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 2021 رجنبد 18 – 17 أيام

 

 

رية بالمغرب بعد  المحاكم اإلدا

وسؤال  سنة 25مرور أكثر من 

 النجاعة القضائية
 ندوة علمية تنظمها 

 العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بطنجة كلية

 بشراكة مع الوكالة القضائية للمملكة 
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أرضية الندوة

ي إطار انفتاح  يأتي تنظيم هذه الندوة العلمية من طرف كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بطنجة بشراكة مع الوكالة القضائية للمملكة ف

بين   باملغرب  إليه اإلدارات العمومية  الفاعلين األكاديميين والفاعلين الجامعات املغربية على محيطها االقتصادي واالجتماعي، وفي سياق الحوار الذي تتطلع 

باعتبارها العمومية  املرافق  في عمل  النجاعة  من  للرفع  الرؤى  وتوحيد  األفكار  وتالقح  لتكامل  تحقيقا  كل من موقعه واختصاصه،  للتنمية    اإلداريين،  قاطرة 

 الجماعات تجاه اإلدارة وضمان سيادة القانون. املنشودة ببالدنا، وذلك انطالقا من الدور الفعال للقضاء اإلداري في حماية حقوق األفراد و 

طار، إحداث املحاكم اإلدارية بمقتض ى القانون رقم  فكما هو معلوم، فقد انخرط املغرب في مسلسل إصالحي للقضاء، ومن بين ما تم تحقيقه في هذا اإل 

، والشك أن إحداث قضاء  80.03، وقد تال ذلك إحداث محاكم استئناف إدارية بمقتض ى القانون رقم  1994مارس    4والذي تم العمل به ابتداء من    41.90

اإلدارية، سيما تلك التي تمارس من قبل األشخاص املعنوية العامة، من    متخصص في املنازعات اإلدارية ساهم في الرفع من فعالية املراقبة القضائية لألعمال 

املغفور له الحسن الثاني  خالل مواكبته لعمل املرافق العامة، وتوجيهه لها في عالقتها باملواطنات واملواطنين، تلك العالقة التي كانت محط اهتمام جاللة امللك  

علن فيه جاللته عن إحداث املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان واملحاكم اإلدارية، وعلى نفس النهج سار جاللة الذي أ 1990مارس  8في خطابه التاريخي ليوم 

عالقة اإلدارة    امللك محمد السادس حيث شخص في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة األولى للوالية التشريعية العاشرة املعوقات التي تحول دون تحسين

 "كما أن املواطن يشتكي بكثرة من طول وتعقيد املساطر القضائية، ومن عدم تنفيذ األحكام وخاصة في مواجهة اإلدارة...«. فيه ما يلي:  باملواطن، إذ جاء 

القضاء اإلدوأم         ألقت مهمة كبيرة على عاتق  أدوار جديدة،  العامة وما ترتب عن ذلك من منحها  املعنوية  التي مست وظائف األشخاص  التحوالت  اري  ام 

على املنازعات  ال يتوقف دوره عند تطبيق القانون    –حسب رأي بعض الفقه اإلداري    –للمساهمة الفعالة  في مواكبة هذه التحوالت، خاصة أن القاض ي اإلداري  

مع املصلحة العامة والتي تتكفل اإلدارة بتحقيقها، فضال عن أن القاض ي اإلداري،   تتالءماملعروضة أمامه، وإنما يمتد دوره إلى حد إنشاء القواعد القانونية التي  

جعيات أخرى في أحكامه، مثل املرجعية اإلسالمية  وحسب ما يظهر من خالل أحكامه النيرة، ال يبقى حبيس النصوص القانونية بل يتعدى ذلك إلى اعتماد مر 

 تها ومظاهرها. ومبادئ العدل واإلنصاف باإلضافة طبعا إلى تطبيق االتفاقيات ذات الطابع الكوني، سيما منها املتصلة بالحقوق والحريات في مختلف تجليا
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)تتمة( أرضية الندوة

