام، 

زالــــة اللــــبس  وذلــــك  عنهمــــاالصــــوائر  مــــن خــــالل التفســــير الصــــحيح لألساســــين القــــانونيين وا 
مسـتوى محــاكم الموضــوع أو محكمــة الــنقض قبــل باستصـدار مجموعــة مــن القــرارات إن علــى 

فتين ،وفـي لحسـم اإلشـكال مـن خـالل قـرار لهـا بغـر  2021أن تتدخل هذه األخيرة خالل سنة 
 هذا االجتهاد القضائي: ما يلي نورد كرنولوجيا
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القســم الخــامس بمحكمــة الــنقض  –الصــادر عــن الغرفــة المدنيــة  363/5القــرار عــدد  -
والــذي جــاء فيــه  03/06/2014المــؤرخ فــي  5153/1/5/2013فــي الملــف المــدني 

 ما يلي:
لكن، حيث أن األساس القانوني للدعوى هو المسؤولية التقصيرية ولـيس قـانون " 

فيخصـ  الحتسـاب تعويضـات تسـببت فيهـا عربـات  2/10/1984المعاشات، أما ظهير 
أو غيرهـا  برية ذات محرك وال يخـ  بـاقي االضـرار الماديـة كالخسـائر الالحقـة بالسـيارات

ــا فيهــا الخســائر الالحقــة بالدولــة مــن صــرف أجــور ورواتــب الزمانــة لموظفيهــا التــي  بم
 ".تنصرف إلى تعويض خسائر مادية وليس أضرار بدنية والوسيلتان والفرع بدون أساس

، 2019مـــايو  28الصـــادر عـــن نفـــس المحكمـــة بتـــاريخ  401/5وكـــذلك القـــرار عـــدد 
: بـين شـركة الملكيـة المغربيـة للتـأمين 8803/1/5/2017عدد  -القسم الخامس-ملف مدني

 ومن معها ضد الوكيل القضائي للمملكة والذي جاء فيه:
لكــن حيــث إن األســاس القــانوني للــدعوى هــو التعــويض عــن الضــرر فــي إطــار  "

فيخصـ  الحتسـاب تعويضـات تسـببت  2/10/1984المسـؤولية التقصـيرية، امـا ظهيـر 
مـن بـين مقتضـياته مـا يفيـد صـراحة أو ضـمنيا نسـخ  فيها عربات برية ذات محـرك ولـيس

والمتعلق بالمعاشـات العسـكرية والـذي يـن  فـي الفصـل 30/12/1971مقتضيات ظهير 
ــانون محــل المصــاب أو ذوي حقوقــه فــي إقامــة  32 ــة تحــل بحكــم الق ــى أن الدول منــه عل

 الدعوى على الشخ  المسؤول عن الحادثة قصـد اسـترجاع الصـوائر المدفوعـة للضـحية
الموظــف أو ذوي حقوقــه ولفظــة صــوائر جــاءت عامــة ومــن ثمــة ال مجــال الســتثناء راتــب 

 .نحة الوفاة منها..."الزمانة وال م
عـــدد  -القســـم الخـــامس–، ملـــف مـــدني 17/11/2020المـــؤرخ  734/5والقــرار عـــدد 

ومـن معـه الـذي جـاء فيـه مـا  ...السـيد  بين الوكيل القضائي للمملكة و 6485/1/5/2018
 يلي:
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المـؤرخ فـي  13-71مـن قـانون  32جهـة ثانيـة، فإنـه بموجـب الفصـل  نومـ... "
المحـــدث بموجبـــه نظـــام المعاشـــات العســـكرية فـــإن الدولـــة تحـــل بحكـــم  30/12/1971

القــانون محــل المصــاب أو ذوي حقوقــه فــي إقامــة الــدعوى علــى الشــخ  المســؤول عــن 
، وكلمـة صـوائر وردت الحادثة قصد استرجاع الصوائر المدفوعـة للضـحية أو ذوي حقوقـه

شــاملة وال يمكــن تأويلهــا علــى انهــا ال تتعلــق بمنحــة الوفــاة التــي اضــطرت الدولــة ألدائهــا 
ــاة مــورثهم. كمــ ــي أودت بحي ــة الت ــر الحادث ــذوي الحقــو" اث ــر  ال  02/10/1984أن ظهي

يتعلق باحتساب التعويضات المستحقة لضحايا حوادث السير أو ذويهم التي تسـببت فيهـا 
ة ذات محـــرك ولــيس مـــن بــين مقتضــياته مـــا يفيــد صـــراحة أو ضــمنيا نســـخ عربــات بريــ

ليــه أعــاله والقــرار المطعــون فيــه غيــر مســتند المشــار إ 30/12/1971مقتضــيات ظهيــر 
ليـه وغيـر معلـل تعلـيال سـليما وجـاء خارقـا للمقتضـيات ن فيما نحا إعلى أساس من القانو
 ."أعاله مما يتعين نقضه

زالة لكل لبس أو غموضنقاش يمكن أن يثار حول هذه النقطوأخيرا وحسما لكل          ،ة وا 
المؤرخ في  202/5 عددتحت  المدنية والجنائية نبغرفتيمحكمة النقض قرارا أصدرت 

 والذي جاء فيه ما يلي : 7036/1/5/2017في الملف المدني عدد  23/03/2021

معاشات المدنية من قانون ال 28..حقا صح ماعيب على القرار ذلك أن المادة " .
من قانون المعاشات العسكرية  32والتي يوازيها الفصل  04/10/1971المتمم بظهير 

تعتبر أن الدولة تحل بحكم القانون محل المصاب أو ذوي الحقو" في إقامة الدعوى 
على الشخ  الذي تسبب في عجز ألحد موظفيها أو تسبب في وفاته ولها الحق أيضا 

ي مواجهة الغير المسؤول عن ذلك السترجاع كافة الصوائر الت في تقديم طلب مستقل في
التي تشكل  02/10/1984ارتباط بمقتضيات ظهير  دفعتها له دون أن يكون لذلك أي

أساسا قانونيا اخر للضحايا أو ذويهم للمطالبة بالتعويضات المخولة لهم والناتجة عن 
ومحكمة االستئناف لما ردت حوادث السير التي تتسبب فيها عربات برية ذات محرك .
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المذكورة والرامية إلى  28مطالب الدولة المغربية المؤسسة على مقتضيات المادة 
.. أثناء فترة عجزه بسبب الضرر الذي لحقه جاع األجور التي أدتها للموظف .استر 

بواسطة السيارة المؤمنة لدى المطلوبة الثانية معتبرة أن هذه المطالب وجب أن توجه 
موظف المذكور باعتباره استفاد من تعويض عن العجز الكلي المؤقت في إطار ضد ال
وأن الدولة المغربية  ،عالقة للدعويين ببعضهما والحال أنه ال 02/10/1984ظهير 

تستمد حقها في االسترجاع من مقتضيات خاصة مكفولة لها وحدها تكون قد قضت على 
م وعللته تعليال فاسدا وعرضته خالف القانون ولم تركز قضاءها على أساس سلي

 .للنقض"

زال سوء الفهم في التعاطي مع نه أأيتضح  202/5رار عدد وباستقراء مضمون الق
من قانون  32الموازي للفصل - من قانون المعاشات المدنية 28الفصل مقتضيات 

المباشرة للضحية في إطار كأساس قانوني لمطالب الدولة والدعوى -المعاشات العسكرية 
 :قانونية وهي كالتالي قواعدعدة كرس  وبالتالي ،1984أكتوبر 02 ظهير

 ؛قاعدة الحلول القانوني للدولة 
 لدولة الحق في تقديم دعوى مستقلة؛ل 
 ؛للدولة الحق في استرجاع كافة الصوائر 
 للتعويض الواجب  اختالف األساس القانوني لمطالب الدولة عن األساس القانوني

 .للضحية

المدني عدد في الملف  23/03/2021المؤرخ في  202/5قرار ال وبصدور   
المدنية )القسم  نأنه صادر عن محكمة النقض بغرفتي، خاصة 7036/1/5/2017

نقاش حول )القسم العاشر( يبدو أن االجتهاد القضائي حسم ال الخامس( والجنائية
المؤرخ في من قانون المعاشات المدنية  28تطبيق الفصل  اإلشكاليات التي أثارها
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من قانون  32الموازي للفصل  - 04/10/1977والمتمم بمقتضى ظهير  30/12/1971
وعدم  1984أكتوبر  2من جهة، ومجال تطبيق مقتضيات ظهير  -المعاشات العسكرية

وجود أي عالقة بين األساسيين وذلك بإزالة اللبس والخلط بين األساس القانوني الذي 
السالفي  32و 28صوائر المستحقة لها والمتمثل في الفصلين تعتمده الدولة في استرجاع ال

األشخا  الذاتيين التي تلحق  باألضرار البدنيةالذي يتعلق  1984الذكر وبين ظهير 
الجباري إال  أنه ال يخص الذين تسببت لهم فيها عربة برية ذات محرك خاضعة للتأمين ا

راتب الزمانة ورأسمال  ،أجور ن صرفم الخسائر الالحقة بالدولةضرار بما فيها باقي األ
 لموظفيها أو ذوي حقوقهم بفعل خطأ الغير. الوفاة

وسيتم استثمار هذا االجتهاد القضائي في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام      
األساس الحد من التعارض والتضارب بين محاكم الموضوع حول إشكالية بالتالي و القضاء، 
ال  دفوعة للموظف الضحية مما سيساهم،في استرجاع الصوائر الم حقية الدولةالقانوني أل

 القضائي وتحقيق األمن القانوني والقضائي. العملمحالة، في توحيد 
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خاص القاانون ثيلهاا للدولاة و دفاعهاا عان  شافي إطاار تم للمملكة تقوم الوكالة القضائية
غناااء النقاااق القااانوني والمساااهمة فااي صاادور  حكااام مرجعيااة تضاا  حاادا إالعااام  مااام القضاااء ب

 لكثير من السجال حول بعض النقط القانونية.  

فاي مجااالت  2021سانة برسام  هم القرارات الصادرة عان محكماة الانقضأ  نستعرضوس
 ملكة.تدخل الوكالة القضائية للم

I. في مجال الوظيفة العمومية 
  تسوية الوضعية الفردية بناء على الشهادة 

 2767/4/2/2019ملف إداري   25/03/2021المؤرخ في  339/3القرار رقم  -
يتناول القرار المشار إلى مراجعه أعاله موضوع تسوية الوضعية الفردية بناء على 

ظف تم توظيفه بإحدى العماالت الشهادات المحصل عليها، حيث يتعلق األمر بحالة مو 
وأنه حاصل على شهادة تقني  01/07/2005بتاريخ  3الدرجة  6بصفته تقني مساعد السلم 

 .1994في الكهرباء منذ سنة 

ويروم المعني باألمر من خالل دعواه الحكم بتسوية وضعيته اإلدارية والمالية وذلك 
من طرف محكمة الدرجة األولى في بأثر رجعي، وقد تم رفض طلبه  8بتصنيفه تقني السلم 

حين استجابت محكمة الدرجة الثانية لطلبه بمقتضى قرارها الذي قضى بإلغاء الحكم 
ابتداء من  8المستأنف والحكم تصديا على المجلس اإلقليمي بترتيبه في سلم األجور 

01/01/2006 . 

