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الملخص
تسلل ه ه ا الدرا للة العللوإ ع ل ة للطاللة روه القانوي والتسملة المسللتدامةي جا لللما في جانق التقارإل القانوني ا ف قيي
ع ل تحقل التسملة المسلتدامة في القارا ااف قلةي جال ي قوم ع ل تعاجي الدجل ااف قلة فلما ولسها من أجل

جخاصلة وتسي

مالئمة قوانلسهاي جذلك من أجل ة جاد أرضللة قانونلة متقاروة تسلاهف في تعي ي المساا ااقتدلادي جااجتماعي الداعف لتحقل
التسملة المسلتدامةي خاصلة جأي الدرا لة ت تي في لطل ت مالو جتوقعاو لما مطن تحقلق مسلتقبال في جرش التقارإل القانوني
ااف قيي جلما مطن ل مغ إل أي قوم و من دجر ل قلادا جالتسسلل في ه ا الجانقي جخ دلا الدرا لة ةلل أي المغ إل ل من
علق دجر ال لادا في قللادا

المقوملاو جالمههالو التقسللة جالموضللللوعللة الم تبجلة ولالمجلال القلانونيي ملا مطن أي جع ل

جتسسللللل جهود تحقل التقلارإل القلانوني ا ف قيي جروجل وجهود تحقل التقلارإل القلانوني البلن قاريي أي التقلارإل القلانوني
.ا ف قيي في اتجاا عولمة القانوي-األجروي

Abstract
This study highlights the problem of linking law to sustainable development, particularly on
the side of African legal convergence, especially by downloading it to achieve sustainable
development on the African continent,which is based on the cooperation of African States
among themselves in order to ensure the adequacy of their laws, in order to create a legal
platform that will contribute to strengthening the economic and social climate supportive of
sustainable development, especially since the study is in the form of reflections and
expectations of what can be achieved in the future in the African legal convergence workshops
and thanks to the leadership and coordination role that Morocco can play in this regard,
The study concluded that Morocco had technical and objective competencies and qualifications
related to the legal field.Which could make it leading and coordinating African legal
convergence efforts, and linking it to the efforts to bring the inter-continental legal
convergence.That means Euro-African legal convergence towards the globalization of law.
كلمات مفتاحية
القلانويي التقلارإل القلانونيي التقلارإل القلانوني ا ف قيي التسمللةي التسمللة المسللللتلداملةي التسمللة المسللللتلداملة في ةف قللاي التقلارإل
.القانوني جالتسملة المستدامة في اف قلاي المغ إل جالتقارإل القانوني ا ف قيي قلادا التقارإل القانوني ا ف قي
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Law, Legal Convergence, African Legal Convergence, Development, Sustainable
Development, Sustainable Development in Africa, Legal Convergence and Sustainable
Development in Africa, Morocco and African Legal Convergence, Leading African Legal
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مقدمة:
ةي القانوي في الوقا المعاصل ي أصلبأ أك من أي جقا معلل سوف ج وج مفت ؤ لهجي جمجااو الحلاا العامةي
جمفت ؤ مستو او التسولف ااجتماعي جالسلا يي جك ا مفت ؤ محاجر جأوعاد السوام ااقتدادي جالتجاري جالمالي في الدجل
جالتطتالو.
جةذا كلاي العلاملل ااقتدللللادي جمعل التجلاري جالملاليي عتب عسدلللل ا ً مهملا ً لتحقل التسمللةي خلاصللللة مسهلا التسمللة
المسللللتلداملةي التي تقوم ع ل االب جوانلق رئلسللللللةي هي الجلانلق ااقتدللللادي جااجتملاعي جكل ا البل يي جةذا كلاي التعلاجي
ااقتدللادي ولن الدجل جالتطتالو ا ق لملة جالدجللةي من ل ن أي حق ال فاهلة جاازدهار جالتقدم ل شللعوإلي فهن قبل ذلكي
جودجي تعاجي جتقارإل قانوني ا مطن تحقل تعاجي جتقارإل اقتدلاديي جودجي تطامل جاندما قانوني ا مطن الوصلول ةلل
تطامل جاندما اقتدادي.
جةذا كلانلا معوف التطتالو جااتحلاداو المتواجلدا ع ل مسللللتور القلارا ااف قللةي تهلدي ةلل تحقل تعلاجي ةملا في
المجال ااقتدلادي أج التجاري أج المالي أج السقديي وا لت ساإ المسومة الودلدا المع جفة اختدلارا ومسومة واألجهاداوي جالتي
تهدي كما وه من تسملتها ةلل تسسل القوانلن جلطن فقه في مجال األعمالي جةذا كانا مدادر أي نوام قانوني في العالفي
تفت ؤ واختالي العائ ة أج العائالو القانونلة السائدا في كل دجلة.
فالقانوي مطن أي سلاهف في خدمة التسملة والقارا ا ف قلةي جأي سلاهف في تودلد جهود تحقل ت ك التسملةي وما سلاهف
في تودلد لعوإل القارا ا ف قلةي من خالل تشل عاو صلد قة ل تسملةي لطالً جمعلموناًي تشل عاو تجعل من عسدل التسملة
أجلل األجلو او.
جا لتلعاوا ً لطل ما لب ي مطن رة ة الفجوا الع علة التي تجع سا نقول وهمطانلة جأه لة القانوي ل مسلاهمة في خدمة
جتحقل التسمللة المسللللتلداملة في القلارا ااف قللةي جذللك م عب تحقل تقلارإل قلانوني مسللللتلدامي قوي جنلاجأي وملا

قل ةلل

المالئملة ولن قوانلن الدجل ا ف قللةي أق إل ما طوي ةلل تودللدهاي جلو في الجلانق المعللاريي جذلك ووضللللم معلا ل مودداي
جصللاةة قوانلن نموذجلةي جاوتطار لللاو نشل جتسذل موددا ل قوانلني جهل او مه لسلاتلة تسله ع ل تشل م جتتبم جدسلن
تسذل القوانلن محل المالئمة جالتقارإل.
ج عتب المغ إلي الب د ا ف قي ال ائدي ال ي جضم صوإل أعلس تسملة ةف قلاي جالتعاجي مم الشعوإل جالدجل ا ف قلة
جالتعلاجي جسوإل-جسوإلي جتحقل التمطلن ااقتدلللللادي جااجتملاعي جالتسموي ف قللاي هل ا المسج قلاو التي جع هلا مبلاد
موجهة في د للتور المم طة لسللسة 2011ي ه ا األخل ال ي جعل من تقو ة عالقاو التعاجي جالتعللامن مم الشللعوإل جالب داي
ااف قلةي جتقو ة التعاجي جسوإل-جسوإل من ضلمن وسود د باجة الد لتوري جمن أجلو او السللا لة جالتعاجي الدجليي جت جمها
ع ل مسللللتور العلد لد من اآللللاو جالمبلادراوي لعلل أهمهلا الي لاراو الم طللة التي لجلالملا قلام وهلا جالللة الملك محملد السللللاد
ل عد د من الدجل ا ف قلةي جالمشار م جاألجراش التسمو ة الطب ر التي أا قا أاساإ ه ا الي اراو جوعدهاي كل ذلك جعل من
المغ إلي مههل جمدعو لتسسلل جقلادا جهود التقارإل القانوني ا ف قيي التسسلل جالقلادا القائدا ع ل تشلارو جتقام الفب او
جالمههالو جال ةر المسلللتقب لة ف قلا الغدي لللواإ ع ل المسلللتور الموضلللوعي ل تقارإلي أج ع ل المسلللتور الشلللط ي
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جا ج ائيي فمما جاإ في خجاإل لدلادق الجاللة الم ك محمد السلاد ي وةي مسوورنا ل تعاجي جسوإل-جسوإل جاضلأ جااوا
 :فب دي تقا ف ما لد ي دجي مباهاا أج تذاخ و.

1

أهمية البحث :
حول الموضللوب و هملة قدللوري ذلك أي التقارإل القانوني جمالئمة القوانلن في اتجاا عولمتها جكونلتهاي أصللبحا
من الموجهاو جاألدجاو األ لا للة التي تقوم ع لها ا لت اتلجلاو التسملة العالملةي جوالتالي فهي الموضلوب سل ه العلوإ ع ل
التقارإل القانوني ا ف قي الممطن التحق ي في للطل ت مالوي فهو درا للة ا للتباقلة جتوقعلة لما مطن تحقلق ع ل مسللتور
القارا ا ف قلةي جلذ ص التسملة المسلتدامة الممطن اقتساصلها لذائدا ةف قلاي جفل مداخل موضلوعلة ج لط لة لسواا تحقل ذلكي
ةمعانا ً جة مانا ً ودجر القانوي في تحقل التسملة المستدامة.
أهداف البحث :
بتغي ه ا البحث ةلل تحقل األهداي ال ئلسلة اآلتلة :
 روه القانوي وقعلة التسملةي جا لما في جانق التقارإل القانوني؛ لذلا ااهتملام ةلل جرش التقلارإل القلانوني ا ف قيي ا ل ي عتب من أهف مقوملاو تحقل التقلارإل ااقتدلللللاديجااجتماعي جك ا البل يي جهي أهف جوانق التسملة المستدامة؛
 رصد المداخل جالمجااو الطذل ة وجعل التقارإل القانوني ااف قي ساهف في تحقل التسملة المستدامة في ةف قلا؛تسل ل له العلللوإ ع ل الدجر الهام في القلادا جالتسسلللل ال ي مطن أي عب المغ إل في جرش التقارإل القانوني

-

ا ف قي.
إشكالية البحث :
ةذا كاي جرش التقارإل القانوني ا ف قيي واعتبارا ذلك الورش المسشللود جالمعول ع ل في تحقل التسملة المسللتدامة
في ةف قلاي ل من األهملة الشليإ الطبل ي فهلل أي دد مطن ل تقارإل القانوني ا ف قي أي حق التسملة المسلتدامة في ةف قلا
؟ جما الدجر ال ي مطن أي عب المغ إل في تحقل ذلك ؟
جلعل ه ا ا

طاللة الطب ري تتذ ب عسها العد د من ا

طاللاو الذ علةي لعل أهمها :

 ما هي المستو او جالمجااو التي مطن فلها تحقل تقارإل قانوني ؟ هل مطن ل مغ إل أي عق دجر القلادا جالتسسل في تحقل جرش التقارإل القانوني ا ف قي؟ هل توف المغ إل ع ل تج وة جوسلة قانونلة تسلمأ ل ومسلاعدا الدجل ا ف قلة المسلتهدفة وورش التقارإل القانوني؟
 -اف ما هي اآلللاو العم لة الطذل ة وقلادا المغ إل لورش التقارإل القانوني ؟