املجتمع،  وقد ساعد هذا التوجه العام للقضاء اإلداري، إلى إبراز دور السلطة القضائية في ضبط التوازنات وتكريس الحقوق والحريات لجميع مكونات        

الهرم القضائي املغربي والتي تجسد وحدة القضاء املعتمد في بالدنا، أصدرت العديد من القرارات التي ويكفي أن نشير إلى أن محكمة النقض باعتبارها على رأس  

 تكرس ضوابط املشروعية والشرعية وتعمل على تخليق املمارسة اإلدارية من خالل املواجهة الصارمة ألي تجاوز للسلطة من طرف اإلدارة. 

العلمية، بحيث يمكن من خاللها الوقوف على حصيلة عمل املحاكم اإلدارية باملغرب بعد مرور أزيد من ربع قرن على  وهنا تكمن أهمية هذه التظاهرة             

نية والواقعية التي إحداثها من منظور قانوني يعتمد على تشخيص أهم اإلشكاليات القانونية والواقعية التي ال زالت مطروحة، وكذا تحديد أهم العوائق القانو 

ن في سياق  تحد من  إليه من جانب قانوني صرف، بل ال بد من مقاربته  النظر  في نفس الوقت أن هذا الحدث ال يمكن  جاعة القضاء اإلداري، مستحضرين 

اعد على  علمية تسالتحوالت التي تعرفها اململكة املغربية، سيما على املستوى الحقوقي واالجتماعي والسياس ي، والوصول من خالل كل ذلك إلى حلول وخالصات  

 ة أخرى. تحقيق التوازن املنشود بين حماية املال العام وضمان استمرارية املرفق العمومي من جهة، وحماية حقوق وحريات األفراد والجماعات من جه

دارية ضد اإلدارات واملؤسسات العمومية  وتزداد أهمية هذه الندوة العلمية أيضا إذا أخدنا بعين االعتبار ارتفاع عدد القضايا املرفوعة أمام املحاكم اإل           

تساع نشاط  والجماعات الترابية، خاصة خالل العقد األخير، بسبب عدة عوامل منها على الخصوص النهوض بالجماعات الترابية وتطوير آليات اشتغالها وا

و ما ترتب عن كل ذلك من إقرار    2011دور دستور اململكة لسنة  اإلدارات العمومية بالنظر للمهام الجديدة التي أصبحت تضطلع بها في مختلف املجاالت بعد ص

ون باإللغاء ضد  مسؤولية الدولة في قضايا جديدة مثل الخطأ القضائي، ودسترة دعوى اإللغاء ضد كل القرارات اإلدارية، وإقرار أحقية القاض ي ممارسة الطع 

 دية وغير ذلك من الدعاوى والطعون التي لم يكن باإلمكان ممارستها من قبل.قرارات املجلس األعلى للسلطة القضائية املتعلقة بوضعيتهم الفر 
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الندوة  ستعالجها التي اإلشكاليات

  وما اإلدارية املحاكم إحداث على  قرن  ربع  من  أزيد مرور  وبعد ببالدنا، املتواصل واإلدارية والقضائية  التشريعية اإلصالحات  مسلسل خضم وفي سبق، ما   ضوء في      

  أجلها من  التي واألهداف الغايات تحقيق في ودورها اإلصالحات؟ هذه في اإلدارية املنازعات مكانة  عن نتساءل ،2011 لسنة اململكة دستور  صدور  على  سنوات 10 يقارب

 متخصص؟   إداري  قضاء إحداث تقرر 

 بهذا  طرحت التي اإلشكاليات   مع النقض بمحكمة اإلدارية الغرفة قضاء خاصة اإلداري  القضاء تعامل وكيف املنازعات، من النوع هذا حل في اإلداري  القضاء دور  هو  وما