كور كان قرار محكمة اإلستئناف موضوع طعن بالنقض من طرف المجلس المذ و
السيما مسطرة  ،الذي أكد على أن التوظيف والتعيين في المناصب العمومية يتم وفق مساطر

المباراة كما أن النظام األساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات   ينص على 
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ما عن طريق  أن التوظيف والتعيين يتم إما من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني وا 
 ءة المهنية في حدود نسبة معينة من المناصب المالية المتوفرة.امتحان الكفا

وقد سايرت محكمة النقض نفس التعليالت وقضت بنقض القرار المطعون فيه حيث 
 جاءت حيثيات قرارها على النحو التالي :

" حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن التعيين في إطار التقنيين 
 06/10/1987الصادر في  2.86.812الثانية وفقا ألحكام المرسوم رقم من الدرجة 

بمثابة النظام األساسي الخا  بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات الذي استندت إليه 
المحتج بخرقه ال يتم بشكل تلقائي بمجرد  2.05.72المحكمة في قضائها أو المرسوم رقم 
نم ا يخضع ذلك لحاجيات اإلدارة لهذا النوع من األطر الحصول على الشهادة المطلوبة، وا 

التي تقدرها تبعا للمناصب المالية المرصودة لها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه 
حينما اعتبرت أن مجرد حصول المطلوب على شهادة تقني تجعله"مستجمعا للشروط 

اإلطار المطلوب"، دون المتطلبة لولوج درجة تقني وبالتالي مستجمعا لشروط ترتيبه في 
مراعاتها لحاجيات اإلدارة لهذا النوع من األطر التي تقدرها تبعا للمناصب المالية المرصودة 

 .لها يكون قرارها خارقا للقانون، ويتعين نقضه"
ملف إداري  29/04/2021المؤرخ في  3/ 504قرار آخر عددوفي  

 جاء فيه: 516/4/1/2020رقم

على القرار المطعون فيه، ذلك أن عدم خضوع دعاوى حيث صح ما عابه الطاعن "
قانون المحاكم من  23تسوية وضعية الموظفين لشرط األجل المنصو  عليه في المادة 

نادها إلى حق مستمد من القانون، وأن يكون الفصل فيها ال يستوجب اإلدارية رهين باس
ة لذلك ضمانا الستقرار المساس بقرارات إدارية لم يتم الطعن فيها خالل المدة المقرر 

األوضاع والمراكز القانونية، فضال على أن الترتيب في إطار التقنيين من الدرجة الثانية 
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بمثابة  06/10/1987الصادر في  2.86.812وفقا للمادة الخامسة من المرسوم رقم 
جرد النظام األساسي الخا  بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات ال يتم بشكل تلقائي بم

نما يخضع ذلك لحاجيات اإلدارة لهذا النوع من األطر  الحصول على الشهادة المطلوبة، وا 
التي تقدرها تبعا للمناصب المالية المرصودة لها، والطرف الطالب تمسك أن المطلوب كان 

ولم يراجع القضاء إال بتاريخ  01/01/2006على علم بوضعيته منذ تاريخ 
الطعن وتحصن وضعيته، وأن التسوية المطالب بها  أي بعد مرور أجل 05/09/2018

والذي توالت عليه  17/06/2008من شأنها مراجعة القرار القاضي بترسيمه المؤرخ في 
 2.86.812الوضعيات التي استفاد منها، كما أن ولوج إطار تقني بموجب المرسوم رقم 

تبدأ بإعالن عن يتم بناء على مجموعة من اإلجراءات   06/10/1987الصادر بتاريخ 
حاجياتها من التقنيين في حدود المناصب المالية المتوفرة في إطار القانون المالي للسنة 
الجارية وتقديم الراغبين في التوظيف طلبات ترشيحهم ثم إجراء مقابلة انتقائية تختار 

حينما  اإلدارة بواسطتها الكفاءات التي تريد توظيفها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه
قضت بتسوية الوضعية اإلدارية والمالية للمطلوب دون مراعاتها لذاك يكون قرارها خارقا 

 للقانون وغير مرتكز على أساس، ويتعين نقضه".

 تسوية الوضعية الفردية عن طريق اإلدماج 
 1320/4/1/2020ملف إداري   27/05/2021المؤرخ في  617/3القرار رقم  -

عن طريق اإلدماج حيث للموظفين كانية تسوية الوضعية الفردية يتناول القرار المذكور إم
حاملة و  1999تغل لدى إحدى الوزارات منذ بأنها تشفيها يتعلق األمر بحالة موظفة عرضت 

القرار رقم  6268صدر بالجريدة الرسمية عدد  26/06/2014لشهادة الميتريز، وأنه بتاريخ 
كومة المكلف بالوظيفة العمومية يقضي عن الوزير المنتدب لدى رئيس الح 2273.14

بإدراج شهادة في علوم التربية ضمن الشهادات المطلوبة للتوظيف وجعلها تعادل إطار 
 متصرف من الدرجة الثالثة.
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ونتيجة لذلك تقدمت المدعية بطلب تسوية وضعيتها اإلدارية والمالية وذلك بإدماجها في 
ارتها لم تستجب للطلب مما جعلها تلتجأ إلى غير أن إد ،إطار متصرف من الدرجة الثالثة

 القضاء ملتمسة الحكم بتسوية وضعيتها المالية واإلدارية.

وقد استجابت محكمة الدرجة األولى للطلب وأيدتها في ذلك محكمة اإلستئناف 
على  تعاب تيللمملكة ال ةالقضائي الةالمطعون فيه بالنقض من طرف الوكبموجب قرارها 

ضى بتغيير اإلطار خارج ما يسمح به القانون وضدا على إرادة اإلدارة التي كونه ق ،القرار
كما أن  ،تتمظهر من خالل تقييمها الحتياجاتها في اإلطار المطالب بالتسوية على أساسه

اإلطار المعين فيه الموظف بالعبرة في التوظيف ليست بالشهادة المتحصل عليها بل هي 
 ووفق ما يسمح به القانون.

وقضت بنقض القرار المطعون فيه  الوسائلاقتنعت محكمة النقض بجدية هذه وقد 
 معللة قرارها كما يلي:

استندت فيما انتهت إليه أن المستأنف عليها  االستئناف" حقا، حيث إن محكمة 
في حين تمسك  28/06/1995حاصلة على شهادة الميتريز في علوم التربية بتاريخ 

أنف عليها( طالبة تسوية وضعيتها اإلدارية يجب أن ال يتم الطالب بأن المطلوبة )المست
تغيير إطارها خارج ما يسمح به القانون وضدا على إرادة اإلدارة التي تتمظهر من خالل 
تقييمها الحتياجاتها إلطار المطالب بالتسوية على أساسه، والمحكمة ببتها في النزاع وفق 

مطلوبة في النقض على شهادة الميتريز ما هو مفصل أعاله ودون مراعاة أن حصول ال
في علوم التربية يؤهلها فقط ولوج فئة المترشحين للترقي أو اإلدماج في منصب أعلى وال 

إدماجها مباشرة في إطار متصرف لما يحكمها من مقتضيات قانونية باإلدارة  يلزم
ج في إطار أن اإلدما نلمناصب المالية الشاغرة، فضال عوتنظيمية ومدى توفرها على ا

متصرف لم يعد ممكنا باإلدماج المباشر لمجرد الحصول على الدبلوم أو الشهادة بل أن 
من  22األمر يتطلب اجتياز مباراة مهنية طبقا للتعديل الذي طرأ على مقتضيات الفصل 
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القانون األساسي للوظيفة العمومية، والمحكمة بعدم مراعاتها لهذا المقتضى تكون قد 
 تعليال فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض". عللت  قرارها

ملف إداري   09/09/2021المؤرخ في  1194/3رقم  قرار آخر تحتوفي 
ما حيثياته  في إحدى محكمة النقض نفس التوجه حيث جاء حتن 1486/4/3/2021
 يلي:

استندت فيما انتهت إليه أن المستأنف عليها  االستئناف"حقا، حيث إن محكمة   
ة على شهادة الماستر المتخص  مسلك الحماية الكيميائية والبيولوجيا اإلشعاعية حاصل

في حين  17/07/2014من جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم بتطوان وذلك بتاريخ 
من النظام األساسي للوظيفة العمومية وكذا  22تمسك الطالب بخر" مقتضيات الفصل 

بتحديد شروط وكيفية تنظيم  25/11/2011الصادر في  621.11.2المرسوم رقم 
الصادر بتاريخ  14.2012مباريات التوظيف في المناصب العمومية وكذا منشور رقم 

المتعلق بتدبير مباريات التوظيف في المناصب العمومية والمحكمة ببتها  19/06/2012
ى في النزاع وفق ما هو مفصل أعاله ودون مراعاة أن حصول المطلوبة في النقض عل

شهادة الماستر يؤهلها فقط لولوج فئة المترشحين للترقي أو اإلدماج في منصب أعلى وال 
يلزم اإلدارة إلى إدماجها مباشرة في إطار مساعد طبي لما يحكمها من مقتضيات قانونية 
وتنظيمية ومدى توفرها على المناصب المالية الشاغرة، فضال على أن األمر يتطلب اجتياز 

من القانون األساسي  22طبقا للتعديل الذي طرأ على مقتضيات الفصل مباراة مهنية 
للوظيفة العمومية، والمحكمة بعدم مراعاتها لهذا المقتضى تكون قد عللت قرارها تعليال 

 يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض".
ملف ال في 01/07/2021المؤرخ في  856/3رقم  القرار نفس المبدأ تكرر في

 الذي جاء فيه:  8814/4/3/2021 عددداري اإل
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استندت فيما انتهت إليه أن المستأنف عليها  االستئناف" حقا، حيث إن محكمة 
من مكتب التكوين المهني بأسفي، وتبقى  2002حاصلة على شهادة تقني دورة دجنبر 

، في حين 06/10/1987الصادر بتاريخ  2.86.812خاضعة لمقتضيات المرسوم 
مطلوبة )المستأنف عليها( تسوية وضعيتها اإلدارية تتوقف على تمسكت الطالبة بأن ال

المحكمة في النزاع وفق ما هو مفصل أعاله بتت نجاحها في امتحان األهلية المهنية و 
ودون مراعاة أن حصول المطلوبة في النقض على دبلوم تقني يؤهلها فقط ولوج فئة 

اإلدارة إلى إدماجها مباشرة في  المترشحين للترقي أو اإلدماج في منصب أعلى وال يلزم
إطار تقني متخص  لما يحكمها من مقتضيات قانونية وتنظيمية ومدى توفرها على 

الصادر بتاريخ  02.05.72المناصب المالية الشاغرة، فضال على أن المرسوم رقم 
بمثابة النظام األساسي الخا  بهيئة التقنيين المشتركة بين  الوزارات  02/12/2005

 أثر فوري يشترط في طالب تسوية الوضعية اجتياز مباراة الحصول على الترقيةأتى ب
بنجاح، والمحكمة بعدم مراعاتها لهذا المقتضى تكون قد عللت قرارها تعليال فاسدا يوازي 

 " انعدامه، مما يعرضه للنقض.
 التسجيل في الئحة الترقي والترقية 
 978/4/2/2019داري  ملف إ 20/05/2021المؤرخ في  547/3القرار رقم  -

يناقش القرار المشار إلى مراجعه أعاله مدى إمكانية الترقي بمجرد التسجيل في لوائح 
الترقية حيث يتعلق األمر بحالة موظف يعرض أنه كان يعمل ضابطا للشرطة بالمديرية 

ء من العامة لألمن الوطني، وأنه حرم من الترقية إلى درجة عميد بالرغم من أحقيته فيها ابتدا
ملتمسا الحكم بتسوية وضعيته اإلدارية والمالية بترقيته إلى درجة عميد  01/01/2014

 .01/01/2014ابتداء من 
وقد استجابت محكمة الدرجة األولى لطلبه وأيدتها في ذلك محكمة الدرجة الثانية 
بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل القضائي للمملكة الذي أوضح في 
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رض طعنه أن سلطة اإلدارة في الترقية باالختيار هي مقيدة بمراعاة اإلمكانيات المتاحة مع
في إطار الحصيص المالي وكذا في تقييم أعمال موظفيها ومؤهالتهم وفق ما تقتضيه 
المصلحة العامة. وأضاف الوكيل القضائي للمملكة بأن التسجيل بالئحة الترقية ال يخول 

 آلية بل البد من وجود المناصب المالية الكافية.للمطلوب الترقية بصفة 

للمملكة وقضت بنقض القرار المطعون  ةالقضائي الةالوك دفوع وقد سايرت محكمة النقض
 فيه حيث جاءت تعليالت قرارها كما يلي:

حيث صح ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، فتسجيل المطلوب بالئحة  "
بصفة آلية وال يلزم اإلدارة في شيء لما يحكمها من قيود  الترقية ال يخول له الترقية

مقتضيات قوانينها الداخلية والتنظيمية ومدى توفر المناصب المالية أو الشاغرة لديها، 
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتسوية وضعية المعني باألمر على النحو 

أعاله، وجاء قرارها فاسد التعليل بمثابة انعدامه الوارد بقرارها، لم تراع المقتضيات الواردة 
 وعرضته للنقض".

 )اإلحالة على التقاعد النسبي ) أساتذة التعليم العالي بكلية الطب 
 عددداري اإلملف في ال 07/01/2021المؤرخ في  15/1القرار رقم   -

5901/4/1/2019 

و رفض طلبات اإلحالة أ يتناول القرار المشار إلى مراجعه أعاله سلطة اإلدارة في قبول
بالنسبة ألساتذة التعليم العالي بكلية الطب، حيث يتعلق األمر بطلب إحالة على  على التقاعد

التقاعد النسبي تقدمت به أستاذة للتعليم العالي بكلية الطب والصيدلة فقوبل بالرفض مما 
 جعلها تلجأ إلى القضاء قصد إلغاء قرار الرفض.

