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 الحماية الزجرية للجر  الحث  ي  الااون  النااي  لشغل 

 

 أخشي  عبث هللا

عالقات الشغل و النظم الحمائية –املاستر باحث في سلك   

-كلية لحقوق بسطات -   

 

 ماثمة:

  

همت لقد تفاقمت ظاهرة تشغيل األحداث في الدول النامية ، و التي يمكن ارجاعها الى عدة عوامل  سا

كها أو تفك في اقتحام العديد من األحداث لعالم الشغل ، و ذلك نتيجة لفقدان األسرة ملن يعيلها

الي إضافة الى عوامل الفقر ، و الهجرة من البوادي الى الحواضر ، و تعمق ظاهرة الهدر املدرس ي و تو 

راملغربية.األزمات االقتصادية و االجتماعية مما أثر سلبا على الوضعية االقتصادية و االجتماعية لألس  

باهتمام املنتظم الدولي من حالل  و يعد شيوع تشغيل األحداث من املواضيع األولى التي استأثرت

مجموعة من االتفاقيات و التوصياتو الصادرة عن منظمتي العمل الدولية و العربية  التي استرعت 

 انتباه التشريعات املقارنة و الوطنية .

ض و حماية لألجير الحدث ، أولى القانون الجنائي للشغل رعاية خاصة للعمال األحداث عن طريق فر 

وص العقوبات الزجرية على املشغل في حالة عدم احترامه لقواعد تشغيل األحداث املنصمجموعة من 

من  عليها في الكتاب الثاني من مدونة الشغل و خاصة في القسم الثاني ، وذلك بناء على مجموعة

األحداث .  ثتمثل في حداثة سنهم أو تشغيلهم في بعض األعمال التي تتنافى و طبيعة االعتبارات التي  
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بيد أن التساؤل املطروح و اإلشكالية التي تفرض نفسها في مدى كفاية هذه الجرائم و العقوبات املعدة 

 لها في ردع املشغلين و منعهم من خرق القواعد الحمائية للألجراء األحداث .

 

 و من هنا يمككنا بسط التساؤالت التالية ،

ن تكمن مظاهر حماية األحداث في منظومة القانون ما هي األركان املكونة لجرائم تشغيل األحداث ؟ و أي

الجنائي للشغل ؟ و الى أي حد استطاع املشرع املغربي حماية هذه الفئة من األجراء بواسطة الجزاءات  

 الزجرية املقررة لهذه الجرائم ؟ 

 

وتلك حرص املشرع املغربي عل ىتوفير ضمانات حمائية لفائدة القواعد املتعلقة بالشغل بصفة عامة 

املتعلقة بتشغيل االجراء األحداث بصفة خاصة، ودعمها بجزاءات جنائية ضمانا لعدم خرقها من قبل 

املشغلين، ايمانا منه على أن التنصيص عليها بدون جزاءات يجعلها مجرد قواعد جوفاء. وهذا ما يحتم 

 ة و التصميم االتي ،علينا دراسة و تحليل هذه الجرائم و الجزاءات املترتبة عليها وفقا للمنهجي

أالتصميم

أأركا  جرائم مخالفة قناعث تغلي  األجراء األحثا  .:املطشب األولأ

أالنزاءات الناائية املت تبة عن مخالفة قناعث تغلي  األجراء األحثا .:املطشب الثان 

أ

أ

أ
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أأركا  جرائم مخالفة قناعث تغلي  األجراء األحثا  .:املطشب األولأ

سيين ) اعد املتعلقة بتشغيل القاصرين كأية جريمة تتطلب توافر ركنين أساان مخالفة هذه القو 

يندرج  الركن املادي و الركن املعنوي ( و ال يتطلب األمر تحقيق النتيجة ، ألن هذا النوع من الجرائم

ا ، ضمن الجرائم الشكلية أو جرائم الخطر ، حيث أنها ال تتطلب توافر عالقة السببية من عدمه

حداث قيام املشغل بخرق هذه القواعد يجعل هذه الجريمة قائمة . و عليه فجرائم تشغيل األ فبمجرد 

شغيل ،و متنوعة حيث سنعمل على التطرق اوال ألركان جريمة تشغيل األحداث دون السن القانوني للت

. رينالقاصثانيا ألركان جرائم الظروف الصحية للشغل و كذا الظروف التنظيمية للشغل و املتعلقة ب  

 أوال : األركان املتعلقة بجريمة تشغيل القاصرين دون السن القانوني

كمالحظة أولية على أن هذه الجريمة تتطلب توافر الركن املفترض الى جانب الركننين املادي و املعنوي 

، فاملقصود بالركن املفترض في جريمة تشغيل القاصرين دون السن القانوني هو صفة املجني عليه و 

 51اني ، اذ يشترط في االول أن يكون قاصرا دون سن التشغيل القانوني لهذه الفئة و املحدد في الج

من مدونة  6و يشترط في الثاني أن يكون مشغال وفقا للمادة .1 من مدونة الشغل 541سنة وفقا للمادة 

ك االجرامي الشغل .أما بخصوص الركن املادي ، فهذه الجريمة من الجرائم الشكلية أساسها السلو 

وهذا العنصر يتمثل في قيام املشغل بتشغيل أجير قاصرأوأجراء قاصرين دون السن القانوني الذي هو 

تحت تبعيته لقاء أجر . هذا السلوك االجرامي يمكن أن يتخد صورة إيجابي) كقبوله ألجراء 2سنة 51

يتخد صورة سلبية ) كقبولهم للعمل في مقاولته و لم يصلوا السن القانوني ( ، كما يمكن أن  قاصرين 

. و بالتالي ،فاملسؤلية 3لهم و جهله لسنهم الحقيقي نتيجة قيامهم بتدليس او تزوير لوثائقهم الرسمية ( 

                                                 
ال قبولهم في املقاوالت،  أو لدى املشغلين، قبل بلوغهم سن خمسة عشر منمدونةالشغل : '' ال يمكن تشغيل األحداث، و  541تنصاملادة 1

 سنة كاملة "
 . 51، ص  6006الرافة وتاب ، " الحماية القانونية للطرف الضعيف في مدونة الشغل الجديدة '' مجلة امللف العدد الثامن ، أبريل  2

 504ص  6002سنة  5ط –دارالفكر الجامعي االسكندرية  –ين الحماية الجنائية املوضوعية لألطفال املستخدم–فاطمة بحري  3 

 ومايليها.
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الجنائية تتحقق في الحالتين معا . و بالتطرق للركن املعنوي نالحظ على ان النص القانوني املتعلق بهذه 

غير عمدية ، وفي هذا الصدد صنفها بعض الفقه بكونها  الجريمة لم يحدد ما اذا كانت عمدية او 

 4عمدية بناء على مجموعة من االعتبارات .

 

 ثاويا : األركا  املتعشاة بجريمة عثم مراعاة الظروف الصحية و التاظيمية

ير على صحة ثان املقصودة بالجرائم املتعلقة بالظروف الصحية للشغل هي تلك الجرائم التي لها ثأ

نفسيا و جسديا كغياب الفحص الطبي و تشغيل القاصر ليال و في االشغال الخطيرة و املخلة  5القاصر

 لالداب العامة و عدم تحديد مدة عمله.

 أ . جريمة عدم إجراء الفحص الطبي :

تقوم هذه الجريمة بتحقق أركانها ، حيث يتحقق الركن املادي عن طريق امتناع املشغل عن اخضاع 

للفحص الطبي سواء منه االبتدائي أو الدوري ،وعليه فهذه الجريمة سلبية تقوم األجراء القاصرين 

بمجرد االمتناع عن القيام بالفحص الطبي و ما يتعلق بصحة االحداث و سالمتهم . أما بالنسبة للركن 

 املعنوي ، فهي جريمة عمدية يتحقق ركنها املعنوي القائم على ارادة و وعي املشغل بخطورة عدم اجراء

 6.الفحص الطبي على القاصر خصوصا و أن ارادته غير مشوبة بأي عيب من عيوب اإلرادة

 :ب . جريمة تشغيل األجراء القاصرين ليال

                                                 
 .89ص  6056سنة  6ا مينة رضوان .تشغيل القاصر  ينفي مدونة الشغل الواقع واالفاق ..مطبعة األمنية . الرباط .الطبعة 4

 

 .61ص  6001اسن سنة سميرة كميلي ، القانون الجنائي للشغل ، الجزء األول الطبعة األولى ، مطبعة بنيازن5-
 وما يليه من ظهير االلتزامات و العقود . 18انظر الفصل  - 6
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منعه املشرع املغربي على األحداث، و عليه فان 7ملا في العمل من ارهاق كبير على الكبار فانه مبدئيا 

بسلوك ايجابي يتمثل في تشغيل أجير قاصر في الفترة  الركن املادي لهذه الجريمة يتحقق بقيام املشغل

 مع مراعاة االستثناءات .8التي حددها املشرع ليال

و بخصوص الركن املعنوي ، فيتحقق بانصراف ارادة املشغل الى تشغيل أجراء أحداث واستمرار 

 تشغيلهم في الفترة الليلية التي حددها املشرع.

 ال الخطيرة و املخلةلألداب العامةج. جريمة تشغيل القاصرين في االشغ

فركنها املادي يتمثل في قيام املشغل بفعل ايجابي هو تشغيل القاصرين في املقالع و املناجم و غيرها من 

أو مخلة لالداب العامة، أما الركن املعنوي ، فيتحقق باتجاه 9تلك التي فيها اضرار بليغة و تفوق طاقتهم

 .لقاصرين في هذه االشغال رغم علمه بخطورة األمرل األجراء ايارادة املشغل لتشغ

 :جراء القاصرين د. جريمة االمتناع عن اعداد الوثائق الخاصة باأل 

البد لكل مشغل ان يقوم باعداد الوثائق الخاصة بهده الفئة من األجراء، كي تتمكن الهيئات االدارية 

ده الجريمة بتحقق الركن املادي والقضائية من مراقبتهم ،وفي حالة خرق هده القاعدة تتحقق ه

املتمثل ثبوت تملص املشغل من واجب تقديم ملف خاص باألجير القاصر حيث يتضمن الوثائق 

الضرورية للشغل، وعليه في حالة امتناع املشغل من اعداد هذه املهمة التنظيمية كوجوب منح االجير 

بامتناع املشغل بكامل ارادته السليمة  القاصر بطاقة الشغل مثال ,أما عن الركن املعنوي فهو يتحقق

 10مع عدم جهله لهده املهمة التنظيمية.

                                                 
 من مدونة الشغل . 521نقول مبدئيا ألنا ملشرع لم يجعل تشغيل القاصرين ليال مطلقا بل جاء بمجموعة من االستثناءات في املادة  -7
 من مدونة الشغل . 526املادة  -8
ئية  لألجير في ضوء مدونة الشغل ، عالقات الشغل الفردية نمودجا ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا محمد ريطب ، الحماية الجنا -9

 .58، ص  6008/6050املعمقة في القانون الخاص ، كلية الحقوق بسطات ، السنة الجامعية 

 10- . فاطمة بحري –مرجع سابق-ص 565
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 ه. جريمة عدم دفع أجر االجير القاصر11

فان املشرع راعى  12نظرا ملا للألجر من أهمية في الجانب االجتماعي واالقتصادي والسياس ي واملعيش ي

هذا العنصر التزاما على عاتق  سنة لسد رمق عيشه جعل من 51ملسألة خروج الطفل للعمل في سن 

ألجرائه 13املشغل، حيث يتحقق الركن املادي لهده الجريمة عن طريق امتناع املشغل عن اداء االجور 

األحداث.أما الركن املعنوي فيتحقق متى تعمد املشغل في امتناعه عن أداء األجور بارادة واختيار دون 

 اكراه .

ير أن هده تعلقة بجرائم الشغل الخاصة باألجراء القاصرين ، غوبهدا نكون قد حاولنا بسط األركان امل

اء األحداث فقط .القيود التي ضمنها املشرع اعتبرها البعض على انها قيود للمشغلين و فيها امتياز لألجر   

 النزاءات الناائية املت تبة عن مخالفة قناعث تغلي  األجراء األحثا  .:املطشب الثان  

فيد املنع وعدم ملغربي في هذه النصوص املتعلقة بتشغيل األجراء األحداث بألفاظ تان استهالل املشرع ا

الجواز، ال يكفي لردع املخالفين لهده القواعد ، بل البد أن يضفي املشرع على هده املقتضيات الطابع 

الزجري 14 حتى تحظى بالتطبيق السليم للملزمين بها وتحافظ  على الغرض الدي شرعت من 

الف  61000من مدونة الشغل بغرامة من  515ه فقد عاقب املشرع املغربي طبقا للمادة أجله.وعلي

سنة وفي حالة العود تضاعف  51درهم كل مشغل شغل اجراء قاصرين دون سن  10000درهم الى 

بتين .الغرامة والحكم عليه بحبس تتراوح مدته بين ستة أيام وثالثة اشهر أو بإحدى هاتين العقو   

 510ة يل األجراء األحداث في بعض األشغال الخطيرة واملاسة بأخالقهم عاقبت املادوبخصوص تشغ

درهم كل مشغل ال يتوفر عن االذن املكتوب الذي  1000درهم الى  6000من نفس املدونة بغرامة من 

                                                 
، بدون رقم ، في امللف جنحي عادي رقم  58/55/6056ار البيضاء بتاريخ حكم صادر عن املحكمة االبتدائية الزجرية بالد - 11

درهم مع الصائر و  100.00قض ى بإدانة املشغل من أجل جنحة عدم أداء األجور املستحقة للعمال ، بغرامة مالية قدرها  55214/6056

 االجبار في األدنى . حكم غير منشور .
 . 664،ص 6004الشغل،عالقات الشغل الفردية الجزء األول، الطبعة األولى  عبد اللطيف خالفي، الوسيط في مدونة  -12
 . 65، ص  6052الرباط  –محمد بهير ، الحماية الزجرية لألجير في التشريع املغربي ، مطبعة األمنية  -13
 .81دنيا مباركة ،قضايا مدونة الشغل بين التشريع والقضاء، ص -14
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ا يشغل يسلمه له مسبقا العون املكلف بتفتيش الشغل  بخصوص كل قاصر على حدة، وذلك حينم

ة يعاقب ، ممثال أو مشخصا في العروض العمومية املقدمة من قبل مقاولته ونفس العقوبأجيرا قاصرا

رز طابعها بها كل مشغل يقوم باشهاراستغاللي يهدف الى جلب القاصرين لتعاطي املهن الفنية ويب

هم أو املربح،وكذلك كل مشغل ال يتوفر على نسخ من عقود األجراء القاصرين الدين يتولى توجيه

رف العون ت تعريفهم الوطنية  أو عدم االدالء بهده الوثائق الثبات هويتهم بمجرد طلبها من طبطاقا

 100الى  100املكلف بتفتيش الشغل أو من السلطات االدارية املحلية. وعاقبت نفس املادة بغرامة من 

وانية أو بهلدرهم كل مشغل يكلف قاصرين دون ثمانية عشر سنة بأداء ألعاب خطيرة أو القيام بحركة 

في مهنة  التوائية  أو يعهد اليهم بأشغال تشكل خطرا على حياتهم أو صحتهم أو اخالقهم أو ان يشغلهم

وهم دون سن ثماية عشر ،بهلوان أو ألعابا أو عارض حيوانات أو مدير سلك أو ملهى متنقل

يات م هده املقتضسنة،.وتتكرر عقوبات الغرامة بتعدد األجراء القاصرين الدين لم تراعى في حقه

درهم . 60000األخيرة ،على أال يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ   

درهم كل مشغل  100الى  100أما بالنسبة لتشغيل االجراء القاصرين ليال عاقب املشرع بغرامة من 

ية دون شغل اجراء قاصرين دون ستة عشر سنة ليال اذا تعرضت مقاولته أو شركته لظروف استثنائ

يد املشغل في اذن استثنائي من العون املكلف بتفتيش الشغل ،ونفس العقوبة اذ لم يتق الحصول على

احدى  النشاطات غير الفالحية باملدة الدنيا من الراحة بين كل يومين من الشغل الليلي ال تقل عن

ه هد عشر ساعة متوالية وتتكرر عقوبات الغرامة بتعدد االجراء  القاصرين الدين لم تراع في حقهم

املقتضيات على اال يتجاوز مجموع الغرامات 60.000 درهم 15،كما يعاقب بغرامات من 6000 الى 

امه درهم املشغل الدي لم يوجه اشعارا مسبقا للعون املكلف بتفتيش الشغل في حالة قي 1000

ا،عا دوريبتشغيل أجراء  قاصرين بسبب البطالة الناتجة عن قوة قاهرة أو توقف عارض ال يكتس ي طاب  

                                                 
 منمدونةالشغل 522املادة  -15
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أو تمديد العمل بذا املقتض ى أعاله أكثر من اثنى عشر ليلة في السنة دون الحصول على اذن مسبق من 

العون املذكور، والعقوبة نفسها نجده يعاقب بها املشغل الدي يشغل ليال احداثا دون ستة عشر سنة 

ح خسائر لم تكن عندما يقتض ي االمر اتقاء حوادث وشيكة الوقوع ،أو تنظيم عمليات نجدة ،أواصال 

متوقعة دون الحصول على اذن مسبق للعون املكلف بتفتيش الشغل ،أو العمل بهذا االستثناء األخير 

ولو بعد الحصول على االذن من العون املذكور أكثر من ليلة واحدة ومهما كان الحال ولو اقتضت 

لقاصرين السليمين دون بعض الظروف تشغيل اجراء قاصرين ليال فان هذا يكون بالنسبة لألجراء ا

 16املعاقين .

أما بخصوص الحفاظ على صحة وسالمة وأخالق األجراء القاصرين، فقد عاقب املشرع بغرامة من 

درهم كل مشغل يشغل أجراء قاصرين دون ثمانية عشر سنة في االشغال التي تباشر في  100الى  100

نموهم أو تساهم في تفاقم اعاقتهم  أو التي املقالع وفي أغوار املناجم وفي اشغال من شانها أن تعيق 

تشكل مخاطر بالغة عليهم أو تفوق طاقتهم ،أو قد يترتب عنها ما قد يخلباالداب العامة . وتتكرر 

عقوبات الغرامة بتعدد االجراء الدين لم يراعى في حقهم تطبيق هده املقتضيات االخيرة على أال يتجاوز 

 . درهم 60.000مجموع الغرامات مبلغ 

درهم كل  100الى  100وفيما يتعلق باحترام مدة تشغيل األجراء فانه كفل احترامها بأن عاقب بغرامة 

من تجاوز مدة الشغل ،وهي نفس العقوبة عند عدم تقيد املشغل بحظر وقف الراحة  االسبوعية في 

مة بتعدد حق االجراء القاصرين  الدين هم دون سن ثمانية عشر سنة ,حيث تتكرر عقوبات الغرا

درهم، والعقوبة  60.000االجراء الدين لم يراع في حقهم دلك ، على أال يتجاوز مجموع الغرامات 

نفسها كدلك عاقب بها املشرع كل مشغل رفض تمتيع الجراء بمن فيهم االجراء القاصرون بالعطلة 

 .17السنوية املؤدى عنها

                                                 
 . 509مد بهير ، مرجع سابق ، ص مح -16
 من مدونة الشغل . 669املادة  -17
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 خاتمة 

أ

كسبا من املكتسبات التي حققها املشرع املغربي بعد وترتيبا عليه ، فالقانون الجنائي للشغل يعد م

إصداره ملدونة الشغل من خالل رفع سن التشغيل الى الحد املنصوص عليه في القانون الدولي للشغل 

 و التشريعات الدولية املقارنة ، و إقرار جزاءات زجرية قد تصل الى حد العقوبة الحبسية .

قق إنجازا مهما على املستوى التشريعي ، فانه على املستوى و هكذا فاذا كان املشرع املغربي قد ح

العملي تظل هذه النصوص مجرد مكسب قانوني ال يجد صداه على املستوى العملي ، و ذلك راجع الى 

 :مجموعة من األسباب حبذا لو تدارها املشرع في قادم األيام

 البيوت و الخماسة و  مدونة الشغل استثنت من نطاق تطبيقها مجموعة من الفئات ) كخدم

 متجاهلة بذلك على أن هذه القطاعات هي األكثر تشغيال لألطفال .  ) الرباعة .. 

  أغلبية العقوبات املقررة لجرائم تشغيل األحداث تثمثل في غرامات هزيلة  ، و من هنا ندعو

أس مال املشرع املغربي للرفع من الغرامات املقررة لهذه الجرائم و جعلها تتماش ى مع حجم ر 

 املقاوالت كي ال يتم التمادي على هذه القواعد الخاصة باألحداث .

  جعل العقوبات السالبة للحرية الزامية و نافذة في الجرائم الخاصة بتشغيل األحداث ، و ليس

 اعمالها في حالة العود فقط .

 .التنصيص على مضاعفة الغرامات ثالثة مرات في حالة العود في هذه الجرائم 

  الوظيفة الرقابية لجهاز مفتشية الشغل عن طريق الزيادة في املوارد البشرية و التكوين  تعزيز

 الالزم نظرا  للنقص الكبير الذي تعرفه مفتشية الشغل في هذا املجال  .

  جعل عالقة مفتش الشغل بالنيابة العامة مباشرة  فيما يخص احالة  املحاضر الزجرية

 ملفتشية الشغل .
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نمة الااون  النااي أوجه قصنر ماظ  

أ

أ
 أونف  عل  عبث هللا الصفن

 دكتور في الحقوق  

 جامعة املوصل  أستاذ القانون الجنائي املشارك

 

أ:ماثمة

 

ان طبيعة الحياة تقتض ي ان تتطور القوانين بشكل مستمر لتطور الحياة وتغيرها حتى تكون قادرة    

د في كل نوع من أنواع النشاط الذي نمارسه على حل ما يستجد من اشكاالت ومعاضل، فالقانون يوج

في حياتنا، الن القانون مرآة للمجتمع وانعكاس مباشر الحتياجاته وتطلعاته ومتطلباته، وهو ظاهرة 

اجتماعية، فهو قرين لنشوء املجتمع وشرط لبقائه، فال يوجد قانون بدون مجتمع، كما ال يوجد 

لتي يقوم عليها القانون الجنائي اليوم ليست وليدة عصر مجتمع بدون قانون، وان القواعد واملبادئ ا

معين ولم تنشا طفرة واحدة، ولكنها ثمرة تطور تاريخي طويل منذ أقدم العصور إلى وقتنا الحالي، 

 وراء األفضل، وان عدم تطور القوانين 
ً
وسيظل هذا التشريع يواصل ويواكب التطور الدائب سعيا

تشريع، والذي يقصد به عدم مالئمة النص القانوني للحياة سوف يجعلها تتصف بالقصور في ال

االجتماعية والسياسية السائدة في املجتمع وقت تطبيقه، بمعنى اخر عدم تضمن النص القانوني ملا 

تقوم الحاجة اليه من احكام تفصيلية او جزئية في ظل تغيرات جوهرية شهدها املجتمع، والقصور في 

ي ظل الظروف الطبيعية للمجتمع، الن وقائع الحياة بما تتضمنه من التشريع ظاهرة حتمية حتى ف
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 على حال حتى يمكن ان يحتويها نص 
ً
 او ثابتا

ً
حركة وحيوية ونزوع دائم نحو التطور ليست امرأ جامدا

 قانوني.

، وعدم قدرة النصوص القانونية    
ً
 جوهريا

ً
ويعبر تحقق القصور في التشريع عن تطور املجتمع تطورا

وضعت في زمن سابق على مواكبة هذا التطور، اذ يتميز القانون الجنائي بتأثره بالفكر السياس ي  التي

السائد وقت تشريعه، وينفذ األثر السياس ي الى القانون الجنائي عبر الدستور من خالل ما يتبناه املشرع 

القانون وتنظم الدستوري من سياسة جنائية وما يفرضه من مبادئ دستورية عامة تحكم قواعد هذا 

عملية صياغة األفكار القانونية او الفلسفة الجنائية التي يتضمنها، وهي في حقيقتها تعبير عن 

ايديولوجية سياسية سائدة سواء كانت رأسمالية او اشتراكية او دينية او علمانية، وإن القانون 

 بأزمة التكيف مع متطلبات املجتمع ، فهو يواجه صدم
ً
ة التغيرات السريعة التي تمس الجنائي يمر حاليا

مصالح املجتمع وقيمه. وهذه املشكلة ليست حكرا على الدول النامية فقط ولكن تئن من وطئتها أيضا 

األنظمة القضائية في الدول املتقدمة اقتصاديا مما دعاها إلى البحث عن حلول لها كل بما يتناسب مع 

ي أو أنجلوسكسوني، خاصة مع نمو املعامالت التجارية النظام القانوني الذي يقوم عليه سواء كان التين

املحلية والدولية وتطور تكنولوجيا املعلومات وتزايد االعتماد عليها في املعامالت اليومية وما ترتب على 

ذلك من ظهور سلوكيات إجراميه جديدة، فضال عن تطور األنماط اإلجرامية التقليدية التي استفادت 

رة املعلوماتية" السيما في مجال جرائم اإلرهاب والجريمة املنظمة وجرائم الفساد مما أطلق عليه "الثو 

بما استوجب توجيه املزيد من الجهد القضائي ملواجهة تلك الجرائم على حساب الجرائم التقليدية مما 

 زاد من حدة املشكلة.

في مواجهة الجريمة، والذي تعاني أن اهم اآلثار السلبية لهذه االزمة انها ادت لفشل القوانين الجنائية   

منه باقي أفرع القانون األخرى، ولكن الظاهرة تبدو أكثر تأثيرا في املجال الجنائي، ملا لهذا األخير من 

خصوصية، ليس أقلها إن القانون الجنائي يمس الناس في حرياتهم، فاألصل هو حرية اإلنسان 

ان كل عمل من اعمال السلطة يمارسه انسان ضد  واالستثناء في الحد من هذه الحرية وتقييدها، اذ
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اخر يعد نوعا من التحكم إذا لم يكن ضروريا على وجه االطالق، فالحريات العامة إذا اجاز الدستور 

تقييدها فأنها ال تقيد اال بتشريع، وإذا كفل الدستور حقا من الحقوق فان القيود عليه ال يجوز ان 

الحدود التي ينص عليها الدستور. وعلينا االعتراف بفشل او قصور تنال من محتواه اال بالقدر وفي 

 -املنظومة العقابية في الحد من الجريمة، وذلك يعود ألسباب عديدة أهمها: 

التضخم التشريعي. فقد أضحى من املتعذر حصر النصوص الجنائية والعلم بأحكامها، لفرط كثرتها  -1

، بكل ما يحمله ذلك من آثار سلبية على إدارة وتناثرها، مما أفض ى إلى تضخم تشريعي جنائي

 العدالة الجنائية برمتها. 

تضخم الظاهرة االجرامية. وليس ادل على هذا القصور من االرتفاع الخطير واملستمر في مستوى   -2

الجريمة كما ونوعا، ويجب االعتراف بان التشريعات الجنائية قد فشلت في هذه الغاية ألنها فشلت 

بل إنه ليس من املبالغة، االعتقاد بأن تكون هذه السياسات الجنائية املتبعة هي في تحقيقها، 

عامل غير مباشر، يفسر إلى حد ما االرتفاع املستمر في معدالت اإلجرام، بل يمكن وصف تلك 

السياسات الجنائية بأنها من عوامل تفاقم اإلجرام، ألنها تقوم على وسائل ارتجالية ملكافحة 

تستند إلى أسس علمية، ومن هنا يتضح دور السياسة الجزائية الحالية، كعامل من اإلجرام، ال 

 من عوامل الحد من ظاهرة 
ً
العوامل التي تؤدي إلى زيادة عدد الجرائم، بدل أن تكون عامال

اإلجرام. اذ اننا نجد انفسنا امام تضخم تشريعي فشل في الحد من التضخم في الظاهرة االجرامية، 

الجرائم قد ارتفع بشكل ملحوظ، وهو متجه نحو استمرار االرتفاع كما ونوعا وهذا  اذ ان مستوى 

ما تثبته االحصائيات الجنائية، فاصبح تضخم الظاهرة االجرامية والتضخم التشريعي امرا ال 

يمكن انكاره، وأصبحت املؤسسات العقابية كما يشار باملفهوم االقتصادي يدخلها مدخالت اقل 

منها مخرجات أكثر خبرة وتنظيما في االجرام، لتعلن بشكل صريح عن فشل التضخم اجراما ويخرج 

التشريعي في الحد من التضخم االجرامي، اذ يوجد تالزم بين ظاهرة أزمة العدالة الجزائية وظاهرة 

 التضخم الجنائي وظاهرة التضخم االجرامي.



 

 

 

18 

ة االقتصادية الكبيرة جدا للجريمة، ارتفاع تكلفة الجريمة. اذ يجب ان نضع محل اعتبارنا التكلف -3

ومحاولة البحث عن وسائل ملكافحة الجريمة غير مكلفة القتصاد الدولة، وال نقصد هنا البحث 

عن مصادر لتمويل االقتصاد وان نجعل الجريمة مصدرا من مصادر الدخل، بقدر بحثنا عن 

اذ أصبحت تكاليف الجريمة  خفض في التكلفة التي يتحملها اقتصاد الدولة في مكافحة الجريمة،

أداة متزايدة األهمية لصانعي القرار املعنيين بالجريمة وتأثيرها على املجتمع، فهي تساعد على 

إصدار قرارات واضحة حول مزايا السياسات والبرامج البديلة للعقوبة، والتي هي تؤثر بالفعل ضمنا 

 مة .في صنع القرار وحول كيفية تخصيص املوارد ملعالجة الجري

دور املؤسسات العقابية. اذ ان مخرجات املؤسسة العقابية أكثر اجراما من املدخالت. اذ أصبحت  -4

املؤسسات العقابية كما يشار باملفهوم االقتصادي يدخلها مدخالت اقل اجراما ويخرج منها 

مخرجات أكثر خبرة وتنظيما في االجرام، لتعلن بشكل صريح عن الفشل في الحد من التضخم 

 جرامي.اال 

شدة العقاب. اذ ان النسبة التصاعدية في مستوى الجريمة الكمي والنوعي قابله في الطرف االخر  -5

ازدياد ملحوظ في اعداد التشريعات الجنائية وشدة العقوبة من اجل الحد من الجريمة ومكافحتها. 

 اذ أن منع الجريمة ال يكون بشدة العقاب وانما يكون بالعقاب اليقيني.

الجريمة بارتكاب جريمة. اذ يجب اال يكون القانون الجنائي اداة للقهر أو للتحكم وانما اداة مواجهة  -6

لحماية الحقوق والحريات باإلضافة الئ تحقيق املصلحة العامة، فال يجوز مواجهة الجريمة 

م ، فإن مواجهة الجريمة ال يمكن أن تتبجريمة ترتكب بمخالفة املبادئ الدستورية والخروج عليها

، فالتمسك بأصول الشرعية الجنائية في مجال بعيدا عن املشروعية التي تعلي سيادة القانون 

التجريم والعقاب وفى مجال الحفاظ على الحريات هو أمر يتصل بأصول الدولة القانونية. وضابط 

يها، وذلك التمييز بين دولة القانون ودولة االستبداد إنما يكون بالنظر إلى تصرف الدولة تجاه مواطن

 إلى سلطتها. وال يجوز للدولة أن تلجأ في مواجهة 
ً
من خالل ما تصدره من قوانين عقابية استنادا
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الخروج على القانون بخروج مماثل، ألن من شأن ذلك أن ينال من شرعيتها. ومن األصول املقررة 

أن تكون مواجهة  أن مخالفة املرء للقانون، ال تجعله بمنأى عن حماية هذا القانون.  فال يجوز 

 ، االعتداء على القانون إال بالقانون ذاته، وإال تحول املجتمع االنساني الى مجموعة من الضحايا

 ضحايا الجرائم وضحايا مواجهة الجرائم.

وان الدعوة ملواجهة التضخم التشريعي يجب اال تدعونا لتقديم التنازالت برفع الصفة االجرامية     

رف بظاهرة )الحد من التجريم(، او رفع صفة العقوبة عن الجريمة وابدالها عن السلوك، فيما يع

بجزاء اداري، فيما يعرف بظاهرة )الحد من العقوبة(، فليس ذلك ما ندعو اليه، انما ندعو لدراسة 

ظاهرة التضخم التشريعي ومراجعة سياسة التجريم والعقاب بشكل عام لتقييم هذه السياسات وما 

ا وفشلها في مكافحة الجريمة. فقد أصبح من الضروري تنقية وترشيق املنظومة هي أسباب قصوره

القانونية الجنائية املتضخمة من الجرائم التي لم يعد املجتمع يعتبرها متصفة بالخطورة على نظامه أو 

لم تعد تنتهك القيم العليا التي يؤمن بها ويحميها، وعلى السياسة الجنائية أن تعيد النظر في 

راتيجيتها في مكافحة اإلجرام، والبحث عن وسائل تحقق أقص ى فاعلية ممكنة في مكافحة اإلجرام، است

فيجب فهم مصطلح املصالح والقّيم العامة بطريقة غير تقليدية ومرنة، إذ ان هذه املصالح والقّيم 

د في ازمنة تتغير بتغير الزمان واملكان اي من مجتمع آلخر في نفس الزمان وفي نفس املجتمع الواح

ُمختلفة، وبالتالي فإن نوع الحماية واسلوب الحماية لذات القيم واملصالح في قانون العقوبات تتفاوت 

 وتتطور متأثرة بالعديد من العوامل.

لذا يجب أن تهدف املعاينة والحصر إلى بيان ما بقي ضارا باملجتمع وما صار سلوكا مباحا او ال      

تمع، وما طرأ من أفعال جرمية جديدة، وما تغير من عدد الجرائم يشكل خطرا على مصالح املج

كما  ونسبها، وما أصبح من الجرائم يتطلب مجرد تشديد أو تخفيف أو تدقيق أو تضييق أو توسيع،

يتعين العمل على تجميع النصوص الجنائية الخاصة بميادين محددة في مدونات واحدة إلى جانب 

 انون الجنائي.     مدونة الشريعة العامة في الق
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فقد ان األوان للخروج من نظام العقوبات التقليدية واالنخراط في األنظمة العقابية الحديثة     

وتطوير الطرق القضائية البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح، واألخذ بالعقوبات البديلة، وان ال 

استراتيجية مكافحة الجريمة، وانما  ننظر لهذه الطرق باعتبارها حلول مؤقته او ثانوية ال تدخل في

باعتبارها جزء من السياسة الجنائية الحديثة، وان نضع محل اعتبارنا في هذه السياسة التكلفة 

االقتصادية الكبيرة جدا للجريمة ومحاولة البحث عن وسائل ملكافحة الجريمة غير مكلفة القتصاد 

تصاد بقدر بحثنا عن خفض في التكلفة التي الدولة، وال نقصد هنا البحث عن مصادر لتمويل االق

يتحملها اقتصاد الدولة في مكافحة الجريمة، اذ أصبحت تكاليف الجريمة أداة متزايدة األهمية لصانعي 

القرار املعنيين بالجريمة وتأثيرها على املجتمع، فهي تساعد على إصدار قرارات واضحة حول مزايا 

اذ يجب ان يتدخل املشرع بين فترة وأخرى بوسيلة التعديل او  السياسات والبرامج البديلة للعقوبة.

اإللغاء وتشريع القوانين الجديدة ليالئم بين القانون وحاجات الروابط االجتماعية املتجددة واملتطورة 

في كافة االتجاهات. وتناول التشريعات بنظرة شاملة ومتكاملة تبتعد عن منهج إجراء تعديالت تشريعية 

جهة املشاكل العاجلة، والسعي لوضع البنية التشريعية بأكملها في وضع يتوافق مع جزئية ملوا

التطورات الحديثة في الواقع والفكر ويفتح الطريق لتوقعات التغيير في املستقبل بحيث يشمل اإلصالح 

 التشريعي جميع التشريعات باعتبارها لبنات في بناء واحد.    

يع املطبق بأن يكون هناك تشريع واحد فقط متضمنا كل لذلك يجب الحرص على وحدة التشر  

األحكام التي تتعلق بأحد املوضوعات املحددة. وعدم وجود نصوص متعددة تسري على نفس الحالة. 

وعدم تعدد جهات اإلختصاص املنوط بها تنفيذ املوضوع أو التشريع الواحد، فالقانون الجيد هو 

عملية التنفيذ الفعال ألحكامه، وال يصح القول بان نصوص  القانون القابل للتنفيذ ويضمن بأليات

القانون جيدة ولكنها ال تنفذ، فكيف يمكن وصف قانون بانه جيد في حين انه ال ينفذ، فهذا قول 

يناقض نفسه. وإن النظام القانوني يجب أن تسوده مبدأ الوحدة، فال تتعارض نصوصه أو تتنافر فيما 
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م في تحقيق االنسجام والترابط في بنيان النظام القانوني. ولذلك ندعو بينها، ونصوص الدستور تساه

 التخاذ االجراءات التالية ملواجهة هذه املشكلة والحد من تداعياتها:

بحث عن تقليل عدد القضايا التي تتولى املحاكم نظرها بإجراءات املحاكمة العادية، وذلك بال-أوال:  

ن النيابة ل التوسع في نطاق الجرائم التي يمكن إصدار أمر جنائي مبدائل إلقامة الدعوى الجنائية، مث

ملزيد من الجهود العامة فيها والتوسع في القضايا التي يجوز فيها الصلح والتصالح وبما يسمح بتوجيه ا

التجاه لقواعد للقضايا التي تتطلب التحقيق أو الحرفية والتخصص مع الوضع في االعتبار مالئمة هذا ا

طراف.القانوني في مصر وتحاش ى الوقوع في دائرة عدم الدستورية مع عدم اإلخالل بحقوق األ  النظام  

طة القضائية توجيه املزيد من االهتمام بالتدريب املستمر في الداخل والخارج لرفع كفاءة السل-ثاويا: 

.لعملبما ينعكس أثره على إنجازهم لعملهم في وقت مناسب دون أن يؤثر ذلك سلبا على دقة ا  

االستعانة بأدوات التكنولوجيا الحديثة في ميكنة العمل اإلداري والقضائي بما يتناسب مع -ثالثا: 

طبيعة هذا العمل، وما يتضمنه ذلك أيضا من االستفادة من فكرة بنوك املعلومات القانونية 

وابق القضائية اإللكترونية التي تقدم الدعم القانوني الالزم من نصوص التشريعات القانونية والس

 واملراجع الفقهية.

االستفادة من إمكانات التعاون الدولي في املجال القضائي والقانوني ملواكبة االشكال املعاصرة -رابعا: 

للجريمة خاصة الجرائم املنظمة وجرائم االرهاب لم يعد من املمكن حصر التحقيق ومكافحة الجريمة 

لوطنية، فهناك حاجة لتطوير نظام تسليم املجرمين وتبادل داخل الحدود الوطنية والتشبث بالسيادة ا

 املعلومات والتعاون في انفاذ القانون على املستوى الدولي.

االقرار بمنافع مشاركة الجمهور في تعزيز منع الجريمة وأداء العدالة الجنائية، وأن تنظر في  -خامسا:

ز على الناس باعتباره ِّ
ّ
م من العناصر الهامة لتحقيق التنمية توفير األمن والعدل على نحو يرك

املستدامة، وأن تولي االعتبار الواجب إلصالحات نظام العقوبات والسجون، مع التسليم بأنَّ سوء 

أوضاع السجون واكتظاظها كثيرا ما ُيشيران إلى أوجه قصور منهجية في نظام الدولة ملنع الجريمة 
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ول على املساعدة القانونية، أو عدم وجود بدائل والعدالة الجنائية، من قبيل ضعف إمكانية الحص

ال واملنصف  للسجن أو تدابير إلعادة اإلدماج االجتماعي، اذ أنَّ إرساء نظام العدالة الجنائية الفعَّ

واملراعي لالعتبارات اإلنسانية إنما يقوم على االلتزام بإعالء شأن حماية حقوق اإلنسان في إقامة 

 كافحتها.العدل وفي منع الجريمة وم
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 حكامة الغركات من النجهتر  الاظرية والااونوية

أ

 

 أطارق ترغروم

  طالب باحث بماستر العقود واألعمال

 كلية الحقوق  جامعة ابن زهر، أكادير

 

 :أماثمة

أ

مالية  إن تعاظم اإلهتمام بحكامة الشركات ظهر مع األزمات واالنتكاسات التي عرفتها األنظمة الرأس    

حيث قامت ،وجنوب شرق آسيا في أواخر القرن املاض ي 18خصوصا في الواليات املتحدة األمريكية

العديد من الدول بوضع ضوابط حكامة الشركات لتجنب النتائج الكارثية لسوء تدبير وإدارة الشركات 

 خاصة الكبرى منها.

 في ومهاراته اإلغريقية السفينة ربان رةقد عن تعبر قديمة إغريقية كلمة إلىوترجع أصول "الحكامة"     

 الحفاظ في نزيهة، وسلوكيات نبيلة وأخالق قيم من يمتلكه وما واألعاصير، وسط األمواج السفينة قيادة

                                                 
"األمريكية للطاقة وما استتبعه انهيارها من انهيار ألعظم شركة تدقيق ومراجعة في العالم Enronو نخص بالذكرانهيار شركة "إنرون   - 18

" األمريكية  worldcomر كذلك انهيار شركة "وورلد كوملثبوت تورطها في انهيار شركة إنرون؛ ونذك  ،Arthur Andersenآرثر أندرسون 

لإلتصاالت.وقد ارتبط انهيار الشركتين األمريكيتين بالفساد اإلداري واملحاسبي وضعف آليات الرقابة على األنشطة املالية للمؤسسات ، 

لدراسة آليات الحوكمة وتم  5888سنة وعلى إثر ذلك قام صندوق النقد الدولي بتعاون مع "منظمة التعاون اإلقتصادي و التنمية" 

 تحديد خمسة مبادئ خاصة للحوكمة سنأتي على ذكرها فيما يقبل من فقرات هذا العرض. راجع بهذا الخصوص:

 .2، ص 6002عدنان بن حيدر بن درويش:" حوكمة الشركات و دور مجلس اإلدارة "، إتحاد املصارف العربية،)دون ذكر الطبعة(،  -

"،منشورات كرس ي سابك لدراسات األسواق املالية، جامعة اإلمام -دراسة فقهية-الرزين:" حوكمة الشركات املساهمة أحمد بن محمد -

 .6، ص 6056محمد بن سعود اإلسالمية، )دون ذكر الطبعة( ، الرياض، 
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 عليه إليه، حيث أطلق عهدت التي والبضائع لألمانات وحمايته ورعايته الركاب، وممتلكات أرواح على

 . 19"جيدا تحوكمامل القبطان"البحار  وخبراء التجار

ونظرا للدور الحيوي الذي تقوم به الشركات في تنمية االقتصاد الوطني سواء الخاصة منها أو     

العامة، تم تفعيل تدابير تهدف إلى تعزيز أسس ومبادئ الحكامة الجيدة التي تؤدي باإلضافة إلى تنمية 

جاه مختلف الشركاء الوطنيين هذه املنشآت، إلى تحسين صورتها، وبالتالي تعزيز مصداقيتها ات

 .20والدوليين بما في ذلك الفاعلين االقتصاديين

سيظل نجاحنا في "…كما أضحت الحكامة تشهد أهمية في الخطابات امللكية والتي جاء في إحداها:      

 21كل اإلصالحات التي أطلقناها رهينا بأخذنا بالحكامة الجيدة باعتبارها اآللية الناجعة ..."  

، في الباب الثاني عشر 6055و في هذا اإلطار تم تكريس مبادئ الحكامة في الدستور املغربي لسنة      

حيث نص على تعزيز آليات الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وترسيخ مبادئ 

من بين  الشفافية واملسؤولية واملحاسبة وعدم اإلفالت من العقاب من خالل دسترة مؤسسات وهيئات

 اختصاصاتها تكريس الحكامة الجيدة.

كما أولى املغرب أهمية خاصة خالل السنوات األخيرة لترسيخ مبادئ وقيم الحكامة في الجانب     

اإلقتصادي ، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمر منها االقتصاد العالمي، حيث عمل على 

ية الهادفة إلى تحسين مناخ األعمال ومن ضمنها تسريع وتيرة إنجاز مجموعة من اإلصالحات الهيكل

 اإلصالحات القانونية التي همت تعزيز حكامة املقاوالت باعتبارها العمود الفقري لإلقتصاد الوطني.

أأوال: أهمية املنضنع

                                                 

 .2، ص 6001محسن أحمد الخضيري:" حوكمة الشركات"، مجموعة النيل العربية، مصر، الطبعة األولى،  - 19

 املتعلق بحكامة املؤسسات واملنشآت العامة. 6056مارس  58بتاريخ  6056/1منشور رئيس الحكومة رقم:  -20

 .6001-02-10مقتطف من الخطاب امللكي السامي بمناسبة عيد العش املجيد  في طنجة   21
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تكمن أهمية موضوع حكامة الشركات في جوانب متعددة فهي تساهم في رفع مستوى  كفاءة      

األسواق املالية ، كما ترفع مستوى الشفافية، وتجذب  االستثمارات من الخارج  االقتصاد و استقرار 

والداخل على حد سواء، إضافة إلى مساهمتها في  تقليص حجم املخاطر التي تواجه النظام 

 االقتصادي.

كما أنها تهدف لحماية االستثمارات من التعرض للخسارة بسبب سوء استخدام السلطة في غير 

تثمرين، عالوة على الحد من تضارب املصالح إذ أن التزام الشركة بتطبيق معايير الحكامة مصلحة املس

يفعل دور املساهمين في املشاركة في اتخاد القرارات الرئيسية املتعلقة بإدارة الشركة ومعرفة كل ما 

 يرتبط باستثمارهم، فالحكامة الرشيدة تعزز ثقة جميع املتعاملين معها.

أاملنضنع ثاويا: إشكالية

إذا كانت الشركات التجارية تتوفر على إطار قانوني ينظم مختلف جوانبها ابتداء من تأسيسها إلى غاية 

انقضائها ، فإن مرحلة اشتغال هذه الشركات تبقى محور اإلهتمام  باعتبارها املرحلة التي تكون فيها 

حفاظ على هذا الدور ال يكفي وجود الشركة منتجة للثروة وفاعلة في الدورة اإلقتصادية ، ومن أجل ال

إطار قانوني فقط ، بل ال بد من تبني مجموعة من اإلجراءات واملبادئ التي تضمن تفعيل ما جاءت به 

القوانين على نحو جيد و هي ما يطلق علية بمبادئ حكامة الشركات ، وتأسيسا على ذلك نطرح السؤال 

 التالي:

ليات القانونية والعملية التي وضعها املشرع ضمانا ما هي أسس ومبادئ حكامة الشركات واآل

 لتحقيقها؟
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 ثالثا: املاهج املعتمث وخطة البحث:  

سنعتمد على املنهجين الوصفي و محاولة منا لإلجابة على اإلشكالية املحورية املطروحة أعاله ، 

اعتماد  ل ذلك ارتأيناوفي سبيالتحليلي للمقتضيات النظرية والقانونية لإلحاطة بأهم جوانب املوضوع.

 قسيم للموضوع كالتالي:ت

أاملبحــــث األول: اإلطارين الاظري والااونن  لحكامـــة الغركـــــات. -

أاملبحــــث الثان : أجهزة الحكامة داخ  الغركة و خارجها. -

 

 املبحث األول: اإلطارين الاظري والااونن  لحكامة الغركات

        

استعصت اإلحاطة بمواضيعها على املهتمين بالفكر أو الفقه القانوني في  من فروع القانون التي     

العصر الحالي نجد ما يطلق عليه" قانون األعمال"، باعتباره ميدانا بحثيا واسعا يتقاطع في ثناياه شقين 

. بمعنى آخر فإن ميدان األعمال في حركية دائبة ومستمرة مما 22مترابطين معا هما القانون واالقتصاد

يستلزم التدخل في كل مرة من أجل تنظيمه بشكل مضبوط حتى ال يكون عرضة للعشوائية والعبث؛ 

وفي خضم ذلك تظهر إلى الوجود مفاهيم جديدة تفرض نفسها بقوة وتشكل تعبيرا عن الحلول 

التنظيمية املقترحة؛ ومن بين هذه املفاهيم نجد ما بات يصطلح عليه بحكامة الشركات، وهي نتاج 

لبعض الشركات الكبرى  23مات التي لحقت باقتصاديات بعض الدول جراء التدبير الس يء والنمطيلألز 

 .املؤثرة والذي انعكس سلبا على النسيج االقتصادي العالمي ككل

                                                 

"، الطبعففة األولففى، دار -سففس النظريففة والعمليففةدراسففة علففى ضففوء األ -يوسففف الزوجففال :" حكامففة املقففاوالت فففي التشففريع املغربففي واملقففارن  -22 

 .2، ص 6052السالم للطباعة والنشر، الرباط، 

 .65، ص 6051لسنة  6الحسين الصفاوي :" الحكامة والتأطير مدخل لتأهيل املقاولة"، مجلة القانون التجاري، العدد 23- 
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وتبعا لذلك، فقد نالت حكامة الشركات حظا وافرا من املقاربات النظرية التي أسست ملفهومها 

ول(، قبل أن تحط الرحال في حقل الدراسات القانونية وتتبناها وأهميتها ومبادئها )املطلب األ 

 التشريعات الوطنية ومن ضمنها التشريع املغربي )املطلب الثاني(.

 املطشب األول: اإلطار الاظري لحكامة الغركات 

حديثا على غرار مصطلحات أخرى مثل العوملة التي جعلت من  24ظهر مصطلح حكامة الشركات

ي سوقا مفتوحة وعرضة لألزمات، مما دفع بجميع الشركات املحلية والعاملية إلى جعل االقتصاد العالم

 . 25الحكامة ضمن أولوياتها

)الفقرة األولى(، ثم نستعرض املبادئ ماهية حكامة الشركات وبناء على ذلك، سنستهل بحثنا هذا ببيان 

 التي تقوم عليها وتدابير تفعيلها )الفقرة الثانية(.

 لى: ماهية حكامة الغركاتالفارة األوأ

 (.ثانيا) أهميتها، على أن نبين (أوالوأنواعها ) سنتطرق إلى تعريف حكامة الشركات

 وأوناعها أوال: تعريف حكامة الغركات

 تتعدد التعاريف التي أعطيت لحكامة الشركات، وانطالقا من هذه التعاريف يمكن تحديد أنواعها.

 حكامة الغركات تعريف/ 1

"حكامة" لغة: من الحكم، ويراد به الفصل واملنع من الظلم والفعل القبيح وما يسوء،  مصدر كلمة 

ومنه أن هللا سبحانه هو الحكم والحكيم ألن أوامره ونواهيه وقضاءه وقدره كلها تمنع الظلم والقبيح. 

الحكمة ومنه الحكمة التي توضع على فم الدابة إذ تمنعها من التصرف بغير أمر صاحبها، ومنه أيضا 

 .26وهي املانعة من الجهل

                                                 
 la gouvernance des sociétés وباللغة الفرنسية مصطلح:corporate governance- يطلق عليها باللغة اإلنجليزية مصطلح:  24
 - الصالحين محمد العيش:" حوكمة الشركات بين القانون والالئحة"، املجلة الدولية للقانون، لسنة 6056، ص 6. 25
 - لسان العرب االبن منظور دار صادر، بيروت 6001,  الجزء الحادي عشر ، ص 515. 26
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 واصطالحا، تتعدد التعريفات املعطاة لهذا املفهوم ونجد من بينها:

  تعريف امليثاق املغربي للممارسات الجيدة لحكامة املقاوالت الذي اعتبر بأنها:" التدبير الجيد

والدائنين  للعالقات بين مسيري املقاولة واملساهمين من جهة، واملتدخلين اآلخرين )كاألجراء

 والدولة( من جهة أخرى، وتهم باألساس:

قدرة أجهزة التسيير على السعي نحو تحقيق األهداف املتوافقة مع مصلحة املساهمين وباقي   -

 املتدخلين.

وضع نظم مراقبة فعالة إلدارة النزاعات بين املصالح وتدبير املخاطر املحتملة وكذا الوقوف  -

 27طة يغلب املصلحة الخاصة على " املصلحة اإلجتماعية".ضد كل تعسف في استعمال السل

   تكريس و من ضبط  والتي تمكن الشركاتالطرق الجيدة إلدارة ورقابة حكامة الشركات هي

تنظيم العالقات بين املساهمين واملسيرين من إلى  الشفافية واملساءلة في التدبير كما تهدف

كل منها وخاصة تلك املتعلقة بالفئة  جل خلق توازن داخل الشركة، ورسم حدود سلطاتأ

املسيرة، قصد تحقيق الشفافية وزرع الطمأنينة في نفوس املستثمرين سواء من جانب 

 .28املسيرين أو املساهمين

  حكامة الشركات هي مجموع اآلليات التنظيمية التي تؤثر على املسيرين عند اتخاذهم للقرارات

 .29يةفي الشركة وذلك للحد من سلطتهم التقدير 

نالحظ من التعريفات السابقة أنها تتفق على مضمون واحد لحكامة الشركات وهو التدبير الجيد 

والرشيد للشركة بما يحمي مصالح هذه األخيرة ومصالح املساهمين وكذا باقي األطراف ذوي العالقة بها. 

تضمن إدارة ابط التي وبناء على ذلك نقدم تعريفا لحكامة الشركات على أنها جملة من املعايير والضو 
                                                 
27 - Le Code Marocain  des Bonnes Pratiques de Governances des Enterprises, La Commission Nationale de Governance des 

entreprises, Mars 2008,p 5. 
 محمد حركات:" اإلقتصاد السياس ي والحكامة الشاملة"، مطبعة املعارف الجديدة، الرباط،6050، ص 519.. - 28
29 -Gerard charreaux : ‘’vers une théorie du gouvernement en entreprises'', séminaires doctoraux des IEA de Dijon et de Lyon 

III, mai 1996, p3 /  www.Gerrard.charreaux.pagesperso.orange.fr/ consulté le :25/10/2017 a 22h.00. 

http://www.gerrard.charreaux.pagesperso.orange.fr/
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الشركة والقائمة على مبادئ كالشفافية والثقة واإلفصاح وحسن اتخاد القرارات بما  جيدة لشؤون

 يضمن مصلحة الشركاء وباقي املتعاملين مع الشركة.

 الغركات/أوناع حكامة 2

تطبقها إلى  تأسيسا على ما سبق، يتبين أنه من املمكن أن تتنوع حكامة الشركات باعتبار الجهة التي

 :30نوعين

 :حكامة داخشية  

ويراد بها اتباع قواعد ومعايير من داخل الشركة تساعد على تحسين أداء اإلدارة وتجويد العمل 

املحاسباتي، وفي نفس الوقت الحد من الفساد املالي بكافة جوانبه عبر فرض قيم الشفافية 

 الشركة.جمهور املتعاملين مع واإلفصاح فيما يتوجب إعالنه واإلفصاح عنه للمساهمين ول

 :حكامة خارجية  

ويراد بها مجموع الصالحيات واألدوات املخولة قانونا لجهات الرقابة خارج إطار الشركة ومنها على 

 سبيل املثال السلطة القضائية.

 حكامة الشركات من حيث محلها إلى ثالثة أنواع: 31ومن جهة أخرى يقسم أحد الباحثين

 حكامة محاسبية:  

التدابير التي تضمن اإلفصاح الشفاف عن البيانات املحاسبية والقوائم املالية واملزايا  مجموعهي و 

 املخولة للمديرين وتطبيق املعايير املحاسبية املتعارف عليها دوليا.

 

 

 

                                                 
 -أحمد بن محمد الرزين:، م.س.  ص 1و6. 30
 - عدنان بن حيدر بن درويش، م.س،  ص 54. 31
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  حكامة قاونوية:  

عالقة األطراف ذوي الاملساهمين و وهي اإلطار التشريعي والقواعد القانونية التي تحمي مصالح 

 بالشركة.

 حكامة إدارية أو تثبر ية : 

وهي مجموعة الضوابط الداخلية في الشركة والتي تحمي حقوق املساهمين وأصحاب املصالح من 

 املمارسات الخاطئة للمديرين.

نستنتج إذن أن تطبيق قواعد حكامة الشركات يأتي من ناحيتين األولى داخل الشركة وهي ذات أهمية 

زة الشركة هي أعلم أكثر من غيرها بالفائدة التي تعود على املؤسسة جراء تفعيل كبيرة حيث إن أجه

قواعد الحكامة ، وفي الناحية الثانية يأتي دور الحكامة الخارجية لتكريس ما تقوم به نظيرتها الداخلية 

يروم  وتحقيق التوازن بين مصالح الشركة ومصالح املجتمع بالنظر إلى أن تدخل األجهزة الخارجية ال 

فقط توجيه إدارة الشركة لتبني قواعد الحكامة وإنما االحتواء القبلي ملا قد يترتب عن عدم اتباع تلك 

كما أن تعدد حكامة الشركات من القواعد من آثار سلبية على محيط الشركة االقتصادي واالجتماعي . 

 حيث املحل يجعل منها آلية فعالة وشاملة لتحقق الهدف املرجو منها.

أويا: أهمية تطبيق قناعث حكامة الغركاتثا

فإن تعاظم أهمية الحكامة جاء في أعقاب االنهيارات االقتصادية واألزمات املالية أسلفنا الذكر كما 

، نجد أن املمارسات الجيدة في 32العاملية، وبالرجوع إلى رأي املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي

 أجل:مجال الحكامة تكتس ي أهمية بالغة من 

 ترسيخ ثقافة ربط املسؤولية باملحاسبة؛ -

 تعزيز مناخ الثقة مع األطراف املعنية ؛ -
                                                 
 رأي املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي حول "املسؤولية املجتمعية للمنظمات: آليات االنتقال نحو تنمية مستدامة" ، الجريدة 32

.5884، ص 6052يوليو  60، املوافق ل5419شوال 61،  بتاريخ 6199الرسمية عدد   
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استقطاب االستثمار الوطني واألجنبي وتسهيل ولوج املقاوالت واملؤسسات العمومية إلى  -

 التمويل؛

 النهوض بقيم الشفافية واإلعالم والتواصل؛ -

 لرفع من جودة الخدمات؛تحسين شروط استمرار املقاولة واملؤسسة وأدائها، وا -

 املساهمة في تنمية نسيج اقتصادي تنافس ي. -

 وعلى العموم يمكن تبيان أهمية حكامة الشركات في النقاط الثالث اآلتية:

 مة الغركات ي  الحث من الفساد املال  واإلداري:ا/ أهمية حك1

إنها تضمن مساءلة حيث  33الشفافية والنزاهة والوضوح هو إرساءإن أول ما تسعى إليه الحكامة  

دائمة إلدارة الشركة من طرف املساهمين، وتؤدي إلى إصدار تقارير محاسباتية جيدة ودقيقة نتيجة 

، وكنتيجة لذلك فإن اكتشاف 34استقالل مراقبي الحسابات وعدم خضوعهم لضغوط مجلس اإلدارة

 الس والتصفية.التالعب والغش املالي والفساد اإلداري يصبح سهال ويجنب الشركة مغبة اإلف

أ/ أهمية حكامة الغركات ي  جشب اإلستثمارات:2

إن مدى التزام الشركات بتطبيق قواعد الحكامة أضحى أحد أهم الشروط التي يضعها املستثمرون في  

شركة حسبانهم قبل اتخاذ قرارهم باإلستثمار في أسهم إحدى الشركات، حيث إن املستثمر يبحث عن 

وبالتالي فإن الفائدة تعم من خالل استفادة الشركة من ضخ  .ية كمساهمتوفر له الحما يثق بها و 

 أموال جديدة لتوسيع نشاطها، وكذا اطمئنان املستثمر إلى تحقيق األرباح.

أ/ أهمية حكامة الغركات بالنسبة لشمساهمر :3

املساهمون من يتحمل الخسارة في حال تصفية الشركة أو اضطراب نشاطها، فمجموع حصصهم هو 

ما يشكل الذمة املالية للشركة؛ ومن أهم ضمانات حماية حقوقهم جراء تبني معايير الحكامة: اإلعتماد 
                                                 

 .12يوسف الزوجال، م.س ، ص  -33 

 .4الصالحين  محمد العيش ، م.س ، ص  -34 
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على مدراء مستقلين ال تربطهم بالشركة مصالح شخصية تدعوهم إلى استغالل مراكزهم اإلدارية 

ى مركزها ملصالح خاصة، كأن يكون مديرو الشركة هم املالكين ألغلبية األسهم فيها واملطلعين عل

 .35القانوني مما يدفعهم إلى عدم اإلفصاح عن جميع املسائل الهامة املرتبطة بالشركة

 تفعيشهاو تثابر  الفارة الثاوية: مبادئ حكامة الغركات 

إن مبادئ حكامة الشركات املتعارف عليها دوليا هي تلك التي وضعتها "منظمة التعاون اإلقتصادي 

، ونظرا للمتغيرات اإلقتصادية 37عاون مع صندوق النقد الدوليبت 5888" سنة  OECD36والتنمية 

قامت  6051، وفي أبريل من سنة 6004املتالحقة فقد تمت إضافة مبدأ آخر إلى تلك املبادئ سنة 

املنعقد في مدينة   "G20املنظمة بإعادة النظر في هذه املبادئ وعرضتها على اجتماع "مجموعة العشرين 

فتم إقرار هذه املبادئ من طرف الدول العشرين تحت مسمى "مبادئ  6051ونبر أنطاليا التركية في ن

OECD/G20"38 وعليه، سنعرض لهذه املبادئ باقتضاب )أوال(، على أن نشرح تدابيرتفعيل هذه املبادئ.

 على أرض الواقع)ثانيا(.

أأوال: مبادئ حكامة الغركات

                                                 

 .1الصالحين م.العيش، م.س ، ص -35 

،  منظمفة دوليفة  أسسفت ففي  Organization for Economic Cooperation and Development :منظمفة التعفاون اإلقتصفادي والتنميفة36-

دولة ، وتعمل املنظمة من أجل الضفغط علفى الحكومفات لتبنفي  11باريس الفرنسية، تتألف من ، مقرها في مدينة 5865شتنبر من عام  10

سياسفففات وقفففوانين فعالفففة ففففي املجفففاالت اإلقتصفففادية واإلجتماعيفففة والبيقيفففة. واملغفففرب يفففدعو إلفففى قبولفففه عضفففوا كامفففل العضفففوية بهفففذه املنظمفففة. 

 .56.00، الساعة 68/50/6052، تاريخ الزيارة األحد   ،www.wikipedia.orgمنظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية/ املصدر:

وتلك املبادئ هي: حقوق املساهمين، املعاملة املتكافئة للمساهمين ، دور أصحاب املصالح في حوكمة الشفركات، اإلفصفاح والشففافية،  -37 

. عففدنان بففن حيففدر بففن درويففش، م.س، 6004مسففؤوليات مجلففس اإلدارة. وتمففت إضففافة مبففدأ ضففمان وجففود إطارعففام لحوكمففة الشففركات سففنة 

 .66ص

 

، إتحفففاد هيئفففات األوراق املاليفففة العربيفففة ، دبفففي 55للحوكمفففة"، مجلفففة أخبفففار اإلتحفففاد، العفففدد   OECD/G20جليفففل طريفففف:" مبفففادئ ال -38 

 . 1،ص 6056
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تصادي والتنمية ومجموعة العشرين هي ستة مبادئ حكامة الشركات كما أقرتها منظمة التعاون اإلق

مبادئ، تتضمن مبدأ عام يسمى "اإلطار العام والفعال لحكامة الشركات" ، وتتفرع عن هذا املبدأ 

 املبادئ الخمس املتبقية.

ويقصد باإلطار العام والفعال مجموع التدابير / ضما  وجند إطار عام وفعال لحكامة الغركات: 1

. ويجب 39ية التي تنهجها الحكومات لتوفر مناخا مالئما لتطبيق مبادئ الحوكمةاإلقتصادية والتشريع

 أن يضمن هذا املبدأ العام باقي املبادئ املتعلقة بالحكامة وهي:

  / الحانق واملعامشة املتساوية لشمساهمر :2

في بالنسبة للحقوق فتتعلق أساسا بالحق في الحصول على املعلومات الخاصة بالشركة بانتظام و

الوقت املناسب مثل املعلومات املتعلقة بوضعية الشركة املالية وتواريخ الجمعيات العامة وجداول 

أعمالها، وحق املساهمين في املشاركة بالجمعيات العامة وإدراج مشاريع التوصيات في جدول أعمالها 

 .40قصد التصويت عليها، وفي انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة والحصول على األرباح

يقصد باملعاملة املتساوية للمساهمين املعاملة املتكافئة لجميع املساهمين بمن فيهم صغار املساهمين و 

 واملساهمين األجانب، وكذا املعاملة املتكافئة للمساهمين املنتمين لنفس فئة األسهم.

أ/املؤسسات اإلستثمارية وأسناق األسهم: 3

سهم وتقديم الحوافز للمؤسسات اإلستثمارية ويقتض ي هذا املبدأ تنظيم نزيه وشفاف لسوق األ 

، وكما أكدنا عليه سابقا فإن املستثمر ال يكون على استعداد 41للدخول واإلستثمار بهذا السوق 

الستثمار أمواله إذا لم يكن على علم كاف بالشركة ونتائجها املالية علما حقيقيا ومطابقا للواقع يمكنه 

 ملقبل عليها.من توقع املخاطر املحتملة للخطوة ا

                                                 
 - جليل طريف ، م.س، ص 4 39
 - عدنان بن حيدر بن درويش، م.س، ص68. 40
 دليففل تشففجيع حوكمففة الشففركات فففي الشففرق األوسففط وشففمال إفريقيففا: تجففارب وحلففول، مؤسسففة التمويففل الدوليففة، واشففنطن ، 6055،  - 41

 www.cipe-arabia.comاملوقع اإللكتروني السابق ذكره:
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حيث يعترف ألصحاب املصالح بحقوقهم سواء بنص ي  حكامة الغركات:  42/ دور أصحاب املصالح4

القانون أو اإلتفاقات املبرمة مع الشركة ، ويتم تشجيع التعاون بينهما من أجل خلق الثروة وتوفير 

د مصالحهم إلجبار . ويدخل ضمن أدوار أصحاب املصالح التدخل كلما كان هناك ما يهد43فرص الشغل

 .44الشركة على اتخاذ اإلجراءات الالزمة، مع حقهم في الحصول على تعويض في حال انتهاك حقوقهم

 

أ/ اإلفصاح والغفافية:5

يقتض ي هذا املبدأ أن تعلن الشركة عن نتائجها املالية واملزايا واملكافآت املمنوحة للمديرين، وكذا  

املسائل املادية املرتبطة بأصحاب املصالح خاصة العمال اإلفصاح عن  وضعية ممتلكات الشركة و 

 45والدائنين.ويسفر اإلفصاح املنتظم عن بناء الثقة مع أصحاب املصالح وجلب التمويل الخارجي.

