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اسات الآنیة من البحوث و الدر یسرنا أن نتقدم للباحثین في مختلف فروع القانون عددا

هذا الحراك مجلة القانون و الاعمال   ، وقد جسدت  نثيو الثلا  ي احتواها العدد السادستال

  .العلمي

 خطا بحثيا راسخا ومنهجا علميا واضحا ، يقوم علىالقانون و الأعمال  لقد اعتمدت مجلة 

، بغية الوصول والتجديد في كل ما يقومون بنشرهالابتكار  الدائم من قبل الباحثين على الالتزام 

 وير وتقديم، وتنالانسان  خدمة الأساس  السامية للبحث العلمي التي هي في الاهداف  إلى 

 المتميز ئما على تقديمتسهر داالقانون و الأعمال  إن مجلة ني ، في الحقل القانو المهتمين  لكل المعرفة

ل الباحثين ، عود بالفائدة على كتخدم البحث العلمي وتالعلمية الذي و البحوث   مقالاتمن ال

ي التي حرصنا فيها على التنوع فاللجنة العلمية وأعضاء الاداري جهد طاقمها  لالوهذا من خ

هذه الكلمة حرصنا الشديد  لالإننا نؤكد من خ .التخصص العلمي والتنوع أيضا في الجامعات 

ن وتشجيع هذه عرفة مؤكدين على ضرورة تثميدرة طيبة تهدف إلى ترقية العلم والمعلى دعم كل مبا

 .الشكر والثناء كل مبادرة التي تستحق منا لا
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 العقاري  التحفيظ وظهير لعينيةا الحقوق  مدونة بين التحفيظ طور  في العقار على املنصب الرسمي الرهن إشكاالت

دراسة قانونية–التنظيم الدولي للتجارة اإللكترونية   

 

                      علي شريف الزهرة الدكتورة 

 أستاذة باملركز الجامعي غليزان

 تخصص قانون العالقات االقتصادية الدولية،– 

 مستغانمبجامعة  عضوة في مخبر القانون الدولي و التنمية املستدامة

 

                       امللخص:                                                                                                                      

يتمحور موضوع املقال حول إشكالية التنظيم الدولي للتجارة اإللكترونية من الناحية القانونية و 

، حيث أن الوقوف على مواقف   دولية املبذولة لتنظيم هذا النوع الجديد من التجارةالجهود ال

النظم القانونية األجنبية والجهود التشريعية للهيئات واملنظمات ذات العالقة بالتجارة اإللكترونية 

مط ن، من شأنه أن يساهم في تحديد املسائل القانونية الواجب التصدي لها ونحن نتعامل مع هذا ال

الجديد من التجارة  ، كما أن بحث الحلول املتخذة ومناقشتها يحدد الحلول األنجع واألكثر مالئمة 

املؤسسات التشريعية العربية إلى ٳتخاذ تدابير تشريعية لتنظيم  لواقعنا وظروفنا في ظل تخطيط 

 .التجارة اإللكترونية 

ا وغير واضح املعالم بالقدر الكافي ، إال أن وبالرغم من أن موضوع التجارة اإللكترونية لم يزل حديث

أنشطة واسعة تحققت على املستويات الدولية واإلقليمية والوطنية للتعامل مع مسائل هذا املوضوع 

( ، وجهود منظمة OMC، فعلى الصعيد الدولي يتعين الوقوف أمام اتجاهات منظمة التجارة الدولية )

 -جهود لجنة قانون التجارة الدولية في األمم املتحدة ( و OECDالتعاون االقتصادي والتنمية )
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والنافتا  -،   (EUدور االتحاد األوروبي )  ( ، أما على الصعيد اإلقليمي ، فيبرزUNICITRALيونسترال )

وأما على الصعيد الوطني ، فان جهودا تشريعية مميزة قد تحققت في العديد   ( ،FTTAاألمريكية )

. وفي ميدان الهيئات املتخصصة ، يبرز جهد مميز  قام الستعراضها جميعاال يتسع امل  من الدول 

سنتناول ما أنجز وما يخطط إلنجازه لدى   (، وفي حدود املساحة املتاحةICCلغرفة التجارة العاملية )

 أغلب املنظمات والهيئات .

Sum up : 

Topic will be about organizing international E-Commerce and international efforts of how 

to manage this kind of Business. But there are some international rules that cannot be 

applied in our countries so there should be suitable regulations of how to deal with new 

kind of commerce. although this kind of business is recognized recently ,we saw that our 

national associations have achieved great results of how to manage this trade. Some of 

these organizations that have helped us to organize this business we have world 

commerce .Organisation for Economic Co-Operation and Development(OECD) ,United 

Nations Commission on International Trade Law,european union ….etc 

 So we are going to discuss all the plans that were istablished to manage this trade 

 

 

  املقدمة:
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االت املعلومات و االتص في هذا العصر تتميز حياة اإلنسان بممارسة أنشطة عديدة ترتبط بتكنولوجيا

أصبحت شبكة املعلومات الدولية )اإلنترنت( جزءا من حياتنا اليومية الشخصية والعملية، نظرا حيث 

سريع وسهل، وعلى الرغم من أن ظهور   ملا وفرته من تطورات و اختصارا للوقت والجهد بشكل

بدأت حديثا نتيجة التطور في  ن االستخدامات الحديثة واملتطورةأاإلنترنت قبل أربعة عقود، إال 

اإلنترنت ومزاياه، وتدخل التجارة اإللكترونية ضمن نطاق هذا التطور في نظام التصفح   استخدام

من املستندات  البنية من مجموعة  الذي يعد البنية الالزمة لتفاعل املستخدم مع اإلنترنت وتتكون هذه

 1الويب.املخزنة على حواسيب اإلنترنت على مستندات 

والتجارة اإللكترونية هي جزء من منظومة اإلنترنت املتطورة التي تسعى إلى تسهيل األعمال، ومن 

منطلق املصطلح فان ما يعنيه هو القيام بأعمال تجارية عن طريق اإلنترنت الحديث.و التي صارت 

ة نوات القادمتنافس التجارة التقليدية من حيث الحجم و التي يتوقع الخبراء أن يتجاوزها خالل الس

 في ظل نسب النمو العالية التي تسجلها.

ومن الطبيعي أن هذا التطور املتالحق في الناحية اإللكترونية يقابله ضرورة أن يكون له إطار قانوني 

يحدد كيفية عمله ونطاقه وأحواله، على اعتبار أن موضوع التجارة اإللكترونية يعد هذا اليوم من أكثر 

دل القانوني، وذلك من خالل أهمية التجارة االلكترونية كونها آخر التطورات املواضيع إثارة للج

التاريخية ملوضوعات تقنية املعلومات في وقتنا الحاضر، وإنها كانت جزًء من األعمال اإللكترونية، 

لذلك فان البحث القانوني يعد ذا أهمية ليؤطر موضوع التقنية، بوصف هذه التقنية املعبر عن 

 2لوقت الذي يتسم بالتقدم التكنولوجي.تحديات ا

فعند الحديث عن التجارة اإللكترونية البد من تسليط الضوء على املسائل القانونية املرتبطة بهذه 

                                                           

  1-ابراهيم بختي،التجارة اإللكترونية )مفاهيم و استراتيجيات التطبيق في املؤسسة(،ديوان املطبوعات،الجزائر،6002،ص62.

-عبد الفتاح بيومي حجازي،التجارة اإللكترونية )في القانون النموذجي ملكافحة الكومبيوتر و اإلنترنيت(،ط1،دار الفكر الجامعي 

  2،اإلسكندرية،6002،ص66.
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التجارة حيث تبذل جهود عديدة من أجل إثبات صحة املستندات اإللكترونية و قبول أو اعتماد 

 التوقيعات اإللكترونية على هذه املستندات.

أن تعامل التجارة اإللكترونية البد وأن يخضع للقانون الدولي فضال عن القانون الوطني للدول،  خاصة

ألن عمل التجارة اإللكترونية ال يعترف بالحدود، لذلك، فان التشريعات الدولية هي الكفيلة بتأطير 

                     العمل اإللكتروني بجانب التشريعات الوطنية.                                  

كما أن الوقوف على مواقف النظم القانونية األجنبية و الجهود التشريعية للهيئات و املنظمات ذات   

العالقة بالتجارة اإللكترونية، من شأنه أن يساهم في تحديد املسائل القانونية الواجب التصدي لها و 

في الحلول املتخذة و مناقشتها يحدد الحلول  نحن نتعامل مع التجارة اإللكترونية ، كما أن البحث

األنجع و األكثر مالئمة لواقعنا و ظروفنا في ظل تخطيط املؤسسات التشريعية العربية إلى اتخاذ تدابير 

                                                                                                                  3تشريعية لتنظيم هذه التجارة.

 و على ضوء هذا نتساءل عن ما هي الجهود الدولية املبذولة لتنظيم هذا النوع الجديد من التجارة؟

 و في سبيل بيان ذلك اتبعت املنهج التحليلي املقارن مقسما البحث املراد دراسته الى مبحثين

 املبحث األول : ماهية التجارة االلكترونية 

 تعريف التجارة اإللكترونية:  :املطلب األول 

( إذ يقوم Digit Economyتمثل التجارة اإللكترونية موضوعا فيما يعرف )االقتصاد الرقمي أو 

االقتصاد الرقمي على حقيقتين، التجارة اإللكترونية وتقنية املعلومات حيث أن تقنية املعلومات هي 

 اسب واالتصال ومختلف الوسائل التقنية.التي أوجدت التجارة اإللكترونية بوصفها تعتمد على الح

                                                           

  3-ابراهيم البختي،مرجع سابق،ص 62.
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فالتجارة اإللكترونية في مفهوم االصطالح اللغوي تتكون من مقطعين ، املقطع األول : التجارة و هي 

ممارسة البيع  و الشراء، و هي حرفة التاجر الذي يمارس األعمال التجارية على وجه االحتراف .و املقطع 

ن التوصيف ملجال أداء النشاط املحدد في املقطع األول و املقصود به الثاني : اإللكترونية و هي نوع م

أداء النشاط التجاري باستخدام األساليب اإللكترونية عبر شبكات اإلنترنيت أما  في مفهوم االصطالح 

القانوني ، فتعتبر كنظام من النظم الحديثة ، أو كأسلوب من أساليب اإلدارة الحديثة ، في تقريب 

ظر إلتمام  املفاوضات و البحث عن خطط التسويق ، و إبرام الصفقات و العقود التجارية وجهات الن

                                                                       4التي تتم عبر شبكات اإلنترنيت .   

دمات على موقع كما  عرف جانب من الفقه التجارة اإللكترونية بأنها عرض املشروع للسلع والخ

لإلنترنيت ليحصل على طلبات من الزبائن وقد حاول جانب من الفقه املصري تعريف التجارة 

اإللكترونية بأنها )جميع املعامالت التي تتم عبر اإلنترنت حتى لو لم تتمتع بالصفة التجارية وان كانت في 

لذي غالبا ما يكون تاجرا، الغالب تتمتع بهذه الصفة من جانب السلعة أو الخدمة على األقل وا

واملالحظ على هذا التعريف، انه وضع تعريفا عاما للتجارة االلكترونية وجعلها ضمن نطاق املعامالت، 

إذ قسم التعريف املعامالت إلى بيع سلع وخدمات سواء تمتعت بصفة تجارية أم لم تتمتع بهذه 

تجارية، وهذا ما يعني، أن التجارة الصفة، إال أنه استطرد بالقول أن الغالب أن تكون ذا صفة 

اإللكترونية هي عمل تجاري مثلها مثل األعمال التجارية إال أن االختالف الواضح فيها ترجع إلى 

 خصوصية وسائل مباشرة هذه التجارة.

وهناك رأي يعطي للتجارة الدولية صورة من صور التعاقد عن بعد والتي أدت إلى وجود مشاكل عملية 

لق بفروع القانون املختلفة، ويرى هذا الرأي أن التعاقد عن طريق اإلنترنت يقترب من وقانونية تتع

صورة التعاقد بين غائبين أو التعاقد عن بعد، بحيث اختلفت وسيلة التعاقد من التعاقد عن طريق 

                                                           

  4-أحمد حمد هللا السمان،التجارة اإللكترونية و تنمية الصادرات)مجلة األوراق االقتصادية( ،العدد62،القاهرة ،6002،ص 16.
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ي نأو التعاقد بطريق االتصال بالتلفون، وصارت عن طريق البريد اإللكترو Corres Pondanctاملراسلة 

 5)اإلنترنت(.

وعلى الرغم أن التواجد املادي بين البائع واملشتري )الطرفين( يضفي نوعا من األمان واالستقرار في 

التجارة أو عملية البيع والعقد، إذ أن املعاينة النظرية قد تكفي بذاتها في عملية التعاقد خالفا للتعاقد 

لبيع عن بعد وعدم وجود أطراف العالقة البائع الذي يتم بدون وجود األطراف ومعاينة املادة محل ا

واملشتري واملادة في ذات املكان إال أن التطور الحديث أوجد فرصة لهذا النوع من البيوع مما يعني أن 

 التجارة اإللكترونية هي ذات التجارة التقليدية مع الفارق الذي ذكرناه.

بأنه العقد الذي يتالقى فيه اإليجاب  ولذلك يذهب البعض إلى تعريف عقد التجارة اإللكترونية

بالقبول على الشبكة الدولية املفتوحة لالتصال عن بعد بوسيلة مسموعة مرئية، بفضل التفاعل بين 

 املوجب والقابل.

ويرى البعض أن التجارة اإللكترونية تمثل تعامال بالبيع والشراء بين بائع ومشتري بمفهوم العمل 

مالت املصرفية والبيانات التي يمكن إرسالها إلكترونيا وطلبات الشراء والبيع والتسوق اإللكتروني والتعا

 ومشروعات التعاقد.

فالواضح أن حركة التجارة اإللكترونية في تزايد، وأن التعاريف التي أشرنا إليها في ضوء ما جاء به 

وضوع التجارة الفقه هي تعاريف حاولت أن تضع صيغة تعريفية إليجاد تعريف جامع مانع شامل مل

اإللكترونية، عليه، فأن عبارة التجارة اإللكترونية هي عبارة واسعة وعامة مع كونها عبارة شائعة 

االستعمال في الوقت الحاضر، وينحصر هذا املفهوم بعدة عناصر ولكن تلك العناصر لها القدرة على 

 .6االرتباط مع العديد من املجاالت والقضايا املهمة في وقتنا الحاضر

وٳن عملية التجارة اإللكترونية هي من وجه نظرنا ليست أكثر من عملية تجارية تتم بين طرفين البائع 

                                                           
5 -bensoussan-a,le commerce électronique.aspects juridiques ,hermes,paris,2000,p32. 

  6-هند محمد حامد،التجارة اإللكترونية في املجال السياحي ،حلوان،دار العربية للنشر،6002،ص62.
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واملشتري وتتمثل في عقد صفقات وتسويق املنتجات عن طريق إلكتروني )أي باستخدام الحاسب 

 الطرفين وعدم اآللي(، وعبر شبكة املعلومات الدولية )اإلنترنت( دون أن يكون هناك مكان محدد للقاء

وجود املادة )محل البيع( بصورة مادية فهي عملية الكترونية بحتة تتجاوز التجارة التقليدية وتعمل 

 على إقامة عملية بيع وشراء أو أية معاملة ذات طابع )تجاري( بواسطة اإلنترنت.

 :مزايا وسلبيات التجارة اإللكترونية املطلب الثاني

لت فوائد وأهمية التجارة االلكترونية وأهمية اللجوء إليها واعتمادها نمطا كثيرة هي الدراسات التي تناو 

من أنماط النشاط التجاري في عصر املعلوماتية، ولذلك، وانطالقا من أهمية دراسة التجارة 

االلكترونية، فإننا سوف نستعرض الفوائد )االيجابيات( املتحققة من التجارة االلكترونية، كما سنبين 

 7بيات التي ترافق أو تؤخر العمل بالتجارة االلكترونية:بعض السل

 :االيجابيات-أ

أوال: أن التجارة اإللكترونية تساعد على توافق أنماط التجارة مع سمات هذا العصر إذ مكنت التجارة 

اإللكترونية من خلق أنماط مستحدثة من وسائل إدارة النشاط التجاري كالبيع عبر االنترنت والتجارة 

قطاعات األعمال، وسواء تمت في احد هذين القطاعين أم أحدهما، فهي سوف تساعد في خلق بين 

 تغيير شامل في طريقة أداء الخدمة وعرض املنتج وتحقيق الفوائد املترتبة على عملية البيع والشراء. 

 ما يطلقثانيا: ساعدت عملية التجارة اإللكترونية على الدخول إلى األسواق العاملية، خاصة في ظل 

عليه بالعوملة وإلغاء الحدود من الناحية التجارية، وجعل السوق مفتوحا أمام املستهلك، وقد ساعدت 

التجارة االلكترونية على تطبيق االتفاقيات الدولية التي حاولت تحرير التجارة العاملية، فهي ال تعترف 

راء تبدو ضمن نطاق جغرافي محدد في بالحدود وال القيود ولذلك، فان التجارة جعلت عملية البيع والش

 8ظل فترة زمنية محدودة أيضا.

                                                           

  7-رأفت رضوان ،عالم التجارة اإللكترونية ،منظمة العربية للتنمية اإلدارية،العدد16،6000،ص12.

  8سمير محمد عبد العزيز،منظمة التجارة العاملية و مؤتمراتها الوزارية،املكتب العربي الحديث،االسكندرية،6002،ص21.
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ثالثا: اختصار الوقت والجهد بيسر وسهولة وإتمام أعمال البيع والشراء، بوقت مقيد والعمل ضمن 

مدة زمنية كفيلة بالخروج بعقد تجاري بين طرفين مع تحديد الثمن والتوقيع على العقد الكترونيا 

املوارد والجهود( بما يخدم عملية التجارة ويسهل عملية االنتقال إلى أطراف والعمل على تقليص )

أخرى، كذلك انه يمكن أن تتم أكثر من عملية تجارية ضمن فترة زمنية محددة ولبضائع وخدمات 

متنوعة وهذه الفائدة سوف تعود بالوقت والجهد على البائع واملستهلك )املشتري( مما يساعد على 

 اختصار ألمور كثيرة في هذه األعمال.  تحقيق ايجابية

رابعا :إمكانية التعامل مع أكثر من مصدر في نفس الوقت ، ففي هذا املجال قد توفر االنترنيت إمكانات 

بال حدود للتفاعل الجماعي أو املتوازي هذا ما يؤدي لتوفير الوقت و الجهد في عرض و عقد الصفقات 

و التفاوض ي، و كذا إمكانية تنفيذ كل مكونات العملية التجارية التجارية من خالل االتصال السريع  

بما فيها تسليم السلع غير املادية و غيرها على الشبكة ، فتكون لها القدرة على منافسة املؤسسات 

 9الكبرى.

إن هذه الفوائد املتحققة من التجارة اإللكترونية، ساهمت في قبولها والعمل ضمن نطاقها بل والتطور 

صل في عملية التجارة االلكترونية، بفضل الخبرة التي بدأ يكتسبها الكثيرون من الزبائن واملهتمين الحا

في القيام بعملية التجارة االلكترونية وتحقيق الفوائد والحصول على األرباح، بل وتطوير األداء الخدمي 

سسات وبنية تحتية في عملية التجارة بالنسبة للشركات والقطاعات الخاصة، بما تتطلبه من مؤ 

وإستراتيجية إدارية واتصاالت وبما تحتاجه من كفاءة وخبرة ودقة في العمل خاصة وان مثل هذه 

األعمال تتطلب الحيطة والحذر من خالل سرية البيانات وحماية املستهلك من الغش وشرعية التداول 

 .للبيانات وفق القانون 

بين قطاعات األعمال حيث كان من املتوقع  1991من عام وهذا ما دفع إلى تطوير التجارة اإللكترونية 

                                                           
9 -benjamine faraggi,commerce électronique et moyen de paiement,édition dunod,paris,2000,p13.  
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 6001.10بليون عام  200أن تزداد إلى 

 السلبيات:-ب

مع الفوائد املتحققة من التجارة اإللكترونية فان معدل الفوائد سوف يزداد بصورة طردية مع 

، نظيم عملها، وبالتاليالحاجة إلى القيام بها والعمل بموجبها، خاصة إذا ما توفرت القوانين الالزمة لت

فان حجم التجارة االلكترونية سيكون له أهمية في املستقبل مع هذا التطور الهائل في عملية البيع 

 والشراء عن بعد وبفضل الفوائد التي ذكرناها.

ولكن الناحية األخرى، فان للتجارة اإللكترونية بعض العيوب والسلبيات فضال عن االيجابيات التي 

 ويمكن إيجاز ابرز هذه السلبيات بما يأتي: تتمتع بها،

أوال: عدم الثقة أو فقدان الثقة التي قد تكون موجودة لدى بعض املستهلكين مع بعض الشركات أو 

البائع، خاصة إذا لم يكن معروفا أو معلوما، وهذه الحالة سوف تؤدي إلى التقليل من العمل ضمن 

 إطار التجارة اإللكترونية.

: التحا
ً
يل أو الغبن أو الغش الذي قد يتعرض له املستهلك من قبل البعض، بوصفهم بائعين أو ثانيا

مستهلكين للقيام بإعمال الغش، كذلك قد يتعرض املستهلك إلى جريمة ضعف أو استغالل أو جهل 

 املتعامل في البيع االلكتروني أو جرائم االعتداء الواقع على التوقيع اإللكتروني.

رة اإللكترونية مشاكل القانون الواجب التطبيق، في ظل غياب التشريعات الدولية ثالثا: تثير التجا

واالتفاقيات التي تعالج مسألة التجارة اإللكترونية خاصة وأن مسألة التجارة اإللكترونية ذات بعد 

 11اقتصادي دولي البد أن يعالج بتشريعات دولية ووطنية.

واسطة الشركة بنفسها قد يكون غاليا جدا و األخطاء الناتجة كلفة تطوير التجارة اإللكترونية برابعا :

                                                           

  10-هند محمد حامد،مرجع سابق،ص 62.

  11-ابراهيم البختي،مرجع سابق،ص 20.
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عن قلة الخبرة قد تسبب تعطيل التجارة االلكترونية .هناك عدة فرص ملنح شركات تقنية بالقيام بهذه 

 12املهام و لكن ليس من السهل معرفة أي شركة هي مناسبة .

 كترونية ال تثير إشكالية التعامل فقط بلوهذه االيجابيات والسلبيات التي نالحظها على التجارة اإلل

وتثير إشكالية غياب النصوص القانونية وعدم وجود ضوابط محددة لعمل التجارة اإللكترونية ولكن 

 هذا ال يمنع من أهميتها ودورها اليوم مع ضرورة وجود خطوط موازية لعملها من الناحية القانونية.

 تجارة اإللكترونيةتنظيم القانون الدولي لل :املبحث الثاني

تثير التجارة اإللكترونية الكثير من املشكالت ذات الطبيعة القانونية نظرا ملا قد تسببه من ارتكاب 

للجرائم من خالل أطرافها أو أحدها بارتكاب جرائم تزوير أو سرقة أو تحايل أو غير ذلك، وما يهمنا في 

للتجارة اإللكترونية، واملقصود بالتنظيم القانوني هذا املجال التنظيم القانوني الدولي )غير الجنائي( 

الدولي هو القرارات الدولية التي عالجت مسألة التجارة االلكترونية سواء األمم املتحدة أم منظمة 

التجارة العاملية أم االتحاد األوروبي ويدخل ضمن هذا التنظيم القانوني مشاريع القوانين التي قامت 

 ظيم تلك التجارة.البلدان بوضعها بغية تن

ولذلك، فإننا نجد من األجدى أن نتناول التنظيم القانوني الدولي )غير الجنائي( وفق قرارات منظمة 

األمم املتحدة، ومن ثم منظمة التجارة العاملية، واالتحاد األوروبي، تلخيصا لرؤية دولية متخصصة 

تجارة االلكترونية مما يساعد على فهم وإقليمية إلضفاء إحاطة شاملة على املعالجة الدولية لعمل ال

 13تلك الرؤية وفق أحكام القانون الدولي العام.

 املطلب األول :على املستوى الغربي

 مشروع منظمة األمم املتحدة لقانون التجارة اإللكترونية -1

                                                           

  12-ابراهيم العسوي،التجارة اإللكترونية ،املكتبة األكاديمية ،اإلسكندرية،6002،ص22.

  13-مدحت رمضان،الحماية الجنائية للتجارة اإللكترونية)دراسة مقارنة(،القاهرة،دار النهضة العربية للنشر،6001،ص21.
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شروع مل وافقت لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي والتي يطلق عليها )االونسيترال( أو نموذج

، وعلى الرغم من أن مشروع القانون لم يعرف 12/16/1992قانون موحد للتجارة اإللكترونية في 

)التجارة اإللكترونية( واكتفى بتعريف تبادل املعلومات اإللكترونية ومن ضمنها التجارة اإللكترونية 

ظام لبيانات باستخدام نفقد عرف تبادل املعلومات بأنها النقل االلكتروني بين جهازين للكمبيوتر ل

متفق عليه إلعداد املعلومات، وقد رأت اللجنة أن هذا التعريف، يغطي كل استعمال املعلومات 

اإللكترونية في التجارة والتي أطلق عليها بالتجارة اإللكترونية، وبناءا على ذلك، يعد من وسائل 

وتر لوسائل االلكترونية النقل من كومبياالتصال التي تغطي التجارة االلكترونية، والتي يسعان فيها با

لكومبيوتر ملعطيات تجارية وفقا لنظام عرض موحد )شكل موحد( ونقل الرسائل االلكترونية 

باستعمال قواعد عامة أو قواعد قياسية والنقل بالطريق االلكتروني كاستخدام االنترنت ويالحظ أن 

ايجابيات يمكن بيانها بخصوص موضوع التجارة ( لألمم املتحدة له سلبيات و Uncitralمشروع قانون )

 14اإللكترونية.

وبالنسبة للسلبيات املالحظة في هذا املشروع أنه لم يعط تعريفا عاما للتجارة اإللكترونية خاصة وأن 

هذه األخيرة لم يحدد لها الفقه تعريفا واضحا ودقيقا ولذلك كان من األولى إعطاء تعريف عام للتجارة 

تى يمكن االسترشاد به في العمل ضمن التجارة اإللكترونية مما يعني أن عدم وجود االلكترونية ح

 تعريف زاد صعوبة في األمر.

فضال عن ذلك، إن مشروع القانون توسع جدا في أساليب التعامل الخاص بالتجارة االلكترونية أي 

اء وبالتالي فان املشروع جانه تناول تفعيل وسائل التجارة االلكترونية بصورة واسعة وواضحة وعرفها 

 بتعريف الوسائل دون تعريف التجارة اإللكترونية نفسها.

 أما بالنسبة إليجابيات هذا املشروع فيمكن تلخيصها باالتي:

                                                           

  14-ابراهيم البختي،مرجع سابق،ص 22.
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أوال: إن مشروع قانون األمم املتحدة للتجارة االلكترونية يجوز األخذ به واحدا من األمثلة على التعاون 

دولي مشترك، بغية العمل على تنظيم التجارة االلكترونية بما يساعد الدول  الدولي في وضع إطار قانوني

على األخذ بهذا القانون واالسترشاد به في وضع القوانين الوطنية الخاصة بالتجارة االلكترونية ويسمح 

 الطالع الدول على الرؤية الدولية التي يجب أن تكون متناسبة مع اهتمامات الدول.

ون النموذجي لألمم املتحدة يضع قواعد محددة بشأن التجارة االلكترونية والتوقيع ثانيا: إن القان

االلكتروني، إذ يتجه هذا املشروع إلى إثبات صحة املستندات املستخدمة في معامالت التجارة 

االلكترونية من الناحية القانونية الدولية، مما يساعد على العمل على إعطاء فرصة واضحة ألدراك 

تلك املستندات في ظل غياب التشريعات الوطنية واإلقليمية الالزمة في عملية تقنين التجارة  أهمية

 15االلكترونية.