إلدارية لطلبها وأيدتها في ذلك محكمة الدرجة الثانية بموجب وقد استجابت المحكمة ا
 للمملكة. ةالقضائي الةلمطعون فيه بالنقض من طرف الوكقرارها ا
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على كون قبول طلبات التقاعد  دفوعهفي معرض  الوكيل القضائي للمملكة وقد ركز
اذة التعليم العالي النسبي يندرج في إطار السلطة التقديرية لإلدارة ألن المعنية باألمر أست

بإحدى الكليات التي تعرف خصاصا كبيرا في عدد األساتذة، الشيء الذي يفرض على 
من التقاعد النسبي ترجيح المصلحة العامة على  االستفادةاإلدارة في تعاملها مع طلبات 

 المصلحة الخاصة حفاظا على التأطير البيداغوجي وتماشيا مع مقتضيات الدستور.

من التقاعد النسبي أو رفضه يندرج  االستفادةالنقض بأن قبول طلب وأضاف طالب 
في إطار السلطة التقديرية لإلدارة، وال يمكن للقضاء بسط رقابته إال في حالة عيب السبب أو 

 .مخالفة القانون 

القضائي للمملكة  يلية الوسائل المثارة من طرف الوكوقد اقتنعت محكمة النقض بجد
 لمطعون فيه بموجب قرارها الذي جاءت حيثياته كما يلي:فقضت بنقض القرار ا

لما استندت فيما انتهت إليه إلى أنه ثبت أن قرار  االستئناف" حيث إن محكمة  
رفض طلب إحالة الطاعنة على التقاعد النسبي الصادر عن وزير التعليم العالي استند 

وزير التربية بسبب  على موافقة رئاسة الجامعة على هذا الطلب ، وأن ما تذرع به
الخصا  الحاصل في أساتذة التعليم العالي بكليات الطب والصيدلة، وتعارض الطلب مع 
مبدأ سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد، والسلطة التقديرية لإلدارة هي أسباب لم 
يتضمنها القرار المطعون فيه بصلبه، في حين تمسك الطرف الطالب بأن طلب التقاعد 

الصادر بتاريخ  71.011يندرج ضمن السلطة التقديرية لإلدارة، فالقانون رقم  النسبي
منه( ن   5و  4المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية ) الفصلين  31/12/1971

على أن اإلستفادة من التقاعد النسبي مشروطة بموافقة اإلدارة، وضمن عدد سنوي من 
كل سلك، وأن جامعة ...... تعرف خصا   عدد المناصب المقيدة في الميزانية بخصو 

كبيرا في عدد األساتذة، الشيء الذي يفرض على اإلدارة في تعاملها مع طلبات اإلستفادة 
من التقاعد النسبي ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة حفاظا على التأطير 
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مرفق العام، البيداغوجي، وتماشيا مع مقتضيات الدستور، وأن قبول الطلب سيضر بال
فراغ الجامعات من أساتذة التعليم العالي بكليات الطب والصيدلة، خاصة، وأن الجهة  وا 
المطلوبة في الطعن توصلت بمجموعة من طلبات اإلحالة على التقاعد النسبي، وطلبات 

من طرف مجموعة كبيرة من أساتذة التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة، وأن  االستقالة
د عبرت في المرحلتين األولى والثانية كون سبب رفض الطلب يرجع إلى الوزارة ق

الخصا  الذي تعاني منه كليات الطب والصيدلة بجامعة....، وهو ما جعل رئيس 
الجامعة يفضي برأيه الرافض لمنح التقاعد النسبي، وأن المطلوبة قد استنفذت مسطرة 

ن قد رفضه ضمنيا، وبالتالي تأييد عرض طلبها على رئيس الحكومة الذي بعدم جوابه يكو
الموقف المعبر عنه من طرف وزير التربية الوطنية، ولم يثبت أن هذا األخير قد انحرف 
في استعمال سلطته، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، 

 وعللت قرارها تعليال فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض".
 مباراة أساتذة التعليم العالي مساعد لعدم مطابقة تخص   إلغاء نتيجة

 مترشحين للمنصب المتبارى بشأنه
 732/4/1/2020ملف إداري   28/01/2021المؤرخ في  76/1القرار رقم   -

التعليم العالي مساعد حاصل على  أعاله حالة أستاذيناقش القرار المشار إلى مراجعه 
دعي أنه بعد اجتيازه مباراة أساتذة التعليم العالي مساعد، شهادة دكتوراه في القانون الخاص، ي

فوجئ بقرار إلغاء نتيجة المباراة بعلة عدم مطابقة تخصص مترشحين للمنصب المتبارى 
 بشأنه.

صدوره عن الكاتب العام لكتابة وذلك ل االختصاصالمدعي في القرار لعيب ويطعن 
الي دون أن يشير إلى تفويض إصدار القرار الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الع
و  6و  5، وخرق مقتضيات المواد االختصاصوالتوقيع من طرف كاتب الدولة، وكذا تجاوز 

الذي  1997يوليوز  04الصادر بتاريخ  11125/97من قرار وزير التعليم العالي رقم  7
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 باالنتقاءالمتعلق  يمنح اللجنة المختصة بتنظيم المباراة صالحية البت في ملف الترشيح
األولي، وبالتالي األحقية في قبول أو رفض الترشيح بعد دراسة الملف ومدى مطابقته 

لكون دور الوزارة يقتصر على تلقي الئحة  االختصاصللتكوين المطلوب، وتجاوز 
المترشحين ونشرها، وليس من اختصاصها إلغاء نتيجة المباراة، والتفسير الخاطئ لمقتضيات 

 كور للخلط بين المنصب والمهمة وبين الدبلوم الموازي.ذمن القرار الم 3المادة 

وقد قضت محكمة الدرجة األولى برفض الطلب، غير أن محكمة الدرجة الثانية بعد 
استئناف الحكم من طرف المعني باألمر قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بإلغاء 

ر التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي القرار الصادر عن كاتب الدولة لدى وزي
المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي القاضي بإلغاء نتيجة مباراة توظيف أستاذ للتعليم 

 العالي مساعد.

 القضائي يلبه الوك موضوع طعن بالنقض تقدم االستئنافوقد كان قرار محكمة 
ه صادر عن جهة مختصة وهي السيد .... أكد على أن القرار المطعون في ذيللمملكة ال

الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي بناء على تفويض في 
اإلمضاء من طرف كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي 

 والبحث العلمي.

المطلوبة للتباري على منصب أستاذ  القضائي للمملكة بأن الشروط يلالوك وأضاف
 التعليم العالي مساعد في تخصص القانون المدني غير متوفرة في الطاعن.

وجوابا على ذلك، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بموجب قرارها 
 التي جاءت حيثياته كما يلي: 

سيد .... " في حين تمسك الطرف الطالب بأن القرار المطعون فيه صادر عن ال
الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي بناء على تفويض في 
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اإلمضاء من طرف كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي 
مهام والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي على جميع الوثائق المتعلقة بال

المنوطة به بنفس كتابة الدولة ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية بناء على القرار عدد 
، وبالتالي، فإنه صادر 2018أبريل  11الموافق ل  1439رجب  24وتاريخ  18/1121

عن جهة مختصة بإصداره، ومن جهة أخرى، فإن المباراة التي شارك فيها المطلوب في 
قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث النقض تمت بناء على 

، الذي يحيل على العديد من النصو  القانونية والقرارات، 283/2017العلمي عدد 
الصادر  1125/97ومنها قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر عدد 

يد إجراءات تنظيم المباريات الخاصة (، بتحد1997يوليوز  04) 1418صفر  28بتاريخ 
لي المساعدين كما تم تغييره وتتميمه، والذي تقضي المادة ابتوظيف أساتذة التعليم الع

الثانية منه بأن المترشح للمباراة يجب أن يكون من حملة الدكتوراه أو أية شهادة أخرى 
ن المعني ب ن كان حاصال معترف بمعادلتها لها في التخص  أو المادة المعنية، وا  األمر وا 

على شهادة الدكتوراه، فإن موضوع أطروحته هو خصوصيات التأميم التكافلي في ضوء 
التشريع المغربي والمقارن، والمباراة التي نظمتها جامعة الحسن األول بسطات لتوظيف 
ستة أساتذة للتعليم العالي مساعدين واحد منهم بكلية العلوم القانونية واالقتصادية 

بسطات في تخص  القانون المدني، وأن الشروط المطلوبة للتباري على  جتماعيةواال
منصب أستاذ التعليم العالي مساعد في تخص  القانون المدني غير متوفرة في الطاعن، 
ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليال فاسدا 

 "نقض.يوازي انعدامه، مما يعرضه لل
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 شروط اإلستفادة من األجرة التكميلية بالنسبة لألطباء 
 عددداري اإلملف في ال 02/09/2021رخ في المؤ  1113/3القرار رقم   -

270/4/1/2020 
من األجرة التكميلية بالنسبة  االستفادةيتناول القرار المشار إلى مراجعه أعاله شروط 

ت بها أستاذة جامعية بكلية الطب والصيدلة لألطباء حيث يتعلق األمر بدعوى قضائية تقدم
تطالب من خاللها تسوية وضعيتها المالية وذلك بصرف مستحقاتها في التعويض عن المهام 

 .25/12/1990بتاريخ  2.90.471اإلضافية كأجر تكميلي في إطار المرسوم رقم 
غير أن محكمة  ،وقد قوبل هذا الطلب بالرفض من طرف المحكمة اإلدارية

وقضت على الدولة المغربية بتسوية الوضعية المالية  االبتدائيألغت الحكم  تئنافاالس
 للمستأنفة بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل القضائي للمملكة.

على تفسير مقتضيات المادة  دفوعهللمملكة في معرض  القضائي يلالوك وقد استند
، حيث أوضح بأن 30/12/2014بتاريخ  الصادر 2.14.33األولى من المرسوم رقم 

من األجرة التكميلية تتطلب أن يكون المستفيد أستاذا باحثا في الطب والصيدلة  االستفادة
وطب األسنان ومزاولة مهام استشفائية وتخصصا طبيا أو أعباء خاصة مرتبطة بمزاولة 

دد الفئة التي تستفيد المهام وال سيما المخاطر المهنية، وبذلك يكون المرسوم المذكور قد ح
نما تنتمي إلى هيئة األساتذة  من األجرة التكميلية، والمطلوبة ال تنتمي إلى الفئة المذكورة، وا 

 الباحثين بالتعليم العالي وهي فئة غير محددة في المرسوم المذكور.

، للمملكة من وسائل القضائي يلالوك هلمحكمة النقض صحة ما أثار  و تبين فعال
 :لقرار المطعون فيه، وعللت قرارها كما يليفقضت بنقض ا

والصيدلة حسب الطب ..في حين الشرطين المذكورين يتعلقان بأستاذ باحث في ".
بشأن النظام األساسي  1999فبراير  15الصادر بتاريخ  2.98.548المرسوم رقم 

ل الخا  بهيئة األساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب األسنان من جهة، وأن يزاو
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مهاما استشفائية أو تخصصا طبيا أو أعباء خاصة مرتبطة بمزاولة المهام وال سيما 
المخاطر المهنية من جهة أخرى، والمحكمة لما كان لها ذلك، وانتهت إلى تسوية وضعية 

، 23/09/2009المطلوبة بشأن التعويضات المستحقة كأجر تكميلي عن المخاطر منذ 
سة المطلوبة بمهام طبيبة بإحدى المؤسسات في مدى ممار فعال دون أن تتأكد 

باعتبارها الشرط األساسي لإلستفادة من األجر التكميلي الذي تمنحه وزارة  االستشفائية
الصحة بجانب أجرتها الممنوحة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مما لم  تمكن 

التعليل الموازي النعدامه، محكمة النقض من بسط رقابتها على النزاع، فجاء القرار ناق  
 عرضة للنقض".