1

من الفجاإل السامي ال ي ألقاا جاللة الم ك و د س أواوا أمام المشاركلن في ا لقمة  28لالتحاد ا ف قيي  31سا .2017
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منهجية البحث :
لإلجاوة ع ل ا لطاللة ال ئلسللةي جا لطاللاو الذ علة ل موضلوبي فهي المسهجلة الع ملة تقتعلي تقسللم ةلل مبح لني
أتسلاجل في المبحلث األجل تقلا للللف الفب او جالقلدراو كل هف مسج قلاو قللادا المغ إل لجهود تحقل التقلارإل القلانوني ا ف قي
المسشودي ولسما أتساجل في المبحث ال اني مستو او جلفاق تسسل جقلادا جهود تحقل التقارإل القانوني ا ف قي.
المبحثث اول  :ققثا ثثثثر الخبرات لالقثدرات كثقهر منطلقثات غيثالج المترق لجهول قحقيق التقثارق القثا و

ا ريق

المنشول
مطن ل مغ إلي جانجالقا من مطانت ع ل مسلتور القارا ا ف قي جخب ت التشل علة جالقانونلة األصلل ةي جا للما في
مجال صللساعة التشل م جتسسللل السلللا للة التشل علةي جتجو القانويي فهن مطن ل قلادا جهود تحقل تعاجي قانوني ناجأ
جقوي ولن دجل القلارا ا ف قللةي جذللك من خالل ع ت جتشللللارو تجلارول جخب اتل جقلدراتل القلانونللة الهلاملةي للللواإ ع ل
مسللتور للطل السوام القانوني المغ ويي الم تبه خاصللة وسدللاعت جالولو ةلل االمج ق األجلىي أج ع ل مسللتور جوه ا
جندوص القانونلة االمج ق ال انيى.
المطلب اول  :عرض لقشارك الخبرج المتربية

صناعة القا ون لالولوج إليه

عتب مجال صلللساعة القانوي جالولو ةلل من المجااو الهامة التي مطن أي تذلد جرش التقارإل القانونيي ذلك أنهما
مجاللن عم للن مطن أي جعال الدجل ااف قلة تتوف ع ل ندللللوص قانونلة ذاو جودا جأمن قانونيي فالدلللللاةة القانونلة
الجلدا هي صلاةة صد قة ل تسملة جفاع ة فلها جمشجعة ع لهاي ججالبة لال ت ماراو الداخ لة جالفارجلةي جمعها ف ص تحقل
التسمللةي كملا أي الولو ةلل القلانوي من قبلل الموااسلن جالفواص جالمسللللت م ن للد ل نذس اآلالار ا جلاوللة ع ل التسمللةي
جالمغ إل اللومي لد من الفب ا جالطذلاإا ما طذي في مجلال صللللسلاعة القلانوي االذق ا األجللىي جك ا في مجلال تحقل الولو
ةلل القانوي االذق ا ال انلةىي لطي تشاركها مم الدجل ااف قلة المعسلة وورش التقارإل القانوني.
الفقرج اوللى :عرض لقشارك الخبرج المتربية

صناعة القا ون

توف المغ إل ع ل خب ا هامة في مجال صلللساعة القانويي جهي الفب ا التي مطن أي ع ضلللها ج تشلللارو وها مم
الدجل ا ف قلة في ةاار جرش التقارإل القانونيي وما مطن أي سللاهف في تحقل التسملة المسللتدامة ف قلاي جخب ا المغ إل
في صلساعة القانويي تجمم ولن جانبلن تعلن مشلاركتهماي جانق التقسلاو جالسوف المعمول وها اأجاىي ججانق قدراو الذاع لن
في صساعة القانوي ااانلاى.
ألال :عرض لقشارك الخبرج المتربية

ققنيات ل ظر صناعة القا ون

تعتب التج وة المغ ولة في صلساعة القانويي أج واألد ر في صلساعة التشل م تج وة رائدا ع ل مسلتور لمال اف قلا
جدجل دوت البح األولض المتو لهي دسلق ما لب جعب و عس مسومة التعاجي جالتسملة ااقتدلاد ةي فالمغ إل ر ل مس
لسة  1913جما قب ها مجموعة من الممار لاو الذعل ل الطذل ة وتطو ن رصللد هام من الفب ا جالطذاإا في صلساعة القانويي
جالتي مطن أي تشاا ها في ةاار التقارإل القانوني ا ف قي مم الدجل المعسلة والتقارإل.

Page 79

www.africanscientificjournal.com

African Scientific Journal
ISSN : 2658-9311
Vol : 3, Numéro 8, Octobre 2021

ج مطن ت مس مالمأ التج وة المغ ولة في صلساعة القانويي ع ل العد د من المسلتو اوي لواإ ع ل مسلتور معلموي
المبادرا التشلل علةي أج ع ل مسللتور الت ال القانوني ل مسللج ا التشلل علةي أج ع ل مسللتور وعض السدللوص القانونلة
الدساعة التش علة.

جالممار او المتجورا ذاو العالقة وتجو د جتجو

فع ل مسلتور المبادرا التشل علةي فبال ةف أي السل جة التشل علة جمعها التشل م عتب اختدلاصلا ً أصللال ل ب لمايي ةا
أي الحطومة جرةف كونها ل جة تسذل ة جلها اختدلاصلها الحدل ي في التسولف ةا أي الد لتور اعت ي لها والح في المبادرا
التش علةي والموازاا مم الب لماي.

2

جةمعانا ً من المشل ب المغ وي في ضلبه اختدلاصلاو كل من الحطومة جالب لمايي لواإ في ةاار الذدلل ولن التشل م
جالتسولفي أج في ةاار الطلذلة العم لة لممار لة المبادرا التشل علةي فقد عمل د لتور فاتأ وللوز  2011ع ل الذدلل الدقل
ولن مجال التشللل م جمجال التسولفي جقد أا الذدلللل  71من الد لللتور مجال والقانويو أج والتشللل مو في ملاد ن محددا
صل ادةي ججع ها متمحورا في للبعة جعشل ن ا27ى مجااًي 3ولسما لف حدد والتذدلللل مجال التسولفي جق ر الذدللل 72من
الد تور أي كل ما ا دخل في التش م فهو تسولف.

4

جهط ا تعتب لللة الذدللللل ولن المجاللن التشلل ل عي جالتسولمي تقسلة جد هامة نو اً لطونها تعللللبه ااختدللللاص
التشللل عيي جتوضلللأ معالم ي جفواصللل ي دتل ا قم التداخل ولن ما تف ا الب لماي أج الحطومة من أعمال تشللل علة أج
تسولملةي فهذا كاي مع وما ً أي الحطومة تقوم واتفاذ م ا لللف جق اراو جمق راوي جتدللدر من أجل تجبل جتسذل ما تعللمس
التش م من مقتعلاو جأدطام عامةي فتطوي ت ك الم ا لف جالق اراو جالمق راو تدخل في مجال التسولف ا ج ائي جالتذعل ي
ل تشل مي جتتعلمن ةالبا ً أدطام جمقتعللاو ذاو ااوم تذدلل ي أج ةج ائي أج مسلج ي أج ةل اي فهن من جهة أخ ر تفت
الحطومة ومجااو ا تف التش ل م فلها من دلث األصلللي جةنما تف تسولمها من قبل الحطومة دد ل اًي ول ةي الذدللل  79من
الد للتور أعجل ل حطومة الح في دما ة اختدللاص لها التسولميي جذلك وتمطلسها من لللة عدم قبول أي مقت ح أج تعد ل تقدم
و الب لماي ا دخل في مجال القانوي.

5

 2س الذدل  78من الد تور ع ل ما ي  :ول ئلس الحطومة جألععاإ الب لماي ع ل السواإ د التقدم واقت اح القوانلنو.
3جقد ددد الذدلل  71من الد لتور مجال القانوي والتشل م في الملاد ن اآلتلة  .1 :الحقوق جالح او األ لا للة المسدلوص ع لها في
التدلد ي جفي فدلول أخ ر من ه ا الد لتور؛  .2نوام األ ل ا جالحالة المدنلة؛  .3مباد جقواعد المسوومة الدلحلة؛  .4نوام الو لائه
السللمعلة البد ل ة جالدللحافة ومفت ؤ أ للطالها؛  .4العذو العام؛  .5الجسسلللة ججضللعلة األجانق؛  .6تحد د الج ائف جالعقوواو الجار ة
ع لها؛ .7التسولف القعللائي جةدداب أصللساي جد دا من المحاكف؛ .8المسللج ا المدنلة جالمسللج ا الجسائلة؛ .9نوام السللجوي؛ .10السوام
األ لا لي العام ل وفلذة العموملة؛ .11العلماناو األ لا للة الممسودة ل موفذلن المدنللن جالعسلط لن؛ .12نوام مدلالأ جقواو دذ
األمن؛ .13نولام الجملاعلاو الت اوللة جمبلاد تحلد لد دجائ هلا الت اوللة؛ .14السولام اانتفلاوي ل جملاعلاو الت اوللة جمبلاد تقجلم اللدجائ
اانتفاولة؛ .15السوام العللل بيي ججعاإ العللل ائقي جمقدارها جا ق تحدلللل ها؛ .16السوام القانوني صلللدار العم ة جنوام البسك
الم كيي؛ .17نوام الجمارو؛.18نوام االتياماو المدنلة جالتجار ة جقانوي الشل كاو جالتعاجنلاو؛ .19الحقوق العلسلة جأنومة الم طلة
العقار ة العموملة جالفاصلللة جالجماعلة؛.20نوام السقل؛ .21عالقاو الشلللغلي جالعلللماي ااجتماعيي جدوادب الشلللغلي جاام ات
المهسلة؛ .22نوام األوساو ج لل كاو الت ملن جالتعاضللد او؛ .23نوام تطسولوجلا المع وماو جااتدللااو؛ .24التعمل جةعداد الت اإل؛
 .25القواعد المتع قة وتدول البل ة جدما ة الموارد الجبلعلة جالتسملة المسللتدامة؛ نوام الملاا جالغاواو جالدلللد؛ تحد د التوجهاو جالتسولف
العام لملاد ن التع لف جالبحث الع مي جالتطو ن المهسي؛ .26ةدداب المه ساو العموملة جكل ف اعتباري من أ فاص القانوي العام؛
.27ت ملف المسشآو جنوام الفوصدة.
 4س الذدل  72من الد تور ع ل ما ي  :و فت المجال التسولمي والمواد التي ا شم ها اختداص القانويو.
 5تس الذق ا األجلل من الذدلللل  79من د لللتور 2011ي ع ل ما ي  :ول حطومة أي تدفم وعدم قبول كل مقت ح أج تعد ل ا دخل في
مجال القانويو.
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كما أن ي جوغض السو عن مجال التسولف الحدلل ل ي ل حطومةي جضللللمن مجال التشلللل م المشللللت و ولن الحطومة
جالب لمايي جةمعانا ً في ضلللبه ممار لللت ي عم ا الحطومة ع ل ةدداب لجسة لللملا وال جسة التقسلة الدائمة لتتبم المبادراو
التشل علة الب لمانلةي 6جقد أدداا خدللدلا ً من أجل تذعلل المقتعللاو الد لتور ةي جا للما الذدل لن  78ج 82ال اي سدلاي
ع ل د أععلاإ الب لماي في التقدم واقت اح القوانلني جتفت