واملالحظ انه ومن نص مشروع قانون األمم املتحدة فانه يسري على أي نوع من املعلومات في شكل 

ا باألنشطة تفسير  رسالة بيانات مستخدمة في سياق أنشطة تجارية، وقد بين املشروع أن املقصود

واسعا بحيث يشمل املسائل الناشئة عن جميع العالقات ذات الطابع التجاري سواء كانت تعاقدية أو 

لم تكن، وتشمل العالقات ذات الطابع التجاري التي أوردها القانون على سبيل املثال املعاملة التجارية 

 لتراخيص وغيرها لتوريد البضائع والسلع والخدمات، التمثيل التجاري، منح ا

ومهما يكن من أمر فإننا نرى أن قانون االونستيرال يعد خطوة مهمة نحو التعاون الدولي بين الدول في 

وضع اتفاق دولي )اتفاقية شارعة( تعد احد مصادر القانون الدولي والعمل على إقامة تشريع دولي 

يرال لتضع مشروع قانون التجارة يعمل على تنظيم التجارة االلكترونية، فلقد جاءت لجنة االونست

االلكترونية انطالقا من إدراك أهميتها بوصفها تختلف عن غيرها في حاجتها إلى قواعد موحدة عاملية 

إذ يسجل لها الريادة في هذا املجال، من اجل توحيد القواعد القانونية التي تنظم التجارة 

                                                           

  15-عالء الدين عبد القادر الجنابي،نظم املعلومات اإلدارية ،دار املسيرة للنشر و التوزيع،عمان،6002،ص 22.
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 16االلكترونية.

ونسترال تسعى إلى إيجاد توازن بين التجارة التقليدية و التجارة و تحليل القانون النموذجي يظهر أن الي

االلكترونية .   ٳن قيام منظمة األمم املتحدة بالقيام بوضع مشروع قانون للتجارة االلكترونية سوف 

يسهم في العمل ضمن تقنين القواعد التي تعالج مسألة التجارة االلكترونية من الناحية غير الجنائية، 

ناحية الجنائية تبقى ضمن النطاق الوطني للدول، تعمل باالسترشاد بمشروع االونستيرال لكن إذ أن ال

 مع األخذ بما يالءم مصلحتها وحماية مصالح األطراف وباألخص املستهلك في التجارة االلكترونية.

 منظمة التجارة العاملية والتجارة اإللكترونية-2

موقفها من التجارة االلكترونية، فقد أصدرت هذه املنظمة في بالنسبة لدور منظمة التجارة العاملية و 

الدراسة الخاصة حول التجارة االلكترونية بعنوان )آليات التجارة االلكترونية وما  1991مطلع عام 

يتعلق بمباشرتها استخدام االنترنت( اذ توصلت في هذه الدراسة إلى اعتبار التجارة االلكترونية ضمن 

التي تستوعبها وتطبق عليها االتفاقية الدولية الخاصة بالتجارة في الخدمات، أما  األنشطة التجارية

بالنسبة لتحديد موقفها الرسمي فضال عن الدراسة أنفة الذكر فقد بينت في مؤتمر منظمة التعاون 

جارة ( إلى أن منظمة التRenoto Reggiro، إذ أشار مدير املنظمة )1991االقتصادي املنعقد في اوتاوا في 

العاملية ال تسعى لوضع قواعد جديدة خاصة بالتجارة االلكترونية، إنما تسعى إلى استخدام التنظيم 

( الخاصة بالتجارة، وقد كان ملنظمة التجارة العاملية Gattsالقانوني القائم واملحدد ضمن اتفاقية الـ )

( اتفاقية عاملية 61وهي ) 1992عقد اتفاقية عاملية ضمت ثالث اتفاقيات رئيسة األولى كانت عام 

( والثانية االتفاقية Gaatتؤطرها ثالث اتفاقيات األولى )االتفاقية العامة للتعرفة والتجارة( )جات 

( والتي جرى وضعها ملواجهة النشاط التجاري املستجد في ميدان 26) (Gatsللتجارة والخدمات )

قنية واالستشارية واالتفاقية الثالثة، خدمات النقل والخدمات املالية واالتصاالت والخدمات الت

                                                           

  16-عبد الفتاح بيومي الحجازي،مرجع سابق،ص 21.
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، والتي تتعلق بمسائل حقوق املؤلف Tripsاتفاقية الجوانب التجارية املتعلقة بامللكية الفكرية 

والعالمات واألسرار التجارية وبراءات االختراع والقواعد العامة املتصلة بامللكية الفكرية وعالقتها 

 17بالتجارة العاملية.

التجارة العاملية كون التجارة االلكترونية هي مجموعة متكاملة من إنتاج وتوزيع وبيع  ويأتي دور منظمة

املنتجات بوسائل الكترونية، فنظرا للتطور املتسارع الذي طرأ على مفهوم التجارة ظهرت العديد من 

لية و املعالجات الفقهية وصوال إلى التعريف القانوني بغية التنظيم الدولي بواسطة املنظمات الد

واملتخصصة التي واكبت عمل التجارة االلكترونية، ويأتي تدخل منظمة التجارة العاملية أمرا طبيعيا 

يحاول أن يعطي بعدا اقتصاديا دوليا ملفهوم التجارة االلكترونية من خالل االتفاقيات الدولية أو 

تجارة االلكترونية ضمن املؤتمرات الدولية أو اإلقليمية ذات البعد الدولي من اجل إيصال فكرة ال

مفاهيم أساسية أو تشريع قواعد جديدة للمعالجة، إال إن ما يالحظ على أن املنظمة لم تحتاج إلى 

إيجاد قواعد تشريعية للتجارة االلكترونية، بل صنفت التجارة االلكترونية ضمن األنشطة التجارية 

واء كانت منظمة التجارة قد أدت دورا التي تستوعبها وتطبق عليها االتفاقية الخاصة بالخدمات، وس

فاعال أم ال في تحديد مضمون التجارة االلكترونية، إال أنها لم تورد لها تعريف عام شامل ولم تورد 

وسائل مباشرة أو الكترونية، بل اكتفت باإلحالة إلى املفاهيم األساسية لالتفاقيات املبرمة ذات الشأن 

 18التجارة االلكترونية( جزءا ال يتجزأ من تلك األنشطة التجارية.المتداد النشاط إليها بوصفها أي )

  منظمة التعاون االقتصادي و التنمية :-.

بشكل رئيس ي للتجارة اإللكترونية ، منطلقة من قناعة عبرت عنها  1991كرست املنظمة أعمالها في عام 

نظيمها الن الحلول املتباينة ال أجهزتها مرارا مفادها أن هذه التجارة تتطلب حلوال دولية في مرحلة ت

تتفق مع الطبيعة الكونية هذا النمط من األعمال و ألن التباين قد يقيم حدودا ال تقبلها التجارة 

                                                           

  17-سمير محمد عبد العزيز ، مرجع سابق،ص 21.

  18-السيد أحمد عبد الخالق،التجارة اإللكترونية و العوملة ،منشورات املنظمة،القاهرة ،6002،ص 22.
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االلكترونية ، ومن أبرز أنشطة هذه املنظمة في ميدان هذه التجارة املؤتمر العالمي للتجارة اإللكترونية 

في مدينة أوتارا  و يعد أوسع مؤتمر في هذا اإلطار، و الذي  1991اكتوبر 09-02الذي عقد في الفترة من 

ناقش على مدى يومين مسائل بناء الثقة لدى الزبائن و املستخدمين ،  و تحديدا معايير و قواعد 

حماية الخصوصية و البيانات الشخصية املخزنة في النظم أو املتبادلة بين شبكات املعلومات   و 

و مسائل حماية املستهلك و تحديدا قواعد االختصاص القضائي  19و العام ، بيانات القطاعين الخاص

و حل املنازعات و حقوق اإلعالن على االنترنيت و الحماية من األنشطة غير القانونية الزائفة ، و تناول 

 ةاملؤتمر املسائل التي من شأنها أن تجعل التجارة االلكترونية القانون املحكم ، مشابهة ملا للتجار 

التقليدية و ما يكرس ضمنها من قواعد كفلت قبولها  و الدقة بينها، و كذا مسائل العقود و التواقيع 

 20االلكترونيةو السياسات الضريبية املتصلة بالتجارة االلكترونية. 

                                                                    :                                                          -نافتا–منظمة التجارة الحرة األمريكية -1

اتفاق التجارة الحرة لدول أمريكا أوجد إطارا من الخبراء للعمل على إعداد مشروع خاص  بالتجارة 

االلكترونية للدول األطراف ، و قد عملت مجموعات الخبراء على كافة مسائل هذه التجارة مركزة 

االستثمار املشترك في هذه امليادين و اإلطار القانوني املوحد للدول األعضاء ، و قد ناقش جهودها على 

، و قد جرى تقييم 1999األعضاء وثيقة البرنامج النهائي للتجارة االلكترونية في لقائهم أواخر عام 

 21. 6000بتنفيذ الخطط و التوصيات في نهاية 

 :  CCIغرفة التجارة الدولية -7

ملية متخصصة تهدف إلى وضع قواعد قانونية موحدة في ميادين العمل التجاري عبر ما منظمة عا

يعرف بنشرات الغرفة ، و تركز على توحيد القواعد ذات العالقة باألنشطة القانونية القائمة عبر 

                                                           

  19-بهاء شاهين،العوملة و التجارة اإللكترونية ،ط1،الفاروق الحديثة للطباعة و النشر،القاهرة ،6000،ص61.

  20-السيد أحمد عبد الخالق،مرجع سابق،ص 22.

  21-محمد أمين الرومي ،التعاقد اإللكتروني عبر اإلنترنيت ،ط1،ة،دار املطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية ،ص 22.
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الحدود بين الدول ، و لها قطاع آخر من النشاط و العمل يتمثل بالقيام بأنشطة فض املنازعات 

رية  الدولية عن طريق التحكيم ففي ميدان التجارة االلكترونية فقد كان للغرفة دور قيادي و التجا

و التنمية املشار إليه أعاله  و ذلك عبر تقديم األدلة  رائد في مؤتمر منظمة التعاون االقتصادي

في  ثمسائل البح اإلرشادية و نماذج القوانين و الدراسات البحثية التي كان لها الدور األكبر في تعميق

املؤتمر و الدور األكبر في صياغة نتائجه و توصياته ، و يعد دليل التجارة اإللكترونية الصادر عن الغرفة 

أحد أهم األدلة الشاملة التي تتيح مساعدة فاعلة في ميدان األنشطة التشريعية و التنظيمية الالزمة 

   22 لهذه التجارة .

 التحاد األوروبيالتجارة االلكترونية في ظل ا-7

بالنسبة لالتحاد األوروبي، فهو تنظيم إقليمي أوروبي يحرص على التعامل مع التجارة االلكترونية ضمن 

بدأ التوجه نحو إدراج تعريف للتجارة  6000تطوراتها التقنية، ولذلك فان االتحاد األوروبي ومنذ العام 

في شأن  1992الصادرة في مايو عام  92/2ي رقم االلكترونية، إذ عرف توجيه البرملان واملجلس األوروب

حماية املستهلكين في مجال العقود عن بعد في مادتها الثانية العقد عن بعد بأنه )كل عقد يتعلق 

بالبضائع أو الخدمات ابرم بين مورد ومستهلك في نطاق نظام البيع أو لتقديم خدمات عن بعد نظمه 

ية أو أكثر لالتصال عن بعد إلبرام العقد وتنفيذه(، كما عرف املورد الذي يستخدم، لهذا العقد، تقن

هذا التوجيه تقنية االتصال عن بعد بأنه )كل وسيلة دون وجود مادي وزمني للمورد واملستهلك، يمكن 

أن تستخدم إلبرام العقد بين طرفيه(، ويالحظ أن أبرز األمثلة التي أوردها التوجيه لتقنيات االتصال 

 23غير املعنونة والخطابات والدعاية والحاسبة واملراسالت االلكترونية . منها املطبوعات

 6000الصادر في الثامن من حزيران من العام  6000/21أما توجيه البرملان واملجلس األوروبي رقم 

بشأن بعض الجوانب القانونية لخدمات شركة املعلومات وبصفة خاصة للتجارة االلكترونية في 

                                                           

  22-عبد الفتاح البيومي الحجازي،النظام القانوني لحماية التجارة اإللكترونية،دار الفكر الجامعي،القاهرة ،6006،ص 22.

  23-محمد عبد حسين الفرج الطائي،مدخل إلى نظم املعلومات اإلدارية ،دار املسيرة للنشر و التوزيع،عمان،6002،ص22. 



 

 

24 

لذي يطلق عليه )توجيه التجارة االلكترونية( في املادة الثانية، االتصال التجاري بأنه السوق الوطنية وا

كل شكل من أشكال االتصال يستهدف تسويق بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بضائع أو خدمات أو 

صورة مشروع أو منظمة او شخص يباشر نشاط تجاري أو صناعي او حرفي او يقوم بمهمة منظمة، 

ذلك، فقد أشار هذا التوجيه إلى ضرورة ان تقوم الدول األعضاء بالسماح ألنظمتها وفضال عن 

القانونية بإبرام العقود بالطرق االلكترونية، بحيث ال تمثل هذه األنظمة عائقا الستعمال العقود 

 24االلكترونية وال تحد من أثرها وفعاليتها ملجرد أنها تتم بالطرق االلكترونية .

حاد األوروبي، ومن خالل هذين القرارين أو ما يطلق عليهم )التوجيهيين( قد أعطوا ويالحظ أن االت

تعريفا لالتصال التجاري أي التجارة االلكترونية، وهذا التعريف إنما يحاول إن يعطي توصيفا قانونيا 

لدول ا للتجارة االلكترونية، خاصة وان الدول األوروبية تشهد التجارة االلكترونية ولذلك فقد حاولت

األوروبية وضع تعريف للتجارة االلكترونية لتحديدها وتنظيمها ويمكننا أن نقدم دولة )فرنسا( بوصفها 

لوزير االقتصاد  1991احد أعضاء االتحاد األوروبي املؤسسين، إذ أشار التقرير الذي قدمه لورنتز عام 

ة املعامالت الرقمية املرتبطة بأنشطالفرنس ي إلى التجارة االلكترونية وعرفها بأنها )باختصار مجموعة 

 تجارية، بين املشروعات بعضها البعض، وبين املشروعات واإلفراد، وبين املشروعات واإلدارة( 

ويالحظ على هذا التعريف الفرنس ي أنه قد توسع في تعريف التجارة االلكترونية لتشمل مجمل 

بالبضائع والتجهيزات أو بضائع االستهالك  األنشطة التجارية وتبادل املعلومات والتعامالت املتعلقة

 25التجاري، وكذلك يشمل الخدمات مثل خدمة املعلومات والخدمات املالية والقانونية.

 املطلب الثاني :على املستوى العربي

ال يقل اهتمام الدول العربية عن غيرها من الدول في التجارة االلكترونية، خصوصا وان الدول العربية 

التجارة االلكترونية، ويظهر ذلك جليا من خالل مجلس الوحدة االقتصادية التابع تدرك أهمية 

                                                           

  24-ابراهيم العسوي،مرجع سابق،ص 21.

  25-ابراهيم البختي،مرجع سابق،ص 22.
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لجامعة الدول العربية فضال عن مشاريع القوانين العربية التي حاولت إعطاء تعاريف، فضال عن دور 

 وكاالتي: 26مجلس الوحدة االقتصادية التابع لجامعة الدول العربية

مة من اجل تأمين الحماية الالزمة للتجارة االلكترونية العربية بعد إذ يقوم املجلس باإلجراءات الالز 

تزايد عمليات القرصنة والجرائم املتعلقة باملعلوماتية في العالم، ويقدر املجلس معدل النمو في التجارة 

عامليا، إذ يبلغ حجم التجارة االلكترونية قبل عدة أعوام  %20مقابل  %12االلكترونية عربيا بنحو 

مليون دوالر عامليا، إذ كان التوقع أن يبلغ معدل حجم  122مليارات دوالر مقارنة بحوالي  2و بنح

تريليون دوالر عامليا.ويؤكد مجلس الوحدة  21مقابل  6002مليارات دوالر عام  2التجارة االلكترونية 

افظة من اجل املحاالقتصادية على ضرورة إيجاد تشريعات قانونية لتنظيم التجارة االلكترونية عربيا 

 من الدول 
ً
على مصالح الدول العربية للحد من عمليات القرصنة وسرقة املعلومات، خصوصا أن كثيرا

العربية أصبح يمتلك الفرص في مجال صناعة البرمجيات ونظم املعلومات وابتكار البرامج وتطويرها إذ 

ماليين دوالر وتتصدر  2ت برأس مال يسعى املجلس إلى تأسيس شركة عربية لتأمين املعلومات واالتصاال 

دول مجلس التعاون الخليجي ومن ثم مصر الدول العربية في التجارة االلكترونية، وجهود املجلس تأتي 

 27ضمن االهتمام بالتجارة االلكترونية للدول العربية والوصول إلى حجم تبادالت متطورة فيها.

 رجال يعلم أن يجب أنه ":يقول  العربية التجارة نظمةأل  تحذيرا االقتصادية التقارير إحدى في ورد كما

 سيكون  سنين غضون  في ولكنه الكمبيوتر جهاز ضمن تكون  لن االلكترونية التجارة ،بأن العرب العالم

 النتشار فعالة قنوات ،ستكون (املحمول  الهاتف) النقالة األجهزة من الثالث والجيل الرقمي التلفاز

 أن ويجب االلكترونية التجارة وحجم املستخدمين إعداد في كبيرة قفزة يعني مما االنترنيت استخدام

 التسويقية أدواتها جعلت ولكنها اآلن األرض على موجودة األجنبية الشركات من الكثير أن أيضا ننص

 مهم ،فوجودها املوجودة الشركات بإلغاء نطالب ال فنحن االنترنيت عبر الرئيسية واتصاالتها والخدمية

                                                           

  26-هند محمد حامد،مرجع سابق،ص 21.

  27-صالح املنزالوي ،القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة اإللكترونية ،ط1،دار الجامعة الجديدة للنشر،اإلسكندرية،6002،ص21.
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 والعاملية املحلية لتجارتها إستراتيجية أساسية قاعدة اإللكترونية التجارة تجعل أن على حثها جبي ولكن

 28. واملستقبلية

 

 

 الخاتمة 

تعد التجارة اإللكترونية كما رأينا تجسيدا واقعيا وديناميكيا للتطور العلمي والتكنولوجي وكذلك 

ك أي يات اإلنتاج والتوزيع والتسويق حتى االستهالللتزايد الكبير للوزن النسبي للمعرفة في سلسلة عمل

أنها تعد بحق تجسيدا حقيقيا لتوظيف التقدم في العلوم واملعرفة والتكنولوجيا لخدمة اإلنتاج ومن 

ثم خدمة االقتصادات الوطنية والعاملية من خالل املنظمة العاملية للتجارة على سبيل املثال لذا يشبه 

ية بالثورة وذلك بالنظر ملا ستحدثه من تأثيرات ليس فقط على حجم البعض التجارة اإللكترون

التدفقات التجارية ولكن على طبيعة ومكونات هذه التدفقات غير أن مجموعة من العراقيل 

والتحديات تحد وتعيق من انتشار التجارة اإللكترونية خاصة املتعلقة بالجانب التشريعي ،لذا وجب 

ية أمرا مهما لسير التجارة اإللكترونية واستقرار املعامالت فيها وشيوع الثقة توفير بيئة قانونية وتنظيم

بين األطراف الداخلية فيها وبوجه خاص يتعين تطوير التشريعات واإلجراءات التنظيمية والرقابية 

 29واستحداث ما يلزم من إجراءات قانونية لسد هذه الثغرة و هذا ما تسعى إليه الجهود الدولية.

 

 

 

                                                           

 االمارتية الخليج  لجريدة االقتصادي بامللحق ،منشور "كوم الدوت ومخاوف االلكترونية والتجارة العرب "تقريره في العوبثاني عدنان عمر-28 

 .26،ص2001 ، 116 ،العدد

  29-عبد العال حماد،التجارة اإللكترونية ،دار الثقافة للنشر،اإلسكندرية ،6002،ص21. 
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 محاضر الشرطة القضائية في اإلثبات

 

                      رشيد دنيال 

                      عزيز بن عبد هللا 

 ن بماستر املنازعات واملهن القانونيةاباحث البانط

 

 تقديم

 نتعد محاضر الشرطة القضائية من بين أهم وسائل اإلثبات في املادة الجنائية ملا تحتويه م  

اعترافات ومعاينات ووقائع وشهادات وتصريحات من شأنها أن ترفع اللبس وتكشف للقاض ي الجنائي 

عن مجموعة من الحقائق حول القضية املعروضة عليه لتكوين قناعاته الشخصية التي يعتمد عليها 

 بناءا على سلطته التقديرية. 30إلصدار األحكام املناسبة إما بالبراءة أو اإلدانة

ا كانت محاضر الضابطة القضائية ضرورية ووسيلة من وسائل اإلثبات، فقد تناولها املشرع ومل   

املغربي بتفصيل مستفيض أكثر من باقي الوسائل األخرى حيث خصص لها حيزا تشريعيا هاما في قانون 

 املسطرة الجنائية، ميز فيما بينها من حيث قوتها الثبوتية.

                                                           

 .21، ص 6012: عمبر بحبو، محاضر الضابطة القضائية وإشكالية التوقيع،مجلة القضاء الجنائي، العدد الثالث 30 
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تضمن تصريحات يمكن أن تنزل منزلة االعتراف الجنائي والذي لم وبما أن  هذه األخيرة قد ت     

يعمل املشرع على تعريفه، فإن ذلك أدى بدوره إلى ظهور مجموعة من االجتهادات القضائية والفقهية في 

شأن القوة الثبوتية لالعتراف املضمن بمحاضر الشرطة القضائية، وبما أن األصل في األشياء هو االيباحة 

املشرع على فتح الباب لالحتجاج والطعن على كل خرق للشروط الشكلية الواجب توفرها في فلقد عمل 

محاضر الشرطة القضائية، وعلى اإلجراءات املضمنة بها عن طريق فتح مجال تقديم الدفوع الشكلية 

 والتي تعد بدورها بمثابة موجه للرقابة القضائية على محاضر الشرطة القضائية.

لثبوتية ملحاضر الضابطة القضائية فقد نص املشرع في قانون املسطرة الجنائية وضمانا للقوة ا 

واستوجب احترام مجموعة من الشروط والشكليات أثناء إنجاز املحاضر من طرف ضباط الشرطة 

القضائية، كما تضمن هذا القانون الشروط واألحكام الواجب التقيد بها من طرف الضابط أثناء إنجازه 

ملوكولة إليه وحثه على اإلشارة إليهما باملحضر، واعمال هذه الشروط  يبقى رهين بتقرير جزاء لإلجراءات ا

 قانوني على خرقها من طرف ضباط الشرطة القضائية.

وبناءا على ذلك فاملحضر الذي تتخلف  فيه كل أو بعض شروط صحته أو تتخلف فيه إحدى     

م إنتاج هذا اإلجراء آلثاره، وتعتبر الدفوع من الوسائل شروط أو أحكام اإلجراء الجنائي يترتب عنه عد

 .31التي من خاللها يمكن دحض ما جاء في املحاضر للدفع بالبطالن

 وسوف نتناول هذا املوضوع في مبحثين وفق الخطة التالية:

 املبحث األول: القوة الثبوتية ملحاضر الشرطة القضائية

 ة القضائيةاملبحث الثاني: الدفع ببطالن محاضر الشرط

                                                           

 انونية: بديعة الداودي، القوة الثبوتية ملحاضر الشرطة القضائية، رسالة لنيل املاستر في القانون الخاص، كلية العلوم الق31 

 .22، ص 6010-6009واإلقتصادية واإلجتماعية القاض ي عياض مراكش، السنة الجامعية 
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 املبحث األول: القوة الثبوتية ملحاضر الشرطة القضائية

تتميز محاضر الشرطة القضائية  بمكانتها الهامة على مستوى قوتها الثبوتية، حيث عمل املشرع    

املغربي على الترجيح فيما بينها أمام القضاء الزجري،  والتي نظمها املشرع بموجب مقتضيات قانون 

ئية القوانين الخاصة، والتي تتفاوت بخصوص قيمته الثبوتية، بين محاضر يوثق بمضمونها املسطرة الجنا

إلى أن يثبت ما يخالفها ومحاضر ال تعتبر إال مجرد بيانات من جهة ) املطلب األول(، ومحاضر ال يمطن 

 الطعن فيها إال بالزور ) املطلب الثاني(

 بت العكس ومحاضر ال يعتبر إال مجرد بياناتاملطلب األول: محاضر يوثق بمضمونها إلى أن تث

من قانون املسطرة الجنائية،  691و  690خصص املشرع لهذه املحاضر نصوص بمقتض ى املواد     

وهذه املحاضر تتميز بمجموعة من الخصائص، بين محاضر  يوثق بمضمونها إلى أن يثبت ما يخالفها 

الفقرة األولى(، ومحاضر ال تعتبر إال مجرد بيانات وعلى وهذه تجد اساسها في محاضر الجنح واملخالفات ) 

 رأسها محاضر الجنايات )الفقرة الثانية(

 الفقرة األولى : محاضر يوثق مضمونها إلى أن يثبت العكس

ق.م.ج التي جاء فيها بأن: "  690تتأسس القيمة اإلثباتية النسبية لهذه املحررات على املادة     

ي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح واملخالفات يوثق املحاضر والتقارير الت

 .32بمضمنها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل اإلثبات"

يتضح من خالل النص أعاله بأن هذا النوع من املحاضر يقبل إثبات عكسه بأي وسيلة من وسائل 

قضائي ملحكمة النقض، على اعتبار أن هذه الوسائل اإلثبات، وذلك تكريسا ملا استقر عليه االجتهاد ال

                                                           

منه(، قد ساوى من حيث القيمة اإلثباتية، ملحاضر التي  2) الفصل  61/2/16: يالحظ أن القانون املتعلق بزجر الغش الصادر بظهير 32 

يحررها ضباط الشرطة والدرك. اورده  محمد العلمي، شرح في القانون  ينجزها املحتسب في مخالفات زجر الغش واألثمان بتلك التي

 .202، ص 6012الجديد املتعلق باملسطرة الجنائية، الجزء الثاني، الطبعة الخامسة 
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كلها متساوية من حيث القيمة الثبوتية في الجنح واملخالفات، والتي تقيد القاض ي في الحدود القانونية 

من حيث حجيتها، إذ يمكن لهذا األخير، أو للكمة أن تستمع إلى الشهود أو تقرر إجراء خبرة أو اعتماد 

الواردة باملحاضر في مختلف أجزائها أو في حالة وجود محاضر متعددة، إذا كان  قرائن قوية كالتناقضات

 33هناك تعارض في محتواها.

من ق.م.ج وضع حدا للجد الذي كان قائما في ظل ق.م.ج امللغى  690إن املشرع من خالل املادة       

ه ح واملخالفات، باعتبار حول نوعية الدليل الذي يجوز استعماله إلثبات خالف ما يتضمنه محاضر الجن

أن جميع وسائل اإلثبات متساوية من حيث القيمة الثبوتية لدى يمكن للمحكمة أن تأخذ بشهادة 

الشهود أو بالخبرة، أو اعتماد قرائن أخرى قوية كوجود محاضر تتعارض فيما بينها والتناقض الوارد 

ابط الشرطة في مكان الجريمة إذا باملحضر بل يمكن استعمال الصورة الفوتوغرافية التي يأخذها ض

تبين منها خالف ما ضمنه الضابط كتابة في املحضر وهذا ما استقر عليه املجلس األعلى ) محكمة النقض 

حاليا( في إحدى قراراته إذ جاء ضمن حيثياته " أن املحاضر املحرر بشأن الجنح التي يثبت فيها محررها 

 .34حجة بما ورد فيها إذا ثبت ما يخالف مضمونها"وقائع معينة تفيد ارتكاب الجريمة ليست 

وايضا اخذ االجتهاد القضائي بالصور الفوتوغرافية إلثبات عكس ما ورد بمحضر ضباط الشرطة      

من ق.م.ج لم يحدد نوعية  691القضائية، حيث جاء بأحد قرارات  املجلس األعلى " ملا كان الفصل 

لتنصيصات الواردة في محاضر ضباط الشرطة القضائية والتي الحجج التي يكون من شأنها أن تعارض ا

يوثق بمضمنها ما لم يثبت ما يخالف ذلك، فإنه يصوغ لقضاء املوضوع من غير أن يكونوا قد خرقوا 

                                                           

 : محسن سرحان، الرقابة القضائية على محاضر الشرطة القضائية، كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية القاض ي عياض33 

 .21، ص 6016-6011مراكش، السنة الجامعية 

، اورده  هشام بنعلي، املحاضر والتقارير في التشريع 1212/01ملف جنحي عدد  11/06/6002/' بتاريخ 102: قرار املجلس االعلى عدد 34 

 معة محمد االول، السنة الجامعيةالجنائي املغربي واالشكاالت املطروحة، رسالة لنيل املاستر في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، جا

 .22، ص 6001-6009
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نص الفصل املذكور أن يعتمدوا سعيا وراء دحض ما جاء في املحضر على الصورة الفوتوغرافية التي 

 35أرفقوها بمحضرهم".التقطها رجال الدرك أنفسهم و 

، فقد اعتبرها أنها تهدر قرينة البراءة  36رغم أن املحاكم تعتمد على املحاضر في اإلدانة أو البراءة       

من حيث كونه يقلب  عبء اإلثبات ومن حيث إمكانية اعتباره حكما سابقا لألوان، خاصة إذا تضمن 

ا املرة أو انتزعت منه أثناء استجوابه قهرا وقصر املحضر تصريحات واعترافات لم يدل بها املشتبه فيه ب

 ولم يستطع هذا األخير إثبات عكسها أمام املحكمة.