أ/ مسؤوليات مجشس اإلدارة: 6

مفاد هذا املبدأ أن يعمل مجلس اإلدارة على تحقيق مصالح الشركة واملساهمين، وإمكانية مساءلته 

 46.ام هؤالء.ويقتض ي ذلك بالخصوص الشفافية في عملية اختيار و ترشيح أعضاء مجلس اإلدارةأم

إذن، كانت هذه مبادئ حكامة الشركات كما هي معتمدة دوليا، وسننتقل للحديث عن اآلليات الالزمة 

 لوضع هذه املبادئ موضع التنفيذ.

 ثاويا: تثابر  تفعي  حكامة الغركات

 تفعيل حكامة الشركات إلى قسمين:يمكن أن نقسم تدابير 

 تقتض ي وجود نظام قانوني متطور ينظم باألساس:: / تثابر  قاونوية1

                                                 
- يقسم الفقيه "بيسكو" أصحاب املصالح أو األطراف املتعاملة إلى أطراف تربطها بالشركة عالقة تعاقدية كاملوردين واألجراء والز بائن،  42

 Dauphine Pesqueux : »organisationوأطففراف تففربطهم عالقففة غيففر مباشففرة بالشففركة مثففل السففلطات العموميففة والجمعيففات والففرأي العففام.

modéles et representation »2edition,paris2002  66أشار إليه يوسف الزوجال، م.س، ص.  
 - جليل طريف، م.س، ص 1.. 43
 عدنان بن حيدر بن درويش، م.س، ص15. - 44
 دليل حوكمة الشركات في الشرق األوسط وشمال إفريقيا، م.س، ص24. - 45
 أحمد بن محمد الرزين، م.س، ص46. - 46
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أحانق املشكية:1-1

إن اإلستقرار والطمأنينة الذي تحتاجه الشركة في معامالتها يقتض ي تمتعها بحقوق امللكية الخاصة ،  

ء الشركة حيث يمكن تقديمها كحصة عينية في سواء امللكية العقارية التي تظهر أهميتها في مرحلة إنشا

رأسمال الشركة أو كضمانة إئتمانية، أو امللكية غير العقارية كبراءات اإلختراع واإلسم التجاري 

 .47والعالمات التجارية...ويجب أال تكون القوانين العقارية أو قوانين امللكية الصناعية عائقا أمام ذلك

 قاون  العاند: 1-2

الشركة إجراء الكثير من العمليات التجارية إذا لم يكن القانون يضمن سالمة إبرام لن تستطيع  

والدائنين  العقود وتنفيذها، ومن األمور األساسية أن تعمل القوانين على ضمان حقوق املوردين

 .48والعمال

  وظام ضريبي واضح وشفاف: 1-3

كافحة التهرب الضريبي خاصة املتعلق يتعين أن يكون النظام الضريبي منصفا وعادال ويساعد على م

 .49بالشركات الكبرى املستفيدة من اإلعفاءات الضريبية

 قناور  اإلفالس والتصفية: 1-4

يجب أن تسمح هذه القوانين بالتصفية السريعة والعادلة للشركات وتحقق املساواة بين الدائنين، ألن  

 .50انعدام ذلك يسهل عملية نهب أصول الشركة

 صري  جيث التاظيم:قطاع م 1-5

ألن األبناك و مؤسسات التمويل كما هو معلوم تشكل أحد أهم املوارد األساسية للتمويل الالزم لتنفيذ 

مشروعات الشركات، ويقتض ي هذا إحاطة القطاع املصرفي بحزمة من التدابير القانونية والتنظيمية 

                                                 

 وما بعدها. 61يوسف الزوجال، م.س، ص 47 - 

 .15عدنان بن حيدر بن درويش، م.س، ص -48 

 .24يوسف الزوجال، م.س، ص49 - 

 .11عدنان بن حيدربن درويش، م.س، ص50 - 
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صوص االلتزامات املتعلقة باملالءة والتدابير التي تحدد بدقة أدوار الفاعلين فيه والتزاماتهم ومنها بالخ

 اإلحترازية.

 /قاون  شل  حماي :1-6

مادامت الطبقة العاملة هي املحرك الرئيس ي لنشاط املقاوالت، فالبد من إطار تشريعي ينظم العالقة 

األجانب  بين األجراء واملشغلين، ويوفر الحماية للفئة األولى.وفي هذا اإلطار فإن املستثمرين واملمولين

يلجؤون في العادة قبل اتخاذ قرار التمويل املوجه لفائدة الشركة إلى إجراء تحقيق اإلجتماعي ينصب 

 على معاينة وضع األجراء داخل الشركة املتعامل معها وظروف عملهم بشكل عام.

 

 /أسناق ماظمة للوراق املالية: 1-7

ت وتداولها، وتضمن الشفافية في إجراءات حيث تحدد بدقة كيفيات إصدار الشركات لألسهم والسندا

القيد في البورصة واملعامالت املبرمة من طرف وسطاء هذه األخيرة مع إخضاع الكل لرقابة هيئة 

 .51حكومية مستقلة

 وتشمل وجود:: تثابر مؤسساتية /2

 :وظام قضاي  مستا  ووزيه2-1 

مكلفة بالفصل في النزاعات و دورها إن السلطة القضائية ضامن أساس ي للحقوق والحريات باعتبارها 

بخصوص الشركات يتسم بمجموعة من الخصوصيات حيث تتدخل منذ تأسيس الشركة إلى غاية 

انقضائها وال يقتصر دورها فقط على فض النزاعات املتعلقة بها ، كما يعتبر وجود إطار  لألنظمة 

تمكين الشركات من بديل سريع  البديلة لحل املنازعات كالتحكيم والوساطة أمرا مفروغا من أجل

 وفعال للقضاء الرسمي .

   إدارات عمنمية مروة: 2-2

                                                 

 انظر ما سنأتي على ذكره الحقا بخصوص الهيئة املغربية لسوق الرساميل باعتبارها دركي السوق املالي الساهر على حسن سيره. 51 - 
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تقدم خدماتها العمومية دون التقيد باإلجراءات البيروقراطية واملساطر طويلة األمد، حيث إن 

 الحصول على الخدمات والوثائق اإلدارية البد وأن يتم في أقصر اآلجال وبأقل التكاليف.

 : اإلطار الااونن  لحكامة الغركاتاملطشب الثان 

يعد اإلطار القانوني لحكامة الشركات املرآة التي يظهر من خاللها مدى إمكانية تطبيق مبادئ هذه 

األخيرة، وهو الذي يعطيها القوة اإللزامية ويجعلها ترتقي إلى مصاف القواعد القانونية اآلمرة.وتبعا 

ييف هذا املفهوم الجديد في البيئة القانونية وإعطائه لذلك فقد وضعت نظريات مختلفة ملحاولة تك

أساسا قانونيا )الفقرة األولى(، كما أن التشريعات الوطنية بما فيها التشريع املغربي سارعت إلى تبني 

مبادئ هذا املفهوم انسجاما مع دعوات املنتظم الدولي وأفردت لها مكانا في قوانينها بما يتالءم و 

 الثانية(. خصوصياتها )الفقرة

 الفارة األولى: التكييف الااونن  لحكامة الغركات

بعد ظهور حكامة الشركات على السطح، ظهرت عدة نظريات تحاول جميعها الكشف عن التكييف 

القانوني لهذه النظرية حيث أقامها البعض على أساس نظرية حسن النية في تنفيذ العقود، وذهب رأي 

م على نظرية الوكالة، بينما أرجعها آخر إلى نظرية التعسف في استعمال آخر إلى أن حكامة الشركات تقو 

 الحق.  

أأوال: حكامة الغركات ومبثأ حسن الاية ي  تافيذ العاث

مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد بأنه" اختيار املتعاقد في تنفيذه للعقد الطريقة  52يعرف أحد الفقه

من قانون  615مل". وقد نص على هذا املبدأ الفصل التي تفرضها االستقامة والنزاهة في التعا

 53.االلتزامات والعقود املغربي

                                                 

مففامون الكزبري:"نظريففة االلتزامففات فففي ضففوء قففانون األلتزامففات والعقففود املغربففي" الجففزء األول، مصففادر اإللتففزام، الطبعففة الثانيففة،  )دون  -52 

 .696و املكان(، ذكر املطبعة 
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وعليه وجبت صياغة نظرية قانونية لحكامة الشركات بهدف حماية املساهمين واملتعاملين مع الشركة، 

أن هذه النظرية ينبغي أن تؤسس على مبدأ حسن النية، ومؤداه أن الهيئات  54ويرى أحد الفقه

والرقابية في الشركة ملزمة بالعمل لصالح الشركة وزيادة االئتمان والثقة فيها، وهذا ال يتأتى  اإلدارية

إال باإلفصاح عن مركزها القانوني واملالي وااللتزام بما ورد في عقدها وفي القانون، إضافة إلى تنفيذ 

 التزاماتها تجاه األغيار مع ما يوجبه مبدأ حسن النية.

آخر أن الداعي وراء اعتماد هذا املبدأ هو كونه مبدأ واسعا يمتد ليؤطر التصرفات  55ويرى اجتهاد فقهي

القانونية في كل مراحلها سواء في إطار عالقات القانون املدني أو التجاري. وفي هذا الصدد حكم 

القضاء األمريكي لصالح مجلس إدارة شركة" والت ديزني" مؤسسا حكمه على مبدأ حسن النية في 

ور وقائعها حول قيام مساهمي الشركة باتهام مجلس اإلدارة بالغش واإلهمال الجسيم قضية تد

وخدمة املصلحة الخاصة أثناء عملية تعاقدية قام بها؛ ومما جاء في قرار املحكمة اإلبتدائية ملدينة 

ه مع ما يلي:"...إن مجلس إدارة والت ديزني كان يعتقد في تعامل 8/9/6001بتاريخ 51416"ديالور" رقم

السيد "أوفيتز" بأنه يعمل ملصلحة الشركة وفي الغرض الذي أعدت من أجله، وهو في ذلك يتصرف 

بحسن نية وبناء على ما توفر لديه من معلومات ولم يرتكب خطأ فادحا أو إهماال جسيما يستدعي 

 56ترتيب املسؤولية عليه..".

أثاويا: حكامة الغركات ووظرية النكالة

                                                                                                                                                         

من ق.ل.ع: " كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية ، وهو ال يلزم بما وقع التصريح به فحسب ، بل أيضا بكل  615جاء في الفصل  53-

 ملحقات االلتزام التي يقررها القانون أو العرف أو اإلنصاف وفقا ملا تقتضيه طبيعته".

  (، بمثابة قانون االلتزامات والعقود.      .5851غسطس56،)5115رمضان  8الظهير الشريف الصادر في  

، 6006حماد مصطفى عزب:" اإلطار القانوني للضمانات الشخصية التي تقدمها شركات املساهمة"، دار النهضة العربية ، القاهرة،  -54 

 .40ص

، 196، ص5888اعة والنشر ،القاهرة ،حسن سرحان :" نحو نظرية لحماية الغير املتعاملين مع الشركات التجارية "، املتحدة للطب -55 

 .1أشار إليه الصالحين محمد العيش، م.س، ص

 .6الصالحين.م.العيش، م.س، ص -56 
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، ومفاده أن إدارة  57إلى نظرية الوكالة كأساس قانوني تقوم عليه حكامة الشركاتهناك من يرجع إلى  

الشركة هي وكيل يعمل باسم الشركة ولحسابها ، وبالتالي فإن الحقوق واإللتزامات الناشئة عن الوكالة 

مل تنصرف إلى األصيل )الشركة(، دون أن تترتب في ذمة الوكيل )مديري الشركة( أي مسؤولية طاملا يع

في حدود السلطات املخولة له في عقد أو نظام الشركة وطاملا يؤدي ما عليه لخدمة مصلحة الشركة 

باذال العناية الالزمة في ذلك. وتبعا لذلك يرى نفس اإلجتهاد الفقهي أن نظرية الوكالة حل عملي 

ن أجله لتضارب املصالح الخاصة للمديرين مع مصلحة الشركة حيث إنها تتوافق مع ما جاءت م

مبادئ حكامة الشركات أال وهو إلزام مجلس اإلدارة بالعمل ملا فيه مصلحة للشركة واملساهمين ألنه 

 .58مرتبط بعقد وكالة يحتم عليه إتيان ما فيه مصلحة ملوكله

، 260/6004ويعضد أنصار هذا اإلتجاه رأيهم بقرار صادر عن محكمة التمييز الكويتية ،الطعن عدد

اء فيه:"...إن مجلس اإلدارة في الشركة املساهمة هو املختص بإدارتها وأن رئيسه ج 51/55/6001جلسة

وباقي أعضائه هم وكالء عن الجمعية العامة للمساهمين تنتخبهم للقيام بأعمال اإلدارة مقابل 

الحصول على أجر، وأن الوكيل عليه أن يبذل في رعاية مصالح موكله العناية املألوفة فيسأل عن 

 59إهماله أو مخالفته للنظم والقوانين في مباشرته ألعمال وكالته".تقصيره و 

أثالثا: حكامة الغركات ووظرية التعسف ي  استعمال الحق

                                                 
 وما بعدها. 61عدنان بن حيدر بن درويش، م.س، ص  -انظر: -  57

املبدأ حيث جاء في االفقرة الثانية من بالرجوع إلى القواعد العامة لعقد الوكالة الوارد في قانون اإللتزامات والعقود نجد تأصيال لهذا  -58 

من ق.ل.ع:"... وهي تمنح )أي الوكالة( الصالحية إلجراء كل ما تقتضيه مصلحة املوكل وفقا لطبيعة املعاملة وعرف  981الفصل 

يجري أي عمل  من ق.ل.ع:" على الوكيل أن ينفذ بالضبط املهمة التي كلف بها فال يسوغ أن 981التجارة..." ، وجاء أيضا في الفصل 

 يتجاوز أو يخرج عن حدود الوكالة".

قرار أورده محمد الحبيني:" نظرة حول طبيعة العالقة بين مجلس اإلدارة والشركة "، مقال منشور بصحيفة الوطن ، ركن ثقافة 59 - 

 .66.00، على الساعة 2/55/6052تاريخ الزيارة :  ، www.alwatan.Kuwait.ttقانونية،   املوقع اإللكتروني:
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يعتبرالشخص متعسفا في استعمال حقه إذا لم يقصد من وراء ذلك االستعمال  سوى اإلضرار بالغير 

نة مع ما يصيب الغير من ضرربسببها ،أو إذا أو كانت املصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة األهمية مقار 

 60تجاوز الحدود املألوفة في ممارسته لحقه.

إلى أن حكامة الشركات ماهي إال تطبيق ملبدأ عدم التعسف في استعمال  61ويذهب جانب من الفقه

الحق ، ومؤداه أن السلطة املخولة إلدارة الشركة ال يجب أن تؤدي إلى إصدار قرارات مجحفة تضر 

 صلحة الشركة واملتعاملين معها.بم

غير أن هناك اختالفا بخصوص املعيار الذي على أساسه يتم كشف تعسف إدارة الشركة، حيث 

يربطه تيارأول باملساس باملصلحة اإلجتماعية للشركة ، في حين ربطه التيار الثاني باملساس بمبدأ 

مزدوج يعتبر التعسف سلوكا تأتيه األغلبية  املساواة بين املساهمين، وذهب تيار ثالث إلى األخذ بمعيار 

 .62وال يأخذ بعين اإلعتبار مصلحة املساهمين الجماعية

ومن تطبيقات هذه النظرية ما صدر عن القضاء الفرنس ي في قضية " فريهوف"، حيث كانت شركة 

ن أصل أمريكية مالكة لثلثي أسهم شركة "فريهوف" الفرنسية ، ولها خمسة مقاعد في مجلس اإلدارة م

تلتزم بمقتضاه بتسليم  prelier”ثمانية مقاعد؛ قامت الشركة األمريكية بإبرام عقد مع شركة "بريلييه

شركة بريلييه معدات بقيمة مليون ونصف املليون دوالر، إال أن الشركة الفرنسية رفضت الصفقة 

" فقررت  corbeil-essonesألنها مخصصة لجمهورية الصين الشعبية، فتم عرض األمر على محكمة "

 6000املحكمة أن الشركة األمريكية اتخذت قرارا يتعارض مع مصالح الشركة إذ يترتب عليه فصل 

                                                 

 .196،191مامون الكزبري ، مرجع سابق، ص  -60 

، 5إبراهيم إسماعيل إبراهيم :" املسؤولية القانونية للمستحوذ على الشركة املساهمة " مجلة املحقق للعلوم القانونية ، العدد61 - 

 .65، ص6056جامعة بابل ، العراق، 

، تاريخ   ،www.marocdroit.com، مقال منشور بموقع العلوم القانونيةأمير فهد:" حماية أقلية املساهمين داخل شركة املساهمة"62 - 

 .61.00، على الساعة 2/55/6052الزيارة 
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عامل فرنس ي ويهدد مصالح الشركة بالخطر ، وهو في ذلك يكتس ي طابع التعسف في اإلدارة، فرفضت 

 .63الصفقة

كثر مالءمة كإطار قانوني لحكامة بعد استعراض تلك اإلتجاهات الفقهية الثالثة، نتساءل عن أيها األ

 الشركات؟

أن النظريات السابقة ال تخلو من بعض القصور، حيث إن اعتماد مبدأ حسن  64يرى أحد الباحثين

النية يثير التساؤل حول املعيار الذي من خالله نتأكد من وجود حسن النية من عدمه خاصة في 

ا أن نظرية الوكالة رغم أهميتها فهي ال تسلط الضوء املعامالت التجارية املتسمة بالثقة واإلئتمان؟ كم

إال على جانب واحد هو الرقابة على مجلس اإلدارة ، في حين أن حكامة الشركات تشمل مجاال أوسع 

يضم العالقات مع أصحاب املصالح كالدائنين واألجراء وغيرهم.أما بالنسبة لنظرية التعسف في 

م يقوم بواجباته بمقتض ى عالقة تعاقدية بينه وبين املساهمين استعمال الحق فإن مجلس اإلدارة مادا

في الشركة ، فإن إخالله بواجباته يرتب عليه مسؤولية عقدية، بينما التعسف في الحق يرتب 

 مسؤولية تقصيرية.

وفي نظرنا املتواضع فإن الجمع بين هذه النظريات الثالث قد يفيد في تأطير قانوني لحكامة الشركات، 

إلعتماد على نظريتي حسن النية والوكالة إذا تعلق األمر بعالقة تعاقدية، ونظرية التعسف في فيتم ا

 استعمال الحق إذا تعلق األمر بعالقة غير تعاقدية.

 الفارة الثاوية: تعاط  املغرع امللرب  مع حكامة الغركات

التي وضعتها منظمة التعاون  أشرنا سابقا إلى نوعين من التدابير الالزمة لتطبيق مبادئ حكامة الشركات

اإلقتصادي والتنمية، وهي تدابير قانونية وأخرى مؤسساتية، لذلك سنحاول رصد مدى مواكبة املشرع 

                                                 

 .65أورده إبراهيم إسماعيل إبراهيم، مرجع سابق، ص -63 

 .2الصالحين محمد العيش،  م.س، ص64 
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املغربي لهذه املعطيات)أوال(، كما سنعرض لبعض الصعوبات التي تعترض التطبيق الجيد لقواعد 

 حكامة الشركات باملغرب)ثانيا(.

أواملؤسساتية املكرسة لحكامة الغركات بامللرب. أوال: اإلصالحات الااونوية

إن فهم اإلصالحات التشريعية واملؤسساتية التي انتهجها املغرب في العقود الثالثة األخيرة خارج سياقها 

الدولي هي محاولة محكوم عليها بالفشل منذ الوهلة األولى، فهي إصالحات جاءت انسجاما مع التزامات 

ت اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية ، ومفهوم الحكامة غير مذكور بصفة املغرب دوليا وللمتغيرا

مباشرة في القوانين ذات العالقة بالشركات وإنما يتم استنتاجه من خالل ما تحتويه هذه القوانين من 

نجده قد نص  6055آليات تضمن تفعيل هذا املفهوم ، غير أنه بالرجوع إلى الدستور املغربي لسنة 

املبدأ في بابه الثاني عشر املرتبط بحكامة املرافق و املؤسسات العمومية ومنه يمكن استلهام على هذا 

 قواعد الحكامة بالنسبة للشركات.

 / اإلصالحات الااونوية5

 همت هذه اإلصالحات باألساس:

: حيث عمل املشرع على تحديث املنظومة التشريعية في هذا اإلطار عبر إصدار قوانين امللكية 5-5

املتعلق  18.09، والقانون رقم 6055نونبر 66بتاريخ  65املعدل لظهير التحفيظ العقاري  54.02القانون 

، فالعقار كما رأينا آنفا من أهم الركائز األساسية 6055نونبر 64الصادر في  66بمدونة الحقوق العينية

 67كية الصناعيةالتي تحتاجها الشركة في جميع مراحل وجودها. كما همت اإلصالحات قانون املل

                                                 
(، املغير واملتمم 6055نونبر 66) 5416ذي الحجة 61خ، بتاري5.55.522، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 54.02القانون رقم  - 65

(، املتعلق بالتحفيظ العقاري، منشور بالجريدة الرسمية 5851غشت  56)5115رمضان 8بمقتضاه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 

 .1121، ص6055نونبر 64، الصادرة بتاريخ1889عدد
 66)5416ذي الحجة  61بتاريخ  5.55.529لصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم املتعلق بمدونة الحقوق العينية ا 18.09القانون رقم  - 66

 .6055نونبر  64بتاريخ  1889(، منشور بالجريظة الرسمية عدد 6055نونبر
(، الجريدة الرسمية 600فبراير 51)5460ذي القعدة  8بتاريخ  5.00.58الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  52.82القانون رقم  - 67

 .166(، ص6000مارس 8)5460ذي الحجة  6بتاريخ  4226عدد
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 54الصادر في  15.01، واملعدل بمقتض ى القانون 6000مارس  68بتاريخ  52.82بصدور القانون رقم 

 .6054نونبر  65الصادر بتاريخ  61.51، والقانون 6006فبراير

: حيث عرفت قوانين الشركات عدة تعديالت أهمها تلك التي عرفها قانون شركات قوانين الشركات 5-6

 29.56، والقانون 6009مايو  61الصادر بتاريخ  60.01بمقتض ى القانون  52.81رقم  68املساهمة

الذي أحدث أجهزة جديدة داخل الشركة وحدد مهام أخرى كما عزز  6051يوليوز  68الصادر بتاريخ 

الشفافية داخلها من خالل مجموعة من إجراءات اإلعالم الخاصة باملساهمين، علما أن هذا األخير 

 للحكامة.  G20/OECDفس السنة التي تم فيها اعتماد مبادئ صدر في ن

 : القانون البنكي 5-1

حيث إن األبناك تشكل فاعال رئيسيا في االقتصاد الوطني ومزودا مهما للشركات بالسيولة النقدية، 

. ومن 6054دجنبر 64بتاريخ  501.56رقم  69لذلك فقد أصدر املشرع املغربي القانون البنكي الجديد

مستجداته إحداث األبناك التشاركية التي تقدم صيغا تمويلية بديلة للطرق التقليدية القائمة  أهم

. وقبل ذلك فقد أصدرت اللجنة الوطنية 70على أساس ربوي، وهو ما يعزز حق املقاولة في اإلقتراض

بنك  امليثاق الخصوص ي لحكامة مؤسسات االئتمان بشراكة مع 6050لحكامة املقاوالت بتاريخ مارس 

املغرب وهيئات أخرى كالجمعية املهنية لبنوك املغرب. وحسب مقدمة امليثاق فإنه جاء انسجاما مع 

توصيات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وذلك لتعزيز حكامة مؤسسات االئتمان كفاعل في 

 االكتتاب وتمويل االقتصاد يتميز عن باقي املقاوالت.

 :النظام الضريبي 5-4

                                                 
 - الظهير الشريف رقم 5.86.564 صادر في 54 ربيع اآلخر 5452 )10 أغسطس5886(، القاض ي بتنفيذ القانون 52.81 املتعلق بشركات 68

.6160، ص52/50/5886بتاريخ  4466املساهمة ، املنشور بالجريدة الرسمية عدد   
القانون  املتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها  رقم 501.56 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 5.54.581  - 69

.466(، ص6051يناير 66) 5416بتاريخ فاتح ربيع اآلخر  6169(، الجريدة الرسمية عدد6054دجنبر 64)5416صادر في فاتح ربيع األول   
 - يوسف الزوجال، م.س، ص 64. 70
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حكومة املغربية تطبيق إصالحات شاملة في املجال الجبائي طبقا لتوصيات املناظرة الوطنية تعتزم ال 

 .71والتي خلصت إلى ضرورة اعتماد منظومة ضريبية عادلة وال ممركزة 6051املنظمة في أبريل 

ية ، املتعلق بالهيئة املغرب6051مارس 51بتاريخ  41.56تم إصدار القانون رقم  األسواق املالية: 5-1

التي حلت محل مجلس القيم املنقولة، وتضطلع هذه الهيئة بتنظيم ومراقبة السوق املالي  72للرساميل

 املغربي وفرض التدابير الرامية إلى ضمان السير الجيد لعمليات التداول في البورصة.  

أ/ اإلصالحات املؤسساتية:2

ملك املغرب ألعضاء الهيئة العليا  وقد همت باألساس إصالح املنظومة القضائية، وهو ما تم بتنصيب

أهداف  6وهو الحوار الذي انتهى إلى وضع  6055ماي  9للحوار الوطني حول إصالح منظومة العدالة في 

استراتيجية تطبق تدريجيا، وقد جاء الهدف السادس تحت مسمى" تحديث اإلدارة القضائية وتعزيز 

 حكامتها".

املؤسسات العمومية في خدمة الشركات ومنها على سبيل  كما هم اإلصالح اإلداري وضع مجموعة من

 املثال املراكز الجهوية لإلستثمار، وغرف الصناعة والتجارة.

أثاويا: الصعنبات التي تعت ض التطبيق النيث لحكامة الغركات بامللرب

 ا في:توجد عدة صعوبات واقعية وعملية تعترض التطبيق الجيد ملبادئ الحكامة باملغرب، وتتجلى أساس

  الطابع غير اإللزامي للميثاق  املغربي للممارسات الجيدة لحكامة املقاوالت: /5

من طرف الهيئة  6009صدرت امليثاق املغربي للممارسات الجيدة لحكامة املقاوالت في مارس من سنة 

م ملقاوالت الوطنية لحكامة املقاوالت، بمبادرة من الوزارة املكلفة بالشؤون االقتصادية واالتحاد العا

. وتتضمن امليثاق إجراءات وتدابير لتطبيق 600173املغرب بناء على دراسة أجراها هذا األخير سنة 

                                                 
 - يوسف الز وجال، م.س، ص24. 71
 - الظهير الشريف رقم 5.51.65 صادر في فاتح جمادى األولى5414)51 مارس6051(، بتنفيذ القانون رقم 41.56 ، الجريدة الرسمية 72

.1512(، ص 6051أبريل 55)5414جمادى األولى  10بتاريخ  6546عدد  

 .60يوسف الزوجال، م.س، ص  -73 
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مبادئ الحكامة داخل املقاوالت املغربية، غير أن مقتضياتها غير ملزمة للمقاوالت؛ لكن وفي هذا الصدد 

سوق الرساميل حاليا( بأن املجلس أوضحت املديرة العامة ملجلس القيم املنقولة ) الهيئة املغربية ل

سيطلب من الشركات املدرجة بالبورصة توضيحات حول عدم تطبيق مبادئ الحوكمة املضمنة 

، وسيتم نشر النتائج في التقرير السنوي للمجلس الذي يكون منشورا باملوقع اإللكتروني 74بامليثاق

من الضغط على هذه الشركات لتبني  ، مما يشكل من منظورنا  نوعا75للهيئة املغربية لسوق الرساميل

 تلك املبادئ تفاديا لكل ما قد يمس بسمعتها داخليا وخارجيا عند نشر تقرير الهيئة.

 : / الطابع العائلي لشركات القطاع الخاص6

حيث يطغى عليها البعد التحكمي في اتخاذ القرار والذي يتركز في أيدي األغلبية املالكة لرأس املال والتي 

. وانسجاما مع الطابع الخاص لهذه الشركات أصدرت 76لغالب تكتالت عائلية داخل الشركةهي في ا

الهيئة املغربية لحكامة املقاوالت ميثاقا يتعلق بحكامة املقاوالت العائلية واملقاوالت الصغرى واملتوسطة 

 .77والتإصدار مدونة خاصة ببيان املمارسات الجيدة لحكامة مثل هذه املقا 6009بتاريخ  دجنبر

 / ضعف التكوين لدى مسيري ومدراء الشركات:1

لذلك وبغية تشجيع املقاوالت على تبني مضامين مدونات املمارسات الجيدة للحكامة، قامت اللجنة 

يقدم هذا املعهد تكوينا  بإنشاء املعهد املغربي للمدراء، حيث 6008الوطنية لحكامة املقاولة في يونيو 

قاوالت الغرض منه تطوير الكفاءات التقنية الالزمة ملمارسة مهامهم موجها بالخصوص ملسيري امل

 داخل املجالس اإلدارية.

                                                 
 .58/01/6009اء املغربية  بتاريخ انظر املقال املنشور بجريدة املس - 74
75 - www. Ammc.ma 

 .69، 62الحسين الصفاوي، مرجع سابق، ص  -76 
 للحصول على كافة  مواثيق الحكامة املشار إليها آنفا يرجى زيارة  املوقع اإللكتروني الخاص باملعهد املغربي للمدراء والنقر على خانة-  77

 .www.institut-administrateurs.ma، (  cadre juridiqueاإلطار القانوني)  
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و قد بدأ املعهد فعليا في تنظيم دورات تكوينية القت نجاحا كبيرا. كما أن املعهد عقد العديد من 

ملعهد الشراكات مع مجموعة من املؤسسات الدولية املرموقة، الش ئ الذي من شانه أن يجعل من ا

  مستقبال مركزا جهويا للتفوق على املستوى اإلفريقي

و بصفتها عضوا مؤسسا للمعهد، تقوم وزارة الشؤون العامة و الحكامة بدعم هذا األخير، خاصة 

 .78بمساهمتها في نشر املمارسات الجيدة لحكامة املقاوالت على املستوى الوطني و الجهوي 

  

                                                 
، الساعة العاشرة 6052نونبر  9الثالثاء  ،  تمت زيارة املوقع يومهadministrateurs.ma-www.institutانظر املوقع االلكتروني للمعهد: -  78

 ليال.

http://www.institut-administrateurs.ma/
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ألصلح ي  تسنية ماازعاتالثور االيجاب  لشمحكم املفنض با

أعاند التجارة الثولية

 

 أمنكه عبث الكريم

 أستاذ محاضر كشية الحانق والعشنم السياسية 

أ  -النزائر  –   جامعة  محمث الصثيق بن يح /جيج  

أ

أ

 ماثمة

  التحكيم على في منازعات عقود التجارة الدولية املحالة الفصل يتم أن يقتض ي األصل كان إذا
ً
 وفقا

 عليه املطروح النزاع على القانون  تطبيق أحكام في القاض ي سلطة بذلك املحكم ليمارس القانون، امألحك

 املحكم تخويل في الحق النزاع طرفي القانون  فقد فوض ذلك مع السلطة، لهذه املرسومة بالحدود ويلتزم

  النزاع في الفصل صالحية
ً
  يراه ملا وفقا

ً
 بين التوازن  حفظي حكم إلى للوصول  ذلك للعدالة محققا

  كان ولو مصالحهم
ً
 التشريعات خولت إذ  النزاع وقائع تحكم أن يفترض التي القانون  ألحكام مخالفا

  بالتحكيم الدولية التي أخذت واالتفاقيات الوطنية
ً
 الفصل سلطة املحكم منح حق األطراف للعدالة وفقا

  في النزاع
ً
شعور  ذلك يتطلب ما بقدر القانونية القواعد واستبعاد واإلنصاف لقواعد العدالة وفقا

 بالعدالة واحتراما ملضمون شرطهم التحكيمي. األطراف
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يكون تدخل املحكم بموجب إرادة صريحة ألطراف العقد أو استنتاج ذلك من خالل االشتراطات  

باع العقدية ومضمونها، وفي هذه الحالة املحكم املفوض بالصلح يسعى إلى إمكانية دعوة األطراف إلى إت

الحل التفاوض ي حفاظا على األمن القانوني للعقد الدولي، هذا األسلوب الودي الذي يلجأ إليه املحكم 

تواترت عليه العديد من قرارات التحكيم التجاري الدولي، وأصبح الحل التفاوض ي بعد قيام النزاع من 

راف املتعاقدة واألمن القانوني األساليب التي عرفت نجاحا كبيرا في الحفاظ على املراكز القانونية لألط

 للعقد الدولي )االستمرار في تنفيذ العقود الدولية(.

هذه الورقة البحثية سترتكز على دور االيجابي للمحكم املفوض بالصلح في تفعيل الحل التفاوض ي 

 ملنازعات العقود الدولية ومدى نجاعته؟ حفاظا على استمرار تنفيذ العقد.

أنض بالصلح ي  الحفاظ على العاث بتفعي  الح  التفاوض يدور املحكم املف أوال:

قبل الحديث عن دور املحكم في تفعيل الحل التفاوض ي ملنازعات عقود التجارة الدولية نتيجة تأثرها 

 بتغير الظروف، استوجب الوقوف أوال على مصطلح املحكم املفوض بالصلح.

  / تعريف املّحكم املفّنض بالصلح1

فوض بالصلح أو املحكم بالعدالة، ذلك الذي يفصل في النزاع دون أن يلتزم بتطبيق يقصد باملحكم امل

أحكام قانون معين، وذلك من خالل اعتماده على قواعد العدالة واإلنصاف التي من شأنها أن تحافظ 

س على استقرار العقد الدولي وأمنه في مواجهة تغير الظروف دون اإلخالل بالنظام العام وقواعد البولي

ذات التطبيق الضروري، كذلك يقول بعض الفقه أن املحكم املفوض بالصلح يحظى بسلطة تطبيق 

قواعد العدالة واإلنصاف من اجل الحفاظ على العقد في حالة غياب تحديد األطراف للقانون الذي 

 ينظم العقد الدولي، فاملحكم في هذه الحالة يكون أمام عقد دولي بدون قانون 
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رات التحكيم التجاري الدولي على تعريف سلطة املحكم املفوض بالصلح بالطريقة لقد تواترت قرا

السلبية التي يتبن من خاللها سلطة املحكم في استبعاد نصوص القانون املختص من اجل تطبيق 

أحكام قواعد العدالة واإلنصاف، وفي هذا الصدد يؤكد موقف القرار التحكيمي للمحكمة التحكيمية 

أ  التحكيم مع التفنيض بالصلح يماح لشمحكم سشطة استبعاد ة الدولية على "لغرفة التجار 

الاصنص الااونوية لصالح عنام  أخرى، كاناعث العثالة واإلوصاف، ويسمح له أ  يأخذ بعر  

االعتبار ظروف الناقع التي تكن  محيطة بتافيذ العاث التي قث تكن  ذو طبيعة سياسية أو 

 "اقتصادية

حكم وفقا لهذا النظام له من السلطة في الحفاظ على استمرار تنفيذ العقد وفقا للظروف بالتالي، فامل

الجديدة، واألصل من الناحية العملية املحكم ال يلجأ إلى تعديل بنود العقد وفقا للشرط التحكيمي إال 

بما فيها  إذا استنفذ أطراف العقد كل االشتراطات العقدية الخاصة باملراجعة وفقا للتغير الظروف،

شرط إعادة التفاوض سواء نص األطراف عليه صراحة في العقد أو أن املحكم قبل لجوئه إلى تعديل 

العقد فرض على األطراف إعادة التفاوض للمرة الثانية، إال أن محاولتهم بإعادة التفاوض باءت 

 ه إرادة األطراف.بالفشل، وفي هذه الحالة يكون للمحكم كامل السلطات في التعديل وفقا ملا تقرر 

أ/ دعنة املحكم املفنض بالصلح األطراف إلى إعادة التفاوض على العاث2

لقد ساهمت مواقف وقرارات التحكيم في تكريس فكرة مراجعة العقد بالرغم من غياب إرادة 

األطراف، باإلضافة إلى  وقف تنفيذ العقد في حالة إعادة التفاوض نتيجة لتأثر عناصر العقد بتغير 

 ، ويتحقق ذلك في حالة قيام الظ
ً
 وليس مقررا

ً
روف، ويكون قرار املحكم بوقف تنفيذ العقد كاشفا

وبنص  األطراف بتنظيم شرط إعادة التفاوض وما ينجم عنه من وقف تنفيذ العقد بشكل واضح

 صريح في العقد.

 أساسيا في حالة نشوب نزاع بين األطراف حو  
ً
ل مدى تطابق كما يلعب للمحكم املفوض بالصلح دورا

شرط إعادة التفاوض والظروف املؤثرة على العقد ،أو في حالة طلب احد األطراف وقف التنفيذ 
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واعتراض الطرف اآلخر عليه، وكذلك في حالة عدم طلب وقف التنفيذ من قبل الطرفين، إذ يستطيع 

التعاقدية وتطبيقا املحكم في الفروض املذكورة  إقرار وقف التنفيذ من تلقاء نفسه إنقاذا للعالقة 

 ملبدأ االلتزام بالتعاون وحسن النية في تنفيذ بنود العقد

أأ/ وقف تافيذ العاث والثعنة إلى التفاوض 

إن وقف تنفيذ االلتزامات أثناء دعوة املحكم األطراف إلى إعادة التفاوض لتأثر هذا األخير بتغير 

ه املرحلة الحساسة، على اعتبار أن الظروف يضع على عاتق األطراف التزامات جديدة تفرضها هذ

تكليف املتعاقدين بالتزامات معينة أثناء فترة الوقف أمر يتنافى مع طبيعة الوقف الذي يفرض على 

الطرفين التوقف عن تنفيذ التزاماتهم، إذا أن بقاء العقد طيلة فترة الوقف يفرض على الطرفين 

 بف
ً
 بالحفاظ على العقد حتى يبقى محتفظا

ً
اعليته وقوته بعد زوال الظرف املؤثر على العقد املبرر التزاما

 بالسعي الستقناف سريان العقد.
ً
 إلعادة التفاوض، وكذلك التزاما

نظرا لقيمة وحجم املبالغ املالية التي تكون محال للوفاء  */ اإللتزام بالحفاظ على العاث أثااء النقف:

التنفيذ، يتوجب على أطراف العقد السعي إلى  في عقود التجارة الدولية واملدة التي تستغرقها في

الحفاظ على العقد مهما كانت الظروف، بالتالي في فترة الوقف إلعادة التفاوض يجب على األطراف 

االلتزام وفقا ملا تم إقراره في العقد في حالة التعبير الصريح، أما إذا غاب هذا األمر فأنه يجد أساسه 

لتعاقدية الذي يفرض على األطراف القيام بكل اإلجراءات التي من شأنها في مبدأ حسن النية واألمانة ا

الحفاظ على العقد وعودة السريان العادي له بعد فترة التوقف كما أن هذه الفترة تفرض على 

األطراف االلتزام بالحفاظ على العقد قد يتجلى في صورة موقف سلبي مفاده امتناع املتعاقدين عن 

 على وجود العقد أو كيانه أو على التزامات القيام بعمل أو تص
ً
رف أو إجراء من شأنه التأثير سلبا

أاألطراف.

يسعى املحكم املفوض بالصلح ويقع على */ السع  الستئااف العاث وفاا ملرحشة إعادة التفاوض: 

عاتق أطراف العقد التجاري الدولي بعد االنتهاء من إعادة التفاوض بوساطة من املحكم استقناف 
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االلتزامات التعاقدية، وهذا األمر متوقف أساسا على نجاح املناقشات واملفاوضات في مرحلة إعادة 

التفاوض، وعلى هذا األساس يلتزم طرفي العقد بالقيام بكافة اإلعمال واإلجراءات الضرورية وبذل 

ع من خالل الجهود الالزمة التي تساعد على استقناف سريان وتنفيذ العقد. ويتحقق ذلك في الواق

 ألعمال شرط إعادة التفاوض. وقد يحدد 
ً
السعي للتخلص من الحدث أو نتائج الحدث الذي كان مبررا

 
ً
األطراف في شروطهم التعاقدية نوع وطبيعة األعمال واإلجراءات التي يلتزم كل طرف بالقيام بها تنفيذا

يلتزم على األرجح بمبدأ التعاون  لهذا االلتزام، أما في حالة عدم االتفاق على ذلك ، فأن كل متعاقد

 وببذل الجهود املعقولة واملناسبة للسعي الستقناف سريان العقد 

أب/ وجاح أو فغ  الح  التفاوض ي 

تعتبر دعوة املحكم األطراف إلعادة النظر والتفاوض من بين النقاط التي يسعى أطراف العقد التجاري 

يذ العقد وتحقيق هدفه ومواجهة الظروف غير املستقرة الدولي إلى إنجاحها من اجل االستمرار في تنف

التي أثرت على اقتصاديات العقد، إال انه قد يكون عكس ذلك كون أن املفاوضات فشلت بشأن 

 مراجعة العقد نتيجة عدم توصل طرفي العقد إلى حل يرض ي الطرفين.

التي تقوم عليها عملية  في حالة احترام أطراف العقد ملقتضيات واألسس */ وجاح الح  التفاوض ي:

إعادة التفاوض على العقد اخذين بعين االعتبار حسن النية والتعاون في مواجهة تغير الظروف املؤثرة 

على عناصر العقد، واالمتناع عن كل ما قد يؤدي إلى فشل املفاوضات فبالضرورة سيؤدي ذلك إلى 

في تنفيذ االلتزامات التي يرتبها العقد وفقا  نجاح املفاوضات ومراجعة العقد وفقا للمتغيرات واالستمرار 

للبنود الجديدة، إال أنه ما يمكن إثارته في هذه الحالة هو حول الطبيعة القانونية لالتفاق الجديد 

 بالنسبة للعقد األصلي؟.

ما يمكن استنتاجه في حالة نجاح إعادة التفاوض بدعوة من املحكم، أن إعادة التفاوض ليس بعقد 

هو أسلوب اتفاقي يسعى من خالله األطراف إلى الحفاظ على االستمرار في تنفيذ العقد  جديد إنما

الدولي وحماية الصفقة من الفسخ، باإلضافة إلى أن األطراف من خالل إعادة التفاوض إنما يسعون 
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إلى تحقيق األهداف األساسية املسطرة وفقا ملبدأي التعاون وحسن النية في تنفيذ االلتزامات 

وعادة ما يتفق األطراف على هذه العناصر في االتفاقيات التمهيدية إلبرام العقد الدولي أين  . عاقديةالت

 يقومون بتحديد األهداف األساسية التي يحققها العقد ومدى اعتبار إعادة التفاوض عقدا جديدا.

الطرفين، يكون ذلك في حالة عدم توصل أطراف العقد إلى حل يرض ي   الح  التفاوض ي:*/  فغ  

أثناء املناقشات والتفاوض حول مواجهة تغير الظروف من اجل تعديل أو مالئمة العقد وفقا لها، وقد 

يكون نتيجة ارتكاب احد األطراف خطأ أثناء إعادة التفاوض من خالل عدم التزامه بمبدأي حسن 

راجعة عنصر الثمن بمعنى النية والتعاون، أو تقديم اقتراحات تظهر في مضمونها أنها تعبير عن تهرب مل

 أنها اقتراحات غير مجدية وال تخدم مصلحة طرفي العقد.

من خالل ما تقدم، يظهر جليا القصور الوارد على االشتراطات العقدية الخاصة بمراجعة العقد  

بعض مواقف وإعادة التفاوض عليه ملواجهة تغير الظروف املحيطة بالعقد التجاري الدولي، ووفقا ل

ن التجارة الدولية وكذلك تأسيسا على بعض مواقف التحكيم التجاري الدولي في مجال عقود فقه قانو 

التجارة الدولية، يظهر أن االشتراطات الخاصة بتعديل ومراجعة العقد أو إعادة التفاوض الخاصة به 

ليست فعالة في جميع الحاالت )حالة فشل الوصول إلى مراجعة وإعادة التفاوض على عناصر 

د(.بل أنها اشتراطات خطيرة على أمن عقود التجارة الدولية باعتبار أن األطراف قد ال يتفقون على العق

صيغة املراجعة أو أن نتائج املراجعة وإعادة التفاوض على الثمن تكون محل نزاع تؤدي إلى طلب تدخل 

 العقد وإقرار فسخه.القاض ي أو املحكم ملواجهة الوضع القائم مما يؤدي في بعض الحاالت إلى انهيار 

غير أن محكمي عقود التجارة الدولية يسعون إلى عدم إقرار فسخ العقد من خالل البحث عن حلول  

خاصة في املواثيق الدولية املنظمة لعقود التجارة الدولية التي تقرر الحفاظ على العقد من خالل 

اجل إنقاذ العقد، فإنقاذ العقد  تدخل املحكم املفوض بالصلح من اجل تعديل االلتزامات العقدية من

من انقضائه وفسخه لعدم الوفاء بالثمن بسبب تأثره بتغير الظروف أو لعدم كفاية وسائل مراجعته 
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وأقلمته وفقا للظروف الجديدة، يعتبر من النتائج التي يسعى إلى تحقيقها محكمي عقود التجارة 

 هم.الدولية وإلى تكريسها في مختلف القضايا املطروحة علي

أ

أحفاظا على استمرار تافيذه ثاويا: سشطة املّحكم املفّنض بالصلح ي  مراجعة باند العاث

عند فشل الحل التفاوض ي من خالل تفعيله من طرف املحكم ودعوة األطراف إلى إعادة التفاوض على 

محكما العقد، يسعى املحكم إلى عدم إقرار الفسخ وإنما إمكانية قيامه بتعديل العقد وفقا لصفته 

بالصلح من اجل إنقاذ العقد واالستمرار في تنفيذ أحكامه ووفقا ملا تقرره إرادة األطراف في شرط 

 التحكيم.

أ/ أساس سشطة املحكم ي  مراجعة العاث1

  تدخل املحكم من اجل مراجعة العقد إذا كان 
ً
  يعني للعدالة وفقا

ً
 على قدرة املحكم املتقدم للمعنى وفقا

 على بالقواعد القانونية التقيد ومراجعة العقد دون  الوطنية م القوانينأحكا تطبيق استبعاد
ً
 اتفاق بناءا

 من املتأتية القانونية الحماية تخليهم عن فكرة على ينطوي  الذي االتفاق هذا أطراف العقد الدولي،

ألطراف، وكفاية اتفاق ا ما يثير إشكالية حول مدى إمكانية لدولة الوطنية القانونية تطبيق األحكام

 القواعد إلى الرجوع دون  أقلمة العقد وفقا للظروف الجديدة املحكم تخويل إلى إرادتهم وانصراف

 هذا وصحة التحكيمي حكمه إصدار في املحكم لسلطة أساسا يكون  الوطنية، ويكفي الن القانونية

 الحكم؟، وهذا ما أثار جدال فقهيا.

تدخل املحكم أثناء نظره في الظروف التي أدت إلى  يرى جانب من الفقه أن أ/ إرادة أطراف العاث:

اختالل التوازن للعقد وفقا ملبادئ العدالة يكون مصدره األساس ي إرادة أطراف العقد عند اشتراط 

 املحكم لسلطة أساسا تكون  ألن األطراف تكفي لوحدها ذلك صراحة في العقد، على اعتبار أن إرادة

 
ً
  للعدالة وفقا

ً
نون وطني وهذا األخير أمر أقرته العديد من التشريعات الوطنية، قا أي عن استقالال
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، 5819واالتفاقيات الدولية املرتبطة بالتحكيم التجاري الدولي على غرار اتفاقية نيويورك لسنة 

إضافة إلى القانون النموذجي الذي وضعته لجنة األمم املتحدة لقانون  5865واالتفاقية األوربية لعام 

 CNUDCI ية التجارة الدول

 إلضفاء ال تكفي األطراف وحدها إرادة أن إلى القول  يذهب هذا الرأي الفقهي ب/ الااون  املختص:

  املحكم سلطة الشرعية على الصفة
ً
مع  تتوافق أن الصفة هذه حتى يكتسب يجب وإنما للعدالة، وفقا

 لم االتجاه أصحاب هذا إليه خلص الذي هذا التوجه أن ما، إال لدولة وطني قانون  قبل من االعتراف بها

  هناك أن اتفاق على اعتبار محل يكن
ً
 الذي املختص تحديد القانون  في االتجاه هذا أصحاب بين خالفا

  سلطة املحكم يمنح الذي الشرط بصحة االعتراف بموجبه يتم
ً
 ذهب من فمنهم للعدالة، التحكيم وفقا

  التحكيم مقر قانون  هو القانون  هذا أن إلى
ً
 يأخذ كان والذي االنكليزي  القضاء درج عليه ما على بناءا

  التحكيم شرط بطالن بمبدأ
ً
 كان مهما االنكليزي  اإلقليم على يجري  التحكيم كل حكم على للعدالة وفقا

 بالعدالة. التحكيم يجيز القانون  كان ذلك وان حتى التحكيم يحكم الذي القانون 

  التحكيم رطش صحة تقدير إخضاع إلى آخرون ذهب بينما عكس ذلك
ً
 الذي إلى القانون  للعدالة وفقا

  بنظام التحكيم يعترف القانون  كان إذا فيما ملعرفة وذلك لتنظيم التحكيم األطراف يختاره
ً
 للعدالة وفقا

 شرط التحكيم صحة عليه أن حيث يؤاخذ أن هذا املوقف تعرض إلى النقد الشديد عدمه، إال من

 
ً
  بوصفه التحكيم النوع من ما، بهذا ون قان اعتراف على يتوقف للعدالة وفقا

ً
 تسوية من أنظمة نظاما

  يكون  ذلك وان الدولية، التجارة منازعات
ً
 دائرة نزاع في إلى الوقوع يؤدي عام معيار له بموجب وفقا

 إسناد فأن أخرى  ناحية ومن التحكيم،  شرط فحص صحة بموجبه يتم الذي القانون  تحديد محورها

 يصطدم بفكرة التحكيم على اتفاق التطبيق الواجب بالعدالة للقانون  التحكيم شرط صحة تقدير

 صحة والقضاء الفقه بها التي اعترف التحكيم اتفاق استقاللية
ً
 عن مستقل نحو على االتفاق ذلك متبنيا

 وطني. ألي قانون  العقد خضوع
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أكم املفّنض بالصلح ي  تعثي  العاث/ حثود سشطة املّحأ2

منحون بموجب الشرط التحكيمي للمحكم املفوض بالصلح تعديل العقد وفقا إذا كان أطراف العقد ي 

للعدالة هذا ال يعني أن له كامل السلطة، على اعتبار أن مهمة املحكم تخضع للرقابة يمكن الطعن فيها 

في حالة مخالفة لقواعد العدالة واإلنصاف أثناء نظره في العقد واالختالل الذي أصابته نتيجة 

ديدة، وعلى الرغم انه يمكن للمحكم وفقا للعدالة تعديل العقد واألثر املترتب عن للظروف الج

الظروف التي أدت إلى اختالل التوازن االقتصادي للعقد الدولي خاصة في حالة الظروف الطارئة أو 

 القوة القاهرة فيجب عليه أن ال يخرج عن املبادئ التي يقرها النظام العام.

: على املحكم بالعدالة والصلح أن يسعى إلى تعديل وأقلمة لغرط التحكيم أ/ اإللتزام بمضمن  ا

االلتزامات التعاقدية وفقا للظروف الجديدة في حدود السلطة التي يمنحه إياه األطراف بموجب شرط 

أو مشارطه التحكيم دون أن يتعداه، وعادة ما يكون تدخل املحكم أثناء نظره في االختالل الذي أصاب 

لجوء إلى تعديل من أحكام املسؤولية لكن ليس إلى درجة اإلعفاء من الوفاء منها، أو قيامه لعقد ال

بتوزيع املخاطر على الطرفين بالقدر الذي يكفل العدالة واإلنصاف بين الطرفين حفاظا على استقرار 

 العقد واستمراره.

تزامات التي افرزها العقد كما يمكن للمحكم أن يقض ي بالتعويض عن التأخر الحاصل في تنفيذ االل 

إذا تبين أن املدين لم يتأثر حقيقة بالظروف غير املستقرة أو تأخر في ذلك، وللمحكم أن يلجأ إلى 

إنقاص الثمن مثال في حالة تأثر السلعة محل التعاقد بتغير الظروف سواء بنقص قيمتها في السوق 

حالة تدهور حالتها املادية أو التقنية لسبب ظهور سلعة جديدة بنفس املواصفات وبثمن اقل أو في 

لسبب خارج عن إرادة املدين بها، بالتالي كل هذه الحلول التي يلجأ إليها املحكم يجب أن تكون موافقة 

 ومكرسة للعدالة واإلنصاف بين أطراف العقد
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وازن سبق وان اشرنا إلى أن سلطة املحكم في إعادة الت: ب/ إحت ام املّحكم لاناعث الاظام العام

للعقد الذي تأثر بتغير الظروف تكون نابعة من االشتراطات العقدية، فعلى املحكم االلتزام بحرفية 

االتفاق التحكيمي لألطراف، ونظرا للحرية التي يتمتع بها املحكم وفقا للعدالة نظرا ملنحه هذه السلطة 

العام في قوانين الدول التي  من أطراف العقد، فانه يقع على عاتقه التزام باحترام مقتضيات النظام

يتوقع أن يطلب من محاكمها االعتراف بحكم التحكيم أو األمر بتنفيذه خاصة في حالة عدم رض ي احد 

ولعل ما يؤكد هذا األمر أن أحكام  أطراف العقد بما توصل إليه املحكم من تعديل وأقلمة للعقد،

" يجنز لثاني/ فقرة ثانية تنص على انه من مادتها الخامسة/البند ا 5819اتفاقية نيويورك لسنة 

لشسشطة املختصة ي  البشث املطشنب إليها االعت اف وتافيذ حكم املحكمر  أ  ترفض االعت اف 

والتافيذ إذا تبر  لها أ  ي  االعت اف بحكم املحكمر  أو تافيذه ما يخالف الاظام العام ي  هذا 

 .5/ف5015ي أحكام املادة وهو األمر الذي اقره املشرع الجزائري ف )البشث"

إن تولى املحكم املفوض بالصلح مهمة الحفاظ على استمرار تنفيذ ج/ تسبيب الحكم التحكيم : 

العقد التجاري الدولي من خالل اعتماده على قواعد العدالة واإلنصاف، من اجل تعديل بنود العقد 

، يستوجب عليه تعليل موقفه بما حفاظا على مصالح األطراف املتنازعة وحفاظا على الصفقة الدولية

 يحقق العدالة بين األطراف املتنازعة، مما يجعل من حكمه التحكيمي قبال لالعتراف والتنفيذ.
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أالخاتمة

إن عدم توصل األطراف إلى حل في أقلمة العقد ملواجهة تغير الظروف، يجعل من املحكم املفوض 

ل اعتماده على قواعد العدالة واإلنصاف واملبادئ بالصلح أن يعدل من االلتزامات العقدية من خال

العامة للقانون خاصة في حالة اتفاق األطراف على منحه هذه السلطة بموجب االشتراط العقدي، على 

اعتبار أن الخصوصيات التي تتميز بها عقود التجارة الدولية هي التي تفرض على األطراف االحتكام إلى 

 ستقرار معامالتهم.مواقف التحكيم للحفاظ على ا

أضف إلى ذلك، أن عملية املراجعة واألقلمة التي يقوم بها املحكم حفاظا على استمرار تنفيذ العقد في  

هذه الحالة ال تقوم على اعتبارات قانونية أكثر مما تقوم على اعتبارات أساسها تعارض املصالح 

لى تحقيق التوازن املعقول للعقد، اخذين االقتصادية بين األطراف املتعاقدة واتجاه إرادة األطراف إ

بعين االعتبار الحقوق الخاصة لكل طرف من ناحية وطبيعة املتغيرات وتغير الظروف من ناحية أخرى، 

لكن لجوء املحكم إلى تطبيق قواعد العدالة واإلنصاف بناًء على وجود اإلرادة الصريحة لألطراف التي 

الأمن القانوني للعقود الدولية نظرا لعمومية وعدم التحديد تخول له كل الصالحيات يضفي نوع من ال

. باإلضافة إلى إمكانية تعديل وأقلمة عناصر العقد من طرف املحكم (i)الذي تنطوي عليه هذه املبادئ

بالعدالة، يمكن للمحكم أن يلجأ إلى فرض التزامات أخرى على األطراف حفاظا على العقد، خاصة ما 

فيف الضرر مع إمكانية تقدير التعويض والفوائد التأخيرية التي رتبتها تغير الظروف يتعلق بااللتزام بتخ

على األطراف حتى يتوصل إلى تحكيم عادل بين أطراف العقد بما يضمن استمرار تنفيذ العقد، إال انه 

ة قد يلجأ املحكم إلى فسخ العقد نظرا لعدم احترام احد أطراف العقد اللتزاماته التعاقدية شريط

 النص في العقد على منحه هذه السلطة.
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أأثر اللننء لشتحكيم التجاري الثول  ي  عاند الثولة

 

 أهمام فتنح

 طالب دراسات عليا )دكتوراه(

 قسم القانون الدولي، كلّية الحقوق، جامعة حلب

 

ص
ّ
أامللخ

 في االقتصاد القومي لل
ً
 هاما

ً
عدُّ عقود الدولة من العقود التي تؤدي دورا

ُ
 ت

ً
دول وخاصة النامية منها, ونظرا

ْضفت على العقد خاصية تميزه عن بقية العقود الدولية, ومن هذه 
َ
ألهمية هذه العقود برزت فيها شروط أ

الشروط برز شرط التحكيم التجاري الدولي الذي انتشر بشكل كبير, حتى غدا من الشروط الرئيسة 

 للمزايا التي يحققها املألوفة في عقود الدولة. يعمل املستثمر األجنب
ً
ي على إدراجه في عقوده مع الدولة نظرا

 منها في جذب االستثمار األجنبي للمساهمة في التنمية 
ً
 ما ترض ى الدولة بالقبول بهذا الشرط رغبة

ً
له, وغالبا

عقود االقتصادية في الدولة. سنتناول في هذا البحث اآلثار املترتبة على اللجوء للتحكيم التجاري الدولي في 

الدولة بالنظر إلى طبيعة هذه العقود من حيث االختالل في التوازن االقتصادي والقانوني بين طرفي العقد, 

بوجود الدول كشخص سيادي. فشرط التحكيم بالنسبة للطرف الخاص األجنبي يعتبر ضمانة تحمي 

ر هدفه تحقيق الربح وال يريد حقوقه في الدولة املضيفة من التصرفات اإلنفرادية للدولة املضيفة, فاملستثم

تعريض مشروعه ألي أخطار من قبل الدولة ذات السيادة, ومن ناحية أخرى إنَّ اللجوء للتحكيم من قبل 

الدولة املضيفة له انعكاساته اإليجابية و السلبية من حيث أثره املباشر على التنمية االقتصادية وكونه 

ط التحكيم يسلب الدولة اختصاصها القضائي بالنظر في أداة جذب لالستثمار االجنبي, كذلك فإن شر 
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النزاعات املتعلقة بعقود الدولة, كما ويفقد الدولة سلطتها في الرقابة على النشاط االستثماري وما قد ينجم 

أعنه من أثار بيقية ضارة بالدولة املضيفة. 

أاملاّثمة

عدُّ عقود الدولة التي تبرمها الدولة مع األشخاص األجنبي
ُ
ة من العقود الهامة للدول, وتستهدف هذه ت

, وتتعدد أشكال وأنواع 79الطائفة من العقود بالدرجة األولى تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية للدولة

عقود -املقاولة-املشاركة–هذه العقود التي من أبرزها عقود االستثمار, وعقود النفط بأنواعه)االمتياز

 ل التكنولوجيا. اقتسام االنتاج(, وعقود نق

تتميز هذه العقود بعدد من الخصائص التي تميزها عن بقية العقود الدولية, منها لجوء األطراف إلى 

 .80التحكيم التجاري الدولي كوسيلة لفض املنازعات التي تثور بينهم في عقود الدولة

ملنازعات ملا يوفره أضحى ظاهرة من مظاهر العصر الحديث، وزاد اللجوء إليه كنظام لحسم ا81فالتحكيم

من مزايا ال يحققها قضاء الدولة املثقل بالقضايا. ولقد أدى التطور الهائل الذي طرأ على التجارة 

واالستثمار إلى ذيوع التحكيم وانتشاره على الصعيد الخارجي مما يضاعف أهميته ويتوجب اإلحاطة به, إلى 

 في 
ً
 رئيسيا

ً
عقود االستثمار األجنبية، والتي تكاد جميعها تتضمن أن أصبح التحكيم التجاري الدولي عنصرا

 على إضافة شرط التحكيم، 
ً
شرط إحالة جميع منازعاتهم إلى التحكيم. فاملستثمر األجنبي يعمل دائما

                                                 
ومففن هفففذا املصففطلح اإلنجليففزي اشففتق مففن املصفففطلح  State contractsل إنجليففزي ، فهففو مففأخوذ مففنيرجففع مصففطلح عقففود الدولففة إلففى أصففف 79

وتعرف عقود الدولة على أنها العقود التي تبرمها الدولة مع األشخاص األجنبيفة . انظفر عفدلي محمفد عبفد الكفريم,  Contrats d’Etatالفرنس ي 

لدول واالشخاص االجنبية : رسالة لنيفل شفهادة الفدكتوراه ففي القفانون الخفاص, جامعفة النظام القانوني للعقود املبرمة بين ا - 6050-6055

 .55ابي بكر بلقايد , تلمسان , كلية الحقوق والعلوم السياسية, ص
يختلف التحكيم التجاري الدولي عن التحكيم الدولي الذي يكون أطراف النزاع  فيه دول، وأساسه قواعد وأحكفام معاهفدات واتفاقيفات 80

 اختلففف التحكفيم التجفاري الفدولي عففن 
ً
القفانون الفدولي العفام املبرمففة بفبن هفذه الفدول ومثالففه التحكفيم ففي إطفار محكمففة العفدل الدوليفة. أيضفا

التحكيم الوطني ففي أن التحكفيم الفوطني إنمفا ينظفر ففي النزاعفات املتعلقفة بعالقفات غبفر مشفوبة بعنصفر أجنبفي, بينمفا يكفون التحكفيم التجفاري 

 
ً
متى مفا كفان النفزاع موضفوع التحكفيم ناشف ئ عفن عالقفة قانونيفة تثيفر تنفازع القفوانين بفالنظر إلفى جنسفية أو مفوطن األطفراف أو محفل إبفرام  دولبا

أهميفة ودور التحكفيم التجفاري الفدولي ففي الحيفاة الخاصفة الدوليفة, بحفث  -6009العقد أو محفل تنفيفذه. راجفع ففي ذلفك: د. جعففر كفاظم جبفر, 

 .658-659كلية الحقوق, جامعة النهرين, ص ص منشور في مجلة
َم, بتشديد الكاف مع الفتح وهو بمعنى التفويض في الحكم. نظر ففي ذلفك القفاموس املحفيط, ج 81

َّ
, 4التحكيم في اللغة هو مصدر للفعل َحك

 .89ص
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 منها في َدعم االقتصاد 
ً
 ملزمة بقبول شرط التحكيم رغبة

ً
والدولة املضيفة لالستثمار تجد نفسها دائما

أ.82قي باالقتصاد القوميالوطني بعقود ضخمة ترت

أالبحث: أهمية 

ال في التنمية االقتصادية في الدول,  تبرز أهمية البحث من حيث أهمية عقود الدولة وما تلعبه من دور فعَّ

وباعتبار أنَّ شرط التحكيم من الشروط املألوفة في عقود الدولة, وما يصاحبه من تأثيرات هامة بالنسبة 

أاإلحاطة بكافة هذه الجوانب.لطرفي النزاع كان من امللح 

أأهثاف الّثراسة:

َيكمن هدف البحث من خالل إبراز االثار الناجمة عن شرط التحكيم التجاري الدولي في عقود الدولة, 

 ومساهمة هذا الشرط في تسهيل عملية ابرام العقد.

 :منهج البحث

 على املذهب التحليلي بغية الوصول إلى
ً
 أهداف البحث. اعتمدنا في هذا البحث منهجيا

أإشكالّية البحث

عقود الدولة تثير مشكلة أساسية أال وهي كيفية التوفيق بين األهداف العامة التي تسعى الدولة املضيفة 

لتحقيقها والتي تحرص في أغلب األحيان على ممارسة حقوقها في السيادة والسلطة فيما يتعلق بمواردها 

 الطبيعية، وبين األهداف الشخصية التي يس
ً
عى لتحقيقها الطرف الخاص األجنبي املتعاقد معها. ونظرا

لحقيقة أنًّ الدولة تتمتع بسلطة ادخال تعديالت على أي عقد يدخل ضمن النطاق اإلقليمي للدولة، 

ويخش ى أن يختل التوازن التعاقدي نتيجة تدخل الدولة كسلطة عامة في صورة إصدار قواعد تشريعية 

 وق الطرف األجنبي الخاص املستثمر. جديدة دون أدنى احترام لحق

                                                 
خففر مففن التحكففيم أطلفق عليففه بعففض الفقففه "بففالتحكيم اإللزامفي الففدولي" ذلففك الففذي ال يسفف82

ّ
تند إلفى عقففد تحكففيم )سففواء شففرط أو هنفاك نففوع ا

 فيهففا, وتشففير هففذه االتفاقيففة إلففى التحكففيم كوسففيلة 
ً
مشففارطة تحكففيم( إنمففا يسففتند إلففى اتفاقيففة دوليففة تكففون الدولففة املضففيفة لالسففتثمار عضففوا

تفاقيففة دونمففا حاجففة لعقففد لتسففوية النزاعففات بففين الففدول املتعاقففدة واألشففخاص األجنبيففة, بالتففالي يمكففن للطففرف األجنبففي االسففتناد إلففى هففذه اال

التحكيم اإللزامي الدولي, مجلة التحكيم العربي, املجلد الخامس,  -6006تحكيم خاص بين طرفي النزاع. انظر في ذلك: د.  الحميد األحدب, 

 وما يليها. 61ص
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 بالتحكيم كوسيلة فاعلة وحيادية لتسوية منازعاتهم الناتجة 
ً
 بالغا

ً
لذلك يبدي املستثمرون األجانب اهتماما

عن استثماراتهم أو املرتبطة بها في الدول املضيفة. ومن جانب آخر تدرك الدولة املضيفة أهمية اللجوء 

زعات الناتجة عن عقود الدولة, ملا له من إسهام في خلق مناخ استثماري للتحكيم كوسيلة لتسوية املنا

جيد يسهم بدوره في تحقيق التقدم االقتصادي في الدولة املضيفة, رغم ما قد تلقاه الدولة من مصاعب 

 على الدولة املضيفة سواء أكانت تتعلق بسلب اختصاصها القضائي لهيئة تحكيم 
ً
وتحديات قد تؤثر سلبا

 ضرر الذي سيلحق بيئتها.أم بال

وعليه نطرح التساؤل التالي: ما هو تأثير اللجوء للتحكيم بالنسبة لطرفي النزاع في عقود الدولة التي تتميز 

أبطبيعتها الخاصة؟.