ال جسة التقسلة الم كورا أ لا لا ً ودرا لة مقت داو القوانلن التي

تتف ةدالتها ع ل الحطومة من قبل الب لمايي جتتبم جتسسللل موقؤ القجاعاو الوزار ة المعسلة من مقت داو القوانلن المقدمةي
جدلث القجلاعلاو المعسللة ع ل التذلاعلل ا جلاوي مم مقت دلاو القوانلني جكل ا اقت اح التلداول التي من لللل نهلا تعي ي التيام
الحطومة والتذاعل ا جاولا مم المبادراو التش علة.
أما ع ل المسللتور ال اني المتع

والتلللللل ال القانوني ل مسللج ا التش ل علةي جال ي شللمل مفت ؤ األدطام المتع قة

وهج اإاتها جم اد ها جلجالهاي أج القواعد المسومة ل درا لاو السلاوقة لهاي أج التي تتف هاي خاصلة ما تع

ودرا لة األا أج

والتحدلن الد توري ل سدوص القانونلة.
جفلما ف

أدطام المسلللج ا التشل ل علةي فقد تف العمل ع ل تجو ت ال ها القانوني وشلللطل مو لللمي لللواإ مسها

األدطام الدللادرا في الد للتوري جا لللما في الباإل ال اوم مس ي 7أج في القانوي رقف  65.13المتع

وتسولف جتسلللل أ للغال

الحطوملة جالوضللللم القلانوني ألععللللائهلاي 8جال ي عتب في دلد ذاتل تج ولة ف لدا من نوعهلاي جكل ا األدطلام الدللللادرا في
القانونللن الداخ للن المسوملن لعمل مج س السواإل جمج س المستشار ن.
جك لك هو الشل ي والسسللبة ل مقتعلللاو المتع قة وعللبه المسللج ا التشل علة أاساإ م د ة المدللادقة الب لمانلةي دلث
تعمن السواملن الداخ لن لطل من مج س السواإل جمج س المستشار ن أدطام جقواعد المدادقة ع ل السدوص التش علة.
جلعل من أهف المقتعللاو التي من لللللل نها أي تسوف والتدقل خجواو جةج اإاو المسلج ا التشل علةي هو ما أ لارو
ةللهلا الملادا  20من القلانوي التسولمي رقف  65.13المتع

وتسولف أ للللغلال الحطوملةي دللث جلاإ فلهلا  :وتحلدد كلذللاو ةعلداد

مشلللار م السدلللوص التشل ل علة جالتسولملة من قبل السل ل جاو الحطوملة المعسلة جلجال ةعدادها جع ضلللها ع ل مسلللج ا
المدلادقةي في لطل دللل ل مسلاا التشل علة جالتسولملةي وموجق ن

تسولميوي جهو الس

التسولمي ال ي ودلدجرا ق با ً

لللطوي ندلا ً م جعلا ً هاما ً لتسولف المسللج ا التشل علة وشللطل دقل جمذدلللي ةا في انتوار صللدجراي عم ا األمانة العامة
ل حطومة في ةاار مش جب ل تعاجي الدجليي9واعتبارها الجهاز الحطومي التقسي المعسي وعبه عم لة ةعداد السدوص القانونلة
الحطوملةي ع ل ةعداد دائل موضللوعاتلة متعددا من لل نها أي توج العام لن في مجال الشللهجي القانونلة جا لللما أقسللام

 6جذلك ومقتعل مسشور رئلس الحطومة رقف  2017/04وتار  3وال  1438المواف لل  28ونلو . 2017
 7جهي األدطام المسومة في الباإل ال اوم من الد لتور المعسوي والسل جة التشل علةي ج تعلمن الذدلول الممتدا من الذدلل  60ةلل الذدلل
86ي جا لما األدطام المتع قة وممار ة الس جة التش علة المسومة في الذدول من  78ةلل .86
 8القانوي التسولمي رقف  065.13المتع وتسولف جتسلللل أ للغال الحطومة جالوضللم القانوني ألععللائهاي الدللادر وش ل ي تسذل ا الوهل
الشلللل ؤ رقف  1.15.33في  28جملادر األجلل  1436ا 19ملار 2015ى .جا لللللملا المواد من  19ةلل  21المتعق لن ومشللللار م
السدوص القانونلة المع جضة ع ل مسج ا المدادقة.
 9فقد تف ةنجاز مجموعة الدائل ه ا في ةاار مشلل جب التوأمة المه للسللاتلة ولن األمانة العامة لحطومة المم طة المغ ولة جنول اتها في
الدجلتلن األععلاإ وااتحاد األجرويي ف نسلا جا لبانلاي جذلك وتمو ل من ااتحاد األجروي في ةاار الدعف لتذعلل الوضلم المتقدم ل مغ إل
لدر ااتحاد األجروي.
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التش ل م في كل قجاب جزاري من اا للت سا

ومجال المسللاا جالدرا للاو التشلل علةي جتتع

ومجال صلاةة السدوص القانونلة جتحللسهاي جأر ذتها جةل ا.

ت ك الدائل الموضللوعاتلة

10

جعالقة والمسلج ا التشل علةي جمن أجل ضلماي ةصلدار تشل عاو جف مبدأ الحاجة جالعل جرا التشل علةي وما حق
جودتها ج حد من فاه ا التعلللفف التشل ل عيي فقد تف العمل ع ل ةصلللدار قانوي تع
جالتسولملةي جذلك ومقتعل التسدل

ودرا لللة أا ندلللوص التشل ل علة

الوارد في المادا  19من القانوي رقف  65.13المتع

ع ل أ لا لهاي جتجبلقها لها صلدر الم لوم رقف  2.17.585المتع

وتسولف أ غال الحطومةي 11جال ي

ودرا لة األا الواجق ةرفاقها وبعض مشار م القوانلني

12

ه ا الدرا للة التي لها أهملتها الفاصللة في ا للتجالإ اانعطا للاو الماللة جااقتدللاد ة جااجتماعلة جالبل لة جالمه للسللاتلة
المتوقعة لمشلللار م القوانلن المسجيا أج الميمم ةنجازهاي كما أنها تقوم ودجر أ لللا لللي في ا لللتجالإ ا ك اهاو جالع اقلل
المفت ذة التي تعلن أخ ها وعلن ااعتبار قبل اعتماد القانوي.
ك لك هو الشل يي جفي ةاار تسولف جضلبه الحقل التشل عيي جد صلا ً ع ل التحدللن الد لتوري ل تشل مي تف ت لل
جتو لللم صللالدلة المج س الد للتوري جال قي و ةلل محطمة د للتور ةي دسللق القانوي التسولمي رقف 66.13ي 13جذلك من
أجل ضماي أك قوا لد تور ة القوانلن جالتش عاوي جعدم تعارضها مم ن

جرجح الد تور.

كما أن جمن ضلمن أجج دسلن تسولف الحقل التشل عي والمم طة المغ ولةي خاصلة فلما تع
جتسولف المبادرا التشل علة الحطوملةي جوشلطل أدق وطل قجاب جزاريي ما تع

وفجواو افتتاح جضلبه

ووجوإل تحد د أجلو او السللا لة التشل علةي

التي تسهجها كل دطومة خالل جا تها التشل علةي جذلك من خالل تعلملسها جاالتيام وها ضلمن الب نامل الحطومي التي تعدا
جتع ضل الحطومة أاساإ تسدللبها من قبل الب لمايي ابقا ألدطام الذدلل  88من الد لتوري جضلمن ذاو الب نامل الحطوميي
فهي الحطومة المغ ولة اتف و في جا تها التش ل عي التا للعة 2016 – 2011ي التي ت ا مبا لل ا د للتور 2011ي ما للمي
ولالمفجه التشلللل عي الحطوميي جهي جالقلة تتعللللمن ألجل م ا في تلار

المغ إلي ملا تعتيم الحطوملة ةعلدادا من تلداول

تش علة لتذعلل أدطام الد توري جتسذل ما جرد في و نامجها من التياماو تهف مفت ؤ مجااو السلا او العموملة القجاعلة.
ثا يا :عرض لقشارك الخبرج المتربية

ققوية غدرات الفاعلين

صناعة القا ون

عملل المغ إلي ع ل م ادلل متوالللةي ع ل تقو لة قلدراو الذلاع لن في مجلال التشلللل مي جا لللللملا في جلانلق الذلاع لن
الحطومللن جالتقسللن في مجال التشل مي جذلك من خالل العد د من المبادراو جالجهود المب جلة لتحقل ذلكي جالتي كانا لها

 10جت ك الدائل هي كاآلتي :
 دللل صلاةة السدوص القانونلةي األمانة العامة ل حطومة – المجبعة ال ملةي س ة الواائ القانونلةي ا  :األجلل 2015؛ الدللل العام لمسللاا معالجة مشللار م السدللوص التشلل علة جالتسولملةي األمانة العامة ل حطومةي مد ة المجبعة ال للملةي ا :األجلل 2015 :؛
 دللل صلاةة السدوص القانونلةي األمانة العامة ل حطومةي مد ة المجبعة ال ملةي ا  :األجلل 2015؛ دللل تحللن السدوص القانونلةي األمانة العامة ل حطومةي مد ة المجبعة ال ملةي ا  :األجلل 2015 :؛ الدللل العام دول درا او األا ل سدوص التش علةي الجبعة األجللي 2015؛ 11تس المادا من القانوي رقف  065.13المتع وتسولف أ للغال الحطومة ع ل ما ي  :و تعلني ك ما اقتعللا العلل جرا ذلكي وموجق
ق ار ل ئلس الحطومةي أي ت ف مشار م القوانلن ال املة ةلل ن أي تش م جد د أج م اجعة تش م قائف ودرا ة دول لاارهاو.
 12م للوم رقف  2.17.585صللادر في  4رولم األجل  1439ا 23نوفمب 2017ى وش ل ي درا للة األا الواجق ةرفاقها وبعض مشللار م
القوانلني الج دا ال ملة عدد  11 – 6626رولم األجل  1439ا 30نوفمب 2017ىي ص .6815 :
 13القانوي التسولمي رقف  66.13المتع والمحطمة الد لتور ة الدلادر وتسذل ا الوهل الشل ؤ رقف  1.14.139صلادر في  16من لوال
 1435ا 13أةسجس 2014ىي الج دا ال ملة عدد  8 – 6288ذج القعدا  1435ا 4بتمب 2014ىي ص .6661 :
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الستائل الم جوا في تجو الدللاةة التشل علةي جهي المبادراو جالستائل التي مطن ل مغ إل ع ضلها جتشلاا ها في ةاار
التقارإل القانوني األف قي.
فهمعانا ً من المغ إل ع ل تقو ة قدراو السللاه ن ع ل ةعداد السدللوص التشل علة جالتسولملةي فهي الجهاز الحطومي
جالتقسي المط ؤ وعلبه السللا لة التشل علة الحطوملة جضلبه عم لة ةعداد السدلوص القانونلة جم اقبتهاي جالمتم ل في األمانة
العامة ل حطومةي جومقتعللل ااختدللاصللاو المسواة و ي فهي ه ا األخل توف مس  1998ع ل هل ة ددل ة تسللمل وهل ة
المسلتشلار ن القانونللنوي 14كما ج ر ةعادا تسولمها جتو للعها لسة 2010ي 15تتعلمن كذاإاو جأا رفلعة المسلتور الع مي
جالعم يي جتتولل درا لة السدلوص القانونلة جالح ص ع ل جودتهاي جتت قل ه ا الهل ة تطو سا أ لا للا ً رصللساًي 16كما تسلتذلد
من تطو ن مسللتم داخل المغ إل جخارج ي جذلك من أجل دسللن ضللبه عم لة ةعداد السدللوص القانونلةي كما تسللاهف ه ا
الهل ة في التطو ن الغل مبا ل لطا العام لن في مدلالأ جأقسلام الشلهجي القانونلة جالتشل م ومفت ؤ القجاعاو الوزار ة
جا داراو العموملةي جذلك عن ا

مواكبة السدوص التي تقدموي وها ةلل األمانة العامة ل حطومة من أجل الدرا ة .