 اإلداري؟  القضاء  عمل في عناصرها  بمختلف القضائية  النجاعة تحققت وهل الخصوص؟

 املصلحة  حماية وضوابط جهة، من  والحريات للحقوق  الكاملة القضائية الحماية  متطلبات بين املنشود  التوازن  تحقيق اإلداري  القضاء استطاع هل واحدة،  وبجملة         

  ثانية؟ جهة  من  تجلياتها جميع في العامة

 : اآلتية املحاور  خالل من  وتفكيكها مناقشتها العلمية الندوة  هذه تروم التي اإلشكاالت  هي تلكم        

 .ورها في تحقيق النجاعة القضائيةاملحور األول: التحوالت البنيوية للمحاكم اإلدارية ود

 .املحور الثاني: اإلشكاالت القانونية والعملية املطروحة أمام املحاكم اإلدارية وموقف االجتهاد القضائي منها
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 16:30إلى  15:30 الساعة من /  2021-12-17االفتتاحية  الجلسة

 كلمة السيد رئيس الجامعة
 كلمة السيد العميد

 كلمة السيد الوكيل القضائي للمملكة
 18:20إلى  16:50من الساعة  / 2021 دجنبر 17الجمعة  / الجلسة األولى

 القضائية النجاعة تحقيق في ودورها اإلدارية للمحاكم البنيوية التحوالت األول: املحور 

 استراحة شاي

 دكتوراهكز المر ورئيسطنجة  -عديالك السبجامعة عبد امل عليم العاليذ التاتأس، محمد يحيارئيس الجلسة: د.  
كلية الحقوق  ب  التعليم العالي  أستاذ، مساعد القادر   عبد د. ❖

   ر حقوق اإلنسانومنسق ماست نجةط ب
 واإلقليمية  الدولية  واملعايير   الوطنية املرجعية بين العمومي التجمع لحرية  القانونية الحماية

   رئيس قسم بالوكالة القضائية للملكةذ. عالء حميدي،  ❖
ور القاض ي اإلداري في تحقيق التوازن بين حماية الحقوق والحريات وتحقيق املصلحة العامة وضمان  د

 استمرارية املرفق العمومي 

أكدال   كلية الحقوق ب  التعليم العالي  ستاذ أ، بوعزاوي  بوجمعة. ذ ❖

 الرباط  -
 القانونية  القاعدة إنشاء في اإلداري  القاض ي دور 
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 12:00إلى  09:30/ من الساعة  2021 ردجنب 18 السبت /الثانية الجلسة 
 طنجةعام بكلية الحقوق بأستاذ القانون ال، حسن الجماعيرئيس الجلسة: د.  

  الوكيل القضائي للملكةذ. محمد قصري،  ❖
  دور  وأي  أديبيةالت  املسؤولية نظام أسس وضع نحو: باملغرب الترابية للجماعات الجديدة التطورات

 تكريسها  في اإلداري  للقاض ي

أستاذ  و ان  تطو كلية الحقوق بنائب عميد ، علي الحنودي .د ❖

 ك السعدي التعليم العالي بجامعة عبد املال 
 القضائي  العمل مست التي الدستورية املنظومة في الحاصلة املتغيرات

 النجاعة القضائية  تحقيق في اإلداري  القضاء دور  دكتور في الحقوق ومدير مجلة "محاكمة"، د. عزالدين املاحي ❖

جة بطن  الحقوق  بكلية  العالي  التعليم ةأستاذ ،العيدوني وداد   .د ❖

 ائيةية والقضومنسقة ماستر املهن القانون
 اإلدارية  املحاكم أمام الخاص القانون  قواعد تطبيق

 اإلداري  القضاء أمام التعمير منازعات  وق بطنجةكلية الحقأستاذ القانون العام ب ، يحيا الكبير   عبد. د ❖

 القضائية  الوكالةمسؤول سابق بد. يونس الحسوني األزرق،   ❖

 أستاذ بجامعة الحسن األول / سطات   -للملكة 
 دور الوكالة القضائية في الدفاع عن املال العام أمام القضاء 