 :خطة البحث

 وعليه تم تقسيم هذا البحث الى مبحثين وفق الشكل التالي:

 لدولة املضيفةاملبحث األول: التحكيم ضمانة إجرائية للمستثمر في ا

 املبحث الثاني: أثر التحكيم املرتبط بعقود الدولة على الدولة املضيفة لالستثمار

تلجأ الدول الجاذبة لالستثمار إلى  83املبحث األول: التحكيم ضماوة إجرائية لشمستثمر ي  الثولة املضيفة

لدول ألن تعمل على سن قوانين التحكيم لتشجيع االستثمارات على أراضيها, وهو األمر الذي دفع كثير من ا

, إضافة إلى سعي املستثمر األجنبي إلى 84خاصة بالتحكيم كوسيلة لتسوية املنازعات مع املستثمر األجنبي

 ملا يتمتع به التحكيم 
ً
ادراج شرط التحكيم في عقوده املبرمة مع الدول املضيفة للمشروع االستثماري, نظرا

قود الدولة. ويستلزم لتحقيق فعالية التحكيم كضمانة اجرائية من مزايا تجعله القضاء الطبيعي في ع

                                                 
فجففاء فيففه: "التحكففيم أسففلوب الخففاص بففالتحكيم  6009لعففام/ 4عففرف املشففرع السففوري التحكففيم وذلففك فففي املففادة األولففى مففن القففانون رقففم 83

 
ً
 مففن القضففاء سففواء أكانففت الجهففة التففي سففتتولى إجففراءات التحكففيم بمقتضفف ى اتفففاق الطففرفين منظمففة أو مركففزا

ً
اتفففاقي قففانوني لحففل النففزاع بففدال

 للتحكيم أم لم تكن كذلك".
ً
 دائما

للمستثمر, وتعمل على إزالة الهواجس واملخفاوف التفي مما ال شك فيه أن الحكومة السورية تعمل على توفير الضمانات والبيئة املناسبة  84

عفام  4تنتاب املستثمر األجنبي بشأن االحتكام للمحاكم السورية, لعلَّ ذلك ما دفع املشرع السوري إلى اصدار قانون خفاص بفالتحكيم رقفم 

6009. 
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لحسم منازعات االستثمار تبني عدد من املبادئ القانونية منها استقالل شرط التحكيم عن عقد الدولة. 

 لذلك سنقوم بتقسيم املبحث األول إلى مطلبين:
ً
أ وفقا

أجابياملطشب األول: مزايا التحكيم التجاري ي  عاند االستثمار األأ

عقود الدولة هي عقود طويلة األجل وترتبط بشكل وثيق بالدولة املضيفة لالستثمار,  يترتب على ذلك 

خشية املستثمر األجنبي على أمواله, وحاجته إلى ضمانات لتوفير األمان ملشروعه, وهو ما وجده املستثمر 

 بنظام التحكيم.

ن أطراف النزاع من تسوية منازعاته ِّ
ّ
م االستثمارية عن طريق محكمين يتمتعون بخبرة إن التحكيم يمك

وكفاءة تؤهلهم للفصل في هذا النوع من املنازعات بطريقة فاعله األمر الذي يوفر الوقت والجهد 

 واملصاريف لدى الخصوم.

 ويمكن تلخيص بعض مزايا التحكيم في عدة نقاط أهمها:

ن عقود الدولة, حيث تتميز بأنها ذات قيمة مرونة التحكيم بالتناسب مع طبيعة املنازعات الناشئة ع -5

 على مبدأ 
ً
مالية عالية, يحتاج تنفيذها إلى فترة زمنية طويلة وعلى مراحل مختلفة, فالتحكيم يقوم أساسا

سلطان اإلرادة بالتالي يتفق األطراف على تنظيم العملية التحكيمية بما يتناسب مع ظروفهم التجارية 

 ( . 5بيعة عقود الدولة مصدر النزاع)واالقتصادية وبما يتفق مع ط

التحكيم يوفر السرية ألطراف النزاع في عقد الدولة, فطبيعة عقود الدولة تنطوي على تنفيذ مشاريع -6

ضخمة قد تكون ذات طابع علمي أو عسكري فيه من األسرار واألمور التي قد ال ترغب الدولة بإبرازها 

قانوني يتيح السرية وهذا ما يتوافر بالتحكيم الذي يتسم بالسرية و للعلن, بالتالي برز ضرورة األخذ بنظام 

 ( .  6هو ما تنص عليه أغلبية القوانين الخاصة بالتحكيم)

تجنب العديد من املشاكل التي تثار في ميدان تنازع القوانين بالنسبة لعقود االستثمارات األجنبية, بالنظر  -1

ملجال لإلرادة في تعيين القواعد اإلجرائية واملوضوعية الواجبة ملا يوفره التحكيم لألطراف من إفساح ا

 ( .5التطبيق)
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توفر عنصر السرعة في حسم املنازعات التي تنشأ عن عقود االستثمار التي تبرمها الدولة اذ تتسم هذه  -4

األمر العقود بضخامة رأس املال املستثمر ووجود جداول زمنية لتنفيذها ، فإذا حصل بشأنها نزاع فان 

يتطلب البت فيها في أسرع وقت ممكن الستقناف تنفيذ هذه العقود, والتحكيم التجاري يوفر هذا املطلب 

ألن املحكمين يتفرغون عادة للبت في املنازعات األمر الذي يؤدي إلى الفصل فيها في وقت أقل مما يلزم عادة 

ا يختصر كثيرا طريقه إلى الحكم في القضاء، وفي أحيان كثيرة ليس في التحكيم طرق للمراجعة مم

(. باإلضافة إلى ذلك إن قوانين التحكيم قد حددت مدة يجب على املحكم أن يصدر خاللها قرار 1النهائي)

 . 85التحكيم

تتوفر فيها الخبرات والتسهيالت التي تساعد في  بروز مؤسسات تحكيمية على درجة متقدمة من التنظيم -4

ية, وهذا ما يبرر اتجاه األطراف إلى التحكيم املؤسس ي وتفضيله على تسهيل وسرعة العملية التحكيم

  86التحكيم الحر أو الطليق.

باإلضافة ملا يتمتع به التحكيم من مزايا, كان ال بد لزيادة الضمانة اإلجرائية للمستثمر من النص في 

ة للمستثمر األجنبي من القوانين واملعاهدات الدولية التي تنص على التحكيم على مبادئ توفر الطمأنين

التصرفات االنفرادية للدولة الطرف ذات السيادة, فبرز مبدأ استقالل شرط التحكيم عن عقد الدولة 

 وهو ما سنتطرق له اآلن.

 

 

أ

                                                 
ة التحكففيم إصففدار الحكففم الفاصففل فففي النففزاع علففى أنففه" علففى هيئفف6009مففن قففانون التحكففيم  12وعلففى ذلففك نففص املشففرع السففوري فففي املففادة  85

 مفن تفاريخ انعقفاد أول جلسفة لهيئفة  590خالل املدة التي اتفق عليها الطرفان، فإذا لم يوجد اتففاق وجفب أن يصفدر الحكفم خفالل مفدة
ً
يومفا

قة مفد أجفل التحكفيم ملفدة ال تزيففد يجفوز لهيئفة التحكفيم إذا تعفذر عليهفا الفصفل ففي النفزاع ضففمن اآلجفال املفذكورة ففي الفقفرة السفاب -التحكفيم.

 وملرة واحدة. 80على
ً
 يوما

لعففلَّ مففن أهففم هففذه املؤسسففات التحكيميففة املركففز الففدولي لفففض منازعففات االسففتثمار ) األكسففيد(, ومحكمففة للنففدن للتحكففيم الففدولي, وغرفففة  86

دوليفة, متاحفة علفى االنترنفت علفى الفرابط التفالي, تفاريخ . انظر ففي قواعفد واجفراءات التحكفيم ففي غرففة التجفارة الICCالتجارة الدولية في باريس 

 .  http://t1t.net/book/index.php?action=view&id=1537  .6056-8-6الزيارة 

http://t1t.net/book/index.php?action=view&id=1537
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 املطشب الثان : استاالل شرط التحكيم عن عاث الثولة 

ود عقد الدولة عن هذا ويقصد بذلك استقالل االتفاق املبرم على شكل شرط التحكيم واملدرج ضمن بن

األخير ومن املؤثرات التي تؤثر بصحته, بمعنى اذا أبطل عقد االستثمار فهذا ال يعني إبطال شرط التحكيم 

 املدرج ضمن بنود العقد.

نص على هذا املبدأ في العديد من التشريعات، حيث نص القانون النموذجي للتحكيم التجاري 

إلى ضرورة النظر على شرط التحكيم  61في الفقرة األولى من املادة 6050الدولي)األونسترال( املنقح لعام 

 عن شروط العقد األخرى، كما جاء فيها أن أي قرار يصدر 
ً
 من العقد كما لو كان مستقال

ً
الذي يعد جزءا

 (.4عن هيئة التحكيم ببطالن العقد ال يترتب عليه بطالن شرط التحكيم)

من قانون التحكيم املصري: بأنه " يعتبر شرط  61اء في املادة وعلى صعيد القوانين العربية، فقد ج

 عن شروط العقد األخرى، وال يترتب على بطالن العقد أو فسخه أو إنهاؤه أي أثر 
ً
 مستقال

ً
التحكيم اتفاقا

 في ذاته)
ً
 (". 1على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا

 على إتباع
ً
خطا املشرع املصري في النص على استقالل شرط التحكيم عن  وحرص املشرع السوري أيضا

الخاص بالتحكيم على أنه" يعتبر شرط  6009لعام/ 4من القانون رقم  55العقد بحد ذاته, فنص في املادة 

 عن شروط العقد األخرى وال يترتب على انتهاء العقد أو بطالنه أو فسخه أو إنهائه 
ً
 مستقال

ً
التحكيم اتفاقا

 في ذاته ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك".أي أثر ع
ً
 لى شرط التحكيم متى كان هذا الشرط صحيحا

في  5861مايو 2وقد أكدت على هذا املبدأ محكمة النقض الفرنسية في حكمها الشهير الصادر في 

اء أكان , حيث قالت املحكمة العليا الفرنسية أنه" في التحكيم الدولي فإن اتفاق التحكيم, سو  Gossetنزاع

 فيما عدا الظروف االستثنائية باستقالل 
ً
 أو كان يتضمنه التصرف القانوني مثار النزاع, يتمتع دائما

ً
منفصال

ثار محتملة لعدم صحة التصرف القانوني")
ّ
 (.6قانوني تام, ويكون بمنأى عن أية ا
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أ استقاللية شرط وحسم املشرع الفرنس ي الخالف حول مبدأ استقالل شرط التحكيم,  حيث أكد على مبد

من قانون املرافعات الفرنس ي حيث نص على أنه" إذا كان  5466التحكيم عن العقد األصلي, وذلك في املادة

 فإنه يعتبر غير مكتوب على نحو ال يترتب معه بطالن العقد األصلي")
ً
 (. 2شرط التحكيم باطال

في قضية  تكساكو ضد الحكومة  أما على صعيد القضايا التحكيمية ، فقد جاء حكم التحكيم الصادر 

 النص على استقالل شرط التحكيم عن العقد االصلي) 5865نوفمبر عام  66الليبية في 
ً
 (. 9متضمنا

دفعت الحكومة اليوغسالفية أمام هيئة التحكيم بأن شرط التحكيم لم يعد له وجود  losignerوفي قضية 

َض على أساس وجود قضاء على إثر فسخ مجلس الوزراء اليوغسالفي للعقد األصلي , إال أنَّ هذا الدفع ُرفِّ

 من كل أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه, بمعنى 
ً
مستقر يجعل من فسخ العقد باإلرادة املنفردة مجردا

 (.8استقالل شرط التحكيم عن العقد)

خلق نوع من مما تقدم يخلص الباحث إلى أن مبدأ استقالل شرط التحكيم هو من املبادئ املهمة، والذي ي

 للعقد األصلي، مما يجعل التحكيم 
ً
الطمأنينة في نفوس املستثمرين من أي بطالن لشرط التحكيم تبعا

األداة الفاعلة لحل النزاعات, إال أنَّ ذلك بحاجة ملزيد من الدراسة خاصة في التصرفات التي تجريها الدولة 

 من تلقاء ذاتها وتهدف لتحقيق الصالح العام.

توافق على التحكيم كضمانة اجرائية  لتشجيع االستثمار في أراضيها فإن عليها أن تتخذ عدد  فالدولة حين

من الخطوات وذلك بسن تشريعات تتضمن صراحة اللجوء للتحكيم كوسيلة لتسوية املنازعات الناشئة 

 بينها وبين الشخص األجنبي الخاص املستثمر. 

األزمة الحالية خطوات هامة في تشجيع االستثمار والعمل ففي سوريا شهدت السنوات األخيرة إلى ما قبل 

على جذب املستثمرين األجانب, ومن هذه الخطوات النص على التحكيم كوسيلة لتسوية النزاعات مع 

 املستثمر األجنبي.

والذي يتضمن في املادة السابعة  6002لتشجيع االستثمار في سوريا  9وهذا ما أكده املرسوم التشريعي رقم 

 ه التالي:من
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تتم تسوية نزاعات االستثمار بين املستثمر والجهات واملؤسسات العامة السورية عن طريق الحل الودي, -

وإذا لم يتوصل الطرفان إلى حل ودي خالل ثالثة أشهر من تاريخ تقديم إشعار خطي للتسوية الودية من 

 قبل طرفي الخالف يحق ألي منهما اللجوء إلى الطرق التالية:

 تحكيم .............إلخ.ال-5

وال شك أن انضمام سوريا إلى اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات االستثمار يشكل خطوة هامة في مجال 

 .87تشجيع االستثمار في سوريا

على عكس بعض التشريعات العربية التي قيدت الحكومة في اللجوء إلى التحكيم في العقود املبرمة مع 

اشتراط بعض املوافقات, التي لربما تعرقل عملية التفاوض بين الطرفين.  األشخاص األجنبية من خالل

ومن هذه التشريعات التشريع الخاص للتحكيم السعودي الذي اشترط موافقة مجلس الوزراء, إذ نصت 

املادة الثالثة من هذا القانون على أنه" ال يجوز للجهات الحكومية اللجوء للتحكيم لفض منازعاتها مع 

أ(.50إال بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء") اآلخرين

 املبحث الثان : أثر التحكيم املرتبط بعاند الثولة على الثولة املضيفة لالستثمار

رغم ما للتحكيم من آثار مهمة للدولة فيما يخص تشجيع االستثمار الذي بالنتيجة يساهم بالنتيجة في 

ما لهذا األمر من تبعات مضرة للدولة املضيفة, حيث  تحقيق التقدم والتطور االقتصادي, إال أنه ال يخفى

يؤدي اللجوء للتحكيم إلى سلب االختصاص القضائي للدولة املضيفة في النظر في املنازعات التي تقع على 

اقليمها, وما قد يصاحب ذلك من ضرر على بيئة الدولة املضيفة التي أصبحت عاجزة عن اتخاذ االجراءات 

 لذلك سنقوم بتقسيم املبحث إلى االنفرادية لحماية ا
ً
لبيئة نتيجة تقيدها بشرط التحكيم في العقد. وفقا

 املطلبين التاليين:

 املطشب األول: سشب االختصاص الاضاي  لشثولة املضيفة 

                                                 
 انضمت سوريا التفاقية واشنطن بموجب تصديق املرسوم التشريعي 99لعام 6001 , انظر الجريدة الرسمية : الجزء األول العدد 49 87

.1699, ص6001لعام  
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إنَّ اتفاق التحكيم في عقود الدولة يرتب نتائج هامة, لعلَّ من أهمها بالنسبة للدولة املضيفة نزع والية 

ادي عن النظر في النزاع املشتمل على شرط التحكيم, بشرط إبراز أحد األطراف الدفع بعدم القضاء الع

 (. 55االختصاص قبل الدخول في أساس الدعوى "دفع شكلي" )

ذهب جانب من الفقه إلى معارضة األخذ بنظام التحكيم كوسيلة قانونية لفض املنازعات التي تنشأ عن 

ة مخالفته لسيادة الدولة، كما أنَّ قيام هيئة التحكيم الدولية بالنظر في العقود التي تبرمها الدولة، بحج

املنازعات بين الطرف األجنبي املستثمر والدولة املضيفة لالستثمار سيستدعي بالضرورة مناقشة وتقييم 

ر األعمال في هذه الدولة وفي ذلك اعتداء جسيم على سيادتها الوطنية، إذ ال يحق ألية جهة دولية إصدا

 (.1قرارات في أمور تعتبر من صميم الشؤون الداخلية للدولة)

بينما ذهب االتجاه الراجح في الفقه إلى أن الدولة ال يمكنها الدفع بحصانتها القضائية إذا ما قبلت بشرط 

التحكيم, حيث أنَّ اتفاق الدولة على التحكيم مع الشخص األجنبي الخاص يعني تنازلها عن سيادتها 

لموضوع الذي جرى االتفاق بشأنه على التحكيم, فقضاء التحكيم قضاء خاص ال ينتمي إلى بالنسبة ل

سلطة أي دولة, ومن ثم فهو ال يمثل اعتداء على سيادة الدولة الطرف في النزاع, والدولة حينما قبلت 

بشرط التحكيم كان برضائها التام دون إرغام من أي طرف, أضف لذلك تمسك الدولة بحصانتها 

قضائية أمام هيئات التحكيم بعد موافقتها عليه يعدُّ أمرُّ يتنافى مع مبدأ حسن النية في تنفيذ الدولة ال

 (.56اللتزاماتها)

وهذا املوقف أكدته املعاهدات الدولية والتشريعات الوطنية وبعض أحكام التحكيم, فنجد ذلك في 

منها على أنه"  56/5التي نصت في املادة 5826م عاE-I-Cاالتفاقية األوربية الخاصة بحصانة الدول االجنبية 

 على إخضاع منازعة ما نشأت أو يمكن أن تنشأ عن عالقة تجارية أو مدنية 
ً
إذا وافقت دولة متعاقدة كتابة

للتحكيم, فإن هذه الدولة ال يمكنها أن تتمسك بالحصانة القضائية أمام قضاء دولة متعاقدة أخرى يتم 

َرت أمام محاكمها مسألة تتعلق: أالتحكيم على إقليمها أو  ظِّ
ُ
صحة أو تفسير -بموجب قانونها الوطني أو إذا ن
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إبطال الحكم الصادر في هذا التحكيم, مالم ينص اتفاق  -باإلجراءات التحكيمية, ج -اتفاق تحكيم, ب

 (.51التحكيم على غير ذلك")

التي أكدت  5861اطني الدول األخرى واتفاقية واشنطن  الخاصة بتسوية منازعات االستثمار بين الدول ومو 

على أنه" متى أبدى طرفا النزاع موافقتهما املشتركة على اللجوء  61بوضوح في الفقرة األولى من املادة

للتحكيم فإنه ال يجوز ألي منهما أن يسحبها بمفرده دون موافقة الطرف اآلخر". مما يدل على عدم جواز 

 (.54التحكيم ومنها الدفع بالحصانة القضائية)تمسك الدولة بأي دفع للتحلل عن شرط 

وذلك في الفقرة  5829ومن القوانين الوطنية للدول نجد ما نص عليه قانون الحصانة االنكليزي لعام 

 على إخضاع منازعة ما ناشئة أو يمكن 
ً
األولى من املادة التاسعة منه على أنه" عندما تتفق دولة ما كتابة

الدولة ال يمكنها أن تدفع بحصانتها أمام املحاكم البريطانية املرتبطة بهذا  أن تنش ئ للتحكيم, فإن هذه

 (.51التحكيم")

م إلى رفض liamcoوعلى ذلك ذهبت بعض هيئات التحكيم, ففي قضية  ِّ
ّ
َحك

ُ
ضد الحكومة الليبية, ذهب امل

 أن تتنازل التذرع بأنَّ شرط التحكيم يعتبر ضد سيادة الدولة, وخلص إلى القول بأن الدولة يمكن
ً
ها دائما

 (.56عن حقوقها السيادية بتوقيعها على اتفاق التحكيم وتظل ملتزمة به)

ولقد رفضت هيئة التحكيم املشكلة في إطار نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية الدفع الذي تقدمت به 

ضوعها لقضاء إحدى الدول االفريقية في نزاعها مع شركة فرنسية، على أساس أنَّ حصانتها تحول دون خ

أجنبي، غير أنَّ الهيئة رفضت هذا الدفع لكون الحكومة أبرمت اتفاق التحكيم بإرادتها وكان لها الرفض من 

 (.1البداية)

نخلص مما تقدم أن الدولة ال تستطيع التمسك بسيادتها للتحلل من اتفاق التحكيم الذي أبرمته مع 

ان بوسعها عدم املوافقة على التحكيم, إال أنها أرادت ذلك املستثمر األجنبي, فالدولة عند إبرامها للعقد ك

رغبة منها في تحقيق مصالح اقتصادية بتشجيع االستثمار. وإنَّ القول بإمكان الدولة التحلل من اتفاق 

التحكيم بالدفع بالحصانة القضائية قد يؤدي إلى نتائج سلبية فيما يتعلق بالضمانة اإلجرائية املمنوحة 
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 للمخاطر املترتبة  جنبي, األمر الذي قد يدفعه لتعديل موقفه باالستثمارللمستثمر األ 
ً
في دولة أجنبية تجنبا

أعلى ذلك. 

 من دور الثولة بالحماية الالزمة لشبيئة التحكيم كايث يحثاملطشب الثان : 

من تطور  كما أسلفنا القول فإن االستثمار األجنبي بالنسبة للدول يحظى بأهمية كبرى ملا تحققه الدولة

وازدهار ينعكس على املجتمع ككل, كل ذلك يقتض ي من الدولة املضيفة أن تقوم ببعض التنازالت ومنها 

القبول بشرط التحكيم في املنازعات الناشئة عن عقود الدولة مع الطرف األجنبي الخاص, رغم ما لذلك 

وترك االختصاص بذلك لهيئة  من مضار تتمثل في فقدان الدولة املضيفة الرقابة على النشاط البيئي,

 التحكيم التي ستتولى الفصل في النزاع.  

فالدولة أمام خيارين إما أن تتخلى عن العقود التي أبرمتها مع املستثمرين األجانب من أجل املحافظة على 

البيئة مقابل دفع تعويض للمستثمر, من أمثلة ذلك ما قامت به الحكومة الكندية من منع استخدام 

 ولين السام من قبل أحد الشركات األمريكية مقابل دفع تعويض عادل لهذه الشركة.الجاز 

وإما أن تختار االلتزام بتعهداتها السابقة فال تستطيع التدخل لحماية البيئة من التلوث, وهو ما التزمت به 

, Euroglodمليون دوالر في حالة نقض العقد مع شركة  100الحكومة التركية, حيث التزمت بدفع مبلغ 

فوجدت الحكومة نفسها مقيدة فال تستطيع التدخل لحماية بيئتها, محترمة بذلك التزاماتها السابقة باختيار 

 (.52التحكيم كوسيلة لتسوية النزاعات مع الشركة األجنبية)

 
ً
 .ومن األمثلة العملية على النزاعات التي تتعلق بحماية البيئة برزت عدة قضايا سنأتي على ذكرها تباعا

، غرمت محكمة إكوادورية شركة شيفرون ملا تسببت به أنشطتها من أضرار بيقية. 6008في عام  -5

ورفضت شيفرون دفع الغرامة ولجأت إلى التحكيم أمام املركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار) 

ن)
ّ
 (. 59األكسيد( للمطالبة بتعويض عما خسرته من أرباح, وال تزال القضية عالقة حتى اال

 بين القرارات التي أصدرها املركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار  -6
ً
ومن أكثر قرارات التحكيم تأثيرا

ضد اإلكوادور تتعلق بإغالق موقع إلنتاج النفط في األمازون من  Occidentalالقضية التي رفعتها شركة 
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بإصدار قرار تحكيم يقض ي بدفع مبلغ قبل الحكومة اإلكوادورية يتسبب بتلوث البيئة, و انتهت القضية 

بليون دوالر إذا ما أضيفت إليها الفوائد(, واملالحظ هنا  6.4) لتصبح  Occidentalبليون دوالر لشركة  5.26

أنَّ القانون اإلكوادوري كان له الحق وفق القانون األكوادوري بإلغاء الرخصة, ومع ذلك غرمت هيئة 

 .(58التحكيم الحكومة اإلكوادورية)

ادعى فاتينفل بموجب معاهدة ميثاق  Vattenfall v. Germany، في القضية الحاصلة بين 6008وفي عام  -1

 بتعويض قدره 
ً
بليون يورو, بسبب ما اتخذته أملانيا من تدابير بيقية تقيد استخدام  5.4الطاقة مطالبا

وافقة أملانيا على خفض معاييرها البيقية وتفريغ ماء التبريد في نهر إلبا, ولم يتم التوصل إلى تسوية إال بعد م

 (.60وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على النهر والحياة البرية)

عت الشركة على املكسيك لرفضها السماح لها ببناء مكب  metalcladوفي قضية  -4 ضد املكسيك، ادَّ

ات املياه املكسيكية, ومنحت للنفايات, رفضت الحكومة املكسيكية ذلك حيث أنَّ من شأنه أن يلوث إمداد

 عما تكبدت من خسائر بسبب الحظر) metalclad 16.79هيئة التحكيم  
ً
أ(.65مليون دوالر تعويضا

أالخاتمة  

أضحى التحكيم التجاري الدولي السمة البارزة واملألوفة في عقود الدولة, بحيث أصبحت أغلب العقود 

 تمكن من اللجوء تحتوي على شرط التحكيم, وتحرص الدول على تضمي
ً
ن تشريعاتها الوطنية نصوصا

 على التسهيالت 
ً
للتحكيم في النزاعات التي تثور بينها وبين األشخاص األجنبية) املستثمرين( وتنص فيها أيضا

التي تشكل ضمانة اجرائية للمستثمر الذي يخش ى على مصالحه, لعلَّ كلَّ هذا له ما يبرره من رغبة الدول 

التنموية في البالد بجذب االستثمار األجنبي الذي يعد العامل األهم في التنمية في إطالق العملية 

االقتصادية وخاصة للدول النامية منها, متحملة بذلك ما قد تعانيه من مخلفات االستثمار الدولي كالضرر 

 الذي يصيب البيئة.

أالاتائج:

 ولقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج هي: 
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 للدول وخاصة النامية منها, وهذا ما دفعها إلى العمل على إنَّ االستثما-5 -
ً
 مهما

ً
رات األجنبية تمثل عصبا

جذب هذه االستثمارات من خالل سن التشريعات املالئمة لذلك, واالنضمام للمعاهدات الدولية املتعلقة 

األجنبي والدولة. باالستثمار والتي نصت بشكل صريح على التحكيم كوسيلة لتسوية النزاعات بين املستثمر 

وما قام به املشرع السوري بإصدار قانون خاص للتحكيم يعتبر خطوة جيدة في سبيل جذب االستثمار 

 األجنبي.

إنَّ أي عقد بين الدولة واألشخاص الخاصة األجنبية ال بد لنجاحه من تحقق التوازن العقدي بين -6 -

 وقه.الطرفين, وهذا ال يحدث إال بتنازل كل طرف عن بعض من حق

يرى الباحث أنَّ اتفاق التحكيم في هذا الصدد ال يعتبر من عقود اإلذعان على اعتبار وجود الدولة  -1 -

كطرف سيادي في العقد, بل على العكس الطرف األجنبي هو من يسعى للوصول للتحكيم, فقبول الطرفان 

 كان بمقا
ً
بل أال وهو تحقيق التنمية كان بناء على إرادة صحيحة ال لبس فيها, وإن رضاء الدولة أيضا

 عنها.
ً
 االقتصادية وليس رغما

إن مبدأ استقالل شرط التحكيم عن العقد أصبح من املبادئ القانونية املستقرة في التحكيم التجاري -4 -

 الدولي, مما يوفر ضمانات للمستثمر األجنبي من ناحية عدم تأثر بند التحكيم ببطالن العقد األصلي.

ولة بسيادتها للتحلل من شرط التحكيم, وإال لكنا أمام إضعاف كبير للضمانة عدم جواز دفع الد-1 -

 اإلجرائية للمستثمر.

عقود الدولة تعتبر من العقود الضخمة والطويلة األجل, لذلك من املحتمل أن يصيب الدولة ضرر  -6 -

قدرة الدولة على  بيئي نتيجة للعمليات التي تقوم بها الشركات املستثمرة, ووجود شرط التحكيم يحد من

 التدخل من أجل اتخاذ اإلجراءات الضرورية لحماية البيئة في أراضيها.
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أالتنصيات: 

 وأما التوصيات التي يمكن اقتراحها فهي:

إعداد الكوادر الخاصة بالتحكيم من خالل العمل على اتباع الدورات الخاصة بالتحكيم وإنشاء ثقافة -5 -

الوسيلة األفضل لتسوية منازعات االستثمار, مما يساهم في خلق بيئة قانونية تحكيمية بوصف التحكيم 

 مناسبة لالستثمار.

لفت نظر املفاوض السوري إلى توخي الحذر عند إبرام عقد استثمار مع شخص أجنبي إذا كان من -6 -

الفائدة املتوقع حدوث نتائج مضرة بالبيئة من خالله, وذلك باملوازنة بين الضرر املتوقع للبيئة ومقدار 

 املتوقعة للمشروع األجنبي.

إذا كان من حق املستثمر أن يضع بعض الشروط في العقد التي تحقق له مصالحه, فإنه ال يوجد ما -1 -

يمنع من اشتراط الدولة املضيفة في العقد أية شروط تحفظ لها حقوقها, كأن تشترط تطبيق القانون 

 من جنسية معينة...إلخ.الوطني للدولة, أو أن يكون رئيس هيئة التحكيم 

-  

أراجعامل -

أهمية التحكيم التجاري ي  ظ  االتفاقيات والعاند االستثمارية ومخاطره على التامية   -6055 محمد درادكه, الي  ]5[

االقتصادية ي  دولة االمارات العربية املتحثة كإحثى الثول املضيفة لالستثمار األجابي: دراسة ي  االتفاقيات 

منشور في مؤتمر كلية القانون التاسع عشر"  .ية والعربية والتغريعات الثاخشية وتطبيااتها العمشيةوالاناعث الثول

قواعد االستثمار بين التشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية وأثرها في التنمية االقتصادية في دولة اإلمارات العربية 

 .5115, ص5149-5142املتحدة ", جامعة اإلمارات العربية املتحدة , ص

. دار الجامعة الجديدة للنشر, التحكيم تحت مظشة املركز الثول  لتسنية ماازعات االستثمارجالل وفاء,  محمثيند.  ]6[

 .8االسكندرية, ص

التحكيم كنسيشة لح  النزاعات ي  عاند االستثمار التي تب مها , 6051-ايناس, هاشم  رشيثاألنباري وعود كاتب   ]1[

 .629, ص629, ص621الة الحقوق, السنة السابعة, العدد األول, العراق, ص. مجلة رسالثولة

. 56/9/6052نص القانون متوفر على الرابط التالي, تاريخ الزيارة ]4[

a.pdf-revised-rules-revised/arb-rules-citral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/arbhttps://www.un   . 

. 56/9/6052نص القانون متوفر على الرابط التالي, تاريخ الزيارة   ]1[

s.jsp?id=8334http://www.wipo.int/wipolex/en/detail  

https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitra%20tion/arb-rules-revised/arb-rules-revised-a.pdf
https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitra%20tion/arb-rules-revised/arb-rules-revised-a.pdf
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=8334
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=8334
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. مجلة الحقوق, الضنابط العامة ي  التحكيم التجاري الثول  -5822رضوان,  أبن زيثورد هذا القرار في بحث د.   ]6[

 44, ص6, العدد  5الكويت, املجلد 

, 4-1, بحث منشور في مجلة املحامون السورية, العددان التحكيم ي  عاند االستثمار -6006محمد وليد,  ماصنرأد.  ]2[

 .19ص 

[8] Texaco Overseas Petroleum Company Calefornia Asiatic oil Coompany, V. Libya 

case,1977,international legal materials, VOL(17),1978,PP.1-37 . 

 . املؤتمر السنوي التحكيم الثول  والحفاظ على التناز  االقتصادي لعاند االستثمارعصام الدين,  الاصبيد.  ]8[

 .641كلية القانون, ص-السادس عشر ) التحكيم التجاري الدولي(, جامعة اإلمارات العربية املتحدة

. مجلة العلوم القانونية واالقتصادية, جامعة عين شمس, التحكيم والتامية -6006أحمد إبراهيم,  إبراهيمد.  [10]

 .54-51, ص ص6, العدد4املجلد

 .599,  ص51. مجلة امللف, العددلعاند التجارية الثوليةالتحكيم ي  ا-6008طارق,  لبختيا ]55[

العاند املب مة بر  الثول واألشخاص األجابية )تحثيث ماهيتها والاظام الااونن   -5886حفيظة, السيث حثادد.  ]56[

 .64. الطبعة األولى, دار النهضة العربية, القاهرة ,صالحاكم لها(

. 9/6052//56لتالي, تاريخ الزيارة نص االتفاقية متوفر على الرابط ا ]51[

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800

730b1  

. 56/9/6052التفاقية متوفر على الرابط التالي: تاريخ الزيارة نص ا  ]54[

Convention.aspx-https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/icsiddocs/Pages/ICSID  

. 56/9/6052ر على الرابط التالي, تاريخ الزيارة نص القانون متوف ]51[

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1978/33/pdfs/ukpga_19780033_en.pdf  

[16] Libyan American Oil Company (LIAMCO) V. Socialist People's Libyan Arab 

jamahairiya,1981,I.L.M,vol2 ,p.1-87.. 

إنعكاسات اللننء الى التحكيم التجاري ي  ماازعات العاند االستثمارية بر  يونس,  ذون أ -حسن جاسم أمر  ]52[

 1, السنة 6جلد . مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية, املالغركات االجابية والثولة املضيفة لالستثمار

  .20, ص85,العدد

  http://www.italaw.com/cases/257. 56/9/6052للمزيد حول هذه القضية متوفر على الرابط التالي, تاريخ الزيارة ]59[

v-www.citizen.org/documents/oxy-. 54/9/2605للمزيد حول هذه القضية منشور على األنترنت, تاريخ الزيارة ]58[

memo.pd-ecuador . 

وثيقة صادرة عن  .تارير الخبر  املستا  املعني بإقامة وظام دول  ديماراط  وماصف -6051, ألفريد منريس ]60[

 .54-51مجلس حقوق اإلنسان الدورة الثالثون, ص ص ,A/HRC/30/44الجمعية العامة لألمم املتحدة, 

.  54/9/6052تفاصيل القضية متاحة على شبكة االنترنت, تاريخ الزيارة ]65[

documents/ita0510.pdf-http://www.italaw.com/sites/default/files/case  
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 مجاالت حماية الطف  من الخطر والتهثيث وآليات تطبياها 

أي  الااون  النزائري والتننس ي

أ

 أسحــارة السعيث

 باحث بسلك دكتوراه في القانون الخاص 

 قسم الحقوق  –كلية الحقوق والعلوم السياسية  

 

 

أماثمة: 

معاملتهم في العهود السابقة تعجبنا من املكانة الدنيا  إذا اطلعنا على وضعية األطفال وأساليب

التي كانوا يحتلونها في املجتمع، ومن املعاملة السيئة التي كانوا يحظون بها، إذ كانوا يقتلون بمجرد 

والدتهم خشية الفقر، وكان للبنات النصيب األكبر من تلك الجرائم، إذ كن أكثر عرضة للخطر ألنهن 

 ومجتمعاتهم آنذاك. عار في نظر آبائهم

وبقدوم الدين اإلسالمي السمح تم القضاء على هذه املمارسات البشعة في حق األطفال 

وفرضت لهم حماية متكاملة ،فحماهم وحفظ حقوقهم منذ كونهم أجنة في بطون أمهاتهم إلى أن 

 ومرورا بكل املراحل العمرية ،وأحاطهم بحماية شاملة بدءا من أسرهم و 
ً
مجتمعهم ،وأكد صاروا أطفاال

على ضرورة إحاطتهم بكل ما يحتاجونه من وسائل تكفل حسن نموهم وسالمتهم الدينية والدنيوية 

 كان أو أنثى ذلك في آيات 
ً
البدنية والنفسية .وقد أثبت القرآن الكريم حماية الطفل وتكريمه ذكرا

أعديدة ،منها قوله سبحانه وتعالى: 
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:  52، سورة اإلسراء: اآلية ك
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َحُثُهم" ،وقوله تعالى:  8، 9،سورة التكوير: اآليتان 
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ّ
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أيضا تقرير حماية  ، وقد أثبتت األحاديث الواردة عن رسول هللا 19،18سورة النحل : اآليتان 

 األطفال والرفق بهم ،ومن ذلك حديث عائشة رض ي هللا عنها قالت: "جاء أعرابي إلى رسول هللا 

قبلون الصبيان وما نقبلهم، فقال رسول هللا 
ُ
هللا الرحمة من  : أو أملك لك أن نزعفقال: إنكم ت

 قلبك" رواه البخاري ومسلم.

وعلى هدي ما جاءت به الشريعة اإلسالمية ،وإيمانا من املجتمع الدولي بأهمية الطفل 

والطفولة كمرحلة أولى في حياة اإلنسان فقد تعالت العديد من األصوات داعية إلى االهتمام بها ،وقد 

انا بصدور العديد من املواثيق والعهود الدولية تم ذلك خاصة خالل القرن العشرين فكان ذلك إيذ

وإلى وقتنا  5864الداعية إلى االهتمام بالطفل ،التي من أهمها إعالن جنيف لحقوق الطفل سنة 

تاريخ صدور االتفاقية األممية لحقوق الطفل التي تشكل حاليا منعطفا  5898الحاضر وبالضبط سنة 

أصبح ينظر إلى حقوق الطفل على أساس أنها حقوق إنسانية  حاسما في تاريخ االهتمام بالطفولة بحيث

وعاملية ال يمكن التغاض ي عنها أو تأجيلها .وقد لقيت هذه االتفاقية ترحيبا كبيرا حيث صادقت عليها 

 وتونس معظم بلدان العالم، ومن بينها الجزائر

ية لحقوق الطفل من وقد بذلت هاتان الدولتان جهودا كبرى منذ توقيعهما على االتفاقية األمم

أجل النهوض بأوضاع الطفولة وتكريس حقوقها من خالل مالئمة القوانين الوطنية مع توصيات 

قوانين خاصة بحماية الطفل من كل األخطار والتهديدات  االتفاقية، وأصدرت كل من الجزائروتونس

 التي يمكن أن تصيبه.

أومن خالل هذا التقديم يمكننا طرح اإلشكالية اآلتي: 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya59.html
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ما ه  مجاالت حماية الطفنلة من الخطر والتهثيث واآلليات املاررة لتطبياها ي  ك  من الااون  

أالنزائري والتننس ي؟ 

 وسنحاول اإلجابة على هذه اإلشكالية من خالل الخطة اآلتية:

أمبحث تمهيثي: مفهنم الطف .

أاملبحث األول: مجاالت حمایة الطف  من الخطر والتهثیث.

 املجال االجتماعي. املطلب األول:

 املطلب الثاني: املجال الجزائي.

أاملبحث الثان : آلیات حمایة الطف  من الخطر والتهثيث.

 املطلب األول: الحمااة االجتماعية.

 املطلب الثاني: الحمااة القضائیة.

 الخاتمة.
ً
أوأخر ا

أمبحث تمهيثي: مفهنم الطف 

من قانون حماية الطفل الجزائري  6املادة  عرف املقنن الجزائري الطفل في الفقرة األولى من

، كما iiاملعنى" سنة كاملة. ويفيد مصطلح "حدث" نفس (18)بأنه: " كل شفخص لم يفبفلغ الفثفامفنفة عفشفر 

عرفه الفصل الثالث من مجلة حماية الطفل التونسية بأنه: "كل إنسان عمره أقل من ثمانیة عشر 

وهذه التعریفات تنسجم مع املادة األولى من  كام خاصةعاما ما لم ابلغ سن الرشد بمقتض ى أح

اتفاقّیة األمم املتحدة لحقوق الطفل التي تنص على أن الطفل هو: "... كل إنسان لم يتجاوز الثامنة 

 عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون املنطبق عليه".

ل في اإلسالم املعتمد من قبل املؤتمر وكذلك جاء موافق للتعريف الوارد في عهد حقوق الطف

 .10/06/6001iiiإلى  69لوزراء الخارجية املنعقد في صنعاء )اليمن( خالل الفترة  16اإلسالمي ال 
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من  40سنة كاملة وقد جاء النص عليها في املادة  58وقد حدد املقنن الجزائري سن الرشد بف        

، ووافقته في ذلك ": "...وسن الرشد تسعة عشر سنة كاملةالقانون املدني الجزائري في فقرتها الثانية

سنة كاملة للرجل واملرأة  58من قانون األسرة والتي اعتبرت السن القانونية للزواج هي  02نص املادة 

سنة إال  51من قانون العقوبات على أنه: "ال توقع على القاصر الذي لم يكتمل  48،بينما نصت املادة 

إما لتدابير الحماية أو التربية  59إلى  51و التربية، ويخضع القاصر الذي بلغ سنه من بتدابير الحماية أ

 في سن الرشد الجزائي واملدني حسب القانون الجزائري.
ً
 أو لعقوبات مخففة "، أي أن هناك تفاوتا

أما املقنن التونس ي فقد تخلى عن التفاوت بين سن الرشد الجزائي واملدني بمقتض ى القانون 

 .6/07/2010املؤّرخ في  39 عدد

 5 املنقح للفصل 6002ماي 04عاما للجنسين بموجب قانون  59كما تّم توحید سن الزواج ب 

 .من مجلة األحوال الشخصية التونسية

من قانون حماية الطفل  6من املادة  5ويؤخذ على تعريف املقنن الجزائري للطفل في الفقرة 

رحلة ما قبل الوالدة لعدم وجود نص صريح على حقوق الجنين أنه قد أغفل االهتمام بالطفل في م

من قانون العقوبات  104،غير أنه قد حرص على حفظ حقوقه من خالل ما نصت عليه املادة 

 أدوية أو مشروبات أو مأكوالت بإعطائها مفترض حملها حامال أو امرأة بقولها : "كل من أجهض الجزائري 

 في شرع أو توافق لم أو ذلك على وافقت سواء أخرى  بأية وسيلة أو أعمال عنف أو أو باستعمال طرق 

 اإلجهاض أفض ى وإذا.دينار  10.000 إلى 500 من وبغرامة سنوات من سنة إلى خمس يعاقب بالحبس ذلك

من  2سنة..." ،كما نصت الفقرة  عشرين إلى سنوات عشر من السجن املؤقت العقوبة فتكون  إلى  املوت

القانون على أنه: "يجوز منح املرأة الحامل املحكوم عليه نهائيا االستفادة من  من نفس 56املادة 

التأجيل املؤقت لتنفيذ األحكام السالبة للحرية" .كما تستفيد الحامل من ظروف احتباس مالئمة 

،السيما من حيث التغذية املتوازنة ،والرعاية الطبية املستمرة حفاظا على حياة جنينها بموجب نص 

 لنص املادة  10دة املا
ً
من نفس القانون .كما  511من ذات القانون ،وال تنفذ عليها عقوبة اإلعدام طبقا
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من قانون األسرة الجزائري على إيقاف قسمة التركة إلى حين أن تضع الحامل حملها  521نصت املادة 

جنين من خالل إذا كان هذا األخير يحجب الورثة حجب حرمان .كما أقر املقنن الجزائري حماية ال

إمكانية لجوء الزوجين إلى تقنية اإلخصاب االصطناعي خارج الجسم أو داخله بشروط محددة تحفظ 

مكرر من قانون األسرة الجزائري ،كما منع  41نسب الجنين وتثبت كافة حقوقه من خالل نص املادة 

 عد والدته.اللجوء إلى استئجار أم بديلة للقيام بالعملية حماية لحقوق الجنين قبل وب

من مجلة حماية الطفل التونسية أنه أغفل االهتمام بالطفل في   3ويؤخذ على تعریف الفصل

 لعدم وجود نصوص صریحة لحقوق الجنين، غير أن املقنن التونس ي حرص 
ً
مرحلة ما قبل الوالدة أيضا

ن والخطیة من املجلة الجزائیة التي تعاقب بالسج  214على حفظ حقوقه من خالل ما تضمنه الفصل

من   9، كما تضّمن الفصلاملرأة التي أسقطت حملها أو حاولت ذلك وخارج إطار االستثناءات القانونّیة

نفس املجلة على حمااة الجنين من املوت بالتبعیة بأن أوجب تأجیل تنفیذ حكم اإلعدام على املرأة 

خصية على إاقاف قسمة من مجلة األحوال الش  147الحامل إلى حين وضع حملها ،كما نص الفصل

التركة إلى حين وضع الحامل لحملها إذا كان من شأنه أن احجب الورثة حجب الحرمان. كما أقر املقنن 

ق   07/08/2001املؤّرخ في 93التونس ي حمااة الجنين خارج رحم أمه من خالل القانون عدد 
ّ
املتعل

ري بواسطة األنبوب أو بتقنیات منه الحصول على جنين بش  13بالطّب اإلنجابي ،حیث منع الفصل

 في إطار الطب اإلنجابي ووفق ما اضبطه القانون 
ّ
منه اللجوء إلى  8كما منع الفصل  أخرى إال

االستنساخ وما يؤدي إليه من االضطراب الذي تدخله تلك التقنیة على النظام الطبیعي املؤسس على 

حتملة على شفرة اإلنسان الوراثیة وبرمجته التناسل البشري للذكر واألنثى والتأثيرات السلبیة امل

 الجینیة واآلثار القانونیة املتصلة بثبوت النسب وما اترتب على ذلك من حقوق وواجبات.

ومن خالل ما سبق ذكره اتبين لنا أن قانون حماية الطفل الجزائري ومجلة حماية الطفل 

وهي مرحلة ذات أهمية جد بالغة ،ويكون التونسية لم يعتنيا بحمااة الطفل في مرحلة ما قبل الوالدة 

االعتناء بهذه املرحلة وتكريس الحماية الالزمة لها من خالل النصوص التي سبق ذكرها وغيرها من 
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النصوص التي تعزز حماية الطفل حتى قبل والدته ،في حين أنهما قد تضمنا نصوص حماية الطفل 

ني في ميادين حمايته من الخطر و التهديد الذي منذ والدته إلى حين بلوغه سن الرشد الجزائي واملد

موضوع املبحث األول( ووضع آليات فعالة لحمايته من هذا الخطر و التهديد (يمكن أن يصيبه 

 .))موضوع املبحث الثاني

أاملبحث األول: مجاالت حمایة الطف  من الخطر والتهثیث

على أن هذا القانون يهدف إلى  56 – 51نصت املادة األولى من قانون حماية الطفل الجزائري 

تحديد قواعد وآليات حماية الطفل ،ونص الفصل األول من مجلة حماية الطفل التونسية أن هذه 

املجلة تهدف في إطار الهوية الوطنية التونسية والشعور باالنتماء الحضاري إلى تحقيق الغايات التالية: 

مّيز إمكانياتها الجسمية وميوالتها الوجدانية (االرتقاء بالطفولة بما لها من خصوصيات ذاتية ت5

وقدراتها الفكرية ومهاراتها العملية إلى مستوى ما توجبه من رعاية تيهئ أجيال املستقبل بتأكيد العناية 

( تنشئة الطفل على االعتزاز بهويته الوطنية، وعلى الوفاء لتونس والوالء لها، أرضا 6بأطفال الحاضر، 

 وعربيا وإسالميا، مع التشّبع بثقافة وتاريخا ومكاسب، وال
ً
شعور باالنتماء الحضاري، وطنيا ومغاربيا

( إعداد الطفل 1التآخي البشري واالنفتاح على اآلخر، وفقا ملا تقتضيه التوّجهات التربوية العلمية، 

لحياة حّرة مسؤولة في مجتمع مدني متضامن، قائم على التالزم بين الوعي بالحقوق وااللتزام 

 لواجبات، وتسوده قيم املساواة والتسامح...الخ. با

ولتحقیق تلك الغااات قام كل من املقنن الجزائري والتونس ي بصیاغة قوانين جدادة وتعديل 

قوانين أخرى لتتماش ى مع توجه املقنن الجديد لتكريس حماية الطفل بصورة فعالة من خالل تفعيل 

ية وقانون حماية الطفل الجزائري في مختلف النصوص الواردة في مجلة حماية الطفل التونس

 املجاالت.
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أاملطشب األول: املجال االجتماع 

من اتفاقّیة األمم املتحدة لحقوق الطفل على أنه: "يسجل الطفل  02نصت املادة  * الحّق ي  الهنية:

در اإلمكان بعد والدته فورا، ويكون له الحق منذ والدته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له ق

الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتهما"، وهو ما یعبر عنه بالحق في الهوية التي ترتبط ارتباطا وثیقا 

على أنه: "يعتبر جزائريا الطفل  من قانون الجنسية الجزائري  06بحقه في الحیاة. وقد نصت املادة 

القانون على أنه: "يعتبر من الجنسية من نفس  02املولود من أب جزائري أو أم جزائرية"، ونصت املادة 

الطفل املولود في - 6الطفل املولود في الجزائر من أبوين مجهولين... -5 :الجزائرية بالوالدة في الجزائر

من اتفاقية  09الجزائر من أب مجهول وظهور اسم أمه فقط على شهادة ميالده". وحسب نص املادة 

الحفاظ على الهوية والجنسية واالسم والعالقات األسرية حقوق الطفل فإن: " الطفل لديه الحق في 

على نحو يعترف به القانون دون تدخل غير شرعي. الطفل املحروم من عناصر هويته يحق له املساعدة 

التي تنص على أن: "حق  من القانون املدني 66ويقابلها نص املادة  من الدول األطراف الستعادة هويته".

من  62ه في كل مكان و محمي من قبل القوانين الجزائرية"، وأيضا نص املادة الطفل في أن يعترف ب

التي تمكن الطفل حديث الوالدة و الذي عثر عليه من حقه في الحصول على  قانون الحالة املدنية

 هوية، وضابط الحالة املدنية يعطي له أسماء واألخير يستعمل كلقب".

املتعلق بتغيير االسم يعترف للشخص  5886جانفي  51في  وفي إطار الكفالة فإن املرسوم املؤرخ

من قانون الحالة املدنية  64الذي تولى كفالة الطفل قانونيا على جعل األسماء مطابقة، وتكلف املادة 

ضابط الحالة املدنية باإلسناد بنفسه مجموعة من األسماء إلى األطفال املولودين من أبوين مجهولين 

املصرح أية أسماء، يتخذ آخر أسماء القائمة كلقب عائلي. وقبل إصدار هذا والذين لم ينسب لهم 

( )بدون لقب عائلي( وكذا تسجيلهم على SNPالقانون كان من العرف تعيين هؤالء األطفال تحت كنيففة )

املتعلق بواجب  5826فيفري  60بتاريخ  2 – 26هذا الشكل في سجالت الحالة املدنية. ويمنع األمر رقم 

ماسكي سجالت الحالة املدنية تدوين  50يار لقب عائلي بالنسبة لألشخاص املجردين منه في مادته اخت
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( أو أي إشارة من هذا الشبه عند تحرير نسخ طبقا األصل لعقود الحالة املدنية. وحقيقة SNPإشارة )

ل اللقطاء واألطفال من قانون الحالة املدنية قد أتت بحل ملشكل إسناد اللقب العائلي لألطفا 04املادة 

يطلب من ضابط الحالة  5892جانفي  52من أبوين مجهولين ،فاملنشور الوزاري املشترك املؤرخ في 

املدنية بالسهر على أن يكون منح آخر األسماء للذكر باتخاذه لقبا ويكون اسم ذكر، بما في ذلك األطفال 

عتني بحماية الطفل اللقيط أو مجهول إذ ي 64من الجنس األنثوي، وهذا املنشور شأنه شأن املادة 

األبوين ويفضل إدراجه في املجتمع بدون تهميشه، لهؤالء األطفال الحق  وكغيرهم من املواطنين 

من قانون الحالة  65/22/28الجزائريين يمكنهم طلب تغيير اللقب، إلى جانب ذلك فقد نصت املواد 

الحالة املدنية خالل خمسة أيام من الوالدة وإال املدنية على أنه يتم التصريح باملواليد لدى ضباط 

 من قانون العقوبات. 446فرضت عقوبة حسب نص املادة 

من مجلة حماية الطفل هذا الحق وقد عزز ذلك بالقانون  1وفي القانون التونس ي أقر الفصل 

النسب، املتعلق بإسناد لقب عائلي لألطفال املهملين أو مجهولي   28/10/1992املؤرخ في 75عدد 

مكرر للطفل   3، حیث خولت الفقرة األولى من الفصل 7/07/2003املؤّرخ في  51واملنقح بالقانون عدد

املولود خارج إطار الزواج أو األب أو األم أو النیابة العمومیة رفع األمر للمحكمة االبتدائیة املختصة 

ون الحالة املدنیة عدم التصریح من قان  25اإلسناد لقب ملجهول النسب، إلى جانب ذلك جّرم الفصل

 أّاام من تاریخها.  10بالوالدة في أجل

من  64من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واملادة  61 ةهذا الحق كرسته املادالحّق ي  الصحة:  *

اتفاقّیة حقوق الطفل التي تنص على أنه: " تكفل الدول األطراف إمكانية الوصول إلى الخدمات 

األطفال مع التشديد على الوقاية والتثقيف الصحي والحد من وفيات األطفال، وتشجيع الطبية لجميع 

وكما أن الطفل الذي توفر له  .التعاون الدولي إلعطاء اهتمام خاص الحتياجات البلدان النامية

السلطات املختصة الحصول على الرعاية والحماية والعالج البدني أو العقلي، لها الحق في توفير 

 .عة طبية دورية للطفل"مراج
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منه لكل مواطن الحق في  66وحسب املادة  ويعترف التعديل الدستوري الجديد للجزائر 

كرس  01- 91الحماية والصحة والوقاية ومكافحة األمراض الوبائية واملستوطنة، كما أن القانون 

اية الجسمية واملعنوية ، وأولى اهتماما للرعالحقوق والواجبات املتعلقفة بحمايفة الصحة وترقيتها

 لإلنسان.

ومنذ القرن املاض ي اشتد حرص الدول على تطعيم األطفال وتحصينهم من األمراض املعدية، 

وقد أوجبت منظمة الصحة العاملية تلقيح األطفال وتطعيمهم في سن مبكرة ضد بعض األمراض دون 

 .مقابل

دون تفمففيففيففز يففرجع  يفتفمففتع كفل طففل : من قانون حماية الطفل الجزائري على أنه" 1ونصت املادة 

إلى الفلفون أو الجفنس أو الفلفغفة أو الفرأي أو الفعفجفز أو غفيفرهفا من أشفكفال الفتفمفيففيفز بفجفمفيع الحفقفوق الففتي 

دق عفلفيهفا وتفلفك تفنص عفلفيفهفا اتفففاقفيفة حفقفوق الفطففل وغفيفرهفا من االتففاقفيات الدولية ذات الفصلة املصف

وفي االسم وفي الجفنفسففية وفي األسفرة وففي  املنفصوص عفلفيهفا في الفقانون الوطني السيفمففا الحق في الحياة

يفتفمفتع  .الفرعفاية الصحفية واملساواة والفتفربفية والفتفعلفيم والفثفقافة والفتفرفيه وفي احترام حياته الخاصة

بالحق في الفرعففاية والفعالج والتففعففلفيم  إلى الحفقفوق املذكورة في هذا الفقانفون إضفاففة  الفطففل املفعوق 

والتأهيل الذي يعففزز اسفتففقاللفيفته ويففيففسففر مففشفاركفته الفعلية في الحياة االقتصادية واالجتماعية 

 .والثقافية"

"تضمن هذه املجلة حق من مجلة حماية الطفل على أنه:  6وفي القانون التونس ي نص الفصل 

الطفل في التمتع بمختلف التدابير الوقائية، ذات الصبغة االجتماعية والتعليمية والصحية وبغيرها من 

األحكام واإلجراءات الرامية إلى حمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنية أو املعنوية 

 .لى إساءة املعاملة أو االستغالل"أو الجنسية أو اإلهمال أو التقصير التي تؤول إ

من اتفاقية حقوق الطفل فإن الطفل لديه الحق  68و 69حسب نصوص املادتين الحّق ي  التعشیم:  *

في التعليم على أساس تكافؤ الفرص. التعليم االبتدائي إلزامي ومجاني للجميع. تنظيم مختلف أشكال 
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يتم الوصول إلى التعليم العالي بناء على قدرات كل  .طفالالتعليم العام واملنهي الثانوي متاحة لجميع األ 

طفل من خالل جميع السبل املناسبة مع االحترام الكامل لحقوق اإلنسان واألولياء وتطوير شخصية 

 .الطفل

وقد سعى املقنن الجزائري إلى رفع نسبة التعليم ومحو الجهل واألمية بإجبارية التعليم األساس ي 

"الحق في  من التعديل الدستوري الجزائري، التي تنص على أن: 61ص املادة ومجانيته من خالل ن

تي يحددها القانون. التعليم األساس ي 
ّ
الّتعليم مضمون. التعليم العمومي مجاني حسب الشروط ال

م الدولة املنظومة التعليمية الوطنية .إجباري 
ّ
 تسهر الدولة على التساوي في االلتحاق بالتعليم .تنظ

السالفة الذكر من قانون حماية الطفولة  1ن املنهي". وهذا الحق الدستوري أكده نص املادة والتكوي

51 – 56. 

املؤّرخ  118كما سعى املقنن التونس ي إلى رفع نسبة التعليم بموجب القانون عدد 

املؤّرخ  65الذي جاء بمجانّیة وعمومّیة التعلیم وتعّزز ذلك بالقانون عدد  04/11/1958في

الذي أتى بإجبارّیة التعلیم بالقانون التوجیهي للتربیة والتعلیم املؤّرخ في   28/07/1991في

 للولّي عند االمتناع دون عذر  23/07/2002
ً
 جزائیا

ً
والذي تضّمن في فصله الواحد والعشرین عقابا

 جائز عن تدریس منظوره قبل بلوغ سّن السادسة عشر.

من مجلة حماية الطفولة السالف الذكر، وهو ما  6ل وقد عزز حماية الحق في التعليم نص الفص

من نفس املجلة بقوله: " يتمتع الطفل املعوق عقليا أو جسديا إضافة إلى  52يؤكده أيضا نص الفصل 

الحقوق املعترف بها للطفولة بالحق في الرعاية والعالج الطبي وعلى قدر من التعليم والتأهيل يعزز 

 ركته الفعلية في املجتمع".اعتماده على النفس وييسر مشا

اتخذت الدولة الجزائرية التدابير التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية  :* ماع استلالل األطفال

املالئمة لحماية الطفل من جميع أشكال االستغالل، فنجدها مثال ًقد صادقت على بروتوكولين 

 6006سبتمبر  6املؤرخ بف  06- 688لرئاس ي رقم املرسوم ا- 5اختياريين التفاقية حقوق الطفل وهما: 
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يتضمن املصادقة على البروتوكول االختياري امللحق التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال 

املرسوم - 6. 6000مايو  61واستغالل األطفال في البغاء و في املواد اإلباحية املعتمد بنيويورك في 

بشأن التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية  6006مبر سبت 6املؤرخ بف  06- 100الرئاس ي رقم 

ماي  61حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في املنازعات املسلحة، التي اعتمدت في نيويورك في 

6000. 

املتضمن عالقات العمل قد حمت األطفال من  5880أبريل  65من قانون  51كما أن املادة 

  56ألدنى لسن التوظيف ال يجوز في أي حال أن يكون أقل من االستغالل االقتصادي، والحد ا
ً
  .عاما

يجب أن تكون  كما ال يمكن توظيف القاصر في عمل خطر غير صحي وضار بالصحة أو ضار بشخصيته.

ال يمكن توظيف طفل إال على أساس رخصة صادرة عن  ظروف العمل لألطفال بما يتفق مع قدراتهم.

 .سنة ال يمكن توظيفهم بالليل 58أقل من  الوص ي القانوني له. العمال

من قانون حماية الطفل الجزائري إلى أن الطفل يكون في  6من املادة  6كما أشارت الفقرة 

 بمخفتففلف األشفكفال من خالل اسففتففغالله السففيففمففا في املفواد اإلبففاحففيففة وفي 
ً
خطر إذا تم اسفتففغالله جفنفسيا

  الففبففغفاء وإشراكه
ً
السيفمفا بفتفشفغفيله أو تففكفلففيفففه  في عروض جنسية ،وكذلك إذا تم استفغالله اقفتفصفاديا

 بصحته أو بسالمته البدنية و/ أو املعنوية وكذلك 
ً
بففعفمفل يفحففرمه من مففتففابفعففة دراسففته أو يففكفون ضارا

الستقرار ،وكذا استغالل الطفل وقوعه ضحفية نفزاعات مسفلحة وغفيرها من حاالت االضطراب وعدم ا

 الالجئ.

من مجلة حماية الطفل على أنه: "يتمتع الطفل بكل  59وفي ظل القانون التونس ي نص الفصل 

ضمانات القانون اإلنساني الدولي املنصوص عليها باملعاهدات الدولية املصادق عليها بصفة قانونية 

 ".ويمنع تشريك األطفال في الحروب والنزاعات املسلحة
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،   16منع تشغیل األطفال دون سن  53في الفصل كما اقتضت مجلة الشغل التونسية
ً
عاما

  181ملنظمة العمل الدولیة، كما صادقت تونس على االتفاقّیة عدد 138وهي تتفق مع االتفاقیة رقم 

 .24/01/2000ملنظمة العمل الدولیة املتعلقة بأسوأ أشكال تشغیل األطفال وتمت املصادقة عليها في 

أاملطشب الثان : املجال النزاي 

من اتفاقية حقوق الطفل تتخذ الدول األطراف جميع التدابير  14و 58حسب نصوص املواد 

لحماية األطفال من اإلساءة الجسدية والعقلية واإلهمال واالعتداء الجنس ي والهجر واالستغالل. وهو ما 

إلدارية واالجتماعية والتعليمية املالئمة لحماية الطفل جعل الدولة الجزائرية تتخذ التدابير القانونية وا

من جميع أشكال سوء املعاملة. كما حرص املقنن التونس ي من خالل تنقیح املجلة الجزائّیة بموجب 

على إرساء نظام قانوني اضمن الحمااة الجسداة للطفل  1995نوفمبر  9املؤرخ في  81القانون عدد 

 ه في بعض الجرائم، ورتب على ذلك عقوبات مشّددة.ویمنع سوء استغالله واستعمال

 وتبرز هذه الحماية من خالل ما يلي:

تختلف العقوبة في الجرائم * اختالف العااب ي  النرائم األخالقیة باختالف سن املجني عشیه: 

 األخالقية باختالف سن املجني عليه وبالنظر إلى بعض النصوص الواردة في قانون العقوبات الجزائري 

 أو أنثى، ويظهر ذلك جليا في نصوص 
ً
 سواء كان ذكرا

ً
نجدها ترفع العقوبة كلما كان املجني عليه قاصرا

وغيرها من النصوص أيضا. وبذلك فإن قانون العقوبات الجزائري يعاقب ويدين  وما يليها 114املواد 

م أو تحريضه على أو هتك عرضه واغتصابه، كما يحميه من زنا املحار  التخلي عن الطفل وإهماله

 من قانون حماية الطفل. 518و 96و 21و 6. وأكدت هذا املعنى املواد الفجور والدعارة

وعلى غرار القانون الجزائري ،نجد أيضا القانون التونس ي تختلف فيه العقوبة في الجرائم 

  93انون عدداألخالقية باختالف سن املجني عليه وبمضاعفة العقوبة في جرائم الدعارة على معنى الق

إذا كانت تستهدف قاصرا، واالعتداء بفعل الفاحشة على معنى  5881نوفمبر   9املؤرخ في 1995لسنة 

ة الجزائّیة الذي رفع العقاب إلى  2فقرة  228الفصل
ّ
عام إذا كان املجني علیه دون   12من املجل
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 كاملة، وفي جریمة املواقعة اقتض ى الفصل 
ً
ه یعاقب باإلعدام كل من ثانی 227الثمانیة عشر عاما

ّ
ا أن

واقع أنثى سنها دون العشرة أعوام كاملة، واعتبر نفس الفصل أّن الرضا مفقود إذا كان سن املجني 

 1أعوام إلى  1من املجلة الجزائیة رفع العقاب من  233عاما كاملة ،كما اقتض ى الفصل  13عليها دون 

من املجلة الجزائیة   234صر ،كما جرم الفصلأعوام إذا ارتكبت جریمة التحریض على الخنا ضد قا

من نفس املجلة العقاب إلى الضعف في   132تحریض الشبان القاصرین على الفجور ،كما رفع الفصل

جریمة تكوین عصابة ورفاق الرتكاب االعتداء على األشخاص أو األمالك في صورة استخدام طفل أو 

من مجلة حماية   18لفصل متوافقا مع أحكام الفصلعدة أطفال دون الثمانیة عشرة عام وجاء هذا ا

 الطفل.

تفكففل الدولة الجزائرية حفق الطفل في الحفماية من  * حمایة األطفال من اإلهمال وسنء االستلالل:

كافة أشفكال الضفرر أو اإلهفمال أو العفنف أو سوء املعامفلة أو االستغالل أو اإلساءة الفبفدنية أو املعنوية 

فسية، وتففتخفذ من أجل ذلك كل الفتفدابفيفر املناسفبة لفوقايفته وتفوففيفر الفشفروط الالزمة لفنفمفوه أو الجفن

ورعايفته والحفاظ على حياته وتفنشفقته تفنشفئة سفليفمة وآمفنة في بفيئة صحفية وصالحة وحفماية حقفوقه في 

الفدولة عفلى أال تضر املعلفومة الفتي  حاالت الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات املسلحة. كما تسهر 

من قانون حماية  6تفوجه للطفل بمختلف الوسائل بتوازنه البدني والفكري وهو ما تضمنته املادة 

 الطفل.

من نفس القانون على أن الطفل يكون في خطر إذا تعرض  6من املادة  6كما نصت الفقرة 

بمخفتففلف أشفكفاله من خالل اسففتففغالله السففيففمففا في املفواد  لإلهمال والتشرد أو تعرض االسفتففغالل الجفنفس ي

السيفمفا بفتفشفغفيله أو تففكفلففيفففه  اإلبففاحففيففة وفي الففبففغفاء وإشراكه في عروض جنسية أو استفغالله اقفتفصفاديا

ه البدنية واملعنوية أو استغالله في بففعفمفل يفحففرمه من مففتففابفعففة دراسففته أو يففكفون ضارا بصحته أو بسالمت

النفزاعات املسفلحة وغفيرها من حاالت االضطراب وعدم االستقرار، أو استغالل الطفل الالجئ، ويؤكد 

سنفوات  من نفس القانون، بقولها: "يففعففاقب بففالحففبس من سففنفة إلى ثالث 518هذا املعنى نص املادة 
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تفضففاعف الفعفقففوبفة عفنفدمففا  .دج كل من يستغل الطفل اقتصاديا 500.000دج إلى  10.000وبغفرامة من 

 يفكفون الففففاعل أحفد أصفول الطفل أو املسئول عن رعايته".