 استقالة: عدم تحقق المحكمة من استفادة المرفق العمومي من الخدمة المؤداة 
 3453/4/1/2020ملف إداري   10/06/2021المؤرخ في  613/1القرار رقم   -

يتناول القرار المشار إلى مراجعه أعاله حالة موظف يدعي أنه كان يشتغل بوزارة 
تصدر قرارا قضائيا قضى باستقالته من أسالكها، واثناء مباشرة التنفيذ امتنعت الصحة واس

من التشطيب عليه من أسالك موظفيها بعلة ضرورة احتساب المبلغ الواجب إرجاعه لها، 
ها ملتمسا وبالرغم من تسديد ذلك المبلغ لم تعمل على التشطيب عليه واستمر في العمل لدي

ضرار المادية مع تعويض عن الرتبة وتعويض عن األر شهأ 8الحكم له براتبه عن 
 والمعنوية.

ألجرة المستحقة عن الثمانية وقد استجابت المحكمة اإلدارية للطلب في شقه المتعلق با
يدتها في ذلك محكمة الدرجة الثانية أورة في حين رفضت باقي الطلبات، و المذك شهرأ

 يل القضائي للمملكة.بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الوك
عدم إدالء المطلوب بالمستندات التي تثبت  وسائلهثار طالب النقض في معرض أوقد 

فاسد ادعاءه وأن المحكمة سلمت باستحقاق المطلوب في النقض ألجوره اعتمادا على تعليل 
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وأن الملف خال من أي وثيقة غير مرتكز على أساس على اعتبار أنها قلبت عبء اإلثبات و 
 نه واصل القيام بعمله ودون أن يتضح استفادة المرفق العمومي من الخدمة المؤداة.أد تفي

القضائي للمملكة،  يلية الوسيلة المثارة من طرف الوكوقد اتضح لمحكمة النقض جد
 فأصدرت قرارها القاضي بنقض القرار المطعون فيه وعللته كما يلي: 

فيه إلى ما أوردته من أنه ولئن كان "حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون 
المستأنف عليه )المطلوب( استصدر حكما نهائيا يقضي بإلغاء قرار الرفض الضمني 
الستقالته من أسالك وزارة الصحة فإنه ليس هناك أي معطى يفيد أنه تم إيقافه من قبل 

بيب مصالح وزارة الصحة عن العمل وأنه واصل بالرغم من ذلك في القيام بمهامه كط
وبالتالي في غياب اإلدالء بما يفيد أنه لم يواصل  ،أسنان لدى المستشفى اإلقليمي بسال

المصادف لتاريخ إيقاف أجرته فإنه يبقى  15/11/2017القيام بعمله ابتداء من تاريخ 
محقا في الحصول على مرتباته ابتداء من هذا التاريخ، في حين تمسك الطالبون بأن 

ا" المطلوب في النقض ألجوره وقلبت عبء اإلثبات وأن الملف المحكمة سلمت باستحق
إلى  15/11/2017خال من أي وثيقة تفيد أنه واصل القيام بعمله عن الفترة من 

بالرغم من أنه هو الملزم بإثبات ذلك وأنه لم يتم التأكد من حقيقة هذا  17/07/2018
ة المؤداة خاصة وأن االدعاء ودون أن يتضح استفادة المرفق العمومي من الخدم

المقتضيات المتعلقة بالمحاسبة العمومية تشترط اإلنجاز الفعلي للخدمة، وأن استقالة 
وانتهت عالقته باإلدارة،  15/11/2017المعني باألمر سارية المفعول ابتداء من 

والمحكمة المطعون في قرارها بالرغم من تسليمها بكون أجرة المطلوب متوقفة منذ 
فإنها لم تتأكد من حقيقة استمراره الفعلي في أداء الخدمة لفائدة اإلدارة  15/11/2017

بكل وسائل التحقيق المتاحة، فجاء  16/07/2018إلى  15/11/2017خالل الفترة من 
 قرارها غير مرتكز على أساس وفاسد التعليل الموازي النعدامه، مما يعرضه للنقض".
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 عزل موظف أمن لحيازته مخدر الشيرا 
 2593/4/1/2020 ملف إداري  29/07/2021المؤرخ في  988/1لقرار رقم ا  -
تطرح هذه القضية، موضوع القرار المشار إلى مراجعه أعاله، مسألة حيازة المخدرات من     

ز بأكمله باإلضافة إلى مسالة طرف رجال األمن وما لذلك من تأثير على سمعة الجها
األمر بحالة موظف أمن تم عزله من وظيفته نتيجة مة العقوبة للفعل المرتكب، ويتعلق ءمال

 حيازته للمخدرات حيث تم ضبطه وهو في حالة التلبس بحيازة قطعة من مخدر الشيرا.
ويدعي المعني باألمر أن قرار العزل كان نتيجة خالفات حاصلة مع رئيس المنطقة التي     

نما فوجئ بها عندما يعمل بها وأن قطعة المخدر التي كانت سببا في إدانته لم ت حجز عنده وا 
 عرضت عليه في مكتب رئيس المنطقة األمنية.

أن عدم استئنافه للحكم الصادر في حقه كان نتيجة إمالءات  وأضاف المعني باألمر    
بعض المسؤولين الذين أكدوا له بأنه ال داعي لذلك مادامت العقوبة ال تتجاوز شهرا واحدا 

 عزله. اء قرارمسا إلغموقوف التنفيذ، ملت
وأيدتها في  المعني باألمر بإلغاء قرار العزل د استجابت المحكمة اإلدارية لطلبوق  

الطعن بالنقض من طرف الوكيل القضائي  موضوعذلك محكمة الدرجة الثانية بموجب قرارها 
الصادر بتاريخ  61/1محكمة النقض بموجب قرارها عدد وقد قامت  .للمملكة ومن معه

لى نفس المحكمة للبت وبإحالة القضية ع قرار محكمة االستئنافبنقض  19/01/2017
بإلغاء بعد إحالة القضية عليها من جديد،  ،محكمة االستئناف وقد قضت. من جديد افيه

من طرف  الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض
 .المعني بقرار العزل

 من 369من الدستور والفصل  31و 6على خرق الفصلين  طالب النقض وقد ركز
المطعون فيه لم يبرر العقوبة المتخذة في حقه  العزل قرارقانون المسطرة المدنية حيث أن 

 ولم يبرر األفعال المرتكبة من طرفه وال مالءمتها للعقوبة.
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لطلب غير أن محكمة النقض لم تقتنع بجدية ما أثاره طالب النقض فقضت برفض ا    
 معللة قرارها كما يلي:

لما تبين لها من وثائق الملف أنه تم ضبط  االستئنافحيث إن محكمة  " لكن     
المستأنف عليه )الطالب( في حالة التلبس حائزا لقطعة مخدر الشيرا، وتمت متابعته أمام 
ذ القضاء الزجري بتهمة حيازة المخدرات والحكم عليه بشهر حبسا واحدا موقوف التنفي

وغرامة مالية قدرها خمسمائة درهم، وأن هذا الحكم أصبح نهائيا بعدم الطعن فيه 
، وأن اإلدارة عرضت المعني باألمر على أنظار المجلس التأديبي الذي اقترح باالستئناف

في حقه عقوبة العزل، واعتبرت أن هذه العقوبة في إطار سلطتها التقديرية مالئمة للفعل 
ن حيازة المخدرات تتنافى مع صفة رجل األمن وتسيء إلى سمعة المقترف من طرفه، أل 

الجهاز الذي ينتمي إليه، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون وعللت 
الوسائل  ما دام أن المعني من ال مجال لإلحتجاج بباقي ما أثير قرارها تعليال سائغا، وأنه 

ا نسب إليه ومتع بكل الضمانات القانونية باألمر أحيل على المجلس التأديبي من أجل م
ولم يطعن في ذلك بشيء ثابت، وأن ما صدر عنه يتنافى وحساسية المرفق الذي ينتمي 
إليه، ولم يثبت ضمن وثائق الملف أن اإلدارة قد خالفت القانون في إصدارها لهذا القرار أو 

 غير أساس". ىستعمال سلطتها، وما بالوسائل علانحرفت في ا
 بعد إصدار  لراتب خالل فترة التوقف عن العملإمكانية استرجاع ا عدم

 حكم نهائي باإلدانة
 587/4/3/2021ملف إداري   01/07/2021المؤرخ في  838/3القرار رقم   -

يتناول القرار المشار إلى مراجعه أعاله قضية من قضايا منازعات الوضعية الفردية 
ثانوي اإلعدادي يدعي أنه اتهم بهتك عرض قاصر، حيث يتعلق االمر بحالة أستاذ للتعليم ال

 ومثل أمام المجلس التأديبي، الذي أصدر في حقه عقوبة العزل مع توقيف حق التقاعد.
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ويهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء قرار العزل المتخذ في حقه وتسوية وضعيته اإلدارية والمالية 
 وأداء أجرته المتوقفة منذ مدة.

المرحلة اإلبتدائية غير أن محكمة االستئناف قضت بإلغائه  وقد تم رفض الطلب في
جزئيا فيما قضى به من رفض الطلب، وتصديا الحكم على الدولة المغربية )وزارة التربية 

 الوطنية( بتسوية وضعيته المادية، وذلك بتمكينه من راتبه عن المدة المذكورة.
 القضائي يلف الوكوضوع طعن بالنقض من طر م االستئنافكان قرار محكمة و 
من قانون الوظيفة العمومية  حيث أوضح  73استند في طعنه على  الفصل  ذيللمملكة ال

أن الفصل المذكور ال يخول للمطلوب استرجاع الراتب خالل فترة التوقف عن العمل بسبب 
سنة على الدعارة وصدور  18ارتكابه جنحة هتك قاصر بدون عنف وتحريض قاصر دون 

 ي حقه باإلدانة وشهرين حبسا نافذا.حكم نهائي ف
للمملكة وأصدرت قرارها القاضي  القضائي يلالوك دفوعوقد اقتنعت محكمة النقض ب

 بنقض القرار المطعون فيه بالنقض، حيث جاءت حيثياته كما يلي:
حيث قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض الطلب، "

ولة المغربية ) وزارة التربية الوطنية( بتسوية وضعيته المادية، وتصديا الحكم على الد
، 23/04/2018إلى  2016وذلك بتمكين المطلوب من راتبه عن المدة من  نونبر 

وتأييده في الباقي، مستندة في ذلك إلى أن المطلوب قام بعمله عن المدة من 
، في 23/04/2018إلى غاية تاريخ توصله بقرار التوقيف عن العمل  17/08/2016

من القانون األساسي للوظيفة العمومية تعطي الحق للموظف في  73المادة أن حين 
استرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبه إن لم تصدر عليه أية عقوبة غير اإلنذار والتوبيخ 
والتشطيب من الئحة الترقية، أما في غير هذه الحاالت فإن الموظف ال يحق له إعادة 

محكمة لما كان لها ذلك، وثبت لها أن المطلوب الذي يعمل إطارا تربويا لدى الراتب، وال
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي، صدر في حقه حكم 
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نهائي باإلدانة وشهرين حبسا نافذا بسبب ارتكابه جنحة هتك قاصر بدون عنف وتحريض 
دون أن تبحث فيما يمكن أن يترتب على اإلدانة سنة على الدعارة،  18قاصر دون 

المذكورة من آثار ن  عليها المقتضى المنوه عنه، جاء قرارها غير مرتكز على أساس 
 قانوني سليم، وعرضة للنقض."