وهذا ما يجرنا إلى الحديث عما يقع كثيرا في العلم من جنوح غالبية املتهمين في الجنح إلى إنكار ما     

 تي صدرت عنهم أثناء عمليةنسبه محضر الضابطة القضائية إليهم من وقائع لعل أهمها االعترافات ال

البحث التمهيدي بإدعاءات مختلفة أظهرها اإلكراه املسلط عليهم  في هذه املرحلة الذي غالبا ما يعجزون 

 . 37عن إثباته

وهنا البد أن نشير إلى أنه إذا كانت هذه املحاضر يوثق بمضمنها إلى أن يثبت ما يخالفها فهذا ال      

باألخذ بمضمنها في حالة ما لم يثبت عكسها، بال لها أن تأخذ به أو تستبعده  يعني أن املحكمة تكون ملزمة

وذلك بناء على ما لها من حرية في تقدير قيمة األدلة املطروحة أمامها، فإن هي اقتنعت بها بنت  حكمها 

 عليها، وإن لم تقتنع بها فلها أن تصرف النظر عنها.

                                                           

 .12، اوردته بديعة الداودي، مرجع سابق ص 62162ملف جنحي عدد  12/1/1922بتاريخ  612: قرار املجلس األعلى رقم 35 

سروق ن تهمة اخفاء الش يء امل: "أن املحكمة استندت في ادانتها للمتهم األول بجريمة السرقة واستهالك املخدرات، وبراءة املتهم الثاني م36 

، أورده بديعة الداودي، 69/0/6009بتاريخ  22على محضر الضابطة القضائية...." حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بالحسيمة، عدد 

 .22مرجع سابق ص 

 .202: عبد الواحد  العلمي، م.س، ص 37 
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ثق به هل األمر يقتصر على ما ضمنه الضابط في املحضر وهنا نتساءل حول طبيعة املحضر الذي يو    

بما عاينه او شاهده بنفسه، أم أنه يتجاوز ذلك ليشمل البيانات التي وصلت إلى علم الضابط من قبيل 

 تصريحات الشهود؟.

" إن القوة الثبوتية للمحاضر املقامة في شأن الجنح واملخالفات من لدن ضابط الشرطة        

نود الدرك واملوظفين املوكول لهم ذلك قانونا ال يعول فيها إال على ما شاهده أو سمعه أو القضائية وج

قام به محررو تلك املحاضر بأنفسهم وليس على ما تضمنته تصريحات تلقوها من غيرهم شأنها أن تحمل 

ر له، ملحر الصدق والكذب وعليه إذا كان املحضر متضمنا إلقرار املتهم أمام ضابط الشرطة القضائية ا

ثم رجع املتهم عن إقراره أمام املحكمة فإنه يعود إلى هذه بما من سلطة تقديرية مطلقة بخصوص النازلة 

 38أن تقبل ذلك الرجوع ، وتعتبر أن ما صرح به املتهم لدى الشرطة غير مطابق للواقع.

ر بكون املحض وهنا أيضا نطرح التساؤل حول املقصود بما عاينه وشهاده الضابط؟ هل التصديق   

 قد صدر فعال عن ضابط الشرطة القضائية، أم التصديق بمطابقة مضمون املحضر للحقيقة الواقعية؟ 

اتجاه من الفقه يذهب على أنه إذا كان املحضر ال يتضمن إال إقرار من طرف املتهم، دون أن كون   

ة، ملتهم  عن هذا اإلقرار أمام املحكمالضابط املحرر له قد شاهد بنفس الوقائع املروية في اإلقرار ثم رجع ا

فإن هذه ليست ملزمة باألخذ  بمضمون املحضر، ألنها تكون إذاك أمام روايتين للوقائع متباينين صادرتين 

عن املتهم، الواحدة أمام ضابط الشرطة القضائية واألخرى أمامها وال يوجد أي نص قانوني وال أي 

إحدى الروايتين على األخرى، ولذلك من حقها أن تستعمل منطق، يلزمها بأن ترجح بكيفية حتمية 

                                                           

، الحبيب بيهي، حقوق االنسان والحريات العامة، 1202امللف عدد في  1990يوليوز  2صدر بتاريخ  220: قرار املجلس األعلى عدد 38 

 .166، ص6006، 6001سنة 
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سلطتها التقديرية بشأن الوقائع، لتختار بين الروايتين ما يظهر لها مطابق للواقع، فإن تبين أن الرواية 

 .39املدلى بها صحيحة أخذت بها، دون أن تخالف بذلك قاعدة القوة اإلثباتية للمحاضر

من ق.م.ج حول حجية  696جاه هو الصواب، وبالتالي ما ورد في الفصل وفي اعتقادنا أن هذا اإلت      

محاضر الضابطة، من حيث امتدادها إلى كون املحضر صادر عن ضابط الشرطة القضائية، أم إلى 

مطابقة ما ورد فيه للواقع لنقول أن هذه الحجية، تنحصر في تصديق ينصرف إلى الثقة في كون ما هو 

عال عن محرره، أما مطابقة ذلك للحقيقة الواقعية، فهو من شأن قاض ي مسطر باملحضر قد صدر ف

 املوضوع بما له من حرية في تقدير الدليل.

لكن من املؤسف أن نالحظ أن بعض املحاكم الدنيا، ما تزال تعلل أحكامها كلما أرادت إصدار      

مام املحكمة، وهو ما ذهبت إل املحكمة حكم باإلدانة، اعتمادا على ما هو وارد باملحاضر رغم انكار املتهم أ

االبتدائية بالحسيمة حيث جاء فيه "..... حيث توبع الظنين من أجل ما هو مسطر في حقه أعاله، وحيث 

أنكر أمام املحكمة املنسوب إليه، لكن حيث اعترف تمهيديا بزراعة القنب الهندي في القطعة الكائنة 

ضائية يوثق بمضمونها إلى أن يثبت ما يخالفها وحيث أنه بجبل برنص، وحيث أن محاضر الضابطة الق

اعتبارا للعلل املبينة أعاله قد اقتنعت املحكمة بثبوت املنسوب إلى الظنين في حقه ثبوتا يقينيا يستوجب 

 .40مؤاخذته وعقابه عنه"

ص اوهنا قد تجد املحكمة نفسها أمام محضرين متناقضين، يتعلقان بنفس الوقائع ونفس األشخ     

املاثلين أمامها، كأن يتضمن املحضر األول اعتراف املتهم، واملحضر الثاني إنكاره، ففي مثل هذه الوضعية 

                                                           

: جاء في احد األحكام باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة " ... وحيث أن محاضر الضابطة القضائية يوثق بمضمونها في الجنح واملخالفات 39 

املحكمة جاءت وقائعها مخالفة للوقائع املضمنة بمحضر الضابطة  ما لم يثبت ما يخالفها، وحث أن تصريحات الشاهدين أمام

القضائية، وحيث أن املحكمة اطمأنت لشهادة الشاهدين امللقاة أمامها واقتنعت بها، مما يتعين معه استبعاد محضر الضابطة وبالتالي 

بتاريخ  2021/92من أجل ذلك". حكم  عدد عدم مؤاخدة الضنينين من أجل التهديد بالسالح ومحاولة السرقة والتصريح ببراءتها 

 .22، أورده  هشام بنعلي ، م.س ص61/01/1992

 .21، ملف جنحي، أورده هشام بنعلي، م.س، ص 10/06/6009، بتاريخ 26: حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بالحسيمة، تحت رقم 40 
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فاملحضرين يخضعان للسلطة التقديرية للقاض ي الزجري، حيث تدرس املحكمة كال املحضرين وباقي 

بات يتطابق مع وسائل االثوسائل  اإلثبات التي تمت مناقشتها أمامها ثم تأخذها باملحضر الذي يوافق و 

املعززة ملا ضمن له، وفي املقابل استبعاد املحضر األخر بعلة أنه ثم إثبات خالف ما ضمن به بوسائل 

 من ق.م.ج. 690قانونية طبقا للمادة 

ختاما يمكن القول على أن القوة الثبوتية ملحاضر الضابطة القضائية في الجنح واملخالفات       

ديرية للقاض ي، حيث يمكن له أن يأخذ به أو يستبعده أو اخذ جزء منه واستبعاد تخضع للسلطة التق

 من ق.م.ج.  222من املادة  1الجزء األخر، شريطة التعليل تطبيقا للفقرة 

ونشير إلى أن املشرع الجزائري على عكس ما جاء به املشرع املغربي فقد حصر األدلة التي بواسطتها    

 .41باملحضر وهذا الدليل يجب أن يكون إما شهادة الشهود أو دليال مكتوبايمكن إثبات عكس ما جاء 

 الفقرة الثانية: املحاضر التي تعتبر مجرد بيانات      

من ق.م.ج على أنه " ال يعتبر ما عاد ذلك من املحاضر أو التقارير إال مجرد  691تنص املادة     

 معلومات".

، هو استعمال مصطلح " معلومات" عوض 42ة مع النص امللغىإن أول مالحظة تثير اإلنتباه مقارن   

مصطلح " بيان"، واملقصود بهذا األخير هو ما تتبين به الش يء من الداللة، وتبين الش يء اتضح الش يء 

وأوضحه، وهو الدليل والحجة، ومن ثمة فإن كلمة " بيان " تعتبر أكثر حجة وبرهان ودليال على ثبوت 

 43" معلومات" فتعني فقط معطيات تتعلق بوقائع معينة.وقائع معينة، أما كلمة 

                                                           

 من قانون اإلجراءات الجزائري. 612: املادة 41 

 من ق.م.ج امللغى بأنه" ما عدا ذلك من املحاضر والتقارير ال يعتبر إال مجرد بيان" 692: تنص املادة 42 

 .22: هشام بنعلي،م.س، ص  43 
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استنادا إلى مضمون املادة أعاله، نقف على أنه باستثناء املحاضر التي نص عليها املشرع ضمن   

من ق.م.ج، فإن باقي املحاضر ال تعتبر سوى مجرد معلومات يمكن للمحكمة أن  696و  690املادتين 

 ى تساهم في تكون قناعتها، وليس لها أي قوة ملزمة.تستند إليها كوسيلة لإلستئناس حت

وعلى رأس هذه املحاضر نجد محاضر البحث التمهيدي الخاصة بالجنايات والتي يعتبر محتواها      

،  هذا ما ذهب إليه املجلس األعلى ) محكمة النقض 44مجرد معلوما تخضع للسلطة التقديرية للقاض ي

ر إال مجرد بيانات، فيما يخص الجنايات هي محاضر ضباط الشرطة حاليا( " أن املحاضر التي ال تعتب

 .45القضائية وجنود الدرك ، أما االستنطاقات أمام النيابة العامة فليست كذلك"

وما يعب في هذا الحكم ومجانب للصواب، كيف يعقل أن نمنح ملحاضر االستنطاق أمام النيابة     

تعتبر طرفا رئيسا في الخصومة الجنائية ، مما يمس بمبدأ العامة قوة ملزمة، علما أن هذه األخيرة 

 املساواة بين األطراف أمام القضاء.

ويفهم من هذه القرارات ، أن املحضر املتعلقة بالجنايات، تعتمدها املحكمة على سبيل        

 .46االسترشاد واالستئناس، وليست لها حجية قانونية ملزمة

بخصوص محاضر املخالفات والجنح التي ال تتوفر على الشروط  وهنا سؤال يبادر إلى الدهن     

 الشكلية الالزمة لصحتها، هل يمكن األخذ بها من طرف القاض ي على سبيل اإلستئناس؟.

من قانون املسطرة الجنائية، يمكن اعتماد املحاضر التي ال تتوافر على   619من خالل املادة     

ستئناف متى اقتنعت بها، كما أن املحاضر والتقارير التي ينجزها الشروط الالزمة لصحتها على سبيل اإل 

                                                           

من املسطرة الجنائية، فإن املحاضر في الجنايات ال تعتبر إال  692و  691: جاء في احد قرارات املجلس األعلى " أنه بمقتض ى الفصلين 44 

 .19أن يبعدوها أو  يعتمدوها  حسب اقتناعهم. اوردته بديعة الداودي، م.س، ص   مجرد بيانات، لقضاة املوضوع

 .22، أورده محسن سرحان، م.س، ص 1912يناير  21بتاريخ  922: قرار عدد 45 

،  مطبعة 22دد :  الحبيب بيهي، شرح قانون املسطرة الجنائية، الجزء األول،  منشورات املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية،  الع46 

 .202، ص 6002املعارف الجديدة الرباط، 
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موظف عمومي ال ينتمي إلى الشرطة القضائية بخصوص الجرائم التي ترتكب داخل اإلدارات فهذه 

املحاضر هي األخرى ال تكون دليال على ارتكاب الفعل املجرم ولكن للمحكمة أن تستأنس بها مع وجود 

 وسائل اإلثبات.

وتبعا لذلك فلغرفة الجنايات أن تركز على أي وسيلة من وسائل اإلثبات في إبعاد محتويات هذه       

املحاضر حتى ولو تعلق األمر باإلنكار املجرد للمتهم متى بدى لها أنه مقنع بها فيه الكفاية، فللمحكمة أن 

 تستبعد تلقائيا مضمن هذه املحاضر وبدون تعليل.

ك فاملحكمة ال يمكن لها أن تبنى حكمها باإلدانة على هذه املحاضر لكن على العكس من ذل      

 وحدها ألنها ال تعتبر وسيلة من وسائل اإلثبات الكافية فيما يتعلق بالجنايات.

وهنا تجدر اإلشارة على أن املجلس األعلى ) محكمة النقض حاليا(، ذهب إلى فتح املجال أمام     

ستناد إلى املحاضر في الجنايات لوحدها دونما تعزيزها بقرائن اخرى،  محاكم املوضوع، وذلك بإباحته اال 

وفي هذا الصدد نص املجلس األعلى في احد قراراته على أن للمحكمة أن تكون قناعتها من جميع أدلة 

اإلثبات بما في ذلك محضر الضابطة القضائية املعتبر مجرد بيان متى اطمأنت إليه، وال تكون بذلك قد 

 . 47من ق.م.ج 691ضيات املادة خرقت مقت

من ق.م.ج جاء  691وفي اعتقادنا نرى أن هذا التوجه مجاب للصواب، ألن مقتضيات املادة      

 صريحا بكون هذه املحاضر ال تعتبر إال مجرد معلومات وال يمكن االعتماد عليها لإلدانة أو البراءة.

     

 

                                                           

 .22، أشار إليه  محسن سرحان، م.س، ص 12629/12في امللف  12/01/1912بتاريخ  226: قرار عدد 47 
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 بالزور والطعن فيها بالزور املطلب الثاني: محاضر ال يمكن الطعن فيها إال 

هذا الصنف من املحاضر له حجية قوية إذ يصعب إثبات عكسه، فهو يتميز عن باقي املحار التي       

يحررها جهاز الشرطة القضائية، فالطعن فيها ال يتاح إال عن طريق وسيلة منفردة واملتمثلة  في الطعن 

 من ق.م.ج. 696ر في املادة بالزور،  وقد نص املشرع املغربي على هذه املحاض

وهذا ما سنحاول في هذا املطلب الوقوف عند محاضر ال يمكن الطعن فها إال بالزور )الفقرة     

 األولى(، ومسطرة الطعن بالزور )الفقرة الثانية(.

 الفقرة األولى: محاضر ال يمكن الطعن فيها إال بالزور

نص قانون خاص على أنه ال يمكن الطعن في مضمون من ق.م.ج على أنه " إذا  696تنص املادة        

 لة"إثبات عكسها بغير هذه الوسي -تحت طائلة البطالن –بعض املحاضر أو التقارير إال بالزور فال يمكن 

فالنص ال يقبل أي تأويل عند إعماله، بحيث يتعين وفقه امتناع إثبات ما يخالف ما تضمنه       

يه الزور في كل حالة يقرر فيها القانون صراحة عدم إمكانية معارضته محرر معين، بغير وسيلة الطعن ف

 .48بغير إدعاء الزور فيه

يتضح من خالل النص أعاله أن هذا الصنف من املحاضر ينبني على حجية قوية قائمة على      

 وى الزور.عقرينة قانونية ال تقبل إثبات العكس بالطرق العادية، وإنما يطعن فيها بطريقة واحدة ، وهي د

ومن النصوص الخاصة التي أشارت إلى املوظفين وأعوان اإلدارات واملرافق العمومية الذين ال      

من مدونة الجمارك والتي أكدت على صحة  626يمكن أن يطعن في محاضرهم إال بالزور، نجد املادة 

                                                           

 .202: عبد الواحد العلمي، م.س، ص 48 



 

 

39 

، كما اصبغ املشرع نفس 49املحاضر التي يحررها عونان أو أكثر بشأن مخالفة مقتضيات النظام الجمركي

الحجية على محاضر أعوان إدارة املياه والغابات والتي اشترط فيها هي األخرى ضرورة تحريرها من طرف 

 عونين.

وقد منح املشرع حجية قاطعة لهذه املحاضر نظرا ملا لها م صبغة مالية واقتصادية من شأنها      

ى كون أثر الجرائم املرتكبة في إطارها يندثر بمجرد املس بذمة الدولة املالية من جهة، ومن جهة أخر 

 القيام بها أو اإلستحالة الحصول على شهادة إلثبات وقائعها.

إذ أنه  الغاية من إضفاء هذا النوع من املحاضر الحجية القطعية يكمن باإلضافة إلى صعوبة    

ون يشهدها إال األعوان واملوظفون املكلفاإلثبات كما أشرنا إلى ذلك أعاله، باإلضافة إلى أنه في الغالب ال 

 بإنجاز تلك املحاضر، كما أنها ال تترك أثرا يمكن معه أن يستدل على مرتكبيها.

وتجدر اإلشارة على أن النوع من املحاضر تحدده نصوص خاصة تفيد بدورها كون هذه االخيرة       

 النصوص القانونية نذكر منها: ال يطعن فيها إال بالزور، كما هو الشأن بالنسبة ملجموعة من

والتي جاء  1921من قانون الدرك امللكي لسنة  21الفقرة الثانية من الفصل  -

فيها ما يلي"... تكون املحاضر موضوع ثقة لدى املحاكم القضائية إن لم يثبت خالف ما 

تضمنته من مخالفات أو بعض الجنح يعهد صراحة للدرك بمشاهدتها إن لم يدع الزور 

 يتعلق بالجمرك والصيد البحري...".فيما 

  

                                                           

املسائل املالية يوثق بها إلى أن يدعي فيها  : جاء في قرار للمجلس األعلى : " املحاضر التي تحرر من طرف شخصن من رجال الجمارك في49 

بالزور، ولهذا الغرض يتعرض للنقض الحكم الذي اعتبر محضرا من هذا النوع باطال استنادا إلى إثبات ما يخالفه بشهادة الشهود أو 

 .21ص ، اشار إليه  محسن سرحان، م.س، 21622ملف جنحي عدد  1922بونبر  62بتاريخ  1101القرائن" القرار عدد 
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وعموما فإن هذا النوع من املحاضر يشكل خروجا عن القاعدة العامة لإلثبات في ظل نظام اإلثبات 

الحر، بحيث تتساوى كل وسائل اإلثبات في قوتها الثبوتية، وفي خضوعها لتقدير محكمة املوضوع، فهذه 

انونية قاطعة ال تملك املحكمة إزاءها السلطة التقديرية املحاضر تحظى بحجية خاصة قائمة على قرينة ق

 50املخولة لها بالنسبة لباقي وسائل اإلثبات االخرى.

وفي رأينا املتواضع نجد على أن النوع من املحاضر يحد من سلطة القضاء في تقدير األدلة، ويمس    

 في بعض األحيان إثباته.قرينة البراءة خصوصا أن الطعن بالزور ليس باألمر السهل، وقد يصعب 

 الفقرة الثانية: مسطرة الطعن بالزور في املحاضر 

و  212يتم الطعن بالزور في محاضر الشرطة القضائية بسلوك املسطرة املنصوص عليها في املواد   

من قانون املسطرة الجنائية، واألصل بالزور أنه يكون متاحا كلما كان موضوع وثيقة تم  212و  212

بها أثناء التحقيق أو خالل الدعوى، ويتم الزور طبقا للمواد السالف ذكرها إذا لم تكن هناك اإلدالء 

مقتضيات تحدد مسطرة معينة في قوانين خاصة بحيث تصبح املقتضيات الخاصة هي الواجبة التطبيق 

 . 51وذلك تطبيقا لقاعدة الخاص يقيد العام

نح الطاعن أجال ال يقل عن ثالثة أيام وال يزيد ويتم تسجيل التصريح يوم الجلسة باملحضر، ويم   

عن ثمانية أيام غير قابلة للتمديد وذلك من أجل إحضر وسائل إحتجاجه ووضع أسماء شهوده وحرفة 

كل واحد منهم ومحل سكناهم بكتابة املحكمة، فإذا ثبت زورية املحضر يكون باطال ويتم فتح مسطرة 

له، أما إذا ثبت العكس وأن حجج املدعي باطلة فإن املحكمة املتابعة من أجل التزوير ضد املرتكب 

                                                           

 .22:محسن سرحان، م.س، ص 50 

 من مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة  622: وهذا ما نجده في ك من الفصل 51 
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ترفض وتصدر حكمها بعدم قبول الطعن بالزور ويعاقب املدعي بالزور وذلك بأدائه لغرامة مالية لفائدة 

 .52درهم 1200و  200الخزينة العامة يتراوح قدرها ما بين 

ن ط، ذلك أن املحضر أو التقرير إذا كانتيجة الطعن  بالزور تعتبر نسبية ، تقتصر على صاحبه فق   

صادرا من عدة أشخاص وطعن فيه بالزور من أحدهم أو بعضهم، فاالعتماد عليه يبقى متواصال بالنسبة 

 لآلخرين ما عدا إذا كان املطعون فيه شيئا مشتركا بينهم جميعا وكان غير قابل للتجزئة.

 ائيةاملبحث الثاني: الدفع ببطالن محاضر الشرطة القض   

من أهم الدفوع التي يمكن التمسك بها تجاه املحاضر املنجزة من قبل الشرطة القضائية نجد    

الدفع ببطالن هذه املحاضر كآلية يمكن إعمالها لكشف الخروقات والتجاوزات التي تطال إنجازها 

 املحاضر.

م توقيع املحضر ) املطلب وتأسيسا على ما تقدم ارتأينا في اطار هذا املبحث اإلشارة  الدفع بعد    

األول( على أن نخصص )املطلب الثاني(  لدفع باإلخالل بشروط وشكليات اإلجراءات املنجزة من طرف 

 الشرطة القضائية

 املطلب األول: الدفع بعدم توقيع املحضر من طرف محرره واملصرح

ن يحمل توقيع كل من ال جدال في أن املحضر املنجز من قبل ضباط الشرطة القضائية يتعين أ     

من ق.م.ج  62الضابط املنجز له وكذلك توقيع أو بصمة املنجز في حقه، فمن ضمن ما نصت عليه املادة 

 التوقيع على املحضر، والتوقيع بمتابة املصادقة على فحوى هذا األخير.
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ينما في ، بوبالتالي سنناقش في )الفقرة األولى( على موقف املسطرة الجنائية من تخلف التوقيع    

 )الفقرة الثانية( وموقف الفقه والقضاء والقضاء من تخلف التوقيع

 

 الفقرة األولى : موقف قانون املسطرة الجنائية من تخلف التوقيع على املحضر

 66.01من القانون رقم  22إلى  12نظم املشرع املغربي عمل الشرطة القضائية بموجب املواد من      

ية إلى جانب نصوص متفرقة في نفس القانون ليكون بذلك سد الفراغ التشريعي بمثابة املسطرة الجنائ

 الذي كان يعاب على النص امللغى الذي لم يؤطر عمل الضابطة القضائية باملغرب بسياج تشريعي.

وقد ألزم القانون على ضباط وأعوان الشرطة القضائية من أجل التثبت من وقوع الجرائم وجمع    

من قبيل ساعة وتاريخ ومكان  62حاضر تحترم فيها الشكليات املنصوص عليها في املادة تحرير م األدلة

إنجازه وصفة محرره وتوقيعه إلخ...إال أن املشرع املغربي ومراعاة منه ملركز املصرح أتاح لهذا األخير 

ما اقع وإنإمكانية رفض التوقيع وإعتبره صحيحا كلما بدا له أن ما هو مدون في املحضر ال يساير الو 

يدخل في باب تلقيف التهم والتدليس على القضاء )أوال( وكذلك تثار مسألة إمكانية الدفع بعدم توقيع 

 املحضر من طرف املصرح واألثر املترتب عن هذا الدفع الشكلي )ثانيا(.

 أوال: بقاء املحضر صحيحا رغم عدم توقيع املصرح

ق.م.ج على وجوب تضمين املحضر توقيع محرره و  من 62ألزم املشرع املغربي بموجب املادة      

املصرح وإذا رفض هذا األخير التوقيع أو اإلبصام أو لم يستطع التوقيع أشار املحرر إلى ذلك في املحضر 

من نفس القانون عن جزاء عدم إحترام شكليات  619مع ذكر أسباب عدم التوقيع، وقد نصت املادة 

رت أن محاضر وتقارير ضباط وأعوان الشرطة القضائية ال يعتد بها إال املحضر بما فيها التوقيع إذ إعتب

 إذا كانت صحيحة في الشكل.
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رتبت على كل إجراء يأمر به قانون املسطرة الجنائية  221كما نضيف في هذا السياق أن املادة     

ر هذه املحاضولم ينجز على الوجه القانوني الصحيح كأنه لم ينجز قط الش يء الذي يفهم منه بطالن 

مع املعلومات املدونة فيها والتي تحتوي في الغالب إعترافات بإتيان الفعل الجرمي وشهادات تكون حاسمة 

 ملعرفة مسار وقوع الجريمة.

واملالحظ أن قانون املسطرة الجنائية لم ينص بشكل صريح على مصير املحضر الذي ال يمل توقيع     

 .53مرره

 املواد وغيرها نسجل بعض املالحظات على النحو اآلتي:وبعد قراءة متأنية في هذه 

نشير في هذا الصدد كون الصيغة التي جاءت بها هذه النصوص تشير إلى إجبارية  املالحظة األولى:

التوقيع على املحضر من قبل محرره وإلى خالف ذلك بالنسبة للمصرح، والذي يفيد عدم اإلجبارية أنه 

أو رفض ذلك يشار إليه في املحضر، في حين أن اللفظ الذي استعمله  عند تعذر التوقيع أو اإلبصام

املشرع بخصوص توقيع ضابط أو عون الشرطة القضائية يفيد الوجوب الش يء الذي يجعل اإلغفال 

 عن التوقيع يرتب بعض الجزاءات التي سنثيرها في املالحظات اآلتية.

من ق.م.ج نجدها تنص على إجراء تضمين املحضر  62بالرجوع إلى مقتضيات املادة  املالحظة الثانية:

، وإذا حرر توقيع املببعض البيانات الشكلية ومنها إسم املحرر وصفته وتاريخ وساعة ومكان ويوم إنجازه و 

من قانون  619إعتبرنا التوقيع على املحضر من قبيل تلك البيانات الشكلية فإنه سيخضع ألحكام املادة 

ض ي بعدم اإلعتداد بمحاضر الضابطة القضائية التي تكون غير صحيحة من املسطرة الجنائية التي تق

 حيث الشكل.
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وبناءا على ذلك فإن عدم اإلعتداد بهذه املحاضر يؤدي إلى تجريده من صبغته الرسمية وجعله وثيقة 

عادية خارج إطار وسائل اإلثبات الجنائية، وهذا طرح غير صائب لكون املحضر يتضمن وقائع مهمة 

رافات وأسماء وصفات املشتبه فيهم إذ بمجرد إغفال املحرر التوقيع فإن املحضر يكون غير صحيح، وإعت

وهذا بالطبع فيه إهدار للحقوق وتستر على املجرمين وضرب للعدالة الش يء الذي تمخض عنه ممارسة 

ستفساره كمة إل عملية تتجلى في إستدعاء محرر املحضر بطلب من النيابة العامة أو بشكل تلقائي من املح

حول ما إذا كان مضمون املحضر يعود إليه أم ال، فإن صرح بكون املضمون من صنيعه إكتسب املحضر 

 صبغته الرسمية.