من املجلة الجزائیة النص على أنه: "يستوجب  656وفي القانون التونس ي تضمن الفصل 

رة أو بواسطة أو يترك مباشرة أو السجن مدة ثالثة أعوام وخطية قدرها مائتا دينار من يعرض مباش

ويكون  .بواسطة بقصد اإلهمال في مكان آهل بالناس طفال ال طاقة له على حفظ نفسه أو عاجزا

العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتا دينار إذا كان املجرم أحد الوالدين أو من له 

اعف العقاب في الصورتين السابقتين إذا ويض .سلطة على الطفل أو العاجز أو مؤتمنا على حراسته

 واملحاولة موجبة للعقاب". .حصل التعريض أو الترك في مكان غير آهل بالناس

مكرر من نفس املجلة على أن: "األب أو األم أو غيرهما ممن تولى بصفة  656كما نص الفصل 

هجر منزل األسرة لغير قانونية حضانة قاصر إذا تخلص من القيام بالواجبات املفروضة عليه إما ب

سبب جدي أو بإهمال شؤون القاصر أو بالتخلي عنه داخل مؤسسة صحية أو اجتماعية لغير فائدة 

وبدون ضرورة أو بتقصيره البّين في رعاية مكفوله بحيث يكون قد تسبب أو أسهم في التسبب بصورة 

أعوام وبخطية قدرها  ملحوظة في إلحاق أضرار بدنية أو معنوية به يعاقب بالسجن مدة ثالثة

 خمسمائة دينار".

مكرر من مجلة األحوال الشخصية على أن: " كل من حكم عليه بالنفقة  11وقد نص الفصل 

أو بجراية الطالق فقض ى عمدا شهرا دون دفع ما حكم عليه بأدائه يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين 

داء يوقف التتبعات أو املحاكمة أو تنفيذ ثالثة أشهر وعام وبخطية من مائة دينار إلى ألف دينار واأل 

العقاب. ويتولى صندوق ضمان النفقة وجراية الطالق دفع مبالغ النفقة أو جراية الطالق الصادرة بها 

أحكام باتة تعذر تنفيذها لفائدة املطلقات وأوالدهن من املحكوم عليه بسبب تلدده وذلك وفقا 

صندوق. ويحل هذا األخير محل املحكوم لهم في للشروط املنصوص عليها بالقانون املحدث لل

 استخالص املبالغ التي دفعها".
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من املجلة الجزائیة على أنه: "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام  664كما نص الفصل 

وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من اعتاد سوء معاملة طفل أو غيره من القاصرين املوضوعين 

ون أن يمنع ذلك عند االقتضاء من العقوبات األكثر شدة املقّررة لالعتداء تحت واليته أو رقابته د

ويضاعف العقاب إذا نتج عن  .ويعّد من سوء املعاملة اعتياد منع الطعام أو العالج .بالعنف والضرب

اعتياد سوء املعاملة سقوط بدني تجاوزت نسبته العشرين في املائة أو إذا حصل الفعل باستعمال 

ون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن اعتياد سوء املعاملة موت". وقد نص الفصل سالح. ويك

ثالثا من املجلة الجزائية على أنه: "يعاقب بالسجن مّدة سّتة أشهر اإلنسان الذي يوهم بنفسه  525

ويرفع العقاب إلى عام ملن يستخدم في التسول  .سقوطا بدنيا أو قروحا بقصد الحصول على الصدقة

طفال سنه أقل من ثمانية عشر عاما ويرفع العقاب إلى ضعفه إذا تم االستخدام في شكل جماعي 

من مجلة حماية الطفل على أنه: "يتمتع الطفل بكل ضمانات القانون  59منظم". ونص الفصل 

اإلنساني الدولي املنصوص عليها باملعاهدات الدولية املصادق عليها بصفة قانونية ويمنع تشريك 

 طفال في الحروب والنزاعات املسلحة". األ 

 لحماية 
ً
 جدا

ً
 مهما

ً
وهنا نجد أن كال من القانونين الجزائري والتونس ي قد جعال إطارا قانونيا

الطفل في مختلف املجاالت والظروف، وعلى الرغم من تعدد نصوص الحماية وتنوعها كما بيناه فيما 

ذين يعيشون في ظروف شخصیة أو اجتماعیة فيها تقدم، إال أنه يبقى هناك العداد من األطفال ال

خطورة وتهديد على وضعهم تستوجب حمااتهم من خالل تفعيل آليات الحماية على أرض الواقع 

 وتخطي جمود النصوص.

أاملبحث الثان : آلیات حمایة الطف  من الخطر والتهثيث

ديد املقصود من حالة من قانون حماية الطفل الجزائري إلى تح 6من املادة  6تعرضت الفقرة 

الفطفففل  الطفففل في خفطفر هو:"الطفل في خطر مبينة حاالت استغالله بشتى الطرق ،فنصت على أن: 

أو تكون ظروفه املعفيشية أو  الذي تفكون صفحته أو أخفالقه أو تففففربففففيفففتفه أو أمفففنفه في خففففطففففر أو عفففرضففففة له



 

 

 

89 

أو يفكفون في بفيفئفة تعرض سالمته  ه لفلفخفطفر املحفتفمفل أو املفضفر بمفسفتفقفبففلهسلوكه من شأنهما أن يعرضا

فقدان الطفل  :الحاالت التي تعرض الطفل للخطر تعتبر من بين.البدنية أو النفسية أو التربوية للخطر 

ليم. التسول لوالديه وبقائه دون سند عائلي. تعريض الطفل لإلهمال أو التشرد. املساس بحقه في التع

فففاته بالطفل أو تعريضه للتسول. عفففجفففز األبففففوين أو من يففففقفففوم بفففرعفففايفففة الففففطففففل عن الفففتفففحففكفم في تففصفففرف

ر الفففففبففففين واملفففتففففواصفل في الفففتي من شفففأنفففهففا أن تفففؤثفففر عففلى سالمته البدنية أو النفسية أو التربوية. الففففتفففففقففففصفففففيفففف

فففة أو الفففففتففففربفففففيففففة والرعاية. سوء معاملة الفطفل السيما بتفعريضه للتعذيب واالعففتفففداء عفففلى سفالمففتفه الفففبففدنفففي

من شأنه التأثير على توازن احفففتفففجففازه أو مفففنع الفطفعفام عفنفه أو إتفيفان أي عفمل يفنفطفوي عفلى الفقفسفوة 

الطفل العاطفي أو النفس ي. إذا كان الطفل ضحية جريمة من ممثله الشرعي. إذا كفان الففطففل ضفحفيفة 

جفريمة من أي شفخص آخفر اقتضت مصلحة الطفل حمايته. االسفتففغالل الجفنفس ي لفلطفل بمخفتففلف 

فواد اإلبففاحففيففة وفي الففبففغفاء وإشراكه في عروض جنسية. أشفكفاله من خالل اسففتففغالله السففيففمففا في امل

السيفمفا بفتفشفغفيله أو تففكفلففيفففه بففعفمفل يفحففرمه من مففتففابفعففة دراسففته أو يففكفون  االستفغالل االقفتفصفادي لفلفطففل

مسفلحة وغفيرها من  ضارا بصحته أو بسالمته البدنية و/ أو املعنوية. وقوع الفطفل ضحفية نفزاعات

 حاالت االضطراب وعدم االستقرار. الطفل الالجئ".

من مجلة حماية الطفل الحاالت الصعبة التي تهدد  60وفي القانون التونس ي اعتبر الفصل 

صحة الطفل أو سالمته البدنیة أو املعنویة تتمحور حول فقدان الطفل لوالداه وبقاءه دون سند 

التشرید أو التقصير البّين واملتواصل في التربیة والرعااة أو اعتیاد سوء عائلي أو تعریضه لإلهمال و 

معاملته أو استغالله ذكرا كان أو أنثى جنسیا أو استغالل الطفل في اإلجرام املنظم على معنى الفصل 

من هذه املجلة أو تعریضه للتسول أو استغالله اقتصاداا أو عجز األبوین أو من يسهر على رعااته  58

 ن اإلحاطة والتربیة.ع

من نفس املجلة أن املقصود باإلهمال تعریض تعريض سالمة الطفل   21وأضاف الفصل

العقلية أو النفسية أو البدنية للخطر سواء بتخلي األبوين عنه بدون موجب، بمكان أو مؤسسة 
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رفض قبول الطفل عمومية أو خاصة أو بهجر محل األسرة ملدة طويلة ودون توفير املرافق الالزمة له أو 

من كال األبوين عند صدور قرار في الحضانة أو االمتناع عن مداواته والسهر على عالجه ،واعتبر 

من ذات املجلة أنه: "تعتبر من الوضعيات املوجبة للتدخل تشرد الطفل وبقاؤه بدون   22الفصل

ارس ،مع مراعاة أحكام متابعة أو تكوين بسبب رفض املتعهد برعايته أو حضانته إلحاقه بإحدى املد

ق بالنظام التربوي".
ّ
 القانون املتعل

ومن خالل هذه الوضعیات املوجبة للتدخل وحماية الطفل من الخطر والتهديد نجد أن كال 

من املقنن الجزائري والتونس ي قد أقرا آلیات للحماية االجتماعیة والقضائیة للطفل من خالل وضع 

 ومجلة حمااة الطفل التونسية.نصوص قانون حماية الطفل الجزائري 

أاملطشب األول: الحمایة االجتماعیة

تقوم الحمااة االجتماعیة للطفل الذي یعیش حالة صعبة ويكون في خطر ملا تضمنه نص املادة 

من قانون حماية الطفل الجزائري على اتخاذ جملة من اإلجراءات التي تهدف إلى حماية هذا األخير  6

وإعادة بعث التوازن واالستقرار في حياته من جديد ،ولهذا الغرض تم من الخطر الذي يهدده ،

استحداث هفيفئفة وطفنفيفة لحمايفة وترقيفة الطففولة لدى الوزير األول يرأسفها املففوض الوطني لحفماية 

تفففتفففمفففتفع بففالفففشففخففصففيفففة املعففنفففويففة  الفففطفففففولففة تففكففلف بففالففسففهففر عففلى حففمففايففة وتففرقففيففة حففقففوق الففففطفففففل

 تحت تصفرف هذه الهفيئفة كل الوسائل الفبشفرية واملفادية الالزمة للقيام واالسففتففقالل املالي، وتفضع الدولفة

ن من قانو  55بهامها ،وتحففدد شفروط وكيفففيفات تفنففظففيمها وسيرها عن طريق التنظيم طبقا لنص املادة 

 حماية الطفل.

الفشففخفصفيفات  يتم تففعيفين املففففوض الفوطففني لحماية الطفولة بمففوجب مفرسفوم رئففاس ي من بين

من نفس القانون، ويتفولى  56الففوطفنفيفة ذات الخبرة واملعروفة باالهتمام بالطفولة وفق نص املادة 

ع بفففرامج وطففنفففيففة ومففحفففلففيففة لحفففمففايففة السيما من خالل وض املفوض الوطني مهمة ترقية حقوق الطفل

شفخفاص وتفففرقففيففة حفففففقففففففوق الفففففطفففففففل بالتفنسففيفق مع مخفتلف اإلدارات واملؤسفسففات والفهفيففئفات الفعففمفومفيففة واأل 
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ففال املبففاشفففرة مففيفففدانففيففا ففي مففجففال حماية املكفلفففة برعاية الطفولة وتقييمها الدوري، ومفففتففابففعفففة األعففمف

،كما يقوم  الطفل والتنسيق بين مختلف املتدخلين، والقيام بكل عمل للتوعية واإلعالم واالتصال

االقففتفصففاديففة بففهففدف ففهفم األسفبففاب  بتففففشفففجفففيع الففففبفففحث والفففتففففعفففلفففيم ففي مفففجفففال حفففقفففوق الفطفففل

وتطوير سياسات  أو الفففثففففقفففافففففيفففة إلهففففمفففال األطففففففففال وإسففففاءة مفففعففففامفففلففففتفففهم واستغاللهم/واالجففتفمففاعففيفة و

املفعول املتعلق بحقوق مناسبة لحمايتهم، باإلضافة إلى إبفففففداء الفففففرأي في القانون الفففففوطفففففني الفففففسففففاري 

 
ً
الطفل قصد تحسينه، وترقية مشفاركة هيئات املجتفمع املدني في متابعة وترقية حقوق الطفل ،وأخيرا

بالتنسيق مع اإلدارات والهيئات املعنية  وضع نفظام معفلوماتي وطفني حول وضعفية الطفل في الجزائر

لوطني بفففزيففارة املفصففالح املكفففلفففففة بففحففمففايفففة من نفس القانون .كما يقوم املفوض ا 51حسب نص املادة 

 من ذات القانون. 54سيرها أو تنظيمها وفق نص املادة  الففطفففففولففة وتففقففديم أي اقتراح كفيل بتحسين

يفساهم املففوض الوطفني في إعفداد الفتقفارير املتعفلقفة بحفقفوق الطففل التي تفقدمفها الدولة إلى 

 لنص املادة ال
ً
، كما ُيففعففد تفففقففريففرا سفففنففويففا عن حفففالففة حففقففوق 58هيئات الدولية والجهوية املختصة طبقا

ويفرففعه إلفى رئفيس الجفمفهفوريفة ويففتفم نفشففره وتففعففمففيففمه  الفففطفففل ومففدى تفففنفففففيففذ اتففففاقفيفة حفقفوق الففطففل

 من ذات القانون. 60أشففهففر املوالففيفة لهذا التبليغ حسب ما تتضمنه املادة  فةخالل الففثفالث

وعلى املفسفتففوى املحفلي تفتولى الحمفاية االجتفماعية لفألطفال مففصفالح الففوسط املففففتفوح بفالففتفنففسفيق 

املكلفين برعاية الطفولة ،وتفنشأ مصفالح  مع مففخففتفلفف الفهففيففئفات واملفؤسففسففات الفعففمففومفيففة واألشففخفاص

غفففيفففر أنفه يمففكن ففي الفففواليفففات ذات الففففكفففثفففاففففة السكانية  الوسط املففتوح بواقع مصفلحة واحدة بفففكفل واليفففة

من مففففوظففففففين مختفصين فففتففففوح الكبيرة إنشاء عدة مصالح ،ويففففجفب أن تففففتففففشففففكفل مففففصففففالح الففففوسفط املففففف

وأخفففصفففائفففيفين اجتماعيين  السففففيففففمففففا مففففربين ومففففسففففاعففففدين اجففففتفففمفففاعفففيين وأخفففصففففائفففيففين نفففففففسفففانففففيفين

 من نفس القانون. 65وحقوقيين وذلك حسب نص املادة 

االجتماعیة للطفل الذي یعیش في حالة صعبة على معنى ما ورد في وفي تونس تقوم الحمااة 

من مجلة حماية الطفل على اتخاذ جملة من التدابير الهادفة إلى إعادة توازنه،   22و  21و 20الفصول 
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 عن 
ً
ولهذا الغرض تم استحداث مؤسسة مندوب حمااة الطفولة الذي أوكلت إليه هذه املهمة بعیدا

القضائیة تجنبا لآلثار االجتماعیة السلبیة في حالة مثول الطفل أمامها ،فتم بذلك السلطات اإلداریة و 

من نفس املجلة ،وكلف   28استحداث هذه الخطة الجدادة بكل والاات الجمهورية وفق أحكام الفصل

بمهمة التدخل الوقائي في جمیع الحاالت التي تشكل مساسا بصحة الطفل أو سالمته البدنیة أو 

من املجلة بصفة مأمور   36نتیجة الوسط الذي یعیش فیه ،وفي إطار ذلك متعه الفصل املعنویة

الضابطة العدلیة بما اخول له االستعانة بالقوة العامة في حاالت الخطر امللم ،كما اقتض ى 

دانار كل من امنع مندوب حمااة الطفولة   200و 100من املجلة أنه یعاقب بخطیة بين   118الفصل

بمهامه أو یعرقل عمله وحسن سير األبحاث والتحقیقات بتعمد إخفاء حقیقة وضع الطفل  من القیام

،ويعهد إلیه جمع األدلة وإجراء التحقیقات وزیارة الطفل للوقوف على ظروفه الشخصیة والعائلّیة 

 وتلقي اإلشعار بحاالت التهداد.

ممثفله الففشفرعي أو كل  طفففل أو يتم إفخفطافر املفوض الوطني من كل* واجب اإلخطار أو اإلشعار: 

من قانون حماية  51شفخفص طفبفيفعي أو معنوي حول املساس بحقوق الطفل حسب نص املادة 

الطفل، فيقوم املفوض الوطني بتفحفويل هذه اإلخفففطففففارات إلى مصفلحفة الوسط املففتوح املختفصة إقلفيميفا 

اسفبفة طفبفقفا لفلفكفيفففيفات املفنفصوص عليها في هذا القانون ،ويفحول للتفحقيق ففيها واتفخفاذ اإلجفراءات املفنف

اإلخطفارات التي يحفتمل أن تتفضمن وصفا جففزائفففيففا إلى وزيففر الفففعففدل حفافظ األخففتفففام الففذي يففخففطففر الففنففائب 

 من نفس القانون. 56القتضاء وفق نص املادة الففعفام املخففتص قففصفد تحففريك الففدعفوى الففعففمفومففيفة عند ا

ويفجفب عفففففففففلفى اإلدارات واملفؤسفففففففففسففففففففات العمفومية وكل األشفخاص املكلففين برعفاية الطففولة تقديم 

كل التسهفيالت للمفوض الوطني وأن تضع تحت تصرفه املعفلفومات الفتي يفطلفبفهفا مع وجوب تفقفيده بفعفدم 

،كما أنه ال يمكن  52فائفها للغير ،وال يففطففبق هذا املنع على السلطة القضائية حسب نص املادة إفش

ن االعفففففتفففففداد بفففففالفففففسفففر املهفففففنفي في مواجهة املفوض الوطني ،وباملقابل يففعفففى األشفخففاص الففطففبفيففعففيففو 

ففعفففلففففومفففات حفففول املسفففاس بفففحفففقففففوق الفففطففففل إلى املفوض الوطني والففذيفن واملعففنففويففون الفذين قفففدمفففوا مف
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حفتى لفو لم تؤد التحقيقات إلى أي  تففصففرففففوا بففحففسفن نففيففة من أي مفسفؤولفية إداريففة أو مفدنفيفة أو جزائفيفة

 من نفس القانون. 59نتيجة وفق نص املادة 

بمتففابففعفة وضعية األطفال في خطر  وى املحلي تففقففوم مففصففالح الففوسط املفففتففوحوعلى املست

ممثففله الفففشففرعفي أو الففشفففرطفففة  أو/ومساعدة أسرهم ،وتفففخففطفففر هففذه املصفففالح من قفففبل الففطففففل و

أوكل جفمفعفيفة أو هيفئفة عفمفومفية أو خفاصفة تفنفشفط  بي الفبلفديالفففقفففضفففائففيفففة أو الفففوالي أو رئفففيس املجفلس الفشفعف

أو املفعففلفففمففين أو األطففبففاء أو كل شفففخفص  أو املسفاعفدين االجففتفففمففاعففيين أو املفربين في مفجفال حفمفايفة الفطففل

ففففشفففكل خففففطفففرا عففففلى الففففطففففل أو عففففلى صففففحفففته أو سفالمفففته طففبفففيفففعي أو مفففعفففنفففوي آخففر، بفففكل مفففا من شفففأنه أن ي

البدنية أو املعنوية ،كما يمكنها أن تتدخل تلقائيا ،كما ال يمكفففنفففهفففا أن تفففرفض الفففتفففكففففل بفففطففففل يفففقفففيفم 

مففكفنففهففا في هففذه الحففالفة طلب مسفاعدة مفصلفحة مفكان إقفامة أو خففارج اخففتفصففاصففهففا اإلقفلففيففمي غففيففر أنه ي

أو تحويله إليها، ويفففجب عففففلى هفففذه املصفففالح عففففدم الفففكفففشفف عن هفففويفففة القائم باإلخطار  /سكفن الطفل و

 من ذات القانون. 66إال برضاه ،حسب ما تتضمنه املادة 

اإلقرار بواجب اإلشعار في مجلة حماية الطفل اؤكد حرص املقنن  وفي تونس نجد كذلك أن 

على تحمیل املواطن مسؤولیة اجتماعیة مهمة من شأنها إنقاذ الطفل من وضع التهداد ،ویكون اإلشعار 

 إلى مندوب حمااة الطفولة وهو محمول على جمیع األشخاص الحاصل لهم العلم بحاالت 
ً
موجها

وإن كان الشخص خاضعا للسر املنهي على غرار األطباء واملربين وأعضاء العمل االنتهاك أو اإلساءة حتى 

من املجلة   34من مجلة حماية الطفل ،وتضمن أحكام الفصل  31االجتماعي بما تضمنه الفصل

 من املجلة.  33السّریة للمخبر فضال عن عدم املؤاخذة عند اإلشعار وفق الفصل 

أالطفنلة ي  النزائر وماثوب حمایة الطفنلة ي  تننس: * صالحیات املفنض النطني لحماية 

  ر:وتبرز هذه الصالحيات في نوعين من التدابي

تتأكد مصالح الوسط املفتوح من الوجود الفعلي لحالة الخطر من خالل القيام  التثابر  العاجشة : -1

ممثله الشرعي حفول الفوقففائع باألبحاث االجتماعية واالنتقال إلى مكان تواجد الطفل واالستماع إليه وإلى 
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تنتقل مصالح  مفحل اإلخفطفار من أجل تحديد وضعيته واتخاذ التدابير املناسبة له ،وعند الضفرورة

الوسط املفتوح إلى مكان تواجد الطفل فورا، يمكن ملصالح الوسط املفتوح أن تطلب عند االقتضاء 

من قانون حماية الطفل .كما أنه فففي  61ة تدخل النيابة أو قاض ي األحداث، حسب ما تضمنته املاد

السففففيفففمففففا إذا كففففان  حففففاالت الخفطفففر الحفال أو في الحففاالت الفتي يففسفتففحفيل مففعفهففا إبفقفاء الفففطفففففل ففي أسفففرتفه

 إلفى قفففففاض ي ضففففحفففيففففة جففففريمة ارتكبها ممثله الشرعي يففجب أن تففرفع مففصففالح الففوس
ً
فط املفففتفوح األمفففففر فففففورا

 من نفس القانون. 69،وفق نص املادة  األحففففففداث املخفففففتفص

وفي تونس مكنت مجلة حماية الطفل التونسية مندوب حماية الطفل من تدابير عاجلة كون في 

من املجلة ملندوب  45ل الفصل حالة وجود تهداد خطير على غرار التشّرد واإلهمال وفي هذه الحالة خو 

حمااة الطفولة وضع الطفل مؤقتا بمؤسسة إعادة تأهيل أو بمركز استقبال أو بمؤسسة استشفائیة أو 

اجتماعیة أو تعلیمیة أو عائلة استقبال بناء على إذن قضائي عاجل اصدره قاض ي األسرة ویكون في 

 عجالي وبمثابة اإلقرار الحكمي للوسیلة العاجلة.حالة الخطر امللّم اإلذن القضائي الحقا للتدبير االست

إذا تأكدت مصالح الوسط املفتوح من عدم وجود حالة الخطر تعلم الطفل  التثابر  االتفاقية : -2

تفتفصل بفاملمفثل الفشفرعفي لفلفطفففل من أجل  وممثله الشرعي بذلك ،وإذا تفأكفدت من وجفود حفالفة الخفطففر

ق بففخفصفوص الففتففدبفيففر األكففثففر مالئمففة الحففتففيففاجففات الففطفففل ووضففعفيففته الذي من شأنه الفوصففول إلى اتفففا

سففنفة عففلى األقل في الففتفدبففيفر  إبعاد الخطر عنه، يففجفب إشففراك الفففطففففل الففذي يفففبفففلغ من الفففعفففمففر ثالث عفشفرة

ففجب عففلفى مففصففالفح الففوسط املففففتففوح إعفالم الففطففففل الففذي يففبففلغ من الففعففمففر ثالث الففذي سفيففتفخفذ بشأنه، ويف

سففنفة عففلى األقل وممثله الشرعي بحقهما في رفض االتفاق ،يفدون االتففففاق في مففحفضففر ويفوقع  عففشفرة 

 من نفس القانون. 64ة عففلفيه من جففمفيع األطراف بعد تالوته عليهم حسب نص املاد

يفجب عفلى مفصفالح الفوسط املففتفوح إبفقاء الففطفففل في أسففرته مع اقففتففراح أحففد الففتففدابففيففر 

إلزام األسفرة بفاتفخاذ الفتفدابيفر الفضروريفة املتفق عفلففيفهفا إلبففعفاد الخففطفر عن الففطففل  -5 :االتفففففاقففيفة اآلتية

تففففففقففففففديم املسففففففاعففففففدة الففففففضففففففروريففففففة لفألسففففففرة وذلك -6الفتفي تحفددهفا مصالح الوسط املفتوح .ففي اآلجفال 
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إخفطفار الفوالي أو رئفيس املجفلفس الفشعفبفي الفبفلدي  -1بالتنسيق مع الهيئات املكلفة بالحماية االجتماعية .

اتخفاذ االحتيفاطات  -4فة اجففففتفففمفففاعففففيفففة مفن أجل الفففتففففكففففل االجتماعي بالطفل .املختصين أو أي هفففيففففئفف

الفضرورية ملفنع اتصفال الطفل مع أي شففخص يمكن أن يففهفدد صفحفتفه أو سالمفته الففبفدنفيفة أو املعنوية 

 من قانون حماية الطفل الجزائري. 61،طبقا لنص املادة 

قوم املندوب في حاالت التهداد البسیطة في تقداره بإعمال التوعیة والتوجیه وفي تونس ا

اوم وعند الوصول إلى اتفاق بإنهاء وضعیة التهداد اقوم بتدوین فحوى  60واملساعدة واملتابعة خالل 

عاما ویتم إبقاء الطفل في  13االتفاق ویتلى على األطراف بما في ذلك الطفل املهدد إذا تجاوز سنه 

حیطه العائلي مع منع االتصال بكل أشكال التهداد على صحته أو سالمته البدنیة واملعنویة وفي م

.
ً
 صورة عدم الوصول إلى اتفاق أو نقض االتفاق ارفع األمر إلى قاض ي األسرة املختص بالنظر ترابیا

أاملطشب الثان : الحمایة الاضائیة

ابير القضائية الالزمة لحماية الطفل من منح قانون حماية الطفل الجزائري مهمة اتخاذ التد

إلى قفاض ي األحداث ملحل إقفامة الفطفل املعرض للخفطر أو مسكنه أو محل إقفامة أو مسكن  الخطر

ممثله الففشففرعي وكففذلك قففاضفي األحففداث للمكان الففذي وجففد به الفطففل ففي حفال عفدم وجفود هفؤالء 

 منه. 16حسب املادة 

وكلت مجلة حماية الطفل لقاض ي من الرتبة الثانیة اتمتع بالتجربة اتخاذ التدابير وفي تونس أ

القضائیة الكفیلة بإنقاذ الطفل من التهداد، وللغرض تم إحداث خطة قاض ي األسرة بموجب القانون 

من مجلة األحوال الشخصية، الذي اقتض ى أن  16املنقح للفصل  5881جویلیة  22املؤّرخ في  74عدد 

 املحكمة اختار قاض ي األسرة من بين وكالئه. رئیس

يفختص قفاض ي األحداث ملحل إقفامة الفطفل املعرض : )تعهث قاض ي األسرة(* تثخ  قاض ي األحثا  

للخفطر أو مسكنه أو محل إقفامة أو مسكن ممثله الففشففرعي وكففذلك قففاضفي األحففداث لففلفمففكففان الففذي وجففد 

عفدم وجفود هفؤالء ،بفالفنفظفر في الفعفريفضفة الففتي تففرفع إلففيه من الففطفففل أو ممثففله به الفطففل ففي حفال 
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أو الففشففرعي أو وكففيل الجفمفهففوريفة أو الفوالي أو رئفيس املجفلفس الفشفعفبي الفبفلفدي ملكففففان إقففففامفففففة الففففطففففففل 

فوح أو الجفففمفففعففيفففات أو الفففهففيفففئففات الفففعفففمففومفففيفففة املهفففتفففمففة بفففشففؤون الطفولة ،كما مفففففصففففالح الفففففوسط املفففففتففف

من  16يجوز له أن يتدخل تلقائيا، ويمكنه تلقي اإلخطار املقدم من الطفل شفاهة حسب نص املادة 

الفطففل و/أو ممثففله الففشففرعفي بالففعففريففضففة  قانون حماية الطفل الجزائري .ويقفوم قفاض ي األحفداث بفإعالم

املقففدمففة إلففيه فففورا ويففقففوم بسماع أقوالهمفا وتلقي آرائهما بالنسبة لوضعية الطفل ومستقبله، كما يجوز 

 من نفس القانون. 11للطفل االستعانة بمحام وفق نص املادة 

لفطففل السيفمفا بفواسطفة الفبفحث االجفتمفاعي والفففحوص يفتففولى قفاض ي األحففداث دراسفة شفخففصفيفة ا

الفطبيفة والعقفلية والفنفسفانيفة ومراقبفة السلفوك ،ويمكنه مفع ذلك إذا تففوفففرت لفففديه عففنففاصفففر كففافففيففة 

أو أن يفففأمففر ببعض منها ،ويففتفلفقفى هذا األخير كفل  لفففلففتففقففديففر أن يفففصفففرف الفففنففظفففر عفن جففمفففيفع هففذه الفففتفففدابفففيفففر 

املعفلففومفات والفتففقفاريفر املتعلقة بفوضعية الطفل وكذا تصريحات كل شخص يرى فففففائففففدة من سففففمففففاعه ولفه 

 نون.من ذات القا 14أن يففففسففففتفففعين ففي ذلك بمصففففالح الوسط املفتوح حسب ما تتضمنه املادة 

أثفنفاء الفتفحفقيق أن يففتفخفذ بفشفأن الففطففل وبموجب أمفر بففالحفراسفة املؤقفتفة  يفجوز لفقفاض ي األحفداث

تفسففلفيم الففطففل لففوالفده أو لففوالفدتفه الفذي ال يمارس حق  -6إبقاء الطفل في أسرته. -5 :أحد التدابير اآلتية

تفففسفففلففففيم  -4تسليم الطفل إلى أحد أقاربه . -1بحكم .الحضانة عليه ،ما لم تكن قد سقطت عنه 

كففففمففففا يمفكفففنفه أن يففففكفففلفف مففففصفففالفح الففففوسط املففففففتفففوح  -1.الفففطفففففل إلى شفففخفص أو عفففائفففلففففة جفففديفففرين بالثقة 

من قانون حماية  11أو املنهي ،حسب نص املادة /ي وأو املففدرس /بمالحففظفة الففطفففل ففي وسفطفه األسفري و

الطفل .كما يمكفن لقففففاض ي األحفففففداث أن يففففأمفففففر بففففوضع الطفل بصفة مؤقتة في مركز متخصص في حماية 

إذا كان  مفركز أو مؤسسفة استشففائيفة ،أو مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة، أو في األطفال في خطر

من نفس القانون .على أنه ال  16إلى تكفل صحي أو نفس ي، وفق ما تضمنته املادة  الطفل في حاجة

يمكن أن تتجاوز مدة التدابير املؤقتة ستة أشهر ،كما يعلم قاض ي األحداث الطفل أو ممثله الشرعي 

 من ذات القانون. 12ساعة من صدورها بأية وسيلة ،حسب املادة  49بالتدابير املؤقتة املتخذة خالل 
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في تونس يتعهد قاض ي األسرة إما بصفة تلقائیة أو بناء على طلب من قاض ي األطفال أو و

النیابة العمومیة أو مندوب حمااة الطفولة أو مصالح العمل االجتماعي أو املؤسسات املعنیة بشؤون 

يرة الطفولة، وله عند التعهد أن اأذن مندوب حمااة الطفولة بجمع املعلومات وإتمام األبحاث حول س

الطفل وسلوكه أو عرضه على الفحص الطبي والنفساني وغير ذلك من األعمال واالختبارات التي يراها 

 من مجلة حماية الطفل التونسية. 11ضروریة حسب أحكام الفصل 

فة يففقففوم قففاض ي األحففداث بفإرسفال مفلف الفقففضفيفة إلى وكفيل الجفمفهفوري بعد االنتهاء من التحقيقالحكم:  *

لالطالع عليه، ويقفوم بفاسفتدعفاء الفطففل وممثفله الفشفرعي واملحامي، وعفنففد االقففتففضففاء بموجفب رسفالففة 

أيام عفلى األقل من النظر في القضية حسب ما تقتضيه  9مففوص ى عففلففيففهففا مع الففعفلم بالوصفول قبل 

قفففففاضفي األحفففففداث بمكففففففتفففففبفه كل األطراف وكذا كل شخص من قانون حماية الطفل. يففففففسفففففمفع  19املادة 

يرى فائدة من سماعه، ويفففجفففوز لفه إعفففففففاء الففطفففففل من املثففول أمامه أو األمر بفانسفحابه أثفناء كل 

 من نفس القانون. 18املناقشفات أو بعفضها إذا اقتضت مصلحته ذلك حسب نص املادة 

-6إبقاء الطفل في أسرته. -5قففاض ي األحفداث أن يتخذ بموجب أمفر أحفد التدابير اآلتية: ويمكن ل

 -1تفسففلفيم الففطففل لففوالفده أو لففوالفدتفه الفذي ال يمارس الحضانة ما لم تكن قد سقطت عنه بحكم .

عفففائفففلففففة جفففديفففرين بالثقة ،ويفففجفففوز تفففسفففلففففيم الفففطفففففل إلى شفففخفص أو  -4تسليم الطفل إلى أحد أقاربه .

لفففقففففاض ي األحفففداث في جفففمفففيع األحفففوال أن يكفلف مفصفالح الفوسط املففتفوح بمتفابفعفة ومالحفظفة الفطفل 

وجفوب تفقفديمهفا  وتفقفديم الحمفايفة لفه من خالل تفوففيفر املسفاعفدة الفضفرورية لفتفربفيفته وتفكفوينفه ورعايفته مع

تفقفريرا دوريا له حول تطور وضعية الطفل، وتحففففدد الففففشففففروط الففففواجب تففففوفففففرهففففا ففي األشففففخفففاص 

 من ذات القانون.  40والعائالت الجديرة بالثقة عن طريق التنظيم طبقا لنص املادة 

بففوضع الطفل بمركز متخصص في حماية األطفال في كما يفففجففوز لففقففاض ي األحفففداث أن يففأمففر 

 من نفس القانون.  45خطر أو بمصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة وفق ما تقتضيه املادة 
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مفن هفذا الففقفانففون مفقففررة ملدة  45و 40ويففجب أن تففكفون الففتففدابفيفر الففمففنفصفوص عففلفيفهففا في املادة 

فديفد وال يمكن أن تفتفجفاوز في كل األحوال تاريخ بلوغ الطفل سن الرشد الجزائي، غفير سنتين قفابفلفة لفلفتفج

أنه يمكففن قاض ي األحفففداث عنفد الضففرورة أن يحدد الحماية املنصوص عليها فففي هففذه املادة إلففى غاية 

نفسه. ويمكن أن تنتفهي سنفة بفنفاء عفلى طفلب من سفلم إليه الطفل أو من قبل املعني أو من تلقاء  65

هذه الحفماية قفبل ذلك بموجب أمر من قاض ي األحداث املختفص بناء على طلفب املعني بمجرد أن يصبح 

هذا األخير قادرا على التكفل بنفسه، ويفسففتففففيفد الففشفخص الففذي تفقفرر تففمفديففد حفمففايفته من اإلعانات 

 من ذات القانون. 46قانون حسب ما تقتضيه املادة من هذا ال 44املنصوص عليها في املادة 

من هذا القانفون بأية وسيفلة إلى الطفل  45و  40تفففففبففففلغ األوامففففر املنففففصففففوص عففففلفففففيففففهففففا في املادة 

ن طفففرق الطعن حسب نص سفففاعفففة من صدورها ،وال قففففابفففلفففة ألي طففففريق م 49وممثفففلفه الفففشفففرعي خفالل 

من نفس القانون .وعففنفد تففسفلففيم الففطففل لففلفغففيففر أو وضفعه في أحفد املراكفز أو املصففالح  41املادة 

مفن هففذا الفففقففانفففون يفففتففعفين عففلفى امللفففزم بففالفففنففففففقففة أن يشارك في  45و 16املنفصفوص عفلفيفهفا في املادة 

يف التكفل به ما لم يثبت فقر حاله ،ويحفدد قاض ي األحفداث املبفلغ الشفهري لفلمشفاركة في هفذه مصار 

املصفاريف بموجفب أمفر نفهفائي غفيفر قفابل ألي طفريق من طرق الطعن ،ويدففع هذا املبفلغ شفهفريفا حفسب 

الفعائفليفة التي تفعود لفلطففل مبفاشرة من الحفالفة لفلفخفزيفنة أو للغير الذي يتولى رعاية الطفل ،وتفؤدى املنح 

قففبل الفهففيفئففة الفتفي تفدفففعفهففا إمفا إلى الخففزيفنففة الفعففمفومففيفة وإما إلى الغير الذي سلم إليه الطفل ،وتحدد 

 من ذات القانون. 44شروط وكيففيات تطفبيق هذه املادة عن طريق التنظيم طبقا لنص املادة 

د استكمال األبحاث وجمع املعلومات اقر قاض ي األسرة إما التصریح بعدم وفي تونس، بع

وجاهة التعهد أو إحالة امللف على الجلسة الحكمیة وفي صورة اإلحالة على الجلسة اتولى قاض ي 

األسرة سماع األطراف ویتلقى مالحظات النیابة العمومیة ومندوب حمااة الطفولة، ثم اختم املرحلة 

 الوسائل التالیة مراعاة في ذلك ملصلحة الطفل الفضلى:  الحكمیة باتخاذ

 .إبقاء الطفل بمحیطه العائلي وتكلیف املندوب باملتابعة واملساعدة والتوجیه عند االقتضاء-5
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 إخضاع الطفل للمراقبة الطبیة أو النفسانیة.-6

أو لدى عائلة  04/03/19iv 58املؤّرخ في  27وضع الطفل تحت نظام الكفالة وفق أحكام القانون عدد-1

استقبال بغااة الكفالة الفعلیة ،ویمكن أن اتحول إلى كفالة اتفاقّیة أو إلى تبني إذا رغبت عائلة 

مجلة   66،وقد اقتض ى الفصل 21/11/1967املؤّرخ في   47االستقبال في ذلك وفق أحكام القانون عدد

لة األطفال بقرار مشترك من الوزراء حماية الطفل إعداد قائمات للعائالت واملؤسسات املؤهلة لكفا

 وضع 
ً
املكلفين بالشباب والطفولة وشؤون املرأة واألسرة والشؤون االجتماعیة ،ولقاض ي األسرة أاضا

 الطفل بمركز للتكوین والتعلیم.

 وفق أحكام الفصل 
ً
من نفس املجلة  60وتجدر اإلشارة إلى أن أحكام قاض ي األسرة تنفذ فورا

على املسودة وال تقبل الطعن باالستقناف إال في صورة وضع الطفل تحت نظام وبمجرد صدورها ولو 

 الكفالة أو لدى عائلة االستقبال أو بإحدى املؤسسات التربویة.

يمكن لقففاض ي األحففداث أن يفعففدل الففتففدبففيفر الففذي أمففر به أو الففعففدول عففنه بففنففاء عففلى  * املتابعة واملراجعة:

الففطفففل أو ممثله الشرعي أو وكيل الجمهورية أو من تلقاء نفسه، ويبت قفاض ي األحداث ففي طلب طففلب 

من قانون حماية  41مفراجعفة التدبفير في أجل ال يتجاوز شهرا واحدا من تقديمه له حسب نص املادة 

 الطفل الجزائري.

ة تنفیذ األحكام وفي تونس، وتحقیقا ملصلحة الطفل الفضلى خول قاض ي األسرة بمتابع

والتدابير وذلك باملراجعة بناء على مطلب اقدمه ولي أو حاضن أو كافل الطفل أو من الطفل املميز 

اوم   15من مجلة حماية الطفل ،ویقع البت في مطلب املراجعة في ظرف 61نفسه حسب الفصل 

طبقا ملا تضمنه    58املوالیة لتقدامه وطبق إجراءات الجلسة الحكمیة املنصوص عليها بالفصل

من نفس املجلة ،وله أن اقدر معين مساهمة الولي في اإلنفاق على الطفل ویعلم الصندوق  64الفصل 

من نفس املجلة،   67االجتماعي عند االقتضاء بوجوب صرف املنح العائلیة للكافل وفق نص الفصل
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من نفس  61ص املادة علما أن أحكام وقرارات املراجعة نهائية وال تقبل الطعن بأي وجه حسب ن

 املجلة.

وبالتالي فإن حمااة الطفل من الخطر والتهديد سواء كان ذلك على الصعید القانوني )كما تم 

عرضه في املطلب األول أعاله( أو االجتماعي من خالل تدخل املفوض الوطني لحماية الطفولة في 

من خالل تدخل قاض ي األحداث  الجزائر و مندوب حماية الطفولة في تونس أو على الصعید القضائي

في الجزائر وقاض ي األسرة في تونس )كما تم عرضه باملطلب الثاني أعاله( ساهمت في الحد من ظاهرة 

الخطورة والتهداد من خالل العمل على إيجاد الحلول املالئمة حالة بحالة دون الحیلولة من تحول 

إلى االنسیاق إلى الجریمة وانتهاك القانون  بعض حاالت التهداد إلى حاالت جنوح تؤدي ببعض األطفال

أالجزائي ومع ذلك ابقى الطفل الجانح متمتعا بحقه في الحمااة الجزائي.

أ

 الخاتمة:

بعد اطالعنا على مجاالت الحماية القانونية التي أقرها كل من القانون الجزائري والتونس ي 

باإلضافة إلى إبرازنا لدور القضاء في للطفل الذي يكون في حالة خطر أو تهديد بصورها املختلفة، 

تفعيل هذه الحماية يتبين لنا أن الحماية القانونية املنشودة متوفرة نسبيا لكن تعتريها بعض النواقص 

 واملعيقات.

فعلى الرغم من املجهودات الكبرى التي تبذلها كل من الجزائر وتونس سواء على املستوى 

الطفولة من الخطر والتهديد فإن هناك نسبة مهمة من األطفال  القانوني أو املؤسساتي من أجل حماية

ال تزال تتعرض لكافة أشكال سوء املعاملة واملمارسات املحطة بالكرامة اإلنسانية من استغالل جنس ي 

وعنف بدني ومعنوي واختطاف واستغالل اقتصادي وغيره، مما يؤكد وجوب تأكيد هذه الحماية من 
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تطبيق آليات الحماية، للخروج من جمود النصوص إلى فاعليتها على أرض خالل املمارسة الفعلية و 

 الواقع.

واالعتراف القانوني بوضعية الطفل الذي يكون في حالة خطر أو تهديد هو دليل قوي على 

الرغبة في اإلصالح ملواجهة الظاهرة التي أصبحت تشكل املوضوع األكثر حساسية في املجتمع الجزائري 

الثابت أن االكتفاء بمجرد إقرار حقوق خاصة للطفل يعد بال معنى ما لم تواكبها  والتونس ي، ومن

نصوص جزائية تعزز هذه الحماية وتؤكد تنفيذها وهو ما تأكد بالفعل في قانون الحماية الجزائري 

 والتونس ي. 

كما أنه ولتجاوز النواقص واملعيقات التي تعرقل تفعيل حماية الطفل من الخطر والتهديد 

 وصلنا إلى مجموعة من التوصيات تتمثل فيما يلي:ت

* ضرورة تدخل املقنن املتواصل لتجنب أماكن الخلل والقصور في نصوص الحماية القانونية لتجاوز 

 الثغرات التي تكبح تفعيلها.

* تفعيل دور القضاء لضمان التطبيق الحسن لنصوص الحماية ضمانا ملصلحة الطفل الفضلى، وهذا 

إعادة تكوين القضاة تكوينا يتالءم مع طبيعة الطفل من مختلف النواحي البيولوجية إنما يكون ب

.
ً
 والطفولة خصوصا

َ
 والنفسية واالجتماعية ويختصون بميدان األسرة عموما

* تدعيم جهاز القضاء باملوارد البشرية الالزمة ملثل هذه القضايا، خاصة املساعدون االجتماعيون 

لهذه الجهاز من أدوار هامة تمكن القاض ي من اتخاذ القرار املالئم لحماية  واألطباء النفسانيون ملا

 للطفل.

* تفعيل دور املجتمع املدني واملؤسسات املهتمة بالطفولة سواء كانت خاصة أو وطنية لتشكل دعما 

جوهريا للجهات الرسمية من خالل املساعدة في التبليغ عن األطفال الذين يكونون في حالة خطر أو 

 هديد، ولنشر التوعية والتحسيس بخطورة الظاهرة.ت
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أقائمة املصادر واملراجع

أ
ً
أالكتب: -أوال

 .6056جمال نجمي، قانون حماية الطفل في الجزائر تحليل وتأصيل مادة بمادة، دار هومه، الجزائر،  -5

عات الجامعية، الجزائر، العربي بختي، حقوق الطفل في الشريعة اإلسالمية واالتفاقيات الدولية، ديوان املطبو  -6

6051. 

أ
ً
أا(:)مرتبة حسب تاريخ صثورهالاناور   -ثاويا

ق بإصدار املجلة الجنائية )معدل وفقا للقانون عدد 1913جويلية  08أمر علي بتاريخ  -5
ّ
املؤرخ  2005لسنة   46يتعل

 . 1191كتوبر،مؤرخ في أول أ  79، صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،عدد)6001جوان   6في

ق بالوالية العمومية والكفالة والتبّني. 5819مارس  4املؤّرخ في  5819لعام  62القانون عدد -6
ّ
 املتعل

املصادق   1964فيفري   20املؤرخ في  1964لسنة   1املنقح باملرسوم عدد(مجلة األحوال الشخصية التونسية  -1

ماي   14املؤرخ في 2007لسنة  32و بالقانون عدد  1964يلأبر  21املؤرخ في   1964لسنة    1عليه بالقانون عدد

 .)م2007

يتعلق بإصدار مجلة الشغل ،الرائد الرسمي للجمهورية  1966أبريل   30مؤرخ في  1966لسنة 27قانون عدد  -4

 .) 1996جويلية   15مؤرخ في  1996لسنة  62نقح بالقانون عدد(، 1966ماي   6و  3املؤرخ في  20التونسية، عدد

م املتضمن قانون العقوبات الجزائري 5866يونيو  09هف املوافق ل5196صفر  59املؤرخ في  516 - 66األمر رقم  -1

م وآخر 6008فبراير  61املؤرخ في  05-08م، وبالقانون رقم 6006ديسمبر  60املؤرخ في  61 - 06املعدل واملتمم باألمر 

 .م6055ت غش 06املؤرخ في  54 - 55تعديل له بالقانون رقم 

 واملتعلق بوضع األطفال لدى العائالت. 5862نوفمبر   21املؤّرخ في  1967لسنة  42القانون عدد -6

واملتعلق بالحالة املدنية  5820فبرايفر سنة  58املوافق  5198ذي الحجة عام  51املؤرخ في  60 -20األمر رقم  -2

م  2014 غفشت سنة 9املوافق  5411شوال عفام  51مفؤرخ في  09-54القانفون املعدل واملتمم بالقانون رقم 

 م(.6054غشت  60، 15، السنة 48)الجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية، العدد 

م املتضمن قانون الجنسية الجزائرية، 5820ديسمبر  51هف املوافق 5180شوال  52املؤرخ في  96 – 20األمر رقم  -9

 .51م، الجريدة الرسمية، العدد  6001فبراير  62في املؤرخ  05 – 01املعدل واملتمم األمر 

م واملتضمن القانون املدني املعدل 5821سبتمبر  66هف املوافق 5181رمضان  60املؤرخ في  19 - 21األمر رقم  -8

م )الجمهورية 6001يونيو  60هف املوافق 5466جمادى األولى عام  51املؤرخ في  50 - 01واملتمم بالقانون رقم 

 م(.6001يونيو  66، 46، السنة 44رية، الجريدة الرسمية، العدد الجزائ

 52  -80املتعلق بحماية الصحة وترقيتها، املعدل واملتمم بالقفانون  5891فيفري  56لف  01 - 91القانون رقم  -50

بعته . وت5880لسنة  11، منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 5880جويلية  15املؤرخ في 

من  605املبين لكيفية تطبيق املادة  5880أكتوبر  58املؤرخ في  616 - 86تعديالت أخفرى مثفل املرسوم التنفيذي رقم 

 .01 – 91أوت املعدل واملتمم للقانون  58املؤرخ في  08 - 89وكذلك القانون رقم  01 - 91القفانون 

 5886ديسمبر سنة  58املوافق  5451جمادى الثانية عام  64املؤرخ في  465- 86املرسففففوم الففففرئفففففاس ي رقم  -55

 املتضمن املصادقة على اتفاقية حقوق الطفل في الجزائر.
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يتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل ،الرائد الرسمي   1995نوفمبر  9مؤرخ في  1995لسنة  92قانون عدد -56

 .1995نوفمبر   10، مؤرخ في 90جمهورية التونسية، عددلل

ق بإسناد لقب عائلي لألطفال املهملين أو مجهولي  5889أكتوبر  69املؤرخ في  5889لسنة  21القانون عدد  -51
ّ
املتعل

لصادر ، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ا6001جويلية  2املؤرخ في  6001لسنة  15النسب املنقح بالقانون عدد 

 .6001جويلية  9بتاريخ 

واملتعلق بالطب اإلنجابي التونس ي )الجمهورية التونسية، الرائد  6005أوت  02املؤرخ في  81عدد  القانون  -54

 م(.6005أوت  02، 61الرسمي، العدد 

رائد الرسمي يتعلق بالتربية والتعليم املدرس ي، ال 6006جويلية  61املؤرخ في  6006لسنة  90قانون توجيهي عدد  -51

 .6006جويلية  10للجمهورية التونسية الصادر بتاريخ 

الرائد الرسمي املتعلق بتوحيد سن الرشد املدني،  6050جويلية  66مؤرخ في  6050لسنة  18قففانففون عدد  -56

 .65، العدد 511، السنة 6050جويلية  10 – 5415شعبان  59الجمهورية التونسية، الجمعة 

يتعلق بحماية الطفل ،الجريدة  2015يوليو سنة   15املوافق 1436رمضان عام   28مؤرخ في 51-12قانون رقم  -52

 م. 2015يوليو سنة   19 -هف  1436شوال عام  1، 16،السنة   39الرسمية للجمهورّية الجزائرّية ،العدد

املتضمن التعديل  6056مارس  6هف املوافق ل 5412جمادى األولى  66املؤرخ في  05 – 56القانون رقم  -59

 م(.6056، 11، السنة 54الجريدة الرسمية، العدد  (الجزائر الدستوري الجديد في

 الهنامش:
تم المصــادقة عــلــيــهــا من قبل  9191نوفـمبر  02اتــفــاقــيــة حــقــوق الــطــفل الــتي وافــقت عـليها الجـمعية الـعامة لألمم المتـحدة بتاريــــخ  1

 91الموافق  9191جمادى الثانية عام  01المؤرخ في  169- 10زائر مع تــصــريــحــات تفسيرية بموجب المرســــوم الــــرئـــــاسي رقم الج
 .9110ديسمبر سنة 

 (.7-0-6مع التحفظ على الديباجة والمواد ) 9110يناير  1صادقت تونس على اتفاقية حقوق الطفل بتاريخ  1
يتعلق بحماية الطفل، الجريدة الرسمية  0291 سنة يوليو 91 الموافق 1436عام  رمضان 09 فيمؤرخ  15-12قانون رقم  1

 .10 م، السنة 2015سنة  يوليو 19 -هـ  1436شوال عام  1 ،39 العدد، للجمهورّية الجزائرّية
الرسمي للجمهورية التونسية،  لرائدالطفل، ابإصدار مجلة حماية  يتعلق   1995نوفمبر   9في مؤرخ  1995لسنة   92قانون عدد 1

 .1995نوفمبر    10مؤرخ في ،90 عدد
يتعلق بحماية الطفل، الجريدة الرسمية  2015يوليو سنة   15الموافق 1436عام  رمضان  28مؤرخ في 15-12قانون رقم  1

 .1، ص10م ،السنة  2015يوليو سنة   19 -هـ  1436شوال عام  1،  39العدد، للجمهورّية الجزائرّية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية،  يتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل،  1995نوفمبر  9مؤرخ في  1995لسنة   92قانون عدد 1

 .1،ص 1995نوفمبر   10مؤرخ في ، 90عدد
 .01ص ، 0296 ،الجزائر، دار هومه، قانون حماية الطفل في الجزائر تحليل وتأصيل مادة بمادة، جمال نجمي 1
الرائد الرسمي الجمهورية التونسية،  المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني، 0292جويلية  06مؤرخ في  0292لسنة  11ــانــون عدد ق 1

تنّقح  - 1الفصـل وقد نص على ما يلي:  .0929ص ،69عدد  ،911السنة  ،0292جويلية  12 – 9119شعبان  99الجمعة 
بعبارة "الثماني عشرة  6لعقود وذلك بتعويض عبارة "العشرين سنة كاملة" الواردة بالفصل من مجلة االلتزامات وا 7و 6أحكام الفصلين 

تنّقح أحكام الفصول  - 2الفصـل  ."بعبارة "ثماني عشرة سنة كاملة 7سنة كاملة" وبتعويض عبارة "عشرين سنة كاملة" الواردة بالفصل 
بعبارة "ثماني عشرة  911رة "عشرون سنة كاملة" الواردة بالفصل من مجلة األحوال الشخصية وذلك بتعويض عبا 979و 917و 911

بعبارة "الثمانية عشر عاما كاملة" وبتعويض عبارة "ثمانية  917سنة كاملة" وبتعويض عبارة "العشرين عاما كاملة" الواردة بالفصل 
 9117لسنة  1من القانون عدد  1فصل تنّقح أحكام ال - 3الفصـل  .بعبارة " ستة عشر عاما 979عشر عاما" الواردة بالفصل 

. "سنة على األقل" بعبارة "ثماني عشرة سنة على األقل  02المتعلق بالحالة المدنية وذلك بتعويض عبارة " 9117أوت  9المؤرخ في 
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بعبارة  1من مجلة الجنسية وذلك بتعويض عبارة "عشرين عاما كاملة" الواردة بالفصل  90و 1تنّقح أحكام الفصلين  - 4الفصـل 
تنّقح أحكام الفصل  - 5الفصـل ". بعبارة "السابعة عشرة 90"ثمانية عشر عاما كاملة" وبتعويض عبارة "التاسعة عشرة" الواردة بالفصل 

المتعلق بإسناد لقب عائلي لألطفال المهملين أو مجهولي النسب  9119أكتوبر  09المؤرخ في  9119لسنة  71من القانون عدد  1
وذلك بتعويض عبارة " العشرين عاما" بعبارة "الثمانية عشر  0221جويلية  7المؤرخ في  0221لسنة  19تمم بالقانون عدد المنقح والم

المؤرخ في  0221لسنة  9من القانون عدد  0تحذف عبارة "وبترخيص من الولي" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل  - 6الفصـل  عاما".
 تلغى أحكام - 7الفصـل من نفس القانون".  01مة الوطنية كما تحذف الفقرة الثانية من الفصل المتعلق بالخد 0221جانفي  91

ال ينسحب تخفيض سن الرشد إلى ثمانية عشر عاما على المواد األخرى غير المنصوص  - 8الفصـل  .من المجلة التجارية 6الفصل 
 .من مجلة األحوال الشخصية 16و 16ن المنصوص عليهما بالفصلين النفقة واإلسكا= =عليها بهذا القانون. كما ال ينال من واجبي

ال تمس أحكام هذا القانون بالتصرفات القانونية التي سبق إبرامها وال بالقرارات القضائية التي سبق إصدارها حول  - 9الفصـل 
تحتسب  - 11الفصـل  .مام العشرين سنةمصلحة مدنية إذا كانت مدة اآلثار المترتبة عنها محددة بأجل بلوغ شخص سن الرشد عند إت

اآلجال المرتبطة ببلوغ شخص سن الرشد بداية من دخول هذا القانون حيز التنفيذ كلما كان من آثاره ترشيد ذلك الشخص بصورة 
 .ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينّفذ كقانون من قوانين الدولة .فورية

المصادق   1964فيفري  20في المؤرخ  1964لسنة  1المنقح بالمرسوم عدد)لة األحوال الشخصية التونسية من مج 5نص الفصل  1
على  ) 2007ماي   14المؤرخ في 2007لسنة  32و بالقانون عدد  1964أبريل 21المؤرخ في   1964لسنة   1عليه بالقانون عدد

الشرعية. وزيادة على ذلك فكل من لم يبلغ منهما ثمانية عشر سنة كاملة ال أنه : "...يجب أن يكون كّل من الزوجين خلوا من الموانع 
برام عقد الزواج دون السن المقّرر يتوقف على إذن خاص من الحاكم. وال يعطى اإلذن المذكور إال  يمكنه أن يبرم عقد زواج. وا 

 .ألسباب خطيرة وللمصلحة الواضحة للّزوجين"
م المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل 9166يونيو  29 هـ الموافق ل9196صفر  99المؤرخ في  916 - 66األمر رقم  1

م وآخر تعديل له 0221 فبراير 01المؤرخ في  29-21وبالقانون رقم  م،0226ديسمبر  02المؤرخ في  01 - 26والمتمم باألمر 
 .م0299غشت  20المؤرخ في  91 - 99بالقانون رقم 

  26المؤرخ في  1973لسنة 2وبالمرسوم عدد  1965المؤرخ في غرة جويلية   1965لسنة 24ن عدد نقح بالقانو ) 214الفصل 1
 1913جويلية  9: أمر علي بتاريخ ) 1973نوفمبر  19المؤرخ في  1973لسنة  53عليه بالقانون عدد  المصادق 1973سبتمبر

صادر بالرائد الرسمي  ،)0221جوان   6المؤرخ في2005لسنة   46معدل وفقا للقانون عدد(يتعّلق بإصدار المجلة الجنائية 
 .16،ص 1191،مؤرخ في أول أكتوبر  79للجمهورية التونسية ،عدد

، 61 العدد )الجمهورية التونسية، الرائد الرسمي، والمتعلق بالطب اإلنجابي التونسي 0229أوت  27المؤرخ في  11عدد  القانون 1
 م(.0229أوت  27
م المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل 9172ديسمبر  91هـ الموافق 9112شوال  97ؤرخ في الم 96 – 72األمر رقم  1

 .91ص ،91العدد  الجريدة الرسمية، م، 0221فبراير  07المؤرخ في  29 – 21والمتمم األمر 
 - 71ل والمتمم لألمر رقم م المعد0221يونيو  02هـ الموافق 9106جمادى األولى عام  91المؤرخ في  92 - 21القانون رقم   1
)الجمهورية الجزائرية،  م والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم9171سبتمبر  06هـ الموافق 9111رمضان  02المؤرخ في  19

 م(.0221يونيو  06، 10 ، السنة11 الجريدة الرسمية، العدد
المؤرخ في  02-72م يعـدل ويتمم األمر رقم  2014 سنةغـشت  9الموافق  9111شوال عـام  91مـؤرخ في  29-91القانـون رقم  1
 )الجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية، العدد والمتعلق بالحالة المدنية، 9172فبرايـر سنة  91الموافق  9191ذي الحجة عام  91
ا أن يصرح به إلى يتعين على كل شخص وجد مولودا حديث منه على أنه" 76م(. تنص المادة 0291غشت 02 ،19 ، السنة11

ذا لم تكن له رغبة بالتكفل بالطفل يجب عليه تسليمه إلى ضابط الحالة المدنية مع .ضابط الحالة  المدنية التابع لمكان العثور عليه  وا 
من هذا األمر  12ويحرر محضر مفصل يبين فيه فضال عن المعلومات عليها في المادة .األلبسة واألمتعة األخرى الموجودة معه

ريخ وساعة ومكان وظروف التقاط الطفل والسن الظاهري وجنس الطفل وأية عالمة يمكن أن تسهل معرفته وكذا السلطة أو الشخص تا
ويعد ضابط الحالة المدنية بعد هذا المحضر عقدا .الذي عهد به إليه، ويسجل المحضر بهذا التاريخ في سجالت الحالة المدنية 
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من هذا األمر جنس الطفل  12ويذكر في العقد باإلضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة  منفصال يكون بمثابة عقد الميالد
ا وكذا األسماء واللقب المعطاة له كما يحدد فيه تاريخ ميالد يطابق سنه الظاهري وتعين البلدية التي وجد فيها الطفل مكانا لوالدته ،كم

ح اإلسعاف العمومي بالنسبة لألطفال الموضوعين تحت وصايتها والمجردين من يجب إعداد عقد مماثل بناء على تصريحات مصال
للميالد ضمن  تسلم نسخ وملخصات عن محاضر االلتقاط أو العقد المؤقت.عقد ميالد معروف أو الذين تفرض عليها سرية والدتهم 

الميالد المؤقت إذا عثر على عقد ميالد  يبطل المحضر وعقد.من هذا األمر  61الشروط وحسب التوضيحات المذكورة في المادة 
 .الطفل أو إذا صرح بالوالدة شرعا بناء على عريضة وكيل الدولة أو األطراف المعنيين"

المتعّلق بإسناد لقب عائلي لألطفال المهملين أو مجهولي النسب  9119أكتوبر  09المؤرخ في  9119لسنة  71القانون عدد  1
جويلية  9الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الصادر بتاريخ  ،0221جويلية  7المؤرخ في  0221 لسنة 19المنقح بالقانون عدد 

مكرر منه على أنه: "يمكن للمعني باألمر أو لألب أو لألم أو للنيابة العمومية رفع األمر إلى  1وينص الفصل  ،0ص ،0221
النسب الذي يثبت باإلقرار أو بشهادة الشهود أو بواسطة التحليل المحكمة االبتدائية المختصة لطلب إسناد لقب األب إلى مجهول 

كما يمكن للمعني باألمر أو لألب أو لألم أو للنيابة العمومية رفع األمر إلى المحكمة  .الجيني أّن هذا الشخص هو أب ذلك الطفل
 .مر مجهول النسب"االبتدائية المختصة لطلب عرض األم على التحليل الجيني إلثبات أنها أم المعني باأل

 المتضمن التعديل الدستوري الجديد في 0296مارس  6هـ الموافق ل 9117جمادى األولى  06المؤرخ في  29 – 96القانون رقم  1
 (.91ص م،0296 ،11السنة  ،91العدد  الجريدة الرسمية،) رالجزائ

 19المؤرخ في  97  -12المعدل والمتمم بالقـانون  ا،المتعلق بحماية الصحة وترقيته 9191فيفري  96لـ  21 - 91القانون رقم  1
وتبعته تعديالت أخـرى مثـل المرسوم التنفيذي  .9112لسنة  11، عدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةمنشور في  9112جويلية 
 - 19وكذلك القانون رقم  21 - 91من القـانون  029المبين لكيفية تطبيق المادة  9112أكتوبر  91المؤرخ في  016 - 10رقم 
 .21 – 91أوت المعدل والمتمم للقانون  91المؤرخ في  21
 .60ص ، 0291، ائرز الج، ديوان المطبوعات الجامعية، حقوق الطفل في الشريعة اإلسالمية واالتفاقيات الدولية، العربي بختي 1
الرائد الرسمي للجمهورية  التربية والتعليم المدرسي،يتعلق ب 0220جويلية  01المؤرخ في  0220لسنة  92قانون توجيهي عدد   1

منه على أن: "التعليم األساسي إجباري ما دام التلميذ قادرا  02وينص الفصل  ،1ص ،0220جويلية  12التونسية الصادر بتاريخ 
أن يكون االنقطاع عن  علىاء علي مواصلة تعلمه بصفة طبيعية حسب التراتيب الجاري بها العمل. وتعمل المدرسة بالتعاون مع األولي

وال يجوز رفت أي تلميذ دون سن السادسة عشرة من عمره رفتا نهائيا من جميع المؤسسات  .الدراسة قبل نهاية التعليم األساسي استثناء
ة من أجل ارتكاب التربوية العمومية إال بمقرر صادر عن الوزير المكلف بالتربية، بعد إحالة التلميذ المعني باألمر علي مجلس التربي

منه على أن: " كل ولي  09وينص الفصل  ".خطأ فادح. ويضمن للتلميذ حق الدفاع عن مصالحه بنفسه أو عن طريق من ينوبه
مواصلة تعلمه  علىيمتنع عن إلحاق منظوره بمؤسسات التعليم األساسي أو يسحبه من التعليم دون سن السادسة عشرة رغم كونه قادرا 

دينار في  122دينار وتصبح الخطية  022إلى 02التراتيب الجاري بها العمل، يعرض نفسه إلى خطية من  بصفة طبيعية حسب
 .صورة العود"

يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص يستعمل العنف والتهديد واالحتيال أو أي وسيلة أخرى ،االختطاف أو أي محاولة اختطاف قاصر  1
ة اغتصاب قاصر دون سن الثامنة عشرة سنة يعاقب بالسجن من عشرة إلى عشرين أي شخص ارتكب جريم.دون الثامنة عشر سنة 

يعاقب عليها بالسجن لمدة خمس إلى عشرة سنوات زائد غرامة ،ألي شخص مهما كانت الوسيلة ،أن يعرض قاصر دون الثامنة .سنة 
ء الجنسية للطفل ،ألغراض جنسية من حيث عشرة سنة االنخراط في أنشطة جنسية صريحة ،حقيقية أو بالمحاكاة ،أو تمثل األعضا

 أي شخص يحرض، و يشجع أو.المبدأ ،أو إنتاج وتوزيع ونشر واستيراد وتصدير وتوريد وبيع أو حيازة مواد إباحية تصور القصر
لية تقدر يسهل الفجور أو الفساد لقاصر دون الثامنة عشرة سنة، حتى من حين إلى آخر يعاقب عليها بخمس سنوات سجنا و غرامة ما

 دج. 922.222دج و  02.222بين  ما
األطفال ضحايا الصدمات النفسية يتكفل بهم بشكل منتظم وعلى الفور بدعم من السلطات العمومية على المستويين الجسدي  1

 .والنفسي بالمراكز المخصصة لهذا الغرض
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الرائد الرسمي للجمهورية التونسية،  لشغل،يتعلق بإصدار مجلة ا 1966ريل بأ   30مؤرخ في    1966لسنة 27قانون عدد  1
جويلية    15مؤرخ في   1996لسنة   62نقح بالقانون عدده )من 53في الفصل  وقد نص ،1966ماي  6و   3في المؤرخ   20عدد

ع مراعاة م على أنه: "ال يمكن تشغيل األطفال الذين يقل سنهم عن ستة عشر عاما في جميع األنشطة الخاضعة لهذه المجلة.( 1996
 األحكام الخاصة الواردة بنفس المجلة".

" يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من ارتكب فعال مخـال بالحياء ضد قاصر لم يكمل السادسة عشرة  :334المادة  1
رتكب فعال ويعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات أحد األصول الذي ي ذكرا كان أو أنثى بغير عنف أو شرع في ذلك.

" يعاقب بالسجن المؤقت  :335المادة  مخال بالحياء ضد قاصر ولو تجاوز السادسة عشرة من عمره ولم يصبح بعد راشدا بالزواج".
ذا وقعت  .مـن خمس إلى عشر سنوات كل من ارتكب فعال مخال بالحياء ضد إنسان ذكرا كان أو أنثى بغير عنف أو شرع في ذلك وا 

"كل  :336المادة  يكمل السادسة عشرة يعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة". الجريمة على قاصر لم
ذا وقع هتك العرض ضد قاصرة لم تكمل  .من ارتكب جناية هتك عرض يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات وا 

"إذا كان الجـاني من أصول من وقع  :337المادة  .نة"السادسة عشرة فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين س
عليه الفعل المخل بالحياء أو هتـك العرض أو كان من فئة من لهم سلطة عليه أو كان من معلميه أو ممن يخدمونه بأجر أو كان 

نت صفته قد استعان في خادما بأجر لدى األشخاص المبينين أعاله أو كان موظفا أو من رجال الدين أو إذا كان الجاني مهما كا
ارتكاب الجناية بشخص أو أكثر فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة في الحالة المنصوص عليها في 

"تعتبر  مكرر: 337المادة ". 116و 111والسجن المؤبد في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين  334 الفقرة األولى من المادة
اإلخوة واألخوات األشقاء،  -0 .األقارب من الفروع أو األصول -9: بين ذوي المحارم العالقات الجنسية التي ترتكب بين من الفواحش

األم أو األب والزوج أو الزوجة  -1 .بين شخص وابن أحد إخوته أو أخواته من األب أو األم أو مع أحد فروعه -1 .من األب أو األم
من  -6 .والد الزوج أو الزوجة أو زوج األم أو زوجة األب وفروع الزوج اآلخر -1 .أحد آخر من فروعه واألرمل أو أرملة ابنه أو مع

وبالحبس من خمس  0و 9تكون العقوبة بالسجن من عشر إلى عشرين سنة في الحالتين  .أشخاص يكون أحدهم زوجا ألخ أو ألخت
وفي جـميع األحوال إذا ارتكبت  .6لى خمس سنوات في الحالة رقم وبالسجن من سنتين إ 1و 1و 1إلى عشر سنوات في الحاالت رقم 

عاما فإن العقوبة المفروضة على الراشد تفوق وجوبا العقوبـة  99الفاحشة من شخص راشد على شخص قاصـر يبلغ مـن العمر 
المادة  ـوصاية الشرعية".ويتضمن الحكم المقضي به ضد األب أو األم فقدان حق األبوة أو ال .المفروضـة على الشخص القاصر

كل من ارتكب فعال من أفعال الشذوذ الجنسي على شخص من نـفـس جنسه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة مـن  :338
ذا كان أحد الجناة قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة فيجوز أن تزاد عقوبة البالغ إلى الحبس لمدة ثالث سنوات  .دينار 0.222إلى  122 وا 

لى غرامة   .دينار" 92.222وا 
" كل من حرض قصرًا لم يكملوا التاسعة عشرة ذكورا أو إناثا على الفسـق أو فساد األخالق أو تشجيعهم عليه أو  :342المادة  1

تسهيله لهم وكل من ارتكب ذلك بصفة عرضية بالنسـبة لقصر لم يكملوا السادسة عشرة يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر 
ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها  .دج 222.01إلى  122ت وبغرامة من سنوا

 .المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح"
 كل من واقع أنثى -0كل من واقع أنثى غصبا باستعمال العنف أو السالح أو التهديد به . -9: "يعاقب باإلعدام :227الفصل  1

ويعاقب بالسجن بقية العمر كل من واقع أنثى بدون رضاها في  .سنها دون العشرة أعوام كاملة ولو بدون استعمال الوسائل المذكورة
" يعاقب  :مكرر  227الفصل .ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن المجني عليها دون الثالثة عشر عاما كاملة" .غير الصور المتقّدمة
ذا كان سن المجني عليها فوق الخمسة  .م كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملةبالسجن مدة ستة أعوا وا 

يعاقب " : 228الفصل  والمحاولة موجبة للعقاب...". عشر عاما ودون العشرين سنة كاملة فالعقاب يكون بالسجن مدة خمس أعوام.
ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما  .شخص ذكرا كان أو أنثى بدون رضاه بالسجن مدة ستة أعوام كل من اعتدى بفعل الفاحشة على

ويكون العقاب بالسجن المؤبد إذا سبق أو صاحب االعتداء بفعل الفاحشة في  .إذا كان المجني عليه دون الثمانية عشر عاما كاملة
عضو أو تشويه أو أي عمل آخر يجعل حياة الصورة السابقة استعمال السالح أو التهديد أو االحتجاز أو نتج عنه جرح أو بتر 

العمر ثمانية عشر عاما  " كل اعتداء بفعل الفاحشة بـدون قوة على طفل لم يبلغ من مكرر:  228الفصل .المعتدى عليه في خطر"



 

 

 

107 

إذا كان  "ويكون العقاب ضعف المقدار المستوجب :229الفصل  .والمحاولة موجبة للعقاب" .كاملة يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام
مكرر من أصول المجني عليه من أي طبقة أو كانت لهم السلطة  228و  228و مكرر  227الفاعلون للجرائم المشار إليها بالفصول

"يكون  :233الفصل عليه أو كانوا معلميه أو خدمته أو أطباءه أو جراحيه أو أطباءه لألسنان أو كان االعتداء بإعانة عدة أشخاص". 
إذا ارتكبت   -9: من ثالثة أعوام إلى خمسة أعوام وبالخطية من خمسمائة دينار إلى ألف دينار في الصور اآلتيةالعقاب بالسجن 

إذا كان مرتكب الجريمة حامال لسالح  -1إذا صاحب ارتكاب الجريمة إكراه أو تجاوز في السلطة أو تحيل . -0الجريمة ضد قاصر .
وجا للمجني عليه أو أحد أسالفه أو وليه أو كانت له سلطة عليه أو كان خادما أجيرا إذا كان مرتكب الجريمة ز  -1ظاهر أو خفي .

 أو معلما أو موظفا أو من أرباب الشعائر الدينية أو إذا استعان بشخص أو بعدة أشخاص".
نون حماية الطفل من قا 0من المادة  7مصالح الوسط المفتوح هي: مصالح المالحظة والتربية في الوسط المفتوح حسب الفقرة  1

 الجزائري.
 المتعّلق بالوالية العمومية والكفالة والتبّني. 9119مارس  1المؤّرخ في  9119لعام  07القانون عدد 1

وقد صدر قرار عن وزير  والمتعلق بوضع األطفال لدى العائالت، 9167نوفمبر  21 المؤّرخ في1967   لسنة 17القانون عدد  1
 يتعّلق بضبط المكافآت الممنوحة للعائالت الحاضنة ألطفال في نطاق اإليداع العائلي. 9179سبتمبر  01 الشؤون االجتماعية بتاريخ

( 0761، ص 9191أكتوبر  91بتاريخ  61)الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  9191أكتوبر  1وهذا القرار نقح بقرار مؤّرخ في 
دينارا في الشهر، وذلك حسب  11دينارا أو  12دينارا أو  91يحدد مقدارها بـ  جاء ليوضح أّن اإلعانات النقدية تتركب من منحة

بالنسبة لكل حالة بمقتضى قرار من وزير الشؤون االجتماعية، وفي صورة ما إذا  المنحة الوضع االجتماعي لألسرة. ويضبط مقدار
 .مبلغ يساوي مقدار هذه المنافع المنحة منكان رئيس العائلة يتقاضى منافع عائلية عن الطفل المودع لديه، فانه يخصم 
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 دور التحكيم الثول  ي  الحفاظ على االستثمار

أ

 أعبث العزيز مرزاق

 دكتور في القانون العام و العلوم السياسية

 

أماثمة: 

يلعب التحكيم دورا هاما في الحفاظ على االستثمار من خالل القضايا التي تعرض عليه، فهو 

آمن يلجأ إليه كل مستثمر عندما يتضرر من أي تعسف  يلحقه من طرف اآلخر، فالتحكيم يعتبر  مالذ

وسيلة لتسوية املنازعات االستثمارية الدولية، وهذا ما يلجأ إليه أحد األطراف لحسم منازعاتهم 

األولويات  وحماية االستثمار من أي تأثير يجعل املستثمر في طريق اإلفالس، باعتبار أن االستثمار من

لدى الدول، لذا فكل الدول لها رؤية استراتيجية اتجاه اقتصادها لحمايته وحماية مستثمريها داخل 

الدولة وخارجها، ألن املستثمر يوجد في وضعية مالية تجعله يقوم بكل اإلجراءات القانونية لحماية 

على املستثمر واالستثمارات التي أمواله التي تم استثمارها، وهذا ما يقوم به التحكيم الدولي للحفاظ 

ترفع من قوة االقتصاد في كل البالد، من هنا يمكن طرح اإلشكالية التالية، إلى أي حد يمكن للتحكيم 

أن يحافظ على االستثمارات الدولية؟  ومن هنا سنعالج هذه اإلشكالية من خالل املبحث األول:  

الثاني فسنقف فيه على دور التحكيم في الحفاظ على أهمية التحكيم في حماية االستثمار، أما املبحث 

 العقد االستثماري.
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 املبحث األول: أهمية التحكيم ي  حماية االستثمار

تتجلى أهمية التحكيم من خالل املزايا التي يتوفر عليها في فض املنازعات االستثمارية وكذلك 

ولية لتشجيع االستثمار لدى املستثمرين سواء اآلليات التي يتوفر عليها لحسم املنازعات االستثمارية الد

كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتبارين، لضمان حقوق األطراف في العقد، كما أن التحكيم يمثل الوسيلة 

األنجح في حسم املنازعات االستثمارية لدى الدول، وتتجلى أهميته في النمو االقتصادي والرفع من 

ستثمار لدى دول العالم، وكذا الفعالية من خالل اإلجراءات فرص الشغل وتخفيف البطالة ونجاح اال 

لضمان االستثمار وحماية املستثمر، من هنا سنقف على أهمية التحكيم في مجال االستثمار من خالل 

فعالية التحكيم كضمانة إجرائية  املطشب الثان : مزايا التحكيم في االستثمار، أما املطشب األولأ

 للمستثمر.

 ل: مزايا التحكيم ي  االستثماراملطشب األوأ

يتميز التحكيم بعدة مزايا لحماية املستثمر بخصوص القضايا التي تعرض عليه، وأهم هذه املزايا 

تتجلى في سرعة اإلجراءات وكذا سرية التحكيم إضافة إلى التخصص في القضايا االستثمارية، 

 سنتطرق لها على الشكل التالي:

أإلجراءات االستثماريةأوال: التحكيم والسرعة ي  ا

يتميز التحكيم بالسرعة في اإلجراءات الالزمة للفصل في النزاع في أقل وقت إذ أن مرونة إجراءات 

التحكيم تؤدي إلى توفير الكثير من الوقت تلك السرعة التي ال تتوافر عادة في النظم القضائية 

ريع في النزاع، حيث تكون هناك التقليدية املقيدة ببعض النصوص القانونية املعيقة للفصل الس
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، مما يجعل التحكيم يتوفر على 88استثمارات ومبالغ نقدية كبيرة مجمدة في انتظار صدور حكم القضاء

السرعة الالزمة في فض النزاع بين املستثمرين بدال من القضاء، املتسم بالبطء والتعقيد مما يلحق 

 خسارة محققة لدى املستثمرين.

في عقود االستثمار تفضل اللجوء إلى التحكيم لفض املنازعات االستثمارية،  فاألطراف املتعاقدة

ملا يتوفر عليه من آليات وما يقدمه من عدالة سريعة تتمثل في إلزام املحكمة بالفصل في املنازعة 

املعروضة عليه في زمن معين ومحدد من قبل األطراف طبقا لقوانين التحكيم ولوائحه ومواثيقه، مما 

املحكم عند إصدار قراره إلحترامها، وكذلك يمكن لألطراف من تعديل بنود العقد غاية اتفاقهم يلزم 

 . 89على التحكيم، وإمكانية تمديد املدة الزمنية من طرف هيئة التحكيم وفق قوانين التحكيم

أثاويا: التحكيم والسرية ي  الارارات

على عكس ما يحدث بالنسبة للقرارات إن عدم نشر قرارات التحكيم تعتبر من املميزات الكبرى 

القضائية، حيث تظل األسرار املرتبطة بالعقد واملخترعات سرية واألصل أن أحكام التحكيم ال يجوز 

نشرها إال بموافقة أطراف التحكيم، ألن األطراف في عقود االستثمار ترغب في عدم معرفة املنازعات 

وهذا ما  90ي إلى املساس بمراكزهم املالية أو االقتصادية،الناشئة بينهم وأسبابها ودوافعها مما قد يؤد

                                                 
، 2115عبث الخالق الثحمان : ضما  التناز  املال  لعاند االستثمار ي  إطار التحكيم الثول ، مطبعة األماية الرباط، طبعة  -88

أ.34ص
أاوظر: -89

التجاري الثول ، منغنرات الحشبي الحانقية، بر وت، الطبعة  حفيظة السيث الحثاد: املنجز ي  الاظرية العامة ي  التحكيم  -

أ.21، ص2114األولى، 

إبراهيم أحمث إبراهيم: اختيار طريق التحكيم، ومفهنمه ي  إطار مركز حانق عر  شمس لشتحكيم، مجشة الثراسات الااونوية  -

أ.11، ص2111جامعة بر وت، العربية، العثد السابع، ينلينز 
أ.35لثحمان : ضما  التناز  املال  لعاند االستثمار ي  إطار التحكيم الثول ، م.س، صعبث الخالق ا -90
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يميز التحكيم عن القضاء من ناحية عدالة سريعة، التي تتمثل في إلزام املحكم بالفصل في املنازعات 

 .91االستثمارية بين األطراف كأصل عام

أثالثا: التحكيم قضاء متخصص ي  مجال االستثمار

محاكم الدولة يكون فقيها بارعا ولكنه قليل الخبرة بشؤون  بأن القاض ي في 92يرى بعض الباحثين

التجارة الدولية، ألن التحكيم يكون أساسه إرادة األطراف باختيار الذين يسند إليهم مهمة التحكيم 

، كما أن املركز الدولي لتسوية املنازعات 93ممن تتوفر فيهم نوعية التعامل التجاري املتعلق باالستثمار

هو الذي يقوم بتعيين املحكمين بحيث يمكنهم أن يراعوا في اختيار املحكمين درجة االستثمارية، 

، فهذا 94التخصص املطلوب في موضوع النزاع الذي يوجد بين أطراف املستثمرين لحماية االستثمار

اف االختيار يكون بناء على الخبرة والتكوين املنهي الذي يتوفر عليه املحكمين لتحقيق العدالة بين األطر 

 في النزاع االستثماري.

ألن املحكم املتخصص والذي تكون له القدرة على استيعاب موضوع النزاع وتفاصيله  

الذي ينظر في جميع قضايا النزاع بغض النظر لكونه متخصصا في مجال  95وتعقيداته بخالف القاض ي،

ة أكثر من التقاض ي، ملا فالتحكيم يكون دوره جد هام في فض املنازعات االستثماري 96النزاع من عدمه،

 يتميز به التحكيم من خبرة وكفاءة ودراية خاصة باملجاالت االستثمارية املتعلقة بالنزاع.

 املطشب الثان : فعالية التحكيم كضماوة إجرائية لتشنيع االستثمار

                                                 
أ.21إبراهيم أحمث إبراهيم: اختيار طريق التحكيم، ومفهنمه ي  إطار مركز حانق عر  شمس لشتحكيم، م.س، ص -91
أ.3-2، ص1117محسن شفيق: التحكيم التجاري، دار النهضة العربية الااهرة، مصر، طبعة  -92

أ.11حفيظة السيث الحثاد: املنجز ي  الاظرية العامة ي  التحكيم التجاري الثول ،م.س، ص -
أ.12، ص1112فنزي محمث سام : التحكيم التجاري، مكتبة دار الثاافة لشنغر والتنزيع، عما ، األرد ، طبعة  -93
أ.13م.س، ص،فنزي محمث سام : التحكيم التجاريأ -94
الاظام الااونن  لالستثمارات األجابية الخاصة ي  الثول األخذة ي  الامن، دار النهضة العربية  عصام الثين مصطفى بسيم: -95

أ.161، ص1176الااهرة، طبعة 
أ.161عصام الثين مصطفى بسيم: الاظام الااونن  لالستثمارات األجابية الخاصة ي  الثول األخذة ي  الامن، م.س، ص -96
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لتحقيق فعالية التحكيم في تشجيع االستثمار، البد من أخذ فعالية التحكيم كضمانة إجرائية 

سية لحماية أطراف املستثمرين لضمان النجاح االقتصادي للدولة، وجذب االستثمارات الكبرى أسا

، وهكذا فالبد من توفير الضمانات 97الالزمة لتحقيق التنمية ملوارد الدولة املستقبلية لالستثمار

ستثمر دائما ، بحيث نجد أن امل98القانونية الالزمة لتأمين استثمار الطرف األجنبي داخل الدول املضيفة

يسعى إلى االطمئنان على االستثمارات التي ينجزها في دول غير دولته، كما أن الدولة املضيفة لالستثمار 

يجب عليها أخذ كل االحتياطات اتجاه املستثمر كتشجيع االستثمارات األجنبية والرفع من االقتصاد 

 وخفض الفقر والبطالة.

تثمار، مما يجعل املستثمر يطمئن إلى قضاء فأصبح التحكيم إحدى الوسائل لجذب االس

للرفع من كفاءة اقتصاد الدولة يكون 99التحكيم الذي أصبح هو القضاء الطبيعي في هذا املجال،

املستثمر األجنبي أمام قضاء محكم لحماية استثماراته، ملا يوفره من ضمانات عكس القضاء 

كيم بحيث ال يوجد هناك قانون خاص في ، لهذا نجد تمسك املستثمر األجنبي بشرط التح100العادي

، فاملستثمر األجنبي يحرص على إدراج شرط 101الكثير من الدول ملقاضاة الحكومات بشأن االستثمار

التحكيم في عقود االستثمار، للحرص على أمواله داخل الدولة املضيفة له ألن التحكيم هو الضامن 

                                                 
97 -BENNARDINI (P) : The renegotation of the inversement contracts. I.CSID ? Rev FIL J vol 13 N° 2, 1998, p411. 
98 -BENNARDINI (P) : : The renegotation of the inversement contracts.  Op.cit, p 412. 

إلى قضاء التحكيم الذي من أهم هذه الضماوات، تنفر ضماوات قضائية لحماية استثمارات املستثمر، بحيث ما يرتاح املستثمر  -99

أصبح هن الاضاء الطبيع  ي  هذا املجال، خصنصا وأ  التحكيم هن من يبثد مخاوف املستثمرين األجاوب، بغأ  خضنع 

ماازعاتهم لاضاء الثولة العادي الذي كشما يكن  مصثر ترحيب بالنسبة لشمستثمرين األجاوب، ويب ز ذاك التفاع  بر  التحكيم 

أنال وتانعها وتثفاات رؤوس األم

أاوظر:

عكاشة محمث عبث العال: الضماوات الااونوية لحماية االستثمارات األجابية، بحث ماثم إلى مؤتمر آفاق وضماوات االستثمارات  -

، منغنر ضمن مؤلف بعانا  آفاق وضماوات االستثمارات العربية األوروبية، 15/2/2111إلى  13األوروبية ي  بر وت من  -العربية

أ.61-51، ص2111لثراسات العربية األوروبية، الطبعة األولى، مركز ا
الضماوات الااونوية لحماية االستثمارات األجابية، بحث ماثم إلى مؤتمر آفاق وضماوات عكاشة محمث عبث العال:  -100

أ.67م.س، ص، 15/2/2111إلى  13األوروبية ي  بر وت من  -االستثمارات العربية
ارات األجابية ودور التحكيم ي  تسنية املاازعات التي قث تثنر بسببها، أطروحة دكتنراه ي  الااون ، غسا  عل  عل : االستثم -101

أ.211، ص2115-2114جامعة عر  شمس، الساة النامعية 
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م بين طرفين الدولة ذات السيادة من ناحية، وألن عقود االستثمار تبر  102الستثمارات املستثمر،

فقضاء محاكم الدولة املضيفة ال يقابل برضا املستثمر األجنبي  103واملستثمر األجنبي من ناحية أخرى 

بسبب الصعوبات التي يواجهها هذا األخير أمام القضاء العادي الذي قد تكون أحكامه غير حيادية في 

 .104النزاع

تعاقد مع الدولة يهتم بإدراج شرط التحكيم لحل املنازعات التي تثيرها وهذا ما يجعل املستثمر امل

عقود االستثمار للتصدي ألي مشاكل بينه وبين الدولة املضيفة لالستثمار، والتي تنبع أساسا من كون 

أحد أطراف هذه العقود يمثل شخصا عاما يتمتع بالسيادة يتعامل مع شخص خاص، إذ أن وجود 

 .105ف النزاع يعطي لعملية التحكيم صبغة خاصةالدولة كأحد أطرا

فبالرغم من أن االتجاه الحديث يميل نحو األخذ بالحصانة املقيدة للدولة، ومفادها عدم 

االستفادة من حصانتها إال بصدد أعمالها السيادية دون التصرفات األخرى املتعلقة بممارستها 

ك ال يعني التمتع بالحصانة كمبدأ عام، إذ يظل ألنشطتها التجارية وأعمال اإلدارة العادية، فإن ذل

األصل هو التمتع بها، وهنا تظهر صعوبة الفصل في املنازعات عندما تتعارض الحصانات القضائية 

، فبالنسبة للحكومات 106للدولة مع قيام محاكم دول أخرى بحل املنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها

، مما قد يؤدي إلى إهدار 107ها طبقا للقانون في أغلب الدول ال يوجد نظام خاص يحدد كيفية مقاضات

الحقوق الخاصة للمستثمر األجنبي، الذي قد يتعرض لقرارات مفاجئة يمكن أن تصدرها الدولة بما 

                                                 
 .212غسا  عل  عل : االستثمارات األجابية ودور التحكيم ي  تسنية املاازعات التي قث تثنر بسببها، م.س، ص -102

103 -Bouchez (c.j): the prospects for international arbitration disputes between  states and private entreprises ; J , I, 

A, VOL ; 1991 ;P.80 
104 -Bouchez (L.J): the prospects for international arbitration disputes between  states and private entreprises ; 

op.cit p84 
ار محمث األسعث: الفعالية الثولية لشتحكيم ي  ماازعات عاند االستثمار الثولية، دراسة ي  ضنء أحكام التحكيم بغ -105

أ.17، ص2111بر وت، الطبعة األولى، -واالتفاقيات الثولية والتغريعات النطاية، منغنرات الحشبي الحانقية
عاند االستثمار الثولية، دراسة ي  ضنء أحكام التحكيم واالتفاقيات بغار محمث األسث: الفعالية الثولية لشتحكيم ي  ماازعات  -106

أ.21الثولية والتغريعات النطاية، م.س، ص
أ.212غسا  عل  عل : االستثمارات األجابية ودور التحكيم ي  تسنية املاازعات التي قث تثنر بسببها، م.س، ص -107
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وهذا ما يسعى إليه املستثمر  108لها من سيادة لتحقيق اعتبارات سياسية واقتصادية واجتماعية،

اها في الدول األخرى، مما يوجب على الدولة املضيفة لالستثمار للحفاظ على استثماراته التي ينش

 حماية املستثمر للرفع من االقتصاد الوطني.

 املبحث الثان : دور التحكيم ي  الحفاظ على العاث االستثماريأ

بما أن التحكيم يلعب دورا في فض النزاعات االستثمارية، فإنه يحمي مبدأ التوازن في العقد، 

لحماية االستثمار من أي تأثير قد يلحق املستثمر من طرف الدولة املضيفة لالستثمار أو بين األطراف 

من أي طرف آخر، خاصة عندما تحدث آثار خارجة عن إرادة الطرفين متمثلة في القوة القاهرة، أو 

وف الحادث الفجائي لذا يجب التوافق في العقد االستثماري من خالل هيئة التحكيم لتحديد آثار الظر 

الطارئة على العقد االستثماري، مما يلزم املستثمر أن يدرج هذه الشروط ضمن العقد، مما يجعل 

هيئة التحكيم ملزمة باتخاذ اإلجراءات القانونية للحفاظ على استمرارية العمل االقتصادي، وهذا ما 

تثماري بسبب دور هيئة التحكيم في فض منازعة العقد االس املطشب األول:سنتطرق إليه من خالل 

 : دور هيئة التحكيم في الحفاظ على استمرارية العقد االستثماري.املطشب الثان القوة القاهرة، أما 

 املطشب األول: دور هيئة التحكيم ي  فض وزاع العاث االستثماري بسبب الانة الااهرة

طرح سؤال ، لي109تلعب هيئة التحكيم دورا مهما في فض النزاعات التي تحدثها القوة القاهرة

مؤسس ي هل تم إدراج شرط القوة القاهرة في العقد أم ال، باعتبار أن القوة القاهرة تكون خارجة عن 

                                                 
ات عاند االستثمار الثولية، دراسة ي  ضنء أحكام التحكيم واالتفاقيات بغار محمث األسث: الفعالية الثولية لشتحكيم ي  ماازع -108

أ.22الثولية والتغريعات النطاية، م.س، ص
الانة الااهرة: ''إذا كاوت وظرية الانة الااهرة تغت ك مع وظرية الظروف الطارئة ي  استاادهما لااعثة وماتضاها إ  العاث  -109

أع  ببااء الظروف التي تب م ي  ظشها، فا  الفارق بر  الاظريتر  يظ  قائما''.يانم على شرط مضمر بر  املتعاقثين يج

فالانة الااهرة تجع  تافيذ االلتزام مستحيال أما الحاد  الطارئ فيجع  تافيذ مرهاا ال مستحيال، ويت تب على ذلك فرق ي  األثر 

عة عثم تافيذه، أما الحاد  الطارئ فال يااض ي االلتزام به ب  إذ أ  الانة الااهرة تؤدي إلى اواضاء االلتزام فال يتحم  املثين تب

أيرتث إلى الحث املعانل فتنزع الخسارة بر  املثين والثائن ويتحم  املثين شيئا من تبعة الحاد ".

أاوظر:
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، مما يبرز للقاض ي املحكم أن القوة القاهرة تعتبر مانعا من 110إرادة الطرفين، لذا ال يمكن التحكم فيها

توقعها وغير قابلة للمقاومة، فهي  موانع املسؤولية، فهي تظهر كحدث خارج عن إرادة اإلنسان ال يمكن

تشكل قوة قاهرة أيضا فيما يمكن توقعه ويستحيل رده إذا لم يكن باإلمكان دفعه للتصدي لهذه 

 111القوة التي تنتج عنها أضرارا بين الطرفين.

كما يمكن لهيئة التحكيم أن تعتمد على القانون الذي تحدده األطراف لتسوية كل الخسائر  

ا القوة القاهرة لالستثمار، وأما في حالة عدم االتفاق بين الطرفين يمكن االستناد إلى التي تسببت فيه

اتفاقية واشنطن التي تنص على أنه في هذه الحالة يتم تطبيق قانون الدولة املضيفة 

وتكون هذه االتفاقية مماثلة للقواعد القانونية التي يطبقها القاض ي، وما يميز التحكيم  ،112لالستثمار

أنه يمنح الحق للطرفين باالتفاق على قواعد قانونية تحكم النزاع بينهما، أي قد يتفقان على قانون هو 

أكثر من دولة مما يعطي املحكم سلطات أكبر في تطبيق القانون والقواعد العرفية وقواعد العدل 

الوطني وإنما واإلنصاف إذا سمح له األطراف القيام بذلك، أي أنه ليس محددا بنص قانوني كالقاض ي 

 .113اتفاق األطراف يعطيه صالحية أوسع

فهيئة التحكيم تكمن قوتها في فض كل النزاعات التي تنشأ بين طرفين أو أكثر طبقا للقانون 

املطبق في البلد املضيف، ألن التحكيم يرفع من القوة االقتصادية للبالد في تلك الحاالت التي تتعلق 

رادة الطرفين نظرا لخصوصيات عقود االستثمار في الحياة االقتصادية بالقوة القاهرة التي تكون خارج إ

واالجتماعية والسياسية لألطراف سواء املستثمر أو البالد املضيفة لالستثمار، فكل منهما يسلك 

 الطريق التي يمكن أن تحمي النشاط االقتصادي.

                                                                                                                                                         

ر االلتزام"، بر وت، _ عبث الرزاق أحمث السنهنري: "النسيط ي  شرح الااون  املثن ، وظرية االلتزام بنجه عام، النزء األول، مصاد

أ.645، ص 1152دار إحياء الت ا  العرب ، طبعة 
أ.324، ص2111، دار الثاافة، بر وت، طبعة 6زهثي يكن: شرح قاون  املنجبات والعاند الشباان ، النزء  -110
أ.325زهثي يكن: شرح قاون  املنجبات والعاند الشباان ، م.س، ص -111
أ.1165مارس  11اتفاقية واشاطن  -112
أ.111بث الخالق الثحمان : ضما  التناز  املال  لعاند االستثمار ي  إطار التحكيم الثول ، م.س، صع -113
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 املطشب الثان : دور هيئة التحكيم ي  استمرارية العاث االستثماريأ

تقوم هيئة التحكيم من خالل القواعد التي تتخذها في الحفاظ على استمرارية العقد 

االستثماري من أي إفالس لدى الطرفين املستثمر أو البلد املضيف لالستثمار، مما يخول لهذه الهيئة 

في الحفاظ على قدر من املساواة بين الطرفين، ألن مكانة هيئة التحكيم في إعادة التوازن العقدي 

، باعتبار أن إدراج شرط القوة القاهرة في 114مجال روابط االستثمار محدودة من الناحية القانونية

عقد االستثمار موجه إلى األطراف املتعاقدة إلعادة التوازن املالي، وأن اللجوء إلى التحكيم يكون عادة 

 .115وصال إلى وجوب إنهاء العقد في املراحل األخيرة التي يكون فيها الطرف املستثمر والبالد املضيفة قد

مما يجعل هيئة التحكيم تقوم بالحفاظ على استمرارية العقد فتختص بإعادة ضبط العالقة  

، فهيئة التحكيم تسعى دائما 116القانونية التي تربط املستثمر والبلد املضيف للحفاظ على االستثمار

املستثمر أو البالد املضيفة لالستثمار،  إلى التوفيق بين األطراف لحمايتهم من أي ضرر الذي قد يلحق

لتشجيع كل املستثمرين إلنجاز مشاريع اقتصادية لتنمية بلدان العالم الثالث، وهذا ما أثبتته هيئات 

، من 117التحكيم عبر الزمن في فض املنازعات التجارية الدولية عامة واملنازعات االستثمارية خاصة

                                                 
114 -PH. KAHN ; étude de quelques problèmes juridiques de la Gaz et les hydrocarbures gazeuse de développement 

des pays producteurs ; paris 1979 p481. 
115 -PH. KAHN : étude de quelques problèmes juridiques de la Gaz et les hydrocarbures gazeuse de développement 

des pays producteurs،op.cit, p482. 
116 -PH. KAHN : étude de quelques problèmes juridiques de la Gaz et les hydrocarbures gazeuse de développement 

des pays producteurs،op.cit, p483. 
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لتي تضاعف من صعوبة املهام امللقاة على عاتق هيئات خالل اإلشكاالت ذات الطبيعة الفنية ا

 .118التحكيم

هنا تبرز بامللموس قوة هيئة التحكيم في فض كل النزاعات التي تكون خارج عن إرادة الطرفين 

لحماية االستثمار من خالل تعيينها خبراء من ذوي االختصاص في مثل هذه الحاالت التي تكون القوة 

فاظ على استمرارية العقد االستثماري الذي يكون متعلقا برؤوس األموال القاهرة طرفا فيها، للح

 الالزمة للمشروعات االستثمارية للدولة املضيفة من جهة وللمستثمر من جهة أخرى.

وأخيرا، يمكن القول بأن التحكيم يعتبر العنصر األساس ي في حماية االستثمار، مما يلزم املستثمر 

طي األمان واستكمال القوة في الرفع من الجودة في فض املنازعات املتعلقة إتباع هذه الطريقة التي تع

باالستثمار، مما يعطي الحق في استمرار النشاط االقتصادي لدى الدولة ملحاربة الفقر والهشاشة 

االجتماعية، بحيث أن االستثمار أصبح اليوم يكرس مفهوم الحكامة والديمقراطية واملواطنة، فهيئة 

  تتخذ اإلجراءات بدون االستماع لألطراف املتضررة من اآلثار الذي يلحقها من طرف األخر,التحكيم ال 

وعليه، فالتحكيم هو الوسيلة التي يتبعها جل املستثمرين لحماية األموال التي تم استثمارها في 

في فض  بلدهم أو في غير بالدهم، وبالتالي فالتحكيم يبقى من بين الوسائل ذات الطابع الديمقراطي

النزاعات التي تعيب االستثمار وتجعله في طريق اإلفالس، وهذا ما يلجأ إليه املستثمرين في جل الحاالت 

 للحفاظ على االستثمار.  

أ

أ

أ
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أرع املسؤولية الناائية لشاائب الغ

 

 خالث لحشنس 

  اكدال باحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية 

أ

أماثمة:

خص الفقه اإلسالمي حيزا مهما من القواعد للعاجزين عن القيام بشؤونهم الخاصة سواء في 

 أنفسهم أو أموالهم، وذلك بإسناده مهمة االعتناء بهم للنائب الشرعي.

بة كما هو معلوم هي حلول إرادة شخص يسمى النائب محل إرادة شخص آخر يسمى والنيا

األصيل في إبرام تصرف قانوني تنصرف آثاره إلى ذمة األصيل كما لو كانت هذه اإلرادة صدرت منه 

 .119شخصيا

وفي مجال حديثنا، فالنيابة إما أن تكون شرعية أو قانونية. وقد سميت بهذا االسم ألن الشرع 

د مهمته وتنظيم القواعد التي يسير يقانون هو الذي يفرضها، وذلك بتعيينه للنائب الشرعي وتحدأو ال

عليها، وبهذا تختلف هذه النيابة عن النيابة العقدية التي تسمى بالوكالة ألن املوكل هو الذي ينشئها 

 بإرادته ويتفق مع نائبه على مداها ومدتها، وغير ذلك مما يلزم لتنظيمها.

يتم توفير حماية للقاصر وضع املشرع املغربي ضمانات خاصة وقوية، أهمها تخصيص وحتى 

القاصر بنيابة قانونية، تظل قائمة في مواجهة الغير الذي قد يستغل عدم اكتمال نضج القاصر العقلي 

وتكوينه الجسماني، وبذلك يكون املشرع املغربي سلك مسلك الفقه اإلسالمي فيما جاء به، وزاد عليه 
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بأن جاء بمستجدات حاول من خاللها خلق نوع من التوازن في الوالية بمنحه هذا الحق لكل من األب 

واألم على حد سواء، خالفا للفقه اإلسالمي ومدونة األحوال الشخصية، وإن كان املشرع في تعديالت 

 منح هذا الحق لألم لكن أخضعها في ذلك لبعض القيود. 5881

قهية والقانونية تختلف بخصوص سلطة كل من الولي أو الوص ي أو واملالحظ أن األحكام الف

 املقدم في مجال بيع عقار القاصر، باإلضافة إلى اختالف اإلجراءات املنظمة للبيع.

ولعل من أبرز الضمانات التي تهم حماية أموال القاصر خلق نظام قانوني منسجم، يمكن من 

 ا من شأنه اإلضرار بمصالح القاصر املالية.خالله إثارة مسؤولية النائب الشرعي عن كل م

وحتى يتم تطبيق هذا النظام، أوجب املشرع املغربي في هذا الباب على القاض ي املكلف بشؤون 

القاصرين محاسبة األولياء على تصرفاتهم في أموال القاصر تحت طائلة املسؤولية متى أخل هؤالء 

 بحكم القانون. األولياء واألوصياء بواجباتهم املفروضة عليهم

كما أن الفقهاء لم يختلفوا في اعتبار األولياء أمناء، فالوالد أمين في مال ولده، والوص ي أمين 

في مال من تحت وصايته، واملقدم أمين في مال من أسند إليه النظر في ماله من املولى عليهم بموجب 

 .قرار التعيين، غير أنه ال يجب مساءلة األمين إال في حدود معينة

وباعتبار القضاء هو الساهر على الرقابة املفروضة على النائب الشرعي، يمكنه أن يتخذ جميع 

اإلجراءات الالزمة للحفاظ على مصلحة القاصرين في حق النائب الشرعي، سواء بعزله أو ترتيب 

روع مسؤولية عليه حالة تفريطه أو إهماله، من هنا أتساءل عن مدى اعتناء مدونة األسرة وباقي ف

 القانون األخرى كالقانون الجنائي مثال، بالجوانب الحمائية الخاصة بأموال القاصر؟

سيما وأن هذا التساؤل هو األكثر كفالة بتبيان حدود عناية املشرع بأموال القاصر وفق 

 الشاكلة التي تجعلها في مأمن من الضياع.
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كما فعلت بالنسبة للوص ي أو  وإذا كانت مدونة األسرة لم تنص على أن الولي يسأل جنائيا،

املقدم، فإن هذا ال يعني أنه ال يمكن مساءلته ضمن هذا اإلطار، فمند عهد بعيد ، والقانون الجنائي 

مهتم بشؤون القاصرين سواء تعلق األمر باألحداث الجناة ، أو القاصرين الخاضعين للنيابة الشرعية. 

 )املطلب األول(.

لتشريع األسري املغربي في مجال مسؤولية الوص ي أو املقدم عن وكما تمت اإلشارة آنفا، فإن ا

أموال القاصر كان أكثر وضوحا باملقارنة مع مسؤولية الولي في نفس املجال، حيث يمكن للوص ي أو 

املقدم أن يسأل جنائيا وفق نصوص القانون الجنائي املغربي، دون إغفال نظام املحاسبة والرقابة 

 سرة )املطلب الثاني(.الذي جاءت به مدونة األ 

أاملطشب األول: مسؤولية النل  جاائيا

األصل أن كل من ارتكب فعال يشكل جريمة من منظور القانون الجنائي يجب أن يحال على 

النيابة العامة لتحريك املتابعة ضده. ومسؤولية النائب الشرعي في هذا الصدد قد ترتبط باإلخالل 

ونظرا للسلطات املطلقة التي يتمتع بها الولي في إدارته ألموال أبنائه  بااللتزامات املالية تجاه القاصر،

القاصرين، فإن عدة تساؤالت تطرح، من بينها، ما هو أساس هذه املسؤولية ؟ )الفقرة األولى(، وفي 

 حال وقوع الولي تحت طائلة املسؤولية، ما هو أثر ثبوت هذه املسؤولية ؟ )الفقرة الثانية(.

أ: أساس املسؤولية الفارة األولى

تقوم املسؤولية الجنائية كلما اقترف املجرم لألفعال املحظورة بمقتض ى فصول القانون 

الجنائي، إذ املبدأ في القانون الجنائي أن ال جريمة وال عقوبة إال بنص، وهو ما يسمى بمبدأ الشرعية 

 الجنائية.

هي التي تقع تحت طائلة  وقد أجمع الفقه اإلسالمي على أن تصرفات الولي على النفس،

املسؤولية الجنائية. أما تصرفاته على املال، فإنها تقع تحت طائلة املسؤولية املدنية، إذ أجمع الفقهاء 
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عن تعد أو إهمال، فإنه ال ينجو من الضمان في  –القاصر  –على أن الولي إذا أتلف أموال املولى عليه 

 .120كلتا الحالتين

ي في مدونة األسرة، نجده لم ينص على مسؤولية الولي جنائيا حالة بالرجوع إلى املشرع املغرب

، لذلك يتعين الرجوع إلى القانون املغربي 121إخالله بالتزاماته تجاه املولى عليه الذي يكون قاصرا

، فاألصل أن كل من ارتكب فعال يشكل جريمة، يتعين تحريك املتابعة 122لتحديد مدى مسؤولية الولي

 .123الولي جنائيا في هذا الصدد مرتبطة  بالتزاماته املالية تجاه القاصرفي حقه، ومسؤولية 

وتقوم املسؤولية الجنائية للولي عن أموال القاصر، في حالة ارتكابه ألحد الجرائم التي تقع على 

 .124األموال، كجرائم السرقة وإساءة االئتمان أو النصب وغير ذلك

الولي الجنائية، وفقا لقواعد القانون الجنائي  وعليه، فإنه يمكن للمحكمة أن تقرر مسؤولية

 –القاصر  –التي تحرم مجموعة من السلوكات والتصرفات التي قد يرتكبها الولي تجاه املولى عليه 

وتحددها عقوبات مناسبة، لكون تلك السلوكات والتصرفات تخل بالواجبات وااللتزامات التي تفرضها 

 .125تنص على إمكانية مساءلة الولي جنائياالوالية، وذلك رغم أن  املدونة لم 

إال أن املشرع الجنائي املغربي أعفى األب من العقاب في حالة ارتكابه مجموعة من الجرائم، 

كجريمة إساءة االئتمان والنصب، وخيانة األمانة.، وإخفاء املسروق، متى ارتكبها األب في حق أبنائه 
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وسيلة  –كاألستاذ الشافعي  –كان في نظر البعض  وفروعهم العتبارات أخالقية واجتماعية، وإن

 .126لتعريض أموال القاصر للخطر، وتطاول يد أبيه عليها

ويمكن إرجاع هذا اإلعفاء إلى فكرة الوحدة والتضامن العائلي التي تسود داخل األسرة 

 الواحدة، والتي هي في الواقع حقيقة اجتماعية ال يمكن للقانون الجنائي تجاهلها.

إلى ذلك، فاملشرع الجنائي املغربي نظر إلى األبوين من زاوية وفور الشفقة والعطف إضافة 

إعفاء اآلباء من عديد وسائل الرقابة املفروضة  –في نظر املشرع  –وإيثارهم ألبنائهم، مما أمكن معه 

ثبوت  على غيرهم عند إدارتهم ألموال القاصر، إال أن االعتماد على افتراض وفور الشفقة والعطف مع

 قيام األب بسرقة أموال ابنه يبدو أمرا مستغربا.

وعلى مستوى القانون املقارن نجد القانون التونس ي رتب املسؤولية الجنائية لألبوين عند 

قيامهما ببعض األعمال املضرة بشخص القاصر )كجريمة إهمال العيال أو االمتناع عن النفقة(، لكن 

 فات املضرة بماله، يبدو أن األمر يختلف بالنسبة للتصر 

، وذلك طبقا ملقتضيات الفصل 127إذ إنهما ال يعتبران سارقين إذا اختلسا أشياء تابعة البنهم

من املجلة الجنائية الذي نص على أنه "ال يعد سرقة كل اختالس يقوم به األصول على حساب  666

 و كانت محجوزة".أوالدهم إال إذا كانت األشياء املختلسة على ملك الغير كليا أو جزئيا أ

من  682غير أنه يمكن مساءلة األبوين بتهمة التحايل أو خيانة األمانة، وذلك بمقتض ى الفصل 

 .128املجلة الجنائية التونسية

                                                 

سومة غزالي: الطابع الزجر لمدونة األسرة، رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص في المهن القضائية والقانونية،  -126 
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 .32ص: 

 .333ص: الوالية على المال، دار محمد علي للنشر تونس، دون ذكر الطبعة والسنة  سامي العيادي -127 

 المرجع نفسه -128 



 

 

 

124 

وعليه، فإنه يجب على الولي أن يعتبر أموال القاصر املوجودة تحت واليته أمانة بيده عليه 

موال ملا يوفر مصلحة القاصر، فإذا ما استعمل الولي رعايتها وصيانتها، كما يجب عليه تسخير هذه األ 

في غير مصلحة هذا األخير، فإنه يتحمل  سلطته األبوية أو السلطة التي تخولها له الوالية على القصر

 .129مسؤولية ذلك ملا ينص عليه القانون 

ؤون وتجدر اإلشارة، إلى أنه سواء تعلق األمر بمساءلة الولي مدنيا أو جنائيا فإن قاض ي ش

القاصرين هو الطرف املخول له إثارة هذه املسؤولية وفق ما يظهر له من خالل صلته بالولي عبر 

التقارير التي يتسلمها، أو ما قد يبلغ إليه عبر النيابة العامة وعبر كل من يهمهم مصلحة القاصر، ويحيل 

إال أن ثبوت  .ها إلى املحكمةامللف على النيابة العامة التي تحرك املتابعة الجنائية ضد الولي وترفع

 مسؤولية الولي جنائيا من أجل جريمة في حق أبنائه القاصرين يترتب عليها تجريد الولي من الوالية.

أالفارة الثاوية: أثر ثبنت املسؤولية 

يفترض في النائب الشرعي األمانة في قيامه على مصالح املحجور، ويزداد هذا االفتراض، قوة 

ر بوالية األبوين، فهما أقرب الناس إلى القاصر، وأكثرهما حرصا على مصالحه، إال أن عندما يتعلق األم

األمانة قد تغيب عند بعض األولياء فيعمدون إلى خلط أموالهم بأموال أوالدهم، ويستغلونها في مآربهم 

 .130الخاصة، أو يهملونها، فيكون مصيرها الضياع أو الهالك

، وبالتالي تجريد األب من الوالية على أبنائه القصر 131ي جنائيامما ينتج عنه ثبوت مسؤولية الول

من مدونة األسرة حيث جاء فيها: "األب هو الولي  616بمقتض ى حكم قضائي، وهو ما تنص عليه املادة 

 على أوالده بحكم الشرع، ما لم يجرد من واليته بحكم قضائي،....".

                                                 

 .171س، ص:  آسية بنعلي، م. -129 

ئية المرصدة لحماية األسرة في المدونة، وحدة التكوين والبحث، قانون األسرة المؤسسات القضاجميلة المهوطي،  -130 

المغربي والمقارن، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة عبد الملك السعدي، طنجة، السنة الجامعية 

 .130، ص:3004/3006
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منه على أنه  99رع املغربي ينص في الفصل وبالرجوع إلى مقتضيات القانون الجنائي نجد املش

"يتعين على املحكمة أن تحكم بسقوط الوالية الشرعية على األوالد عندما تصدر حكما من أجل جناية 

أو جنحة معاقب عليها قانونا بالحبس إرتكبها أحد األصول على شخص أحد أطفاله القاصرين، إذا 

السلوك العادي للمحكوم عليه يعرض أوالده ثبت لديها وصرحت بمقتض ى نص خاص بالحكم، أن 

 القاصرين لخطر بدني أو خلقي...".

انطالقا من الفصل األخير، فإن الولي أبا كان أو أما، يجرد من واليته متى توفرت الشروط 

 التالية:

 عند ارتكاب الولي جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس. -

 عند صدور حكم بإدانة الولي. -

حكم بسقوط الوالية التي ثبت للمحكمة أن السلوك العادي للولي يعرض أوالده عند صدور  -

 القاصرين لخطر بدني أو خلقي.

يرى أن الشرط األخير غير ضروري، والرأي فيما أعتقد أن الباحث قد  132أحد الباحثين غير أن

خير يعتبر دليال صادف الصواب، وذلك ألن مجرد الحكم باإلدانة كاف للتجريد من الوالية كون هذا األ 

 قاطعا على أن سلوك الولي يشكل خطرا على األطفال املوجودين في عهدته.

 من القانون الجنائي فقال: 99وقد علق األستاذ أحمد الخمليش ي على الفصل 

 عبارة  99املشرع املغربي يستعمل في الفصل 

ألب ثم األم، وذلك راجع "ارتكبها أحد األصول"، بينما الوالية في القانون املغربي تحصر في ا

 .133لكونها مقتبسة من صياغة القانون الفرنس ي

                                                 

حماية مصلحة القاصر في مدونة األسرة على ضوء العمل القضائي، بحث نهاية  محمد الصدوقي، رشيد عدي، -132 

 .60، ص: 3003/3002التمرين بالمعهد العالي للقضاء، السنة 
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كما أكد أن املشرع املغربي لم يعمل على تنظيم األحكام الخاصة بالتجريد، ال من حيث فترته 

 .134وال من حيث من تنتقل إليه وشروط وكيفية استرجاع الولي للوالية على أبنائه

ة الولي بعقوبة جنائية نتج عنها الحجر بعقوبة إضافية، فإن وتجدر اإلشارة إلى أنه في حالة إدان

هذا الحجر الذي يترتب عليه حرمان املحكوم عليه من مباشرة حقوقه املالية طوال مدة تنفيذ العقوبة 

األصلية، ينعدم معه مبرر تجريده من أهلية إدارة أموال القاصر، ألن هذا الحجر ليس سببه انعدام 

 .135كما أن التجريد ال يتم إال بنص القانون التمييز أو نقصانه 

وبالتالي على املشرع التدخل للحسم تأييدا للرأي القائل بأن مسألة الحجز القانوني الناتج عن 

إدانة جنائية، تمس بالوالية على األبناء، آخذا بعين االعتبار أن حرمان الولي من مباشرة حقوقه املالية 

شرة التصرفات على أموال من تحت واليته، تحقيقا للقاعدة القائلة يؤدي تلقائيا إلى حرمانه من مبا

بأن: "من ال والية له على ماله، فال والية له على مال غيره" إذ هو هذا عين املنطق ولبه، فكيف 

 لشخص فقد أهليته في ماله أن نسمح له بالتصرف في مال من هو أحوج منه ؟ .

من الرسم التشريعي املنظم  60ع املصري في املادة وعلى مستوى القانون املقارن نجد املشر 

للوالية على املال ينص على أنه: "إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب تصرف الولي، أو ألي سبب 

، 48آخر، فللمحكمة أن تسلب واليته أو تحد منها". بخالف الوص ي الذي خصه التشريع ذاته في املادة 

 .136ن الوصايةبحاالت معينة تستوجب تجريده م

                                                                                                                                                         

، 222، ص: 1229أحمد الخمليشي: التعليق على قانون األحوال الشخصية، الجزء الثاني، مطبعة المعارف الجديدة،  -133 

 .19هامش 

 المرجع نفسه -134 

إدارة أموال القاصر من خالل مدونة األسرة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون مليكة غنام،  -135 
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وعلى نفس املنوال سار التشريع الجزائري، إذ بدوره تعرض ملسألة سحب الوالية حيث نص 

 .137على أن الولي تنتهي واليته بإسقاط الوالية عنه دون أن يورد تفسيرا لذلك

وعلى غرار التشريعين السابقين نظم املشرع التونس ي مسألة عزل الولي الشرعي، إذ نص 

ة األحوال الشخصية التونسية على أنه: "لألب ثم لألم ثم للوص ي الوالية على من مجل 511الفصل 

ما ورد في  138القاصر أصالة وال تبطل إال بإذن من الحاكم ألسباب شرعية".ومن األسباب الشرعية

من مجلة األحوال الشخصية في الفقرة الخامسة منه: "يمكن للقاض ي أن يسند مشموالت  62الفصل 

م الحاضنة إذا تعذر على الولي ممارستها أو تعسف فيها أو تهاون في القيام بالواجبات الوالية إلى األ 

 املنجزة عنها على الوجه االعتيادي".

و بالرجوع إلى التشريع الوطني ففي اعتقادي أن نصوص محاسبة الولي ال ترقى إلى املستوى 

ي يجب أن تأخذ حيزا مهما من الذي يرى أن محاسبة الول 139املطلوب، لذا أتفق مع أحد الباحثين

نصوص التشريع املغربي، بعد أن تبذلت النفوس وتفككت كثير من الروابط العائلية، وتغيرت الكثير 

من أوضاعنا االجتماعية، مما يستلزم سن املزيد من القواعد القانونية التي تبين كيفية وأسلوب 

 ماية القاصر بشكل كامل.محاسبة األولياء، ألن النصوص املوجودة حاليا ال تكفل ح

لذا على املشرع املغربي النص صراحة على إمكانية عزل الولي أو تجريده من واليته كلما أخل  

بالتزاماته تجاه املولى عليه )القاصر(. واملشرع إن هو أوجد نصوصا بهذا الخصوص، يكون قد أوجد 

جتمع، مما يتوافق ونهج التشريعات متوالية تؤدي إلى حماية حقوق القاصرين بما يتوافق وتغيرات امل

املقارنة التي خولت للمحكمة سلب والية الولي أو الحد منها، إذا تصرف تصرفات تضر بمصلحة 

القاصر، أو شكلت خطرا على أمواله. وإذا عرف بسوء التدبير أو اإلهمال الجسيم، فال تعود إليه 

 بب. الوالية إال بقرار من املحكمة بعد التأكد من زوال الس
                                                 

 من قانون األسرة الجزائري. 21الفقرة الرابعة من المادة  -137 

 .321سامي العيادي، م.س، ص:  -138 
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أاملطشب الثان : املسؤولية الناائية لشنص ي واملاثم

من مدونة األسرة على أنه يمكن مساءلة الوص ي أو املقدم جنائيا عند  612تنص املادة 

 االقتضاء.

ن بتسيير أموال القاصر بما يحقق مصلحته، فقد تسول له اوباعتبار أن الوص ي أو املقدم ملزم

املستندات والحجج )الفقرة األولى(، كما يمكن أن يسأل جنائيا  نفسه تزوير الحسابات السنوية أو 

 أيضا باعتباره خائنا لألمانة أو متورطا في قضية نصب أو سرقة )الفقرة الثانية(.

أالفارة األولى: مساءلة النص ي واملاثم بجريمة التزوير

الحقيقة عمدا، بغية  تعد جريمة التزوير من الجرائم املاسة بالثقة العامة والتي تقوم على تغيير 

 خداع الغير بوقائع كاذبة وغير صحيحة.

 :140وبالرجوع إلى القانون الجنائي املغربي، نجد أن املشرع املغربي حصر جرائم التزوير فيما يلي

 115التزوير في األوراق الرسمية أو العمومية املنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول من  -

 من ق.ج. 116إلى 

في األوراق العرفية أو املتعلقة بالتجارة أو البنوك املنصوص عليها وعلى عقوبتها في التزوير  -

 من نفس القانون. 118إلى  112الفصول 

التزوير في أنواع خاصة من الوثائق اإلدارية والشهادات املنصوص عليها وعلى عقوباتها في  -

 من نفس القانون. 162إلى  160الفصول 

                                                 

 .130-112يسمينة الكسكاسي، م.س، ص:  -140 
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الذي عمد إلى تزوير أوراق أو مستندات الحساب امللزم  -املقدم  ويمكن اعتبار الوص ي أو 

بتقديمه إلى القضاء، بغية تضليل هذا األخير، وذلك بتغيير الحقيقة من خالل إثارة وقائع غير 

مسؤوال جنائيا وفق أحكام   -صحيحة، الش يء الذي قد يترتب عنه إلحاق ضرر بمصالح القاصر املالية 

 .141جريمة التزوير

 165عرف املشرع املغربي في القانون الجنائي التزوير، متى وقع في األوراق، في الفصل  وقد

بقوله "هو تغيير فيها بسوء نية تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا في محرر بإحدى الوسائل املنصوص 

 عليها في القانون".

و املقدم بشأنها من خالل هذه املادة يتضح أن عناصر جريمة التزوير املمكن متابعة الوص ي أ

 هي:

 أوال: تغيير الحقيقة بالطرق التي حصرها القانون 

فالعبرة لقيام التزوير هو بتغيير الحقيقة فقط، سواء كان التغيير متقنا لدرجة أال يتفطن له إال 

الخبراء املتخصصون، أو كان مما يمكن اكتشافه من األشخاص العاديين، لذا فالتزوير قائم في 

 الحالتين.

من يرى أن التغيير الذي ال ينخدع به حتى السذج املغفلون من الناس الذين  142ن الفقهبل م

 ال دراية لهم باألموال، يشكل تزويرا أو على األقل محاولة له.

من القانون الجنائي، نجده يعتبر أن التزوير قائم كلما تغيرت  115وبتمعن أكثر في الفصل 

ببا في إلحاق الضرر بالغير، بغض النظر عن الشخص الذي الحقيقة بسوء نية، وكان هذا التغيير س

 يكون قد صدر منه.

                                                 

عن بيع عقار القاصر، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في صالحيات النائب الشرعي ومسؤوليته أنس وقا،  -141 

القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث، تشريعات األسرة والهجرة، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة 

 .70، ص: 3007/3003محمد األول، وجدة، السنة الجامعية 

 .362، ص: 1234لجنائي الخاص، الجزء األول، مكتبة المعارف، الرباط، الطبعة الثانية أحمد الخمليشي: القانون ا -142 
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 ثانيا: أن يكون تغيير الحقيقة حاصال في محرر من املحررات

وال يعتبر كل تغيير للحقيقة تزويرا في القانون، إنما ينبغي أن يكون هذا التغيير للحقيقة واقعا 

 .143أوفي محرر ثابت التاريخ في محرر من املحررات، سواء كان في محرر رسمي

 ثالثا: أن يكون من شأن هذا التغيير للحقيقة إحداث ضرر 

والضرر هو كل مساس بحق أو بمصلحة للشخص مساسا يفوت عليه ربحا أو يكبده خسارة أو 

 .144يؤذيه في مركزه االجتماعي أو في عاطفته أو شعوره

 وكنتيجة لهذا التعريف فالضرر نوعان:

 موال واملمتلكات وهو في الغالب يتجلى في جريمة التزوير.ضرر مادي: يلحق األ 

 ضرر معنوي: يكون محله شرف الشخص واعتباره.

 رابعا: توفر سوء النية

والتزوير هو من الجرائم العمدية، حيث يلزم لقيامها الركن املعنوي ولقيام هذا األخير يجب 

أو املقدم إلى تغيير الحقيقة في محرر رسمي توفر القصد الجنائي، وهو يتوافر إذا اتجهت إرادة الوص ي 

أو ثابت التاريخ، أو بنكي وتجاري بالطرق التي حددها القانون، وهو عالم بحقيقة ما يقوم به من 

 .145الناحية الواقعية والقانونية

                                                 

محمد قادري، تدبير أموال القاصرين، رسالة لنيل دبلوم الماستر في المهن القانونية والقضائية، كلية العلوم القانونية  -143 

 .143، ص: 3010/3011سنة الجامعية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد الخامس السويسي، الرباط، ال

 .162عبد الواحد العلمي، القانون الجنائي المغربي القسم الخاص، مطبعة النجاح الجديدة البيضاء، ص:  -144 

 .149محمد قادري، م.س، ص:  -145 
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وفي حال ما لجأ الوص ي أو املقدم إلى تزوير الحسابات السنوية وكان في ذلك إضرار بمصالح 

ت الجريمة مستوفية ميعاقب طبقا للنصوص القانونية املنظمة لجريمة التزوير، ماداالقاصر، فإنه 

 .146لكافة شروطها

وقد يحدث أن يقوم الوص ي أو املقدم بإبرام عقود صورية، وهو بصدد تسيير شؤون القاصرين 

عقد بيع املالية، وهذه االتفاقات الصورية قد تكون في الغالب نسبية؟ كأن يذكر الوص ي أو املقدم في 

ثمنا أقل  من الثمن الحقيقي ألخذ الفرق بينهما لنفسه فهل يمكن  –في البيع باملراضاة  –عقار القاصر 

 معاقبة الوص ي أو املقدم بتهمة التزوير في املحررات؟

اختلفت اآلراء بين من يعتبر الصورية* تزويرا يعاقب عليه نظرا ملغايرة العقد الصوري 

عقد املستتر، ويكون القصد الجنائي متوفر في هذه الحالة. وبين من يذهب إلى للحقيقة التي يتضمنها ال

عدم العقاب على الصورية باعتبارها تزويرا إال إذا مست حقا للغير تعلق بالتصرف، فإذا تجاوزت 

 .147حدودها إلى املساس بحق الغير أو بمركز قانوني حسب هذا االتجاه، كانت هناك جريمة التزوير

في إحدى قراراته،  148قات القضائية لجريمة التزوير، ما قض ي به املجلس األعلىومن التطبي

حيث جاء فيه: "... ملا كان الطاعن قد قام فعال بإحضار امرأة لتحل محل زوجته، ووقع عليها اإلشهاد 

من  114من طرف العدلين بما صرحت به على أساس أنها زوجته، فإن ذلك كان كافيا لتطبيق الفصل 

ن الجنائي املتعلق بجريمة التزوير باستبدال شخص بآخر واإلشهاد عليه على أنه ذلك الشخص القانو 

 .149وتضمين ذلك في كناش العدلين ولو لم يحرر به رسم عدلي بعد"

                                                 

 .130يسمينة الكسكاسي، م.س، ص:  -146 

  .Omar Mounir . le nouveau droit de la familleau. op. cit .p. 154انظر أيضا :  -      

نظر حول هذا الموضوع: فايز السيد اللمساوي وأشرف فايز اللمساوي، الدفوع القانونية والمشكالت القضائية حول ا -

وما  109، ص: 3010النصب وخيانة األمانة والجرائم المرتبطة بها، المركز القومي بإصدار القانونية، الطبعة األولى، 

 بعدها.

 .136-134ي، م.س، ص: آسية بنعل -147 

 محكمة النقض حاليا. -148 

منشور بمجموعة  ،1230أبريل  2، بتاريخ 69361ملف جنائي ،  922قرار صادر عن المجلس األعلى، عدد  -149 
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من مدونة األسرة  661ومما تجدر اإلشارة إليه أن القاصر الذي بلغ سن الرشد بمقتض ى املادة 

تعلقة بالحسابات والتصرفات املضرة بمصالحه ضد الوص ي أو املقدم له كامل الحق في رفع الدعاوى امل

وكل شخص كلف بذات املوضوع، غير أن هذه الدعاوى تتقادم بمرور سنتين بعد بلوغه سن الرشد، 

 باستثناء حالة التزوير أو التدليس أو إخفاء وثائق، فتتقادم بسنة بعد العلم بذلك.

أاثم بجريمة خياوة األماوةالفارة الثاوية: مساءلة النص ي وامل

تعتبر جريمة خيانة األمانة من الجرائم املاسة باألموال، وهي تنطوي على غدر وخيانة من قبل 

، مع جريمة السرقة في كون كل 150الفاعل بمن ائتمنه والثقة التي أودعت فيه. وتشترك هذه الجريمة

ان مع ذلك في الوسيلة التي يقع بها منهما يهدف إلى اغتصاب مال الغير واختالسه، إال أنهما يختلف

االختالس، ففي جريمة السرقة يحصل االختالس باللجوء إلى اغتصاب حيازة املال املنقول من صاحبه، 

 أما في خيانة األمانة فإن املختلس يضيف ما تحت يده إلى ملكه بالجحود والتنكر ملا أودع فيه من ثقة.

بقوله  142نجده نص على جريمة خيانة األمانة في املادة وبالرجوع إلى القانون الجنائي املغربي 

"من اختلس أو بدد بسوء نية، إضرارا باملالك أو واضع اليد أو الحائز، أمتعة أو نقودا أو بضائع أو 

سندات أو وصوالت أو أوراقا من أي نوع تتضمن أو تنش ئ التزاما أو إبراء كانت سلمت إليه على أن 

تعمالها أو استخدامها لغرض معين، يعد خائنا لألمانة ويعاقب بالحبس من يردها أو سلمت إليه الس

 ستة أشهر إلى ثالث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم.

وإذا كان الضرر الناتج عن الجريمة قليل القيمة، كانت عقوبة الحبس من شهر إلى سنتين 

خالل بتطبيق الظروف املشددة املقررة في والغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما مع عدم اإل 

 ".110و 149الفصلين 

                                                 

 .127سرة، م.س، ص: مليكة غنام، إدارة أموال القاصر من خالل مدونة األ -150 
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وباستقراء هذه املادة نالحظ أن الركن املادي لهذه الجريمة قد يستوعب أفعاال يرتكبها الوص ي 

 أو املقدم ويظهر ذلك جليا من خالل العناصر الثالثة للركن املادي للجريمة.

يل األمانة: ويقصد باألموال املنقوالت كيفما اختالس أو تبديد األموال املسلمة على سب -5

، وال يشترط املشرع املغربي عالقة محددة بين من سلم هذه األموال ومن استلمها حتى تقوم 151كانت

هذه الجريمة، خالفا للقانونين الفرنس ي واملصري اللذان يفرضان:أن يكون تسليم هذه األموال في إطار 

 عقود كالوديعة والوكالة.

س أو تبديد األموال املسلمة: فاالختالس هو محاولة متسلم األموال توجيه إرادته من اختال  -6

أجل تملك األموال التي تسلمها والتصرف فيها وكأنه مالك لها، وهذه هي الحالة التي يمكن تصورها 

 كفعل جنائي للوص ي أو املقدم أما التبديد فصورته إتالف املنقول أو إحراقه ألي سبب كان.

قق الضرر بسبب االختالس أو التبديد وسواء كان الضرر ماديا أو معنويا، فال يشترط إال تح -1

 أن يكون قد وقع فعال، أما الضرر املحتمل فال يشمل حكم هذه الجريمة.