  لألساتذة االنتقاليةالحركة 
  عدد داري في الملف اإل 25/11/2021 الصادر بتاريخ 1790/1القرار رقم   -

4008/4/1/2020 
يندرج القرار المذكور ضمن القرارات التي تناقش المشاكل التي تصاحب الحركات       

 وما يترتب عن ذلك من منازعات نتيجة خرق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. االنتقالية
، تم وضعه رهن إشارة االبتدائيفي هذا القرار بأحد أساتذة التعليم  األمرويتعلق       

، األصليةوبعد انتهاء المهمة، تمت إعادة تعيينه في مؤسسته  مصالح البعثة الفرنسية،
  لم يستفد منها.  هغير أن االنتقاليةارك في الحركة وش
، عالوة االنتقاليةويدعي المعني باألمر أنه تم خرق المذكرة اإلطار المنظمة للحركة      

 يتوفر على نقط نه المساواة وتكافؤ الفرص نتيجة استفادة زمالء له رغم أ مبدأعلى خرق 
 ها.و التي اختار  ؤسسات أو الجهاتإلى الم االنتقالأكثر من نقطهم حيث استفادوا من 

وقد قضت محكمة الدرجة األولى بإلغاء القرار المطعون فيه القاضي برفض انتقال       
ا ، وأيدته2017الوطنية والجهوية برسم الموسم الدراسي  االنتقاليةالطاعن في إطار الحركة 

بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل القضائي  االستئناففي ذلك محكمة 
 للمملكة.
القضائي للمملكة فقضت بنقض القرار المطعون  يلالوكدفوع  محكمة النقض تبنتوقد       

 ما يلي:حيثياته في جاءت و ، فيه بالنقض 
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نه وبعد اطالعها على وثائق فيما انتهت إليه إلى أ  االستئناف"حيث استندت محكمة 
نقطة، وشارك في الحركة  127حصل على ما مجموعه  المستأنفالملف تبين لها أن 

وعبر عن رغبته  بجهة الدار البيضاء سطات نيابة الجديدة 2017برسم سنة  االنتقالية
بجماعة الحوزية وموالي عبد هللا وسيدي عابد إال أن طلبه هذا لم تتم  االنتقالفي 
لطلبات أساتذة  حصلوا على مجموع النقط اقل منه  االستجابةله، بينما تمت   جابةاالست

إلى طلبات  االستجابةحسب الثابت من الئحة المناصب المستحقة التي تفيد أنه تمت 
نقطة وبالمؤسسات التي كانت محل طلب  91و  125أساتذة حصلوا على نقط ما بين 

لمبدأ المساواة وتكافؤ الفر  بين المشاركين في من طرف المستأنف عليه، مما يعد خرقا 
ولم تراع المراسلة الخاصة بإعادة تعيين بعض األساتذة الملحقين سابقا  االنتقاليةالحركة 

لدى مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج الذين تم إنهاء وضعيتهم رهن 
عطاء األولو حترامإإشارته، ولم يتم  ية لألساتذة الحاصلين على أعلى المذكرة اإلطار وا 

تمت  2017برسم سنة  االنتقاليةنقطة....، في حين تمسك الطرف الطالب بأن الحركة 
وفقا للبند الثاني من المذكرة اإلطار الخاصة بالحركات الوطنية بوزارة التربية الوطنية 

المؤرخة في  15/056والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عدد 
 10" يحق للمشاركين في الحركة الوطنية طلب : التي تن  على أنه 16/5/2015

جماعات بالنسبة للثانوي تنتمي إلى  10و  لالبتدائيمؤسسات أو جماعات بالنسبة 
جهتهم األصلية أو إلى جهة أخرى أو إليهما معا "، وأن هذه الحركة تمكن المشارك من 

هة األصلية كما تمكنه من اإلنتقال من مديرية من مديرية إلى أخرى خارج الج االنتقال
داخل الجهة وتمكنه أيضا من اإلنتقال إلى الجماعة أو المؤسسة التعليمية، وأن مشاركة 
المطلوب في النقض في الحركة اإلقليمية ال يسعفه في اإلستفادة من الحركة  اإلنتقالية 

ف تبعا لنوعية الحركة وتبعا للفئة الوطنية ألن شروط المشاركة في الحركات اإلنتقالية تختل
المستهدفة، وأن النقط المحتج بها من طرف المشاركين المحليين ال عالقة لها بنقط 
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الوطنية، وبالتالي فإن خر" مبدا المساواة وتكافؤ الفر   االنتقاليةالمشاركين في الحركة 
لما قضت به  ال يكون إال في حالة تماثل الوضعيات، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل

 أساسا من القانون وعللت قرارها تعليال فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض".

II. في مجال المنازعات العقارية 
  حول الطعون المتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الوصاية على

 أراضي الجماعات الساللية
 971/4/1/2020ملف إداري   07/01/2021المؤرخ في  7/1القرار رقم   -

راضي التابعة للجماعات الساللية ، وقد رار بنزاع حول االنتفاع بإحدى األيتعلق هذا الق
دار النقاش فيها حول من يملك حق االنتفاع من عدمه من خالل الطعن في القرار الصادر 

الموضوع بعض الحجج مثل تقرير  استبعدت محكمة. وقد عن مجلس الوصاية المختص
مما حذا بمحكمة النقض إلى حسم هذا النقاش من  ،في القضية السلطة اإلقليمية المنجز

 المحلية خذا بعين االعتبار تقرير السلطةطراف أدها على ضرورة مناقشة حجج األخالل تأكي
 باالعتماد فقط على شهادة الشهود.الذي ال يمكن دحضه 

 ما يلي: ومما جاء في قرار محكمة النقض      
ا استندت فيما انتهت إليه إلى أن من جملة ما عابه لم االستئناف"حيث إن محكمة 

الطرف الطاعن على القرار المطعون فيه هو خر" القانون لعدم خروج األرض محل النزاع 
من يديه لتصرفه فيها وهو ما أثبته الشهود المستمع إليهم أمام المحكمة الذين أكدوا 

نزاع، في حين تمسك الطالب التصرف المستمر للمستأنف عليهما في العقارات موضوع ال
على وثائق الملف يتبين أن تقرير السلطة اإلقليمية المنجز في القضية أبقى  باالطالعبأنه 

بشهادة  دحضهبيده في البقع المتنازع فيها لتصرفه الطويل األمد، وال يمكن  االنتفاع
ير السلطة الشهود، والمحكمة لما لم تبحث في حجج األطراف المتنازعة بما في ذلك تقر 
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اإلقليمية وسجل ذوي الحقو" لطبيعة القرار المطعون فيه، لم تجعل لما قضت به أساسا 
 من القانون والوسيلة على غير أساس".

  عدد داري اإلملف في ال 04/11/2021  الصادر بتاريخ 1713/1القرار رقم   -
1427/4/1/2020 

األراضي الساللية حيث يتناول القرار المشار إلى مراجعه أعاله قضية من قضايا 
مر الذي يدعي يتعلق األمر بطعن في قرار لمجلس الوصاية أصدره في حق المعني باأل

قطعة أرضية لعدة سنوات، وأن إحدى الجماعات النيابية أصدرت قرارا  حيازته وتصرفه في 
 بإرجاع البقعة لورثة المتوفى لكونها ترجع في األصل إليهم.

صدر ألنيابية أمام مجلس الوصاية الذي قرار الجماعة ا وقد استأنف المعني باألمر
قرارا قضى بالمصادقة على قرار الجماعة النيابية المذكورة، األمر الذي دفعه إلى طلب إلغاء 

 هذا القرار أمام المحكمة اإلدارية.

محكمة  أيضا من طرفبول من طرف المحكمة اإلدارية و هذا الطلب قوبل بعدم الق
بموجب قرار تم الطعن فيه بالنقض من طرف المعني باألمر أمام محكمة الدرجة الثانية 

النقض التي قضت بنقض القرار وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، 
وبعد إحالة القضية على محكمة الدرجة الثانية واستيفاء جميع اإلجراءات قضت هذه األخيرة 

يا بإلغاء القرار اإلداري المطعون فيه جزئيا فيما قضى بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم تصد
المطعون فيه به بخصوص القطعة األرضية مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وهو القرار 

 القضائي للمملكة.كيل بالنقض من طرف الو 

القضائي للمملكة بأن األراضي الساللية غير قابلة للتفويت، وأن ذوي  يلالوك وقد أكد
بالحصص النفعية المخصصة لهم في إطار التوزيع الذي  االنتفاعهم فقط حق الحقوق إنما ل

طبقا  االنتفاعجماعة حق ة، والذي يخول لكل رب عائلة في تقوم به الجماعة النيابي
إلجراءات وشروط معينة، وحين وفاة المستغل لها تعود الحصة النفعية للجماعة الساللية 
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لمدة معينة ليس من شأنه أن  باالستغاللن التمسك أعاودة توزيعها على من له الحق، و لم
 .االستغالل و لالنتفاعيشكل سندا 

للمملكة، وأصدرت قرارا قضى  القضائي يلدفوع الوكهذا، وقد سايرت محكمة النقض 
حالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، جاءت  بنقض القرار المطعون فيه وا 

 حيثياته كما يلي:
وغير ذلك من الحجج ال  بشهاداتن تمسك الطرف الطالب بأن اإلدالء ..في حي".

باألراضي الجماعية، ألن هذه األراضي ال تخضع لقواعد  االنتفاعله على توزيع  تأثير
بدي، وأن ذوي أبشكل مستمر و  االستفادةيؤدي إلى أو غير ذلك مما  االستغاللاإلرث أو 

بالحص  النفعية المخصصة لهم  االنتفاعالحقو" في الجماعة الساللية لهم فقط حق 
في إطار التوزيع التي تقوم به الجماعة النيابية، والذي يخول لكل رب عائلة في الجماعة 
حق انتفاع مؤقت طبقا إلجراءات وشروط معينة وبعد وفاة المستغل لها تعود الحصة 

تضيات الفصل الرابع النفعية للجماعة الساللية لمعاودة توزيعها على من له الحق وفقا لمق
بشأن تنظيم الوصاية اإلدارية على الجماعات الساللية وضبط  27/4/1919من ظهير 

تدبير شؤون األمالك الجماعية وتفويتها كما تم تغييره بالظهير الشريف المؤرخ في 
الذي ين  على :"... أن األراضي الجماعية غير قابلة للتقادم وال  06/02/1963

وتؤهل جمعية المندوبين لتوزيع اإلنتفاع بصفة مؤقتة بين أعضاء  للتفويت والحجز،
الجماعة حسب األعراف وتعليمات الوصاية..." وأن كال من الجماعة النيابية والسلطة 
المحلية وفقا لما ورد في تقريرها المشار إليه في قرار مجلس الوصاية قد تقيدوا 

بالقطعة األرضية موضوع النزاع لمن بمقتضيات الفصل الرابع أعاله وتم منح اإلنتفاع 
يستحقها وفقا لذلك، والمحكمة لما لم تجر أي تحقيق بكل الوسائل المتاحة قانونا للتأكد 
من مدى أحقية طرفي المنازعة في اإلنتفاع باألرض الجماعية المعنية وفق الشروط 

لم تمكن محكمة  والضوابط المحددة قانونا لتدبير األمالك الجماعية وتوزيع اإلنتفاع بها
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النقض من بسط رقابتها، ولم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليال 
 فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض".

III.  المسؤوليةمنازعات في مجال 
 5908/4/3/2019ملف إداري   30/03/2021المؤرخ في  241/4القرار رقم   -
من قضايا المسؤولية وبالخصوص المسؤولية عن مرفق يتناول القرار المذكور قضية       

الطرق السيارة، حيث تعرضت إحدى العائالت لحادث بإحدى الطرق السيارة بسبب وجود 
حدبات جد منخفضة في الجانب األيسر منه حين انحرف السائق لتفادي صدم حمارين ولجا 

يطرة عليها لترتطم بجنبات ، إذ شرعت السيارة في االهتزاز ففقد السائق السالسيار الطريق
 الطريق وتستقر على جانبها األيمن عكس اتجاهها.

ألضرار البدنية والمادية والمعنوية التي خلفتها هذه الحادثة، يلتمس المدعون لونتيجة       
تحميل الشركة المطلوبة في النقض مسؤولية الحادث، والحكم لهم بتعويض مسبق لكل واحد 

حالتهم على خ برة طبية مع األمر بإجراء خبرة ميكانيكية لتحديد قيمة األضرار منهم، وا 
 الالحقة بالسيارة.

وقد قوبل هذا الطلب بالرفض من طرف محكمة الدرجة األولى في حين قضت محكمة       
بتحميل الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مسؤولية الحادث والحكم بتعويض  االستئناف

ار البدنية الالحقة بهم وكذا االضرار الالحقة بالسيارة بموجب قرارها المستأنفين عن األضر 
 المطعون فيه بالنقض.