يالحظ أن املشرع في ق.م.ج أشار إلى آثار املحضر غير املوقع وهو عدم اإلعتداد به  املالحظة الثالثة:

زجر الغش في البضائع، وبالتبعية قد يفتح املجال  خالف باقي النصوص الخاصة كمدونة الجمارك وظهير 

 54للتساؤل حول مآل هذه املحاضر وفي مدى إكتسابها للحجة الثبوتية أمام القضاء.

تأسيسا على اإلشكال السابق يمكن الخلوص إلى أنه ملا كان قانون املسطرة الجنائية هو النص 

 69فة ضابط الشرطة القضائية بصريح املادة اإلجرائي العام وبإعتبار ضباط الدرك امللكي يحملون ص

على املحاضر التي ينجزنها وبالتالي ترتيب نفس  619من نفس القانون فإن يمكن إسقاط مقتضيات املادة 

 الجزاء.

من ق.م.ج يفهم منها أن املحضر الذي ال 619أن القراءة الحرفية لنص للمادة  املالحظة الرابعة:

ال تكون بياناته صحيحة كمخالفة اإلسم املدون في الوثيقة أو تضمين  يأخذ كوسيلة لإلثبات هو الذي

 تاريخ مخالف للتاريخ الحقيقي إلخ...

 إال أن القراءة املتأنية والجيدة تجرننا للمثول أمام فرضيتين :
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أنا املحاضر والتقارير الصحيحة من حيث الشكل هي التي تحمل كل البيانات  الفرضية األولى:

 لشكلية .املوضوعية وا

أن املحاضر والتقارير الصحيحة من حيث الشكل تقتض ي عدم إغفال أي شكلية  الفرضية الثانية:

 بما فيها توقيع املحرر.

من خالل هذه املالحظات نستنتج أن املشرع لم يرتب على تخلف توقيع املصرح بطالن املحضر     

متنع املصرح عن التوقيع أو اإلبصام فإن وهكذا فكلما إ –أي للمحرر  –بل هو جزاء التوقيع املقابل 

 املحضر يبقى صحيحا وينتج كافة آثاره القانونية.

وعموما فإن الواقع املعلي يؤكد بأن الدفع املتعلق بعدم توقيع املحضر ال يطرح إال نادرا، نظرا    

م التوقيع من ق.م.ج تستلز  62لحرص ضابط الشرطة القضائية على توقيع محاضرهم، عالوة على املادة 

 55عند املصادقة على النسخ املوجهة إلى النيابة العامة.

 ثانيا: مآل الدفع بعدم توقيع املحضر من طرف املصرح

يقصد بالدفوع الشكلية أو املسطرية جميع الدفوع املتعلقة بخرق إجراء من اإلجراءات الشكلية      

ساسها القانون ضمن مقتضيات املادتين سواء في البحث أو التحقيق أو املحاكمة وتجد هذه الدفوع أ

 من ق.م.ج إلى جانب بعض املواد املتفرقة. 262و 262

من ق.م.ج على أنه " كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم  221وفي هذا اإلطار نص املشرع في املادة      

املادة  ة الثالثة منيثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز، وذلك مع مراعاة مقتضيات الفقر 

املتعلقة بجلسات غرفة الجنايات". وبناءا على هذه املادة فاملحضر الذي تنقصه بعض شروط  226

                                                           

 .92: محسن سرحان، م.س، ص 55 
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صحته يترتب عنه عدم إنتاج هذا اإلجراء آلثاره نظرا لكون ضباط الشرطة القضائية لم يتقيدوا 

 باإلجرءات كما هي منصوص عليها قانونا.

ملصرح على املحضر من بين أهم الدفوعات التي يتمسك بموجبها ببطالن ويعد الدفع بعدم توقيع ا    

محاضر الشرطة القضائية، وهنا يطرح التساؤل التالي هل يعد املحضر صحيحا ولو لم يحمل توقيع 

 املصرح متهما كان أو مشتبها فيه؟.

" عدم  ى أن ذهب في أحد قراراته إل –محكمة النقض حاليا  –في هذا الصدد نجد املجلس األعلى 

إمضاء املشتبه فيه على محضر إستجوابه ال يعتبر من الشروط الشكلية التي تؤثر على قانونية املحضر 

، ونفس هذا الحكم يسري على محاضر وتقارير موظفي املياه والغابات حيث ال 56وعلى قوته اإلثباتية"

منه ينص على بطالن  622في املادة تقف صحتها على توقيع املخالف، إال أن القانون املتعلق بالجمارك و

 املحضر الذي لم يوقع عليه املخالف.

من ق.م.ج ملحرر محضر الشرطة القضائية اإلشارة إلى  62وقد أتاح املشرع املغربي بموجب املادة 

رفض أو عدم إستطاعة التوقيع أو اإلبصام حسب األحول لكن مع ذكر سبب ذلك، فمن هنا يتجلى أن 

يع على املحضر من جانب املصرح ال يرتب بطالن املحضر على إعتبار أن الغاية من الدفع بعدم التوق

التوقيع ليست هي إضفاء القوة الثبوتية له وإنما تيقن املصرح أن ما هو مضمن في املحضر يوافق أفعاله 

 ةوأقواله وشهاداته أما عند إمتناعه عن ذلك فإن األمر ال يخلوا من فرضية تضخيم الظروف املحيط

بالجريمة وتلقيف تهم مخالفة للواقع، األمر الذي جعل املجلس األعلى يؤسس لهذه القاعدة في أحد 

قراراته "إذا تضمن محضر الشرطة إعتراف املتهم فإن لقضاة املوضوع سلطة كاملة ليقدروا قيمة ذلك 

يع فهوم املطلق لتوق. وتبعا لذلك فالقضاء املغربي ال يأخذ بامل57اإلعتراف حسب الظروف التي أحاطت به"

                                                           

 .101، أشارت إليه بديعة الداودي م.س، ص 1922يوليوز  16بتاريخ  1026: قرار عدد 56 

 .21عة الداودي ، م.س ، ص : قرار منشور بمجلة القضاء والقانون أشارت إليه بدي57 



 

 

47 

املصرح وإنما باملفهوم الضيق الذي يتيح للقاض ي تقدير ذلك التوقيع والبحث ما إذا كانت هناك شبهة 

 أو شك تحيط باملحضر إذ الدفع بعدم التوقيع يرتبط بطبيعة التوقيع والظروف املحيطة به.

 الفقرة الثانية: موقف القضاء والفقه من تخلف التوقيع على املحضر

تحظى محاضر الشرطة القضائية بأهمية بالغة وقصوى في الساحة القضائية الش يء الذي دفع     

بمعظم التشريعات بتنظيمها واإلشارة إلى ما يجب أن تتضمنه من شكليات وبيانات كتوقيع محرر املحضر 

تلك  حدوتوقيع الشخص الذي إستمع إليه أو تم ضبطه وكل ذلك مع ترتيب جزاء البطالن عند تخلف أ

 الشكليات.

 221وقد حدد املشرع املغربي جزاء املحضر املنجز دون توقيع املصرح هو بطالنه بموجب املادة     

 619من قانون املسطرة الجنائية وعدم إعتباره صحيحا من زاوية تخلف توقيع املحرر وفق أحكام املادة 

ذا عن القضاء وما هو اإلتجاه الذي سلكه من نفس القانون، هذا بالنسبة ملوقف القانون املغربي لكن ما

عند الوقوف على محضر منجز بدون توقيع املصرح )أوال( وما موقف الفقه القانوني في هذا الشأن 

 )ثانيا(.

 أوال: إجماع القضاء على صحة املحضر املنجز دون توقيع املصرح

إال بالتطبيق العادل على أن قضاة األحكام ال يلزمون  6011من دستور  110-1ينص الفصل     

للقانون، ومن هنا يظهر أن القاض ي يلزم بتطبيق القاعدة القانونية على النحو الذي يحقق الغاية املتوخاة 

من ذلكم التشريع فإن كان بإسناد امللكية إلى مستحقها أسندها الحكم له وإن كان بإيقاع العقوبة على 

 لى ما لم يقل.املخالف للنص الجنائي أوقعه عليه وقس ما قيل ع

وإنسياقا مع التوجهات الجديدة لحقوق اإلنسان واإلتفاقيات الدولية والتي وقع عليها املغرب،     

ومسايرة للتوجهات السامية لصاحب الجاللة وما ذهب إليه املجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسان فإن 
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وإن كان اتجاه  تعلقة بتوقيع املتهمقد رفض أكثر من مرة بالدفوعات الشكلية املثارة وامل القضاء املغربي 

قضائي آخر يأخذ بهذه الدفوع ويعتبر توقيع املتهم أو الظنين من الشكليات الضرورية لقيام املحضر 

 صحيحا.

ببراءة املتهم من مجموعة من املخالفات التي لها  "58في هذا املضمار قضت محكمة اإلستئناف بالرباط

توبع على أساسها، مرتكزة على عدم توقيع املخالف على املحضر الذي عالقة بقانون السير والتي كان قد 

أنجزه القائد، وهو نفس املنحى الذي سلكته كل من محكمة اإلستئناف ببني مالل واملحكمة اإلبتدائية 

 بوزان.

إلى أن "عدم توقيع إمضاء املشتبه فيه  –سابقا محكمة النقض حاليا  –كما ذهب املجلس األعلى 

البحث التمهيدي ال يؤثر على القوة الثبوتية التي يحوزها، وبمفهوم املخالفة صحة املحضر على محضر 

، وهذا االتجاه نراه في مصف الصواب لكونه لم يأخذ باملفهوم 59"ولو لم يتضمن توقيع املتهم أو بصمته

اقي البيانات باملطلق لتوقيع املتهم بل سلم باملفهوم الضيق والذي يقض ي بأن التوقيع يجب أال يقاس ب

الجوهرية للمحضر من قبيل ساعة وتاريخ إنجازه وتصريحات األطراف وما تمت معاينته من وقائع وحاالت 

تلبس إلخ... والتي بتخلفها إال وترتب على ذلك بطالن املحضر اللهم إذا إقتنع القاض ي ببعض مضمونه 

 وفق إقتناعه الصميم. وبدا له موافقا للواقع فإنه قد يأخذ به لكون هذا األخير يحكم

ويالحظ على هذا القرار إستثنائه توقيع املتهمين من دائرة الشكليات الضرورية ملحضر الشرطة      

القضائية وإعتبر ما دونه من بيانات تكسبه حجة إثباتية أمام القضاء الجنائي إن قامت هي األخرى 

اإلبصام وإنما ما يقابلها من حجج صحيحة، وأن ما يتمخض عنه دحض املحضر ليس عدم التوقيع أو 

ودالئل كمحضر اإلستماع إلى املشتكى به أو محضر اإلنتقال إلى عين املكان، وهنا يقوم دور القاض ي 

                                                           

،  ص 6010: أورده حكيم وردي، إشكالية الطعن بالزور الفرعي في محاضر الشرطة القضائية أمام املحاكم الزجرية، العدد الثاني  58 

21. 
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الجنائي بالترجيح بين الوثائق بناءا على سلطته التقديرية ثم الركون للحجة التي ثبت عنده إحتوائها 

 للدليل القاطع املقنع.

أن "عدم  1922يوليوز  16ستوى اتجه املجلس األعلى في أحد قراراته الصادر بتاريخ وعلى هذا امل     

إمضاء املشبوه فيه على محضر استجوابه ال يعتبر من الشروط الشكلية التي تؤثر على قانونية املحضر 

بة سوعلى قوته الثبوتية" وبالتالي لم يرتب البطالن كجزاء على تخلف هذه الشكلية رغم أهميتها في ن

 فحوى املحضر للمشتبه فيه.

تأسيسا على ما سبق يتجلى لنا موقف القضاء الرافض للقول ببطالن املحضر الذي ينقصه توقيع 

أو إبصام املصرح ألنه إذا خلصنا إلى البطالن فسيطلق سراح املتهم الذي يثبت أن له صلة بالجريمة ال 

لشكليات املحضر كما هي منصوص عليها في لش يء إال لعدم إحترام ضباط وأعوان الشرطة القضائية 

 قانون املسطرة الجنائية.

 ثانيا: تأييد الفقه ملوقف القضاء في صحة املحضر املنجز دون توقيع املصرح

إن محاضر الضابطة القضائية تعد نقطة البداية في سبيل إيقاع الجزاء الجنائي، بإعتباره وثيقة 

يامه بعمله من أجل الثتبت من وقوع الجريمة وإيقاف يحررها ضابط الشرطة القضائية بمناسبة ق

الشخص املشتبه فيه وجمع األدلة والتي من خاللها إما سيقتنع القاض ي به أو يغض الطرف عنها أو يركن 

 لبعض أو كل مضمونه.

في هذا السياق نجد بعض الفقه املغربي من ميز بين توقيع املشتبه فيه وتوقيع محرر املحضر كاألستاذ 

دريس ي العلمي املشيش ي، فبالنسبة للحالة األول يوضح أن الغاية من توقيع املشتبه فيه أو املتهم ليست اإل 

هي إضفاء الصبغة الرسمية حتى يقوم املحضر وسيلة إثبات أما القضاء، وإنما الغاية من ذلك كون ما 
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جرائم تهم تلكم املخالفات والجاء في املحضر من مخالفات وأفعال يكون موافقا للواقع وداللة على إتيان امل

 املنسوبة إليه.

أما بالنسبة للحالة الثانية فإن إمضاء ضابط الشرطة القضائية أو العون املكلف بذلك بعد التثبت 

من وقوع الجريمة يكسب املحضر صبغته الرسمية ألن قيمة أي محضر ال تثبت إال بتوقيع الشخص 

 الذي يصدره.

أن األستاذ العلمي املشيش ي ذهب مع رغبة املشرع وحرفية نص املادة  واملالحظ على هذا اإلستنتاج

من ق.م.ج، حيث يستشف وبمفهوم املخالفة لهاتين املادتين أن املشرع حتى وإن لم ينص فعال  62و  62

على ضرورة توقيع املحرر للمحضر، إال أن بعض اإلجراءات التي يقوم بها تجره إلى التوقيع مثال حينما 

ابط لصفته في املحضر فهنا ال جرم أنه سيضع توقيعه إلى جانب صفته، وكذلك مصادقته يشير الض

 على التشطيبات واإلحاالت فهي في كل األحوال تأخذ شكل توقيع املحرر.

الذي إعتبر امتناع املشتبه فيه عن التوقيع إنما  كما ذهب جانب اخر من الفقه كالحسن البوعيس ى

افية لم يفض ي بها إذ من العدل اعتبار التصريح غير املوقع عليه كأن يكون نتيجة وجود تصريحات إض

كمة مح –سابقا  –لم يصدر عن الشخص املشتبه فيه، وهو نفس املسار الذي سلكه املجلس األعلى 

حين اعتبر أن عدم إمضاء املشتبه فيه على محضر البحث التمهيدي ال يؤثر على  –حاليا  –النقض 

 .60يحوزها القوة اإلثباتية التي

ومن وجهة نظرنا نرى أن املتهم أو املشتبه فيه ال يرفض التوقيع كلما كان مضمون املحضر مطابق ملا 

تاله عليه املحرر اللهم إذا ظهر له أن ما هو مدون مخالف للواقع كتضمين اإلعتراف بالجريمة املنتزع 

انية املحرر اإلشارة إلى واقعة رفض باإلكراه والتهديد، وخيرا فعل املشرع املغربي حينما نص على إمك

                                                           

 .1926فبراير  2ريخ بتا 202: قرار عدد 60 
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التوقيع أو اإلبصام على اعتبار هذا الرفض في الغالب ما يؤسس تبعا لتلقيف تهم غير واقعة أو إقحام 

 61بعض التصرفات التي تشكل ظرف تشديد في نظر القانون.

 ائية3 ضاملطلب الثاني: الدفع باإلخالل بشروط وشكليات اإلجراءات املنجزة من طرف الشرطة الق

يناط بضباط الشرطة القضائية العديد من املهام أثناء القيام بالتثبت من وقوع الجرائم والبحث     

عن مرتكبيها وجمع األدلة عنها، حيث يتم إنجاز مجموعة من اإلجراءات التي قد تمس بكرامة وحرية 

ن فكان من الضروري األفراد لذلك أحاطها املشرع بعدة أحكام وشروط حتى تتماش ى وحقوق اإلنسا

 تقرير جزاء على غياب أحد الشروط املتطلبة في هذه اإلجراءات.

وسنحاول الحديث عن دفعين كنموذج للدفوع املثارة أمام املحكمة بخصوص املحضر لكون     

الدفوع في هذا الخصوص كثيرة ومتعددة، وبالتالي تحدثنا عن الدفع بعدم شرعية األساليب  واإلجراءات 

ة إلنجاز املحضر ) الفقرة األولى(، على نخصص )الفقرة الثانية( للحديث عن الدفع بتناقض املتبع

 املحضر.

 الدفع بعدم شرعية األساليب واإلجراءات املتعبة إلنجاز املحضر الفقرة األولى: 

مامه، أ إذا كانت العبرة في املحاكمات الجنائية كامنة في اقتناع القاض ي بناءا على األدلة املطروحة    

فإنه في املقابل ال يجوز للقاض ي أن يبني إدانته صحيحة على دليل باطل بمقتض ى القانون، مثل بناء 

 حكم على اعتراف منتزع تحت طائلة اإلكراه،  وهو أسلوب مخالف ل ق.م.ج وللمواثيق الدولية.

                                                           

 .22عمر بحبو، م.س، ص  61 
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ء حمايتها، خالل ويعد الحق في السالمة الجسدية أحد الحقوق األساسية، التي يجب على القضا     

كل مراحل الدعوى، وقد اتضح لنا فيما سبق، التعامل السيئ للنيابة العامة في حق الظنين في الفحص 

 الطبي.

ويعتبر التعذيب واإلكراه من الوسائل التي غالبا ما يتم اللجوء إليه من طرف ضباط الشرطة     

ملتهم على توقيع محضر اإلعتراف ووضع القضائية ليس في انتزاع اإلعتراف فحسب، بل أيضا إلرغام ا

بصمته بالقوة، وهذا ما يجعلنا نضع غالبية محاضر الضابطة القضائية محل شك في مدى مطابقة 

هذه اإلعترافات للواقع، وما يزيدنا شكا هو حجم الدفوع املثارة أمام املحكمة املتعلقة ببطالن املحضر 

 .62هملعدم شرعية أساليب انتزاع االعتراف من املت

أنه على املستور العملي تطرح إشكالية صعوبة إثبات تعرض املتهم لإلكراه، وخاصة اإلكراه املعنوي    

الذ ال يمكن مالحظة آثاره على جسمه، مما دفع مجموعة من الباحثيت إلى املناداة بوضع كامرات في 

 مخافر الشرطة خصوصا عند تحرير املحضر.

 22/1في مسودة مشروع  املسطرة الجنائية في الفقرة األولى من املادة وهو ما استجاب إليه املشرع     

جاء فيها " يقوم ض.ش.ق بتسجيل سمعي بصري الستجوابات املوضوعين تحت الحراسة النظرية املشتبه 

 في ارتكابهم لجنايات أو جنح".

رة املطالب بإجراء خبوبالتالي يمكن للمتهم عند مثوله أمام املحكمة الدفع ببطالن املحضر و          

 .63طبية، إال ان ما يثير اإلنتباء على أن املحكمة قد تستجيب إليه ايجابا أو سلبا

                                                           

 .220و  269، ص 6012: هشام بنعلي، بطالن اإلجراءات الجنائية، مكتبة دار السالم الرباط، الطبعة األولى 62 

لتعديب ا : قرار ملحكمة اإلستئناف ببني مالل جاء فيه " أن ما تمسك به املتهمون عن كون اعترافهم خالل البحث التمهيدي كانت تحت63 

واإلكراه، لم يستدلوا عليه بأي دليل وكان فقط مجرد ادعاء، خصوصا وأن املحكمة لم تشاهد عليهم أي اثر لذلك، ولم يتقدموا للنيابة 

، أشار إليه هشام بنعلي، م.س، ص 1912يناير  11بتاريخ  2/12العامة بأي طلب كي تحيلهم على الطبيب للتأكد من ذلك". حكم عدد 

226. 
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وحتى ال يتم اإلخالل بمشروعية الدليل فإن االعتراف الصادر  عن املشتبه فيه  بسبب التعذيب    

اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف من ق.م.ج أقرت على أنه ال يعتد بكل  692واالكراه يون بطال ذلك أن املادة 

أو اإلكراه، وتأسيسا على القاعدة الفقهية القائلة " ما بني على باطل فهو باطل"، فإن املضر املتضمن 

 لإلعتراف مثال املنتزع باإلكراه والتعديب يكون بدوره باطال.

بطالن   1920ة من قانون اإلجراءات الجنائية لسن 26واملشرع املصري أقر هو األخر في املادة      

 الدليل الناتج عن التعذيب واإلكراه.

وختاما فبطالن املحضر لوجود التعذيب واإلكراه يتماش ى وروح القانون ذلك أن شروط صحة       

املحضر أن يكون ناتج عن إرادة حرة من طرف املشبه فيه، وثتبات العنف والتعذيب متاحا إذا كان 

أن ضباط الشرطة القضائية أصبحوا يتفننون في ايجاد أساليب ماديين عن طريق إجراء فحص طبي إال 

للضغط واإلكراه على املشتبه فيه دون ترك عالمات خارجية عليهم، وغالبا واألسوء من ذلك أن القضاة 

يتغاضون عن تمسك األفراد بالتعذيب اإلكراه وأن ما صدر عنهم من اعتراف كان من أجل الخالص 

 فقط

 فع بتناقض املحضرالفقرة الثانية:  الد

تحتوي محاضر الشرطة القضائية على مجموعة من املعطيات التي تتصل بالجريمة املرتكبة،     

ككيفية ووقت ارتكابها واألسباب الدافعة إليها، وهل تتواجد ظروف مخففة أو مشددة  وغيرها من 

ر لضروري أن يكون املحضالتفاصيل، وبما أن القاض ي قد يبني حكمه على هذه املعطيات لذلك كان من ا

خاليا من التناقضات التي من شأنها أن توقع  القاض ي في اللبس والغموض، مما قد يؤثر سلبا على نتيجة 

 الحكم.
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واملحضر يتضمن وقائع الجريمة أو اإلجراء املنجز وتفاصيلها، إذ قد يكون من بين مشتمالته        

د أو وجود محجوزات تواجه بها املحكمة املتهم  في أدلة كاإلعتراف الطوعي أو تصريحات بعض الشهو 

 حالة انكاره.

فاملقصود إذن بتناقض املحضر املنجز من قبل الشرطة القضائية أن تكون أجزاؤه غير متناسقة        

ومنسجمة فيما بينها، مما يخلق نوعا من الغموض واللبس لدى القاض ي بشكل يؤثر على تكوين قناعته، 

م املعلومات التي يحتويها املحضر ، تجعله مبهما يصعب اإلستناد عله كدليل إثبات في ذلك أ عدم انسجا

 .64الحكم

والتناقض الذي يطال محتوى املحضر يشكل خطورة كبيرة على املشتبه فيه وهذا راجع إل       

قصور عمل ضباط الشرطة القضائية، وعدم اتمامهم لألبحاث بطريقة دقيقة حتى يتم الوصول إلى 

قيقة األمر، مما قد يترتب عنه ضياع الحقوق واملساس بالحريات، واألخطر من ذلك أن هذا التقصير ح

 في أداء املهام قد يكون متعمدا، عندما تنسب إلى املشتبه فيه أقوال وأفعال لم يصرح بها.

اء القض وقد يكون التناقض بين أدلة اإلثبات املضمنة باملحضر، ذلك أن األدلة املطروحة أمام     

قد تكون غير منسجمة وال تسير في نفس االتجاه رغم تعلقها بنفس الواقعة، مما يخلق نوعا من الريبة 

وعدم اإلطمئنان في نفس القاض ي،  وهو ما جاء في احد قرارات املجلس االعلى " ملا اعتبرت املحكمة أن 

ن قد ئن إليها وأبعدتها،  تكو محاضر الدرك امللكي فقدت صبغتها التدليلية لتناقض بعضها، ولم تطم

 65استعملت ما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن".

                                                           

 .29ديعة الداودي، م.س، ص :ب64 
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فاملحكمة تعمل سلطتها التقديرية في األخذ بمضمون املحضر من عدمه فلها متى ثبت لها أن        

 هناك أدلة متناقضة أو مخالفة ملا جاء في املحضر أن تبعد هذا األخير نظرا لتناقض أدلة اإلثبات.

وختاما فإذا كان استبعاد املحضر املتناقض والحكم ببطالنه في صالح املتهم إال أنه قد يؤثر على    

حقوق أطراف أخرى في الخصومة الجنائية، ومع ذلك يبقى بطالنه خير وسيلة للحفاظ على حقوق 

ف، ودراسة األفراد وإقامة العدل خاصة إذا كان إصدار الحكم قد جاء بعد اإلستماع إلى كافة األطرا

جميع األدلة وتقدير مدى حجيتها، لذلك فمن األولى ترتيب بطالن محاضر ضباط الشرطة القضائية التي 

 يشبها التناقض.

 خاتمة

رى أن االتجاه الذي يستحق التأييد هو ذاك القائل بأن محاضر الضابطة كخالصة لهذا العرض ن

ك املحكمة وهي تبث في القضايا الجنائية، وذل القضائية يجب أن تبقى مجرد بيان ومعلومات تستأنس بها

للخطورة التي يكتسيها هذا النوع من القضايا والتي بها قد يحكم على املرئ بفقدان حياته، أو حريته 

وهو األمر الذي يفرض على املحكمة أن تأخذ ؛ لألبد أو لسنوات طوال جدا، وقد تصادر أمواله وممتلكاته

من قانون املسطرة الجنائية في هذا الصدد، و أن يكون  612و  691ادتين باملعنى الواضح ملقتضيات امل

مبدأ املحاكم القائم نصا وممارسة هو بناء األحكام واملقررات على اليقين وفق املناقشات القائمة شفاهيا 

 .وحضوريا أمامها

ء على ة املتهمين بناإن القول باألخذ املطلق بما يدون في محاضر البحث التمهيدي، وأخذ القرار بإدان 

اعترافاتهم املسجلة في هذه املرحلة دون تعزيز ذلك بأية وسيلة إثبات أو قرائن أخرى قوية كافية 

ر محاضلتعضيدها، ليطرح السؤال الهام عن دور املحكمة الزجرية وما مصير السلطة املطلقة لها على 

 الضابطة القضائية
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  6002، بفاس، 22حميد الوالي، املنازعات الجمركية بين القواعد الجزائية العامة ومدونة الجمارك، مجلة املعيار العدد 

 6010في محاضر الشرطة القضائية أمام املحاكم الزجرية، العدد الثاني  حكيم وردي، إشكالية الطعن بالزور الفرعي 
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 العالقات املغربية اإلفريقية نموذجا تدبير ملف الهجرة غير الشرعية

                       نبيل سديري 

 باحث في سلك الدكتوراه القانون العام والعلوم الساسية

،جامعة الحسن األول ،كلية الحقوق سطات  

  

 مقدمة:

الهجرة ظاهرة اجتماعية عرفها اإلنسان والحيوان والطير منذ بدء الخليقة ، ومعناها لغويا الترك       

واالنتقال، واصطالحا ترك املوطن األصلي إلى غيره من املواطن ، وعلى املستوى اإلنساني هي انتقال البشر 

، 66لتحركات الجغرافية لألفراد والجماعاتمن موطن إلى آخر ، وتستخدم في العلوم االجتماعية بمعنى ا

وفي التشريعات الدولية ،هناك الهجرة الشرعية وغير الشرعية، في ضوء اتفاقيات الشراكة 

االورومتوسطية وسياسات الجوار ، فمن الضروري تعميق الحوار والتشاور بين البلدان املصدرة للعمالة 

رة وليس فقط من أجل القضاء على تيارات الهجرة غير والبلدان املستقبلة لها حول أسباب ودوافع الهج

،وإنما وفق رؤية شمولية واضحة املعالم تساعد في اتخاذ إجراءات تنموية حقيقية تفتح 67الشرعية 

املجال لشراكة حقيقية تأخذ بعين االعتبار تشابك وتبادل املنافع بشكل متوازن بين الطرفين األوربي 

 واإلفريقي.