إضافة إلى الركن املادي يجب توفر العنصر املعنوي أيضا لقيام هذه الجريمة، والذي يتحقق 

ملبدد بأن حيازته للمنقول الذي يختلسه أو يبدده حيازة ناقصة وأن من ناحية، بعلم املختلس أو ا

 .152ملكيته عائدة للغير، ومن ناحية أخرى، باتجاه إرادة الجاني إلى تنفيذ الواقعة اإلجرامية

جريمة خيانة األمانة إذن هي إخالل باألمانة، فالوص ي أو املقدم املؤتمن على القاصر في ماله 

ما سلم إليه من أموال القاصر بما يحقق مصلحة هذا األخير، على أن  ونفسه، عليه أن يستخدم

                                                 

والمنقوالت في حالتنا هاته، هي تلك المتحصل عليها ببيع عقار القاصر بالتراضي، سواء أكان البيع نتيجة عدم  -151 

وصول قيمة العقار للمبلغ الذي يوجب البيع القضائي أو تجاوزه ولكن لم يحضر أي من المتزايدين للمزاد العلني، وأذن 

 لبيع بالمراضاة لتوفر الثمن المناسب.القاضي للوصي أو المقدم با

أحكام بيع أموال القاصر في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة وحدة يوسف المختاري،  -152 

حمد جامعة م واالجتماعية واالقتصاديةالتكوين والبحث: القانون المدني المعمق، شعبة القانون الخاص، كلية العلوم القانونية 

 .33، ص: 3007-3006الخامس، أكدال، الرباط، السنة الجامعية 
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يسلمها لهذا األخير بعد بلوغه سن الرشد، أو ملن يتولى شؤونه حالة انتهاء مهمة الوص ي أو املقدم 

 .153بسبب آخر غير بلوغ القاصر سن الرشد

لألمانة يعاقب طبقا وعليه فإذا ما أخل الوص ي أو املقدم بما تم ائتمانه عليه اعتبر خائنا 

ملقتضيات املادة السالفة الذكر، على أن تتحقق أركان جريمة خيانة األمانة من ركن مادي ومعنوي 

 .154وقصد جنائي

أو تبديده للمنقول  –الوص ي أو املقدم  –ويرى األستاذ عبد الواحد العلمي أن اختالس األمين 

اضع اليد، إال إذا لحق املجني عليه ضرر فعلي من املؤتمن عليه ال يقع إضرارا باملالك أو الحائز أو و 

تصرف األمين، أما الضرر املحتمل فال يرى كفايته للعقاب، خاصة وأن املشرع املغربي من خالل 

من القانون الجنائي خفف عقاب هذه الجريمة عندما يكون الضرر  142الفقرة الثانية من الفصل 

 .155عن الجريمة قليل القيمة

رر يعتبر عنصرا مستقال في جريمة خيانة األمانة في القانون املغربي يلزم إثباته إجماال فإن الض

 إلى جانب إثبات االختالس أو التبديد.

إضافة إلى ذلك فالوص ي أو املقدم إذا أساء استغالل أموال القاصر على نحو أصبح معه تنفيذ 

مانة، وبما أن املشرع املغربي اعتبر االلتزام بالرد مستحيال أو بعيدا اعتبر مرتكبا لجريمة خيانة األ 

، 156مسؤولية الوص ي أو املقدم مسؤولية الوكيل بأجر، فإن هذه الصفة ترفع من عقوبة خيانة األمانة

من القانون الجنائي على أنه: "ترفع عقوبة خيانة األمانة إلى الحبس من سنة إلى  148إذ ينص الفصل 

الف درهم، في الحاالت اآلتية: ... إذ ارتكبها أجير أو موكل خمس سنوات والغرامة من مائتين إلى خمسة آ

 إضرارا بمستخدمه أو موكله".

                                                 

 .132آسية بنعلي، م.س، ص:  -153 

 نفس المرجع، نفس الصفحة.  -154 

 .141محمد قادري، م.س، ص: -155 

 .342مليكة غنام، إدارة أموال القاصر على ضوء التشريع المغربي والعمل القضائي، م.س، ص:  -156 
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وعليه فالوص ي أو املقدم يعتبر وكيال وأمينا في نفس الوقت على مال القاصر يعاقب بصفته 

كوكيل،  وكيال وأمينا في آن واحد، فعليه أن يحفظ األمانة كأمين ويتوخى العناية الالزمة في تنفيذ مهامه

، وذلك 157لذا ينبغي أن يساءل الوص ي أو املقدم عن مجرد توافر نية اإلضرار بمصالح القاصر املالية

من أنه ال ينبغي متابعة أو إدانة شخص من أجل جريمة خيانة األمانة  158خالف ما قرره املجلس األعلى

 .159قبل معرفة ما ستؤول إليه املحاسبة

عملت في مجال تقنين نظام محاسبة الوص ي أو املقدم نخلص من كل هذا أن مدونة األسرة، 

على إدراج قواعد قانونية تعد من صلب قانون الشكل ضمن موادها التي تدخل في إطار قانون 

 املوضوع.

عموما فاملسؤولية الجنائية للوص ي أو املقدم تأخذ أبعادا مختلفة، وذلك على حسب نوعية 

دم، حيث يمكن متابعة الوص ي أو املقدم بجرائم أخرى األفعال املرتكبة من طرف الوص ي أو املق

كالسرقة والنصب وغيرهما من األفعال التي وردت في القانون الجنائي، وذلك بغية حماية مصالح 

 القاصر وحفظ األمن العام املجتمعي.
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أتطنر النهنية ي  امللرب بر  الاص الااونن  واملمارسة 

 

 سعاد صب يأ 

 القانون العام والعلوم السياسيةدكتورة في في  

أ

 ماثمة:

لففم تعففد الدولففة املركزيففة، مهمففا بلغففت إمكاناتهففا املاديففة والبشففرية قففادرة اليففوم علففى إرسففاء قواعففد 

الديمقراطيففففة ،وتوسففففيع قاعففففدة املشففففاركة السياسففففية ألكبففففر شففففريحة ممكنففففة مففففن السففففكان دون اللجففففوء إلففففى 

مي الترابفففي، للبلفففوغ إلفففى أحسفففن تفففدبير ممكفففن، وبحكفففم وجفففود الحكامفففة الترابيفففة كنظفففام إلدارة الفعفففل العمفففو 

، فففففففإن هفففففففذه األخيففففففرة ال يمكنهففففففا تحقيففففففق املردوديفففففففة 160تففففففرابط بففففففين الحكامففففففة الترابيفففففففة والسياسففففففة الجهويففففففة

املطلوبففففة، إال مففففن خففففالل النهففففوض باملجففففال الترابففففي، انطالقففففا مففففن تففففوفير وسففففائل العففففيش الكففففريم للسففففكان، 

 والتجهيزات األساسية.

هبفففففوب ريفففففاح الديمقراطيفففففة التفففففي تقتضففففف ي توسفففففيع دروب املشفففففاركة ففففففي إشفففففباع الحاجفففففات فأمفففففام 

املحليفففة للسفففكان، أعفففد املغفففرب امليثفففاق الفففوطني لعفففدم التمركفففز، بغيفففة إقامفففة نظفففام فعفففال إلدارة الممركفففزة 

يشففكل قطيعفففة حقيقيففة مفففع املركزيففة املتحجفففرة، ويهففدف إلفففى نقففل صفففالحيات مركزيففة وانتظامهفففا فففي أقطفففاب 

 جهوية. تقنية

وتبقى الجهوية اإلطار املالئم لتحقيق التنمية وبلفوغ أرقفى صفور الديمقراطيفة التشفاركية، وتنزيفل 

مبففادئ الحكامففة الجيففدة، ممففا يسففاعد علففى خلففق هيكففل قففادر علففى دمففج كففل عوامففل التنميففة مففن أجففل إقففالع 

                                                 
160 - Bouuachik Ahmed « La régionalisation un nouveau mode de gouvernance territoriale » 
REMALD ;N°67 ,collection thèmes actuels ,2010, P69 . 
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ق ففففي العديفففد مفففن اقتصففادي حقيقفففي منشفففود. علمفففا أن التنميفففة الشفففاملة واملسففتدامة رهفففان صفففعب التحقيففف

دول العفففففالم الثالفففففث، والزالفففففت معظفففففم الفففففدول تحشفففففد لهفففففا األدوات التفففففي تراهفففففا مالئمفففففة ملجابهفففففة التحفففففديات 

املعاصففرة، والحففد مففن االخففتالالت االقتصففادية والتباينففات االجتماعيففة، ويمكففن إجمففاال اختففزال االعتبففارات 

 ن:التي قادت املغرب إلى تبني أسلوب الجهوية في عنصرين أساسيي

عمففففففق االخففففففتالالت والفففففففوارق الجهويففففففة التففففففي تظهففففففر علففففففى مسففففففتوى توزيففففففع السففففففكان، وتوزيففففففع  (5

 األنشطة االقتصادية واالستثمارات العمومية.

عجز الدولة املركزية على مواجهفة تحفديات التنميفة مفن خفالل عفدم التقلفيص مفن الففوارق  (6

 االجتماعية.

ا صفففرفا، وإنمفففا هفففي رهفففان مفففن أهفففم فالجهويفففة اليفففوم ليسفففت ترففففا فكريفففا، وال موضفففوعا قانونيففف

رهانففات التنميففة الترابيففة، وأرقففى صففور الالمركزيففة، كمففا تشففكل إطففارا أنسففبا للنهففوض بالشففأن الترابففي فففي 

أفففق تحقيففق التنميففة الشفففاملة، التففي تشففكل غايفففة الفاعففل السياسفف ي أينمففا وجفففد، حيففث احتلففت مكانفففة 

لوطنيفففففففة التفففففففي هفففففففدفت إلفففففففى تحقيفففففففق مهمفففففففة ففففففففي الخطفففففففاب السياسففففففف ي، وأثفففففففارت اهتمفففففففام جميفففففففع القفففففففوى ا

 .161الديمقراطية من خالل دعم السياسة الجهوية التي نشدتها االصالحات الدستورية والسياس ي

اللبنففة األولففى للتنظففيم الترابففي للمملكففة، حففين قسففم إقلففيم الدولففة   5818162لقففد وضففع ظهيففر 

تعلفففق بفففالتنظيم الجمفففاعي امل 5860163إقلفففيم وواليتفففين، وهفففو الفففذي وقفففع تتميمفففه بظهيفففر  56املغربيفففة إلفففى 

والفذي سففمى هفذه الوحففدات اإلداريففة بالجماعفات املحليففة الحضفرية والقرويففة، ممففا شفكل بدايففة ظهففور 

إطففارات جديففدة لتففدبير الشففأن املحلففي، واعتففراف مبكففر بخصوصففية الشففأن املحلففي، وتمييففزه عففن الشففأن 

                                                 

رشيد السعيد"مدى مساهمة الالمركزية والالتمركز االداري في دعم الجهوية"أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق،جامعة محمـد  ـ 161 
 .84، ص2002ـ2002الخامس،كلية العلوم القـانونية واالقتصادية واالجتماعية، الرباط أكدال،

 ..2.1شتنبر   02/ 232.صفر   22الصادر في    2.2..2.1الظهير الشريف رقم    -162 

بتــــــاري    2.11الجريــــــدم الردــــــمية عــــــدد    بشــــــيم تنظــــــيم العمــــــااله وا قـــــــاليم ومجالســــــها3.223..2  ظهيــــــر شــــــريف رقــــــم   -163
 2212  الصفحة  3..2/.23/0
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فى شفففرعية دسفففتورية ، والفففذي أضففف5866164العفففام الفففوطني، وهفففو توجفففه تفففم تكريسفففه بواسفففطة دسفففتور 

 على الواليات واألقاليم والجماعات، واصفا إياها بالجماعات الترابية.

إن كففل هففذه الخطففوات السففابقة، لففم تكففن فففي واقففع األمففر وفففق تقففديرنا إال محففاوالت صففغيرة إلرسففاء 

المركزيففة محتشففمة بففدون اختصاصففات أصففلية مهمففة، ترقففى ملسففتوى التطلعففات فففي تففدبير الشففأن العففام 

 لي وتحقيق التنمية.املح

يونيفففففو  56ظهيفففففر إن الجهفففففة كمفهفففففوم وشفففففكل للتنظفففففيم اإلداري، لفففففم تفففففر النفففففور إال مفففففع صفففففدور 

،الذي عرف هذه الوحدة اإلدارية الجديفدة كإطفار اقتصفادي يسفمح بالقيفام باألعمفال، وكفذا 5825165

ملغفرب إلفى الدراسات ذات الصلة بتنمية مختلف مناطق املغرب، وبمقتض ى هذا القانون تم تقسيم ا

جهففات، تففرتبط جغرافيففا واقتصففاديا بمجموعففة مففن العالقففات القففادرة علففى تحقيففق التنميففة، ويمكففن  2

 عوامل: 1تلخيص دوافع هذا التقسيم إلى 

 العوامل االقتصادية: أملتها متطلبات التنمية بعد العجز املسجل في تقليص الفوارق املجالية. (5

ؤسسات الجهوية، وتفعيل الالمركزية لتخفيفف العفبء العوامل السياسية: تهدف إلى دمقرطة امل (6

 عن السلطات املركزية.

العوامفففل االجتماعيفففة: تهفففدف إلفففى تجفففاوز رواسفففب االخفففتالالت العميقفففة التفففي كرسفففها املسفففتعمر بفففين  (1

 املغرب النافع واملغرب غير النافع.

، 5886و 5886ولكن يبقى التطور النسبي الذي عرفه التنظيم الجهوي بفاملغرب، مفع دسفتوري 

اللفففففذان وضفففففعا الركفففففائز الدسفففففتورية، ومنحفففففا للجهويفففففة دفعفففففة قويفففففة، باعتبارهفففففا ففففففي الوقفففففت نفسفففففه جماعفففففة 

محليفففففة، ووحفففففدة إداريفففففة متمتعفففففة بالشخصفففففية املعنويفففففة لهفففففا اسفففففتقالل مفففففالي وإداري شفففففأنها ففففففي ذلفففففك شفففففأن 

 الجماعات املحلية.

                                                 

 .2..2من ددتور المملكة   1.و 8. -3.الفصول    -164 
قــاليم التـي تـرب  أو يحتمـل أم تـرب  بينهـا علـال  الجهة في فصله الثاني على أنها " مجموعـة مـن ا   2.22يونيو   .2ـ عرف ظهير  165 

الصـعيد الجررافــي واالقتصــادي عالقـــاه كفيلــة لتقويــة نموهــا، والتــي تقتاــي مــن جــراا ةلــه القيــام بتهي ــة عامــة فيهــا وت لــف الجهــة  
 اا المملكة". إطار عمل اقتصادي يباشر داخله إجراا دراداه وانجاز برامج قصد تحقيق تنمية منسجمة ومتوازنة بمختلف أجز 
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انففة مهمففة فففي التنظففيم اإلداري إن إرادة الفاعففل السياسفف ي، وإصففراره علففى جعففل الجهويففة تتبففوأ مك

املتعلففففق بتنظففففيم الجهففففات، الففففذي لففففم يكففففن وليففففد الصففففدفة  5882166املغربففففي، ترجمففففه قانونيففففا صففففدور ظهيففففر 

وإنما جاء نتيجة رؤية إصفالحية تفروم تجفاوز أعطفاب التنميفة املتوقعفة، وهكفذا تفم تقسفيم التفراب الفوطني 

شخصففففففية املعنويففففففة واالسففففففتقالل املففففففالي جهففففففة، حيففففففث أصففففففبح لكففففففل جهففففففة كيففففففان مسففففففتقل متمتففففففع بال 56إلففففففى 

 واإلداري، فضال عن إعطاءها مجموعة من االختصاصات التقريرية وأخرى استشارية.

أاملبحث األول : من النهنية املنسعة إلى النهنية املتاثمة

لقففد ظهففرت رغبففة إشففراك أوسففع الفئففات االجتماعيففة فففي تففدبير الشففأن املحلففي واضففحة مففن خففالل 

 .الذي جعل من الجهة فضاء جديرا للتداول والتشاور واإلنجاز 5882لقانونية لظهير دراسة املعطيات ا

وهكفففذا أصفففبحت الجهفففة أيضفففا إطفففارا ملمارسفففة الديمقراطيفففة املحليفففة، وأداة للتنميفففة االقتصفففادية 

واالجتماعيفففة. حيفففث أن هفففدف إشفففراك أوسفففع قاعفففدة ممكنفففة ففففي تفففدبير الشفففؤون املحليفففة وتحقيفففق التنميفففة 

عكس في حقيقة األمر نضج التجربة املغربية كممارسة، وليس كنتائج، ألنه علفى هفذا املسفتوى املجالية، ي

 تحديدا ف أي مستوى النتائج ف  لم تحقق بعد تجربة الجهوية التنمية املنشودة.

فاملالحظ من خالل تتبع كرونولوجيا تطور البناء الجهوي ففي املغفرب، هفو تبنفي مقاربفة تدرجيفة، 

من تقييم تجاربهفا السفابقة، والتصفدي للهففوات وتفدارك األخطفاء التفي شفابت املمارسفات  مما مكن الدولة

السففابقة، وكففذلك تحصففين وتقويففة املكاسففب سففواء علففى مسففتوى النخففب املحليففة أو علففى مسففتوى اإلطففارات 

 القانونية السالفة الذكر.

حففول العميففق الففذي والتففدرج فففي تطبيففق الالمركزيففة، أملتففه أيضففا ظففروف املغففرب السياسففية، والت

عرفففه دور الدولففة، بحيففث انتقلنففا مففن مفهففوم الدولففة الحاميففة، إلففى الدولففة املتدخلففة فففي كففل دروب الحيففاة، 

                                                 

ـــ  166  ــانوم رقــم2..2أبريــل    2) 2822مــن ةي القعــدم   23صــادر فــي   2.48..2ر شــريف رقــم  ظهي  ...82 (بتنفيــا القـ
 .المتعلق بتنظيم الجهاه 
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وأمففففام تعففففاظم حجففففم املسففففؤوليات كففففان مففففن املفففففروض التخلففففي الجزئففففي عففففن مجموعففففة مففففن االختصاصففففات 

ذكفر تفأثير هبفوب ريفاح الحريفة، لصالح الوحدات الالمركزية. كما ال ينبغفي بفأي حفال مفن األحفوال أن نغففل 

 وحقوق اإلنسان ودواعي االنتقال الديمقراطي في تبني املغرب لالمركزية.

ولقففد كففان لسففؤال الحكامففة الترابيففة، ومففا أفففرزه مففن قواعففد وضففوابط بغيففة الوصففول إلففى إشففباع 

قففففدة للجمهففففور، الرغبفففات العامففففة، تففففأثير واضففففح فففففي تبنففففي الجهويفففة كأسففففلوب لتففففدبير الحاجففففات املتزايففففدة واملع

فهفففذه التحففففوالت املتسففففارعة والرغبففففة فففففي تجففففاوز مشففففاكل التنميففففة، وصففففعوبة معالجتهففففا مركزيففففا، فففففرض تبنففففي 

 إصالحات قوية للنموذج الجهوي املغربي، لتعطى للتنمية املجالية األدوات الكفيلة بتحقيقها.

ممفففا جعفففل الفففدول  لقفففد أثبتفففت الجهويفففة كنمفففوذج للحكامفففة الترابيفففة نجاعتهفففا ففففي الفففدول املتقدمفففة،

السفففائرة ففففي طفففور النمفففو تتبناهفففا باعتبارهفففا اإلطفففار األمثفففل لتفففدبير املفففوارد، وتنفيفففذ املشفففاريع التنمويفففة لتجفففاوز 

 معضلة التخلف والفقر، وتقليص الفوارق املجالية بين جميع املناطق.

جنففففة ، بمناسففففبة تشففففكيل الل6050ينففففاير  1هففففذه الرغبففففة هففففي التففففي عبففففر عنهففففا الخطففففاب امللكففففي يففففوم 

، حفففين اعتبفففر هفففذه األخيفففرة أداة لتجديفففد وعصفففرنة هياكفففل الدولفففة، وتقويفففة التنميفففة 167االستشفففارية للجهويفففة

املندمجففة. حيفففث أصففدر جاللتفففه أوامففره للجنفففة املففذكورة، باسفففتحداث نمففوذج جهويفففة متقدمففة ال تستنسفففخ 

للجنفففة إلفففى اقتفففراح . وقفففد انتهفففت أشفففغال هفففذه ا168اآلخفففرين وإنمفففا تأخفففذ بعفففين االعتبفففار الخصوصفففية املغربيفففة

 التي كان معموال بها في السابق. 56جهة عوض  56جهوية متقدمة ترتكز إلى تقليص عدد الجهات إلى 

وجاء في التقرير الفذي أعدتفه اللجنفة أنهفا اسفتندت إلفى معفايير محفددة القتفراح التقسفيم الجهفوي 

، وتغطففففي قسففففطا أوفففففر مففففن الجديففففد، وأبففففرزت أن الجهففففات الجديففففدة تتميففففز بضففففمها عففففددا أكبففففر مففففن السففففكان

التففراب اإلقليمفففي. ورغففم أن التقطيفففع الجهففوي ينطلفففق أساسفففا مففن الشفففبكة اإلداريففة اإلقليميفففة السفففابقة إال 

                                                 
 منشور على الموقع: 2022الدتشارية للجهوية " تقرير حول الجهوية المتقدمة"،ا اللجنة ـ167

http://www.regionalisation avancee.ma  
المصطفى قريشي "الجهوية المتقدمة ورش مفتوح للحكامة الترابية"، منشور بمجلة مساله الفكر والسيادة واالقتصاد    -168 

 .10،ص  .30/2العدد
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أنففففه يخضففففع ملعففففايير جديففففدة تعتمففففد قاعففففدتي الوظيفيففففة والتجففففانس وسففففهولة االتصففففال والقففففرب، والتناسففففب 

 .169والتوازن 

ديمقراطيففففففة الجففففففوهر ، تعمففففففل مففففففن أجففففففل التنميففففففة  إن ورش الجهويففففففة املتقدمففففففة سففففففيمكن املغففففففرب مففففففن جهويففففففة

املسففففففففففتدامة واملندمجففففففففففة اقتصففففففففففاديا واجتماعيففففففففففا وثقافيففففففففففا وبيقيففففففففففا، وسففففففففففتكون مففففففففففدخال إلصففففففففففالح عميففففففففففق إلدارة 

.كمففا أن التوجففه نحففو الجهويففة املتقدمففة يعنففي بدايففة انتقففال املغففرب مففن عهففد إلففى عهففد آخففر، أي أن 170الدولففة

وورش مفتفففوح للحكامففة الترابيفففة فففي املغففرب تفففتحكم فيففه مسفففتلزمات  الجهويففة املوسففعة هفففي اسففتراتيجية شففاملة

بالنظر ملا تتيحفه مفن امكانيفات للتنسفيق بفين مختلفف البفرامج املحليفة  .171التنمية الوطنية والجهوية املندمجة

واملخططفففات الوطنيفففة. حيفففث شفففكلت مرجعيفففة شفففبه دائمفففة ففففي الخطابفففات امللكيفففة، فففففي خطفففاب العفففرش لسفففنة 

لة امللك "مولين عناية قصوى في هذا املجال للجهة والجهويفة التفي نعتبرهفا خيفارا اسفتراتيجيا يقول جال 6055

ولففففففيس مجفففففففرد بنففففففاء إداري،وننظفففففففر إليهفففففففا علففففففى أنهفففففففا صففففففرح ديمقراطفففففففي أساسففففففف ي لتحقيففففففق التنميفففففففة االقتصفففففففادية 

 واالجتماعية".

مفا سفنتناوله ، وهفو  6055هذا التوجه الذي تم تكريسه من خالل دسترة الجهوية ضمن دسفتور 

 في املبحث املوالي.

أ2111املبحث الثان  : النهنية على ضنء دستنر 

ورشفففا مفففن األوراش الكبفففرى، واسفففتراتيجية  6055172لقفففد أضفففحت الجهويفففة انطالقفففا مفففن دسفففتور 

قوية للنهوض بالتنمية االقتصادية، ولإلقفالع السوسفيو اقتصفادي، ففي أففق تحقيفق التنميفة الشفاملة التفي 

هففا إال مففن خففالل تففوفر مجففال ترابففي واسففع، يكفففل إدمففاج كففل العوامففل التنمويففة فففي مسلسففل ال يمكففن إدراك

 .173االقالع االقتصادي

                                                 

 .2021"، مقـال منشور بهسبرس  2022لجهوية المتقدمة وددتور  العبادي الوردي "ا  -169 
ــاق الووــع الجديــد"،مقـال منشــور بموقــع   -170  كــريم الشــكاري "الجهويــة المتقدمــة بــين مقتاــياه الددــتور المرربــي الجديــد و"فـ

 العلوم القـانونية.
فــي الفكــر والسيادــة واالقتصــاد عــدد    ـــالمصطفى القـادــمي "الجهويــة بــين متطلبــاه التنميــة ومســتلزماه الحكامــة" مجلــة مســاله171 

 .83،  ص  21/2022..2مزدوج  
، مكــرر الصــادر  8..1، الجريــدم الردــمية عــدد  2..2.22ددــتور المملكــة المرربيــة الصــادر بتنفيــاه الظهيــر الشــريف رقــم  ـــ 172 

 .2022يوليوز   .2الموافق ل    2832شعبام   22بتاري   

 .   222، ص  2002ا ول ، مطبعة دار القـلم ، الرباط، طبعة  " الجزا   عبد الحق عقـلة " القـانوم اإلداري -173 
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الجهفففة مركفففز الصفففدارة بالنسفففبة للجماعفففات الترابيفففة األخفففرى ففففي عمليفففات  6055فقفففد بفففوأ دسفففتور 

ميففع املسففتجدات إعففداد وتتبففع بففرامج التنميففة الجهويففة، والتصففاميم الجهويففة لإلعففداد التففراب، ومففن بففين ج

التففي تشففكل نقففاط قففوة فففي الدسففتور الجديففد، يبقففى مبففدأ الجهويففة املتقدمففة الففذي بففات الدعامففة األساسففية 

لفففإلدارة ، وحجفففر الزاويفففة ففففي تكفففريس المركزيفففة متقدمفففة وتنميفففة ترابيفففة، والتفففي أضفففحت ففففي صفففلب انشفففغاالت 

 .174وأهداف مغرب اليوم

فصفففففال دسفففففتوريا للجماعفففففات  56قفففففل عفففففن ففففففي بابفففففه التاسفففففع مفففففا ال ي 6055لقفففففد خصفففففص دسفففففتور 

الترابية، من جهة وعمالة وإقليم وجماعة، باعتبارها هيئات المركزيفة، تتفوفر علفى آليفات وأدوات ووسفائل 

 قانونية ومالية، لتمكينها من االضطالع بالدور املنوط بها كمحرك أساس ي للتنمية.

يعفد اإلطفار العفام الفذي سفيحكم  فوفقا ألحكام الدستور الجديد، يرتكز التنظفيم الجهفوي الفذي

 تنظيم واختصاصات الجهات، ونظامها املالي، على مجموعة من املبادئ، ويمكن تلخيصه فيما يلي:

 مبادئ التدبير الحر؛ 

 التعاون والتضامن بين الجهات وفيما بينها وبين الجماعات األخرى؛ 

 إشراك السكان في تدبير شؤونهم ؛ 

 التنمية املندمجة املستدامة؛ الرفع من مساهمة املواطنين في 

 مساهمة الجهة في تفعيل السياسات العامة للدولة؛ 

 مساهمة الجهة في إعداد السياسات الترابية من خالل ممثليها في مجلس املستشارين؛ 

 تيسير مساهمة املواطنين واملواطنات من خالل وضع آليات تشاركية للحوار والتشاور؛ 

 ئض.تمكين املواطنين من تقديم عرا 

تنفففففففاط بالجهفففففففة اختصاصفففففففات ذاتيفففففففة، واختصاصفففففففات  6055مفففففففن دسفففففففتور  540وطبقفففففففا للفصفففففففل 

مشففففتركة مففففع الدولففففة، واختصاصففففات منقولففففة إليهففففا مففففن الدولففففة. كمففففا مكففففن الدسففففتور الجهففففة مففففن السففففلطة 
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التنظيميفففة داخفففل نطفففاق اختصاصفففها الترابفففي، وحفففدد مواردهفففا املاليفففة الذاتيفففة، وكفففذلك تلفففك املرصفففودة لهفففا 

 دولة واملنقولة إليها، املرتبطة بكل اختصاص منقول.من طرف ال

كما ُيحدث أيضا صندوق للتضامن بين الجهفات، بهفدف التوزيفع املتكفافئ للمفوارد، قصفد التقلفيص 

 (. 546من التفاوتات بينها )الفصل 

لقفد راكففم املغففرب تجربففة كبيففرة علففى مسففتوى المركزيففة وخاصففة اإلداريففة منهففا لكففن ذلففك لففم يصففاحبه 

وفعالية على املستوى املالي، فإذا كانت الجهفات تسفتفيد مفن حصفيلة ثفالث رسفوم بموجفب القفانون تطور 

الرسفم علففى الخفدمات املقدمففة  –الرسفم علففى اسفتغالل املنففاجم  –)الرسفم علففى رخفص الصففيد  175 42.06

مففففن عائففففد الرسففففم علففففى  %50مففففن عائففففد الرسففففم علففففى الخففففدمات الجماعيففففة و %1بففففاملوانو(، ومففففن حصففففيلة 

 من حصيلة : 176راج مواد املقالع. فإنها تستفيد بموجب القانون التنظيمي للجهاتاستخ

 من حصيلة الضريبة على الدخل؛ 1% 

 من حصيلة الضريبة على الشركات؛ 1% 

 من حصيلة الرسم على عقود التأمين؛ 60% 

سفففففنة  مالييفففففر درهفففففم 50إضفففففافة إلفففففى اعتمفففففادات ماليفففففة مفففففن امليزانيفففففة العامفففففة للدولفففففة ففففففي أففففففق بلفففففوغ سفففففقف 

مففففففن القففففففانون  598كمففففففا تسففففففتفيد الجهففففففات مففففففن حصففففففيلة املففففففوارد املنصففففففوص عليهففففففا فففففففي إطففففففار املففففففادة .6065

 التنظيمي للجهات.

                                                 

المتعلق بجباياه الجماعاه    82-.0بتنفيا القـانوم رقم   2002نوفمبر   30الصادر في    2-02-2.1ظهير شريف رقم  ـ 175 
 .2002ديسمبر   3بتاري    1143المحلية .الجريدم الردمية عدد  

  222ـ28( بتنفيا القـانوم التنظيمي رقم  2021يوليو   2هـ) 83.2رماام   20صادر في   2ـ21ـ43ـ ظهير شريف رقم  176
 .28..ـ  141.م(. ص  2021يوليو   23هـ ) .283شوال   .بتاري    340.المتعلق بالجهاه. منشور بالجريدم الردمية عدد

مــن   282فصــل  علــى مــايلي " تطبيقـــا  حكــام الفقــرم ا ولــى مــن ال222ـــ28مــن القـــانوم التنظيمــي للجهــاه رقــم   244تــنا المــادم  

مـن حصـيلة الاـريبة علـى الشـركاه   %1الددتور ترصـد الدولـة للجهـاه بموجـا قـوانين الماليـة، بصـفة تدريجيـة، نسـبا محـدودم فـي

مــن حصــيلة الردــم علـى عقــود التــيمين ، تاــاف إليهـا اعتمــاداه ماليــة مــن الميزانيــة   % 20مـن حصــيلة الاــريبة علــى الـدخل، و %1و

 ".2022ماليير درهم دنة   20دقف    العامة للدولة في أفق بلوغ
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وإذا كفان املشفرع قفد عمفل علففى الرففع مفن حصفة الجهفات مففن الضفرائب املحولفة، وهفو األمفر    الففذي 

تبنففت توصففيات اللجنففة االستشفففارية تففم تداركففه فففي القففوانين التنظيميفففة املتعلقففة بالجماعففات الترابيففة التفففي 

حفففول الجهويفففة، انطالقفففا مفففن الفففدعوة إلفففى رففففع حصفففة الجهفففات مفففن الضفففريبة علفففى الفففدخل  والضفففريبة علفففى 

، وضفففمان اسفففتفادة الجهفففات بشفففكل دائفففم مفففن جفففزء مفففن الضفففريبة علفففى القيمفففة %1إلفففى  %5الشفففركات مفففن 

 .177املضافة، ورصد هذا الجزء لبرامج استثمارية

إلفففى القفففوانين املنظمفففة لجبايفففات الجماعفففات الترابيفففة، نجفففدها  لفففم تقفففدم الشففف يء ومفففن خفففالل الرجفففوع 

.حيففث لففم تسففاهم 178الكثيففر بالنسففبة للجهففات كوحففدات ترابيففة، رغففم أنهففا اإلطففار األمثففل لتففدعيم الالمركزيففة

الرسفففوم املمنوحفففة لهفففا بمقتضففف ى هفففذه القفففونين مفففن الرففففع مفففن مروديفففة مفففداخيلها حتفففى تفففتمكن مفففن تحقيفففق 

الذاتي واملالي، وهفو مايشفكل قطيعفة مفع مبفادئ االسفتقالل املفالي والفذاتي اللفذان كرسفهما دسفتور االكتفاء 

6055179. 

ثفففففم ان دور الجهويفففففة املوسفففففعة ال يمكفففففن أن يسفففففتقيم إال إذا تفففففوفرت الشفففففروط املاليفففففة، ففففففاملوارد 

لهفا، ومهمفا كانفت  املالية تعتبر حجر الزاويفة ففي أيفة عمليفة تنمويفة، فمهمفا تعفددت االختصاصفات املمنوحفة

صفففالحياتها التقريريفففة ففففي مجفففاالت اختصاصفففاتها، ففففإن عفففدم توفرهفففا علفففى الوسفففائل املاليفففة الالزمفففة للنهفففوض 

بهفذه االختصاصففات يففرغ اسففتقاللها املففالي مفن كففل محتفوى ومضففمون، ويبعففدها عفن كففل محتمفل فففي مجففال 

   التنمية.

                                                 
 2بتـاري    832.ج ر عـدد    2021دجنبـر   30بتـاري    2..25215ـ  تجدر اإلشارم في هاا اإلطار أنه قـد صـدر المردـوم رقـم   177

( لتحديد معايير توزيع مساهمة الدولة بـين الجهـاه، والـاي أكـد فـي مادتـه ا ولـى علـى أم  .202يناير   24) 2832ربيع ا ول  
 ساهماه الميزانية المرصودم للجهاه بمقتاى قوانين المالية، يكوم وفق الشكل التالي:توزيع م

 بالتساوي بين الجهاه.  10% -
 بناا على عدد دكام الجهة.  3251% -
 بناا على مساحة الجهة. % 2251 -

لمجلـس ا علـى للحسـاباه و"خـر  راجع في هـاا الشـيم: المحجـول الـدربالي" جبايـاه الجماعـاه الترابيـة درادـة تحليليـة فـي وـوا تقريـر ا

 .233ص   .202اجتهاداه القااا اإلداري"، مطبعة المعارف الجديدم الرباط، 

ـ دعيد جفري ، هشام مليح، عبد اإلله منظم "جباياه الجماعاه المحلية على ووا "خر التعدياله" مطبعة طول بريس الرباط،   178
 .3.، ص  2004الطبعة ا ولى، 

 . .22، ص  .2/ 30اه المحلية ود ال الجهوية المتقدمة" مجلة الفكر والسيادة واالقتصاد العدد  ـ يونس مليح "الجباي 179
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كففففففل مسففففففتوى مففففففن مسففففففتويات اإلدارة  إن االسففففففتقالل املففففففالي للهيئففففففات الترابيففففففة يقتضفففففف ي أن يتففففففوفر 

لففففذلك الترابيفففة علفففى مفففوارد ماليفففة خاصفففة، وعلفففى نظفففام تعفففاوني بينهفففا يصفففحح االخفففتالالت والففففوارق املاليفففة. 

فمففنح مففوارد ماليففة مهمففة للجهويففة املوسففعة، شفف يء ضففروري لتمكينهففا مففن وسففائل العمففل ومجابهففة تحففديات 

ففففإذا كفففان املغفففرب قفففد تبنفففى تقسفففيما  ساسفففية للسفففكان،التنميفففة املندمجفففة واملسفففتدامة لتلبيفففة الحاجيفففات األ 

جهفففة، وذلفففك وففففق املرسفففوم الصفففادر  56إلفففى  56ترابيفففا جديفففدا قلفففص مفففن عفففدد جهفففات اململكفففة لتنتقفففل مفففن 

والفففذي حفففدد عفففدد الجهفففات وتسفففمياتها ومراكزهفففا والعمفففاالت واألقفففاليم املكونفففة  180 2015فبرايفففر 60بتفففاريخ 

لففففففاعلين فيفففففه وبإمكانيفففففة تكفففففريس الديمقراطيفففففة علفففففى املسفففففتوى لهفففففا. ففففففإن نجاحفففففه رهفففففين بمفففففدى مسفففففاهمة ا

الترابففففي، مفففففع العمفففففل علفففففى تحقيفففففق تفففففوازن منطقفففففي ومنصفففففف بفففففين مختلفففففف املنفففففاطق مفففففن أجفففففل إدماجهفففففا ففففففي 

مسلسفففففل التنميفففففة. وإيفففففالء االهميفففففة بالجهفففففات التفففففي قفففففد تكفففففون ضفففففعيفة علفففففى املسفففففتوى االقتصفففففادي تفعفففففيال 

 ، 6055ملضامين دستور 

ادة النظففففر فففففي  مففففوارد الجهففففات، التففففي وجففففب عليهففففا ان تكففففون مففففوارد قففففارة ومسففففتقلة، كمففففا يتعففففين إعفففف    

تكففففل تمويففففل مشفففاريعها التنمويففففة، ، وهففففو مفففا يسففففتوجب معففففه إعفففادة النظففففر فففففي املفففوارد الجبائيففففة املمنوحففففة 

منففففه علففففى أن الجهففففة تتبففففوأ مكانففففة  541، الففففذي نففففص فففففي الفصففففل 6055للجهففففة، خصوصففففا فففففي ظففففل دسففففتور 

ة للجماعفففففففات الترابيفففففففة األخفففففففرى، ففففففففي عمليفففففففات إعفففففففداد وتتبفففففففع بفففففففرامج التنميفففففففة الجهويفففففففة، الصفففففففدارة بالنسفففففففب

والتصفاميم الجهويفة إلعفداد التفراب، ففي نطفاق احتففرام االختصاصفات الذاتيفة لهفذه الجماعفات الترابيفة. بففل 

ماعفات إنه حرص في جميع الفصول الواردة بالباب املتعلق بالتنظيم الترابي على الجهة أوال، ثفم علفى الج

 .181الترابية األخرى 

تففففرض الزيففادة ففففي املففوارد املحولفففة مففن قبفففل الدولففة لصفففالح الجهففات، حتفففى  182إن الجهويففة املتقدمففة

تتمكن من إنجاز االختصاصات املنوطفة بهفا ففي مجفال التنميفة االقتصفادية واالجتماعيفة، مفع اعتمفاد مبفدأ 

علفففى مسفففتوى اإلمكانيفففات املتاحفففة  183الجبائيفففةالتوزيفففع الجبفففائي علفففى تحقيفففق نفففوع مفففن املوازنفففة أو املعادلفففة 

                                                 

 
، جامعـة  الحسـن  2028-2023إبراهيم المساوي: "الجباياه المحلية والتوجهاه الترابية الجديدم"، ردالة لنيـل دبلـوم المادـتر    -181

 .2.8دطاه، ص    ا ول: كلية العلوم القـانونية واالقتصادية واالجتماعية
عبد الواحد مبعوث" التنمية الجهوية بين عدم التركيز اإلداري والالمركزية" أطروحة لنيل الدكتوراه في القـانوم العام،   182

 .21ـ28، ص  2000ـ...2جامعة محمد الخامس: كلية العلوم القـانونية واالقتصادية واالجتماعية أكدالـ  الرباط، السنة الجامعية  

 .22 ص، 2021مجلس ا على للحساباه حول الجباياه المحلية، تقرير ال  -183 
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للجماعات الترابية، والعمل عل تصحيح الفوارق بين الجهات عن طريق اإلمفدادات التفي ترصفدها الدولفة 

بشففكل متففففاوت لهففا، حسفففب معففايير تأخفففذ بعفففين االعتبففار مواردهفففا وتحمالتهففا واإلكراهفففات الخاصففة بهفففا، مفففع 

 .184ن املوارد الجبائية، ودفعها إلى الجهات  الضعيفة اإلمكانياتالحد من الفوارق بينها باقتطاع جزء م

 خاتمة:

إن ورش الجهوية يجب أن يكون اسفتراتيجيا، يتجفاوز مجفرد إصفالح إداري أو إجفراءات تقنيفة أو 

تعففديالت ترقيعيففة، تففروم إيجففاد حلففول مؤقتففة، وإنمففا املطلففوب أن تكففون تعففديالت هيكليففة مففدعوما بفففإرادة 

وإجففففففراءات كفيلففففففة بخلففففففق نخففففففب سياسففففففية علففففففى املسففففففتوى الترابففففففي، نزيهففففففة ومسففففففتوعبة سياسففففففية حقيقيففففففة، 

إلشففكاليات التنميففة، وتحففديات الحيففاة االجتماعيففة واالقتصففادية فففي املسففتقبل القريففب، وهففو أمففر لففن يتففأتى 

 إال بفتح مجموعة من األوراش على مستوى الثروة وإعادة توزيعها.

أ
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  6611بشأن تنظيم العماالت واألقاليم ومجالسها الجريدة الرسمية عدد 5.61.621  الظهير الشريف رقم    

 6515  الصفحة 51/08/5861بتاريخ 

 5866ستور اململكة د. 

 منشور على املوقع: 6055االستشارية للجهوية " تقرير حول الجهوية املتقدمة"، اللجنة 

http://www.regionalisation avancee.ma 

  املصطفى قريش ي "الجهوية املتقدمة ورش مفتوح للحكامة الترابية"، منشور بمجلة مسالك الفكر والسياسة

 .10/68واالقتصاد العدد

 6051"، مقال منشور بهسبرس 6055اس ي الوردي "الجهوية املتقدمة ودستور العب. 

  كريم الشكاري "الجهوية املتقدمة بين مقتضيات الدستور املغربي الجديد وآفاق الوضع الجديد"،مقال

 منشور بموقع العلوم القانونية.

                                                 

 .100 إدريس جردام: "النظام القـانوني للجهة بالمررل"، دار السليكي إخوام، طنجة الطبعة ا ولى، ص  -184 
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 ة مسالك في الفكر والسياسة فاملصطفى القاسمي "الجهوية بين متطلبات التنمية ومستلزمات الحكامة" مجل

 .56.51/6055واالقتصاد عدد مزدوج 

  6006عبد الحق عقلة " القانون اإلداري الجزء األول ، مطبعة دار القلم ، الرباط، طبعة  . 

  املتعلق بجبايات  42-06بتنفيذ القانون رقم  6002نوفمبر  10الصادر في  5-02-581ظهير شريف رقم

 .6002ديسمبر  1بتاريخ  1191ة الرسمية عدد الجماعات املحلية .الجريد

  ( 6056يناير  59) 5412ربيع األول  2بتاريخ  6415ج ر عدد  6051دجنبر  10بتاريخ  6,51,882املرسوم رقم

 لتحديد معايير توزيع مساهمة الدولة بين الجهات.

 جلس األعلى للحسابات وآخر املحجوب الدربالي" جبايات الجماعات الترابية دراسة تحليلية في ضوء تقرير امل

 .6056اجتهادات القضاء اإلداري"، مطبعة املعارف الجديدة الرباط، 

  سعيد جفري ، هشام مليح، عبد اإلله منظم "جبايات الجماعات املحلية على ضوء آخر التعديالت" مطبعة

 .6009طوب بريس الرباط، الطبعة األولى، 

  68/ 10ية املتقدمة" مجلة الفكر والسياسة واالقتصاد العدد يونس مليح "الجبايات املحلية وسؤال الجهو . 

  6054-6051إبراهيم املساوي: "الجبايات املحلية والتوجهات الترابية الجديدة"، رسالة لنيل دبلوم املاستر ،

 جامعة  الحسن األول: كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية سطات،.

 الجهوية بين عدم التركيز اإلداري والالمركزية" أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون  عبد الواحد مبعوث" التنمية

العام، جامعة محمد الخامس: كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية أكدال ف الرباط، السنة الجامعية 

 .6000ف5888

 طنجة الطبعة األولى.إدريس جردان: "النظام القانوني للجهة باملغرب"، دار السليكي إخوان ، 

  ،6051تقرير املجلس األعلى للحسابات حول الجبايات املحلية. 

 42.86 (بتنفيفففففذ القفففففانون رقفففففم5882أبريفففففل  6) 5452مفففففن ذي القعفففففدة  61صفففففادر ففففففي  5.82.94ر شفففففريف رقفففففم ظهيففففف 

 املتعلق بتنظيم الجهات. 

  مكرر 1864، الجريدة الرسمية عدد 5.55.85دستور اململكة املغربية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ،

 .6055يوليوز  68املوافق ل  5416شعبان  62الصادر بتاريخ 

  555ف54( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 6051يوليو  2هف) 5416رمضان  60صادر في  5ف51ف91ظهير شريف رقم 

 م(. 6051يوليو  61هف ) 5416شوال  6بتاريخ  6190املتعلق بالجهات. منشور بالجريدة الرسمية عدد
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أالااون  املاار   التحكيم الثاخل  و الثول  ي  الااون  امللرب  و

 

 أهنري كريمة

اإلداري طالبة باحثة في ماستر القضاء    

بكلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية بسال   

 

أ: ماثمة

مما ال شك فيه أن القرار اإلداري هو نظرية فقهية وقضائية، وهذه الخاصية جعلت  

ظاهرة مستعصية ومعقدة يصعب الحسم فيها بإعطائها تعريفا شامال يقنع منه 

 املتخصصين في املجال، ويحد من ظاهرة الغموض التي يتميز بها هذا التصرف اإلداري.

وكما هو معلوم في الدراسات العلمية وخصوصا القانونية، أن كل مفهوم ناقص  

ف اتجاهاتهم وقناعاتهم، وبالتالي وغامض يفتح املجال لتضارب مواقف الفقهاء واختال 

ميالد معايير مختلفة في تحديد هذا املفهوم، ولكل اتجاه فقهي مبرراته العلمية والعملية. 

ومن هذه املفاهيم نجد مفهوم القرار اإلداري الذي كان والزال موضع نقاش وخالف فقهي 

 من أجل تحديد مفهومه.

لنشاط اإلداري، ألن اإلدارة هي الوحيدة فالقرار اإلداري هو أهم وسيلة من وسائل ا 

التي لها الحق في االستفادة منه في مواجهة املتعاملين معها. لكن هذا صحيح مبدئيا إن 

كان املعيار الوحيد املعتمد في تمييز القرارات اإلدارية هو املعيار الشكلي، ألن في هذه 

ار ونعكس طبيعته على الحالة سنكتفي بتحديد الجهاز أو الهيئة التي أصدرت القر 

طبيعتها. لكن اإلشكال األكبر هو كون املعيار املادي يستبعد ضرورة تحديد الجهاز الذي 
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أصدر القرار وينظر إلى "طبيعة القرار وموضوعه"، وهو بذلك يجيز منح صفة القرار 

 اإلداري على قرارات تصدر من أجهزة غير إدارية أو حتى الخاصة.

ولة لها ثالثة وظائف رئيسية: الوظيفة اإلدارية، الوظيفة وكما هو معلوم أن الد 

التشريعية ثم الوظيفة القضائية. هذه الوظائف سنقوم بالتمييز بينها على أساس املعيار 

الشكلي ملعرفة طبيعتها وللوصول إلى قناعة مفادها كفاية اعتماد املعيار الشكلي في تمييز 

 القرارات اإلدارية أم عدم كفايته.

 االنتقال إلى املعيار املوضوعي العتماده في التمييز بين القرارات اإلدارية. ثم  

يبدو إذن أننا سنحاول معرفة من املدرسة األحق بالتبني هل هي املدرسة الشكلية، أم  

أن املدرسة األحق هي املدرسة املادية )الواقعية( حسب رأينا؟ ثم الخروج باستنتاج مهم 

 خذ به املشرع املغربي في تمييز القرارات اإلدارية، وداوفعه في ذلك.مفاده، املعيار الذي يأ

 Andréوالجدير بالذكر أن الخطوات التي اتبعناها في تحليل هذا املوضوع اعتمدها  

De Laubadére  و كذلكChapus .وغيرهم في مؤلفاتهم 

في القيام  وباعتبار القرار اإلداري أهم وسيلة من وسائل اإلدارة التي تعتمد عليها 

بنشاطها وباعتباره وسيلة تمثل تهديدا لحقوق املواطن، فإنه كان من الالزم أن يتم تمييزه 

عن باقي األعمال الصادرة سواء عن باقي سلطات الدولة أو عن األعمال التي تتخذها 

بعض أشخاص القانون الخاص، باالعتماد على املعيار الشكلي و املوضوعي. وهذا ما 

ل حول األسس التي ينبني عليها كل معيار؟ ومدى فعاليته في تمييز القرارات جعلنا نتساء

 اإلدارية؟ وعلى أي أساس يمكن اعتبار قرارات بعض الهيئات الخاصة قرارات إدارية؟

لذلك سنحاول من جانبنا املتواضع أن نحدد املعيار األجدر باالعتماد، الشكلي أم  

رن بين املدرستين وأيضا على املنهج البنيوي وحتى املوضوعي، معتمدين على املنهج املقا

 الوظيفي.
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أمب رات اعتماد املااهج االجتماعية:•أأأأ

مما ال شك فيه أن لكل دراسة منهج ولكل منهج خطوات، وما يؤكد هذا، التعريف  

املنهج هو مجموعة من الخطوات إذا اتبعها الذي أعطاه ديكارت للمنهج عندما قال " 

 "سه من الوقوع في الخطأالعقل أمن نف

أاملاهج املاار :

 يفيدنا هذا املنهج في مقارنة أجهزة الدولة ومقارنة وظائفها. 

 املاهج البنيني:

سيفيدنا هذا املنهج في دراسة بنية أجهزة الدولة املتمثلة في الجهاز اإلداري والجهاز  

كثيرا على املدرسة التشريعي، ثم الجهاز القضائي، وحتى األجهزة الخاصة وهذا ينطبق 

 الشكلية.

 املاهج النظيف :

سنعتمد عليه في معرفة وظائف أجهزة الدولة و الهيئات الخاصة، إذ باالعتماد عليه  

 سنتمكن من معرفة الوظيفة التي يبتغيها القرار عند إصداره واملجال الذي يدخل فيه. 

 التصميم التالي:وللوقوف على هذه اإلشكالية ومحاولة اإلجابة عليها سنتبع  

أاملبحث األول: املعيار الغكل  ي  تميرز الارارات اإلدارية

 املطلب األول: تمييز القرار اإلداري عن العمل التشريعي والقضائي

 املطلب الثاني: تمييز القرارات اإلدارية عن اعمال أشخاص القانون الخاص

 دارية املبحث الثان : املعيار املنضنع  ي  تميرز الارارات اإلأ

 املطلب األول: تمييز القرارات اإلدارية عن األعمال التشريعية والقضائية 

املطلب الثاني: تمييز القرار اإلداري عن أعمال األشخاص الخاصة و باقي أعمال  

 .اإلدارة األخرى 
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أاملبحث األول: املعيار الغكل  ي  تميرز الارارات اإلدارية

 –حسب املعيار الشكلي  –قرار اإلداري عن غيره من األعمال القانونية يقتض ي تمييز ال

أن تكون كل هيئة قانونية مستقلة عن غيرها من الهيئات داخل الدولة، حيث تختص كل 

دة "مبدأ فصل اسلطة بوظيفة مستقلة ومحددة بالقانون. وهنا نكون أمام سي

ل النظم الديمقراطية الحديثة، الذي يعتبر من أهم الركائز األساسية داخ ،السلطات"

فتختص السلطة التشريعية بمهمة التشريع، والسلطة القضائية بإصدار األحكام، ثم 

السلطة التنفيذية التي يعهد إليها بمهام التنفيذ واإلدارة. إال أن الفصل ال يعني بالضرورة 

سجام بين هاته االستقالل والفصل التام بقدر ما يعني نوعا من التداخل والتكامل واالن

 السلط، تحقيقا للصالح العام.

إن مقتضيات املالئمة والفعالية في عمل سلطات الدولة الحديثة ال تجعل هناك مجاال 

لتطابق التقسيم الوظيفي ملهام الدولة والتقسيم العضوي لسلطاتها على وجه مطلق 

مدا. مطلقا وجا يمكن معه فصل أعمال كل سلطة عن أعمال السلط األخرى فصال 

فالسلطة التشريعية تقوم في بعض األحيان بأعمال إدارية بطبيعتها كاعتماد امليزانية 

مثال، وقد تقوم أيضا بعمل قضائي حيث تفصل في صحة نيابة أعضاء لجان البرملان. 

والسلطة التنفيذية قد تقوم بالفصل في نزاع عن طريق اللجان اإلدارية ذات االختصاص 

تقوم بإصدار لوائح أو مراسيم تشترك في مضمونها مع القوانين  القضائي، كما أنها قد

الصادرة عن السلطة التشريعية، والسلطة القضائية يمكن من جهتها أن تمارس أعماال 

إدارية ال تتوافر على صفة العمل القضائي مثل األعمال املتعلقة بموظفي الهيئات 

 القضائية.
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هيئات قانونية أخرى يمكن تصنيفها ضمن إضافة إلى الهيئات السالفة الذكر هناك 

أشخاص القانون الخاص، لكن املشرع منحها بعض امتيازات السلطة العامة قد تصدر 

 بدورها أعماال وتصرفات قانونية يمكن أن تدخل في صلب الوظيفة اإلدارية.

حيث يقول "إذا كان العمل اإلداري يعرف   yves GAUDMETهذا ما ذهب إليه الفقيه 

ذلك العمل الذي يصدر عن أجهزة اإلدارة في الدولة أو عن أشخاص القانون العام، بأنه 

فإن هذه النظرية تجعلنا نخوض في البحث عن األجهزة التي لها الصفة اإلدارية ومقارنتها 

مع باقي أجهزة الدولة األخرى، التشريعية و القضائية، وكذا الهيئات الخاصة التي تخرج 

 در قرارات ذات طبيعة إدارية". عن القاعدة عندما تص

إذن هذا التداخل بين األعمال أو التصرفات القانونية ملختلف السلطات والهيئات 

يحيلنا على ضرورة التمييز بين القرار اإلداري عن غيره من األعمال املشابهة له سواء تعلق 

ص )مطلب األمر بالعمل التشريعي والقضائي )مطلب أول( أو عمل هيئات القانون الخا

 ثاني(.

أاملطشب األول: تميرز الارار اإلداري عن العم  التغريع  والاضاي 

والعمل  –باعتباره عمال صادرا عن سلطة إدارية  –إن التمييز بين القرار اإلداري 

التشريعي من جهة وبينه وبين عمل القضائي من جهة ثانية له أهمية بالغة، فاألول يمكن 

لغاء أما القوانين واألحكام فال يمكن الطعن فيها إال بالطرق طلب إلغائه أمام قضاء اإل

الدستورية والتشريعية املقررة لذلك. ولذلك سنتناول بالتفصيل تمييز القرار اإلداري عن 

 العمل التشريعي )فرع أول( ثم القرار اإلداري والعمل القضائي )فرع ثان(.

أالفرع األول: الارار اإلداري والعم  التغريع 
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ما أسلفنا الذكر فإن للتمييز بين القرارات اإلدارية واألعمال التشريعية أهمية كبيرة، ك

من حيث تحديد الجهة املختصة بالنظر إلى الطعون التي قد توجه ضد كل من العملين، 

فالقرارات اإلدارية يمكن طلب إلغائها والتعويض عنها أمام القضاء اإلداري، وعلى العكس 

 نين ال يمكن الطعن فيها إال بالطريق الدستوري املقرر.من ذلك فإن القوا

فالتمييز بين العملين حسب املعيار الشكلي أو العضوي يقوم على أساس النظر إلى 

الجهة التي صدر عنها العمل أو التصرف بصرف النظر عن موضوع العمل ومضمونه، 

برملان بينما تعتبر فاألعمال التشريعية حسب هذا املعيار هي األعمال الصادرة عن ال

 األعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية قرارات إدارية.

وبالرغم من بساطة هذا املعيار وسهولة تطبيقه في الواقع العملي إال أنه تعرض لبعض 

املآخذ التي تمثلت في أنه يعتمد أساسا على مبدأ فصل السلط والذي يقض ي بتحديد 

تشريعية، التنفيذية والقضائية وأن األخذ بهذا وظيفة لكل سلطة من السلط الثالث: ال

املعيار يتطلب الفصل التام واملطلق بين هذه السلط بيد أن الواقع العملي وطبيعة العمل 

اإلداري املرنة واملتطورة تقتض ي أحيانا كثيرة التداخل بين وظائف واختصاصات السلط 

 السالفة الذكر.

ذا كان صادرا من السلطة التشريعية حتى ولو فاملعيار الشكلي يعتبر العمل تشريعيا إ

تعلق موضوعه بحالة أو بحاالت فردية أو بشخص معين بذاته أو بأشخاص معينين 

 بذواتهم.

وكذلك فإن العمل يعتبر إداريا إذا صدر عن السلطة اإلدارية حتى ولو تضمن قواعد 

والقوانين التنظيمية  عامة ومجردة على غرار القوانين الصادرة من البرملان مثل اللوائح

 التي تصدرها السلطة التنفيذية وفقا ملا يحدده الدستور. 
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هذا ما يمكن قوله إجماال عن تمييز القرار اإلداري عن العمل التشريعي انطالقا من 

 املعيار الشكلي، فماذا عن العمل القضائي؟

أالفرع الثان : الارار اإلداري والعم  الاضاي 

 

ييز بين القرارات اإلدارية واألعمال القضائية نتائج بالغة األهمية، يترتب أيضا على التم

فكل منها يخضع لنظام قانوني مختلف، فإذا كانت القرارات اإلدارية قابلة لإللغاء )عن 

طريق القضاء( أو التعديل أو السحب فإن األحكام القضائية طرق الطعن فيها محددة 

التعرض أو النقض. وإذا كان هذا من أوجه  تشريعيا على سبيل الحصر كاالستقناف أو 

االختالف بينهما فإن كال من القضاء واإلدارة يشتركان في سعيهما الحثيث نحو تطبيق 

القانون وتنفيذه على الحاالت الفردية فهما ينقالن حكم القانون من العمومية والتجريد 

يظهر التشابه بينهما إلى الخصوصية والواقعية وذلك بتطبيقه على الحاالت الفردية. و 

أيضا في أن اإلدارة شأنها شأن القضاء تسهم في بعض الحاالت بالفصل في املنازعات من 

خالل نظرها في تظلمات األفراد وفي الحالتين يكون القرار الصادر من اإلدارة والحكم 

 القضائي الصادر عن السلطة القضائية أداة لتنفيذ القانون.

داري والقضائي حسب املعيار الشكلي أي االستناد إلى الجهة أو وللتمييز بين العملين اإل 

الهيئة التي يصدر عنها التصرف فإن العمل اإلداري هو ذلك العمل أو القرار الذي يصدر 

عن فرد أو هيئة تابعة لجهة اإلدارة بصرف النظر عن مضمون وطبيعة ذلك العمل أو 

عن جهة منحها القانون سلطة القضاء  القرار ذاته. بينما يعد العمل قضائيا إذا صدر 

 وفقا إلجراءات معينة بصرف النظر عن مضمون وطبيعة العمل.

 لكن هذا املعيار منتقد من ناحيتين:
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األولى أن جل األعمال الصادرة عن السلطة القضائية ال تعتبر أحكاما، بل منها ما  

قاض ي كتأديب بعض املوظفين يعتبر أعماال إدارية بطبيعتها كاألعمال الداخلة في وظيفة ال

 التابعين للمحكمة.

أما الثانية فالقرارات التي تصدر عن الهيئات اإلدارية ذات االختصاص القضائي  

تعتبر قرارات إدارية وليست قضائية تبعا لصدورها عن سلطة إدارية رغم أنها في 

 مضمونها تفصل في نزاع.

 

أل أشخاص الااون  الخاصاملطشب الثان : تميرز الارار اإلداري عن أعما

أ

تجدر اإلشارة قبل كل ش يء إلى أن هناك صعوبة في تحديد الطبيعة القانونية 

ألشخاص القانون الخاص. فقد يعهد املشرع إلى إنشاء بعض الهيئات إلدارة املرافق 

االقتصادية ويمنحها امتيازات السلطة العامة دون أن تعتبر مع ذلك مؤسسات عامة، 

ع أيضا بتسيير املرفق العام إلى هيئات خاصة، وتزداد املشكلة صعوبة مع وقد يعهد املشر 

تزايد الهيئات الخاصة التي ال تدير مرافق عامة وإنما تمارس نشاطا يمثل فائدة عالية 

تبرر إضفاء صفة النفع العام عليها. فيثور البحث عن معيار يميزها عن املؤسسات العامة 

ام. واملبدأ في التمييز بين الهيئات الخاصة واملؤسسات التي تخضع ألحكام القانون الع

العامة يتلخص في أن القاض ي يبحث عن نية السلطات العامة عند إنشاء الهيئة محل 

 اعتبار، هل أرادت إنشاء مؤسسة عامة أو مجرد هيئة خاصة ملباشرة نشاط ذي نفع عام.

ا، هل يمكن اعتبارها إن اإلشكال الذي يطرحه هذا النوع من الهيئات هو قراراته

قرارات إدارية وبالتالي إمكانية الطعن فيها أمام الجهات املختصة أم أن قراراتها تخضع 

 للقانون الخاص؟
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وبالرجوع إلى األصل فإننا نجد أن فكرة صدور قرارات إدارية عن أشخاص القانون 

كثير ومتنوعة الخاص ترجع إلى أحكام مجلس الدولة الفرنس ي، وقراراته في هذا املنوال 

نتيجة لتنوع الدور الذي تقوم به هذه األشخاص في محيط النشاط املتعلق بتسيير املرفق 

العام وخاصة مع ظهور هيئات خاصة تتولى القيام بتنفيذ مهام املرفق العام، أو قيامها 

 بأعمال ذات نفع عام.

ولعل أبرز هذه األحكام هو حكم مجلس الدولة الفرنس ي في قضية مؤسسة 

Etablissements Vezia  الذي اعتبر قرارات الهيئات الزراعية  5811دجنبر  60الصادر في

التعاونية التي أنشقت في املستعمرات الفرنسية فيما وراء البحار لتطوير الزراعة وفقا 

لألساليب الفنية الحديثة بمثابة قرارات إدارية، على أساس أن نشاط هذه الهيئات يعتبر 

 ها املشرع في إدارته بعضا من وسائل القانون العام.مرفقا عاما منح

وبالتالي فإن مجلس الدولة الفرنس ي اعترف للهيئات الخاصة بالطابع اإلداري للقرارات 

الصادرة عنها متى استخدمت هذه األشخاص امتيازات السلطة العامة تلبية الحتياجات 

 املصلحة العامة.

ذهب إلى القول أن القرارات الصادرة من وعلى العكس من ذلك فإن املشرع املصري 

أشخاص القانون الخاص، أفرادا كانوا أم جمعيات أو هيئات أو شركات خاصة ال تعد من 

قبيل القرارات اإلدارية وبالتالي ال يمكن الطعن فيها باإللغاء أمام مجلس الدولة. هذا من 

 حيث املبدأ العام، مع ورود بعض االستثناءات بتحديد القانون.

أما اجتهاد القضاء اإلداري املغربي سواء منه ما يخص اجتهادات املجلس األعلى أو 

املحاكم اإلدارية فهو لم يستقر على موقف موحد فنجده أحيانا في بعض القرارات 

يتشبث باملعيار املوضوعي أي الجهة مصدرة القرار في تحديد القرار اإلداري القابل للطعن 

رات أشخاص القانون الخاص للطعن باإللغاء وأحيانا أخرى وبالتالي عدم قابلية قرا
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تراجع عن هذا املوقف واشترط أن تتوفر هذه القرارات على شرطين أساسيين على األقل: 

أن يكون القرار مرتبط بتسيير مرفق عمومي واستعمال أساليب السلطة العامة في تنفيذ 

 مهام املرفق العام.

عيار الشكلي أي وجوب تحديد الجهة التي صدر عنها وتطبيقا للقاعدة التي يضعها امل

العمل أو التصرف، فإن القرار اإلداري هو ذلك العمل اإلداري الذي يصدر عن أجهزة 

اإلدارة في الدولة وعن أشخاص القانون العام. وبالتالي فإن قرارات الهيئات الخاصة 

فها باإلدارية حسب هذا تخرج عن هذه القاعدة عندما تقوم بإصدار قرارات ال يمكن وص

املعيار. وهذا يعد تناقضا ومأخذا على املعيار الشكلي أو العضوي مما يحيلنا على معيار 

 آخر يعتمد أساسا على طبيعة العمل وموضوعه بصرف النظر عن الجهة التي أصدرته.

 املبحث الثان : املعيار املنضنع  ي  تميرز الارارات اإلدارية 

ضوي يميز بين مختلف األعمال التي تقوم بها الدولة على أساس الهيئة إذا كان املعيار الع

التي تقوم بالعمل، فإن املعيار املوضوعي ال يهتم بالجهة التي أصدرت العمل بل بطبيعة هذا 

العمل، وهكذا فإن هذا املعيار سمح بإضفاء الصبغة اإلدارية على مجموعة من القرارات 

ات الدولة )السلطة التشريعة، السلط القضائية()املطلب الصادرة سواء من جانب بعض هيئ

 األول(، أو من جانب بعض أشخاص القانون الخاص )املطلب الثاني(.

أاملطشب األول: تميرز الارارات اإلدارية عن األعمال التغريعية والاضائية 

رى أن يعتبر دوجي، جيز، سل وبونار من أبرز رواد املدرسة الواقعية هذه املدرسة التي ت

املعيار الشكلي يقف فقط عند حد الشكليات و ال يهتم بطبيعة األعمال وجوهرها، أما املدرسة 

الواقعية ) املوضوعية ( تتجاوز النظر في الشكليات لتقف على طبيعة العمل أو التصرف و 

ات الفحص في عمقه. حيث يعتمد املعيار املوضوعي في تمييزه للقرار اإلداري عن سائر أعمال سلط

الدولة القضائية و التشريعية على النظر في طبيعة العمل ذاته ومدى تعلقه بحقوق وحريات 
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األفراد دون االعتداد بصفة العضو أو الهيئة التي صدر عنها القرار، و ذلك لعدم ارتباط طبيعة 

 العمل بالهيئة التي أصدرته أو حتى إجراءات إصداره.

، acte (administratifذ ميز بين التصرف اإلداري )هذا ما اعتمده أندريه دولوبادير، إ 

باالعتماد على ) acte juridictionelوبين العمل القضائي ) (acte législatif)والعمل التشريعي 

 (. le critère matérielleاملعيار املادي )

إذن سنحاول التمييز بين القرارات اإلدارية واألعمال التشريعية في ) فرع أول(، فيما 

 سنخصص ) الفرع الثاني ( للتمييز بين القرارات اإلدارية و األعمال القضائية.

أالفرع األول : تميرز  الارارات اإلدارية  عن األعمال التغريعية 

طبيعة العمل و موضوعه بصرف النظر عن الجهة التي أصدرته بيعتمد املعيار املوضوعي           

فإذا تمثل العمل في قاعدة عامة مجردة فأنشأ مركزا قانونيا  أو اإلجراءات التي اتبعت في إصداره،

اتهم و عاما اعتبر عمال تشريعيا، أما إذا تجسد في عمل فردي يخص فردا أو أفراد معينين بذ

 فأنشأ مركزا قانونيا خاصا اعتبر عمال إداريا.