وقد عاب طالبو النقض على القرار المطعون فيه كونه لم يشر إلى طلبات الطالبين         
الناصة على ضرورة  المضمنة بمذكرتهم بعد الخبرة وهو ما يعد خرقا للقواعد المسطرية

كام طلبات األطراف وأدلتهم ووسائل دفاعهم. وقد أوضح الطالبون بأن المحكمة تضمين األح
مصدرة القرار لم تناقش الضرر المادي في شقه المتمثل فيما فاته من كسب بسبب توقفه عن 
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كذلك الشأن بالنسبة للضرر المعنوي عالوة على كونها لم تبين العناصر التي ، العمل
 كذا حصة كل واحد منهم.اعتمدتها في تحديد التعويض و 

وجوابا على ذلك، فقد اقتنعت محكمة النقض بهذه الدفوعات وقضت بنقض القرار       
حالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، حيث جاءت تعليالت  المطعون فيه وا 

 :قرارها على النحو التالي
ن كان تح ديد التعويض من صميم "حيث صح ما عابه الطالبون على القرار، ذلك أنه وا 

يستمد  السلطة التقديرية لقضاة الموضوع إال أن ذلك مشروط بتعليل قرارهم تعليال سائغا
والثابت من وثائق الملف أنه بالرغم من أن الطالبين تقدموا  ،من وقائع الملف ومستنداته

الطلبات بمذكرة بعد الخبرة ضمنوها مطالبهم النهائية، إال أن المحكمة لم تشر إلى هذه 
وقضت لهم بالتعويض عن الضرر البدني دون أن تجيب عن باقي الطلبات، ودون أن 
تبين العناصر التي اعتمدتها في تحديده، ودون أن تحدد نصيب كل واحد منهم على حدة. 
كما أنها استبعدت الخبرة التقنية وقضت برفض الطلب بعلة عدم معاينة الخبير للسيارة، 

لفتوغرافية للسيارة ال تتضمن رقم لوحتها دون أن تجري تحقيقا واستخلصت أن الصور ا
سيما وأن محضر الضابطة القضائية أكد إصابة سيارة الطالب األول  ،آخر في الموضوع

بأضرار جد مهمة. فجاء بذلك قرارها ناق  التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم 
 ويتعين نقضه".

IV. في مجال الطعون اإلنتخابية 
داربة بالرباط في الملف عدد الصادر عن محكمة االستئناف اإل 4098ار عدد القر  -

 06/10/2012والمؤرخ في  139/7212/2021
  الصفة والمصلحة تمتع الحزب السياسي بالشخصية االعتبارية ال يمنحه

 التقاضي إال بخصو  المصالح العامة التي أسس من اجلها في
في  تقدم به أحد األحزاب السياسية افتئنباالستدور وقائع هذه القضية حول طعن 

شخص أمينه العام من أجل الحكم بإلغاء نتيجة عملية انتخابية النتخاب أعضاء إحدى 
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دائرة مع ما يترتب عن الجماعات مع بطالن نتيجة إعالن الفوز بالمقعد المعلن عنه بهذه ال
النتخابات بإسم حزب آخر ذلك قانونا على أساس أن هؤالء المنتخبين قد فازوا بمقاعد في ا

 من العضوية. االستقالةجديد غير الحزب القديم الذي تقدموا إليه بطلب 

، تقدم باستقالته  كان عضوا بحزبه الطرف المستأنف يدعي بأن المستأنف عليه، الذيف
، وأنه التحق بالحزب الجديد لالنتخاباتفي حزب آخر والذي ترشح باسمه  االنخراطقصد 

من القانون التنظيمي  22و  21آلجال القانونية المنصوص عليها في المادتين دون احترام ا
الرفض لكون  مآلهالذي كان  ب السياسية، وقبل التوصل بالجواب عن اإلستقالةلألحزا

الشهري،  واالشتراكالسنوي  لالنخراطالمدعى عليه لم يقم بتسوية وضعيته المالية الشاملة 
 نوني واجب التطبيق.مما يجعله في حالة خرق نص قا

وأكد الطرف المستانف بأن ترشح المعني باألمر باسم الحزب الجديد دون حصوله 
في أكثر من حزب سياسي، وأن القضاء اإلداري  االنخراطيضفي عليه طابع  االستقالةعلى 

ألكثر من حزب في حال عدم قبول  االنتماءأقر بطالن نتيجة العملية االنتخابية بعلة 
 وعدم التقيد بالمسطرة المقررة في النظام األساسي للحزب. االستقالة

وقد أدلى الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة جوابية نيابة عن الجهة اإلدارية المدعى 
عليها، أوضح من خاللها بأن العملية االنتخابية تمت بشكل قانوني ومشروع وأن ادعاءات 

القانون التنظيمي لألحزاب لم يرتب أي  الطرف المدعي ال ترتكز على أساس ألن المشرع في
 في أكثر من حزب واحد، ملتمسا الحكم برفض الطلب. االنخراطجزاء على 

قضى بقبول الطلب  ابتدائيا وجوابا على كل ما سبق، أصدرت المحكمة اإلدارية حكما
ي أمام محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط الت شكال وبرفضه موضوعا، وهو الحكم المستأنف

أصدرت قرارها القاضي بعدم القبول بعلة انعدام الصفة والمصلحة معتمدة في قرارها على 
 التعليالت التالية:
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"وحيث إن قبول الدعوى من حيث الشكل يتوقف على توفر مجموعة من الشروط 
للقول بصحتها في هذا الجانب، ذلك أنه تن  مقتضيات الفصل األول من قانون المسطرة 

أنه " ال يصح التقاضي إال ممن له الصفة والمصلحة واألهلية"، وبالتالي فإنه المدنية على 
يتعين التحقق من توفر شروط القبول قبل الخوض في مناقشة جوهر الموضوع، ويكتسي 
غياب أحد هذه الشروط طابع النظام العام، ويتيح للمحكمة التي تنظر في النزاع إمكانية 

 إثارة ذلك بشكل تلقائي.
تمثل شرط الصفة في القدرة القانونية على رفع الدعوى أمام القضاء، في وحيث ي

حين يتجلى شرط المصلحة في الفائدة أو الكسب الذي يمكن أن يجنيهما الطاعن نتيجة 
 للطعن الذي قام بمباشرته.

وفي نازلة الحال، فإنه تثار المسالة النزاعية المتعلقة بمدى توفر الحزب السياسي  
صفة والمصلحة اللذين يخوالن له الحق في تقديم الطعون في نتائج على شرطي ال

 العمليات االنتخابية.
المتعلق باألحزاب  29-11من القانون التنظيمي  2حيث ولئن نصت المادة 

، ويؤسس االعتباريةالسياسية على أن الحزب هو تنظيم سياسي دائم، يتمتع بالشخصية 
  ذاتيين، يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية. طبقا للقانون بمقتضى اتفا" بين أشخا

فإن ذلك ال يتيح له حق التقاضي إال بخصو  المصالح العامة التي أسس من اجلها، 
ن كان يملك أهلية  وليس من أجل الدفاع عن مصالح ذاتية مادام أن الحزب السياسي وا 

عن الشخصية  التقاضي في شخ  ممثله القانوني باعتبار ذلك من النتائج المترتبة
ن ذلك ال يتأتى إال في حدود الدفاع عن المصالح إالمعنوية كوصف قانوني لصيق به، ف

في الطعن   الجماعية للحزب والمشتركة بين أعضائه، بحيث يكون الضرر المبرر للمصلحة
يمس الحزب كبنية لها شخصية مستقلة عن شخصية المنخرطين فيه، كما أكدت على ذلك 
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في الملف  24/11/2016بمحكمة النقض بموجب قرارها الصادر بتاريخ  الغرفة اإلدارية
 ."1639/1تحت عدد  3440/4/1/2016عدد 

والصادر عن محكمة االستئناف  23/06/2021المؤرخ في  2638القرار عدد  -
 25/7212/2021اإلدارية بالرباط في الملف عدد 

 الة  تجريد الفائز في االنتخابات من عضوية مجلس الجماعة في ح
 لحزب الذي ترشح بإسمه االستقالة من ا

 23/06/2021المؤرخ في  2638عدد تتلخص وقائع هذه القضية، موضوع القرار  
ي قيام ، ف 25/7212/2021الملف عدد  والصادر عن محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط في

ه بمقعد جماعي وفوز  الجماعية بإحدى الجماعات لالنتخاباتأحد أعضاء حزب سياسي بالترشح 
هياكل الحزب بعلة غياب المواكبة والتواصل  منبعد ذلك عن استقالته  ، غير أنه أعلنبإسمه

 منذ انتخابه عضوا بمجلس الجماعة.

دعوى قضائية يلتمس من خاللها الحكم  إلى تقديم وقد دفع هذا الوضع بالحزب المعني      
كورة بسبب تخليه عن الحزب السياسي بتجريد هذا العضو من عضويته بمجلس الجماعة المذ

 الذي ترشح باسمه في االنتخابات.
وجوابا على ذلك أصدرت المحكمة اإلدارية حكما قضى برفض الطلب، استأنفه الحزب 

 المذكور.
وقد أوضح الطرف المستأنف بأن االستقالة كانت صريحة وال يكتنفها الغموض طالما أن 

منصرف تماما عن تمثيل الحزب وفق لونه السياسي في  اإلستقالة من هياكل الحزب تعني أنه
 كل المجالس التمثيلية وال يقصد بها تحمل المسؤولية في إطار هياكل الحزب.

وأضاف المستأنف بأن الحكم اعتمد العنوان المضمن في طلب اإلستقالة وأن المحكمة لم 
ظة "رفض موظف مكتب تنذر المعني باألمر لبيان عنوانه ذلك أن طي التبليغ أرجع بمالح

 الضبط التوصل بعلة أن المعني باألمر يقطن بأحد الدواوير التابعة لجماعة ...".
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 20وقد اقتنعت محكمة الدرجة الثانية بجدية هذه التعليالت مستندة على مضمون المادة 
ال يمكن المتعلق باألحزاب السياسية التي تنص على أنه "  11.29من القانون التنظيمي رقم 

عضو في أحد مجلسي البرلمان أو مجلس الجماعات، أو في الغرف المهنية أن يتخلى عن ل
تحت طائلة تجريده من عضويته في  لالنتخاباتانتمائه السياسي الذي ترشح باسمه 

المتعلق  113.14من القانون التنظيمي رقم  51وكذلك المادة و الغرف المهنية" المجلس أ
المتعلق  11.29من القانون التنظيمي رقم  20طبقا للمادة  والتي جاء فيها :" بالجماعات

 االنتدابباألحزاب السياسية يجرد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خالل مدة 
للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس. يقدم طلب  االنتماءعن 

بل رئيس المجلس أو أحد أعضائه أو التجريد لدى كتابة الضبط بالمحكمة اإلدارية من ق
، فأصدرت قرارها القاضي بإلغاء الحكم الحزب السياسي الذي ترشح المعني باألمر باسمه..."

المستأنف حيث أكدت من خالل حيثياته على أن اإلستقالة المذكورة تبقى منتجة آلثارها 
نتمائه السياسي، مما يوجب القانونية، وبالتالي فإن المستأنف عليه يكون في حكم المتخلي عن ا

 .تطبيق المقتضيات المشار إليها اعاله

V. إشكاليات االختصا  النوعي 
 ختصا  النوعياإل 
عدد داري اإلملف في ال 21/01/2021المؤرخ في  46/1القرار رقم   -

93/4/1/2021 
يتعلق األمر في هذا القرار بحادثة وقعت عندما كان الضحية يحاول اجتياز قنطرة 

الطوفانية التي تساقطت بالمنطقة مما  األمطارارته، فجرفته مياه الوادي بسبب بواسطة سي
 أدى إلى وفاته.

ونتيجة لذلك رفع ورثة الهالك دعوى قضائية يحملون فيها المسؤولية للدولة معتبرين أن       
األمر يرجع إلى تقصير وعدم مباالة السلطات المختصة التي لم تقم حسب زعمهم بوضع 
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على مشارف القنطرة تنبه إلى خطورة استعمالها، وبالتالي الحكم لهم التشوير  عالمات
 بالتعويض.

وقد دفع المجلس القروي للجماعة المعنية بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في       
 االختصاصوالقول بانعقاد  االبتدائيةالطلب، غير أن هذا الدفع تم رده من طرف المحكمة 

المحكمة اإلدارية للبت فيه بموجب حكمها الذي تم استئنافه أمام محكمة  لها وعدم اختصاص
 النقض من طرف الوكيل القضائي للمملكة.