جةمعانا ً في تقو ة التطو ن الم تبه ومجال الدرا لاو التشل علة أج واألد ر ةعداد جصللاةة السدلوص القانونلةي عمل
نذس الجهاز الم كور أعالاي جهو األمانة العامة ل حطومةي في ةاار و نامل التوأمة المه لللسلللاتلة مم ا تحاد األجرويي ع ل
تسولف دجراو تطو سلة جز اراو متبادلة جتبادل خب اوي ا لتذاد مسها المسلهجللن جالمسلتشلار ن جاألا وهاي من المغ إل جمن
ف نسللا جا للبانلاي عقدو داخل المغ إل جفي كل من ف نسللا جا للبانلاي ارتطي التطو ن مم ف نسللا ع ل جانق ةعداد السدللوص
القانونلةي فلما ارتطي التطو ن جتبادل الفب او مم ا لبانلا فلما تع

والسشل القانونيي دلث تعتب التج وة ا لبانلة رائدا في

ه ا المجالي جاختتما وهصلدار دائل موضلوعاتلة السلاو ذك هاي جالتي تدخل ك لك في جرش التطو ن القانوني جالتشل عي
المو لمي وحلث مطن لمفت ؤ العام لن في مجال التشل م لواإ من داخل الحطومة أج خارجها اا لتذادا من ت ك الدائل في
عم لة درا ة جةعداد السدوص القانونلة.
الفقرج الثا ية :عرض لقشارك قجربة المترق

قحقيق الولوج الوا ع للقا ون

توف المغ إل ع ل تج وة مهمة في تحقل الولو الوا للم ل قانويي 17جا لللما في ل الولو المادي ل قانوي ال ي
تحق وسشل ل القانويي جا للللما السشل ل االطت جني أج ال قمي ل قانويي فالمغ إلي قوم ومجهوداو جمبادراو دملدا في ه ا
الشل يي تهف السشل القب ي أج اا لتباقيي كما تهف السشل السهائي جال لمي ل قانوي في الج دا ال لملةي جهي مجهوداو مطن
مشلاركتها في ةاار التقارإل القانوني ااف قي مم الدجل ااف قلة المعسلةي جمن ل نها أي تدعف جرش الولو ةلل القانوي في
اف قللاي جلملا ا المجلالبلة ولهصللللدار ومل لاق ل ولو ةلل القلانوني في اف قللاوي جهو أهف األجراش التي مطن أي تهف التقلارإل

 14م لوم رقف  2.97.1039صلادر في  27من رمعلاي  1418ا 26سا 1998ى وهدداب هل ة ل مسلتشلار ن القانونللن لإلداراو لدر
األمانة العامة ل حطومة.
 15م للوم رقف  2.14.194صللادر في  16من رمعللاي  1435ا  14وللو  2014ى وتغلل جتتملف الم للوم رقف  2.97.1039وتار
 27من رمعاي  1418ا  26سا  1998ى وهدداب هل ة ل مستشار ن القانونللن لإلداراو لدر األمانة العامة ل حطومة.
 16ق ار لطملن العام ل حطومة رقف  2654.10صللادر في  5للوال  1431ا 14للبتمب 2010ى وتحد د و نامل تطو ن المسللتشللار لن
القانونللن لإلداراو من الدرجة ال انلة جكلذلاو تسولم  .الج دا ال لملة عدد  18 – 5877لوال  1431ا 27لبتمب 2010ىي ص :
.4399
 17انو مقلالسلا في هل ا الشلللل ي  :رضللللواي الج ب ي الولو ةلل القلانوي  :ملداخل الملاد لة جمتج بلاتل الذط لةي مجلة علداللة للدرا للللاو
القانونلة جالقعائلةي العدد 12ي السسة ال ال ة 2020ي ص .154 – 126 :
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القانوني ااف قيي جهو ك لك من ااقت اداو التي للب أي عب نا عسها فلما ف
الوقا المعاص ومبدأ ا ع ر أدد وجه ل قانوي.

المغ إلي خاصللة أمام صللعووة األخ في

18

جتبعا ل لكي فالمغ إل سلله ع ل السش ل القب ي أج اا للتباقي االطت جني ل قانويي واعتبارا من أهف الفجواو العم لة
لوصلللول المع ومة القانونلة ةلل ع ف المفاابلن وهاي ول ةي المغ إل ذهق وعلدا ً ججعل من السشل ل اا لللتباقي ل قانوي التياما ً
قانونلاًي جذلك دسلق مقتعللاو المادا  10من القانوي رقف  31.13المتع
فلالمغ إل من خالل الجهلاز الحطومي المفت

والح في الحدلول ع ل المع ومةي 19جتبعا ل لكي

ي جالمتم لل في األملانلة العلاملة ل حطوملةي قلدم العلد لد من الفلدملاو في مجلال

ع ت مشلللار م جم فدلللاو المجالس الوزار ة جالحطوملةي

20

جك ا ع ت مشلللار م السدلللوص القانونلة الموزعة ع ل

أععلاإ الحطومةي21أج ت ك المعدا من أجل ا االب جالتع ل ع لها من قبل الموااسلني22جع ت اا لتشلاراو الدلادرا في
مجال الدللذقاو العموملةي جةل ها من الفدماو ال قملة القانونلةي كما قوم الب لماي من جهت والسش ل االطت جني لمشللار م
القوانلن المحالة ع ل من الحطومة قدللللد المدللللادقةي كما قوم وسشللل مقت داو القوانلن التي تقدم وها أععللللاإ الب لماي
ومج سل ي جهو السش ال ي تف ع ل البواوة االطت جني لمج س السواإل 23جلمج س المستشار ن.

24

 18رضللواي الج ب ي ا ع ر أدد وجه ل قانوي أم ا تع ر الدجلة وعدم تب لغها ل قانويي مقال مسشللور ع ل الموقم االطت جني ومغ إل
اللوموي تف اااالب ع ل وتار  22ةشا 2021ي ع ل الساعة 13:20ي ع ل ال اوه االطت جني اآلتي :
https://www.maroclaw.com
19دلث جاإ في المادا  10الم كورا ما ي  :و جق ع ل المه لسلاو جالهل او المعسلةي كل جاددا في ددجد اختدلاصلاتهاي أي تقومي في
ددجد ا مطايي سشل الحد األقدلل من المع وماو التي في دوزتها جالتي ا تسدر ضلمن اا لت ساإاو الواردا في ه ا القانويي ووا لجة
جملم ج ائل السش المتادة خاصة ا لطت جنلة مسها وما فلها البواواو الواسلة ل بلاناو العموملةي جا لما المع وماو المتع قة ول:
 ااتذاقلاو التي تف الش جب في مسج ا اانعمام ةللها أج المدادقة ع لها؛ السدوص التش علة جالتسولملة؛ مشار م القوانلن ؛ مشار م قوانلن الماللة جالواائ الم فقة وها ؛ مقت داو القوانلن التي تقدم وها أععاإ الب لماي؛ ...و. 20تف ااضللجالب ومهمة نشلل جداجل أعمال جم فدللاو المج س الوزار ة جمجالس الحطومةي من قبل األمانة العامة ل حطومةي جذلك
انجالقلا من كونهلا الجهلة المحلددا جالمعسللة قلانونلا ً ولهعلداد جتتبم جلداجل أعملال المجلالس الحطومللة جالمجلالس الوزار لة جمحلاضلللل
اجتماعاتها .جوالعلبه مدل حة أنشلجة المجالس الحطومة جالوزار ةي وقسلف الشلهجي العامةي التاوم ل طتاوة العامة لطمانة العامة ل حطومةي
االمادا السللاوعة من ق ار األملن العام ل حطومة رقف  2690.10صللادر في  22من مح م  1432ا 28د سللمب 2010ى وهدداب األقسللام
جالمدلللالأ التاوعة ل مد او الم كي ة لطمانة العامة ل حطومة – الج دا ال لللملة عدد  5922وتار  27من رولم األجل  1432ا3
مار 2011ى.
جانجالقا من ذلكي تتط ؤ ه ا األخل ا من خالل موقعها ا لطت جنيي ومهمة السشلل ل ه اي جالتي تقتدلل ل فلما ف المجالس الوزار ة
ع ل نش م فداتهاي ولسما شمل السش فلما تع ومجالس الحطومةي جداجل أعمال المج س جك ا م فدات .
 21سعقد مج س الحطومة من أجل البث جالمدللادقة في مجموعة من القعللا ا جاألمور كما نومها الذدللل  92من الد للتور المشللار ةلل
لللاوقاًي جتبعا ل لكي فهي األمانة العامة ل حطومة تتط ؤ ومهمة توز م مفت ؤ السدلللوص التشللل علة جالتسولملة جندلللوص ااتذاقلاو
جالمعاهداو الدجللةي ع ل مفت ؤ أععللللاإ الحطومةي جذلك ابقا ل مادا 13من القانوي التسولمي رقف  065.13المتع وتسولف جتسلللللل
أ غال الحطومة جالوضم القانوني ألععائها.
 22جذلك دسلق مقتعللاو الم لوم رقف  2.08.229المتع وهدداب مسلج ا لسشل مشلار م السدلوص التشل علة جالتسولملةي ج تع
األم تحلد لدا ً ولالقجلاعلاو جالمجلااو الواردا في ةالار اتذلاقللة التبلادل الح المب ملة ولن المم طلة المغ وللة جالوا لاو المتحلدا األم طللةي
جا لللما مجال التجارا جالدللذقاو العموملة جاا للت مار جالتجارا ا لطت جنلة جالحقوق الم طلة الذط ة جالبل ة جالشللغل  .اجذلك دسلق
الذق ا ال انلة من المادا األجلل من الم ومى.
 23مطن اااالب ع ل ع ل ال اوه اآلتي :
/http://www.chambredesrepresentants.ma
 24مطن ا االب ع ل ع ل ال اوه اآلتي :
http://www.chambredesconseillers.ma/ar
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كما قوم المغ إلي وجهود دملدا فلما تع
رقمسة أعداد الج دا ال
المفت

والسش السهائي جال

ملة ل مم طة المغ ولةي جا لما

مي في الج دا ال

لللملةي جنشللل صللللغتها ال قملة ع ل البواوة االطت جنلة لطمانة العامة ل حطومة واعتبارها الجهاز