أن الوظيفة  وإذا ميزنا بين العمل اإلداري والعمل التشريعي، نجد أندريه دولوبادير يعتبر 

التشريعية تعمل على تشكيل القواعد القانونية تلك القواعد التي تتميز بالعمومية والتجريد 

واإللزامية. أما الوظيفة اإلدارية فهي تعمل على اتخاذ قرارات فردية في شكل أعمال شرطية 

(Acte condition( أو أعمال شخصية فردية )Acte subjectifإذن فهو يعتبر أعمال .)  اإلدارة وكأنها

 ماديا تشريعية.

إن دوجي وفريقه يؤمنون بأن القانون يدور باستمرار حول فكرتين رئيسيتين وهما فكرة 

 املراكز القانونية وفكرة األعمال القانونية:

وهي تلك الوضعية التي يوجد عليها الفرد إزاء القانون، فقد تكون املراكز الااونوية:  -5

 قد تكون وضعية فردية.وضعية عامة أو موضوعية، و 
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فبالنسبة للوضعية العامة هي أن املركز يكون محتواه واحدا بالنسبة لشريحة معينة من 

األفراد، مثال على ذلك املوظف العمومي، فإن حقوقه وواجباته ال تختلف من موظف إلى آخر، 

 وبالتالي جل املوظفين لهم مركز عام واحد.

ية فهي تلك الوضعية القانونية التي تختلف من أما بالنسبة للوضعية الشخصية الفرد

 فرد إلى آخر وبالتالي تختلف فيها الحقوق والواجبات.

: إن املراكز القانونية كما هو معلوم ليست ثابثة وصالحة لكل زمان األعمال الااونوية -6

ومكان، بل إنها تتغير حسب حاجات املجتمع، وهذا التغيير قد يأتي بإرادة املشرع أو 

ة شاغل املركز القانوني. كما أن لكل فرد توفرت فيه الشروط املقررة في شغل بإراد

مركز قانوني أن يشغله، لذلك فإن تغيير املراكز القانونية أو إنشائها أو شغلها يتم بناء 

على أعمال قانونية، هذه األعمال قسمتها مدرسة "دوجي" )املدرسة الواقعية( إلى 

 ثالثة:

األعمال القانونية التي تنش ئ أو تعدل أو تلغي مركزا  وهي تلك أعمال مشرعة: -أ

 قانونيا، فهي كل عمل تنظيمي عام.

وهي تلك األعمال القانونية التي تختلف من شخص إلى آخر  أعمال فردية:  -ب

 باختالف مراكزهم القانونية.

وهي مكملة لألعمال املشرعة، ألن هذه األخيرة تنش ئ أو تعدل  أعمال شرطية:  -ت

ي، واألعمال الشرطية تمنحها لألفراد، إذن فاملراكز القانونية تظل مركز قانون

 شاغرة حتى تحدد األعمال الشرطية من يشغلها.

إذن ومن خالل ما ذكرناه في السابق، فقد تأكد لنا ما قاله دولوبادير، الذي اعتبر 

شكل أعمال  الوظيفة اإلدارية هي حسب املعيار املادي تشريعية لكونها تتخذ قرارات فردية في

 شرطية أو أعمال فردية تمارسها بقرارات إدارية. 
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وبالرجوع إلى القرارات التي يصدرها البرملان في حق موظفي إدارة مجلس النواب 

واملستشارين فإنها تعتبر قرارات إدارية ويجوز للمعني باألمر أن يتقدم إلى املحكمة اإلدارية للطعن 

تعمال السلطة، وذلك حسب املادة الثامنة من القانون املحدث فيها باإللغاء بسبب التجاوز في اس

للمحاكم اإلدارية، وعلى هذا األساس فإن تعيين موظفي مجلس ي البرملان وترقيتهم وتأديبهم هو 

بطبيعته عمل إداري مغاير لألعمال البرملانية، وأن رئيس مجلس النواب أو املستشارين عندما 

 تخذها بصفته سلطة إدارية.يتخذ مثل هذه القرارات، إنما ي

وبما أننا في صدد تحديد معايير تمييز القرارات اإلدارية عن األعمال التشريعية، فإنه ال 

بأس به أن نعود إلى التعريف الذي أعطاه "دوجي" للقانون بكونه "قاعدة عامة وموضوعية" هذا 

وانين وإنما القانون هو كذلك التعريف املادي الذي يعتبر أن البرملان ليس هو املشرع الوحيد للق

كلما توفرت فيه العمومية واملوضوعية أي ال يربطه بهيئة أو جهاز بعينه. وإذا عدنا إلى الدساتير 

نجد أنه ال يعتمد بتاتا املعيار املوضوعي وإنما  6055ودستور  5886املغربية وخصوصا دستور 

يلي:"يصدر القانون عن البرملان على ما 5886من دستور  41املعيار الشكلي، حيث نص الفصل 

من  20بالتصويت"، إذن املشرع هنا ينيط مهمة إصدار القوانين بهيئة البرملان فقط. أما الفصل 

فإنه لم يغير شيئا بل نص هو اآلخر على أنه "يمارس البرملان السلطة التشريعية"  6055دستور 

ته ال يأخذ الصبغة القانونية إال وحتى إن سمح للحكومة التشريع في بعض األحيان فإن ما شرع

 بعد مصادقة ممثل األمة عليه.

هذا بالنسبة للقانون، أما بالنسبة للقرار اإلداري فإنه وكما ذكرنا آنفا، أن املدرسة 

الشكلية تحدد القرار اإلداري من خالل الهيئة التي يصدر عنها، أما املدرسة الواقعية فتحدد 

منه، يتضح  559ومن خالل املادة  6055. وإذا عدنا إلى دستور هالقرار اإلداري بناء على موضوع

لنا أن املشرع الدستوري تبنى املعيار املادي في تمييز القرار اإلداري. حيث ينص الفصل على ما يلي 
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منه: " كل قرار اتخذ في املجال اإلداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يمكن في الفقرة الثانية 

 لهيئة القضائية اإلدارية املختصة ".الطعن فيه أمام ا

نستنتج إذن من هذا املقتض ى الدستوري أن القرار اإلداري يمكن أن يصدر عن غير  

السلطات اإلدارية،، ألن املشرع وضع شرطا واحدا في القرار حسب هذا الفصل لكي يكون قابال 

وكيفما كان شكله تنظيميا أو  للطعن أمام املحاكم اإلدارية وهو أن يرتبط القرار باملجال اإلداري 

 فرديا. 

أنه املعيار الوحيد الذي   "René Chapusنستنتج إذن أن املعيار املوضوعي وكما عبر عنه "

 يمكن االعتماد عليه في التمييز بين القرارات اإلدارية لكونه يرتبط بطبيعة القرار وموضوعه.

 

أ:الاضائيةالفرع الثان : تميرز الارارات اإلدارية عن األعمال 

كما ذكرنا في السابق أنه لتحديد مجاالت اختصاص األنظمة القانونية للعمل اإلداري 

والعمل القضائي، فإنه ال يكفي األخذ بوجهة نظر املدرسة الشكلية ألن األجهزة القضائية  تقوم 

في بعض األحيان بوظائف إدارية تخرج عن نظام العمل القضائي. لذلك يجب أن ننظر في 

 ن األعمال لكي نعرف ما إذا كانت إدارية أو قضائية.مضمو 

إن صعوبة التمييز بين القرار اإلداري والعمل القضائي، جعلت املعايير املوضوعية تتعدد 

وتختلف، فهناك من اعتمد السلطة التقديرية كعنصر للتمييز، وهناك من اعتمد عنصر موضوع 

 نقف عند مضمون كل عنصر على حدى:العمل، وهناك من اعتمد عنصر التلقائية. لذلك س

من الفقهاء من يعتبر أن السلطة التقديرية يمكن األخذ بها كمعيار : السشطة التاثيرية

لتمييز القرار اإلداري عن العمل التشريعي، حيث أن القرارات اإلدارية تصدر من سلطة لها 

عامة ذلك، لكن القضاء اختصاص تقديري أي أنها تصدر قرارات إدارية كلما تطلبت املصلحة ال
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بل له نصوص قانونية يجب أن يعتمدها وال يخرج عن نطاقها، يصدر أحكاما بناء على تقديره ال 

 وبالتالي فإن اختصاصه مقيد.

: العمل القضائي موضوعه فض نزاع ناش ئ بين طرفين، وبالتالي فالقضاء منضنع العم 

بعض األحيان تقوم بفض منازعة يتدخل عندما تكون هناك خصومة، لكن حتى اإلدارة في 

 بواسطة قرار إداري.

يعني أن اإلدارة يمكنها أن تصدر قرارا إداريا دون طلب من أحد، أما القضاء ال  :التشاائية

 يمكنه أن يصدر حكما ما دام ليس هناك شكوى أو طلب من أحد األطراف.

إنها تستهدف : إن اإلدارة حين إصدارها لقرارات إدارية، فعاصر اللرض من العم 

تحقيق املصلحة العامة، أما وظيفة السلطة القضائية فترمي إلى توقيع جزاءات على مخالفي 

 النظام القانوني للدولة.

:  القرار اإلداري عند إصداره يحدث تغييرا في املركز القانوني عاصر األثر الااونن 

لعمل القضائي فال يتضمن نهائيا لوضعية ما، إما عن طريق اإلنشاء أو التعديل أو اإللغاء. أما ا

 املساس بالنظام القانوني وال يستهدف بحكمه إنشاء وإلغاء أو تعديل في املركز القانوني.

إذن، ورغم املؤاخذات التي تكتنف اعتماد املعيار املوضوعي فإنه يبقى األقرب إلى 

يز القرار اإلداري عندما قال بأنه في الحقيقة تمي yvesGaudmetالصواب، وهذا أيضا ما أكده 

 عن األعمال القضائية سيكون ناجعا وشامال إذا اعتمدنا على املعيار املوضوعي في التمييز بينهما.

 

املطشب الثان : تميرز الارار اإلداري عن أعمال األشخاص الخاصة و باق  أعمال اإلدارة 

أاألخرى.

إنفرادية، بل هناك أعمال إن عمل اإلدارة ال يقتصر على إصدار القرارات اإلدارية بصفة 

أخرى لإلدارة تتميز عن القرار اإلداري من حيث الهدف و من حيث الرقابة على هذه األعمال ) 
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الفرع األول (، كما أن القرار اإلداري ال يتوقف صدوره عن وجود سلطة إدارية أي شخص من 

ات إدارية بشكل أشخاص القانون العام، بل هناك بعض األشخاص الخاصة يمكنها إصدار قرار 

 إنفرادي وترتب نفس اآلثار القانونية التي يرتبها أي قرار صادر عن سلطة إدارية ) الفرع الثاني (.

أالفرع األول: الارار اإلداري و أعمال اإلدارة األخرى 

بحكم وظيفتها املعقدة و تعدد أدوارها وباعتبارها املسؤول األول عن تحقيق النظام العام و 

، فإن لإلدارةأن تصدر أعماال ال تخضع لرقابة القضاء وتعرف هذه األعمال بأعمال الحفاظ عليه

السيادة )الفقرة األولى(، باإلضافة إلى األعمال املادية والتي ال تهدف من ورائها اإلدارة إحداث أثر 

 قانوني لدى الغير )الفقرة الثانية(.

أالفارة األولى: الارار اإلداري وأعمال السيادة

بأعمال السيادة طائفة من أعمال السلطة التنفيذية ال تخضع لرقابة القضاء، فال يقصد 

يختص القضاء العادي أو اإلداري بنظر املنازعات املتعلقة بها وال تكون محال لإللغاء أو التعويض، 

 أو وقف تنفيذ أو فحص املشروعية.

أعمال هي أعمال إدارية ال ويستند التمييز بين القرار اإلداري و أعمال السيادة إلى وجود 

محالة بحكم صدورها عن السلطة التنفيذية، ولكنها تختلف عن األعمال اإلدارية، العادية، 

بإعتبار أنها صادرة عن ذات السلطة ولكن في إطار مشاركتها في الوظيفة التشريعية أو في إطار 

 عالقتها مع الدول األجنبية أو مع املنظمات الدولية. 

 الفقهاء في تمييزهم للقرار اإلداري عن العمل السيادي:ولقد إختلف 

، إلى أن عمل السلطة التنفيذية يعد من أعمال السيادة DUCROQأفف فقد ذهب الفقيه ديكرو 

إذا إتخذته هذه السلطة تنفيذا لنص دستوري. أما األعمال التي تقوم بها السلطة التنفيذية 

 فإنها تعتبر من قبيل األعمال اإلدارية العادية.إستنادا إلى القوانين العادية واللوائح 
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و الفقيه هوريو فقد ذهبو إلى تحديد أعمال السيادة عن  TEISSIERب فف أما الفقيه الفريير و 

طريق التمييز بين األعمال التي تقوم بها السلطة التنفيذية بإعتبارها أداة للحكم، وتلك التي 

نى ذلك أن السلطة التنفيذية لها وظيفتان أحدهما تصدر عنها بإعتبارها أداة لإلدارة،ومع

حكومية و الثانية إدارية، واألعمال التي تتخدها بناءا على وظيفتها الحكومية هي التي تعتبر 

 بطبيعتها من أعمال السيادة دون غيرها.

ولقد تعرض هذين املوقفين إلنتقادات على أساس أن األخذ بنوع القاعدة القانونية 

رقة بين أعمال السيادة و األعمال اإلدارية، بأنه معيار تحكمي اليستند على أساس كمعيار للتف

مقبول، كما أنه يجعل من الدستور أداة في يد السلطة التنفيذية للتهرب من رقابة القضاء.أما 

املوقف الثاني فقد أنتقد على أساس أنه أيضا معيار تحكمي و غير واضح. و نرى أن هذين 

جحا في تقديم معيار يمكن على أساسه وضع تمييز بين العمل اإلداري و العمل املوقفين لم ين

السيادي، وأن الرأي القائل بأن التفرق بين العملين هي تفرقة سياسية و ليست قانونية )الفقيه 

فالين( وهو أقرب إلى الصواب، فكل ماهو سياس ي فهو سيادي، أي كل القرارات التي تتخذها 

ملمارسة سيادتها الوطنية تكون بمناى عن أية رقابة قضائية.وهذا ماذهب إليه السلطة التنفيذية 

مجلس الدولة الفرنس ي حينما إعتبر أن العمل يكون سياديا إذا كان الباعث عليه سياسيا، وإذا 

 كان غير ذلك يكون عمال إداريا.

واليته، حيث  وقد أقر القضاء اإلداري املغربي بأعمال السيادة وبالتالي أخرجها من نطاق

إعتبرت الغرفة اإلدارية باملجلس األعلى القرار الصادر عن وزير الشغل و الشؤون اإلجتماعية 

لوضع حد لخالف بين الفدرالية الوطنية لنقابة النقل عبر الطرقات والفدرالية الوطنية لعمال 

ه عن طريق النقل، بأنه قرار يدخل في نطاق أعمال السيادة و الحكومة و اليمكن الطعن في

 دعوى اإللغاء.
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 5826لسنة  42من قانون مجلس الدولة رقم  55أما في مصر فإن املشرع من خالل املادة 

نص على أنه " ال تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات املتعلقة بأعمال السيادة " 

تقرر أنه " ليس  فف بشأن السلطة القضائية فف 5826لسنة  46من القانون رقم  52كما أن املادة 

للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة " ولم يعطي املشرع املصري 

 تمييزا بين العمل اإلداري و العمل السيادي، وترك هذه املهمة للقضاء.

أالفارة الثاوية: الارار اإلداري و األعمال املادية 

تقوم بها السلطة اإلدارية بصدد القيام بوظيفتها األعمال املادية هي مجموع األعمال التي 

اإلدارية دون أن تقصد إحداث أثر قانوني عليها، مثل هدم منزل آيل للسقوط، واألعمال الفنية 

التي يقوم بها موظفو الدولة مثل البناء وغيره أو جر سيارة متوقفة في الطريق العام و تنفيذ 

ادي يعد مجرد واقعة مادية غير مؤثرة في املراكز القانونية القرارات املختلفة. وبهذا فإن العمل امل

التي تتصل بها، فإذا كان وجود األثر القانوني هو معيار القرارات اإلدارية، فإن غياب هذا األثر 

يصبح بمثابة معيار األعمال املادية. و األعمال املادية إما أن تكون أفعاال إرادية أرادتها اإلدارة 

ها، مثل اإلجراءات التنفيذية التي ال تسمو ملرتبة القرار اإلداري كهدم منزل آيل وتدخلت لتحقيق

للسقوط تنفيذا لقرار اإلدارة بالهدم، وقد تكون أفعاال غير إرادية تقع عن طريق الخطأ و اإلهمال 

 مثل حوادث السير التي يسببها أحد موظفي اإلدارة.

وى و التشريع بمجلس الدولة املصري في وقد ذهب إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفت

تمييزها بين القرارات اإلدارية وأعمال اإلدارة املنفذة للقوانين إلى أنه إذا كان املركز القانوني 

الذاتي ينشأ من القاعدة القانونية مباشرة دون سلطة للجهة اإلدارية املختصة في املنح أو املنع 

تطبيق هذه القاعدة على األحوال الواقعية املعروضة  على أي وجه فإن عمل اإلدارة يقتصر على

عليها، حيث ال يعتبر هذا العمل قرارا إداريا وإنما في حكم العمل اإلداري البحت أي العمل املادي 

 الذي ال ينجم عنه نشوء أو تعديل في املراكز القانونية الفردي.



 

 

 

166 

بين القرار اإلداري و العمل وهذا ما ذهبت إليه املحكمة العليا في سعيها إلى التفرقة  

املادي وذلك بوضع معيار للتفرقة بين دعاوى اإللغاء ودعاوى التسوية بالنظر ملصدر إكتساب 

الحق املتنازع عليه، فإذا إكتسب صاحب الشأن حقه من قرار أصدرته اإلدارة بسلطتها التقديرية 

العكس من ذلك، فإذا استمد كنا بصدد قرار إداري يتم إختصامه بواسطة دعوى اإللغاء، وعلى 

الفرد حقه من القانون مباشرة، بحيث إقتصر دور اإلدارة على إصدار قرار تنفيذي لهذا القانون، 

ودون أدنى سلطة تقديرية لها في هذا الشأن، فإن عملها ال يعدو أن يكون عمال ماديا ال ينسحب 

 عليه وصف القرار اإلداري.

التقديرية لإلدارة كمعيار للتمييز بين القرار اإلداري و إنإعتماد املحكمة العليا للسلطة 

العمل املادي ليس معيارا دقيقا، فاإلدارة قد تصدر قرارات إدارية دون أدنى سلطة تقديرية من 

جانبها، وذلك أن املشرع في بعض الحاالت يلزم اإلدارة بإتخاد قرار إداري معين عند توفر الشروط 

ز مباراة للتوظيف بأحد أسالك الوظيفة العمومية بنجاح يحتم على القانونية إلصداره، فإجتيا

 اإلدارة إصدار قرار إداري لتوظيف الشخص املعني، فأين السلطة التقديرية لإلدارة هنا.

ونشير في األخير إلى أن هناك بعض اإلجراءات التحضيرية التي تسبق صدور القرار كاإلقتراح و       

طابع التنفيذي النها ليست لها أي نتائج على الطاعن، أما املنشورات أو اإلنذار التي ال تحمل ال

الدوريات الداخلية التي تصدرها اإلدارة لتسيير مصالحها، فال تعتبر قرارات إدارية قابلة للطعن 

باإللغاء طاملا أنها مجرد توجيهات تذكر فقط بالقواعد التنظيمية أو التشريعية، وليس لها أي 

على وضعية الطاعن.وقد أكد املجلس األعلى بأنه اليكون قابال للطعن عن طريق  تأثير قانوني

دعوى اإللغاء بسبب الشطط في إستعمال السلطة مجرد عمل تحضيري ال يؤثر في الوضع 

 القانوني للطالب الذي يحتفظ بحقه في إقامة دعوى اإلبطال عند صدور قرار نهائي. 

عمل التحضيري و أثر في املراكز القانونية لألفراد فإنه أما إذا تجاوز هذا اإلجراء حدود ال

يصبح قرارا إداريا قابال للطعن باإللغاء، حيث إعتبرت املحكمة اإلدارية بالرباط أن الرسالة 



 

 

 

167 

املوجهة من طرف السلطة اإلدارية إلى املوظف تخبره بأنه سيحال على التقاعد من تاريخ معين 

 تعتبر قرارا إداريا قبال للطعن.

أالفرع الثان : الارار اإلداري و قرارات الهيئات الخاصة

املبدأ العام، أن القرار اإلداري ال يمكن أن يصدر إال عن سلطة إدارية، أي عن شخص 

من أشخاص القانون العام مستخدما سلطته العامة التي خوله إياها القانون كإمتياز من 

ل عالقات أشخاص القانون الخاص. إال أنه إمتيازات القانون العام والتي المثيل لها في مجا

 وإستثناءا يمكن لبعض الهيئات الخاصة إصدار قرارات إدارية في إطار تسييرها ملرفق عام.

، والذي 5840غشت  56وبرزت الهيئات املكلفة بتسيير مرفق عام في فرنسا مع قانون 

نحها القانون املذكور على أساسه أنشقت العديد من الهيئات املكلفة بإدارة مرفق عام. وم

امتيازات السلطة العامة، وأناط بها سلطة إتخاذ القرارات التنظيمية والفردية التي تفرض على 

 كل األعضاء املنتمين إجباريا للمهنة.

أن قرارات األشخاص الخاصة " تعتبر قرارات إدارية عندما تستفيد  renéchapusوقد بين 

سلطة العامة وعندما تتخذ قرارات في املصلحة العامة، هذه الهيئات الخاصة من امتيازات ال

 وبشكل دقيق تحقق حاجيات املرافق العمومية"

إذن فعلى غرار األشخاص العامة يمكن لبعض األشخاص الخاصة إصدار قرارات إدارية، 

وذلك عندما تتوفر هذه األشخاص على امتيازات السلطة العامة وتهدف إلى تسيير مرفق عام 

ق املصلحة العام، وأبرز هذه األشخاص هي الهيئات املهنية.التي تعرف بأنها تنظيمات بهدف تحقي

تجمع إلزاميا أعضاء بعض املهن الحرة والتي فف بفضل السلطة التي يمنحها إياها القانون فف تتدخل 

في تنظيم ومراقبة الولوج إلى املهنة وممارستها، وهي تحصل من املشرع على سلطات  استثنائية 

 ن القانون الخاص فف سلطة تنظيمية، والتأديب.... فف في مجال املهنة. م
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إذن فبموجب هذه السلطات التي تتمتع بها الهيئات املهنية، وبحكم تسييرها ملرفق عام فإن       

قراراتها تعتبر قرارات إدارية قابلة للطعن أمام الجهة املختصة، وهذا ما ذهب إليه مجموعة من 

أن " قرارات الهيئات املهنية الخاصة بتسجيل األعضاء وكذا  Vedetعتبر الفقيه الفقهاء فقد إ

املتعلقة بتنظيم الهيئة، قرارات إدارية قابلة للطعن بسبب الشطط في إستعمال السلطة". أما 

فإعتبر أن"الهيئات املهنية تخضع للقانون العام من خالل امتيازات السلطة  M. Roussetالفقيه 

 ي تتمتع بها في تسجيل اإلنخراط والتأديب و التنظيم".العامة، الت

وقد ساير مجلس الدولة الفرنس ي هذا اإلتجاه حيث أنه لم يهتم بشكل كبير بطبيعة 

الهيئات املهنية، إال أنه اعتبر أن القرارات املتخذة لتنفيذ مرفق عام تشكل قرارات إدارية كلما 

. ومن هذا فإنه يتضح أن مجلس الدولة وضعت موضع التطبيق امتيازات السلطة العامة

الفرنس ي بدأ يتخلى عن املعيار العضوي  كمعيار حصري لتمييز القرارات اإلدارية عن قرارات 

األشخاص الخاصة، ولم تعد استحالة صدور قرار إداري عن جهة غير إدارية قائمة، بعد أن 

الصادرة عن الهيئات الخاصة.  إعترف اإلجتهاد القضائي الفرنس ي بالطبيعة اإلدارية للتصرفات

 وبدأ التحول من املعيار العضوي إلى املعيار املادي.

حيث إعتبر أن "اإلجبار على  A. WALINEإال أن ما لفت إنتباهنا هو ماجاء به الفقيه 

اإلنضمام إلى الهيئة هو الشرط الكافي العتبارها من أشخاص القانون العام، باإلضافة إلى كون 

طبق عليها قواعد املسؤولية اإلدارية ". أي أن كل شخص خاص أسندت إليه مهمة هذه الهيئات ت

تسيير مرفق عام، ويتمتع بإمتيازات السلطة العامة بحكم تسييره لهذا املرفق، فإنه يصبح 

 شخصا من أشخاص القانون العام.

سنة يناير  68وهذا ما ذهبت إليه محكمة القضاء اإلداري املصري في حكم لها صادر في 

والذي تقول فيه " أن نقابة املهن فف على ما إستقر عليه قضاء هذه املحكمة فف من أشخاص  5812

القانون العام، ذلك أنها تجمع بين مقومات هذه األشخاص فإنشاءها يتم بقانون أو أداة 
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تشريعية أدنى من ذلك وأغراضها وأهدافها ذات نفع عام ولها على أعضائها سلطة تأديبية، 

الء األعضاء دون غيرهم حق احتكار مهنتهم فال يجوز لغيرهم مزاولتها، واشتراك األعضاء في ولهؤ 

النقابات أمر حتمي ولها حق تحصيل رسوم اإلشتراك في مواعيد دورية منتظمة، هذا فضال عن 

أن القانون.. قد أضفى على النقابة شخصية معنوية مستقلة وخولها حقوقا من نوع ما تختص 

ت اإلدارية مما يدل على أنها جمعت بين مقومات املؤسسات العامة وعناصرها من به الهيئا

شخصية مستقلة ومرفق عام تقوم عليه مستعينة في ذلك بسلطات عامة شأنها في ذلك شأن 

 كافة هيئات التمثيل املنهي، ومن ثم فهي شخص إداري من أشخاص القانون العام ... "

ران بأن القرارات الصادرة عن الهيئات املهنية قرارات إن كل من اإلتجاهين الفقهيين يق

وأكدته محكمة  VALINEإدارية عندما تتعلق بتسسير مرفق عام، إال أن ما قال به الفقيه 

القضاء املصري بأن الهيئات املهنية هي أشخاصا من أشخاص القانون العام بحكم األعمال التي 

يقا، وذلك ملجموعة من األسباب: منها أننا بصصد تقوم بها و السلطات التي تتمتع بها ليس دق

مهنة خاصة، وتتعلق فقط بمن يزاولها، و أن الهيئة يتم إنتخابها من طرف املزاولين لنفس املهنة، 

وأنها ليست لها أي عالقة بالسلطة التنفيذية وال تتلقى أي تمويل من طرف الدولة أو مساعدات 

ك، وأن تدخل املشرع ال يتجاوز وضع قوانين منظمة مالية بل تعتمد فقط على رسوم اإلشترا

لعملها. لهذه األسباب نرى أن الهيئات املهنية رغم ما تتمتع به من سلطات هي في األصل تتمتع بها 

 اإلدارة فإنها ال ترقى إلى أشخاص عامة.

ر أما بالنسبة للقاض ي اإلداري واملشرع املغربيين، فإن القاض ي اإلداري املغربي، قد أستق

على األخذ باملعيار العضوي لتحديد القرارات اإلدارية القابلة للطعن باإللغاء، إذ اقتصر توجهه 

في املرحلة األولى، إلى الجهة املصدرة للقرار فقط. فمتى كان شخص معنوي عام مان القرار إداريا، 

 جاز الطعن فيه باإللغاء.
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باملعيار املوضوعي في بعض أحكامه  إال أنه سرعان ما تراجع عن هذا املعيار بدوره ليأخذ

وقراراته حيث قبل الطعن باإللغاء موجها ضد قرار تأديبي صدر في حق أحد حكام كرة القدم من 

طرف الجامعة امللكية لكرة القدم والتي تعتبر جمعية خاصة أي من أشخاص القانون الخاص 

لكرة القدم هي جمعية خاصة وقع مبررا ذلك بما يلي:" بالرغم من أن الجامعة امللكية املغربية 

، وأن القرارات التي تصدرها في املادة 5819نونبر  51تأسيسها في إطار الظهير الشريف بتاريخ 

التأديبية تكون قابلة للطعن عن طريق دعوى اإللغاء... نظرا لكونها تدخل في إطار ممارسة امتياز 

 من امتيازات السلطة العامة ".

ي املغربي إعتمد املعيار املادي في تمييزه بين القرارات اإلدارية ومن هذا يتضح أن القاض 

والقرارات الصادرة عن الهيئات الخاصة، دون إعتبار هذه األشخاص الخاصة التي تتمتع 

بإمتيازات السلطة العامة في حدود تسييراملرفق، أشخاصا عامة كما ذهب إلى ذلك القضاء 

فقد ضل لزمن طويل يربط صدور القرار اإلداري بصدوره عن اإلداري املصري. أما املشرع املغربي 

من قانون املسطرة  111سلطة إدارية في تطبيق واضح للمعيار العضوي و الذي تجسد في املادة 

 املحدث بموجبه للمحاكم اإلدارية. 45.80من القانون  8و  9املدنية، واملادتين 

" كل قرار اتخذ  559ذي جاء في فصله إال أن األمر قد تغير من خالل الدستور الجديد ال

في املجال اإلداري سواء كان تنظيميا أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة اإلدارية املختصة ". 

إن من شأن هذا الفصل أن يخضع مجموعة  من القرارات ذات الطبيعة اإلدارية التي كانت 

الهيئات الخاصة املكلفة بتسيير تتخذ سواء من طرف مختلف السلطات في الدولة أو من طرف 

مرفق عام للطعن أمام القضاء اإلداري، طبقا للمعيار املادي كما رأينا. وهذا ما سيؤدي إلى 

توسيع نطاق رقابة القاض ي اإلداري و بطبيعة الحال توفير ضمانات أكثر لألفراد و الجماعات من 

يا أثر في مراكزهم القانونية. وقد أي تعسف قد يطالهم من أي جهة أصدرت في حقهم قرارا إنفراد

 قرار اإلداري في املعيار العضوي.أحسن املشرع الدستوري في أخذه باملعيار املادي بدل حصره ال
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أخاتمة:

نستنتج من ما تقدم أن لكل معيار مبرراته سواء املعيار املادي أو الشكلي، لكن املعيار 

ملادي ومبررنا نحن هو كون الدولة الحديثة الذي يقترب إلى الصواب في نظرنا هو املعيار ا

أصبحت دولة تدخلية ودولة مقاولة، تستهدف الربح في بعض نشاطاتها، كما أنها أصبحت 

تتعاقد مع أشخاص خاصة تفوض لها تسيير املرافق العمومية، وبالتالي استفادت هذه 

جعلنا ال نساير التطور األخيرة من امتيازات السلطة العامة. لذلك فاعتماد املعيار الشكلي ي

الذي وصلت إليه الدولة، بمعنى أنه سيجعلنا دائما نعكس طبيعة الهيئة على قراراتها رغم 

 .أن طبيعة الهيئة أو الجهاز تختلف باختالف املصلحة

وبشكل صريح يعترف باملعيار املادي عندما نص  6055وفي النظام املغربي نجد دستور       

قرار اتخذ في املجال اإلداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يمكن  منه " كل 559في الفصل 

الطعن فيه أمام الهيئة القضائية اإلدارية املختصة" نستنتج إذن من هذا الفصل "انهيار 

 2011."املعيار العضوي في تحديد القرار اإلداري بعد دستور 

تكون للمجال الذي اتخذ فيه، وبالتالي استخالص أن العبرة في تحديد القرار اإلداري       

 وليس للجهة التي أصدرته.

وهكذا فإنه لم يعد من املتصور صدور القرار اإلداري فقط عن سلطة إدارية، أي عن       

شخص من أشخاص القانون العام، وهذا ما سيؤدي إلى توسيع دائرة اختصاص القاض ي 

فراد لنقترب أكثر من دولة الحق و اإلداري، وبالتالي توفير ضمانات أكبر لحقوق و حريات األ 

 القانون.
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مثووة االستارار االجتماع  والافس ي لشزوجر  ي  ضنء ماتضيات  بناعث

أاألسرة

 

  أبنبكر امزيان

باحث في سلك املاسترطالب    

 

 : ماثمة

أ

ن الكائن البشري هو كائن ثنائي بطبعه وقد خلق ليعيش في خلية ثنائية ضمن عالقات تتيح له أن إ   

خلفا له وأن يقض ي حياته مع شريك، الطبيعة تحث األفراد على الزواج وتدفعهم إليه دفعا،  يؤمن

، فالزواج إذن هو رابطة مودة واحترام 185فالطبيعة والعقل يلتقيان في الحركة التي تحث على الزواج

تمع، وملا بين شريكين أكثر منه رابطة قانونية تفرضه الطبيعة االجتماعية والنفسية للفرد داخل املج

الطبيعة والعقل إلى االنخراط فيها،  ان أساس الخلية الثنائية ) األسرة ( وتدفع بهمان الشريكاكان هذ

في إطار هذه الخلية بالشكل الذي يحدد نطاق واجبات  اكان والبد من قواعد قانونية تنظم عالقاتهم

 ارفاهيتهم تحتوي على مظاهر ه القواعد ، في الوقت نفسه البد أن تكون هذاوحقوق كل واحد منهم

 .جتماعي والنفس ي داخل خلية األسرةاال  ااستقرارهممظاهر و 

ألسرة عند مظاهر االستقرار االجتماعي والنفس ي للشركين انطالقا مما تضمنته مدونة ا وللوقوف

وضوع إلى تقسيم هذا امل البد لنا أوال من 186بمخيلة اجتماعية ونفسية املغربية من نصوص قانونية

                                                 
 .926، ص 9110ميشيل فوكو العناية بالذات ،مطبعة بيروت مركز االنماء القومي  - 185

 .926، ص 9110ميشيل فوكو العناية بالذات ،مطبعة بيروت مركز االنماء القومي  - 186 
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ول للحديث عن مظاهر االستقرار االجتماعي للزوجين من خالل نصوص مبحثين: نخصص املبحث األ 

للزوجين من خالل هذه النصوص املدونة، على أن نخصص املبحث الثاني ملظاهر االستقرار النفس ي 

 .أيضا

أاملبحث األول: مظاهر االستارار االجتماع  لشزوجر  من خالل وصنص املثووة

االجتماعي للزوجين هو أحد الهواجس الذي تراود املشرع على تحقيقه وتقريره في  االستقرار    

تقرير قواعد قانونية تنظم عالقات  و أبدا أثناء تنزيل هذه القواعد ه مقتضيات مدونة األسرة، ولم يكن

الزوجين فيما بينهم فحسب، وإنما كان والبد أفيضا أن تكون هذه القواعد ذات أهداف اجتماعية 

 .افسية تصب في مصلحة الزوجين واملجتمع ككل في سبيل تحقيق االستقرار االجتماعي لهمون

في مقتضيات مدونة األسرة البد أوال من الوقوف هر االستقرار االجتماعي للزوجين وللوقوف عند مظا   

والزواج) املطلب البواعث التي تحقق االستقرار االجتماعي للزوجين أثناء مرحلتي الخطبة هذه عند أهم 

األول (، ثم بعد ذلك نتحدث عن بواعث االستقرار االجتماعي للزوجين أثناء مرحلة انحالل الرابطة 

 الزوجية) املطلب الثاني(.

أاملطشب األول: بناعث االستارار االجتماع  لشزوجر  أثااء مرحشتي الخطبة والزواج

كتسبا صفة الزوجية، يمران أوال في مرحلة عقد الزواج بينهما لي ةقبل أن يبرم الزوج والزوج   

في حالة استحالة العشرة  الطالقالزواج، يمكن أن تأتي مرحلة  الخطبة، وبعد هذه املرحلة ومرحلة

لهذا ومن أجل جرد أهم مظاهر االستقرار االجتماعي للزوجين ، بين هذين الزوجين لسبب من األسباب

عليها املشرع في املدونة يقتض ي منا الحال الوقوف عند  قواعد التي نصالداخل املجتمع انطالقا من 

ن بداء من مرحلة الخطبة ) أوال ( ومرورا بمرحلة احل واملحطات التي يمر منها الزوجكل هذه املرا

 الزواج ) ثانيا (.

 أوال: أثااء الخطبة

 إلى املادة الخامسة من املدونة نجد أن املشرع عرف الخطبة على الشكل التالي: بالرجوع
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الخطبة تناعث رج  وامرأة على الزواج، تتحاق الخطبة بتعبر  طرفيها باي وسيشة متعارف عشيها  

تفيث التناعث على الزواج، ويثخ  ي  حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من تبادل 

أ"الهثايا

من خالل هذه املادة نجد أن املشرع فضل أثناء تعريفه للخطبة استعمال مصطلح " التواعد" وهذا    

التواعد ال يتحقق إال بتعبير الطرفين  على املستوى االجتماعي حيث إناملصطلح له عدة دالالت عميقة 

، الش يء ادة املشار إليهامل عنه معا، وفي آن واحد، وبكل الوسائل املتعارف عليها كما جاء ذلك في نص

يحقق نوعا من املساواة بين الطرفين منذ الوهلة األولى للخطبة، ثم إن مصطلح التواعد جاء  الذي

على وزن التفاعل، والتفاعل ال يمكن أن يكون إال بين شخصين أو أكثر يكونان في مركز واحد، وفي 

عة من املصطلحات التي لها عالقة مسافة واحدة، ثم إن مصطلح التفاعل يمكن أن نقيس عليه مجمو 

فتواعد رجل  أو مصطلح التفاهم، باالستقرار االجتماعي كمصطلح التعايش مثال، أو مصطلح التالحم،

وامرأة على الزواج ال يمكن أن يكون إال في سبيل مرحلة أخرى قادمة يسعى املشرع إلى تحقيق التعايش 

 الزواج بكل تأكيد.والتالحم فيها بين الرجل واملرأة، وهي مرحلة 

 في الوقت نفسه،ذات حمولة قانونية واجتماعية فقط بإيراد مصطلحات  املشرع لم يكتف كما إن   

بل إن األمر تعدى ذلك وأعطى لطرفي مرحلة الخطبة مجموعة من الضمانات القانونية التي بواسطتها 

الذي  واملحافظة على املركز االجتماعي ،وتحقيق التوازن االجتماعي ،يمكن تحقيق االستقرار االجتماعي

 يفاالجتماعي لطرقبل الخطبة، ومن أهم هذه الضمانات التي تحافظ على املركز  فيه انيتواجد

الخطبة هي امكانية املطالبة بالتعويض في حالة وجود ضرر الحق بأحد األطراف أثناء العدول عن 

الشغل، أو مغادرة الدراسة، فالشغل هو مركز  الخطبة، كما لو كان الخطيب أرغم خطيبته على مغادرة

اجتماعي بالنسبة للخطيبة ومورد رزقها وعيشها ويحافظ على استقرارها ويحقق توازنها داخل املجتمع، 

وكان من الضروري تمتيعها باألليات التي يمكن أن تنال بها الخطيبة تعويضا مناسبا جراء حملها على 

 راد من الخطبة من جانب الزوج.ترك هذا العمل متى لم يتحقق امل
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نفس الش يء أيضا في قضايا الهدايا التي تم تقديمها في مرحلة الخطبة، فاملشرع ومن أجل تحقيق    

التوازن االجتماعي أعطى للطرف اآلخر إمكانية استراد هدياه متى لم يكون هو املسؤول عن فسخ 

 الخطبة .

الصدد وهي تلك املتعلقة بالحمل الذي يظهر باملخطوبة  وتجدر اإلشارة أيضا إلى نقطة مهمة في هذا   

بيئة اجتماعية تليق بهذا الطفل من املدونة مهد فيها ل 187516ملادة في مرحلة الخطبة، فاملشرع في ا

الذي قد يولد في مرحلة الخطبة، ألنه ال يليق تجاهل حقوق هذا الطفل من الناحية االجتماعية، إذ 

هذا الطفل داخل املجتمع مرهون أيضا بإثبات نسبه ألبويه بجميع الطرق إن االستقرار االجتماعي ل

 والوسائل الشرعية، ووفق الشروط التي حددها املشرع في املادة املشار إليها.

لكن ما ال يبعث باالستقرار االجتماعي في هذه املادة هو أن املشرع لم يحدثنا عن مصير عالقة هذين    

نسب حمل الطفل الناتج عن الخطبة يتم مباشرة عقد زواج هذين الخطيبين هل بمجرد إثبات 

الخطيبين أم ال، املشرع سكت عن هذا األمر وأحجب عنا الجواب، لهذا يطرح لنا تساؤل في هذا 

الصدد ما أهمية إثبات نسب هذا الطفل ألبويه إذا لم يكن مقرونا بضرورة توثيق عقد الزواج الذي 

 ين األسرة وتحقيق االستقرار املنشود؟سيجمع بين أبويه من أجل تكو 

 

أثاويا: أثااء مرحشة الزواج

إنشاء رابطة الزواج بإرادة الطرفين حسب املادة الرابعة من مدونة األسرة آلية من اآلليات التي    

تشجع الزوجين على االستقرار داخل املجتمع ، ويتحقق هذا التراض ي بإيجاب أحد طرفيه وقبول 

ون األسرة، من قان 51و  55و  50الطرف اآلخر، وفق الشروط التي حددها املشرع املغربي في املواد 

د تفرض عليها في ظل مدونة األسرة، بحيث لم تع واحترام إرادة املرأة في الزواج أصبح أكثر أهمية

 58سنة حسب املادة  59الوالية إال إذا كانت قاصرة، وما عدا هذه الحالة فاملرأة الرشيدة التي بلغت

                                                 
 انظر مقتضيات هذه المادة في مدونة األسرة. - 187
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لزواج عكس ما كان عليه األمر سابقا من قانون األسرة يمكنها أن تعبر عن  إرادتها بنفسها وتتولى عقد ا

 من مدونة األحوال الشخصية. 56في ظل الفصل 

 بلغت تىة الكاملة في إبرام عقد الزواج موهكذا أصبح للمرأة في ظل الوضع التشريعي الحالي الحري

سن الرشد القانوني، وهو ما يمكن أن يكون منطلقا لتأسيس االستقرار االجتماعي للزوجين داخل 

 ألسرة.جسم ا

الحقوق املتبادلة بين الزوجين أيضا هي آلية من اآلليات التي تشجع بشكل كبير على االستقرار 

االجتماعي داخل املجتمع وبها يتحقق التوازن املنشود؛ ألنه أصبح من املعلوم أن االلتزامات والحقوق 

رتب عن عقد الزواج املتبادلة بين الزوجين أصبحت في ظل مدونة األسرة من أهم اآلثار التي تت

الصحيح، وهي تقوم  على قاعدة أن كل حق يجب أن يقابله واجب، فلرجل حقوق على زوجته وعليه 

لها واجبات، وبذلك تقوم الحياة بين الزوجين على قواعد راسخة من التقدير واملحبة، ويكتب لها 

أ.188الدوام واالستمرار

واملتبادلة بين الزوجين وتساعدهما على ليات التي تحدد الواجبات والحقوق فما هي هذه اآل

 االستقرار االجتماعي داخل كيان االسرة واملجتمع ككل؟

 من مدونة األسرة نجد مجموعة من اآلليات من بينها : 15بالرجوع الى املادة 

 من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد، وإحصان  املساكنة الشرعية وما تستوجب

 ·، بلزوم العفة وصيانة العرض والنسلكل منهما وإخالصه لآلخر

 املعاشرة باملعروف، وتبادل االحترام واملودة والرحمة والحفاظ على مصلحة األسرة. 

 تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت واألطفال. 

 التشاور في اتخاذ القرارات املتعلقة بتسيير شؤون األسرة واألطفال وتنظيم النسل".... 

 حسن معاملة كل منهما ألبوي األخر ومحارمه واحترامهم وزيارتهم 

                                                 
1883004301



 

 

 

178 

 حق التوارث بينهما 

  املسؤولية املشتركة املترتبة عن إدارة األموال املكتسبة بين الزوجين وهذه اآللية نصت عليه

 .189من املدونة 48املادة 

من بين املظاهر التي تحقق االستقرار االجتماعي أيضا للزوجين هي أن املشرع ربط عملية التعاقد    

بمجموعة من الشروط، إلى جانب شرط اإلرادة الحرة نجد أيضا شرط عدم االتفاق على إسقاط 

 الصداق، فالصداق كما هو معروف هو واجب مالي على ذمة الزوج لصالح زوجته تفعل به ما تشاء

وتشتري به ما يحلو لها لتغيير حالته إلى األفضل، وإذا لم يتم تحديده أثناء التعاقد يعتبر ذلك العقد 

زواج تفويض ويتم تحديده بعد البناء من قبل املحكمة تراعي فيه الوسط االجتماعي للزوجين، 

 املدونة(.من  62ملادة النسط االجتماع  لشزوجر " )اواملشرع رعى في هذا األمر بشكل صريح "

نفس الش يء أيضا مع شرط عدم وجود املوانع سواء املؤبدة أو املؤقتة، فاألولى تحافظ على بقاء     

وهذا القيد هو قيد رباني يسعى من خالله  ،عالقات اجتماعية متينة بين الزوج وأصوله وفروعه

ؤدي إلى تعكير صفو الخالق عز وجل تجنب كل ما يؤدي إلى اختالط األنساب بين املحارم، وكل ما ي

ال يميز فيه الفرد بين أخته و االستقرار في املجتمع؛ ألن هذا النوع من الزواج كان سائدا في الجاهلية 

ل نساء القبيلة، لكن بعد مجيء وأمه وزوجة غيره، فكانت املرأة لكل رجال القبيلة، وكان الرجل لك

اجتماعي وال يحافظ على تماسك املجتمع، أما  سالم تم تحريم هذا األمر؛ ألنه ال يبعث بأي استقرار اإل 

فهي تحافظ على عالقات اجتماعية متينة بين الزوج وفروع وأصول  -أي املوانع املؤقتة  -الثانية 

جتماعية متينة بين الزوج واألغيار الذين هم في عصمة اه من جهة، كما تحافظ على عالقات زوجت

ة يسود االستقرار االجتماعي والود واالحترام بين أفراد األسرة عالقة زوجية أخرى. وبهذه القاعدة الرباني

 في عالقاتهم مع األغيار.

                                                 
 من المدونة 92راجع مقتضيات المادة   - 189
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كما إن املشرع فرض على األزواج توفير جميع الوسائل التي تمكن الزوجات من العيش داخل األسرة    

وفي ظروف اجتماعية جيدة كالنفقة، فالزوج هو املسؤول عن توفير جميع الحاجيات التي بدونها ال 

األسرة داخل  ا من الحاجيات التي تستمر بهتستقيم حياة الزوجة من مأكل، وملبس، والتطبيب، وغيره

رت بيت الزوجية كما لو كانت بعد من ذلك يتحمل هذا الزوج نفقة زوجته حتى ولو غاداملجتمع، بل أ

تكن حامال يستمر حقها في السكن إلى أن تنتهي عدتها، كل هذه االمور يراد من خاللها  ، وإذا لمحامال

 سرة أو خارج هذه األسوار.املشرع تكريس وضع اجتماعي أفضل للزوجة سواء كانت داخل أسوار األ 

أاملطشب الثان : بناعث االستارار االجتماع  لشزوجر  أثااء اوحالل الرابطة الزوجية

قرروا زواج هنا لتكهن به بعد الطالق والتطليق، ألن األ االستقرار االجتماعي للزوجين من الصعب ا  

رة التي كونوها، وكل واحد سيذهب سإنهاء عالقاتهم نتيجة حالة ال استقرار االجتماعي تحت كنف األ 

خرى أكثر استقرار غير التي جمعته بالزوج، وإن كنا ل سبيله ويبحث عن بيئة اجتماعية ألى حاإ

سنتحدث هنا عن بواعث االستقرار االجتماعي للزوجين أثناء انحالل الرابطة الزوجية فإننا سنتحدث 

ي الزوجين على املض ي قدما نحو الطالق، ألن فقط على هذه البواعث من خالل ما جاء به املشرع لتثن

اللهم بعد داخل مقتضيات مدونة األسرة منعدمة تكون  ي بعد الطالقبواعث االستقرار االجتماع

أ.االرتدادات  هنا وهناك والتي سنشير إليها في معرض حديتنا

حل الرابطة الزوجية سلوك  االتجاه نحو  على الزوج والزوجة أثناءأوجب املشرع املغربي عموما    

تكريس السلم  مجموعة من اإلجراءات واملساطر القانونية، وكان الهدف من وراء هذا محاولة

االجتماعي في الخلية األسرية باعتبارها مؤسسة اجتماعية لها دور أساس ي وفعال في التنشئة 

اعد القانونية والتدابير اإلجرائية وفي تنمية املجتمع، لهذا نجد املشرع أكثر كثيرا من القو  ،االجتماعية

الحفاظ املشرع دائما يفضل التي يمكن أن تساعد على ثني الطرفين عن طلب فك عصمة الزوجية، 

واالستقرار التوازن االنفصال؛ ألنها هي الوحيدة التي تحافظ على  عالقة االرتباط على حالةعلى 

 .زوجين داخل األسرة واملجتمعتماعي لاالج
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من املدونة التي أوجب فيها املشرع عدم اللجوء إلى حل الرابطة الزوجية  20190ند املادة ع فوسنق   

بالطالق أو بالتطليق إال استثناء وفي حدود األخذ بقاعدة أخف الضررين، ملا في ذلك من تفكيك 

 األسرة واإلضرار باألطفال، صياغة هذه املادة وضعتنا أمام األصل الذي هو عدم جواز اللجوء الى

الطالق والتطليق؛ ألنه يسببان في تفكيك األسرة، ووضعتنا أيضا في الوقت نفسه أمام االستثناء الذي 

 هو جواز اللجوء إلى الطالق والتطليق، لكن مع األخذ بعين االعتبار قاعدة أخف الضررين.

تفكيك األسرة ونبهنا املشرع في هذه املادة بمصطلحين: األول هو أن الطالق والتطليق يؤديان إلى    

ويتعين العمل على عدم اللجوء إليهما حفاظا على االستقرار االجتماعي لألسرة واالفراد داخل املجتمع 

، ثم مصطلح آخر الذي هو اإلضرار باألطفال، ألن اإلضرار كنتيجة للطالق ال ينبغ  "من خالل عبارة " 

ي ذنب، ويؤدي بهما حل عقد الزواج ال يشمل الزوجين فقط  وإنما يمتد إلى أطراف أخرى ليس لهم أ

إلى وضع اجتماعي غير مستقر وغير متوازن، لهذا كان املشرع على وعي بخطورة الطالق والتطليق من 

الناحية االجتماعية فسارع إلى تنبيه األطراف والقضاء أيضا بالنتائج السلبية التي تخلفها على املستوى 

 االجتماعي.

خرى جد منيعة عندما لم تفلح آليات املنع والتذكير بالنتائج السلبية التي كما إن املشرع وضع آلية أ   

ذكرها في املادة املشار إليها أعاله، وهذه اآللية نصبها املشرع أمام الطرفين الذين يصران على املض ي 

قدما نحو فك عصمة الزوجية التي تجمعهما، وهي آلية الصلح، والصلح يكتس ي أهمية بالغة في 

؛ ألنه قد ينهي النزاع بين األطراف ويحافظ على استقرار العالقات االجتماعية 191ت االجتماعيةالعالقا

                                                 
 .أنظر مقتضيات هذه المادة  في مدونة األسرة - 190
القضاء المدني، سرة، مقال منشور بمجلة األالصالحي للقضاء في مجال قانون عبد القادر قرموش، حدود الدور ا - 191

 .11 11 10و 19و 12، الصفحات 0299العدد الثالث 
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والعائلية داخل األسرة، لهذا تدخل املشرع مباشرة في الشق االجتماعي وفرض ضرورة انخراط الزوجين 

 192في عمليات التصالح تحت طائلة رفض الطلب عندما يمتنع املدعي من حضور جلسات الصلح.

الصلح، فإلى جانب وألجل االستقرار االجتماعي أيضا نوع املشرع من املؤسسات التي تقوم بعملية    

الحكمين، ومجلس العائلة، واملساعدة االجتماعية، وامكانية االستعانة بأعضاء املجلس  داملحكمة نج

لتقريب من العلمي، كل هذه املؤسسات هي مؤسسات اجتماعية قريبة جدا من الزوجين هدفها هو ا

 وجه نظر املتخاصمين في سبيل تحقيق وخلق وضع اجتماعي أفضل لهما.

كما حاول املشرع من خالل مقتضيات مدونة األسرة تقرير بعض الضمانات القانونية التي تراعي   

الوضع االجتماعي الذي قد يتواجد به أحد الطرفين أثناء الخصومة خصوصا الزوجة، كما تم تقرير 

نية أخرى نستشف منها مبدا تفضيل االستقرار االجتماعي للزوجين داخل أسوار األسرة ضمانات قانو 

 بدل خارج هذه األسوار، وسنجملها في ما يلي:

  ألجل تخفيف عبئ التنقل بين املحاكم على الزوجة تم تخييرها بين أن ترفع دعوى الطالق أمام

 193د هذا االختيار بالنسبة للزوج.املحكمة التي تروق لها وقريبة لها، في املقابل تم تقيي

  املشرع أيضا فرض التوصل الشخص ي لألطراف في قضايا الطالق والتطليق، ألن نزاعات

الطالق والتطليق كما أسلفنا في الذكر نزاعات تجافي بوادر استقرار األسرة واألفراد داخل 

القضاء قصد املجتمع، لهذا حاول املشرع قدر اإلمكان حضور األطراف شخصيا إلى مجلس 

 194زرع بذور الصلح بينهما بكل السبل.

 .195تمتيع دعاوى النفقة أيضا التي تتقدم بها الزوجة باإلعفاء من الرسوم القضائية 

                                                 
منية الرباط، دون ذكر تاريخ الطبعة، الصفحتان ة في ضوء تقييد المباح، مطبعة األسر الحسين الموس، مدونة األ -   192

 .919و 912
 من قانون المسطرة المدنية. 090سرة والمادة من مدونة األ 71راجع المادة  - 193

 من مدونة االسرة. 31راجع المادة  - 194
 /7عدد ،مقال منشور بمجلة القضاء المدني ،داءعفاء والزامية األبين اإلسرة والرسوم القضائية مدونة األ، وراغأمحمد  - 195

 920ص  ،0291
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  ربط جرائم األسرة كالخيانة الزوجية والسرقة بين األزواج بضرورة تقديم الشكاية من قبل

ة لهم في تقديم شكاية املتابعة من الزوج أو الزوجة، حفاظا على استقرار الزوجين وترك الحري

 عدمها.

  التنويع من الوسائل التي تمكن الزوجة من املطالبة بإنهاء العالقة الزوجية فإلى جانب التطليق

للشقاق، هناك أنواع أخرى في حالة الضرر، أو في حالة عدم االنفاق، أو في حالة الغيبة ، أو في 

التطليق التي جاء بها املشرع في مدونة األسرة كان من  حالة االيالء والهجر، كل هذه األنواع من

ورائها تحقيق هاجس االستقرار في بيئة أخرى غير بيئة الزوجية، فإن كان هناك مثال ضرر 

الحق بالزوجة فألجل رفع هذا الضرر عنها وتحقيق استقرارها داخل املجتمع، ما عليها سوى 

 196الش يء يسري على حالة عدم االنفاق. تقديم طلب التطليق للضرر إلى املحكمة. ونفس

  ضرورة املرور من محاولتين للصلح في حالة وجود األطفال تفصل بينهما مدة ال تقل عن

 197شهر.

  الترخيص للمحكمة لالتخاذ كل التدابير االحترازية التي تراها ضرورية وتصب في مصلحة

ة مع أقاربها في حالة تعذر الزوجين معا قبل البت في الدعوى، كأن يتم اختيار تسكين الزوج

 198سكنها في بيت زوجها.

  ما يدل على تفضيل االستقرار االجتماعي للزوجين داخل األسرة هو أن املشرع أعطى للنيابة

 199العامة إرجاع الزوج املطرود إلى بيت الزوجية.

                                                 
 من المدونة 23انظر المادة  - 196
 من المدونة 33انظر المادة  - 197
 .من المدونة 131انظر المادة  - 198

محمد أحداف ، وظائف النيابة العامة في قانون األسرة، اشغال الندوة الوطنية المنظمة من طرف مجموعة البحث   - 199
 .91و  91، الصفحتان 0227ماي  06و  01في األسر والتنمية بجامعة موالي سماعيل بمكناس يومي 
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بين الزوجين، مسألة في غاية من األهمية وهي أن املشرع في الحاالت التي تفصل فيه العالقة الزوجية 

أن يتقدمن بطلب  ،أتاح لبعض املطلقات اللواتي يتوفرن على حكم اكتسب قوة الش يء املقض ي به

 .طفالهنت أاالستفادة من دعم صندوق التكافل االجتماعي إذا لم يحصلن على مستحقا

لكل درهم  110درهم، أي ما يقارب  5010الذي يمكن تلقيه من هذا الصندوق املالي ويساوي املبلغ 

 أطفال. 1طفل على أن ال يتجاوز عدد األطفال املستفيدين 

شهادات العديد حسب  ورق لكن الدعم الذي يمنحه هذا الصندوق ألطفال املطلقات يبقى حبر على

 .جدوى  ن بهذا الطلب دون تقدممن النساء اللواتي 

أاملبحث الثان : مظاهر االستارار الافس ي لشزوجر  من خالل وصنص املثووة

ما يبعث باالستقرار النفس ي للزوجين من خالل املقتضيات التي جاء بها املشرع في مدونة األسرة قد    

وقد يفترضه املشرع أو يتوقعه عند تقرير حالة معينة أو  ،يكون معبرا عنه بمصطلحات قانونية بعينها

عند تنزيل نص معين، وللوقوف عند هذه الحاالت وعند بعض املصلحات التي تدخل ضمن املجال 

د لنا أوال الب ،والتي تدل على حرص املشرع على ضرورة تواجد الزوجين في بيئة نفسية جيدة ،النفس ي

: نخصص )املطلب األول( للحديث عن بواعث االستقرار النفس ي لى مطلبينإمن تقسيم هذا املبحث 

للزوجين أثناء قيام العالقة الزوجية، ثم نخصص )املطلب الثاني( للحديث عن بواعث االستقرار 

 النفس ي للزوجين أثناء انحالل ميثاق الزوجية بالطالق أو التطليق.

 

أاملطشب األول: أثااء قيام العالقة الزوجية

ي حد ذاته مدرسة االستقرار النفس ي للزوجين تلتقي فيه الحقوق والواجبات بارتباط ديني، الزواج ف   

 200.الزواج فيه اراحة لشاشب وتانية له على العبادةرحمه هللا وكما يقول الغزالي

                                                 
 ، مطبعة دار القلم بيروت.0/09االمام الغزالي، علوم الدين،  - 200
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 ازواج حقإن كان ال، فالديني وقيده بمجموعة من الشروط على هذا الرباط حافظالخالق عز وجل و    

نسب أو رضاع،  فال يحق له الجمع بين األختين، أو بين امرأة وعمتها، أو خالتها من حقوق الزوج، من

على زوجته وفيه أيضا تعدي على حقوق هللا عز وجل، فالزوجة التي  يةضرار نفسأألن في هذا األمر 

تشاركها أختها أو عمتها في فراش زوجها ال يمكن أن تنعم باستقرار نفس ي في هذا الفراش والبد أن تتولد 

إلى الهالك جميعا؛ ألن في املنع  همأمراض نفسية وعصابية قد تؤدي ب أو ال قدر هللا ،لديها عقد نفسية

 حكمة ربانية ال يعلمها إال هو. هذا 

أو استبراء، فالهدف  ،أو في عدة ،نفس الهدف كان وراء تحريم الزواج باملرأة التي هي في عالقة زواج   

الرباني من وراء هذا القيد أيضا الحفاظ على الصحة النفسية واالنجابية لألزواج، ويكون البطالن هو 

 .من املدونة 12ادة امل مصير هذا الزواج لو تم، طبقا ملقتضيات

كما حرص املشرع أيضا على عدم االذن بالتعدد في الحاالت التي ال يثبت فيها الزوج املبرر املوضوعي     

، وهذا وجه آخر من أوجه توفير بيئة نفسية للزوجة املراد 201واالستثنائي الذي يدفعه إلى التعدد

الشك  ،سرتينأارد الكافية إلعالة ألنه لو تم قبول طلب هذا الزوج وهو ال يتوفر على املو  ؛التزوج عليها

الزوج واألبناء إن  في أزمات نفسية صعبة إلى جانبأن الزوجة األولى والثانية ستعيشان في جحيم و

قد  في أمراض وهواجس نفسيةاملمنوح للزوج من قبل املحكمة وجدو، وسيتسبب ذلك اإلذن بالتعدد 

على املستويين  عي تام بخطورة األمر تؤدي باألسرة برمتها إلى االنهيار والتشتت، لهذا كان املشرع على و 

 التعدد بشرط إثبات ما يبرره. أملا ربط مبد االجتماعي والنفس ي،

من املدونة والذي يتعين  15كما أن املشرع أيضا حدد مجموعة من الحقوق والواجبات في املادة    

زواج مراعاتها أثناء قيام العالقة الزوجية، ومن بين هذا الحقوق والواجبات ما يبعث بنوع من على األ 

االستقرار النفس ي للزوجين في إطار العالقة الزوجية، نأخذ على سبيل املثال واجب لزوم العفة وصيانة 

ة مراعاته من قبل هذا الواجب مما ال شك فيه في حال املحبة واملودة، وتبادل أواصر  العرض والنسل،

                                                 
 من المدونة. 16-11-11-11-10-19-12راجع المواد  - 201



 

 

 

185 

" ومن آياته أ  خشق ، مصداقا لقوله تعالى عيشون في صحة نفسية وجسدية دائمةاألزواج أنهم سي

لكم من أوفسكم أزواجا لتسكانا إليها وجع  بياكم مندة ورحمة إ  ي  ذلك آليات لانم 

 202يتفكرو ".

القرارات املتعلقة بتسيير شؤون األسرة هو اآلخر واجب يبعث بمدى أهمية  اتخاذواجب التشاور في     

 .الطرف متى تم مراعاته واألخذ به وينبئ باستقرار وارتياح نفس ي لهذا ،رأي الطرف اآلخر

واجب العدل والتسوية عند التعدد أيضا هو واجب يخاطب فيه املشرع األزواج تجاه زوجاتهم ويهمه  

ي بيئة سليمة وبصحة نفسية جيدة، كل هذه األمور وإن كانت تدخل ضمن استقرار الزوجات ف

قرار أثناء قيام العالقة الحقوق والواجبات إال أنها ذات أهداف نفسية واجتماعية تحقق نوع من االست

 .الزوجية

أاملطشب الثان : أثااء اوحالل العالقة الزوجية

انحالل العالقة الزوجية  في املواد القانونية التي رتياح النفس ي للزوجين أثناء ستقراء مظاهر اال ا   

تحدث فيها املشرع عن الطالق والتطليق كأسباب هذا االنحالل، هو ما وجدنا فيه صعوبة كبيرة ألن 

فك الرابطة الزوجية بالطالق والتطليق هو في حد ذاته محفز على عدم االستقرار النفس ي لهذين 

فعال استقرار نفس ي بينهما ملا لجأ هذين الزوجين إلى القضاء لفك  الزوجين، وليس العكس؛ ألنه لو كان

الرابطة التي تجمعهما، لهذا سنكتفي في هذا املطلب على بعض الضمانات القانونية التي نص عليها 

ستقرار النفس ي التي ان نستشف ما قد يخفف حدة حالة ال املشرع في املدونة والتي يمكن من خاللها أ

زوجين أثناء مرحلة انحالل ميثاق الزوجية، ونخص بالذكر هنا الزوجة بالدرجة األولى يتقوقع فيها ال

ألنها هي غالبا ما تكون الحلقة الضعيفة في هذه املرحلة نظرا لسهولة تأثرها نفسيا واجتماعيا وحتى 

 فور إخبارها بخبر الطالق أو التطليق. ،جسديا

                                                 
 .09سورة الروم اآلية  - 202
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ذه ببعض امليكانيزمات التي تخفف من وقع ضررها فاملشرع حاول قدر اإلمكان تمتيع الزوجة ه   

 تتواجد فيها، ومن أهم هذه امليكانيزمات نجد: قد النفس ي والحالة النفسية غير مستقرة التي

  ضرورة معاودة إخطار الزوجة من قبل النيابة العامة عدة مرات للحضور إلى جلسات الصلح

كان عنوان هذه الزوجة مجهول يتعين مرة  كمحاولة ملعرفة أسباب الخالف والتقليل منها، وإذا

أخرى على النيابة العامة البحث عن حقيقة العنوان، وفي حالة كان الزوج هو الذي تعمد 

 من القانون الجنائي. 165إخفاء عنوان زوجته، تطبق عليه مقتضيات الفصل 

  يتم تقدير ضرورة تمتيع الزوجة بقدر مالي معين جبرا لخاطرها وتخفيفا لضررها النفس ي، و

، ألن متعة الزوجة التي قضت فترة عشرين سنة في 203هذه املتعة على أساس مدة زواجها

عالقة الزواج ال تتساوى مع متعة الزوجة التي قضت فترة سنة فقط، الشك إن مبلغ األولى 

أكثر من مبلغ الثانية، وإن كانت املبالغ املالية ال تخفف من حجم الضرر النفس ي إال أنها تبقى 

 حاصل تحصيل البد منه.

  ضرورة تمكين الزوجة من مستحقاتها املالية يدخل من ضمنها مؤخر الصداق، ونفقة العدة

 واملتعة التي سبق وأن أشرنا إليها.

 .أثناء تحديد املستحقات البد من األخذ بعين االعتبار مدى تعسف الزوج في ايقاع الطالق 

 الزوجة في التعويض عن الضرر الالحق بها جراء تصرف أو سلوك مشين أو مخل باألخالق  حق

 الحميدة من قبل الزوج.

                                                 
 من المدونة ما يلي : 93جاء المادة  - 203

تشمل مستحقات الزوجة الصداق المؤخر إن وجد ونفقة العدة والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية   

 المالية للزوج وأسباب الطالق .....
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  في حالة عدم االنفاق وللتخفيف حدة الضرر النفس ي الناتج عنه، أعطى املشرع لهذه الزوجة

املسطرة  ، ونفس204حق املبادرة بتقديم طلب التطليق شخصيا إلى املحكمة لعدم االنفاق عليها

 .206، أو في حالة وجود الضرر 205تسلكها في حالة الغيبة أيضا

كل هذه املكانيزمات هي في حقيقة األمر ضمانات تخول للمحكمة تخفيف حدة ال استقرار    

النفس ي الذي تتواجد فيه الزوجة املراد تسريحها، ألنه كما سبق القول حاالت انحالل ميثاق 

وجود ما يبعث باستقرار نفس ي واجتماعي للزوجين، وتبقى هذه  الزوجية ال يمكن أن نتصور فيها

، وتخفيف إصالح ما يمكن إصالحه فقطاملشرع الضمانات التي جاء بها املشرع يهدف من خاللها 

 حدة االضطراب النفس ي ولو بشكل رمزي الذي قد تقع فيه املطلقة.