                                                           

 .2ـ د. حمدي شعبان ، مركز اإلعالم األمني ، الهجرة غير الشرعية ، ص 66 

،  6،6012التشريعية ، مجلة هرمس ، الجلد الثاني ، العدد  ـ سحر مصطفى حافظ ، الهجرة غير الشرعية املفهوم والحجم واملواجهة 67 

 .22ص 
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حديثة ـ على مر التاريخ ، حيث تتضمن أهم عنصر من عناصر  لهجرة ظاهرة قديمة ـوتعد ا          

املواطنة بين اإلنسان وموارد الثروة الكونية ، فإذا ما شحت الثروة أو نفذت في مكان ، هاجر اإلنسان 

ريخ اإلى منطقة أخرى حيث يتوافر رغد العيش، وعلى أساس تلك الحقيقة املبسطة انتشر اإلنسان عبر الت

 68في أنحاء األرض حامال معه جذور حضارات ومدنيات متنوعة 

وتعتبر الهجرة غير الشرعية إحدى أبرز املشاكل التي تواجهها دول العالم نظرا ملا تصاحبها من إفرازات     

ومشاكل أمنية تؤثر سلبا على أمن الدول املستقبلة واملصدرة للمهاجرين ، فالهجرة غير الشرعية تشكل 

دا أمنيا ليس من السهل تدبيره بالرغم من وجود الكثير من اآلليات التنسيقية والتعاون الدولي تهدي

ملحاولة التعامل معها ، وهذا ما تسعى إليه الدول املتوسطية التي تشكل إحدى مراكز املهاجرين في العالم 

ين دول الشمال ودول نظرا للموقع االستراتيجي الذي تتواجد به ، باإلضافة إلى كونها نقطة وصل ب

، ويعتبر املغرب من أهم نقط العبور التي يفضلها املهاجرين نظرا للموقع االستراتيجي والقرب  69الجنوب

من الضفة األوربية عبر جبل طارق ، كما أنه لم يعد أي املغرب مجرد مصدر للمهاجرين بل منطقة عبور 

 واستقرار للمهاجرين جنوب الصحراء .

عامة ال تعرف اتجاها جغرافيا معينا ، وإن كانت في السنوات األخيرة تتجه من الجنوب والهجرة بصفة    

نحو الشمال ومن الشرق إلى الغرب . لكنها تخضع أساسا لقانون واضح هو االنتقال من مناطق الفقر 

 .70والالستقرار إلى األماكن الغنية واألكثر أمنا 

ول املستقبلة ، تم وضع مجموعة من االستراتيجيات بتعاون ونظرا لحدة الظاهرة التي أثقلت كاهل الد   

مع الدول األوربية من أجل الحد منها ، واملتمثلة في تسوية وضعيتهم قانونيا ، ووضع تدابير تنموية 

                                                           

 .2ـ سحر مصطفى حافظ ، مرجع سابق ، ص68 

 ـ شوقي ذياب ـ صبرين بوعكاز ، البعد األمني للهجرة غير الشرعية في منطقة غرب املتوسـط دراسة حالة املغرب انوذجا ، رسالة املاستر ،69 

 .6012، سنة 1قوق والعلوم السياسية ،صجامعة العربي التبس ي ، كلية الح

ـ صايش عبد املالك ، التعاون االورومغربي في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية ، رسالة لنيل دبوم املاستر ، تخصص قانون عام ، 70 

 .6002/6002، السنة الجامعية 2جامعة باجي مختار ،عنابة ، كلية الحقوق ،ص 
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المتصاص سيل املهاجرين نحو دول الشمال ، وتجنب التدابير الكالسيكية التي تعتمد التدابير األمنية 

إلى الحدود واالعتقال ، بل اعتماد إستراتيجية معتمدة على حقوق اإلنسان . واعتبار كترحيل املهاجرين 

الهجرة آلية أساسية في التنمية االقتصادية للدولة املستقبلة ، وعدم اعتبارها جريمة يتم التعامل معها 

 .71بترسانة قانونية محملة باملقتضيات الزجرية والقمعية 

الحقوقية، بحيث تمت تسوية وضعية بعض املهاجرين جنوب الصحراء ،  واملغرب ينهج املقاربة       

 والعمل على إدماجهم في املجتمع ، ووضع مؤسسات تهتم بشؤون الهجرة .

من خالل ما سبق سنتحدث عن إشكالية تدبير الهجرة غير الشرعية في العالقات املغربية          

 اإلفريقية، وذلك في محورين  :

 : التوجهات امللكية في مجال الهجرةاملحور األول 

 املحور الثاني: تسوية وضعية املهاجرين جنوب الصحراء 

 

 املحور األول :التوجهات امللكية في مجال الهجرة     

يحتل رئيس الدولة في بلدان العالم الثالث مركز الصدارة في صناعة القرار، من خالل         

على شخصيته الطابع الكاريزمي ، مما يجعل عملية صنع  امتالكه ملصادر القوة األمر الذي يضفي

السياسة الخارجية متوقفة بشكل مطلق على العقائد الذاتية واملكونات الشخصية لصانع 

القرار، عكس ماهو سائد في الدول الديمقراطية ، التي وإن كانت تتوفر فيها مؤسسة رئاسة 

راقبة من قبل السلطة التشريعية وحتى الدولة على امتيازات دستورية واسعة ، فإن هناك م

                                                           

 .2ـ نفس املرجع ، ص71 
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القضائية عن كيفية التصرف في االمتيازات والصالحيات املخولة لرئيس الدولة بنص الدستور 

 . 72، الذي ال نجد له مثيال في بلدان العالم الثالث

أصبحت القارة اإلفريقية، في السنين األخيرة، بفعل عدد من العوامل السياسية )مسلسل         

نفتاح الديمقراطي وظهور طبقة متوسطة جديدة( واالقتصادية )تحسن أسعار املواد األولية اال 

وتحسن مناخ األعمال(، تعرف نموا اقتصاديا قويا جعلها في قلب املعترك االقتصادي الدولي 

واملغرب بحكم موقعه في مفترق طرق  وأرضية للتسابق بين الدول األوربية وأمريكا والصين

عاملية، وفي عالقاته مع دول القارة ينطلق من منظور استراتيجي متجدد و متكامل األسواق ال

حدده جاللة امللك في أكثر من مناسبة، مبني من جهة على تطوير العالقات االقتصادية والتجارية 

جنوب، عبر اعتماد إفريقيا على مقوماتها وقدراتها الذاتية، والسعي من جهة أخرى إلى -جنوب

 اته التاريخية مع بلدان القارة عبر مبادرات تشمل الحقل الديني واإلنساني والتنموي ترسيخ عالق

في إطار التعاون االقتصادي والتجاري الثنائي الذي يشكل رافعة مهمة في إستراتيجية املغرب  .

اتفاق للتعاون مع دول  200بإفريقيا، عقد املغرب ومنذ الستينات من القرن املاض ي أكثر من 

ا. كما سمحت زيارات جاللة امللك لعدد من دول القارة بوضع اإلطار القانوني املالئم لتطوير إفريقي

عالقات االستثمار واألعمال بين املغرب ومختلف شركائه اإلفريقيين، ومن تنويع مجاالت 

  .73التعاون 

اقم تف كما  ساهمت التغيرات السياسية في شمال إفريقيا والشرق األوسط ، باإلضافة إلى      

األزمة االقتصادية التي شهدتها أوربا ، والسياسات الجديدة لالتحاد األوربي بشكل كبير في تغيير 

 سياق الحقوق االقتصادية واالجتماعية لألجانب في املنطقة األورومتوسطية .

                                                           

عيد الصديقي ، صنع السياسة الخارجية املغربية ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ، جامعة محمد االول ، كلية العلوم ـ س 72 

 .6006، سنة 11القانونية واالقتصادية واالجتماعية وجدة ، ص 

 .6012، غشت 2، ص61ـ مجلة املالية لوزارة االقتصاد واملالية ، العدد 73 
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 ال يتمتع العديد من املهاجرين والالجئين بهذه الحقوق في معظم بلدان املنطقة ، علما بأن     

يعترف بالحقوق االقتصادية واالجتماعية باعتبارها  1929اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام 

حقوق أساسية ، كما أن ورودها في وقت الحق في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 

ب منحها قيمة قانونية ، وبالتالي فإن احترام هذه الحقوق واج 1922واالجتماعية والثقافية لعام 

 .74على املجتمع الدولي 

لطاملا كان املغرب بلدا مصدرا للمهاجرين ، وقد وقع وصادق على عدد من االتفاقيات       

من  21واالتفاقات الثنائية بهدف حماية مصالح رعاياه في الخارج ، عالوة على ذلك فإن الفصل 

أنه  تكفلها الدولة ، إال  الدستور املغربي يتضمن قائمة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية التي

 يحصرها باملواطنين املغاربة . 

وقد كانت ظاهرة الهجرة غير الشرعية اآلتية من دول جنوب الصحراء واردة في الخطب        

للمسيرة الخضراء ، حيث أكد امللك على  21بمناسبة الذكرى  6012نونبر 2امللكية ومنها خطاب 

غرب بدول إفريقيا جنوب الصحراء ليس سياسية واقتصادية أن العالقات املتميزة التي تجمع امل

 فقط ، وإنما هي في العمق روابط إنسانية وروحية عريقة .

واعتبارا لألوضاع التي تعرفها بعض الدول ،فإن عددا من مواطنيها يهاجرون إلى املغرب       

أن يتحول إلى وجهة  بصفة قانونية أوغير قانونية ، حيث كان يشكل محطة عبور إلى أوربا قبل

 لإلقامة .

وأمام التزايد امللحوظ لعدد املهاجرين ، سواء من إفريقيا أو من أوربا ، وقد دعى جاللته      

الحكومة لبلورة سياسة شاملة جديدة لقضايا الهجرة واللجوء وفق مقاربة إنسانية تحترم 

 االلتزامات الدولية للبالد وتراعي حقوق املهاجرين .

                                                           

 وربية املتوسطية لحقوق اإلنسان ، املغرب : الحقوق االقتصادية واالجتماعية للمهاجرين والالجئين .ـ الشبكة األ 74 
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تجسيدا لالهتمام الخاص الذي يوليه امللك لهذا املجال فقد حرص على تكليف قطاع و        

 وزاري بقضايا الهجرة.

ومما يكرس مصداقية املغرب في مجال حقوق اإلنسان ، التجاوب الواسع الذي لقيته هذه      

املبادرة من األطراف املعنية مباشرة بهذه اإلشكالية ، خاصة الدول الشقيقة جنوب 

صحراء،ودول االتحاد األوربي ومختلف الفعاليات واملنظمات األممية والجهوية والدولية املعنية ال

 بظاهرة الهجرة وحقوق اإلنسان .

 6012وتعزيزا لهذا التوجه ، فقد قدم املغرب على هامش الجمعية العامة لألمم املتحدة لسنة     

مبادرة تقوم على منظور إفريقي مشترك ، مبادرة "التحالف اإلفريقي للهجرة والتنمية " ، وهي 

وعلى مبادئ إنسانية لقضايا الهجرة ، وعلى املسؤولية املشتركة بين الدول املصدرة والعبور 

 واالستقبال ، وكذا على الترابط الوثيق بين الهجرة والتنمية .

ط الدولي لالنخراوألن إشكالية الهجرة تهم كل الدول والشعوب فقد ناشد جاللته املنتظم           

 .75القوي في معالجة هذه الظاهرة ، لتفادي ما تسببه من كوارث إنسانية 

لقمة رؤساء دول حكومات االتحاد  20كما وجه جاللة امللك رسالة إلى الدورة العادية        

 اإلفريقي، التي جرت أشغالها بمقر املنظمة القارية بأديس  أبابا .

ن املغرب قد ساهم في املبادرات واملشاريع التي أطلقت برعاية منظمتنا وقال جاللته " يسعدنا أ    

، وفي االجتماعات التي عقدت في إطارها . وستواصل اململكة املغربية الدفاع عن القضايا 

 اإلفريقية النبيلة ، ولن تدخر جهدا في سبيل تعزيز السلم واالستقرار والتنمية في إفريقيا".

تفضلتم باختياري "رائدا لالتحاد اإلفريقي في موضوع  61ه ": خالل القمة كما أكد جاللته أن    

 الهجرة ".وهو تشريف لي وعربون تقدير من لدن إخواني وأخواتي القادة .

                                                           

 للمسيرة الخضراء .  21بمناسبة الذكرى  6012نونبر  2ـ الخطاب امللكي ل  75 
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، قدم جاللته اللبنات األولى لرؤية افريقية مشتركة حول الهجرة من خالل  6012" وفي يوليوز     

 ى فخامة الرئيس الفاكوندي ".املذكرة األولية التي تم عرضها عل

" واليوم يطيب لي أن أقدم لكم وثيقة هي بمثابة " األجندة اإلفريقية حول الهجرة "، والتي         

 :76تم إعدادها وفق مقاربة شمولية وتشاركية 

ـ "هي ثمرة للتشاور الدائم مع العديد من رؤساء الدول خالل املحادثاث واالتصاالت املختلفة      

 ي تمت بيننا".الت

 ـ تعكس انخراطا واسعا للفاعلين املعنيين ، السيما من خالل عقد لقائين مهمين باملغرب وهما:     

من  160بالصخيرات ، بمشاركة أزيد من  6012نونبر  6ـ الخلوة اإلقليمية املنظمة بتاريخ 1     

 ع املدني .أصحاب القرار وممثلي املنظمات الدولية ، والباحثين وأعضاء املجتم

وزيرا ، يمثلون  60، بمشاركة أزيد من  6011يناير  9ـ املؤتمر الوزاري املنعقد بالرباط في 6    

األقاليم الفرعية للوزارة للقارة ، ومفوضية اإلتحاد اإلفريقي ، والتجمعات االقتصادية 

 واإلقليمية .

قدمة من قبل املؤسسات الرسمية، ـ وتتضمن هذه الوثيقة أيضا األفكار واملقترحات والرؤى امل     

 واملجتمع املدني والباحثين في إفريقيا.

ـ كما تتميز بمرونتها وقابليتها للتطور ، وعدم الزاميتها من الناحية القانونية ، حيث يتعين       

 اعتبارها في املقام األول مرجعا نهتدي به في عملنا املستقبلي في معالجة هذا املوضوع .

اللة امللك في الرسالة السامية إن " األجندة اإلفريقية حول الهجرة تنطلق من ضرورة وقال ج    

اإلملام بظاهرة الهجرة في مختلف أبعادها من أجل فهمها بشكل أفضل،'' مضيفا أنه "قد آن 

 األوان لتصحيح املغالطات التالية، املرتبطة بقضايا الهجرة."

                                                           

 .6011لقمة االتحاد اإلفريقي، يناير  20الرسالة امللكية السامية املوجهة إلى الدورة العادية الـ ـ 76 
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 مغالطات وجب تصحيحها، إذ قال جاللته:      2وأوردت الرسالة امللكية السامية      

 من سكان العالم.  %2.2، ال وجود لتدفق للهجرة ما دام املهاجرون ال يمثلون سوى أوال        

إن الهجرة اإلفريقية هي قبل كل ش يء هجرة بين بلدان إفريقيا، فعلى املستوى العالمي، يمثل   ثانيا،    

ن. أما على الصعيد اإلفريقي، فإن أربعة من بين كل خمسة مهاجرين من السكا %12املهاجرون أقل من 

 أفارقة يبقون داخل القارة."

باملائة من عائدات  12، يضيف جاللة امللك، إن الهجرة "ال تسبب الفقر لبلدان االستقبال: ألن ثالثا    

 ال مشكلة . ومن ثم، إن الهجرة ظاهرة طبيعية تمثل حال   املهاجرين ت صرف داخل هذه الدول. ورابعا،

ينبغي علينا اعتماد منظور إيجابي بشأن مسألة الهجرة، مع تغليب املنطق اإلنساني للمسؤولية املشتركة 

 والتضامن."

الهجرة،  "أن وعبر جاللة امللك عن ثقته في املشاركين بالقمة بمشاطرتهم لجاللته الرأي، مشددا على    

يقية، بعيدا من املغالطات التي شوهت صورتها بشكل مشين، تظل إذا تم وضعها في نطاق أبعادها الحق

تحديا عامليا وحاسما بالنسبة لقارتنا. فهي تستحق مقاربة جديدة تتمحور حول إفريقيا، وتجمع بين 

 الواقعية والتسامح، وتغليب العقل على املخاوف."

للتشاور الدائم مع العديد من رؤساء  وذكر جاللة امللك أن األجندة اإلفريقية حول الهجرة تعتبر " مرة   

 77الدول خالل املحادثات واالتصاالت املختلفة التي تمت بيننا."

 

                                                           

 .12/2/6011، تاريخ الدخول 6011يناير  69، االتنين  2m.maـ جريدة 77 
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 املحور الثاني : تسوية األوضاع القانونية للمهاجرين جنوب الصحراء

  

من بلد مصدر للهجرة وبلد عبور  6002/6012تحول املغرب في السنوات العشر األخيرة       

تجاه أوربا إلى بلد استقرار مفضل لدى العديد من مواطني الدول األوربية للمهاجرين في ا

واإلفريقية واألسيوية ، فقد أصبح وجود األجانب وخصوصا األوربيين واألفارقة أكثر عيانية في 

بعض املدن املغربية ، مثل طنجة ، الرباط ،الدار البيضاء ،مراكش وأكادير ...، غير أن البحث في 

انصب أكثر حول املهاجرين األفارقة من دول جنوب الصحراء دون األوربيين والعرب  هذا املوضوع

 . 78وباقي الجنسيات

ألفا ، غير أن  20و20مابين  1916/6002وتتراوح نسبة األجانب باملغرب خالل الفترة           

بنسبة كشف ازدياد عدد األجانب  6012معطيات اإلحصاء العام للسكان والسكنى األخير لسنة 

، ورغم التطور الحاصل في هذا العدد ، إال 1992/6000باملائة مقارنة بالفترة املمتدة مابين  29

 .79باملائة من مجموع السكان باملغرب  0.6أن نسبتهم اإلجمالية ال تشكل سوى 

ويشكل ارتفاع نسبة األجانب بأكثر من النصف في السنوات العشر األخيرة تطورا ملحوظا     

 ل جهد علمي وأكاديمي لفهم هذا املوضوع.يفرض بذ

جاء في بيان للوزارة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ، أن العملية التي ستتم      

بتعاون مع املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ستمس أيضا األجانب املتزوجين من مغاربة والذين 

لحياة املشتركة ، وكذا األجانب املتزوجين من أجانب يمتلكون ما يتبث ما ال يقل عن سنتين من ا

                                                           

، شتاء /ربيع  22/22ـ رشيد بن بيه ، األجانب في املغرب ـ دراسة ببليوغرافية وتحليلية لسياقات التوافد ، مجلة إضافات ، العددان  78 

 .606، ص 6012

 .606ـ رشيد بن بيه ، مرجع سابق ،ص 79 
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آخرين مقيمين بصفة قانونية باملغرب ، والذين يمتلكون ما يتبث مدة ال تقل عن أربع سنوات 

 من الحياة املشتركة .

كما ستشمل األطفال املولودين بإطار حالتي الزواج ، واألجانب الذين يملكون ما يتبث إقامتهم     

ة ال تقل عن خمس سنوات متواصلة ، فضال عن األجانب املصابين بأمراض خطيرة باملغرب ملد

 .80 6012دجنبر  21واملوجودين فوق التراب الوطني قبل 

كما أعلنت السلطات أنه سيتم لهذا الغرض إنشاء " مكاتب لألجانب" تتوفر على الوسائل        

تسلم والتأشير على طلبات تسوية   البشرية واملادية املالئمة على صعيد كل عمالة من أجل

 األوضاع القانونية .

واعتبر ذ. العجالوي ، املتخصص في الشؤون اإلفريقية أن اإلجراءات الجديدة تأتي استجابة     

لواقع يفرض نفسه ، ومطالبات عديدة من الحقوقيين باملغرب لوضع سياسة رسمية ملعالج 

 إشكالية الهجرة في البالد.

توجه السياسة املغربية نحو إفريقيا ونزاع الصحراء املفتعل ، الذي أصبح يدخل باإلضافة إلى 

سياقا "حقوقيا إنسانيا" عجل بمعالجة املغرب لهذه اإلشكالية من "جوانب حقوقية وسياسية 

 وإنسانية ".

ا باملائة ، بلدان إفريقي 90و20وإذا كانت نسبة البلدان املصدرة للهجرة تتراوح ما بين          

الغربية ملاذا ال يستفيد املغرب من هذه الطاقات اإلفريقية في كافة املجاالت العلمية والرياضية 

 ؟

                                                           

 .16/11/6012االلكترونية ، الجزيرة نت ،  ـ الجريدة80 
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، لتسجيل  6012،وبعد ذلك انطلقت املرحلة الثانية سنة 6012انطلقت الحملة األولى سنة       

بالد منذ ال األجانب املوجودين في املغرب بطريقة غير قانونية من جنسيات مختلفة ، يقيمون في

 سنوات بطريقة غير شرعية وملهاجرين سوريين وأسيويين .

ألف مهاجرا إفريقيا من تسوية أوضاعهم القانونية وحصولهم على  62في املرحلة األولى مكنت 

 .81بطاقات اإلقامة 

 6012وفق ما أعلنته منظمة هيومن رايتس ووتش ، تواصل الحكومة املغربية تنفيذ خطة     

السياسات الوطنية املعنية بالالجئين وطالبي اللجوء ، كما منحت الوكالة الوطنية  بشأن إصالح

الجئ تعترف بهم املفوضية  200لالجئين تصاريح إقامة لعام واحد قابلة للتجديد ألكثر من 

 السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين .

سوري  1200منحه ألكثر من ومع ذلك اليزال ينتظر تحديد املغرب للوضع القانوني الذي ست  

 .82تعترف بهم املفوضية بوصفهم الجئين نظاميين 

 بالنسبة للمحطات األساسية لتسوية وضعية املهاجرين فتمثلت فيما يلي :    

: اطالع امللك محمد السادس على التقرير املوضوعاتي حول وضعية املهاجرين 6012شتنبر  9ـ    

 ف املجلس الوطني لحقوق اإلنسان .والالجئين باملغرب ، املنجز من طر 

: ترؤس جاللة امللك لجلسة عمل وإعطاء توجيهاته السامية للحكومة " لإلسراع 6012شتنبر  10ـ   

بوضع وتفعيل إستراتيجية ومخطط عمل مالئمين بهدف بلورة سياسة شاملة ومتعددة األبعاد 

 لقضايا الهجرة ببالدنا ".

                                                           

 الرباط . 12/16/6012، جريدة الجديد العربي  81 

 .6012،سنة 2، ص6012ـ مركز الهجرة املختلطة ، تقرير توجهات الهجرة املختلطة لشهر يناير 82 
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للمسير الخضراء ،  21في الخطاب امللكي بمناسبة الذكرى  : تجديد جاللته6012نونبر  2ـ    

الدعوة للحكومة إلى وضع سياسة شاملة حول قضايا الهجرة والالجئين وفق مقاربة إنسانية 

 تتوافق مع االلتزامات الدولية للمغرب وتحترم حقوق اإلنسان .

كلفة باملغربة املقيمين : إحداث قطاع لشؤون الهجرة تم إسناده للوزارة امل6012أكتوبر  10ـ   

 بالخارج .

: اإلعالن الرسمي لعملية تسوية الوضعية اإلدارية لألجانب املقيمين بشكل غير  6012نونبر 11ـ   

 قانوني باملغرب .

:تسليم الدفعة األولى من بطائق اللجوء واإلقامة لالجئين وأفراد أسرهم  6012دجنبر  62ـ     

 باملغرب .

االنطالق الفعلي لعملية تسوية الوضعية اإلدارية لألجانب املقيمين بشكل غير :  6012يناير 6ـ   

 قانوني باملغرب .

: تقديم اإلستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء أمام مجلس الحكومة  6012دجنبر  11ـ    

 . 83واملصادقة عليها 

ألف طلب ،  61ل ألف مهاجر من أص 62سمحت الحملة األولى بتسوية وضعية أكثر من         

باملائة ، فقد انتقد الحقوقيون الذين واكبو العملية  12وبالرغم من ارتفاع نسبة قبول الطلبات 

 ، بعدم مرونة الشروط املوضوعة وكذا اختالف التعامل اإلداري مع امللفات من مدينة ألخرى .

 السياسة الوطنية للهجرة واللجوء .     

جرة واللجوء ،في تقديم مجموعة من الحلول الجديدة للرهانات تتمثل السياسة الوطنية لله    

 اإلستراتيجية لقضايا الهجرة وتتمثل أساسا في :

                                                           

 .2،ص 6012نية للهجرة واللجوء، ـ تقرير الوزارة املكلفة باملغربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ، االستراتيجية الوط 83 
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والذي يقتض ي احترام حقوق اإلنسان في مجال الهجرة ، وكذا محاربة  ـ الرهان اإلنساني :1     

خالل  ات املهاجرين منامليز العنصري بسبب اللون أو الجنس أو الدين ، باإلضافة إلى تدبير تدفق

اآلليات القانونية واملؤسساتية ، وكذا محاربة االتجار بالبشر من خالل محاربة مافيا التهريب 

البشري التي تغتني على حساب الفئة الفقيرة التي تعيش ظروف اقتصادية اجتماعية وساسية 

 هشة.

صحراء للنظام الصحي ويتجلى في تسهيل ولوج املهاجرين جنوب ال ـ رهان االندماج :8    

والتطبيب الجيد ، وكذا االستفادة من خدمات التربية والتكوين بالنسبة ألطفال املهاجرين دون 

تمييز عنصري داخل املدرسة ، وكذلك الولوج إلى السكن الالئق والشغل ، والقيام بدورات 

 التواص والتحسيس باملهاجر .

ظهر في املسؤولية املشتركة لجميع الفاعلين داخل وتتم ـ رهان السياسة الخارجية والحكامة :.  

املجتمع وخارجه في التعريف بقضية املهاجر وإشراكه في السياسات العمومية املتعلقة بالحكامة 

 والتنمية ، على املستويين الوطني والدولي ، وعزيز التعاون بين األخيرين .

لك باعتبار الهجرة كفرصة ودعامة وذ ـ الرهانات االقتصادية والثقافية واالجتماعية :1   

أساسية للتنمية الجهوية والوطنية لبلد االستقبال ، وليس عائق أمام التطور االقتصادي 

واالجتماعي والثقافي ، وذلك بإشراك املهاجرين في املجاالت السالفة الذكر إلبراز مواهبهم وتنميتها 

 واالستفادة منها في التنمية.

أهداف إستراتيجية ،لضمان إدماج أسهل للمهاجرين  2اسة الوطنية كما تشمل السي         

وتدبير أفضل لتدفقات الهجرة في إطار سياسة منسجمة شاملة ذات بعد إنساني ومسؤول وهي 

 كالتالي :

 ـ تسهيل اندماج املهاجرين الشرعيين 3 1    

 ـ تأهيل اإلطار القانوني 83   
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 ـ وضع إطار مؤسساتي مالئم 3 .   

 . 84ـ تدبير تدفق املهاجرين في إطار احترام حقوق اإلنسان 1    

 مبادئ موجهة : 2كما تعتمد الرؤية على        

 ـ مقاربة إنسانية 13   

 ـ مقاربة شاملة 83   

 ـ احترام حقوق اإلنسان3 .   

 ـ مطابقة القانون الدولي3 1   

 ـ تعاون متجدد مع مختلف األطراف 3 7    

 مشتركة 3  ـ مسؤولية 6   

وبالتالي فاالستراتيجة الوطنية للمهاجرين اعتمدت مقاربة إنسانية وحقوقية من اجل         

اندماج املهاجرين الوافدين إليه املغرب بطريقة غير شرعية ، نظرا تربط املغرب من عالقات 

ك محمد تاريخية وروحية بدول جنوب الصحراء ، ويتأكد ذلك من خالل الزيارات املنتظمة للمل

السادس وإطالقه للمشاريع التنموية هناك باعتبار املغرب رائدا في القارة اإلفريقية نظرا للموقع 

االستراتيجي املوارد املتوفر عليها ، باإلضافة إلى الدفاع عن الحوزة الترابية من خالل التسويق لها 

 في املحافل الدولية .