ي جال ي تستمي ةلل مد ة المجبعة ال

لملة المط ذة وهصلدار الج دا ال

لملةي جتعلمن عم لة السشل ه اي تحقل

السشل الوا لم ل ج دا ال لملة ومفت ؤ نشل اتهاي جأهمها السشل ا العامة التي تدلدر وها مفت ؤ السدلوص القانونلة ودللغتها
الع ولة جصللغة الت جمة ال لملة الذ نسللةي جالتي تلأ ةمطانلة ا االب ع ل أعداد مس

لسة  1913أي مس

لسة السشل ي كما

أي واقي السشل او األخ ر ج ر رقمستها جا للما نشل ا ا عالناو القانونلة جالقعلائلة جا دار ةي جنشل ا ةعالناو التحذل
العقاريي جنش ا ااتذاقلاو جالمواال الدجللة.
المطلب الثا  :عرض التر ا ة القا و ية المتربية
توف المغ إل ع ل ت

مجاالت التنمية لالتعالن

للانة قانونلة ع قةي ججد متجوراي جع فا أجراش كب ر من ا صللالداو البسلو ة العملقةي

ج مطن ل مغ إل أي تشلاركها في ةاار التقارإل القانوني ااف قي مم الدجل المعسلةي جا للما مسها الت لانة القانونلة المتع قة
وااقتدلاد جاا لت مار جمساا األعمالي جالدلذقاو العموملة جالشل اكة ولن القجاعلن العام جالفاصي جالت ملساو جالعلماناوي
جمسهلا العللللملاناو المسقولةي جمطلافحلة الذسللللادي جتعي ي الحوكملة جالمسللللاإلةي جتحلد ث القجلاب العلامي جةدارا الملالللة العلامة
جةل ها.
فه ا القجاعاو ع فا ةصلالداو تشل علة هامة جتجور كبل في العشل ة األخل اي

25

جعل المغ إل نموذجا ً حتدر

و ي جتج وة تشلل علة في مطانة المج وإل ل عجاإ ضللمن ه ا القجاعاو جةل هاي جمن أم تها مجال ااقتدللاد جاا للت مار
جمسلاا األعملالي فهو المجلال ا ل ي ع ي د سلامللة جد كللة متجلدداي جهو المجلال ا ل ي مطن من خال ل أي سللللاهف التقلارإل
القانوني في تحقل التسملة المسللتدامةي فالمغ إل توف مس

للسة 1995ع ل مل اق هام لال للت ماراوي26جأصللدر وعدا مل اق

ل مقاجاو الدللغ ر جالمتو للجة للسة 2002ي27جأصللدر وعدا العد د من القوانلن كانا محه ةصللالح جتجو ي جلعل أهمها
مدجنة التجارا التي تعتب ةاارا ً قانونلا ً جامعا ً جمسوما ً لمجال التجارا والمغ إلي جكانا محل تجو معللج دي لعل أهمها ما
تبه وهصلالح جتجو نوام صلعوواو المقاجلةي 28جما تبجبهدداب السلجل التجاري االطت جني جةصلالح نوام التوالني
جقد لاهما ه ا التعد الو التي لحقا مدجنة التجارا وشلطل أ لا لي في تحسللن مه ل او مساا األعمال والمغ إلي ج لاهف
 25انو مقالسا  :رضواي الج ب ي ا صالح التش عي والمم طة لمغ ولة  :ق اإا في المسوومة التش علة ما وعد عش ة د تور 2011ي
مج ة عدالة ل درا او القانونلة جالقعائلةي العدد 15ي مار 2021ي ص .199 – 179 :
26دللث تف ةق ارا ومقتعللللل القلانوي ا الار رقف  18.95وم لاولة مل لاق لال للللت ملاراوي القلانوي ا الار رقف  18.95وم لاولة مل لاق
اا لت ماراوي الدلادر وشل ي تسذل ا الوهل الشل ؤ رقف  1.95.231صلادر في  14جمادر اآلخ ا  1416ا 8نوفمب 1995ىي الج دا
ال ملة عدد  6 4335رجق  1416ا 29نوفمب 1995ىي ص .3030 :
Dahir n° 1-95-213 du 14 joumada II 1416 ( 8 novembre 1995 ) portant promulgation de la loi-cadre n°
18-95 formant charte de l'investissement.
 27جذلك ومقتعللل القانوي رقف  53.00المتع ومل اق المقاجاو الدللغ ر جالمتو للجةي الدللادر وشلل ي تسذل ا الوهل الشلل ؤ رقف
 1.02.188الدلادر في  12من جمادر األجلل  1423اا 23وللو 2002ىي الج دا ال لملة عدد  10 – 5031جمادر اآلخ ا 1423
ا 19أةسجس 2002ىي ص .2368 :
28جذللك ومقتعللللل القلانوي رقف  73.17وسسلللل جتعو ض الطتلاإل الفلامس من القلانوي رقف  15.95المتع وملدجنلة التجلاراي فلملا ف
صللعوواو المقاجلة الدللادر وشلل ي تسذل ا الوهل الشلل ؤ رقف  1.18.26الدللادر في  2للعباي  1439ا 19أو ل 2018ىي الج دا
ال ملة عدد  6667الدادر في  6عباي  1439ا 23أو ل 2018ىي ص .2345 :
Dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 ( 19 avril 2018 ) portant promulgation de la loi n° 73-17 abrogeant
et remplaçant le livre V de la loi n° 15-95 formant code de commerce relatif aux difficultés de
l’entreprise.
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وشلطل كبل في روأ المغ إل لتسلم نقاا في مه ل

لهولة األعمال DOING BUSINESSي 29ةذ انتقل المغ إل في ف ي

لسة جاددا من ال تبة  69لسة  201830ةلل ال تبة  60لسة 312019من أصلل  140دجلة دول العالفي كما روأ المغ إل لبم
نقاا في السللسة المواللة دلث حتل ال تبة  53عالملا دسللق تق

2020ي 32جوالتالي من للاي مشللاركة ه ا ا صللالداو

التش علة ةلل تحسلن مساا األعمال والسسبة ل دجل ا ف قلة المعسلة والتقارإل القانونلة ا ف قيي جتحسلن معداتها في مه
هولة األعمال العالمي.
جعالقة ومجال التجاراي فهي المغ إل توف مس

سة  1992ع ل قانوي تع

والتجارا الفارجلةي جع ي تجو

سة

 2016ومقتعلل القانوي رقف 91.14ي33هدي من خالل ةلل م اجعة التشل م الجاري و العمل في الملدايي جا لتحعل و في
تجو ا مجموعة من األهداي لعل أهمها مالئمة التشلل ل م الواسي مم المقتعلللللاو القانونلة الدجللةي جتسولف جعق سة عم لة
اا لتل اد جالتدلد ي جتحللن تداول دما ة ا نتا الواسيي جم لسلة المذاجضلة التجار ةي جوالتالي من ل ي مشلاركت من
الدجل المعسلة والتقارإل تحقل مالئمة تش عاتها مم المقتعلاو القانونلة الدجللة.
كما أصللدر المغ إل قانوي معاصلل تع
تبسللللله المسللللاا جتق ل

وهدداب المقاجاو وج قة الطت جنلة جمواكبت ي 34ج هدي ه ا القانوي ةلل

اآلجلال المتع قلة ومفت ؤ م ادلل ةدلداب المقلاجاوي كملا هلدي ةلل اعتملاد الج قلة االطت جنللة

كو لل ة جدلدا ل قلام وا ج اإاو جالمسلاا المتع قة وهدداب المقاجاوي لواإ تع

األم وهج اإاو ةدار ة أج ضل بلةي أج

والتسلللجلل التجا ري أج التدلل أ من أجل نشلل ا عالناو القانونلة جالقعلللائلة جا دار ة المتع قة وهاي جك ا أداإ الواجباو
المتع قة وجملم ه ا الفدماو وج قة الطت جنلةي جوالتالي فهو قانوي في ةاار روه القانوي والتطسولوجلا جمواكبتهاي جا للللما
مواكبة قجاب األعمال والتطسولوجلا جالمجال ال قمي الحد ث.

 29جهو مسشللور رئلسللي دللدر عن مجموعة البسك الدجليي جهو الجبعة الفامسللة عش ل ا في ل س ل ة من التقار السللسو ة التي تقلس
األنومة التي تعيز السشاا التجاري جت ك التي تعوقها
30تق مه ل للهولة األعمال  2018ي ص  .4 :اا م ع ل عب الموقم االطت جني ال للمي ل بسك الدجليي وتار  3د سللمب 2020
ع ل الساعة 10:36ي ع ل ال اوه المبا اآلتي :
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/AnnualReports/English/DB2018-Full-Report.pdf
 31تق مه ل لهولة األعمال  2019ي ص  .5 :اا م ع ل عب الموقم االطت جني ال لمي ل بسك الدجليي وتار  3د سلمب 2020
ع ل الساعة 10:40ي ع ل ال اوه المبا اآلتي :
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/AnnualReports/English/DB2019-report_web-version.pdf
 32تق مه لل للهولة األعمال  2020ي ص  :اا م ع ل عب الموقم االطت جني ال للمي ل بسك الدجليي وتار  3د سللمب 2020
ع ل الساعة 10:43ي ع ل ال اوه المبا اآلتي :
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf
 33القانوي رقف  91.14المتع والتجارا الفارجلة الدلللادر وشلل ي تسذل ا الوهل الشل ل ؤ رقف  1.16.25الدلللادر في  22من جمادر
األجلل  1437ا 2مار 2016ىي الج دا ال ملة عدد  14 – 6450جمادر اآلخ ا  1437ا 24مار 2016ىي ص .2763 :
Dahir n° 1-16-25 du 22 joumada I 1437 (2 mars 2016) portant promulgation de la loi n° 91-14 relative
au commerce extérieur.
 34جذلك ومقتعلل القانوي رقف  88.17المتع وهدداب المقاجاو وج قة الطت جنلة جمواكبتها الدلادر وشل ي تسذل ا الوهل الشل ؤ رقف
 1.18.109الدللللادر في  2جمادر األجلل  1440ا 9سا 2019ىي الج دا ال للللملة عدد  14 – 6745جمادر األجلل  1440ا21
سا 2019ىي ص .140 :
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كما ع ي مجال ااقتدللاد جاا للت مار ةصللالدا ً هاما ً اندللق دول ةصللالح نوام العللماناو المسقولةي 35ججاإ ه ا
تو للم نجاق العلماناو المسقولةي المقدمة كعلماي

القانوي من أجل تسلهلل ددلول المقاجاو ع ل التمو لي جذلك عن ا

في عم لة ا ئتماي البسطيي جهو ما فل دعف ل مقاجاو الدللغ ر جالمتو للجة جتمطلسها من التمو ل الالزم لقلامهاي جمن ل ي
مشاركت مم الدجل ااف قلة أي وف ةاار قانوني لدعف المقاجلة ااف قلة.
كما شلطل ا اار المه لسلاتي العلاوه لمجال ااقتدلاد جاا لت مار جمساا األعمال تج وة ف دا حتدر وهاي جع ي
ودجرا مجموعة من ا صلالداو الطب ر جالهامةي لعل أهمها ما تع
مس