في معرض استئنافه على كون النزاع يدخل في إطار الوكيل القضائي للمملكة وقد أكد       
وعي الن االختصاصالدعاوى الناشئة عن نشاطات وأعمال أشخاص القانون العام، وأن 

للنظر في الدعوى يبقى للمحكمة اإلدارية استنادا إلى كون طبيعة النزاع يحددها األطراف ال 
المحكمة، وأن األطراف نسبوا الحادثة للسلطات المختصة لعدم وضعها عالمات المنع على 

من قانون  79مشارف الوادي، وأن المحكمة نفسها كيفت الدعوى في إطار الفصل 
 ، وكان عليها أن تصرح بعدم اختصاصها.والعقود االلتزامات

 للمملكة القضائي يلالوك الوسائل المعتمدة من طرف وقد سايرت محكمة النقض     
وصرحت باختصاص القضاء اإلداري نوعيا للبت في الطلب بمقتضى قرارها الذي جاءت 

 :حيثياته كما يلي
الحكم على الدولة  المستأنف عليه( يهدف في أساسه إلى) "حيث إن طلب المدعي    

بأن تؤدي لفائدته التعويضات المترتبة عن تقصير السلطات المختصة بعدم وضعها 
عالمات التشوير على مشارف القنطرة المعنية تنبه إلى خطورة استعمالها، وهو فعل 
منسوب إلى الدولة ) وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء( باعتبارها شخصا من 

العام، وبالتالي فإن النزاع يندرج ضمن دعاوى التعويض عن األضرار أشخا  القانون 
التي تسببها أعمال ونشاطات أشخا  القانون العام، تخت  بالبت فيه نوعيا المحاكم 

من القانون المحدث لمحاكم إدارية، وأن الحكم  8اإلدارية طبقا لمقتضيات المادة 
 ه".المستأنف بما نحاه مجانب للصواب ويتعين إلغاؤ 
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 أنشطة الوكالة القضائية للمملكة في أرقام )النسخة الفرنسية(
 

Compte tenu de l’année 2021 et des circonstances exceptionnelles résultant de 

la pandémie Covid19, l’Agence Judiciaire du Royaume s’est appuyée sur des normes 

de gestion basées sur la performance qui lui ont permis de réaliser ses objectifs 

stratégiques et opérationnels à travers la défense des intérêts de l’Etat et la prévention 

du risque juridique. 

Après la stabilité relative des conditions sanitaires au cours de l’année 2021, 

l’Agence Judiciaire du Royaume a poursuivi sa stratégie visant à améliorer le 

processus de gestion des différends et à développer les moyens nécessaires pour mieux 

s’acquitter de ses tâches, ce qui a permis d’obtenir les résultats escomptés tel que le 

confirment les statistiques présentées dans ce rapport. 

Ce rapport retrace le bilan des activités de l'Agence Judiciaire du Royaume au 

cours de l’année 2021, il propose une vue synthétique des statistiques de l’année 

écoulée, notamment :   

 Les statistiques relatives aux nouvelles 

affaires notifiées à l’AJR : réparties par type de 

contentieux, type de partenaire, secteur d’activité et 

par région ;  

 Les statistiques liées aux procédures 

engagées et suivies par l’AJR ; 

 les statistiques relatives aux avis de 

poursuite devant les juridictions du Royaume ; 

 les données relatives à l’évolution de la quantité des documents échangés 

avec les partenaires de l’AJR : les éléments de réponses et les éléments de 

défense produits dans le cadre de la préparation de la stratégie de défense, y 

compris la participation aux expertises et aux audiences.  
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 Les indicateurs budgétaires : permettant d’évaluer les coûts engendrés par les 

interventions de l’AJR et de ses partenaires lors de la défense des intérêts de 

l’Etat devant la justice, dont : 

o L’impact budgétaire de l’intervention de l’AJR en matière de 

défense 

o L’impact financier du contentieux relatif à l’évacuation des 

logements administratifs  

o Les montants récupérés et jugés dans le cadre de la récupération des 

deniers publics détournés   

o Les débours de l’Etat récupérés 

o Le coût des honoraires des avocats mandatés. 

A. Nouvelles affaires notifiées à l’AJR 

a. Evolution des nouvelles affaires notifiées à l’AJR 

Le nombre des nouvelles affaires reçues par l’Agence judiciaire du Royaume au 

cours de l’année 2021, que ce soit celles provenant des tribunaux, des services du Chef 

de gouvernement ou les différents partenaires tels que les administrations publiques, a 

atteint un total de 19.170 affaires, enregistrant ainsi une augmentation de 8,25% par 

rapport à 2020. Cette hausse s’explique par une reprise relative des activités 

administratives et judiciaires après l’impact des mesures prises dans le cadre de la lutte 

contre la Covid19.   

                                  

  

 

 

 

Graphe 1 : évolution des nouvelles affaires entre 2017 et 2021 

 

 

19.170 nouvelles 
affaires reçues 

par l’AJR au titre 
de l’année 2021.  
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b. Répartition par type de contentieux  

L’évolution des nouvelles affaires notifiées par type de contentieux durant les 

cinq dernières années (2017-2021), permet de constater l’impact de la crise sanitaire 

sur la variation du contentieux administratif et judiciaire. En effet l’année 2021 a été 

marquée par l’enregistrement et de plus de 10.990 nouvelles affaires relevant des 

domaines d’intervention des juridictions administratives et de plus de 7.273 nouvelles 

affaires relevant de la compétence des juridictions ordinaires. En sus des 932 

nouveaux dossiers concernant les procédures amiables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphe 2 : Evolution des nouvelles affaires notifiées par type de contentieux entre 2017 et 2021 

Ainsi, la répartition des nouvelles affaires notifiées par type de contentieux, 

montre que le contentieux administratif représente 57% du total des nouvelles affaires 

notifiées à l’AJR suivi du contentieux judiciaire qui représente 38%. Quant aux 

affaires réglées à l’amiable, elles représentent 5%. 
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Graphe 3 : Répartition des nouvelles affaires par type de contentieux en 2021 

Une analyse plus détaillée de ces chiffres montre que les affaires relatives au 

contentieux de pleine juridiction (responsabilité administrative et indemnisation) 

représentent 38% du total des nouvelles affaires, suivies des dossiers pénaux qui 

représentent 15% des nouvelles affaires. En ce qui concerne les autres catégories du 

contentieux, les affaires civiles enregistrent un taux de 22%, suivies des dossiers 

relatifs aux recours en annulation à hauteur de 20%, et des affaires liées à la 

récupération des débours de l’Etat qui représentent 4%, viennent ensuite les affaires 

commerciales et les dossiers relatifs aux modes alternatifs de règlement des différends 

avec un taux de 1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphe 4 : Répartition des nouvelles affaires par sous type de contentieux en 2021 
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c. Répartition par type de partenaire 

Durant les dernières années, la stratégie de défense de l’AJR a connu une 

évolution importante, ce qui a conduit à l’élargissement de son champ d’intervention. 

Les rapports d’activités des cinq dernières années montrent que l’action de l’AJR ne se 

limite plus à la défense des intérêts des départements ministériels devant les tribunaux, 

mais elle s’étend de plus en plus vers d’autres catégories de partenaires en assurant un 

accompagnement et un appui consistant, sur les plans juridiques et procéduraux, aux 

établissements publics et aux collectivités territoriales. 

 

Graphe 5 : Répartition des nouvelles affaires par type de partenaire en 2020 

La répartition des nouvelles affaires enregistrées en 2021 révèle que 72% de 

l'activité de l’AJR est générée par les départements ministériels, suivies par les 

établissements publics avec un taux de 16%, puis les collectivités territoriales par 

12% du total des nouvelles affaires notifiées à l’AJR et les hauts Commissariats qui 

génèrent moins de 1% du contentieux. 

d. Répartition par secteur d’activité 

La répartition des affaires relevant des domaines de compétence de l’AJR, par 

secteur d’activité, illustre la domination du secteur des infrastructures et des services 

de bases sur les autres secteurs, en engendrant 93% (contre 95% en 2021) du total des 

nouvelles affaires notifiées à l’AJR. Il est à noter que les affaires liées au secteur des 

72% 

12% 
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16% 

Ministères

Collectivités
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Hauts Commissariats
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investissements et de développement économique ont augmenté de 6% (contre 3% en 

2020), alors que le contentieux des autres secteurs est de l’ordre de 1%  

 

 

Graphe 6 : Répartition du contentieux des départements ministériels par secteur d’activité en 2021 

e. Répartition géographique des nouvelles affaires 

L’analyse régionale des statistiques des nouvelles affaires révèle que 35,51% 

des nouvelles affaires enregistrées en 2021, concerne la région de Rabat-Salé-Kenitra 

et 22,51 % au niveau de la région Casablanca-Settat . 

Les régions de Fès-Meknès, Souss-Massa et Orient viennent après en 

enregistrant respectivement 9,64%, 6,37% et 5,67% du nombre total de contentieux 

notifié en 2021, suivies de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima avec 4,02%, plus la 

région de Beni Mellal-Khenifra avec 2,27%  et la région du Draa-Tafilalet avec 

1,82%. Quant à la région de Guelmim-Oued Noun, elle a enregistré un taux de 0,32%, 

suivie de la région de Laâyoune Sakia El Hamra avec 0,20% et Dakhla-Oued Eddahab 

avec 0,19%.  

La concentration en 2021 du contentieux à l’encontre de l’Etat au niveau des 

régions Rabat-Salé-Kénitra et Casablanca-Settat, avec un taux de 58,22%, s’explique 

par la forte présence des administrations publiques dans ces régions et à la densité 

93% 

6% 1% 

Infrastructures et services de
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Investissements et
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élevée de la population, outre la relance de l’activité économique et sociale et la 

reprise de l’activité après la pandémie. 
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B. Les statistiques des procédures engagées par l’AJR  

En 2021, l’AJR a continué de garantir ses prestations de défense de l’Etat 

devant les tribunaux du Royaume en renforçant sa présence dans toutes les procédures 

et mesures d’instruction ordonnées par les différentes juridictions. Dans ce cadre, 

28.668 nouvelles procédures et mesures d’instruction ont été suivies par les services de 

l’AJR. Cet indicateur a connu une augmentation significative de 40% par rapport à 

l’année 2020.  

A noter que ces procédures et mesures d’instruction ont été enregistrées 

principalement au niveau des juridictions administratives à hauteur de 46% pour les 

tribunaux administratifs et 16% au niveau des cours d’appels administratives, ce qui 

signifie que 62% des procédures concernent principalement les actions intentées 

devant la justice administrative. En outre, les procédures ordonnées par les tribunaux 

civils représentent 27%, réparties entre les tribunaux civils de première instance avec 

un taux de 22% et les cours d'appel à hauteur de 5%, suivies par les audiences 

programmées à la Cour de Cassation avec un taux de 10%. Tandis que les procédures 

liées aux affaires commerciales n’ont pas dépassé les 1%.  

 

Graphe 8 : Répartition des procédures par type de juridiction en 2021 

Il y a lieu de signaler que les taux des dossiers ayant fait l’objet d’un appel et 

ceux ayant fait l’objet d’un pourvoi en cassation, n’ont pas dépassé en 2021 

respectivement 68% et 10%. 
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Graphe 9 : Répartition des procédures par ordre juridictionnel en 2021 

C. Les statistiques relatives aux avis de poursuite 

L'article 3 du Code de la procédure pénale exige à ce que l’Agence Judiciaire du 

Royaume soit avisée de toutes les poursuites pénales engagées contre les magistrats, 

les fonctionnaires publics, les agents ou préposés de l'autorité ou de la force publique. 

Toute condamnation de ces personnes pour des faits ayant un rapport avec leurs 

fonctions donne le droit à la partie lésée de réclamer à l'Etat la réparation du préjudice 

subi.  

Dans ce cadre, l'Agence Judiciaire du Royaume a été destinataire de 1331 avis 

de poursuites engagées devant les juridictions nationales contre les fonctionnaires 

appartenant à divers départements ministériels. 

L'analyse détaillée des données correspondantes aux avis de poursuite, montre 

que la majorité des poursuites engagées contre ces fonctionnaires sont liées 

essentiellement à la violation des règles et des règlements relatifs à leur statut avec un 

taux de 42,82%. Les autres types de crimes et d’infractions (tels que le détournement 

des fonds publics, la falsification des documents, la violation de l'état d'urgence 

sanitaire, la contravention aux normes de la construction, consommation de drogue, 
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l’abus de confiance, l’omission volontaire de paiement de la pension...) représentent 

un total de 29,15%, tandis que les accidents ayant causés à autrui des blessures 

involontaires représentant un taux de 24%. 

En raison de la corrélation qui existe entre l’image de l’administration et le 

comportement de ses fonctionnaires, l’AJR préconise la mise en place d’un plan de 

formation, pour le renforcement des capacités des fonctionnaires, avec des actions 

visant la bonne maitrise des dispositions des textes encadrant l’exercice de leur 

fonction, les responsabilités associées à leurs services, et les risques qui découlent du 

non-respect de ces dispositions.  

En parallèle, l’Agence Judiciaire du Royaume a reçu au cours de la même année 

2951 nouvelles affaires qui concernent les agressions dont les fonctionnaires ont été 

victimes dans le cadre de l’exercice de leur fonction par certains citoyens. Les 

sentences rendues dans ces dossiers en 2021 ont ordonné, en plus des peines 

d’emprisonnement, une réparation d’une somme totale de 1.035.131,00 dirhams. 