مليون شخص في أنحاء العالم  622ما يقرب من  ، كان 6012إلحصاء األمم املتحدة لعام  وفقا 

مليون الجئ ، وعلى الرغم من زيادة نسبتها  60يعيشون خارج بلدانهم األصلية ، بما يشمل حوالي 

باملائة في عام  6.1في املائة مقارنة بخمس عشر سنة ماضية ، فان هذا الرقم ال يمثل سوى  12

6000. 

                                                           

 .2ـ مرجع سابق ، االستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء ، ص 84 



 

 

71 

، بخالف ما شهدته 6012إلى 6010خالل الفترة من  األمروقد تباطأ معدل الهجرة في واقع     

، كانت أسيا هي املنطقة التي  6012و6000فترة الخمس سنوات السابقة ، وفي فترة ما بين عامي 

 .85مليون شخص  62استقبلت أكبر عدد من املهاجرين اإلضافيين بما مجموعه 

 

 

 

 خاتمة:

طيرة بعد ظهور شبكات منظمة للجريمة وسط أخذت ظاهرة الهجرة غير الشرعية أبعاد خ      

املهاجرين غير الشرعيين ما يتطلب تكثيف الجهود بين دول اإلرسال والعبور واالستقبال 

للمهاجرين غير الشرعيين ، لتحمل مسؤولية اتخاذ تدابير مشتركة وغير انفرادية ، من أجل إيجاد 

يقين أن الحلول الجزئية أصبحت غير الحلول املالئمة لهذه املشكالت . وقد أصبح في حكم ال

فعالة رغم أن املقاربة األمنية ساهمت في تخفيض عدد املهاجرين غير القانونيين إال أنها لم تعد 

وحدها كافية نظرا ملحدوديتها ، وأصبح لزاما إيجاد حلول التوافق بين البعدين األمني والتنموي 

ي واجتماعي للبلدان املرسلة للمهاجرين عن واتخاذ تدابير جماعية من أجل تحقيق نمو اقتصاد

 طريق معالجة األسباب العميق والحقيقية وراء اإلقبال على الهجرة غير الشرعية .

كما أنها أثرت على البنى البشرية واالقتصادية واالجتماعية وأفرغت دول املصدر من قدراتها       

كان عليها اتخاذ جملة من التدابير املادية دون استغالل وتطوير ، وعليه فإن دول املصدر 

والسياسات الناجعة من أجل الحد منها ، خاصة عن طريق إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية 

                                                           

من جدول االعمال ، تقرير املقرر  2، البنذ  6012يونيو  2/62،  22ـ الجمعية العامة لالمم املتحدة ، مجلس حقوق االنسان ، الدورة  85 

 .6012، سنة  2، ص  6022خطة لتسيير التنقل البشري لعام  الخاص املعني بحقوق االنسان  للمهاجرين بشأن
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من شأنها استقطاب الشباب وإدماجهم في الحياة االقتصادية والسياسية للدولة ، خاصة عن 

تاح على القوى السياسية طريق برامج ناجعة ذات بعد تطويري تنموي ، وهذا ال مناص من االنف

 واملجتمع املدني وأيضا البد من التحكم في أساليب الرقابة واإلدارة .

أما من جانب الدول املتقدمة فالبد لها من أن تلعب دورا أكثر انسجاما مع مصالح الدول     

املختلفة ،عن طريق مساعدتها على إحداث برامج تنموية واقتصادية واستثمارية تستطيع 

بال جموع الشباب ، التي تعاني التهميش والبطالة واإلقصاء . كما يجب عليها أيضا الكف استق

عن استغالل هذه الدول والتدخل في سياساتها الوطنية من أجل خدمة مصالحها ودعم األنظمة 

الفاسدة التي غذت هذه الوضعية املأساوية ، حيث من شأن هذه اإلجراءات أن تؤدي إلى تخفيف 

 ت هذه الظاهرة الخطيرة واآلفة الفتاكة بقوة املجتمعات وبناة مستقبلها حدة تحديا

 

 الئحة املراجع :

  سحر مصطفى حافظ ، الهجرة غير الشرعية املفهوم والحجم واملواجهة التشريعية ، مجلة هرمس ، املجلد الثاني

 .6012،  6، العدد 

 رعية في منطقة غرب املتوسط ، دراسة حالة املغرب شوقي ذبات ـ صبرين بوعكاز ، البعد األمني للهجرة غير الش

 .6012نموذجا، رسالة املاستر ، قانون عام ، جامعة العربي التبس ي ، كلية الحقوق،

  صايش عبد املالك ، التعاون األورومغاربي في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية ، رسالة املاستر ، قانون عام

 .6002/6002الحقوق ،  ، جامعة باجي مختار عنابة ، كلية

  سعيد الصديقي ، صنع السياسة الخارجية املغربية ، أطروحة لنيل الدكتوراه ، قانون عام ، جامعة محمد

 .6006األول ، كلية الحقوق وجدة ، سنة 

  رشيد بن بيه ، األجانب في املغرب دراسة ببليوغرافية وتحليلية لسياقات التوافد  ، مجلة إضافات ، العدد

 .6012شتاء /ربيع ،22/22

  6012مركز الهجرة املختلطة ، تقرير توجهات الهجرة املختلطة ، يناير. 

 ، 6012تقرير الوزارة املكلفة باملغربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، اإلستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء. 

  6012اير ين 22،2/62الجمعية العامة لألمم املتحدة ، مجلس حقوق اإلنسان ، الدورة. 
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 . حمدي شعبان ، مركز اإلعالم األمني ، الهجرة غير الشرعية 

  61،6012مجلة املالية لوزارة االقتصاد واملالية ، العدد. 

 . الشبكة األوربية املتوسطية لحقوق اإلنسان ، املغرب الحقوق االقتصادية واالجتماعية للمهاجرين والالجئين 

  للمسيرة الخضراء . 21ة الذكرى ، بمناسب6012نونبر  2الخطاب امللكي 

  6011لقمة االتحاد اإلفريقي ، يناير  20الرسالة امللكية املوجهة إلى الدورة العادية ال. 

  2جريدةM.ma  6011يناير  69، االثنين. 

 ، 16/11/6011الجريدة االلكترونية ، الجزيرة نت. 

  ،12/16/6012جريدة الجديد العربي. 

 

في صناعة القرار املحلي على ضوء القانون دور رئيس املجلس الجماعي 

 املنتعلق بالجماعات3 11.311التنظيمي رقم 

                      سليم املنصوري 

  طالب باحث في سلك الدكتوراه

 

لقد عرفت مؤسسة الرئيس تطورات هامة في مختلف التجارب الجماعية، تجلت في احتكاره ألغلب     

بة املسؤول األول وقطب الرحى في الحياة اليومية داخل الحدود الترابية ، كما السلطات التي جعلته بمثا

يعتبر اللبنة األساسية في تحريك مسلسل التنمية باعتباره املنشط الرئيس ي للمجاالت اإلقتصادية 

 112.12واإلجتماعية للجماعة، خاصة مع الوظائف الجديدة التي نص عليها القانون التنظيمي رقم 

 بالجماعات والتي يهدف إلى تحسين مردودية التدبير الجماعي. املتعلق
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ومن خالل إطالعنا على صالحيات رئيس مجلس الجماعة، نجد أن املشرع عمل على تحصين وضعيته    

وضــــمان اســــتقراره من خالل ضــــبط وتوســــيع صــــالحيات الرئيس . فماهي هذه الصــــالحيات التي يتمتع بها 

 لصناعة القرار املحلي؟.رئيس املجلس، وكيفية تأهيله 

 صالحيات الرئيس على مستوى تسيير املجلس الجماعي : -1

يعتبر الرئيس املحرك الرئيس ي لسير املجالس الجماعية، وتبدو شحصيته بارزة على صعيد مختلف       

 أوجه النشاط الجماعي.

لس الجماعي املتعلق بالجماعات قد خول لرئيس املج 112.12وعليه فإن القانون التنظيمي رقم 

اختصاصات محددة وواضحة بخصوص تسيير شؤون املجلس وخاصة منها إخبار أعضاء املجلس بتاريخ 

وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم عشرة أيام على األقل قبل تاريخ انعقاد 

لس الجماعي في الدورات ، واستدعاء أعضاء املج 86الدورة في العنوان املصرح به لدى املجلس املعني 

، هذا املشروع الذي يتم 88.كما يضع مشروع جدول األعمال بتعاون مع أعضاء املكتب 87اإلستثنائية

حصره من طرف رئيس املجلس الجماعي بعد ممارسة عامل العمالة او اإلقليم او من ينوب عنه واألعضاء 

ي ينتمون إليه لحقهم في اقتراح النقط املجلس املزاولين مهامهم بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذ

 اإلضافية التي يمكن إدراجها في جدول األعمال.

عالوة على ماسبق يستدعي رئيس مجلس الجماعة املوظفون املزاولون مهامهم بمصالح الجماعة      

لحضور جلسات دوارات املجلس بصفة استشارية، ويمكن كذلك ايضا عن طريق العامل أو من ينوب 

تدعاء موظفي وأعوان الدولة أو املؤسسات العمومية أو املقاوالت العمومية الذين يشمل عنه اس

                                                           

 املتعلق بالجماعات . 112.12من القانون التنظيمي رقم  22املادة 86 

 املتعلق بالجماعات . 112.12من القانون التنظيمي رقم  22املادة 87 

 املتعلق بالجماعات . 112.12من القانون التنظيمي رقم   21املادة88 
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اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة عندما يتعلق األمر بدراسة نقط في جدول األعمال ترتبط بنشاط 

 ، . ويترأس جميع جلسات دورات املجلس 89هيئاتهم ألجل املشاركة في اشغال املجلس بصفة استشارية

ويسهر على تنظيمها وله الحق في أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل بالنظام . ويمكنه أن يطلب 

 .90من عامل العمالة او اإلقليم أو من ينوب عنه التدخل إذا تعذر عليه ضمان احترام النظام 

دبير واســـــــتمرار توبذلك نجد أن رئيس املجلس الجماعي يحتل املكانة األولى في الحفاظ على اســـــــتقرار      

الشأن الداخلي للمجالس الجماعية، وتجاوز كل ما من شأنه أن يعرقل اتخاذ القرارعلى صعيد املجلس 

 بما يتوافر لديه من سلطات هامة لكفالة حسن سير هذا األخير. 

 :  الصالحيات اإلنفرادية للرئيس -8

يمارســــــــها دون أن تكون موضــــــــوع إن املقصــــــــود بالصــــــــالحيات اإلنفرادية للرئيس تلك الصــــــــالحيات التي    

 مداوالت املجلس .

وتهم هذه الصــــــــــــالحيات بالخصــــــــــــوص مجال الشــــــــــــرطة اإلدارية الجماعية في ميادين الوقاية الصــــــــــــحية   

والنظافة والســــــــكينة العمومية وســــــــالمة املرور،التي يمارســــــــها بواســــــــطة قرارات تنظيمية وتدابير شــــــــرطة 

ضــافة إلى إســتعمال الوســائل املادية كأســلوب التنفيذ املباشــر أو فردية تتمثل في اإلذن أواألمرأواملنع، باإل 

 .الجبري بواسطة القوة العمومية في حالة رفض املعنيين باألمر إحترام قراراته ومقرارات املجلس 

املتعلق بالجماعات الئحة مفصـــلة ومدققة للصـــالحيات  112.12وقد عرض القانون التنظيمي رقم        

 :91لشرطة اإلدارية الجماعيةالرئيس في مجال ا

                                                           

 املتعلق بالجماعات . 112.12ن القانون التنظيمي رقن م 22املادة 89 

 املتعلق بالجماعات . 112.12من القانون التنظيمي رقم  21املادة 90 

 املتعلق بالجماعات. 112.12من القانون التنظيمي رقم  100املادة 91 
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منح رخص احتالل امللك العمومي دون إقامة بناء وذلك طبق الشـــــــروط واملســـــــاطر املنصـــــــوص " 

 عليها في القوانين واألنظمة الجاري بها العمل.

الســــهر على احترام شــــروط نظافة املســــاكن والطرق وتطهير قنوات الصــــرف الصــــحي وزجر ايداع  

 لص منها.النفايات بالوسط السكني والتخ

مراقبــة البنــايــات املهملــة أو املهجورة أو االيلــة للســـــــــــــقوط واتخــاذ التــدابير الضـــــــــــــروريــة في شــــــــــــــأنهــا  

بواســــــطة قرارات فردية أو تنظيمية وذلك في حدود صــــــالحياته وطبقا للقوانين واالنظمة الجاري 

 بها العمل .

اتخـاذ افي وحمـايتهـا وذلـك بـاملســـــــــــــاهمـة في املحـافظـة على املواقع الطبيعيـة والتراث التـاري ي والثقـ 

 التدابير الالزمة لهذه الغاية طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل. 

منح رخص استغالل املؤسسات املضرة أواملزعجة أو الخطيرة التي تدخل في صالحياته ومراقبتها  

 طبق للقوانين والنظمة الجاري بها العمل. 

صـــــــــناعية غير املنظمة التي من شـــــــــأنها أن تمس بالوقاية تنظيم األنشـــــــــطة التجارية والحرفية وال 

 الصحية والنظافة وسالمة املرور والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة واملساهمة في مراقباتها. 

مراقبة محالت بيع العقاقيروالبقالة ومحالت الحالقة وبيع العطور، وبصـــــورة عامة كل االماكن  

 يها مواد خطيرة. التي يمكن أن تصنع أو تخزن أوتباع ف

السـهر على إحترام الضـوابط املتعلقة بسـالمة ونظافة املحالت املفتوحة للعموم خاصـة املطاعم  

واملقاهي وقاعة األلعاب واملشـــــــــــاهد واملســـــــــــارح وأماكن الســـــــــــباحة، وكل األماكن األخرى املفتوحة 

 للعموم ، وتحديد مواقيت فتحها وإغالقها. 

ان ســـــــــــــالمــة املرور في الطرق العموميــة وتنظيفهــا وإنــارتهــا، ورفع اتخــاذ التــدابير الراميــة إلى ضـــــــــــــمــ 

معرقالت الســــير عنها ، وإتالف البنايات االيلة للســــقوط أو الخراب، ومنع الناس من أن يعرضــــوا 
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في النوافذ أوفي األقســـــــــــــام األخرى من الصـــــــــــــروح أو من أن يلقوا في الطرق العمومية أيا كان من 

أو رميها أن يشــــــــــكل خطرا على املارة أو يســــــــــبب رائحة مضــــــــــرة األشــــــــــياء التي من شــــــــــأن ســــــــــقوطها 

 بالصحة.

  

 تنظيم السير والجوالن والوقوف بالطرق العمومية واملحافظة على سالمة املرور بها . 

 املساهمة في مراقبة املواد الغذائية واملشروبات والتوابل املعروضة للبيع أو لالستهالك العمومي.  

مليــاه واملــاء الســــــــــــــالح للشـــــــــــــرب وضـــــــــــــمــان حمــايــة ومراقبــة نقط املــاء الســـــــــــــهر على نظــافــة مجــاري ا 

 املخصصة لالستهالك العمومي ومياه السباحة.

اتخـــاذ التـــدابير الالزمـــة لتجنـــب او مكـــافحـــة انتشـــــــــــــــار األمراض الوبـــائيـــة أو الخطيرة، وذلـــك طبقـــا  

 للقوانين واألنظمة املعمول بها .

ية خصـوصـا في املحالت العمومية التي يقع فيها اتخاذ التدابير الخاصـة لضـمان السـكينة العموم 

تجمهر الناس كاملواســــــــــــم واألســــــــــــواق ومحالت املشــــــــــــاهد أو األلعاب وامليادين الرياضــــــــــــية واملقاهي 

 واملسابح والشواطئ وغيرها. 

اتخاذ التدابير الضـــــــــــــرورية لتفادي شـــــــــــــرود البهائم املؤذية واملضـــــــــــــرة، والقيام بمراقبة الحيوانات  

الكالب الضـــــــالة ومكافحة داء الســـــــعار، وكل مرض اخر يهدد الحيوانات األليفة األليفة ، وجمع 

 طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل.

تنظيم ومراقبة املحطات الطرقية ومحطات وقوف حافالت املســافرين وحافالت النقل العمومي  

   وسيارات األجرة وعربات نقل البضائع ، وكذا جميع محطات وقوف العربات.

تنظيم شـــــــروط وقوف العربات املؤدى عنه بالطرق والســـــــاحات العمومية واألماكن املخصـــــــصـــــــة  

 لذلك من قبل الجماعة. 
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اتخـــاذ التـــدابير الألزمـــة للوقـــايـــة من الحريق واألفـــات والفيضـــــــــــــــانـــات وجميع الكوارث العموميـــة  

 األخرى.

ألغراس والنباتات طبقا تنظيم استعمال النارمن اجل الوقاية من الحريق الذي يهدد املساكن وا 

 للتشريع والتنظين الجاري بهما العمل.

 ضبط وتنظيم تشوير الطرق العمومية داخل تراب الجماعة. 

تنظيم ومراقبة إقامة واســــــــتغالل األثاث الحضــــــــري لغاية اإلشــــــــهاربواســــــــطة اإلعالنات واللوحات  

 واإلعالمات والشعارات بالطريق العمومي وتوابعه وملحقاته. 

 غالل املقالع في حدود املقتضيات التشريعية والتنظيمية املعمول بها. تنظيم است 

ضـــــــــــــمـان حمـايـة األغراس والنبـاتـات من الطفيليـات والبهـائم طبقـا للقوانين واألنظمـة الجـاري بهـا  

 العمل. 

ممارســـة شـــرطة الجنائز واملقابر واتخاذ اإلجراءات الالزمة املســـتعجلة لدفن األشـــخاص املتوفين  

ئق ، وتنظيم املرفق العمومي لنقــل األموات ومراقبــة عمليــات الــدفن واســـــــــــــتخراج بــالشـــــــــــــكــل الال 

 الجثث من القبور طبقا للكيفيات املقررة في القوانين واألنظنة الجاري بها العمل ".

 : 92كما يقوم في مجال التعمير بما يلي

 "السهر على احترام ضوابط تصاميم إعداد التراب ووثائق التعمير.  

بنـاء والتجزئـة و التقســـــــــــــيم، وإحـداث مجموعـات ســـــــــــــكنيـة ، ويتعين على الرئيس ، منح رخص ال 

تحت طائلة البطالن، التقيد في هذا الشـــــــأن بجميع األراء امللزمة املنصـــــــوص عليها في النصـــــــوص 

 التشريعية الجاري بها العمل وال سيما بالرأي امللزم للوكالة الحضرية املعنية. 

                                                           

 املتعلق بالجماعات. 112.12من القانون التنظيمي رقم  101املادة  92 
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 قة طبقا للنصوص التشريعية واألنظمة الجاري بها العمل".منح رخص السكن وشهادات املطاب 

وباإلضـافة إلى هذه اإلختصـاصـات املمنوحة للرئيس والتي تجعل منه منشـطا للعمل الجماعي، يتولى       

املتعلق  112.12من القـــانون التنظيمي رقم  106أيضـــــــــــــــا مهـــام ضـــــــــــــــابطـــا للحـــالـــة املـــدنيـــة طبقـــا للمـــادة 

 بالجماعات.

رئيس املجلس الجماعي مســـــــــؤولية تدابير الشـــــــــرطة اإلدارية يعطيه إمكانيات واســـــــــعة وجد إن تحمل      

مهمة في تدبير شــــــــــــؤون جماعته، وبتفحص االصــــــــــــالحيات املســــــــــــندة إليه، يالحظ أنها تمس عدة مجاالت 

 تحيوية لها ارتباط وثيق بتدبير التنمية الترابية، باالضافة إلى تنظيم السير والجوالن أصبح من صالحيا

 الرئيس  بعدما كان من اختصاص املجلس في النظام السابق.

وبـــاعتبـــاره الســـــــــــــلطـــة التنفيـــذيـــة للجمـــاعـــة، فـــإن الرئيس يكلف بتنفيـــذ مقرارات املجلس الجمـــاعي،       

 . 112.12من القانون التنظيمي رقم  92واتخاذ كافة التدابير الالزمة لذلك حسب ما نصت عليه املادة 

املهام التي يتحملها الرئيس في مختلف ميادين اختصاصه، فإن املقرارات التنظيمية ونظرا لجسامة       

التي يصدرها سواء بمبادرة منه أو بعد مداوالت املجلس الجماعي عندما يستوجب القانون ذلك، تعرض 

على أنضـــــــــــــار عامل العمالة أو اإلقليم أو من ينوب عنه للتأكد من عدم مخالفتها للقوانين والنصـــــــــــــوص 

ملتخذة لتطبيقها، كما أن الطابع التقني الذي تتســـــــم به، كان لزاما على املشـــــــرع أن يجعل رهن إشـــــــارته ا

 .93املصالح التقنية التابعة للدولة ملؤازرته ومساعدته على أداء مهامه على أحسن مايرام

                                                           

املتعلق بالجماعات  جماعة  112.12حكامة تدبير الشان العام الترابي للجماعات على ضوء القانون التنظيمي رقم  سليم املنصوري،93 

امزورن نموذجا، بحث لنيل شهادة املاستر في القانون العام ،جامعة عبد املالك السعدي ، كلية العلوم القانونية واإلقتصادية و 

 . 162، ص:6012/6012اإلجتماعية بتطوان، 
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تولى ك يوقد عمل املشــــرع على توســــيع مجاالت تدخله بخصــــوص تدبير املوارد البشــــرية للجماعة وبذل    

 .   94التعين في جميع املناصب بإدارة الجماعة، وتنظيم املصالح اإلدارية للجماعة

ومن املالحظ لقــــد تم إعــــادة النقطــــة التي كــــانــــت تهــــدد اســـــــــــــتقرار وضـــــــــــــعيــــة الرئيس في ظــــل امليثــــاق     

له كما وقع تعدي 6006، بعدما تم إلغائها بمقتضــــــــ ى امليثاق الجماعي لســــــــنة 95 1922شــــــــتنبر  20الجماعي

التي كانت تســمح بإقالة الرئيس وأعضــاء املكتب بمقرر يصــادق عليه ثلثا أعضــاء  12.01بوجب القانون 

 املجلس الجماعي املزاولين مهامهم بعد مرور سنتين من إنتخاب الرئيس.

" بعد انصـــرام أجل ثالثة   112.12من القانون التنظيمي رقم  20ذلك حســـب مانصـــت عليه املادة      

مـــدة انتـــداب املجلس يجوز لثلضي األعضـــــــــــــــاء املزاولين مهـــامهم تقـــديم ملتمس مطـــالبـــة ســـــــــــــنوات من 

الرئيس بتقديم اســـــــــتقالته، وال يمكن تقديم ه ا امللتمس إال مرة واحدة خالل مدة انتداب املجلس3 

يـدرج هـ ا امللتمس وجوبـا في جـدول اعمـال الـدورة العـاديـة  األولى من الســـــــــــــنـة الرابعـة التي يعقـدهـا 

هـذا مـااثـار حفيظـة رؤســـــــــــــاء املجـالس الجمـاعيـة بحكم اإلقـاالت التي ســـــــــــــجلـت في ظـل امليثـاق س"3 املجل

، كانت تعود الســــــــــباب شــــــــــخصــــــــــية وذاتية ال تمت بصــــــــــلة إلى مردودية الرئيس 1922شــــــــــتنبر  20الجماعي 

 وعمله.

يسـ ي الرئوتأسـيسـا على ماسـبق، فإن رئيس املجلس الجماعي يعتبر ركيزة العمل الجماعي والشـخص        

في هيكل النظام الجماعي، واملســؤول عن تســيير شــؤون جماعته بكل ما تحمله الكلمة من معنى ومدلول 

حقيقي في ظل مقتضــيات قانونية جعلته يســتحوذ على معظم الســلطات اإلقتصــادية واإلجتماعية، فهو 

ية، التنفيذ واملســـــــــــــؤولاملتحكم في مراحل صـــــــــــــنع القرار الجماعي وعنده تلتقي عمليات اإلعداد والتقرير و 

 ولذلك نجاح املجلس الجماعي يرتبط إلى حد كبير بنجاح الرئيس في مهامه.

                                                           

 املتعلق بالجماعات . 112.12من القانون التنظيمي رقم  92املادة 94 

 . 1922شتنبر  20من امليثاق الجماعي  02الفصل 95 
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 إجراءات التحقيق اإلخبارية في قانون املسطرة املدنية

 
 
 حماية املحاصيل املهندسة وراثيا

 

        أ3د3 حسين شحادة الحسين 

    د3 عبد الرحيم عنتر عبدالرحمن ماض ي 
 جامعة دار العلوم -الحقوق كلية  

 

 امللخص:

، حيث إن رؤيا اليملك املوقف الدولي 
ً
موحدة بخصوص حماية األصناف النباتية املهندسة وراثيا

الدول املتقدمة هي املسيطرة على مفاتيح التكنولوجيا في هذا الشأن، وقد عملت على تقوية الحماية 

 وظهر ذ وفرضها على اآلخرين خاصة الدول النامية،
ً
 من خالل موقف اإلتحاد األوروبي، وأيضا

ً
لك جليا

 على هذه الدول النامية، حيث من خالل التعديالت التي تمت على اتفاقية اليوبوف
ً
، مما سيؤثر سلبيا

 ،
ً
الحماية وتوسعت فيها بالفعل قدمت و ترى الدول املتقدمة وجوب حماية النباتات املهندسة وراثيا

 على النحو الذى ت املهندسة و تاللنبابالنسبة 
ً
رت ، وقد بر ظهر من خالل موقف اإلتحاد األوروبيراثيا

تية، كما صناف نبااأل هذه الحماية بأنها تشجع اآلخرين على سلوك هذا النهج، وهو القيام بتطوير وابتكار 
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 طور أو ابتكر ش الذيعادلة ملكافأة الشخص تعد أن الحماية بحقوق امللكية الفكرية 
ً
 جديد يئا

ً
 مفيدو  ا

ً
، ا

  .على البشرية جمعاءبالفائدة ينعكس  يخاصة وأن التطور التكنولوج

يتم  وهذه االستثمارات املجالهذا  في االستثماريتم هذا التطور لألصناف النباتية البد من  يلكو 

يكون من السهل تقليد هذه ستغطيتها من بيع االبتكارات الجديدة، وبدون حقوق امللكية الفكرية 

 إلى خفض السعر نتيجة للمنافسة غير العادلة يتكاليف البحث، وهذا يؤد  فين املشاركة املبتكرات بدو 

 "املنافسة غير املشروعة" مما يؤثر 
ً
 .تغطية التكاليف فيعلى قدرة املخترعين  سلبا

وإذا كان لتطبيقات تقنية الهندسة بعض املخاطر، فإن لها العديد من  املحاسن حيث يمكن 

املجاعات التي يتعرض لها العالم، ومقاومة كثير من الفيروسات وحماية العشرات استخدامها ملواجهة 

من الكائنات املعرضة لالنقراض، كما تم استخدامها في مجاالت عديدة في مجتمعاتنا، ولذا التساؤل 

 الذي يطرح نفسه هو عن مدى مسايرة الدول النامية للدول املتقدمة في حماية النباتات املهندسة وراثي
ً
 . ا
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 املقدمة:

أدى النمو املطرد للسكان في العالم والتوسع في الزراعة بهدف اطعام العديد من البشر إلى الكثير  

من املشاكل البيئية الحالية وقلة املحاصيل الزراعية واستنزاف املوارد الطبيعية وتأثير كبير في البيئة 

 الن الزراعة التقليدية وصحة االنسان. ولكي ندرك اآلن أن ماينتج من الغذاء ح
ً
 ليس بكاف نظرا

ً
اليا

 في وقتنا الحاضر، 
ً
 مذهال

ً
هدفها فقط سد حاجات االسواق املحلية واإلقليمي فقد تقدم العلم تقدما

ووجد أنه يمكن ايجاد حلول لهذه املشاكل باستخدام الهندسة الوراثية التي تستخدم كأسلوب لزيادة 

من علوم الحياة حديثة العهد بدأ يتطور بسرعة مذهلة منذ بداية  نمو املحاصيل والحيوانات، فهي علم

 تطبيقه في السبعينات وساهم هذا العلم بشكل كبير في تطور علوم الحياة املختلفة. 