أخاتمة

االستقرار االجتماعي والنفس ي للزوجين في ضوء بواعث موضوع ن إلى أ ن نشير أ في الختام نود

وتبقى قراءتنا لهذا  ،كعبد ربهباحث مبتدئ  ت مدونة األسرة ال يمكن انصافه من قبلمقتضيا

 :فتراض فقط ألمرين اثنينة من اجتهاد شخص ي وعلى سبيل اال املوضوع نابع

 اجتماعية أو صبغة  األول: أن التأويل؛ أي تأويل مصطلحات وجمل قانونية وإعطاء لها صبغة

نفسية، ليس باألمر السهل ألنها تقتض ي من الباحث التسلح بكافة شروط وقواعد التأويل، 

 ونحن ال تتوفر فينا هذه الشروط فمازلنا في بداية الطريق نتتلمذ ليس إال.

 سرة لم يضع بالحسبان هاجس تحقيق املشرع أثناء تنزيله لنصوص مدونة األ ن الثاني: إ

الجتماعي والنفس ي للزوجين، ألن جل مواد مدونة األسرة تمت صياغتها تقرار ااالس

بمصطلحات وألفاظ قانونية وليس فيها ما يمكن أن نصنفه ضمن مصنفات علم االجتماع أو 

                                                 
 من المدونة. 103اجع المادة ر - 204
 من المدونة 102راجع المادة  - 205
 من المدونة. 22راجع المادة  - 206
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عض املحاوالت املحتشمة هنا وهناك، لهذا يبقى استنباط ما يحقق باللهم  ،علم النفس

 .دونة يتطلب جهدا كبيرا نصوص امل االستقرار االجتماعي والنفس ي للزوجين في

أ

أالئحة املراجع                                                      

أ

أاملصادر

 القران الكريم 

أواملااالتالكتب 

  506، ص 5886ميشيل فوكو العناية بالذات ،مطبعة بيروت مركز االنماء القومي. 

  عربية، ترجمة وتقديم فايز الصناع، بيروت الطبعة انتوني غدنز، علم االجتماع مع مدخالت

 الرابعة، دون ذكر تاريخ الطبعة.

  ،مطبعة دار القلم بيروت.6/69االمام الغزالي، علوم الدين ، 

  محمد أحداف ، وظائف النيابة العامة في قانون األسرة، اشغال الندوة الوطنية املنظمة من

ماي  66و  61عة موالي سماعيل بمكناس يومي طرف مجموعة البحث في األسر والتنمية بجام

6002. 

 ية الرباط، دون ذكر تاريخ الحسين املوس، مدونة األسرة في ضوء تقييد املباح، مطبعة األمن

 .الطبعة

  عبد القادر قرموش، حدود الدور االصالحي للقضاء في مجال قانون األسرة، مقال منشور

 .6055 بمجلة القضاء املدني، العدد الثالث

 6001والوراقة الوطنية، طبعة  محمد الشافعي، الزواج في مدونة األسرة، املطبعة. 

  مقال منشور  ،داءعفاء والزامية األ سرة والرسوم القضائية بين اإل مدونة األ ، وراغأمحمد

 .6051 /2عدد ،بمجلة القضاء املدني
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أالعمنمية مجال الصفااتوطاق إختصاص الااض ي اإلستعنال  ي  

 

 قاسم  خثيجة 

 أوبي  صالح عرباويأ

  شار الجزائرجامعة ب انمحاضر  انأستاذ 

 

:ملخص   

اون  استثاائيا استحثته املغرع ي  ق ي  مادة الصفاات العمنمية إجراء يعتب  االستعنال    

الل اإلجراءات املثوية واإلدارية غرضه حماية ماتضيات الغفافية ي  الصفاة العمنمية من خ

املتضمن تاظيم الصفاات  15/247الرئاس ي  يفرضها املرسنمث االشهار واملاافسة التي حماية قناع

    العمنمية.

اشئة من خالل استحثاثه دعنى جثيثة ملناجهة املاازعات الافعالية  أكث أفاملغرع اوجث تااية     

فاة قب  او بعث ابرام الص االستعنال عن خرق تشك املبادئ وجعشها ماازعة من ماازعات الاضاء 

ي  املاازعات العادية. مألنفةوماح قاض ي االستعنال سشطات واسعة غر   العمنمية،  

Résumé : 

Le référé en matière de marches publics est une mesure exceptionnelle   introduite par 

le législateur dans la loi des procédures civiles et administratives pour assurer le plus 

possible la protection des règles et des principes de la passation des marchés publics 

telles que  les règles de publicité de concurrence et d’égalité édictées par le décret 

présidentiel 15/247   portant l’organisation des marchés publics.   
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Les mots clé : le contentieux des marchés publics, concurrence, publicité, prérogatives 

du juge de référé. 

 

 ماثمـــــــــــــة:

املشّرع  العمومية أهّمية كبيرة في تنفيذ املشاريع العمومية وإنجاز برامج الّتنمية فقد أعطىللصفقات 

 
ً
عام  ذي الحجة  06مؤرخ في  51/642يتمثل في املرسوم الرئاس ي  تنظيماهذا الّنوع من العقود إطارا

،  رفق العاموتفويضات امل املتضّمن تنظيم الصفقات العمومية 6051سنة  سبتمبر  56املوافق  5416

طات الّتنمية على املستوى الوطني أو   وبما أّن الصفقات العمومية تعتبر األداة األساسية
ّ
لتنفيذ مخط

ي
ّ
املشرع سياسة قانونية جديدة قائمة  أقّر الّسوق، فقد  انفتاحخاصة مع اإلقرار بالّتوجه نحوى  املحل

أحسن املتعاقدين، مع ضرورة توفير  اختيار في على مبدأ حرية املنافسة بين املتعاملين مع حياد اإلدارة 

تي يكون هدفها حسن تنفيذ األطراف املتعاقدة 
ّ
مع عدم املساس  اللتزاماتهمالضمانات الكافية ال

بحقوقهم التعاقدية، كما أّن اإلدارة تقوم في مواجهة املتعاقد بحقوق وسلطات خاصة تختلف عن 

تي يقّررها القانون الخاص، وبامل
ّ
أعطى املشّرع ضمانات للطرف املتعاقد فأهم ما  وازاة فقدالحقوق ال

جاء في املرسوم الرئاس ي الّسالف الذكر هو تكريس لحق الطعن في قرارات املصلحة املتعاقدة، فنجد 

زاعات في مجال الصفقات العمومية كضمانة 
ّ
أّن املشّرع قد عمد إلى وضع آليات قانونية لتسوية الن

سواء قبل إبرام الصفقة أو أثناء الّتنفيذ، ومن هنا تخضع مختلف الصفقات لحماية الطرف املتعاقد 

حيث يعّد القضاء  االستعجاليتنفيذها إلى رقابة القاض ي اإلداري، أو  العمومية في مراحل إبرامها أو

ت في عدد املوا اإلداري  االستعجالي
ّ
تي نالت خطوة قانونية فائقة تجل

ّ
مة له  دمن أكثر املواضيع ال

ّ
املنظ

 بقاض ي ن اإلجراءات املدنية امللغى مقارنة بقانو 
ً
 وسلطاته وم االستعجال، وتسلسل أحكامه بدءا

ً
رورا

متعّددة منها الحاالت القصوى ومنها العادية  االستعجالمع العلم أّن حاالت باإلجراءات املّتبعة أمامه 
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تي تندرج تحتها حاالت 
ّ
  االستعجالأو البسيطة وال

ّ
العقود  ماّدة في االستعجالابع املالي وأهّما ذات الط

تي قّننها املشرع الجزائري 
ّ
اإلدارية والصفقات العمومية، في حين تعّد هذه الحالة من املسائل الجديدة ال

املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، رغم  61/06/6009الصادر في  09/08ألول مّرة في القانون 

رة مقارنة بنظيره الفرنس ي الذي كّرس أّن هذه الخطوة جا
ّ
في مجال العقود االستعجال ءت متأخ

 األوروبي االتحادتطبيقا لتعليمة  5886يناير  04املؤرخ في  86/50بمقتض ى القانون  5886اإلدارية منذ 

ه يعّد 
ّ
 أن

ّ
د إرادة املشّرع الجزائري في تطوير املن اتجاهاتحت عنوان طعن ورقابة، إال

ّ
ظومة محمودا يؤك

 القانونية.

 من ملا له، االستعجاليفي الجانب  الصفقات العموميةية موضوع تسوية منازعات هّم أضح تّ توعليه 

العمومية، الصفقة العمومية لها صلة مباشرة ووثيقة بالخزينة  عالقة وطيدة بالجانب العملي كون أّن 

جهة ع الهيئات اإلدارية من نوّ د وتمالية ضخمة بحكم تعّد  اعتماداتولة تكلف خزينة الّد  فالصفقة

( وبحكم تنوع الصفقات العمومية من جهة ... ، هيئة عموميةإداريةولة، والية بلدية، مؤسسة الّد )

 .ة، خدمات، دراسات(أخرى )صفقة أشغال عاّم 

 لصلتها الوثيقة بالخزينة العمومية، فهذا 
ً
كما سبق وأن ذكرنا أّن الصفقة تضطلع بدور أساس ي، نظرا

الغالف الذي سيمّول مشاريع تنموية ضخمة يحتاج إرفاقه بإجراءات قانونية سريعة تكفل مشروعية 

، ستعجاليةاال الصفقة من جهة، وتضمن حماية املال العام من جهة أخرى، وهو ما يعرف بالتدابير 

تي يمتاز بها 
ّ
في مجال الصفقات العمومية إرتأينا توضيحها من خالل طرح  االستعجالوبقدر األهمية ال

 : اإلشكالية التالية

ذي ور ّد الما  
ّ
 العمومية؟ اتالصفق ماّدة في االستعجاليالقاض ي يلعبه  ال

 : ومن خالل هذه اإلشكالية ندرج التساؤالت التالية

ه قاإلستعجال هو  ما
ّ
بل التعاقد، فهل هو مجرّد تقليد إيمائي ملا هو مكّرس في القانون الفرنس ي أم أن

 معينة؟تدبير ينفرد بخصوصية 
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في هذا املجال، هل ينحصر فقط في مرحلة ما قبل اإلبرام  االستعجاليما هو نطاق إختصاص القاض ي 

 التنفيذ؟أم يمتد إلى مرحة 

املجال فهل هي ضمانة كفيلة لحماية الصفقة أم هي مجّرد  في هذا االستعجاليما مدى رقابة القاض ي 

 العام؟حاجز يعرقل سير املرفق 

 املجال؟هل وفق املشرع الجزائري في هذا  

 

اص القاض ي اختصاألول  نتناول في مبحثينارتأينا تقسيم املوضوع الى   التساؤالت ولإلجابة على هذه 

.د الّتعاقدستعجالي بعالقاض ي اإل  اختصاص الىفيه ما الثاني فنتعرض أ ،االستعجالي قبل التعاقد  

أقب  التعاقث. االستعنال اختصاص الااض ي : األولأ املبحث

كأصل عام فإّن كل القرارات املنفصلة عن الصفقة العمومية والصادرة في إطار إبرام هذه األخيرة هي 

ه يمكن رفع دعوى 
ّ
القرارات، إذ سمح القانون ة بشأن هذه استعجاليمحل لدعوى اإللغاء، غير أن

أن أصدر vالفرنس ي بإخطار القاض ي اإلداري 
ّ

جوان  66مجلس الدولة الفرنس ي قرار بتاريخ  وفي هذا الش

لألشغال والبناء من إبرام الصفقة، وعلى ""bourbonnaise     شركة  يوقف تنفيذ قرار إستبعاد 6005

واإلدارية الجزائري كّرس هذه اإلمكانية من خالل  غرار القانون الفرنس ي فإّن قانون اإلجراءات املدنية

"، حيث نّصت   viفي مادة إبرام العقود والصفقات العمومية االستعجالالفصل الخامس تحت عنوان "

يجنز إخطار املحكمة من ذات القانون على ذلك واضعة املبدأ في فقرتها األولى بقولها " 146املادة 

تي تخضع لها عمشيات إبرام اإلدارية بعريضة وذلك ي  حالة اإلأ
ّ
خالل بالتزامات اإلشهار أو املاافسة ال

أالعاند والصفاات"

أقب  التعاقث ي  الصفاة العمنمية االستعنالماهية : املطشب األولأ

بد من ال  في ماّدة الصفقات العمومية االستعجاليةالدعوى  تعريف مجالالخوض بالدراسة في قبل 

 عاّمة.بصفة االستعجالي تعريف القضاء  الوقوف على
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لكثير  أال يقحم نفسه في جدل وضع تعريفات دقيقة جامعة مانعةاملشرع الجزائري حيث جرت عادة 

من املواضيع القانونية، بل يترك هذه املهمة لكل من الفقه والقضاء، ومنها موضوع الحال القضاء 

 اإلجراءات املدنية إلداري في قانون ا االستعجاليتعريف للقضاء  أي يعطياإلداري املستعجل، فهو لم 

تعريف املشرع  ة أّن وخاصّ والقضاء،  الفقه ختصاصإالتعارف تبقى من املفروض من  ، ألّن viiاإلدارية

 االستعجالص األمر الذي يعرقل سلطته التقديرية في تحديد د القاض ي ويجعله حبيس النّ لألمور يقيّ 

 إر مهما وحاالته التي ال يمكن وضعها تحت الحصّ 
ّ
بب وغيره من األسباب جعلت التعريف فهذا الّس  سعت

اإلداري، ومن نافلة هذه  ستعجالمانعة لال تعريفات جامعة  وضع من الفقه والقضاء يبحثان عنكل 

ه"االستعجالييمكن تعريف القضاء  األسباب
ّ
إجراء يكون الهدف منه الفصل بأقص ى سرعة ممكنة  أن

 
ّ
ندات واألحكام إشكاالت تتعلق بتنفيذها، لكن فقط تي تثير فيها الّس في القضايا املستعجلة وفي الحالة ال

 ." viiiبطريقة مؤقتة دون املساس بأصل الحق

أتعريف االستعنال ما قب  التعاقث ي  مادة الصفاات العمنمية: الفرع األولأ

ه جامع ملصطلحين هما القض
ّ
ب، يجد أن

ّ
ابع املرك

ّ
اء إّن املتمعن لهذا املّصطلح القانوني ذو الط

من جهة، والصفقة العمومية من جهة أخرى، فبدمج املصطلحين يمكن تعريف القضاء اإلستعجالي 

ه اإلستعجالي
ّ
""إجراء قضائي تحفظي مستعجل خاص : قبل التعاقد في مجال الصفقات العمومية بأن

فّعال قبل إتمام الصفقة ذو أصل أوروبي، الهدف منه حماية قواعد العالنية واملنافسة بشكل 

العمومية، وذلك عن طريق إعطاء القاض ي سلطات واسعة وغير مألوفة في اإلجراءات القضائية 

 االستعجالية العاّمة"".

قبل الّتعاقد  االستعجالفمن خالل هذا الّتعريف قد تّتضح لنا مجموعة من الخصائص يتمّيز بها 

 : التالية

لة اإلبرام، ألنها تهدف إلى الحّد من يّتم تحريك هذه الدعوى في مرح: تقنية قضائية قبل تعاقدية

املخالفات التي تمّس قواعد العالنية واملنافسة، بحيث لها دور وقائي من جهة، وتحول دون ارتكاب 
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كتشافها  املخالفات للقواعد واإلجراءات القانونية الواجب إتباعها من قبل املتعاملين وتساعد على اِّ

ستّجالئها من جهة أخرى.  واِّ

يتمّتع القاض ي اإلداري وهو بصدد الفّصل في : ة تخول للقاض ي اإلداري سلطات هاّمةاستعجاليدعوى 

بسلطات واسعة غير معروفة في الّنظام القانوني العام للقضاء اإلداري، تتمثل  االستعجاليةالدعوى 

 يمكن له ولكّنه ال  L'annulationواإللغاء  Suspensionوالوقف  Injonction هذه الّسلطات في األمر

 منح التعويض.

شكيلة الجماعية املنوط بها البّت في دعوى : دعوى قضاء مستعجل
ّ
يوكل الّنظر في هذه الدعوى إلى الت

 املوضوع.

ال يمّس بأصل الحق  االستعجاليالقاعدة العاّمة أّن القاض ي : في املوضوع االستعجالييبّت القاض ي 

ما يّتخذ الّتدابير 
ّ
ه في هذه الدعوى يفصل فيها بصفة  االستعجاليةوإن

ّ
 أن

ّ
الفورية والّضرورية فقط، إال

 .ixة موضوعية أي ينظر في جوهر املوضوعاستعجالي

ظام الااونن  االستعنال الثان : الفرع 
ّ
أقب  التعاقث  الا

تي تتحّصن بها الدعو 
ّ
ى نتطّرق في هذا الفرع ملجاالت تطبيق هذه الدعوى، وكذا الّضمانات القانونية ال

ل القاض ي اإلداري بناءً و  االستعجالية
ّ
 على الدعوى. أسباب تدخ

أأوال: مجاالت تطبيق الثعنى االستعنالية

إّن األحكام الخاصة بهذه الدعوى يمكن أن تثار في ماّدة إبرام العقود أو الصفقات العمومية وهذا ما 

 جاء به الفصل الخامس من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية.

قد منح  04/05/5886املؤرخ في  11-12إّن القانون الفرنس ي الّسالف ذكره : الصفقات العمومية

غال العاّمة فقط،  االستعجاليةإمكانية إثارة الدعوى 
ّ

املوضوعية قبل الّتعاقد على عقود التوريد واألش

ألوروبي، لكن بعد وذلك إذا تجاوزت القيمة املحّددة لتطبيق أحكام العالنية واملنافسة ذات الفضل ا

 االستعجاليةعلى إمكانية إثارة هذه الدعوى  61/05/5881من القانون املؤرخ في  1ل ذلك نّصت املاّدة 
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فافية املرتكبة عند إبرام كل الصفقات العمومية وبغّض الّنظر عن 
ّ

يشمل مخالفات العالنية والش

 .قيمتها

سبة للقانون الجزائري وفي إطار الجهود ال
ّ
فافية على إبرام الصفقات أّما بالن

ّ
رامية إلضفاء الش

فافية، إذ تّسمح للقاض ي 
ّ

العمومية، فقد تّم وضع نصوص تسّد الفراغ وتعمل على تدعيم الش

حترم فيها اإلجراءات املسبقة  االستعجالي
ُ
ل قصد تأجيل إبرام الصفقات في الحاالت التي لم ت

ّ
التدخ

هار واملنافسة، وفي
ّ

املصلحة العاّمة وعدم عرقلة اإلدارة في  رعيتذلك قد  املتعلقة بإجراءات اإلش

 يوم. 60نشاطها وذلك بأن ال يتجاوز هذا التأجيل أكثر من

 سبقت اإلشارة إلى تعريف العقد اإلداري، ومع ذلك يقصد بإبرام العقود اإلدارية: العقود اإلدارية

عقود القانون العام والتي قد  عقود إمتياز املرافق العامة، إذ يجب أن تكون مستوفية لجميع شروط

"يجنز إخطار من ق.إ.م.إ بقولها  146ة، وهذا ما نّصت عليه املادة استعجاليتكون محل دعوى 

املحكمة اإلدارية بعريضة، وذلك ي  حالة اإلخالل بالتزامات اإلشهار أو املاافسة التي تخضع لها 

  عمشيات إبرام العاند اإلدارية والصفاات العمنمية"

ما تجدر اإلشارة إليه أّن املشرع لم يحّدد طائفة العقود الخاضعة لنطاق تطبيق الدعوى لكن 

 قبل الّتعاقد. االستعجالية

أاألسباب األساسية واملؤّدية لرفع الثعنى : اويثا

ا كان الهدف األساس ي من هذه الدعوى هو حماية مبادئ العالنية والشفافية واملساواة بين 
ّ
مل

نا نجد القضاء املتعّهدين، وكل 
ّ
خرق لقواعد املنافسة عند إبرام العقود والصفقات العمومية، إال أن

هار واملنافسة إلى حاالت أخرى نذكر منها
ّ

 : xالفرنس ي قد توّسع في مجاالت الخرق بغض الّنظر عن اإلش

قة بالعالنية واملدد
ّ
كليات الجو : القواعد املتعل

ّ
قة بالعالنية في الش

ّ
هرية واإللزامية إّن القواعد املتعل

ب على اإلخالل بها إمكانية إثارة الدعوى 
ّ
تي يترت

ّ
 لقواعد العالنية االستعجاليةوال

ً
، وبالتالي تعتبر خرقا

تي يفرضها القانون إضافة لذلك عدم مراعاة 
ّ
حالة عدم تضمين اإلعالن ملختلف البيانات الجوهرية وال



 

 

 

196 

رضها القانون، إضافة لذلك عدم مراعاة نشر نشر اإلعالنات ملختلف البيانات الجوهرية والتي يف

ق األمر 
ّ
اإلعالنات لدى الجهات الرسمية واملحّددة بموجب القانون وهي الجرائد اليومية وكذلك إذا تعل

ق األمر بتجاوز املّدة 
ّ
بتجاوز املّدة املحّددة بموجب القانون وهي الجرائد اليومية، وكذلك إذا تعل

 جل إستالم العروض.املحّددة بموجب القانون من أ

القاعدة العاّمة أّن الصفقات العمومية تبرم وفق : اختيار إجراء وطريقة إبرام الصفقات العمومية

راض ي كطريق إستثنائي وفقا ملا يحدّده القانون .
ّ
 أسلوب املناقصة)طلب العروض(، وبأسلوب الت

ريقتين في غير موضعها إلى خرق إلتزا يؤدي استخدام
ّ
ّستخدم إحدى هاتين الط

َ
مات املنافسة، كأن ت

راض ي في غير الحاالت املحدّدة على سبيل الحّصر وهذا ما نّصت عليه امل
ّ
 10و48اّدة اإلدارة طريقة الت

 الّسالف الذكر.15/247من املرسوم الرئاس ي 

تكون إحدى املواصفات أو الخصوصيات التقنية تنطوي على  أال يجب : املواصفات والخاصيات التقنية

حين على حساب آخرين، عنصر ت
ّ

 و فضيلي ألحد املرش
ً
قّرر مجلس الّدولة الفرنس ي أّن  لذلكإستنادا

 من املواصفات املنصوص عليها في  وضع مواصفات )معايير إختيار املتعامل املتعاقد(
ً
أكثر تعقيدا

خ
ّ

اص دون القانون من شأنه أن يؤّدي إلى خرق مبدأ املساواة بين املتعّهدين وحّصر املنافسة بين أش

 اآلخرين.

 : عدم احترام اإلدارة للبنود املنصوص عليها في دفتر الشروط
ً
ل خرقا وتجاوزا

ّ
إذ هذا القبيل يشك

 بإلتزامات املنافسة بين املتعاملين.
ً
 واضحا

ه  يةقتصادبحيث يؤّدي إلى تشويه املعطيات اال: الّتماطل في سريان العروض
ّ
لهذه العروض مّما يبّين أن

 املنافسة.خرق لقواعد 

غاض ي اإلدارة عن هذه : قبول اإلدارة العروض رغم عدم إحترامها لبعض األوضاع القانونية
َ
إذا كان ت

 يؤدي لتحريك الدعوى 
ً
ل خرقا

ّ
شك

ُ
، أي ال االستعجاليةاألوضاع ال يمّس بإلتزامات املنافسة، فهي ال ت

عن فيها عن طريق هذه الدعوى، بل على املّدعي أن يّتجه 
ّ
رق األخرى للقضاء.يمكن الط

ّ
 نحو الط
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أي  مجال الصفاات العمنمية االستعنال سشطات الااض ي : الثان  املطشب

في مادة إبرام الصفقات  االستعجاليإّن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، قد منح للقاض ي اإلداري 

نه من رقابة اإلدارة العاّمة في مرحلة إبرام الصفقة العمومية، 
ّ
العمومية سلطات واسعة ومتعّددة تمك

 بحيث تتجّسد هذه السلطات في حالة ثبوت املخالفة في حق اإلدارة.

حفظية شطاتّسأال: األولأ الفرع
ّ
أLes mesures provisoiresاالستعنال ض ي االش الت

ة التي تؤهله للفصل في الدعوى الهاّم الّتحّفظية  لطاتبمجموعة من الّس  اإلداري يتمتع القاض ي 

 : ، نتطرق لها فيما يلياالستعجالية

ووقف ، سلطة األمر وفرض الغرامة التهديدية ،ج .إمن ق.إ.م 846لمادة لطبقا  اإلداري يملك القاض ي 

 نحاول شرح كل سلطة على حدا.، و مصلة بعملية اإلبرااملتّ  واإلجراءاتكل القرارات 

أ: L’injonctionأوال: سشطة األمر

عنه، ومن املستقر  االمتناع أوهي سلطة تمنح للقاض ي اإلداري قصد إلزام اإلدارة للقيام بعمل معين 

تمتنع  أو القاض ي اإلداري ال يستطيع إلزام اإلدارة بأن تقوم  عليه في فرنسا والجزائر منذ زمن طويل أّن 

عدم  إضافة إلى، اإلدارةختصاص إيكون من صميم  ملجل القيام بعأيحل محلها من  وأن اءهاأر عن 

دتوجيه تهديدات مالية، وهذا  إمكانية
ّ
 5820-05-68لصادر فياعليه م.د.ف في حكمة  ما أك

ّ
ذي جاء وال

 "...: فيه
ّ
ا الوضع ذاملشرع الفرنس ي تدارك ه نلك، ولة أن يوجه أوامر لإلدارة "ه ليس ملجلس الّد حيث أن

 
ّ
  5881-05-04حيث أصدر قانون  5881-06-09ل في بعد ذلك ليتدخ

ّ
ذي أجاز للقاض ي اإلداري توجيه ال

 
ّ
قترن حكمه بإجراء يجب إإذا  أوامر لإلدارة ولكن ضمن حدود، فال يوجه القاض ي األمر لإلدارة إال

 .إلعالن إذا كان غير مشروعمن جانبها، كأن يأمر اإلدارة بإعادة نشر ا إتخاذه
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 أّم 
ّ
سبة للقاض ي اإلداري الجزائري ال يستطيع توجيه أوامر لإلدارة لحملها على تنفيذ أحكامه، رغم ا بالن

 
ّ
 5888-01-09ادر في قراره الصّ  في ج.دم. دهعدم وجود أي نص قانوني يمنعه من ذلك، وهذا ما أك

 أحيث ... ": والذي جاء فيه
ّ
 "...يأمر اإلدارة  أنإلداري ه ال يمكن للقاض ي ان

  جولكن بصدور ق.إ.م.إ
ّ
 ال

ّ
د على إمكانية توجيه القاض ي اإلداري أوامر لإلدارة من ذي جاء بأحكام تؤك

لتزاماته، متثال إلب ي  اإلخالل باإلأ"يمكن لشمحكمة اإلدارية أ  تأمر املتسبّأ: منه 846خالل املادة 

ال يوجد أي مبرر قانوني للقاض ي اإلداري بعدم  وبالتالي. فيه"د األج  الذي يجب أ  يتمث  وتحّثأ

 إل االمتثالتوجيه أوامر لإلدارة من أجل 
ّ

فافية في إبرام العقود لتزاماتها فيما يخص املنافسة والش

، كأن يأمرها بنشر اإلعالن عن الصفقة في الصحف اليومية أو إعادة اإلدارية والصفقات العمومية

إللزامية أو يوجه لها أمر بقبول مرشح محروم أو مستبعد من دخول املناقصة نشره مستوفيا لبياناته ا

ط الضوء على جوهر الحق ليستنبط منه ما مدى  االستعجاليدون وجه حق، مّما يجعل القاض ي 
ّ
يسل

 االستعجالياإلدارة إللتزامات اإلشهار واملنافسة، بحيث يعد خروجا عن طبيعة القضاء  مخالفة

 املساس بأصل الحق. واملتمثلة في عدم

وبالّتالي يعّد تدعيما لدور القاض ي اإلداري، فقد جعل له ق.إ.م.إ سلطة توجيه تدابير تنفيذ ضّد 

 من هذا القانون  899إلى  829د من إستنادأ للموا األشخاص املعنوية العامة

أ:   Suspensionسشطة النقفثاويا: 

وقف تنفيذ أي قرار و متع القاض ي اإلداري في هذه الدعوى بسلطة وقف إبرام الصفقات العمومية يتّ 

العملية العقدية، أما فيما  ها تعمل على شّل يتصل بها، وهي سلطة مهمة وخطيرة في نفس الوقت ألنّ 

 إجدية تبيح له  أسبابوجود  يتعلق بالشروط الواجب توافرها لتقرير هذا الوقف هو
ّ
ذا القرار خاذ هت

ر صراحة ينتج عن تنفيذ القرار املتصل به، إذ م.د.ف قرّ  ا فيما يخص صعوبة إصالح القرار الذيأّم 

 إعدم 
ّ
من فعالية  ه بتقرير هذا الشرط يؤدي إلى الحّد شتراطه ضمن الشروط الضرورية لذلك، ألن

 تسلطات القاض ي اإلداري ويضع عليه قيودا 
ّ
ا نصت عليه املادة رر، وهذا مق بضرورة وجود الضّ تعل
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"ويمكن لها كذلك بمجرد إخطارها أ  تأمر بتأجي  إمضاء العاث إلى : األخيرة من ق.إ.م.إ /ف846

، يعني القاض ي يقف كل اإلجراءات املتعلقة ( ينما "21نهاية اإلجراءات وملثة ال تتجاوز عغرين )

  الستعجالياقديرية الكاملة للقاض ي لطة التّ يخضع هذا اإلجراء للّس بالصفقة، و 
ّ
ذي يستطيع أن ال

وسبق الّتعّرض لهذه السلطة كنظام إجرائي . يرفض هذا الوقف لعدم وجود أسباب جدية لدى املدعى

هو قف تنفيذ القرارات خاصة إذا صدر في حق املتعّهد قرار يخل بقواعد املنافسة واإلشهار، أّما في 

تي لم يصدر أي
ّ
جراءات الصفقة مخالفة ملبادئ الحرية واإلشهار، قرار في حّقه وتبّين له أن إ الحالة ال

ه إذا أبرمت 
ّ
لب يأمر بالوقف وذلك لتفادي إبرام العقد مع من إختارته اإلدارة ألن

ّ
فالقاض ي إذا قبل الط

ه قد يصعب فيما بعد تفادي اآلثار املترتبة عن ذلك.
ّ
 الصفقة وشرع في تنفيذها فإن

 تافيذهثيثية لإلجبار اإلدارة على الحكم باللرامة التّأسشطة الااض ي اإلداري ي  الفرع الثان : 

أ: أوامرها

أAstreint: تعريف اللرامة التهثيثيةأوال: 

  هي إجراء الهدف منه ضمان تنفيذ األحكام القضائية، حيث أّن 
ً
على هذا اإلجراء  القاض ي يستطيع بناءا

ر كان ملزما بدفع غرامة تقّدر على لتزامه عينيا خالل مّدة معّينة، فإذا تأإأن يأمر املدين بتنفيذ 
ّ
خ

 .أساس مبلغ معّين عن كّل فترة زمنية من اإلخالل بااللتزام

متناعها عن تنفيذ أحكامه، وهذا ما إكان م.د.ف يرفض الحكم بالغرامة التهديدية على اإلدارة في حالة 

 ..."5811-05-62جاء في قراره املؤرخ في 
ّ
لتزامات ان الحقوق واإله إذا كان للقاض ي الحق في بيحيث أن

ى ذلك ويتدخل في تسيير املصالح عويض املستحق، فإنه ال يمكن أن يتعّد املتقابلة لألطراف وكذا التّ 

 "....العامة، ويوجه تحت التهديد بعقوبات مالية

سبة للقاض ي اإلداري الجزائري فقد 
ّ
دأّما بالن

ّ
في العديد من أحكامه عدم جواز الحكم على اإلدارة  أك

وهذا ما  جتهاد الغرفة اإلدارية باملحكمة العليا سابقا ومجلس الدولة حاليالغرامة التهديدية وفقا إل با

 ... ": والذي جاء فيه 6000-04-50أكد عليه قرار م.د.ج بتاريخ 
ّ
شريع حيث أن

ّ
ه في الوضع الحالي للت
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حيث يستند مجلس الدولة . " تهديديهالبلدية بغرامة  طق ضّد الوالية أوجتهاد القضائي ال يمكن النّ واإل 

 : والغرفة اإلدارية باملحكمة العليا في تبرير رفضها للنطق بالغرامة التهديدية على ما يلي

أ.اللرامة التهثيثية غر  مبّ رة ضّث اإلدارة ثاويا:

 لتزام القضائي لصالحه.عويض في حالة رفض اإلدارة تنفيذ اإليجب على العارض رفع دعوى التّ 

 ستناد الغرامة التهديدية إلى أّي نّص قانوني وال يمكن التصريح بها ضّد اإلدارة.إعدم 

 جتهاد القضائي، ال يمكن الحكم بالغرامة التهديدية.في الوضع الحالي للتشريع واإل 

ه بمجرد صدور قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية خول للقاض ي اإلداري سلطة فرض الغرامة 
ّ
 أن

ّ
إال

 شرعي.في حالة إمتناع اإلدارة عن تنفيذ اإللتزام بعمل أو اإلمتناع عنه دون مبرر التهديدية 

 116الى 111ومن ذلك الغرامة التهديدية وسيلة قانونية أقّرها املشرع الجزائري صراحة في نص املواد 

عه : من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، وقد إستقر الفقه والقضاء في الجزائر على أنها
ّ
"مبلغ مالي يوق

 
ً
القاض ي اإلداري على املدين املمتنع عن تنفيذ االلتزام الواقع على عاتقه بمقتض ى سند تنفيذي، بناءا

التهديدية بهذا املعنى تهديد مالي هدفه الّضغط على اإلدارة املمتنعة عن  على طلب الدائن"، فالغرامة

نية عن كل تأخير وهو ما يمكن أن يحّملها على تنفيذ إلتزامها بأداء مبلغ من املال عن كل فترة زم

هار والعالنية.
ّ

 اإللتزام بمبادئ اإلش

خاذ أمر  من ق.إ.م.إ على انه 890وهو ما تؤكده املادة 
ّ
"يجنز للنهة الاضائية اإلدارية املطشنب منها إت

أ "بالتافيذ ...أ  تأمر بلرامة تهثيثيه مع تحثيث تاريخ سريا  مفعنلها

أن نصت املاّدة 
ّ

ه يمكن لشمحكمة اإلدارية أ  تأمر املتسبب ي  على  1و 4/  846وفي هذا الش
ّ
""أو

 . اإلخالل باإلمتثال إللتزاماته وتحّثد األج  الذي يجب أ  يمتث  فيه

 ويمكن لها أيضا الحكم بغرامة تهديديه تسري من تاريخ إنقضاء األجل املحدد ...."""

السلطة التقديرية في فرض  االستعجاليرة أّن املشرع قد منح القاض ي وما يستنتج من هذه الفق

 الغرامة من عدمه في حال إنقضاء األجل املحدد دون تنفيذ اإلدارة إللتزامها.
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 (Les mesures définitives) السشطات الاطعية لشااض ي االستعنال لث: الفرع الثا

 إبطال بعض الشروط التعاقدية،سلطة و  ،تأجيل إمضاء الصفقةالقطعية سلطة  السلطاتتتضمن  

 ا.حدعرض لكل سلطة على وسنت

أأوال: سشطة تأجي  إمضاء الصفاة: 

بمجّرد إخطار املحكمة اإلدارية بالدعوى في حالة اإلخالل بإلتزامات اإلشهار واملنافسة فأنه يمكنها أن 

فاقية، بين املصلحة تأمر بتأجيل إمضاء العقد، ويقصد بإمضاء العقد في هذا املجال توقيع اإل
ّ
ت

ذي تّم إختياره دون إحترام إجراءات املنافسة واإلشهار، وبالّتالي فقد
ّ
 املتعاقدة واملتعامل املتعاقد ال

وملدة ال  إمضاء الصفقة إلى غاية إتمام اإلجراءات للقاض ي سلطة تأجيل أو تعليق 146خولت املادة 

 ة ضغط على اإلدارة لتنفذ التزاماتها .، ويعّد هذا التأجيل وسيل(يوم60تتجاوز عشرين )

 بعض الغروط التعاقثية ثاويا: سشطة إبطال

أن يبطل االستعجالي  لقاض ي اإلداري امكن ت هذه الّسلطة من صنع القضاء اإلداري الفرنس ي، حيث

م إبرامه، إذا كانت هذه الشروط تنطوي على بعض الشروط التي تسري على العقد الذي سوف يتّ 

 إفي االستعجالي  إذ السلطات التي يتمتع بها القاض ي اإلداري ، عنصر تفضلي
ّ
خاذ اإلجراءات القطعية ت

من شأنها أن تعطيه سلطة للبث في املوضوع وهذا يختلف عن سلطات القاض ي في نطاق الدعوى 

 بإجراء تحقيق أويقوم  القاض ي عندما ينظر في طلبات األفراد شروطها أّن  العادية، وأهّم االستعجالية 

القرار اإلداري، كما يجب أن ال يتطرق إلى موضوع  عليه أن ال يعيقخبرة أو إثبات حالة، يجب نتداب إ

 الدعوى الرّ 
ّ
 و محكمة املوضوع،  هاتفصل في سلمية حتىّ  تي تظّل ئيسية ال

ّ
لة الهدف منها إيجاد دعوى فعا

 البواسطتها فصل في موضوع  يتم
ّ
هذا القضاء ليس  عنه أّن ا ينتج مّم  االستعجالزاع محاط بحالة من ن

ملشرع في سبيل ه اباملعنى القانوني للمصطلح، وإنما هو أسلوب خاص من القضاء أعّد  استعجاليقضاء 

معالجة بعض املشاكل التي يمكن أن تطرأ عند تبادل اإليجاب والقبول في معرض إبرام الصفقات 

 العمومية .
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ه أمام كل 
ّ
 أن

ّ
 فقد عة املمنوحة للقاض ي اإلداري بموجب هذه الدعوى تنوّ دة واملمتيازات املتعّد هذه اإل إال

 الكامل أم قضاء اإللغاء ؟ نتمي إلى القضاءتثار نقاش في فرنسا حول تكييف هذه الدعوى، هل 

ها تجمع بين يدي القاض ي اإلداري من قبيل دعاوى القضاء الكامل، ألنّ  اعتبارهاأي على الرّ  ستقرّ إ

في هذه الدعوى ال يحق له أن يبت في طلبات التعويض، ألن ذلك يبقى تماما  سلطات كاملة، علما أنه

 ختصاص قضاء القانون العام، حسب تعبير املحكمة اإلدارية املدنية "ليل ": إمن 

(...le contentieux de l’indemnisation reste entièrement un contentieux de droit 

commun.....). 

 هذا اإل في الحقيقة إّن 
ّ
ساع في سلطات القاض ي اإلداري قد دفع بالبعض إلى طرح إشكالية جوهرية، ت

تتمثل فيما إذا كان بمستطاع قاض ي الدعوى املستعجلة أن يبت بما لم يطلبه الخصوم، إذا كان 

 يشكل هذا الطلب نتيجة منطقية ملا طلبوه ؟

ض ي اإلداري بوقف كل القرارات نعم يمكنه ذلك، كأن يطلب مثال وقف إبرام العقد فيقوم القا

 .عتباره يشكل نتيجة منطقية لعملية الوقفإصلة بإبرام هذا األخير، باملتّ 

 ، ا فيما يخص إجبار السلطة املختصة بإبرام الصفقات العموميةأّم 
ّ
تي أمر بها أن تلتزم باإلجراءات ال

على  تهديديهرض غرامة حتمال فإأن تكون مقترنة ب فيجبالقاض ي في مجالي العالنية واملنافسة، 

 
ّ
 .فإن إجراء األمر لن يكون له أي فعالية اإلدارة، وإال

ان 
ّ
عاقث االستعنال إختصاص الااض ي : املبحث الث

ّ
أبعث الت

إذا كان إختصاص القضاء اإلداري بمنازعات الصفقات العمومية شامل بكل ما يّتعلق بتكوينها أو 

لبات 
ّ
ه يمّتد أيضا ليشمل الط

ّ
املّتصلة بمنازعاته، وأيضا كّل ما يتفّرع عن  االستعجاليةتنفيذها، فإن

لبات املّستعجلة متفّرع من إختصاصها 
ّ
منازعات العقد، وإختصاص املحكمة اإلدارية بالفّصل في الط

لب 
ّ
نظر في املوضوع األصلي، ومادامت مختّصة بالّنظر في األصل فهي مختّصة بنظر الفرع أي الط

ّ
بال
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زاع، ألّنها وحدها دون أن يحاالستعجالي 
ّ
ّتج أمامها بأّن الفصل فيه يمّس أصل الحق أو موضوع الن

 مختّصة بالفصل في هذا املوضوع.

 ال نقصد بها وقف الّتنفيذ املرتبط بدعوى اإللغاء االستعجاليةوالبد أن نشير هنا إلى أّن الطلبات 

ما هي طلبات مّتصلة بالعقد، إذ يمكن للقاض ي اإلداري في حالة
ّ
وعدم  االستعجالتوافر عنصر  وإن

خاذ الّتدابير الّتحّفظية وفي إطار دعوى القضاء الكامل.
ّ
 املساس بأصل الحق أن يقض ي بإت

 ي  ماازعات الصفاات الخاضعة لنالية الاضاء الكام  االستعناليةالثعنى : املطشب األّولأ

قة بتنفيذ الصفقة العمومية في جانبها 
ّ
 لطبيعتها االستعجاليإّن املنازعات املتعل

ً
، نادرة الوقوع نظرا

تنفيذ العقد أو ما يّتصل بهذا التنفيذ تؤول إلى إختصاص  الوقتية، بإعتبار أّن املنازعات التي نتجّر عن

ه املجال األصلي بشأن املنازعات املتعلقة بالعقود اإلدارية وبإعتباره هو املختص في 
ّ
القضاء الكامل، ألن

خصية تقدير وتقرير الّتعو 
ّ

يض الكامل إلصالح األضرار املادية أو املعنوية التي أصابت الحقوق الش

املكتسب، وبهذا يكون لقاض ي املوضوع الّنظر والفصل في هذه الدعوى ملا يملك من سلطات واسعة 

ق منها باألمور الفنية أو الّتق االستعجاليوكاملة، على غرار القاض ي 
ّ
 فيما تعل

ّ
ذي له حق الّنظر إال

ّ
نية ال

 إلخ.... كإجراء خبرة 

 : وعلى ما سبق ذكره سنقوم بالّتفصيل والدراسة لهذا من خالل الفروع التالية

أالخاضعة لشاضاء الكام   تعنشة لشصفاات العمنميةاملاازعات املّسأ: الفرع األّولأ

 لك وفقذلوالية القضاء الكامل و  االستعجاليها تخضع منازعات الصفقات العمومية في شّق 
ً
 عتباراتلال  ا

 : التالية

منازعات الصفقات العمومية تنتمي للقضاء الكامل فيختص القضاء اإلداري  ّن أنا فيما سبق بأكّد 

 
ّ
عة من العناصر املتفرّ  باعتبارهاوإجراءات  قراراتة ما يكون قد صدر بشأن تلك العقود من بنظر كاف

ة، ويشمل املّد  الكامل طاملا لم يسقط الحق بمض يّ  اختصاصهاعن املنازعات األصلية في حدود 

  اختصاص
ّ
ع عن املنازعة األصلية من طلبات فرعية وأمور روف وما يتفرّ القضاء اإلداري جميع الظ
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قضاء  استقر إلى الفرع، وقد  اختصاصهص باألصل ينسحب يختّ  نم وهذا إعماال ملبدأ أّن  تعجلةمّس 

  أيهذا الرّ  لىولة املصري عمجلس الّد 
ّ

 أأن إلى حيث ذهبت املحكمة اإلدارية العليا في هذا الش
ّ
ني غه " ن

 إ هذا البيان أّن 
ّ
 اإلداريةقة بالعقود ختصاص جهة القضاء اإلداري بالفصل في املنازعات املتعل

  ع عنها أّن تلك املنازعة وما يتفرّ  ألصلختصاص شامل مطلق إ
ّ
تعجلة، فما دامت املحكمة لبات املّس الط

 األصل فهي تختص بنظر الفرّ ة بنظر مختصّ 
ّ
 ."....ع عن العقد اإلداري ب املستعجل املتفرّ ع أي الطل

أ.الخاضعة لشاضاء الكام  املاازعات املستعنشة لشصفاات العمنميةبعض تطبياات : الفرع الثان 

 
ّ
 لبات املّس إن الط

ّ
ظر إلى خصوصية تس ي أهمية قصوى بالنّ تعجلة في منازعات الصفقات العمومية تك

  هذه املنازعات التي يعّد 
ً
  الوقت عامال

ّ
ة مثال يثير ة، فعقد األشغال العاّم عتبارات عّد را فيها، وذلك إل مؤث

 دخل إلة إشكاليات تستوجب التّ عّد 
ّ
تعجلة ال تحتمل التأخير، مثل إثبات األوضاع خاذ إجراءات مّس ت

 يمكن أن يتمّس التي  ة القاهرةحقق من قيام القوّ املادية التي يخش ى زوالها أو التّ 
ً
كسبب  ك بها مستقبال

 
ّ
باملطالبة  كأساس للمطالبة عتمادهديم طلب إجراء خبرة إل قأو ت إلتزاماتهل من يجعل املتعاقد يتحل

 .بالتعويض

 في بعض الحاالت الواقع العملي  أثبتولقد 
ّ
 قضاء املّس ال إلى جوءالل

ّ
قة بتنفيذ تعجل في املنازعات املتعل

تعجل لفحص كطلب املتعاقد مع اإلدارة من القاض ي تعيين خبير كإجراء مّس : الصفقات العمومية

وإثبات ما قام به من أعمال لصالح اإلدارة املتعاقدة قام بتسليمها إليها وذلك عندما ترفض اإلدارة 

  )املقابل املالي( اته املاليةصرف مستحّق 
ّ
 كل

ً
  يا

ً
 تنفيذه عن  أو جزئيا

ّ
إصدار ك األعمال، واملثال على ذلك لتل

بتعيين الخبير) ب، م (  10/01/6005بتاريخ  استعجاليالغرفة اإلدارية بمجلس قضاء قسنطينة قرار 

 1عي وتقدير قيمتها نقدا وألزم هذا الخبير بالقيام بمهمته خالل ألجل معاينة األشغال التي أنجزها املّد 

 أشهر من تاريخ توصله بعلم اليقين

اني تحت عنوان القرارات الّصادرة بشأن وهذا ما سيّتم شّرحه في الفرع 
ّ
في  االستعجالية ى الدعو الث

 .منازعات الصفقات العمومية الخاضعة لوالية القضاء الكامل
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ّ
ظي حماية للحقوق حّف بنظر اإلذن بالحجز التّ  هاختصاصإدت املحكمة اإلدارية العليا بمصر على كما أك

 النّ 
ً
  اشئة عن العقد تأسيسا

ّ
ذي يعتبر طلبالفي هذا ك على أنه ليس من ش

ّ
ظية حّف من اإلجراءات التّ  ال

 ة التي تستهدف حماية الحق النّ العاّم 
ّ
والية القضاء الكامل يّستنهض ذي اش ئ عن العقد اإلداري وال

 للقضاء اإلداري بوصفه ينبثق عن رابطة عقدية ويدخل في منطقة العقد

 
ً
منازعات الصفقات العمومية من رئيس  في ظيحّف التّ  بالحّجز  ملا سبق فإنه يجوز طلب اإلذن وترتيبا

الحق، حيث يكون بوسعه أن يأمر  لصّ ة بالفصل في أالجهة اإلدارية املختصّ  عتبارهاإاملحكمة اإلدارية ب

 ظية في مواجهة املتعاقد بناءحّف باإلجراءات الوقتية والتّ 
ً
طلب اإلدارة كأن تأمر بتنفيذ بعض  على ا

زمة لتنفيذ العقد، كما يمكن للمحكمةاألشغال أو وقف تنفيذها أو إل
ّ
ل املواد الال   زام املقاول بتقبُّ

ً
بناءا

ه من إجراءات تعاقدية إذ خذه اإلدارة ضّد بوقف تنفيذ ما تتّ  لمتعاقدلتحكم  أن االستعجالعلى طلب 

 
ّ
 ترت

ّ
 هاكر تدار ب على تنفيذها أضرار يتعذ

مة املقّررة في قانون وتخضع إجراءات الحجز الّتحفظي في منازعات الصفقات 
ّ
العمومية لألحكام العا

 : اإلجراءات املدنية واإلدارية ومن ذلك للمواد التالية

"الحجز التحفظي هو وضع أموال املدين املنقولة املادية والعقارية تحت يد القضاء ومنعه : 646املادة 

 دارة(.من الّتصرف فيها، ويقع الحّجز على مسؤولية الدائن"")في هذه الحالة اإل 

""يجوز للّدائن، بدين محقق الوجود، حال األداء، أن يطلب بعريضة مسببة، مؤرخة : 642املادة 

عة منه أو مّمن ينويه، إستصدار أمر بالحجز الّتحفظي على منقوالت أو عّقارات مدينه، إذا كان 
ّ
وموق

 لسند دين أو كان لديه مسوغات ظاهرة ترّجح وجود الّدين، ويخش ى فقد
ً
 .ان الّضمان لحقوقه"" حامال

رة إضافية تّضم إلى : 649املادة 
ّ
"يجوز الحّجز الّتحّفظي، خالل وجود دعوى أمام قاض ي املوضوع بمذك

 أدناه". 666أّصل الدعوى للفصل فيهما معا وبحكم واحد، دون مراعاة األجل املنصوص عليه في املاّدة 

عريضة من رئيس املحكمة التي يوجد بدائرة "يتم الحّجز الّتحّفظي بموجب أمر على : 648املادة 

 حّجزها.إختصاصها موطن املدين أو مقّر األموال املطلوب 
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( أيام من تاريخ إيداع العريضة 1يلزم رئيس املحكمة بالفصل في طلب الحّجز في أجل أقصاه خمسة )

 بأمانة الضبط".

طلب وقف ليس قود اإلدارية حفظي في منازعات العز التّ ونستنتج مما سبق أن طلب اإلذن بالحّج 

 اإل ى عو دع عن متفرّ 
ّ

العبرة  أن أن يصفه صاحب الشأن بأنه وقف تنفيذ، إذلغاء، وال يهم في هذا الش

 
ّ
 كييفعلى حسب التّ  ى لب بحقيقته وجوهره وهدفه حسبما يظهر من أوراق الدعو في وصف الط

 وبناءالقانوني الّصحيح، 
ً
 املقّررةوابط نفيذ في الحدود والضّ التّ نتهت املحكمة إلى نظر طلب وقف إعليه  ا

 تعجلةفي الطلبات املّس 

أي  ماازعات الصفاات الخاضعة لنالية الاضاء الكام  االستعناليةالثعنى : املطشب الثان 

خاص إلى جهة 
ّ

أن واملصلحة من األش
ّ

تي يحّركها أصحاب الش
ّ
تعتبر دعوى القضاء الكامل تلك الدعوى ال

للمطالبة بالتعويض عّما أصابهم من أضرار، أو للمطالبة بحقوق عقدية في مواجهة القضاء املختص 

الّسلطات اإلدارية املتعاقدة، ويكون للقاض ي املختص بالّنظر والفصل في هذه الّدعوى سلطات 

ووظائف واسعة وكاملة، بحيث يملك سلطة الحكم بإصالح الحال والّتعويض للمضرور عّما أصابه من 

 األعمال اإلدارية الّضارة، ومن أهم دعاوى القضاء الكامل دعاوى العقود اإلدارية .ضرر جّراء 

كما أّن األّستاذ "مفتاح خليفة عبد الحميد" أبدى رأيه بخصوص هذا املوضوع فقال ""والية القضاء 

أن مطلق وشامل ألصل تلك املنازعة وما ي
ّ

تفّرع الكامل في مجال العقود اإلدارية واختصاصه في هذا الش

عنها، حيث ينعقد االختصاص للقضاء الكامل متى توافرت في تلك املنازعة حقيقة العقد اإلداري، أو 

  ، ومنحكانت متفّرعة عنه
ً
بالفصل فيما ينبثق عن  اختصاصههذا اإلختصاص للقاض ي يّستتبعه لزوما

 لم يّسلبه والية الفصل فيها. هذه املنازعات التي تنشأ أثناء الّتنفيذ، من أمور مّستعجلة ما دام القانون 

 أّن إختصاص القاض ي 
ّ
 في منازعات الصفقات الخاضعة لوالية القضاء الكامل يستلزم االستعجاليإال

روط الواجب توافرها في  توافر مجموعة
ّ

نا  االستعجالمن الشروط، وهي نفسها الش
ّ
 أن

ّ
اإلداري، إال

من هذا املطلب، لنخصص  سنبّينه في الفرع األول  إرتأينا عرضها أو معالجتها في شكل تطبيقات وهذا ما
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اني للقرارات الصادرة بشأن
ّ
في منازعات الصفقات العمومية الخاضعة  االستعجالية ى الدعو  الفرع الث

 .لوالية القضاء الكامل

االستعنالية ي  ماازعات الصفاات العمنمية الخاضعة لنالية  ىأشروط قبنل الثعنأ: الفرع األّولأ

أ.الكام الاضاء 

 لن يتعيّ 
ّ
ته، توافر وكذا لتأكيد جدار ، تعجل في منازعات تنفيذ الصفقات العموميةلب املّس قبول الط

روط
ّ

أن إرتأينانظر فيه بوالية القضاء الكاملليُ  مجموعة من الش
ّ

روط في  ، وفي هذا الش
ّ

عرض هذه الش

روط العاّمة لال 
ّ

ندما نتطّرق لشروط ، وذلك عستعجالشكل تطبيقات لنتفادى بذلك تكرار الش

 قبل الّتعاقد. االستعجاليأساس ي في  قبل الّتعاقد وكذا نظام وقف الّتنفيذ كإجراء االستعجال

 فيما يخص تطبيقات 
ً
دق بالحق هو الخطر املّح  االستعجالاملقصود باالستعجال: توافر شرط أوال

اإلجراء  تعجلة أّن األمور املّس ستبان لقاض ي إ اإذ الستعجال انكق ر ة بإجراء وقتي، ويتحّق فعاملطلوب ر 

 إالوقتي املطلوب منه هو 
ّ
عرض يُ نتظار حتى ل اإل ال يتحّم و  زوالهالحق الذي يخش ى  علىخاذ محافظة ت

 
ّ
 زاع على قضاء املوضوعأصل الن

ة الفاصلة إذا كانت املّد  االستعجالالة لحوفي مفهوم املحكمة العليا ) الغرفة اإلدارية ( فإنه ال وجود 

 5895ماي  56ستقناف إداري مؤرخ في إرته في طويلة وهذا ما قرّ  ى ع وتاريخ رفع الدعو ائالوقبين 

  ضد الوالي ووزير الداخلية حيث أّن  (ع، ب)أ، لقضية مؤسسة
ّ

 الش
ّ
اعنة لم تلجأ إلى القضاء ركة الط

 بعديمها يوتق...  حالة األشغال التي أنجزتها لصالح والية معاينة لتعيين خبير من أجل االستعجالي
ّ
 إال

الوقائع املادية  من قبل اإلدارة وإسنادها إلى مقاول آخر وذلك أّن  معهامرور شهرين من فسخ الصفقة 

 .نطلقت فيها خالل شهرين كاملينإرت بفعل األشغال التي املراد معاينتها وتقييمها تكون قد تغيّ 

في الطلب أو يكون غير  االستعجالإ أنه "عندما ال يتوافر إ.م. انون من ق 5/ 864ة ولقد جاء في املادّ 

 ".هذا الطلب بأمر مسبب... االستعجالس يرفض قاض ي مؤّس 
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ظام العام أي ال يصوغ من النّ يعتبر ، و االستعجالى شرط أساس ي لقبول دعو  االستعجالعنصر  إّن 

 من عدمها استعجال حالة على وجود اإلتفاق لطرفي الخصومة

أية: شرط تنافر أسباب جّثأا يخص تطبياات ثاويا: فيم

تلك ...ها "بأنّ  االستعجاليةى ية كشرط لقبول الدعو ولة الفرنس ي توافر أسباب جّد مجلس الّد  عّرفلقد 

 
ّ
عتبر قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية إو  ...الدعوى  سبأكبر فرصة ممكنة لكوهلة ل تي تعطي من أوّ ال

 أق العادة فهو عنصر حاضر ولو و ية شرط الفشرط األسباب الجّد 
ّ
ص عليه بخصوص رفع ه لم ينّ ن

منه  111ذلك في نص املادة بوالية القضاء الكامل لكنه فعل  ة أمام القاض ي اإلداري استعجالي ى دعو 

 استعجالي ى رفع دعو  نأبش
ّ
 أنبنىية األسباب التي جّد  على تقدير ه أبقىة أمام قضاء اإللغاء وعليه فإن

ذي يّسمح له بتكوين عقيدته تعجل للقاض يعليها الطلب املّس 
ّ
 فيه وذلك بالقدر ال

أعثم املساس بأص  الحق:  ثالثا: فيما يخص شرط

بأصل الحق وذلك بمقتض ى  بأن ال يمّس  االستعجالألزم قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية قاض ي 

  111املادة 
ّ
  منه، إال

ّ
ه يعتمد على غير ف أصل الحق ولكنّ القانوني الجزائري من يعرّ  فقهنا ال نجد في الأن

  59/55/5891ذلك في قرار شهير صادر عن املحكمة العليا مؤرخ في 
ّ
: ذي ينص في منطوقه على ما يليوال

بب القانوني تعجلة عن املساس به هو الّس " إن املقصود بأصل الحق الذي يمتنع قاض ي األمور املّس 

 
ّ
لتزامات كل من الطرفين قبل اآلخر، فال يجوز أن يتناول هذه الحقوق اإلوق و حقالد يحّد  ذيوال

 فسير والتّ لتزامات بالتّ واإل
ّ
ن عليه بل يتعيّ ... ذي من شأنه املساس بموضوع النزاع القانوني بينهماأويل ال

 
ّ
 أن يترك جوهر الن

ً
 .ص دون غيره"ل فيه قاض ي املوضوع املختّ صليف زاع سليما

لتكرس بصرامة إرادة قانون اإلجراءات  سابقا( للمحكمة العليا الغرفة اإلدارية)صة حت الفر سمولقد 

 
ّ
اتجة عن تنفيذ يون النّ املطالبة بالّد  عتبر أّن إقة بعدم املساس بأصل الحق حيث املدنية واإلدارية املتعل

 
ّ

 األش
ّ
ختصاص القاض ي إة تخرج عن ق بأصل الحق ومن ثّم غال املنجزة في إطار صفقة عمومية تتعل

 االستعجالي
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ّ
 إد القضاء املغربي في العديد من املناسبات على ولقد أك

ّ
قة بالعقود اإلدارية عتبار النزاعات املتعل

 فيها يمّس  البّت تعجالت اإلداري إذا كان ظر فيها قاض ي املّس والصفقات العمومية ال يختص بالنّ 

 .املحاكم اإلداريةبموجبه املحدث  80-45 من القانون رقم 58و 2بالجوهر وذلك تطبيقا للمواد 

 
ّ
 رغم ذلك فإن القاض ي يمكنه أن يطل

ّ
قة بأصل الحق وهو ع على مستندات وأوراق الخصوم املتعل

 
ّ
 إل إلى معرفة أي من الطرفين أجدر بالحماية القضائية و زاع لكن ليتوصّ يفصل في ذلك ليحسم الن

ّ
خاذ ت

 .الوقتياإلجراء 

ان 
ّ
ية ي  ماازعات الصفاات العمنمية االستعنال ىأالثعنأت الصادرة بغأ  الارارا: الفرع الث

أ.الخاضعة لنالية الاضاء الكام 

أن، البد أن نعّرج على إجراء الخبرة كونه األكثر 
ّ

ج قرارات قضائية صادرة في هذا الش
ّ
قبل التطّرق لنماذ

 في الواقع العملي، فنجد في الغالب أّن معظم القرارات القضائية
ً
الّصادرة بخصوص منازعات  شيوعا

هي قرارات صادرة بصدد إجراء الخبرة، تعّد الخبرة القضائية أحد طرق  تنفيذ الصفقات العمومية

ب عليها معلومات 
ّ
زاع املطروح مسألة تتطل

ّ
ما صادف الن

ّ
اإلثبات حيث يحتاجها العمل القضائي، كل

خاص فّنية بعيدة عن املجال األصل لثقافة القاض ي، حيث أجاز هذا 
ّ

القانون لهذا األخير تكليف أش

 فّنيين مختّصين للقيام بها.

رعية تكاد تنعدم عكس ما هو عليه األمر في القضاء 
ّ

والجدير باإلشارة هو أّن الخبرة في مجال قضاء الش

، ولقد جعل ق.إ.م.إ، إجراء الخبرة إختياري سواء الكامل، والواقع العملي يثير بعض الخصوصية لها 

س خبراء من نف القاض ي من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم بغية تعيين خبير أو عّدةأمر بها 

، أّما في األمور املستعجلة فإّن القاض ي يأمر في الغالب تعيين خبير الّتخّصص أو من تخّصصات مختلفة

 على طلب أحد األطراف كطلب أّصلي وليس فّرعي .
ً
 بناءا

 بتاريخ ولقد أصدرت الغرفة اإلدارية بمجلس قض
ً
 تمهيديا

ً
في قضية  10/01/6006اء قسنطينة قرارا

سندت له مهّمة اإلنتقال إلى األشغال 
ُ
 أ

ً
)ب.أ( ضّد مدير جامعة متنوري بتعيين السّيد )ب.م.ش( خبيرا
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بل املّدعي )مقاول( حسب طلبات الخدمة وتقدير  نجزت من قِّ
ُ
تي أ

ّ
 وتحديد األشغال ال

ً
ومعاينتها ماّديا

 
ً
 قيمتها نقدا

تي بنى عليها الخبير تقريره غير كافية، له أن يّتخذ جميع اإلجراءات 
ّ
وإذا تبّين للقاض ي أّن الّنتائج ال

زمة كما له أن يأمر باستكمال الّتحقيق، أو بحضور الخبير أمامه ليتلّقى منه اإليضاحات واملعلومات 
ّ
الال

 الّضرورية.

 مجلس الّدولة في قراره املؤ 
ً
التنفيذية  رئيس املندوبية قضية 60/56/5888ّرخ في وهذا ما قض ى به فعال

ذي جاء فيه """إّن الخبير إرتكب
ّ
اهر" وال

ّ
أخطاء في مراجعة  بعين الّتين والية ضّد بن "حركو محمد الط

 ...املبالغ ...كما إعتمد على نسب مئوية لتوزيع املبلغ 
ً
ل خرقا

ّ
نجدها فاقت نسبة مئة باملئة كّل ذلك يشك

 للمعطيات املقّدمة للخبير وكذا نصوص الصفقة للقانون وخالف
ً
 ...ا

 : الخبير في الحسابات للقيام باملهّمة الّتالية... ،تعيين قبل الفصل

الع على الوقائع وتحديد مبلغ مراجعة األّسعار، وللخبير مهلة ثالثة أشهر لوضع 
ّ
رفين، واإلط

ّ
إستدعاء الط

 تقريره لدى كتابة ضبط مجلس الّدولة".

 خاتمة

 حفاظا االستعجاليالقضاء تقنية  كّرساملشرع الجزائري  أّن  مما سبق ذكره يتضح لنا
ّ
 قبل التعاقد، إال

األثر في تنفيذ أحكام  لألولى بالغوكان  842و846تين ادّ امله بمقتض ى نظّم فندثار الحقوق من اإل  على

 .اّدة الثالثة منهوخاصة امل الصفقات العمومية بتنظيماملتعلق  51/642املرسوم الرئاس ي

 إوهكذا 
ّ
جل ، والذي جاء من أفي الصفقة العمومية االستعجاليةضح لنا مجال تطبيق الدعوى ت

  شفافية ومساواة أكثر عند إبرامها،ل تحقيقا
ّ
  ذيوال

ّ
 أك

ّ
 ي هدنا أن

ّ
حترم فيها تي لم يُ كون في الحاالت ال

  اإلجراءات املسبقة
ّ
 لىوحصول اإلدارة ع صر فمراعاة لتكافؤ القة بإجراءات اإلشهار واملنافسة املتعل

يخص  ، أّما فيماكبر عدد ممكن من املتعهدين حماية للمصلحة العامة وحفاظ على الخزينة العموميةأ

ختصاص يتحقق إو ، تمثل في طلبات متصلة بالعقديعاقد بعد التّ  االستعجاليختصاص القاض ي إ
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وعدم املساس بأصل ، االستعجالعنصر ك مجموعة من الشروط في حالة توفر االستعجالي القاض ي 

 إذ يقض ي بإالحق 
ّ
  نا إلى أّن صخل ، بحيثيةظخاذ تدابير تحفت

ّ
قة بصفقة املنازعات اإلدارية املتعل

فإن املنازعات  ومن جهة أخرى ، قضاء اإللغاء هذا من جهةتكون أثناء اإلبرام خاضعة لوالية  العمومية

 . االستعجاليلكامل .وهذا تحت عنوان القضاء لوالية القضاء ا املتعلقة بالتنفيذ تخضع

 

 

 

 

                                    

 



 

 

 

212 

 

 

 

 

 

 

 

أ

 

 

 

 

 

 
                                                 

i- ية واشنطن، رسالة لنيل درجة دكتوراه في ، التحكيم في عقود االستثمار بين الدول ورعايا الدول األخرى على ضوء اتفاققبايل  طيب

 .121.، ص 6056العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 

ii  يتعلق بحماية الطفل، الجريدة  2015يوليو سنة   15الموافق 1436عام  رمضان  28مؤرخ في 15-12قانون رقم
 .1، ص10م ،السنة  2015يوليو سنة   19 -هـ  1436شوال عام  1، 39 العدد، الرسمية للجمهورّية الجزائرّية

iii 01ص ، 0296 ،الجزائر، دار هومه، وتأصيل مادة بمادة قانون حماية الطفل في الجزائر تحليل، جمال نجمي. 
 المتعّلق بالوالية العمومية والكفالة والتبّني. 9119مارس  1المؤّرخ في  9119لعام  07القانون عدد

 
vi سنة  09، ج.ر، العدد0229فبراير  01المؤرخ في  29/21من ق إ.م.إ  119إلى  197راجع في هذا الشأن المواد من

0229 
viiMérignhac, ordonnances sur requête et des référés, 2ème partie, les référés, Toulouse,       soubiron 

éditeur, 1924, p7 
.13، ص 3007منقول عن لحسن آث ملويا: المنتقى في اإلستعجال، دار هومة، الجزائر، سنة) .  

، صاإليجاب والقبول في العقد اإلداري، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، سنة: نوح مختار مهند

 . مرجع سابق، ص: نوح مختار مهند