للسة  2002وموجق ال

وتج وة الم اكي الجهو ة لال لت مار التي ج ر ةددااها

للالة الم طلة الموجهة ةلل السلللد الوز األجل دول التدول الالمتم كي لال للت ماراوي جج ر

ةصلللالدها ومقتعلللل القانوي رقف  47.18المتع

وهصلللالح الم اكي الجهو ة لال لللت مار جوهدداب ال جاي الجهو ة الموددا

لال لللت ماري دلث لللطل ه ا ا صلللالح األخل ةاارا ً قانونلا ً جد دا ً لت ال عمل جلللاو تدخل الم اكي الجهو ة لال لللت ماري
واعتبارها لباكا ً جدلدا ً ا لتقبال م ذاو المشلار م اا لت مار ة جدرا لتها جتتبعها جمواكبة المسلت م ن في لائ ا ج اإاو
جالتداول الالزم القلام وها من أجل تمطلسهف من ةنجاز مشار عهف في أدسن الو جي.
كما ع ي ا اار المه للسللاتي لال للت مار ةدداب الوكالة المغ ولة لتسملة اا للت ماراو جالدللادراو للسة 2017ي

36

للللسة 2010ي

37

جك ا ةدداب جكالة التسملة ال قملة للللسة 2017ي ه ا ةلل جانق ال جسة الواسلة لمساا األعمالي المحداة مس

ناهلك عن الوكالة الواسلة نعاش المقاجاو الدغ ر جالمتو جة المحداة ومقتعل مل اق المقاجاو الدغ ر جالمتو جةي
مس

سة .2002
جكل للك هو الشلللل ي هسلاو تجور مه للللسللللاتي تع

ال

ومجلال الملال جاألعملالي ج تم لل في ولالهل لة المغ وللة لسللللوق

لللامللي 38جالتي أصلللبحا تتط ؤ دسلللق ا صلللالح األخل ومجموعة من المهام الطب ري لعل أهمها الت كد من دما ة

اادخار الموفؤ في األدجاو الماللةي جالسلله ع ل المسللاجاا في التعامل مم المطتتبلن جالشللذافلة جنياهة للوق ال
جع ل ةخبار المسلت م ني جالت كد من دسلن لل

للاملل

لوق ال لاملل جالسله ع ل تجبل األدطام التشل علة جالتسولملةي جالسله

ع ل م اقبة نشللاا مفت ؤ الهل او جاأل للفاص الفاضللعلن لم اقبتهاي جالت كد من ادت ام األ للفاص جالهل او الفاضللعلن
لم اقبتها لطدطام التش علة جالتسولملة المتع قة ومطافحة ةسل األموالي جمهازرا الحطومة في تسولف وق ال

املل.

 35ال ي تف وموجق القانوي رقف  21.18المتع والعماناو المسقولةي الدادر وش ي تسذل ا الوهل الش ؤ رقف  1.19.76صادر في 11
من عباي  1440ا  17أو ل  2019ىي المسشور والج دا ال ملة عدد 6771ي  16عباي  1440ا 22أو ل 2019ىي ص .2058 :
 36م للوم رقف  2.17.763صللادر في  25من رولم األجل  1439ا  14د سللمب  2017ى وتجبل القانوي رقف  60.16المحداة وموجب
الوكالة المغ ولة لتسملة اا ت ماراو جالدادراو .
Décret n° 2-17-763 du 25 rabii I 1439 ( 14 décembre 2017 ) pris pour l’application de la loi n° 60-16
portant création de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations.
 37م وم رقف  2.10.259صادر في  20من ذي القعدا  1431ا 29أكتوو 2010ى وهدداب لجسة جاسلة مط ذة ومساا األعمال.
Décret n° 2-10-259 du 20 kaada 1431 ( 29 octobre 2010 ) portant création du comité national de
l’environnement des affaires.
هي لجسة محداة لدر رئلس الحطومةي تساا وها مهمة اتفاذ التداول الطذل ة وتحسلن مساا األعمال جا اار القانوني المسا قي عالجا ع ل
تسسل تسذل ها جتقللف أا ها ع ل القجاعاو المعسلة.
38فهل لل ؤ رقف  1.13.21صللادر في فاتأ جمادر األجلل  1434ا  13مار  2013ى وتسذل القانوي رقف  43.12المتع والهل ة
المغ ولة لسوق ال املل .
Dahir n° 1-13-21 du 1er joumada I 1434 ( 13 mars 2013 ) portant promulgation de la loi n° 43-12 relative
à l’Autorité marocaine du marché des capitaux.
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فه ا المه للسللاو جالوكااو ت تي لطي تشللطل في مجموعها ةاارا ً مه للسللاتلا ً قو ا ً جمتسوعا ً جمتعدد التدخالو ما من
لل ن أي جعل مجال ااقتدللاد جاا للت مار جاألعمالي ب ى مسللتور من التجور جاازدهاري ال ي مطس من تحقل التسملة
المستدامة ل مغ إلي جمن خاللها ةلل اف قلا.
المبحث الثا  :مستويات لآ اق قنسيق لغيالج جهول قحقيق التقارق القا و

ا ريق

ةي المغ إلي جوحطف موقع اا للت اتلجي جعالقات المتمليا مم معوف الدجل ااف قلةي جاواوت الواسلة جالد للتور ةي
جالتوجلهاو جالجهود الم طلة الحطلمةي جانجالقا ً من ا مطاناو التشل علة الهائ ة السلاو ع ضلهاي مطن ل أي ذتأ مسلتو او
كب ر محتم لة ل تعلاجي القلانونيي جا لللللملا في الجلانلق المعللاري االمج لق األجلىي كملا مطن ل ي أي قت ح لفلاق مسللللتقب للة
جاعداي جلللة مه ساتلةي من أجل قلادا جتسسل جتتبم جهود تحقل مالئمة التش عاو جالقوانلن في اف قلا االمج ق ال انيى.
المطلب اول  :المعالر لالمستويات المحتملة لتحقيق التقارق القا و

ا ريق

ةي التقارإل القانوني ا ف قي المسشلودي ل معالف مبتغااي لواإ ع ل مسلتور الدجل ا ف قلة المستهدفة وعم لة التقارإل
أج ع ل مسلللتور األنومة القانونلة الطب ر المشلللمولة والتقارإل االذق ا األجللىي كما أي مسلللتو او التقارإل المسشلللودي تتعدد
جتفت ؤي جا لما ع ل مستور الجانق المعلاريي انجالقا من صلاةة القانوي جةلل دلن دذو جأر ذت االذق ا ال انلةى.
الفقرج اوللى :معالر التقارق القا و

ا ريق

ةي معالف التقارإل القانوني ااف قي المسشلللودي للتجادوها موجهلن ااسلني الموج األجل م تبه وجبلعة الدجل ا ف قلة
المعسلة جالمستهدفة وورش التقارإل القانونيي اف موج السوام القانوني األم ل ل تقارإل القانوني.
فمن دللث اللدجل المعسللة ولالتقلارإلي فلهي التقلارإل القلانوني ا ف قي المسشللللودي بتغل من خال ل تحقل تقلارإل قلانوني
ولن مفت ؤ الدجل الطام ة السللادا ضلمن وا تحاد ا ف قيوي جالتي تتوف ع ل وسلة جممار لة قانونلة تهه ها لفوت تج وة
التقارإل القانونيي جا للللما من دلث الممار لللة القانونلة المبسلة ع ل ادت ام الد لللتوري ج للللادا القانويي جت اتبلة القواعد
القانونلةي جنشل ل القانويي جادت ام المه لللسلللاو الد لللتور ة جالم اكي القانونلةي جةل ها من المباد جالبسل جالممار لللاو
المطونة لمذهوم دجلة الح جالقانوي.
أما من دللث السولام القلانوني األم لل ل تقلارإلي فهذا كاي من المع وم أن تواجد ضللللمن القلارا ااف قللة أك من عائلة
قانونلة جادداي فهساو من الدجل التي تتبسل العائ ة القانونلة األلمانلة الج مانلةي جا للما السوام القانوني الذ نسليي جهساو من
الدجل من تتبسل العائ ة القانونلة األنج و لللطسلللونيي جا للللما السوام القانوني اانج لييي كما أي هساو من الدجل من تع ي
ازدجاجلة في الم جعلة التشل علةي وحلث تجمم ولن أك من نوام جاددي جم الها المغ إلي ال ي جمم ولن السوام التشل عي
ا

الميي جالسوام القانوني الج ماني األلمانيي جا لما مس الذ نسي.
جلعل تحقل التقارإل القانوني تج ق مسلللتو لني مسلللتور أفقيي جمسلللتور عموديي فع ل المسلللتور األفقيي سبغي

تحقل التقارإل القانوني وشلطل لمولي عامي سلمل ج تذم عن األنومة القانوني الطب ر جعن التشل علة المح لةي جذلك عب
اعتماد المعا ل جمباد جالممار لللاو العامة المتذ ع لها والسسلللبة لمجموب الدجل المسلللتهدفة والتقارإلي جتتط ؤ كل دجلة
وتسي ل ت ك المعا جالمباد جف مسهجها جنوامها القانوني جالتش عي.
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أما المسللتور العمودي في تحقل التقارإل القانوني المسشللودي فهو عسل والدجل ذاو الوددا في السوام القانونيي جلعل
أهمها الدجل التي تتبسل السوام القانوني ال جماني الج مانيي جا لما السموذ الذ نسي.
الفقرج الثا ية :مستويات قحقيق التقارق القا و

ا ريق

تتعدد مسلتو او تحقل التقارإل القانوني ا ف قيي جفي كل مسلتور من المتوقم أي طوي هساو تحد او جق التغ ق
ع لها ودلللدداي جلعل أجل ت ك المسلللتور جأهمهاي هو م د ة صلللساعة القانوي جما ج ح ودلللددا من تحدي تحقل األمن
القانوني القاري ججودا القانوي وهف قلاي ج تعلمن ه ا المسلتور من التقارإل القانوني المعلاريي ضل جرا الت كلي جااهتمام
وعم لة ةعداد القانويي جصلللللاةت ي ج دخل في ذلك مجموعة من السقاا التي تعلن أي تف م اعاتها جتحقلقها ع ل المسللللتور
القاري ا ف قيي لعل أهمها ما تع

ول :

 تودلد تقسلاو جمساا ةعداد السدوص التش علة جالتسولملة؛ تودلد جتق ق تقسلاو جمساا ةعداد ااتذاقلاو جالمواال جمفت ؤ الواائ القار ة جالدجللة؛ اعتماد المعا ل الدجللة جالعالملةي في مجال جودا القوانلن جاألمن القانوني؛ تودلد المعا ل ا ق لملة جالجهو ةي جخدوصلاو التش م والقارا ااف قلة؛ اعتماد الممار او جالمعا ل الدجللة في مجال تق ق القوانلن جمالئمتها في اتجاا تودلدها جعولمتها؛ تذعلل اللقوة القانونلة جال كاإ القانوني؛ اعتماد قوانلن نموذجلة قار ة؛أ للا لا ً وسش ل القانوي جما تبه و من