ورغم ايجابيات الهندسة الوراثية للبيئة التي منها حماية العشرات من الكائنات من االنقراض، 

 من الخبراء
ً
ظر الى املخاطر التي تهدد االنسان من ادخال هذه االنواع النباتية لفت الن (96)فإن جانبا

والحيوانية املعدلة وراثيا في الغذاء خشية من املخاطر غير املعروفة، في ظل غياب دراسات معمقة عن 

 ألن االحصائيات تشير إلى أن هناك 
ً
 نظرا

ً
 كبيرا

ً
من األغذية  60%املوضوع، وقد نال هذا املوضوع اهتماما

                                                           

( لمزيد من التفصيل راجع: د. اياد محمد علي فاضل العبيدي، اآلفاق المستقبلية لهندسة الجينات في القرن الحادي 96)
دكتور عارف سعيد الحمادي،  . راجع أيضا  9002سات اإلستراتيجية. سنة النشر: والعشرين،  مركز الفرات للتنمية والدرا

التكنولوجيا الحيوية والسالمة اإلحيائية، قسم علوم الحياة كلية العلوم، جامعة صنعاء. انظر أيضاً الموقع التالي على شبكة 

 اإلنترنت:

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=10066 

 Mansour, Salah. 15/7/2009. Gain Report Number: EG9012. Global Agricultural Information 

Network, USDA Foreign Agricultural Service, p.1, Carlene Brenner, "Telling Transgenic 

Technology Tales: Lessons from the Agricultural Biotechnology Support Project (ABSP) 

Experience," ISAAA Briefs No. 31. ISAAA: Ithaca, NY. 2004 
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 وانتشرت في كثير من اسواق العالم امل
ً
 في األسواق تدخل في تركيبتها عناصر مهندسة وراثيا

ً
طروحة حاليا

وقد أكدت األبحاث الطبية خطورة تناول األغذية التي تدخل فيها عناصر مهندسة وراثية وما تسببه 

 عن طريق
ً
 من خطر يهدد البيئة واملتمثل في ادخال حيوانات معدلة وراثيا

ً
ره الخطأ في الطبيعة وأث أيضا

 وحاولت كثير من املنظمات الدولية 
ً
 دوليا كبيرا

ً
علي حياة الكائنات والبيئة. لذا نال هذا املوضوع اهتماما

معالجة هذه الظاهرة وايجاد حل للتوصل الى تحقيق التوازن بين خطر املجاعات التي يتعرض لها العالم، 

 خدام الهندسة الوراثية لحل مثل هذه املشكالت.وبين املخاطر التي يمكن أن تنتج عن است

ولقد شهدت الحضارة اإلنسانية والتطور التقني في العصر الحديت قفزات وطفرات وثورات علمية 

 في الحياة البشرية فاألحداث العلمية في مجال الهندسة الوراثية تتوالي بسرعة 
ً
 جوهريا

ً
أحدثت تغييرا

 وعرضه في  1992اث العلمية. ففي مذهلة، وقد تتابعت التجارب واألبح
ً
تم إنتاج أول نبات محور وراثيا

األسواق، وعند الحديث عن اآلثار االقتصادية البد من اإلشارة إلى أن اكتشافا بذاته قد ال يكون له أثره 

االقتصادي الكبير بشكل مباشر وسريع، ولكن عندما تتحقق تطبيقاته العلمية بشكل تجاري يكون له 

 تصادي الواضح. أثره االق

نعتقد أن الهندسة الوراثية ستكون من أكثر الصناعات املربحة في القرن الحالي والقرون القادمة 

 من العلوم
ً
 واسعا

ً
، والتطبيقات 97حيث إن التكنولوجيا الزراعية في الوقت الراهن تتسع لتشمل حيزا

هتمام بأبحاث الهندسة الوراثية، وهذه العلمية والتقنية، واتجه العلم إلى االستثمار في هذا املجال واال 

االستثمارات يتم تغطيتها ببيع االبتكارات الجديدة، وفي املقابل وجدت الدول املهتمة باألبحاث املهندسة 

 على حقوقها عن طريق الحفاظ 
ً
أنها بحاجة إلى حماية هذه االبتكارات واالنجازات في هذا املجال حفاظا

لكية الفكرية، فبدون هذه الحماية يكون من السهل تقليد هذه املبتكرات على براءة االختراع وحقوق امل

دما والتي حققت تق -بدون املشاركة في تكاليف البحث، لذا اتجهت الدول املهتمة بالهندسة الوراثية 

                                                           

( – راجع: المنظمة العربية للتنمية الزراعية )9009( ، اإلطار العام لدراسة وضع استراتيجية النهوض باألصول الوراثية 97)

   .النباتية لألغذية والزراعة بالوطن العربي
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 في هذا املجال
ً
الى حماية النباتات املهندسة، بل هي بالفعل قدمت الحماية وتوسعت فيها حيث  -مذهال

 بحقوق امللكية الفكرية الن الحماية  بررت
ً
ذلك بتشجيع اآلخرين على سلوك هذا النهج فاهتمت كثيرا

تؤدي الى التطور الذي ينعكس على البشرية كلها بجعل الحياة أكثر سهولة ويسر، لذلك تجد الدولة 

 داث مزيد مناملتقدمة في أبحاث الهندسة الوراثية أنه من الالزم حماية حقوقها وحقوق الباحثين إلح

 التقدم في هذا املجال الحيوي.

ستخدام ال سريعة التطور، ولذا كان  الزراعيالتكنولوجيا الحيوية املستخدمة فى املجال و 

 على التطور  الزراعيالتكنولوجيا الحيوية فى املجال 
ً
عظيم األثر ليس فقط على الزراعة بل أيضا

 ةزروعاملساحة امل بسبب زيادةيل املرغوبة، باملحاص العالمينها أشبعت السوق إ، حيث الصناعي

كما أن قيمة البذور قد زادت، حيث قدرت قيمتها فى السنة الواحدة فى  (98)باملحاصيل املهندسة وراثيا 

، ولكن رغم ذلك نجد لها بعض الجوانب (99)مليون دوالر  بخمسينالواليات املتحدة األمريكية وحدها 

 .السلبية

 عرض اآلراء املؤيدة  من خالل هذا البحث نعرض
ً
لبعض االستخدامات للهندسة الوراثية وأيضا

واملعارضة الستخدامها، وسنعرض لكيفية توفير الحماية الالزمة لحقوق امللكية الفكرية وبراءة االختراع، 

 وبيان مستوى هذه الحماية على الصعيد الدولي.

 فيما يليالجوانب املتصلة بحماية املحاصيل املهندسة و وسيتم إيضاح  
ً
 .راثيا

 املبحث األول 

 
 
 موقف الدول املتقدمة من حماية األصناف النباتية املهندسة وراثيا

                                                           
 ,Rick Weiss, seeds of discord; Monsanto’s Gene police Raise Alarm on farmer's RIGHTS)98(  راجع 

Rural tradition, the wash post, fib. 3, 1999, at A1. 
 Dan Egbert, wealth in the weeds:  Plant Genomics startup vow to trigger the next)99(  راجع 

Biotech Revaluation, TECCAPITAL Feb. 23, 1999. 
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من الجدير باملالحظة أن املوقف الدولي اليملك رؤيا  موحدة بخصوص حماية األصناف النباتية 

، حيث إن الدول املتقدمة هي املسيطرة على مفاتيح التكنولوجيا فى 
ً
بالتالي هذا الشأن و املهندسة وراثيا

 على هذه الدول 
ً
عملت على تقوية الحماية وفرضها على اآلخرين خاصة الدول النامية، مما سيؤثر سلبيا

 النامية.

  وسوف نتناول هذا املبحث من خالل املطالب التالية:

 املطلب األول 

 حماية األصناف النباتية فيمبررات التوسع 

، بل هترى الدول املتقدمة وجوب حماية الن
ً
بالفعل قدمت الحماية  يباتات املهندسة وراثيا

 على النحو الذى سيرد تفصيله فيما بعد، وقد بررت هذه الحماية 
ً
وتوسعت فيها للنبات املهندسة وراثيا

بأنها تشجع اآلخرين على سلوك هذا النهج، وهو القيام بتطوير وابتكار أصناف نباتية، كما أن الحماية 

 رية عادلة ملكافأة الشخص الذى طور أو ابتكر شبحقوق امللكية الفك
ً
 جديد يئا

ً
 ومفيد ا

ً
، خاصة وأن ا

 وسهولة كونه يجعلالتطور التكنولوجى ينعكس على البشرية جمعاء، 
ً
  .الحياة أكثر يسرا

ستثمار فى هذا املجال، وهذه االستثمارات يتم ال ولكى يتم هذا التطور لألصناف النباتية البد من ا

يكون من السهل تقليد هذه سيع االبتكارات الجديدة، وبدون حقوق امللكية الفكرية تغطيتها من ب

املبتكرات بدون املشاركة فى  تكاليف البحث، وهذا يؤدى إلى خفض السعر نتيجة للمنافسة غير العادلة 

 "املنافسة غير املشروعة" مما يؤثر 
ً
الشركات  خاصة وأن( 100)،على قدرة املخترعين فى تغطية التكاليف سلبا

                                                           

 Gid. To this end, Corporation in the United States are engaging in patent litigation)100( راجع 
resulting in damage awards in the hundreds of millions of dollars.  In 1998 a. Jurg awarded 
$174.9 Million in compensatory damages to my cogent plant sciences Inc. In appetent 
licensing dispute with industry giant Monsanto. 



 

 

87 

 تنفق الكثير من الوقت واملاليين من الدوالرات فى البحث 
ً
التى تعمل فى مجال املحاصيل املهندسة وراثيا

تعديل الجينات لجعل النباتات عن طريق ، من املحاصيل والتطوير، وذلك للتوصل إلى أصناف جديدة

 .(101)رة باألعشاب أكثر مقاومة لألمراض والحشرات التى تأكل النبات، أو املبيدات الضا

ورغم ذلك ال نجد جميع الدول املتقدمة على نفس املستوى من التقدم فى مجال التكنولوجيا  

ن أوروبا ليست على نفس املستوى من التطور املوجود فى الواليات املتحدة األمريكية إحيث   ،الحيوية

كرية بخصوص اختراعات وأحد األسباب فى ذلك هو نقص االهتمام بحماية حقوق امللكية الف (102)

الشركات التى تستثمر فى مجال التكنولوجيا الحيوية تريد كما أن  عن أمريكا، ،(103)التكنولوجيا الحيوية 

 فى الدولة املراد االستثمار بها قبل ضخ هذه  ستجد اأنه تتيقنأن 
ً
حماية قوية للنباتات املهندسة وراثيا

أنه فى  ، إال ي)املستثمر(يحقق مصلحة املرب إن كانألمر و هذا او  ،روالتطوياالستثمارات فى مجال البحث 

 إذا نظرنا  ،نفس الوقت يحقق املصلحة العامة
ً
أحد أشكال حقوق امللكية الفكرية إلى ويظهر ذلك جليا

 (104)املصلحة العامة يفنجد أن نظام براءة االختراع يحم  ،ختراعات، مثل نظام براءة االختراعإل لحماية ا

.  كما أنه ال يتم منح براءة االختراع سوى لالختراعات الت وذلك بتحديد مدة
ً
 يبراءة االختراع بعشرين عاما

 كما أنه يشترط اإلفصاح  ييتوافر لها معايير الجدة، الخطوة اإلبداعية، القابلية لالستغالل الصناع

 الكامل عن كيفية عمل االختراع واستخدامه.

 ،حتاج إلى العديد من السنوات والكثير من االستثماراتالنباتات ت نميةن تفإعلى الجانب اآلخر و 

كما أن األصناف النباتية الجديدة سهلة النسخ، وذلك ألن لها القدرة على إعادة إنتاج نفسها.  ولذلك 

                                                           

 ,Ned A. Israel sen & Dale C. Hant, increasing value of Ag biotech  spanks turf war's)101( راجع 
The Nat'1 L. J., June 22, 1998 at CG.,  

  ……,Biotechnology in Europe, The Economist, July 12, 1227 at 56)102(  راجع 
 ,Greens V.  Genes, the Economist, July 19, 1997 at 18.  Restrictive European Union)103(  راجع 

regulation and opposition by the "Green Lobby" are also blamed for stifling development 
of the biotechnology in Europe. 

 Richard Greater.  Patents and Development.  Lessons Learnt from the economic)104(  راجع  
history of Switzerland.  P.3, and Further in Format.  See Someshwar Singh (1999) Op-cit P 
1-5. 
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بل وقد تكون الحماية  (105)يجب حماية األصناف النباتية إما ببراءة اختراع أو بحقوق  األصناف النباتية

 19913وف عام بيو  اتفاقية مزدوجة كما أقرت 

 
ً
سمح نها تإحيث  واملربينلخاصة للمزارعين ا باالحتياجات تفيوحقوق األصناف النباتية أيضا

استخدام  ياملربين الحق ف يللمزارعين بادخار البذور، مما يحقق مصالحهم الذاتية، كما أنها تعط

فإن ذا ، ولاألصلي يول على إذن املرباألصناف النباتية املحمية لتطوير أصناف أخرى جديدة دون الحص

النباتات يقوم بالعديد من  يخاصة إذا علمنا أن مرب ذو أهمية ةحماية األصناف النباتية الجديد

الخطوات الهامة لتحسين األصناف املوجودة حتى يتم الحصول على التحسين املرغوب، وهذه الخطوات 

وات، فى الحبوب، أو ملدة أطول لألصناف األخرى سن 10إلى  1تأخذ العديد من السنوات قد تكون من 

األكثر صعوبة، مثل الكروم وأشجار الفاكهة، وكثير من االستثمارات، وتظهر النتيجة من خالل التحسينات 

  .التى تم الحصول عليها مقارنة بالصنف األب

 أن يكون الصنف أكثر تكيفتقتض ي زيادة اإلنتاجية، فإن على سيبل املثال، 
ً
الصعبة،  ظروفمع ال ا

وهذه التحسينات تعود بالخير على املجتمع  ،مثل نقص املياه أو الغذاء، أو تحسين الجودة، أو املذاق

حت أتاو التريبس ألزمت الدول األعضاء بمنح حماية فعالة لألصناف النباتية،  ةاتفاقيإ، كما أن  (106)

 (107)ك ذل علىوجدت بعض االستثناءات براءة االختراع فى مختلف مجاالت التكنولوجيا دون تمييز، وإن 

 ، 

                                                           

 Francois Chretien.  Protecting IP assists in the New Millennium fifth/International)105(  راجع  
symposium Aip LA-ICC Parties 15-16 Feb. 2001, P.P3, Orlando de ponti, Nunza B.V.  Helen, 
the Nether lands. OM.B. de point – Seminar trips 5 March 2004. 

، حيث تم تشكيل مجموعة عمل بخصوص التكنولوجيا Wipo/Biot/WG/99/1)106(   ولمزيد من التفصيل راجع الوثيقة 

، فى جنيف، وتم إعداد هذه الوثيقة كل من : 1222نوفمبر  2إلى  8الحيوية فى الفترة من  Dr., Wizantonio 
Barreto de Castro, Mr., Jeffery Kushan, Dr., Zaleha Mohd Myain, Prof, Joseph Strauss. 

)ب( من اتفاقية التريبس. 97/1/9/3راجع المادة   

 Dr., Philippe Cullet, Protecting Rights in plant varieties international Environmental)107(  راجع 
Law Research centre Geneva, Switzerland P.1 available at : 
http://www.Cid.harvard.edu/cidbiotech/comments/comments56.htm 
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 املطلب الثاني

 و  األوروبياالتحاد 
 
 منح براءة اختراع للنباتات املهندسة وراثيا

يتم منح براءة االختراع عن طريق مكتب  فقد .طريقان للحصول على براءة االختراع فى أوروبا هناك

 التفاقية البراءة األوروبية وف  European Patent Office (EPO) يبراءة االختراع األوروب
ً
 Europeanقا

Patent Convention (EPC)أو الحصول على براءة (108) ،  بالتوحيد مع مكاتب براءة االختراع الوطنية ،

ويكون فى هذه الحالة مكتب البراءة  ةاختراع مباشرة من قبل مكاتب براءة االختراع الوطنية لكل دول

 ؤو مس يالوطن
ً
 .ض براءة االختراععن فحص ومنح أو رف ال

براءة اختراع لحماية الطريقة، واملادة املهندسة يمنح  األوروبيمكتب براءة االختراع  أنوالشائع  

، ولكنه ال  ياملستخدمة ف
ً
اتها سمح باملطالبة ببراءة االختراع للنباتات ذيإنتاج النباتات املهندسة وراثيا

 امل لنباتاتل دة الجينيةن تعديل املاإحيث   ،املنتجة بالهندسة الوراثية
ً
لتوصل إلى ا ي ساو تهندسة وراثيا

 .(109أصناف نباتية جديدة )

 حتى ولو توافرت ،براءة االختراع لألصناف النباتية منح ت اتفاقية البراءة األوروبيةعوقد من 

 شروط القابلية للحصول على براءة اختراع
ً
لبة بالرغم من أنه يمكن املطا  110للنباتات املهندسة وراثيا

 ،
ً
ين براءة أن معظم قوان إال أننا نجدببراءة اختراع للطريقة املستخدمة فى إنتاج النباتات املهندسة وراثيا

ال لم الح إال أن، في وقت سابق االختراع األوروبية نصت على منع منح براءة اختراع لألصناف النباتية

                                                           
108(  مكتب البراءة األوروبى يعمل وفقاً التفاقية البراءة األوروبية. كما أن كل دول االتحاد األوروبي أعضاء في اتفاقية (

االتحاد  فيأعضاء  تاتفاقية البراءة األوروبية، ولكن ليس فيالبراءة األوروبية، ولكن رغم ذلك توجد دول أطراف 

مثل " ياألوروب Switzerland, Monaco راجع فى هذا المعنى  "The European Federation Of Biotech 
Neology Task Group On Public perceptions of Biotechnology.  Briefing Poper1 Second 
Edition, September 1996. 

 NN. (1228)  “Editorial: Trips and the Legal Protection of plants a” Biotechnology and)109(  راجع  
development Monitor, No. 34. P.2-3 

 ( – كالجدة والخطوة االبداعية والقابلية لالستغالل الصناعي.110)
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ة الناتجة عن التكنولوجيا الحيوي ختراعاتاال لحماية  يستمر على هذا النحو بعد صدور التوجيه األوروبت

 حد ذاتها غير قابلة للحصول  يتتضمن مادة بيولوجية ليست ف يأن االختراعات الت الذي أكد على  (111)

سيتوافر لها شروط الجدة، والخطوة اإلبداعية، والقابلية  ياالختراعات التبينما  ،على براءة اختراع

 حتى إذا تضمن االختراع مادة بيولوجية أو ،ول على براءة اختراع، ستكون قابلة للحصيللتطبيق الصناع

  .(112)البيولوجية )طرق أو استخدام(طريقة استخدام للمادة 

  ياملادة البيولوجية التوبالتالي فإن 
ً
قد تكون موضوع اختراع عندما يتم عزلها من  تحدث طبيعيا

املنتجة بطرق بيولوجية دقيقة أو طرق تقنية االختراعات و  (113)أو إنتاجها بطرق تقنية  يمحيطها الطبيع

، وقد نص التوجيه على أن األصناف النباتية (114)أخرى قد تكون قابلة للحصول على براءة اختراع 

والحيوانية والطرق البيولوجية الجوهرية إلنتاج النباتات أو الحيوانات تكون غير قابلة للحصول على 

ستثناءات لتجنب النتيجة التى تم التوصل إليها عن طريق مكتب وتم تقييد هذه اال  .(115)براءة اختراع 

ولذا فإن االختراعات املتعلقة بالنباتات أو الحيوانات . أنظمة النبات الوراثية يبراءة االختراع األوروبى ف

صنف  فى تنحصر سوف تكون قابلة للحصول على براءة اختراع إذا كانت التقنية العملية لالختراع لم 

أو  يأن التقنية العملية لالختراع لم تنحصر فى صنف نبات ي)أ (116)معين  يصنف حيوان يين أو فمع ينبات

  .محدد ولكن يمكن أن تطبق على أصناف عديدة( يحيوان

                                                           

 Directive 98/44/EC Of The European Parliament and the council of 6 July 1998 on)111(  راجع  
the Legal protection of biotechnological in INVENTION, 1998 BJL213, at 0013-0021 
(Hereinafter Biotechnology Patent Directive)  

 Commission Proposal for a council Directive on the legal Protection of)112(  راجع  
Biotechnological inventions 1989, O.J. C10, art. 3.1 C proposed Oct. 1988, Published Jan. 
13, 1989). 

 .Id., art. 3.2)113(  راجع  
 .Id., art. 4.3)114(  راجع 
 Purposes, and)115(  راجع المادة 1/4 من التوجيه األوروبي الختراعات التكنولوجيا الحيوية، سابق اإلشارة إليه :  

genetic modification of animal which or likely to cause them suffering without any 
substantial benefit to man or animal. (art.6.2) 

 )116(  راجع المادة رقم 9/4 من التوجيه األوروبي الختراعات التكنولوجيا الحيوية الذي سبق اإلشارة إليه.
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 تم تعريف الصنف النباتي من قبل اإلتحاد األوروبي بالتوحيد مع تنظيم القطاع األوروبيو 

ن الفقرة إحيث ، (117)( من هذا التنظيم 2ه إلى املادة )وذلك بإشارت بخصوص حقوق األصناف النباتية

 يتاكسون نبات يمن هذه املادة  أوضحت أن الصنف سوف يؤخذ بمعنى أنه مجموعة نباتية تندرج ف 6

واحد من أدنى املرتبات املعروفة بصرف النظر عن توافر شروط )منح حماية حقوق األصناف النباتية 

معين أو مجموعة من التراكيب الوراثية،  يالناجمة عن تركيب وراث أن يعرف بالخصائص ويمكنأم ال( 

 لقدرته على التكاثر تي
ً
ميز عن مجموعة نباتية بإحدى الخصائص املذكورة على األقل يعتبر كوحدة نظرا

يكون ف،  EC Regulation يألن هذا التعريف ظهر فى مادة من تنظيم القطاع األوروب (118)ير يدون أدنى تغ

نيه من قبل تم تب يالذ يالتعريف للصنف النباتفإن ، وبالتالى يلدول األعضاء فى االتحاد األوروبل  املزم

 يكون ملزم يالتوجيه األوروب
ً
 للمادة يلالتحاد األوروب ا

ً
، 20، وقد تم تناول تعريف األصناف النباتية وفقا

 :يعلى النحو التال ي، من التوجيه األوروب21

م الصنف النباتي كما عرفه تشريع حماية األصناف النباتية الجديد حيث إن مفهو  :(20املادة )

 عن األصناف 
ً
 ومتفردا

ً
 لتعريف الصنف النباتي بكامل مورثه، ولذلك هذا الصنف مميزا

ً
يكون وفقا

 .األخرى 

 بالجين )وليس 21املادة )
ً
 تكون كامل املورث( ال ب( ملا كانت املجموعات النباتية التى تميزت خصوصا

بحماية األصناف الجديدة، ولذلك الغرض ليست مستثناة من القابلية للحصول على براءة اختراع  مغطاة

 . (119)حتى ولو تضمنت أصناف نباتية 

                                                           

 Regulation (EC) No. 2100/94 on community plant verity rights 1994 O.J.L 227)117(  راجع  
(Sept.1. 1994) by reference to article 5 Paragraph (2). 

 Regulation (EC) No. 2100/94 Community Plant Variety Regulates, 1994, O.J. L227)118(  راجع  
(Sept. 1, 1994). 

 119(  راجع المادة 30، 31 من التوجيه األوروبي لحماية اختراعات التكنولوجيا الحيوية، سابق اإلشارة إليه.(
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( من 2/6اعتمد على بيان املادة ) 20أن التفسير للصنف النباتى املوجود فى متن املادة  يالحظو 

باتى يعرف بمجموعة من الخصائص الناتجة تنظيم الجماعة للحقوق النباتية.  بمعنى أن الصنف الن

 ( مع كامل املورث.ي)يوازن التركيب الوراث يعن تركيب وراث

 املنفرد،( التى نصت على تعديل الجين 21للمادة ) ي( تقع فى األساس املنطق20ونجد أن املادة )

 ال يمثل تغيرات كافية لكامل إن على سبيل املثالف
ً
كصنف  هؤهلاملورث لي التوصل إلى نبات مهندس وراثيا

( من التوجيه األوروبى 2/6، واملادة )21نباتى جديد، ولذا نجد أن املوقف واضح التعارض بين متن املادة 

 ي.فى تعريف الصنف النبات يمع معظم الدعاوى الحديثة أمام مكتب براءة االختراع األوروب

 فى أنظمة النبات الو و   
ً
ة العليا الهيئة االستئنافي ، فإنراثيةفيما يتعلق بالنبات املهندس وراثيا

 ، يجعل النبات املعدل نفسه صنفي)املوسعة( استخلصت بأن إدخال جين واحد أجنب
ً
 نبات ا

ً
 دجدي يا

ً
 ا

 ملا تعنيه املادة )
ً
 تم دعم هذه الرؤيا فى قضية  .(120)ب( من اتفاقية البراءة األوروبية  -22وفقا

ً
وحديثا

(Novortis) براءات لالهيئة االستئنافية ملكتب براءات االختراع خالصة التوجيه  قرار ناقشتهذا ال يفف

اختراع التكنولوجيا الحيوية، ورأت الهيئة أن التوجيه يؤيد النظرة الحرفية لدعاوى النباتات املهندسة 

، وهذا يعن
ً
 إن، فأنه عندما يمكن أن تطبق تقنية الهندسة الوراثية على أكثر من صنف واحد يوراثيا

بق النظرة تط يجات تكون قابلة للحصول على براءة اختراع. ولكن هيئة مكتب براءة االختراع األوروباملنت

، والوصول إلى نتيجة عكسية. 
ً
 الجوهرية على عناصر الحماية للنباتات املهندسة وراثيا

يمكن أن تفسر لتسمح فقط  ي( من التوجيه األوروب2على كل حال الهيئة اقترحت أن املادة ) 

منتج بالطريقة بمعنى عناصر الحماية لألصناف النباتية أو الحيوانية كمنتجات بطرق التكنولوجيا لل

يجب أن تكون منسجمة مع النظرة الجوهرية للممارسات  يالحيوية تكون مستحقة لبراءة اختراع الت

                                                           

 ,Decision Of The Enlarged Board Of Appeal,  G3/95, Plant Genetic Systems (Nov. 27)120(  راجع  
1995) O.J.EPO 1996, at 177. 
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عدل األوروبية، هولندا،  دعوى أمام محكمة الوقد أقامت ، (121) يالشائعة ملكتب براءة االختراع األوروب

The European Court Of Justice  1991عام  أكتوبر  19 فيبخصوص اختراعات التكنولوجيا الحيوية  .

 . (122) إجرائيةبسبب أخطاء  ينها أوضحت أن التوجيه غير قانونإحيث 

 للقانون الق يبينت الدعوى أن التوجيه مشوب باألخطاء التالية: خطأ فى األساس القانون
ً
ابل وفقا

 خرق االلتز و ، يإلغاء مبدأ اليقين القانونو بدأ اإلعانة، ملانتهاك و  األوروبيللتطبيق على االتحاد 
ً
امات وفقا

 ./أ( من معاهدة الجماعة األوروبية100لمادة )لانتهاك و رق الحقوق األساسية، خي، و للقانون الدول

لك يجب أن يصدر جوهر  فحوى الشكوى أن التوجيه يخلق حقوق براءة اختراع جوهرية، ولذ

 للمادة )
ً
 من توجيه، ألن التوجيه يمكن أن يصدر بإقرار األغلبية وفقا

ً
/أ( من معاهدة 100كتنظيم بدال

 .التوجيه رغم اعتراض هولندا يقادر على تبناألوروبي أن مجلس الوزراء  يالجماعة األوروبية، بما يعن

 للمادة )األوربي التنظيم  
ً
التصديق  يتم أن أوجبة األوروبية ( من معاهدة الجماع622وفقا

 الدعوى أصرت على انتهاك اتفاقية براءة االختراع األوروبية  كي يتم إقراره،باإلجماع 
ً
مع  (EPC)أيضا

 .6000يوليو عام  20مالحظة أن الدول مطالبة بتنفيذ أهداف التوجيه فى 

، أنه إذا لم 
ً
 يمكن القول بخصوص النباتات املهندسة وراثيا

ً
يتم حصر النبات فى صنف  وأخيرا

 يان فحتى ولو ك نوع)التقنية املستخدمة( يمكن أن تطبق على أكثر من  عني أنفإن هذا ي ،منفرد ينبات

للحصول على براءة االختراع، والعكس إذا كان االختراع  يكون االختراع قابال ف ،نفس مجال الصنف

 منحصر 
ً
الحالة غير قابل للحصول على براءة  يكون االختراع فى هذهحيث فى صنف واحد منفرد،   ا

إن ففيما يتعلق بنظام براءة االختراع،  يأما بخصوص السياسة املستقبلية لالتحاد األوروب، (123)االختراع 

                                                           

 .Decision T1054/96, Par. 96, Cited in Reports, Novartis Supra note 25, at N-194)121(  راجع  
 Action Brought on Oct. 19, 1998, by Kingdom of the Netherlands against the)122(  راجع  

European Parliament and Council of the European Union Case C-377/98, O.J.C. 378, Dec. 
5, 1998 at 0013-14. 