Dans une approche préventive, l’AJR souligne qu’une meilleure protection des 

fonctionnaires nécessite des actions de sensibilisation auprès des citoyens, pour qu’ils 

prennent conscience de la gravité de certains de leurs actes vis-vis des fonctionnaires 

de l’Etat qualifiés d’agressions et sanctionnés par la loi. 

D. Les documents échangés par l’AJR avec ses partenaires 

Dans le cadre de sa gestion quotidienne du contentieux de l’Etat, l’AJR échange 

un nombre important de documents avec les administrations et établissements publics, 

les cabinets d’avocats, les compagnies d’assurance d’une part et les tribunaux d’autre 

part.   

a. Les éléments de réponses provenant des différents 

partenaires de l’AJR 

En 2021, l’Agence Judiciaire du Royaume a reçu 19.367documents de ses 

différents partenaires émanant d’administrations et institutions publiques, d’avocats et 

de compagnies d’assurance. 
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Ces statistiques révèlent une réduction du nombre des correspondances reçues 

de -4,55% par rapport à 2020. Cela s’explique par l’adoption de l’échange 

électronique pour certaines types de documents.  

 

 

Graphe 9 : Evolution du courrier arrivé entre 2017 et 2021 

Par ailleurs, le nombre des jugements reçus durant la même année a été de 7.448 

jugements, et le nombre des plis de justice provenant des tribunaux, a dépassé 30.100 

dont 1300 sont délivrés par le biais de mécanisme d’échange électronique de 

documents.                 

Il convient de signaler que ces chiffres n’incluent pas les copies des plis de 

justice et des jugements que l’Agence Judiciaire du Royaume reçoit chaque jour des 

services du Chef de Gouvernement et des départements ministériels concernés par les 

litiges.  

b. Éléments de défense produits par l’AJR 

Dans le cadre de la préparation de la stratégie et des éléments de défense des 

intérêts de l’Etat devant les tribunaux au niveau national et international, l’AJR produit 

annuellement des correspondances, des mémoires et des requêtes destinées aux parties 

concernées par les litiges et aux tribunaux. 

Au titre de l’année 2021, l’AJR a produit 49.524 éléments de défense 

enregistrant ainsi une augmentation significative par rapport à l’année 2020. 

 

Graphe 10 : Evolution du courrier de départ entre 2017 et 2021 
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L’analyse détaillée des statistiques liées aux documents échangés, permet de 

constater que les correspondances adressées aux partenaires dans le cadre de la 

préparation de la stratégie et des éléments de défense représentent 74% du nombre 

total des documents produits, tandis que les mémoires et les plaintes représentent 

19%, alors que les mandatements des honoraires d’avocats et les taxes judiciaires de 

leur part représentent 7% de l’ensemble des documents produits. 

 
                           Graphe 11 : Répartition des documents émanant de l’AJR par type 

 

 

 
Graphe 12 : Evolution du nombre des correspondances et des mémoires émanant de l’AJR entre 

2017-2021 

E. Participation aux mesures d’instruction et aux expertises  

    En plus de la production des éléments de défense, les cadres chargés du 

contentieux au sein de l’AJR participent aux expertises et assistent aux audiences 

d’instruction, ce qui requiert des déplacements réguliers vers les tribunaux du 

Royaume dans l’objectif d’assurer une bonne maitrise de l’évolution des dossiers. 
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Dans ce sens, l’AJR a reçu 3.085 convocations dont 2.513 convocations pour 

assister aux expertises (essentiellement les expertises foncières, les expertises 

comptables/financières, les expertises médicales,…). 

 Par ailleurs, plusieurs facteurs limitent l’action de l’AJR dans le suivi de 

l’ensemble des procédures auprès des tribunaux notamment l’insuffisance des 

ressources humaines face au nombre important des procédures et l’absence des 

représentations régionales. 

C’est ainsi que l’AJR tente de pallier à ces limites à travers la collaboration 

avec les services extérieurs des départements ministériels concernés par les litiges, 

dans l’objectif d’assurer la présence de l’administration dans les différentes procédures 

et garantir ainsi une bonne maitrise des délais. 

F. Les statistiques liées aux indicateurs budgétaires 

Le suivi des indicateurs budgétaires de l’AJR 

permet d’évaluer et de valoriser l’impact de 

l’intervention de l’AJR en matière de défense judiciaire, 

qui œuvre en collaboration avec ses partenaires afin de 

maitriser l’impact budgétaire du contentieux de l’Etat 

sur le trésor public.  

Cette section sera consacrée à la présentation 

des indicateurs suivants : 

 L’impact budgétaire des décisions de justice reçues par l’AJR ; 

 L’impact budgétaire du contentieux foncier ; 

 L’impact financier du contentieux relatif à l’évacuation de logements 

administratifs ; 

 La récupération des deniers publics détournés ;  

 La récupération des débours de l’Etat récupérés ; 

 Le coût des honoraires des avocats mandatés au titre de l’année 2020. 
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3,3 milliards de 

dirhams ont été 

épargnés à la caisse de 

l’Etat au titre de 

l’année 2021 
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a. Impact budgétaire des décisions de justice reçues par l’AJR 

En 2021, l’AJR a reçu 7.448 décisions de justice prononcées par les différents 

tribunaux du Royaume, soit une augmentation de 42% par rapport à l’année 2020. Ces 

décisions ont été notifiées directement à l’AJR par les tribunaux du Royaume ou 

indirectement par le biais des services du Chef de Gouvernement ou des 

administrations concernées par le dossier.  

La répartition de ces décisions montre que les décisions prononcées par les 

tribunaux administratifs constituent 77% du total des jugements, celles provenant des 

tribunaux ordinaires représentent 20%, tandis que les arrêts prononcés par la Cour de 

cassation affichent un pourcentage qui ne dépasse pas 2% et les jugements émanant 

des tribunaux commerciaux ne représentent que 1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphe 13 : Répartition des jugements et arrêts reçus par type de tribunaux 

L’analyse de ces décisions de justice, montre 

que les requérants réclamaient à l'État Marocain plus 

de 7,3 milliards de Dirhams. Toutefois, l’Agence 

Judiciaire du Royaume et ses partenaires ont pu 

réduire ces montants de 54% ce qui correspond à une 

économie de 3,3 milliards de dirhams. Ceci dit, 
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grâce à la nouvelle stratégie de défense adoptée par l’Agence Judiciaire du Royaume 

et ses partenaires basée essentiellement sur le renforcement de la présence de 

l’administration dans toutes les actions visant à déclarer débiteur l'Etat, ses offices et 

établissements publics, afin de maitriser ces indemnisations.  

Le tableau qui suit donne une ventilation des montants économisés par l’Agence 

Judiciaire du Royaume selon les types des tribunaux :  

 

Type de tribunal 
Montant économisé 

 ( en dirhams) 

Les tribunaux administratifs 3 282 312 851,00 

Les tribunaux ordinaires/civils 22 049 926,00 

Les tribunaux de commerce 27 245 502,00 

Total 3 331 608 279,00 

 

Tableau 1 : Répartition des montants épargnés par l’AJR par type de tribunaux ayant rendu l’arrêt ou le 

jugement 

Au regard de la période 2017-2021, l’intervention de l’AJR et de ses partenaires pour 

défendre les intérêts de l’Etat devant la justice a permis d’économiser au budget de 

l’Etat un montant de 14,42 milliards de dirhams. 

 

Graphe 14 : Les sommes épargnées dans le cadre de la défense de l’Etat entre 2017 et 2021 
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b. L’impact financier du contentieux relatif à l’évacuation de 

logements administratifs 
 

Au cours de l'année 2021, l'Agence Judiciaire du Royaume a assuré une 

coordination permanente avec l’ensemble des acteurs intervenants dans le processus de 

gestion des logements administratifs et de fonction, dont la direction des domaines de 

l’Etat, les départements ministériels, les avocats, les huissiers de justice, ainsi que les 

différents tribunaux du Royaume pour atteindre les objectifs souhaités et réduire ainsi 

les délais de traitements de ces dossiers.  

Les efforts déployés à cet égard ont abouti aux 

résultats suivants : 

 L’obtention de plus de 310 décisions de 

justice ordonnant l’expulsion des occupants 

des logements, 

 L’évacuation de 313 logements à travers le 

Royaume, 

 Une indemnisation en faveur de l’Etat d’une somme totale de 1.015.789,12 

dirhams ordonnée par les tribunaux dans 10 affaires intentées contre des 

fonctionnaires ou leurs ayants droits qui continuent d'occuper illégalement les 

logements. 

Il ressort de ces statistiques, qu'au titre de l'année 2021, l'Agence Judiciaire du 

Royaume a pu, dans le cadre de sa gestion des dossiers de contentieux relatif 

aux logements de fonction et aux logements administratifs, récupérer un 

nombre considérable de logements occupés illégalement et ce en comparaison 

avec l'année 2020.  

 

 

 

 

 

 

 10 jugements rendus 

en faveur de l’Etat 

d’une valeur de  

1.015.789,12 Dirhams 
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 13 jugements et arrêts 

ont été rendus pour 

recouvrir un total de 

82.769.109,30 de 

dirhams ; 

 Exécution des 

décisions judiciaires 

d’une valeur de 

3.270.397,15 dirhams 

c. Récupération des deniers publics détournés 
 

L’Agence Judiciaire du Royaume joue un 

rôle important dans la lutte contre les crimes 

financiers commis dans le secteur public, et 

œuvre, en conséquence, pour la récupération des 

deniers publics détournés ou dilapidés. Ainsi, au 

cours de l'année 2021 l'AJR a réussi à obtenir 13 

jugements et arrêts, qui ont statué en faveur de 

l’Etat, ordonnant la restitution de 82.769.109,30 

dirhams au budget de l’Etat.  

 

Au cours de cette année, l’Agence Judiciaire du Royaume a également 

contribué à l’exécution de huit jugements rendus en faveur de l’Etat, d’une valeur 

financière estimée à 3.270.397,15 dirhams de fonds détournés. 

d. Récupération des débours de l’Etat  
 

Selon les articles 28 et 32 des lois sur les pensions civiles et militaires, la 

récupération des débours de l’Etat fait partie des domaines d’intervention de l’Agence 

Judiciaire du Royaume.  

Le traitement de ce type de dossiers se fait souvent selon une procédure amiable 

basée sur les échanges de documents avec les sociétés d’assurance, et parfois à travers 

le recours à la procédure judiciaire. En effet, la procédure amiable de récupération des 

débours de l’Etat est engagée auprès du responsable du dommage suite à un accident 

de circulation dont a été victime un fonctionnaire de l’État, civil ou militaire. Lorsque 

cette procédure amiable s’avère infructueuse (la réticence, voire le refus de la 

compagnie d’assurance), l’AJR se voit dans l’obligation de recourir à la voie judiciaire 

pour faire valoir les droits de l’administration.  

Dans ce cadre, l’AJR a récupéré durant l’année 2021, 5,15 millions de dirhams 

par voie amiable auprès des sociétés d’assurances, enregistrant ainsi une augmentation 

de 26 % par rapport à l’année 2020. 
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Graphe 15 : Les statistiques relatives aux débours de l'Etat restitués par voie amiable entre 2017 

et 2021 

 

 

Concernant la procédure judiciaire, 

plusieurs décisions de justice ont été 

rendues en 2021 en faveur de l’Etat et 

contre les sociétés d’assurance dont le 

montant global est de 2.118.808,82 

dirhams. 

 

 

e. Frais et honoraires des cabinets d’avocats partenaires 
 

L'Agence Judiciaire du Royaume fait appel aux cabinets d’avocats pour la prise 

en charge de quelques dossiers ayant une certaine particularité, notamment les dossiers 

qui nécessitent une présence constante au siège des tribunaux et qui sont situés en 

dehors de la zone de Rabat, ou encore les affaires nécessitant des procédures 

spécifiques telles que le contentieux pénal, l’évacuation des logements de fonction, 

etc.  
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Dans ce cadre, 1.417 notes d’honoraires ont été traitées en 2021, avec un coût 

global de 3,6 millions de dirhams. En plus de 24 notes d’honoraires qui concernent la 

procédure d’arbitrage international pour un coût total de 49,5 millions de dirhams. Le 

cout total des honoraires a été réparti comme suit :  

 

Graphe 16 : Répartition des montants des honoraires par nature de dossier au titre de l'année 

2021. 

             

        Graphe 17 : Répartition des montants des honoraires par nature de dossier au titre de l'année 2021. 
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