 أساليب تجويد اإلدارة القضائية للمحاكم اإلدارية  نائب مدير التحديث بوزارة العدل ذ. يوسف أوسوح،  ❖
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 14:30إلى  12:30/ من الساعة  2021 برجند 18 تالسب/  ةلثالثا الجلسة

 املطروحة أمام املحاكم اإلدارية وموقف االجتهاد القضائي منها عمليةثاني: اإلشكاالت القانونية واللاملحور ا

 وق بطنجة كلية الحقالقانون العام ب ةأستاذ، سعيدة العثماني. ةالجلسة: د ةرئيس 

أستاذ  و   طنجةكلية الحقوق بنائب عميد ، بوالسأ حميد .د ❖

 ك السعدي التعليم العالي بجامعة عبد املال 
 بطنجة  الحقوق  كلية  - الشرعية وفحص   املشروعية رقابة بين اإلداري  القاض ي

 للمملكة القضائية  رئيس قسم بالوكالةذ. بهاء الدين الزباخ،  ❖
ضوء املحددات الضابطة للقرار السلبي والقرار الضمني بالقبول  في  55.19قراءة في مقتضيات القانون  

 انطالقا من عمل املحاكم اإلدارية 

  املالك عبد   بجامعة العالي  التعليم أستاذ، يحيا محمد .د ❖

 الدكتوراه   مركز  ورئيس  طنجة -  السعدي

  على املادي واالعتداء  العامة املنفعة ألجل  امللكية  بنزع املتعلقة املنازعات في القضائي  االجتهاد تطور 

     العقارية امللكية

  القضائية بالوكالة مصلحة رئيس ذ. عبد الرحيم أزغودي،  ❖

 للمملكة
 النوعي االختصاص تنازع وإشكاليات   اإلدارية املحاكم أمام التقاض ي إجراءات خصوصية

 والتطبيق   النص بين  اإلدارية املساطر تبسيط بطنجة الحقوق   بكلية العام  القانون  أستاذة، بوخيزو نسرين د. ❖
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 17:30إلى  14:50من الساعة  / 2021 برجند 18 تالسب/  الرابعة الجلسة

 أمام املحاكم اإلدارية وموقف االجتهاد القضائي منها املطروحة عمليةثاني: اإلشكاالت القانونية واللاملحور ا

 كلية الحقوق بطنجةأستاذ القانون الخاص ب، مهدي مسراررئيس الجلسة: د.  

 واملعوقات  اآلليات: العامة  املعنوية األشخاص  مواجهة في الصادرة   األحكام تنفيذ الوكيل القضائي للملكةذ. محمد قصري،  ❖

 تطور االجتهاد القضائي في منازعات تسوية الوضعية الفردية للموظفين والعاملين بمرافق الدولة  للمملكة القضائية بالوكالة مصلحةرئيس ، الحسين كداحذ.  ❖

 العمومية الصفقات منازعات خالل  من  العام املال حماية  في اإلداري  القاض ي  دور  للمملكة  القضائية بالوكالة مصلحةرئيس ذ. أحمد اليعالوي،  ❖

كمة  وق وقاضية باملحورة في الحقتدك ،هاجر السعيدي .ةد ❖

     بالرباط االبتدائية اإلدارية 
 الضريبي التظلم إلزامية حول   اإلداري  القضاء  توجهات

       الجبائية العدالة وإشكالية  والتحصيل  التأسيس بين الضريبية املنازعات ممثل عن املديرية العامة للضرائب  ❖

 االنتخابية العملية  مشروعية ورقابة اإلداري   القاض ي بطنجة الحقوق  بكلية عامال  القانون  أستاذ، جردان إدريس .د ❖

  القضائية بالوكالة مصلحةرئيس  ذ. بوسلهام الشمعة،  ❖

 للمملكة
 خصوصيات الخبرة القضائية في املنازعات اإلدارية وإشكالياتها القانونية والعملية 

 
 