جفي المسللتور ال انيي ال ي تي في الم تبة وعد صللساعة القانويي جالمتع

تحلدي الولوجللة أج الولو ي ولاعتبلار أي نشلللل القلانويي هو أهف الجوانلق في تحق الولو الملادي ل قلانويي فلجلق ف ل تق لق
جمالئمة العد د من الممار او جالمعا ل ع ل المستور ا ف قيي جا لما:
 لللاو جج للائل نش ل القانويي جخاصللة رقمسة ا ق السش ل ي جالتذطل في قاعدا ولاناو اف قلة موددا ل سدللوصالقانونلة؛
 ا ق نش القانوي جض جرا ا تلعاوها لوضعلاو وعض ف او المجتمم ذجي اادتلاجاو الفاصة؛ -لغة نش القانوي جت جمت ي ججع ها تتما ل مم ال غاو ال

ملة ومسومة الوددا ا ف قلة؛

 اعتماد قوائف جقواملس وب لوة افلة موددا.أما المسلللتور ال الثي فهو تع

وتسذل القانوي جتحدي التقللفي دلث تبه وعل ل جرا ضلللماي ممار لللاو جمعا ل

موددا ع ل مسللتور دخول القانوي دلي التسذل ي جا لللما التوصلللة والدخول دلي التسذل المهجلي لما ل من دجرا في تحقل
األمن القانونيي جك ا ي مشلتمالو تسذل القانوي ضل جرا جضلم معا ل ت يم وتذعلل مبدأ لمو ااتذاقلاو الدجللة ع ل القوانلن
الواسلةي جا للما ااتذاقلاو الم تبجة والتقارإل القانونيي جمن جهة التقللفي جةمعانا ً في ضلماي دسلن تسذل القانويي فهن اود
من جضم معا ل جقواعد قانونلة ت يم القلام ودرا ة أا السدوص القانونلة ع ل المستور ااف قيي جت ال القوانلن المتف اي
جلو ع ل المستور الواسيي ت ال ها ع ل التقارإل القانونيي جع ل التعاجي ااف قي.
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كما أن من أهف مسلتو او تحقل التقارإل القانوني ا ف قيي مسلتور تعد ل القانونيي جما ج د من تحدي التجو
جالتحللني هاذ ن األخل ن ال اي جق أي تف ا للتحعللارهما في أي عم لة لتعد ل القوانلني جوالتالي اود من م اعاا العد د
من المعا ل الالزمة في ه ا الجانقي جا للللما تع

وتودلد تقسلاو جج لللائل تحللن السدلللوص القانونلةي جاعتماد التحللن

ال قمي ل سدلللوص القانونلةي جضلل جرا مواكبة التجور الع مي جالتطسولوجي جالتقسي جتعلللملن مسلللتجدات في السدلللوص
القانونلة.
ع ل أن من المسلتو او الهامة ك لك في التقارإل المعلاريي هو مسلتور دذ القانوي جأر لذت ي جتودلد تقسلاو دذ
القانوي جأر ذت ي جاعتماد األر لؤ ال قمي.
المطلب الثا  :اآلليات لاآل اق الكفيلة بتحقيق ققارق غا و

إ ريق

اجح

ةي تحقل تقلارإل قلانوني ةف قي نلاجأي اولد ل من للللاو ةج ائللة جمه للللسللللاتللةي جلعلل أهمهلا ملا تع

ولهدلداب للللة

مه للسللاتلة لقلادا جتتبم ه ا الورش االذق ا األجللىي ه ا األخل ال ي ل لفاق كب ري ت وج وجهود تحقل التقارإل القانوني
ا ق لمي جالقاري جالعالمي االذق ا ال انلةى.

الفقرج اوللى :إحداث آلية مؤ ساقية من أجل ققريب القوا ين

إ ريقيا

لعل من ولن أهف اآلللاو المه لسلاتلة التي مطسا من خاللها ل مغ إل تسسلل جقلادا جهود تحقل تقارإل قانوني اف قيي
هو ةدداب لللة مه ساتلة طوي مهمتها األ ا لة تحقل جتتبم ه ا الورش القاري الهام.
جلعل من أهف الجوانق الم تبجة وهدداب ه ا اآلللةي هساو جانق األهداي اأجاىي ججانق طل المه ساتي جالقانوني
لإلدداب ااانلاى.
ألال :أهداف إحداث آلية مؤ ساقية لتقريب القوا ين

إ ريقيا

لعل من أهف األهداي اا ت اتلجلة التي جق أي تسبسي ع لها اآلللة المه ساتلةي المقت ح ةددااها لتتبم جرش التقارإل
القانوني في اف قلاي مطن ة ادها في األهداي اآلتلة :
 مالئمة جتق ق جتودلد القوانلن ولن دجل القارا ااف قلة؛ اانذتاح ع ل تجارإل التطتالو الجهو ة جا ق لملة جالقار ة في مجال تحقل ااندما جالتقارإل القانونيي جمحاجلةةو ام اتذاقلاو ج

اكاو جتبسي مشار م جأجراش في ه ا المجال؛

 تعي ي جدعف قدراو الدجل ا ف قلة الععلذة في مجال الت ال جالتسولف القانوني؛ جضم معا ل ي جقواعد معلار ة متذ ع لهاي جتتما ل مم المعا ل الدجللة جالعالملة في مجال جودا القوانلن جاألمنالقانوني؛
 -ةعمال اللقوة جالتلق القانوني القاري جالدجلي وما ستوعب من ا تباقلة جمن ذكاإ قانوني؛
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 جضم مساا جةج اإاو جلجال موددا خاصة في القوانلن ذاو العالقة واا ت مار جالتجارا جاألعمال جالسلادةجالدرا ة جالتطو ني جالتسسل في ذلك مم المسوماو جالهل او ا ق لملة جالجهو ة جالموضوعاتلة؛
 جضم تش عاو جقوانلن مشت كة جنموذجلة في مجااو معلسةي جا لما في مجااو مساهمة في تحقل التسملةالمستدامة في اف قلا؛
 اقت اح ججضم ةاار مشت و و ام اتذاقلاو التعاجي جالدعوا ل مشاركة جاانف اا فلها؛ ةدداب قاعدا ولاناو موددا تعف مجموب الد اتل جااتذاقلاو جالقوانلن في اف قلا؛ ةصدار تقار جتوصلاو دجر ة تهف تعي ي التعاجي جالتقارإل القانوني في اف قلا؛ جضم جاائ م جعلة جمواال ف علة تهف التذعلل الموضوعاتي ألجراش التقارإل القانونيي جا لما جضم مل اقالولو ةلل القانوي وهف قلاً.

ثا يا :الشكل المؤ ساق لالقا و

حداث آلية لتقريب القوا ين

إ ريقيا

عتب جانق الشلطل المه لسلاتي جالقانونيي من أهف الجوانق األ لا للة في ةدداب أ ة لللة مه لسلاتلةي جهو هف التسلملة
جالمق جا اار القانونيي جالتطو ن جةل ها من األمور الشط لة.
جتبعا ل لك قت ح كتسملة له ا اآلللةي وللل والوكالة القار ة لمالئمة جتق ق القوانلن في اف قلاوي جاي تف ةددااها عب
اتذاقلة أج و توكول دجليي تف ا عالي عس من خالل تسولف م تقل قاريي عللف دعللور مفت ؤ الوزراإ المعسللن والشللهجي
القانونلة في و دانهفي جا لللما الوزراإ المط ذلن وشللهجي التشلل م صللساعة القانويي كما هو الشلل ي والسسللبة لطمانة العامة
ل حطومة في المغ إلي جمعها الب لماي.
كما قت ح أي طوي مق والوكالةو وال واا جهي العاصلللمة المغ ولة التي لللتعلللج م وجهود تسسلللل جقلادا جرش
التقلارإلي ع ل أي تتعللللمن والوكلاللةو ف جب في مفت ؤ العواصللللف الطب ر ولاللدجل المعسللةي أج ع ل األقلل أي تتوف ع ل
مفاابلن ر مللن في طل لجاي ومفت ؤ الدجل ا ف قلة المعسلة وورش التقارإل.
جع ل مستور مطوناو والوكالةوي فهن قت ح أي تتطوي من ععو ة:
 التم ل لاو الحطوملة لمفت ؤ الدجل األف قلةي جا للما تم ل لة أي جهاز ةداري تولل الشلهجي القانونلة جصلساعةالقانوي كما الش ي والسسبة لطمانة العامة لحطومة المم طة المغ ولة؛
 التم ل لاو الب لمانلة لمفت ؤ الدجل ااف قلة؛ ضف التم ل لاو األكاد ملة لمفت ؤ الدجل األف قلة.الفقرج الثا ية  :آ اق موغع المترق من ربط التقارق ا ريق بالتقارق القا و

ا غليم لالقاري لالعالم

وذعللل الموقم الجغ افي المتملي ل مغ إلي جعالقات التار فلة جال قافلة جا نسللانلة المتسوعة جالوا للعةي المبسلة ع ل
اانذتاح جالتعاجي الدجليي جووا جة قلم المتجدرا مس لاي السسلني جاختلارات الد مق االة.
فلهي المغ إل مههلل ل تذطل وجلد لة في خوت ةملار تج ولة تسسللللل جقللادا جهود تحقل تقلارإل قلانوني قلاري جةق لمي
جولن -قاريي جلما ا المساهمة في تسسل جهود تحقل تقارإل قانوني عالميي في فل السلاق العالمي الجد د لعولمة القانوي.
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فلالمغ إل ل تج ولة مهملة في هل ا البلاإلي أا جهي تج ولة التقلارإل القلانوني ولن المغ إل جااتحلاد األجرويي 39ذللك أي
المغ إل اختار مس السلتلساو من الق ي الماضلي التعاجي جااقت اإل من أجرجواي جذلك من خالل الوضلم المتقدم ال ي حول
ول للدر ااتحلاد األجرويي جال ي من أهف لللل جا نجلادل تحقل تقلارإل قلانوني مم تشلللل علاو ااتحلاد األجرويي ل ا كلاي من
الجبلعي أي عملل ع ل مالئملة تشلللل علاتل مم ت لك المعمول وهلا في أجرجولا ضللللمن العلد لد من المجلااوي وحللث للللط لا
التشل عاو األجرجولة وذعل عوامل تار فلة مدلدرا ً ا لتودل مس العد د من السدلوص القانونلةي جازال سلتودي ج سلت هف
مس العد د من السوف القانونلة المعاص ل اي جذلك وغلة تحد ث جعد ل نة قوانلس ي جخاصللة من دلث اعتماد المعا ل األجرولة
المشت كة.
جتبعلا ل للكي عتب المغ إل نموذجلا ً نلاجحلا ً ل تقلارإل القلانوني ولن المغ إل جااتحلاد األجرويي ج مطن ولالتلالي أي علق
ت ال ا ً ميدججا ً في ه ا الدلددي فلمطن ل مغ إل أي سلاهف في ةنجاح جرش التقارإل القانوني ا ف قي المسشلود كما م وساي كما
مطن أي عق دجرا ً أك دسلللا للللة جذج أوعاد ا لللت اتلجلة جهو روه تج وة المغ إل في التقارإل القانوني األجروي وورش
التقارإل القانوني ا ف قيي جوالتالي قلادا م

لللاا معلار ة ولن أجرجوا جةف قلاي جوالتبم تسسلللل جهود تحقل تقارإل قانوني

أجروي – اف قي.
جع ل المسللتور ا ق لميي جا لللما ع ل مسللتور للمال ةف قلا جدجل دوت البح األولض المتو للهي فهي المغ إل
ولاعتبلارا السموذ السلاجأ ل تقلارإل القلانوني ولن المم طلة المغ وللة جااتحلاد األجرويي مطن أي طوي لل تل ال ع ل تحقل
الوددا جالتطامل ا ق لمي من خالل القانويي أج واألد ر تحقل التطامل ا ق لمي من خالل التقارإل القانونيي جالمسللاهمة في
تقارإل أجرجوا مم و داي أخ ر في المغ إل الع وي جالش ق األج هي جوالتالي مطن أي نتوقمي جلو ع ل المدر البعلدي تقارإل
قانوني ولن الدجل الشللاا لة المج ة ع ل دوت البح األولض المتو للهي و ج للم معانل الجغ افلةي ه ا المسجقة الجغ افلة
الودلدا ع ل كوكق األرت التي ت تقي فلها القاراو ال الب األف قلة جاآل للو ة جاألجرولةي ج مطن من خالل ذلك أي تتشلطل
تج ولة قلانونللة رائلدا جمتقلدملة تسللللتوعلق هل ا القلاراو ال البي وملا مطن أي عللد لهل ا المسجقلة تل ال هلا القلانوني التلار فيي
واعتبارها موان ألهف األنومة القانونلة الطب ري وما في ذلك السوام القانوني ال جماني جالسوام التش عي ا

المي.

من جهلة أخ ري جفي فلل جهود تحقل التقلارإل القلانوني العلالميي فلهي المغ إل ل تجلارإل دجلللة هلاملة في ةالار اتجلاا
عولملة القلانويي جاالتيام ولالمعلا ل اللدجلللةي فهو م تبه من جهلة ومجموعلة من المعلا ل اللدجلللة التي توصللللي وهلا المسوملاو
الدجلل ةي من قبلل مسومة األمف المتحداي جمسومة التغ ة جاليراعةي جمسومة الدحة العالملةي جةل ها ك ل .
كما أي المغ إل من جهة اانلة م تبه والوا او المتحدا األم طلة من خالل اتذاقلة التبادل الح ي التي تف توقلعها لسة
2004ي جدخ ا دلي التسذل

للسة 2006ي جقد كاي له ا ااتذاقلة أا دتل ع ل عم لة ا نتا التش ل عي في المغ إل .ج وه

ذلك عم لاًي من خالل العد د من األم ةي لعل أهمها مسلج ا نشل مشلار م السدلوص التشل علة جالتسولملة قبل ع ضلها ع ل
مج س الحطومة اكما م و وساىي فه ا السش هو م ال من االتياماو المسب قة عن ه ا ااتذاقلة.
جضلمن قارا أم طا الشلماللة نذسلهاي فهنها اود من الت كل و ي المغ إل دخل في مذاجضلاو لسة  2008و ام اتذاقلة
التبادل الح الشامل مم كسداي ال ي رةف كونها ازال في اور التذاجت فهي العمل جاري من أجل رفم التحد او التي تعلق ي
جهو ااتذاق ال ي للللتف مسجقلاًي والسو ل تعاجي جالتطامل ولن المغ إل جكسدا في مفت ؤ الملاد ن ااقتدلللاد ة جالسللللا للللة
 39انو وه ا الفدلوص مقال ل دو وما لي المغ وي المحسكي جالسلذل السلاو ل مم طة المغ وي في كل من اللاواي جكسداي أ لتاذنا محمد
الجسجيي من أجلل تقلارإل قلانوني مسللللتلدام ولن المم طلة المغ وللة جا تحلاد األجرويي نوفمب 2017ي مج لة والتواصلللللو مج لة السلادي
الدو وما ي المغ ويي ب 29 :ي ذج القعدا  1439هل  -وللو 2018مي ص .56 – 35 :
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جاألمسللةي 40كسلدا من جهتهلاي أو ملا اتذلاقللة ل تبلادل الح مم ااتحلاد األجرويي تسللللمل وااتذلاقللة ااقتدللللاد لة جالتجلار لة
الشلللام ةوي جهي ااتذاقلة التي دخ ا دلي التسذل في  21لللتسب  .2017في دلن أي ختف اتذاقلة مماا ة ولن الوا او المتحدا
األم طلة جااتحاد األجروي شطل هدي موالي ججيإ كبل من التقارإل القانوني المو م.
مسجقلاًي للسلا لور مسل لة جقا دتل تجد المم طة المغ ولة نذسلها م تبجة وعالقاو أك قوا جعمقا ً مم ل كائها في
أم طلا الشللللملالللةي جذللك ةلل جلانلق العملل المتع

ولالتقلارإل القلانوني مم ااتحلاد األجرجويي جكل ا ةلل جلانلق جرش التقلارإل

القانوني ا ف قيي جنتلجة ل لكي فهي المم طة المغ ولة لتطوي جيإا ً من التقارإل القانوني ال واعيي المغ إلي أجرواي أف قلاي
أم طا الشماللة.
الخاقمة :
جفي الفتامي فهي الفالصلة التي مطن الف ج وها من ه ا الدرا لةي هي أي جرش التقارإل القانوني ا ف قيي ل من
المه داو جمن أجج السجلاح جمن المسللللتقبلل ما طذيي ل تذطل وطلل جد ة في الدعوا ةل ل ي جتذعل ي واعتبارا أدد العوامل التي
مطن من خاللها ف قلا جضلللم خجواو ااوتة جكب ر في اتجاا تحقل التسملة المسلللتدامةي ةعماا لسهل التسملة ال اتلة القائف
ع ل تسملة ةف قلا وهف قلاي مم الت كلد ع ل أهملة جأه لة الدجر ال ي مطن أي قوم و المغ إل في تحقل ه ا الورش القانوني
جالقاري الهامي جذلك لما ل من مههالو جخب او في المجال القانونيي جا لما في مجال التعاجي جالتقارإل القانوني.
النتائج :
 جرش التقارإل القانوني ا ف قي ل مه داو جمقوماو ل سجاح؛ تسوب جةسل المستو او جالمجااو المحتم ة لتحقل التقارإل القانوني؛ أه لة المغ إل لتسسل جقلادا جرش التقارإل القانوني ا ف قي؛ -توف المغ إل ع ل تج وة قانونلة جاسلة جت

انة قانونلة هامة مطن أي تساهف في تحقل التقارإل القانوني

ا ف قي؛
 توف المغ إل ع ل خب ا دجللة في جرش التقارإل القانونيي جا لما جرش التقارإل القانوني مم ااتحاداألجروي؛
التوصيات :
 الدعوا لبدل كافة الجهود الحملدا من أجل تحقل جرش التقارإل القانوني ا ف قي؛ دعوا المم طة المغ ولة اارا جرش التقارإل القانوني ع ل الدجل ا ف قلة؛ -دعوا المم طة المغ ولة لتسسل جقلادا جرش التقارإل القانوني ا ف قي.

 40جذلك دسلق ما تج ق ل ال قاإ ال ي ج ر في ةاار ل سل ة السقا لاو دول العالقاو الدجللة ل مغ إلي المسوف من قبل المعهد الم طي
ل درا للاو اا للت اتلجلةي وم الفملس  7مار  2013ندجا نقاش دول موضللوب  :والعالقاو المغ ولة الطسد ة  :الحدللل ة جاآلفاقو
قاما وتسشللجها لعادا لذل ا كسدا والمغ إلي السللدا لاندرا ماكارد ل ) (Sandra Mc CARDELLوحعلور خب اإ مغاروة جكسد وي
في القعا ا ااقتداد ة جالجلو لا لة.
اا م ع ل وتار  2021 08 13ع ل الموقم االطت جني ال مي ل معهد :
https://www.ires.ma

Page 93

www.africanscientificjournal.com

African Scientific Journal
ISSN : 2658-9311
Vol : 3, Numéro 8, Octobre 2021

الئحة المراجع:
المقاالت :
 رضواي الج ب :الولو ةلل القانوي  :مداخ الماد ة جمتج بات الذط ةي مج ة عدالة ل درا لللاو القانونلة جالقعلللائلةي العدد 12ي

.

السسة ال ال ة 2020؛
ا صلالح التشل عي والمم طة لمغ ولة  :ق اإا في المسوومة التشل علة ما وعد عشل ة د لتور 2011ي مج ة عدالة

.

ل درا او القانونلة جالقعائلةي العدد 15ي مار
.

2021؛

ا ع ر أدد وجه ل قانوي أم ا تع ر الدجلة وعدم تب لغها ل قانويي مقال مسشلللور ع ل الموقم االطت جني ومغ إل
اللومو.

 محملد الجسجيي من أجلل تقلارإل قلانوني مسللللتلدام ولن المم طلة المغ وللة جا تحلاد األجرويي نوفمب 2017ي مج لةوالتواصلو مج ة السادي الدو وما ي المغ ويي ب 29 :ي ذج القعدا  1439هل  -وللو 2018م.
الدالئل:
 دللل صللاةة السدلوص القانونلةي األمانة العامة ل حطومة – المجبعة ال لملةي ل سل ة الواائ القانونلةي ا  :األجلل2015؛
 الدللل العام لمسلللاا معالجة مشلللار م السدلللوص التشل ل علة جالتسولملةي األمانة العامة ل حطومةي مد ة المجبعةال

ملةي ا  :األجلل 2015 :؛

 -دللل صلاةة السدوص القانونلةي األمانة العامة ل حطومةي مد ة المجبعة ال

ملةي ا  :األجلل 2015؛

 -دللل تحللن السدوص القانونلةي األمانة العامة ل حطومةي مد ة المجبعة ال

ملةي ا  :األجلل 2015 :؛

 الدللل العام دول درا او األا ل سدوص التش علةي الجبعة األجللي 2015؛التقارير:
 -تق

مه

هولة األعمال 2018؛

 -تق

مه

هولة األعمال 2019؛

 -تق

مه

هولة األعمال 2020؛

المواغع الكترل ية:
 -الموقم االطت جني ال

مي لمج س السواإل :

 -الموقم االطت جني ال

مي لمج س المستشار ن :

 -الموقم االطت جني ال

مي التاوم ل بسك الدجليي جالفاص وتق

 -الموقم االطت جني ال

مي ل معهد الم طي ل درا او اا ت اتلجلة :

/http://www.chambredesrepresentants.ma

http://www.chambredesconseillers.ma/ar
مه

هولة األعمال :
https://www.doingbusiness.org/

https://www.ires.ma
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