 Robin Nott The Novartis Case in the EPO European Intellectual)123(  لمزيد من التفصيل راجع  
Property Review, London, V dome 12, Issue 1, PP. 33-36, Sweet & Max well ltd URL :  
http://www.sivilowpub.co.uk/ 
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الجماعة األوروبية بالكامل،  وهذه البراءة يجب  يبحيث تغط  ،أوروبا تسعى إلى عمل براءة اختراع موحدة

، وتتعايش مع أنظمة براءة االختراع املوجودة،  وهذا ياليقين القانونأن تكون وحدوية، ورخيصة وتكفل 

التنظيم لبراءة االختراع سيكون له تأثير مباشر على القوانين الوطنية للدول األعضاء بخصوص براءة 

،  وقد يكون له تأثير غير مباشر على اتفاقية براءة االختراع األوروب
ً
ة، ياالختراع للنباتات املهندسة وراثيا

تراع لبراءة اخ يكما أن هذا التنظيم سوف يوحد معايير التوجيه األوروب يومكتب براءة االختراع األوروب

.  كم
ً
 أن خلق براءة اختراع للجماعة سيمنح االتكنولوجيا الحيوية، بخصوص النباتات املهندسة وراثيا

، ءة اختراع للنباتات املهندسة وراثملنح برا يممكن بها تجنب معارضة مكتب براءة االختراع األوروب ةليآ
ً
يا

 .(124)اتفاقية براءة االختراع األوروبية  لتنقيح يكما ظهرت رؤيا حالية فى االتحاد األوروب

                                                           

)124(  بدأت المجموعة األوروبية أوالً بعمل سوق مشتركة لبراءة االختراع مبكراً فى عام 1260، قاد فى النهاية إلى اتفاقية 

Community Patent Convention (CPC)براءة اختراع الجماعة األوروبية  ها فى لوكسمبورج.  ، وتم توقيع

وبذلك تم التوصل إلى براءة اختراع موحدة للجماعة تتخطى الحدود الوطنية ومحكمة استئناف مشتركة لنظر قضايا 

من الدول  يبراءة االختراع، ولكن هذه االتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ، ألنها لم يتم التصديق عليها من قبل عدد كاف

لتشجيع  ين هذا النظام غير كافإأوروبا، حيث  يوفى ظل نقد نظام براءة االختراع ف، ياألعضاء فى االتحاد األوروب

، وتم عمل ورقة سميت الورقة الخضراء، يبراءة االختراع بدعوى أنه يكبح المنافسة بين الشركات فى االتحاد األوروب

جاهزة الستخدام براءة اختراع  إلى أى مدى يجب أن تهتم األطراف وتكون وهوالتى كانت من بين ما تضمنته السؤال 

لتأسيس نظام ملزم للجماعة األوروبية بدالً من االتفاقيات ما بين الحكومات مثل اتفاقية لوكسمبورج،  األوربية، الجماعة

لم تدخل حيز التنفيذ مطلقاً ألن الحكومات رفضت التصديق عليها،  يواتفاقية الجماعة األوروبية لبراءة االختراع الت

اعتبر أن شكل براءة  يالبرلمان األوروب .1277لورقة الخضراء لبراءة االختراع للمجموعة األوروبية لعام وبشأن ا

، ويعد تنظيم الجماعة األوروبية ملزم 935اختراع المجموعة األوروبية خاضع فى األساس لتنظيم الجماعة وفقاً للمادة 

وسائل تشريعية مالئمة لتوحيد قوانين براءة االختراع،  لكل من الجماعة األوروبية والمستويات الوطنية، وتعتبر

، 1222فبراير عام  5 يوف .ومحكمة العدل األوروبية يجب أن تكون المحكمة االستئنافية لمعرفة قصد القانون وهدفه

المفوضية لجنة اتصال ومتابعة للورقة الخضراء بخصوص براءة اختراع الجماعة، وتقديم خالصة األعمال  شكلت

الجماعة األوروبية بالكامل، وهذه البراءة  يتوصيات.  وقررت هذه اللجنة أنه يجب تقرير براءة اختراع موحدة تغطوال

، وتتعايش مع أنظمة البراءة الموجودة، وتنظيم براءة اختراع ييجب أن تكون وحدوية، رخيصة، تكفل اليقين القانون

لبراءة اختراع التكنولوجيا الحيوية، بخصوص النباتات  يبالجماعة األوروبية سوف يوحد معايير التوجيه األورو

.المهندسة وراثياً   

 Gerald A. Paterson, the European Patent Systems, 1-44 to 1-46 ولمزيد من التفصيل راجع      

 Green Paper on the community patent and the patent system in، كما يمكن مراجعة (1992)
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 املبحث الثاني

 
 
 رؤية الدول املتقدمة بخصوص حماية النباتات املهندسة وراثيا

 ة بشأن حماية النباتاتيتضمن هذا املبحث دراسة سياسة الدول املتقدمة الحالية واملستقبلي

 
ً
 3املهندسة وراثيا

 املطلب األول 

  األوروبيكتب البراءة السياسة الحالية مل
 
 بخصوص حماية النباتات املهندسة وراثيا

األصناف  European Patent Convention (EPC)استثنت اتفاقية براءة االختراع األوروبية  

 كانت املادة الحية  (125) عاختراراءة النباتية والحيوانية من القابلية للحصول على ب
ً
 Living، وقديما

Material  التجاهين متميزين.  األول يرى أن املادة  تعدال 
ً
قابلة للحصول على براءة االختراع وفقا

                                                           

Europe : promoting innovation through patents, June 1997 available at 

http://www.europa.eu.int/comm/dg15/en/intprop/indprop/558.htm ، 

كما يمكن أيضاً مراجعة        Resolution of the European parliament, dated Nov, 19, 1998, on the 

commission Green paper on the community patent and the patent system in Europe: 

promoting innovation through patent, O.J. Epo4/1999 at 193 available at 

http://www.europarl.eu.int/plenarg/en/default.htm  ، 

اً راجع أيض Communication from the commission dated Feb. 5, 1999 to the council the European 

parliament and the Economic and social committee (COM) (1999) O.J. Epo4/1999 at. 197. 

 European Patent Convention, article 53,  Exception)125(  راجع المادة )53( من اتفاقية البراءة األوروبية، 
to patentability.  European Patents Shall not be grant in respect of (A) Inventions the 
publication or exploitation of which would be contrary to order public or morality ……   (B)  
Plant or Animal Varieties or Essentially biological processes of the production of plants or 
animals. 

http://www.europa.eu.int/comm/dg15/en/intprop/indprop/558.htm
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من  ي القو  يرى الرفض والثانيبمعايير القابلية للحصول على براءة االختراع،  تفيالبيولوجية ال يمكن أن 

 .من أشكال الحياة، ألن هذا سوف يؤدى إلى احتكار الحياة ذاتها يملنح براءة اختراع أل  يةالناحية األخالق

 .وسيتم تناول هذا املطلب من خالل الفروع التالية 

 الفرع األول 

 حماية األصناف النباتية بغير براءة االختراع

 ، نوع1922اتفاقية البراءة األوروبية لسنة  يتمنح معظم الدول األعضاء ف 
ً
من الحماية لحقوق  ا

ما من إ( Plant Varieties Protection (PVP)امللكية الفكرية غير البراءة يسمى )حماية األصناف النباتية 

، أو من خالل تنفيذ اخالل 
ً
االتفاقية الدولية لحماية األصناف  نصوصلقوانين الوطنية املوجودة سابقا

 .UPOV Convention(126)النباتية 

يتم يث ح ياألصناف النباتية طريق مقبول ألنه يحقق التوازن بين مصلحة املربأن حماية  ويبدو  

ق املصلحة العامة عن طريو تم التوصل إليها،  يمكافأته بمنحه حقوق ملكية على األصناف الجديدة الت

  دخار، وإعادة زرع البذور، ويسمحباالوصول واالستخدام للمادة الوراثية للصنف، والسماح للمزارعين 

 ’Farmersوقد تم إقرار هذه الحقوق )امتياز املزارعين(  .لمربين باستخدام الصنف كأساس لتربية أخرى ل

Privilege  (127)من قبل املجموعة األوروبية. حيث طبقت على محاصيل الغذاء الرئيسة. 

                                                           

 ,International Convention For The Protection Of New Varieties of plants, Dec. 2, 1961)126(  راجع 
1978 and 1991 UPOV Conventions can be found at:  
http://www.UPOV./nt/eng/convntns/htm. 

 EC Regulation No. 2100/94 on community plant variety rights and EC Regulation)127(  راجع  
No. 98/44 on the legal protection of biotechnological (In INVENTIONs both contain 
affirmers' privilege  وقد اعتبرت المجموعة األوروبية ،(EC) (UPOV91) يأن هذه االستثناءات ثابتة ف  فى  

من اتفاقية التريبس. 30والمادة ، 1221يونيو عام   
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خدم تأن االختراعات التى تس األوروبيومع ظهور التكنولوجيا الحيوية اعتبر مكتب براءة االختراع  

جديرة بالحماية طاملا توافر لها شروط القابلية للحصول على براءة  تعداملادة النباتية أو الحيوانية 

االختراع، واختراعات التكنولوجيا الحيوية تمكن من التعديل املدهش للنبات أو الحيوان من خالل 

، أو بالتعديل Physical Treatmentأو املعالجة املادية  Chemical Treatmentsاملعالجة الكيميائية 

 Recombinant)املركب  إي ني إد من خالل ال Modification Of its genetic Materialللمادة  يالوراث

DNA). هذا أفرز أسئلة اعتراضية عما إذا كان النبات أو الحيوان املعدل يستحق براءة اختراع  إال أن

 ختراع، أم أن التعديل يخلق صنفال كجزء من ا
ً
 دجدي ا

ً
كنوع مستثنى من القابلية للحصول على براءة  ا

 للمادة )
ً
 ؟ب( من اتفاقية البراءة األوروبية 22اختراع وفقا

 عن طريق  األوروبيالسياسة الشائعة ملكتب البراءة  
ً
أن التوصل إلى نباتات مهندسة وراثيا

 عد أصنافيالهندسة الوراثية 
ً
يمنح براءة االختراع عن بالرغم من أن املخترع قد  (128)نباتية جديدة  ا

، ولكن البراءة 
ً
عن  ح تمنال الطريقة، أو املادة الحية املستخدمة فى التوصل إلى النباتات املهندسة وراثيا

 .كما رأينا (129)النباتات نفسها

 

 الفرع الثاني

 األوروبيية بمكتب براءة االختراع فائنالقرارات الصادرة من قبل الهيئة االست

Decisions of the EPO Boards of Appeal 

 من القرارات نستعرض أهما فيما 
ً
صدر عن الهيئة االستئنافية بمكتب براءة االختراع االوروبي عددا

 :ييل

                                                           

 Decision T1054/96 Technical Board of appeal, Novartis Plant varieties (July 6, 1998))128(  راجع 
  : The Protection Of Biotechnological inventions in Europe.  Found At)129(  راجع  

http://www.ipr-helpdesk.org/t-en/i/print-I-410en.asp 
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ملكتب  يةفائناالستالهيئة من  1912فى عام الصادر   (130) (”T40/83.Ciba Geigy “1984) رقم القرار  -أوال

يس على ل الطبيعياملتحركة فى محيطها  اختراعات الكائنات ن استثناءعلى أ نص األوروبيبراءة االختراع 

 باملطلق ليس  األوروبي. وهذا إشارة إلى أن مكتب براءة االختراع نحو شامل
ً
على مد الحماية معترضا

ختراع، بمعايير القابلية للحصول على براءة اال  تفياملادة البيولوجية.  طاملا أنها  لكلالحماية ببراءة االختراع 

بعين  ستئنافيةإال أخذت الهيئة  Ciba Geigyقضية  يوف .نباتية أو حيوانية جديدة اتخلق أصنافولم 

املعالجة بطريقة كيميائية  Propagating Materialاالعتبار املطالبة ببراءة االختراع للنبات )مادة التكاثر( 

وا هذه املطالبة على أساس رفض املزارعين إال أن، Herbicide Resistanceلجعل النبات مقاوم للحشرات 

 أن هذه النباتات تعد أصناف
ً
 للمادة ) مستثناة، وبذلك تكون Plant Varietiesنباتية  ا

ً
ب( من  – 22وفقا

اءة ألن اتفاقية البر  ياتفاقية البراءة األوروبية، وقد وجد الفاحصين أنه يجب تعريف الصنف النبات

 فى هذه القضية  افيةستئناألوروبية لم تعرفه، وقد تبنت الهيئة اال 
ً
املوجود فى  يللصنف النبات تعريفا

 ييكون بهذا املعنى مجموعة نباتية تندرج فى تاكسون نبات يوالصنف النبات (UPOV) ،وفباتفاقية اليو 

 شروط منح حق  يواحد من أدنى املرتبات املعروفة وتستوف
ً
النبات، ويمكن تعريفه  ولديمستتماما

مجموعة  يمعين أو مجموعة التراكيب الوراثية، وتميزها عن أ وراثي  بالخصائص الناجمة عن تركيب

 لقدرتها على التكاثر دون تغيانباتية أخرى بإحدى الخصائص املذكورة على األقل، واعتبارها و 
ً
ر يحدة نظرا

(131).  

، وعلى مادة التكاثر )مثل البذور( كم ستئنافيةالهيئة اال  
ً
 اطبقت هذا التعريف على النبات كامال

نقضت قرار الفاحصين، ونصت على أن املطالبة ببراءة االختراع فى هذه القضية  ستئنافيةأن الهيئة اال 

                                                           

 Decision T49/83 Technical Board Of Appeal 3.3.1 GBA  GEIGY/propagating material)130(  راجع  
(July 26. 1983),  O.J.EPO 1984 

 حرفياً  لصنف Ciba Geigy، ويجب مالحظة أن التعريف الذى ورد فى قضية UPOV)131(  راجع المادة 1/6 من اتفاقية 

، استنساخ، هجين( التى يمكن أن تنمو بمثل هذه الطرق التى وبعة )خطوط، حبالنبات هو : أن األصناف المزرو

، 9/9تكون واضحة التمييز عن األصناف األخرى ومتجانسة بما فيه الكفاية وثابتة فى خصائصها الجوهرية )الماده 

(A) (c) (D) 6/1بالربط مع المادة  من اتفاقية   (UPOV)  .)  
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 ، وعلقت أن املعالجة الكيميائيةينباتات بالتعديل الوراث تعدال تقع داخل مجال تربية النبات.  ألنها 

 إلى أصناف نباتية جديدة. للبذور ال تعد توصال 

 
 
 Decision T320/87, Lubrizol (132)  القرار رقم  – ثانيا

الجديدة من التقنيات  ةالتركيبيوجد أن  األوروبيأن مكتب براءة االختراع  Lubrizolقرار وضح  

ن الهيئة إحيث   (133) يفى التربية التقليدية أنتجت نباتات وبذور ال تقع داخل تعريف الصنف النبات

  طريقة املطالب بمنحهاللوجدت أن ترتيب الخطوات  
ً
  براءة اختراع تمثل تعديال

ً
وجية لطرق بيول جوهريا

تبارها ال يمكن اع ختراع إل الطريقة املطالب بمنحها براءة ا لذلك فإنلكفاءة العالية للمنتج، لمعروفة و 

 ملا تعنيه املادة)
ً
، ولذا تكون قابلة ب( من إتفاقية البراءة األوروبية  -22طرقا بيولوجية جوهرية وفقا

 ختراع. إراءة للحصول على ب

 من قرار الهيئة اعتبر أن املنتج بهذه الطريقة يستحق الحصول على براءة االختراع يالجزء الثانويظهر أن  

حيث يجب أن  (UPOV)ضوء تعريف األصناف النباتية من قبل اليوبوف  يف (للنبات الهجين، والبذور  )

 يعد صنف وفي هذه الحالة، يخصائص، التجانس، والثبات الوراث تتوافر 
ً
 نبات ا

ً
 يا

ً
ختالف ال للحماية  مؤهال

 ون كيال فالنبات الهجين املنتج بالطريقة املطالب بمنحها براءة اختراع أما  .Heterozygous األمشاج 

 النبات الهجيأن التكاثر بطرق التربية التقليدية لذلك بالرغم من  مثلتربية حقيقية ل نتيجة
ً
 ن يكون مؤهال

 ل
ً
 صنفليكون  يالثبات الوراث اينقصه ات هذه النبات، ولكن يكون متجانسا

ً
 لذا التحمى كنبات ا

ً
صنف يا

 نباتي.

                                                           

 Decision T320/87 Technical Board Of Appeal 3.3.2 Hybrid Plants/Lubrizol)132(  راجع 
(Nov.10.1988), O.J.Epo 1990, 7/{Hereinafter Decision, T320/87) 

)133(  الطريقة المطالب بمنحها براءة اختراع وإن تضمنت خطوات متماثلة مع تكاثر النبات األصلي الذي عندما يهجن ينتج 

مختلف على األقل فى واحد من  ،للطريقة المطالب بمنحها براءة اختراع هجين مرغوب فيها، الخصائص األساسية

Heterozygoteتكوين الالقحة نتيجة التحاد األمشاج  عن النبات األصل. كانت الزيادة باالستنساخ إلنتاج نسخ   

 متماثلة بما فيه الكفاية للنبات األصل إلنتاج ذرية كبيرة هجين مرغوب فيها.
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الهيئة االستثنائية ملكتب براءة االختراع األوروبى الحظت أن هذه النباتات غير جديرة لحمايتها 

 ختراع الشكل الوحيد املتاح منإبراءة بلذلك تكون الحماية  (UPOV)من قبل اليوبوف  يكصنف نبات

 للماده )وفق ةحقوق امللكية الفكرية، ألن هذه النباتات لم تقع فى مجال األصناف النباتية املستثنا
ً
 -22ا

ب( من اتفاقية البراءة األوروبية. ولذا فإن الهيئة سمحت باملطالبة ببراءة اختراع للنباتات والبذور املنتجة 

 .بهذه الطريقة

 
 
 Plant Genetic Systems (1995)Decision T356/93. (134)القرار رقم    - ثالثا

ية ملكتب براءة االختراع عن السؤال املرتبط بمدى قابلية النباتات فائنالهيئة االست تجيبأول مرة 

 للحصول على براءة اختراع.  فف
ً
مجرد   تظهر  Lubrizolوقضية  Ciba Geigyقضية  ياملهندسة وراثيا

 جزء مكمل ملمارسة االختراع، خصو بمثابة تعد  ياتات التملنح حق املطالبة ببراءة االختراع للنب رغبة
ً
صا

 لنموذج اليوبوف النباتيعندما تكون النباتات غير جديرة بالحماية بحق الصنف 
ً
الهيئة  .135وفقا

 ناملسرطبخصوص الفأر  فاردجدت أن قرار هاو ، 1990فى عام  األوروبية ملكتب براءة االختراع ئنافياالست

، ويؤيد وجهة النظر هذه أن املادة )يدعم ويساند براءة ا
ً
ب( من اتفاقية  -22الختراع للفأر املهندس وراثيا

                                                           

 Decision T356/93. Technical Board of appeal 3.3.4, Plant Cells/plant genetic systems)134(  راجع  
(Feb. 21. 1995), O.J. EPO 1995,545, (Hereinafter, Decision T356/93.) 

نظام قانونى لتوفير حماية لألصناف النباتية الجديدة على المستوى الدولى، وأسفرت الجهود التى بذلتها الدول االوربية  -  135
االتفاقية الدولية لحماية األصناف النباتية الجديدة  يوه 1261ديسمبر  9عن إبرام أول اتفاقية دولية فى هذا المجال فى 

International Convention for the Protection of New Varieties Plants    وقد أنشأت االتفاقية اتحادا . 
بالفرنسية  يسميضم الدول األطراف فى االتفاقية  دوليا   Union Pour la Protection des Abstention Vegetables'  

( نسبة إلى األحرف األولى من تسميته باللغة الفرنسية. وهو منظمة دولية مستقلة UPOVويعرف هذا االتحاد باسم اليوبوف )
مدينة جنيف بسويسرا .  يف ييقع مقرها الرئيس  
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على وجه التعميم ألن براءة االختراع يمكن أن  Living Materialاملادة الحية  يالبراءة األوروبية لم تستثن

 املنتجة بالطرق البيولوجية الدقيقة 
ً
 .(136)تمنح لألصناف الحيوانية املهندسة وراثيا

 قابلة للحماية  ويستنتج من القرارات املبكرة أنه يفترض
ً
 أيضا

ً
أن تكون النباتات املهندسة وراثيا

 التفاقية البراءة األوروبية إلختراعببراءة ا
ً
منحت  1990 عام يقضية األنظمة الوراثية للنبات ف يفف .وفقا

 (Herbicide)يقاوم األعشاب الضارة  (Basta)براءة االختراع األوروبية للطرق واملنتجات التى تجعل النبات 

 باستخدام الهندسة الوراثية. 

الضارة  تكون مقاومة لألعشاب ياملطالبة ببراءة االختراع كانت للنباتات والبذور وخاليا النبات التو 

 Foreign  nucleotide Sequence Incorporatedة فى مورثها بيأدمج فيها سلسلة النيوكليويدات األجن يالت

Into its genome  
ً
 .(137)، وطرق عمل واستخدام النبات املهندس وراثيا

بعد تأييد منح  The Green peace Organizationاعترضت منظمة السالم األخضر 1996عام  يوف

مقتنعة  مةنظرا لكون املنظ، ئنافيةقرار الهيئة الفنية االست ئنافنظمة باستهذه املو قامت  االختراعبراءة 

 نها تشكل صنفإالحصول على براءة اختراع.  حيث  تمنح امكانيةال /ب 22ة بأن املاد
ً
 نبات ا

ً
 مستثن يا

ً
ى وفقا

 .ب( من اتفاقية البراءة األوروبية -22للمادة )

  النباتاتحاولت أن تبرهن بأن الهيئة االستئنافية  
ً
راءة ب يتم حمايتها من خالل املعدلة وراثيا

 لالنظمة الوراثي االختراع
ً
 وال تتضمن صنف ة،وفقا

ً
 منفرد ا

ً
 ئنافيةوجدت الهيئة االستو ، A Single Variety ا

واحد من أدنى املرتبات  يمجموعة تندرج فى تاكسون نبات يأن مصطلح األصناف النباتية يمنح أل 

 التفاقية اليوبوف 
ً
 يوالتأم ال، ،  (UPOV)املعروفة.  بصرف النظر عما إذا كانت مؤهلة للحماية وفقا

                                                           

 Decision T19/90. On Eomouse/Harvard, O.J.EPO 1991,476. After This decision,  The)136(  راجع  
Board of appeal remitted the case to the examination Division, Which Found the claims 
patentable because "non-human mammals and"  have a higher toxonomicrank than 
"animal varieties” Id.at 582 

 .Decision T356/93. Section I, at 546-48)137(  راجع  
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باستخدام هذا التعريف من قبل  .(138)خصائص ذات الصلةال وثابتة - بما فيه الكفاية -تجانسة تكون م

 تكون أصنافو افية، تئنالهيئة االس
ً
 وجدت أن النباتات املهندسة وراثيا

ً
الذى يطالب  املنتج  .نباتية جديدة ا

 يتضمن أصنافو بمنحه براءة اختراع 
ً
 للماد نباتية يكون غير قابل للحصول على براءة ا

ً
 -22ة )اختراع وفقا

الخاليا من النباتات املهندسة وراثيا ال تقع داخل تعريف الصنف أما ب( من اتفاقية البراءة األوروبية، 

ية لمنتجات البيولوجوكذلك األمر بالنسبة لقابلة للحصول على براءة اختراع ي، ولذلك تكون النبات

 للمMicrobiological Productsالدقيقة 
ً
 . (EPO) يمارسة الشائعة من مكتب البراءة األوروب( وفقا

 الفرع الثالث

 فى قرار األنظمة الوراثية للنباتات يتعريف الصنف النبات

ب( من اتفاقية البراءة األوروبية فيما يتعلق باألصناف النباتية عن  -22فصل مجال املادة ) تم

بتوسيع مجال تعريف الصنف   (UPOV)بوف مجال حماية األصناف النباتية املقدم من قبل اتفاقية اليو 

إلى حد ما ب( من اتفاقية البراءة األوروبية. الهيئة االستئنافية أزالت  -22كاملستخدم فى املادة ) يالنبات

 على قضية يالتم
ً
بإزالة الشروط  (Lubrizol, Ciba Geigy)يز بين النباتات واألصناف النباتية تأسيسا

 املطلوبة ليكون النبات جدير 
ً
  يبالحماية بالصنف النبات ا

ً
األنظمة  .(UPOV)التفاقية اليوبوف  وفقا

 -22األول من املادة ) القسملم يأخذ بعين االعتبار  يالوراثية للنبات وضحت أن مكتب البراءة األوروب

  .140الحماية يبعض املادة النباتية من نوع يهذا القرار قد يستثن. (139)ب( من اتفاقية البراءة األوروبية 

                                                           

  Decision T356/93. Par. 23. At 571)138(  راجع 

 Double Protection – Granting both patent and plant varieties protection was)139(  راجع  
prohibited under the 1961 and 1978 version of UPOV.  The 1991 Version on longer 
prohibits double protection.  Countries who have amended their national plant variety 
legislation to conform with UPOV 1991 no longer have this prohibition,  See 
http://www.UPOV.int/eng/convntns/htm 

  - الحماية وفقاً التفاقية اليوبوف أو الحماية كبراءة اختراع.140
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 تكون صنف
ً
 على سبيل املثال النباتات املهندسة وراثيا

ً
 نبات ا

ً
 غير قابل للحماية ببراءة االخ يا

ً
تراع وفقا

  يال يملك التميز أو التجانس الجين كما أنه ،ب( -22للمادة )
ً
 لنم أو الثبات ليكون مؤهال

ً
وذج للحماية وفقا

. هذا القرار Lubrizolئة تجنبه فى قضية أرادت الهي الذياملوقف هو ، وهذا بالضبط (UPOV)اليوبوف 

 فصل االستثناء لألصناف النباتية ف
ً
أ( من اتفاقية  -22من املادة )ي ب( عن املبدأ األخالق -22املادة ) يأيضا

  .(141)البراءة األوروبية 

 Enlargedتم استئناف قرار األنظمة الوراثية للنبات أمام الهيئة االستئنافية العليا )املوسعة(  

Board Of Appeal  (142)  بسبب التناقض بين قرار األنظمة الوراثية وقرارات مكتب براءة االختراع السابقة

 .ب( من اتفاقية البراءة األوروبية فيما يتعلق باألصناف النباتية والحيوانية -22تفسير املادة )حول 

 توضيح يرئيس مكتب براءة االختراع األوروب وقد طلب
ً
عرفة ما إذا مل ئنافية العليامن الهيئة االست ا

 للمادة )الحصول على املطالبة بهذه البراءة تتعارض مع املنع من  كانت
ً
ب( من  -22براءة االختراع وفقا

                                                           

141(European Patent Convention (EPC 1973) Article 53 

 Exceptions to patentability 

European patents shall not be granted in respect of: 

 (a) inventions the publication or exploitation of which would be contrary to "order public" or 

morality, provided that the exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because 

it is prohibited by law or regulation in some or all of the Contracting States; 

 (b) plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or 

animals; this provision does not apply to microbiological processes or the products thereof. 

 

 Decision G3/95, OP. Of the Enlarged Board of Appeal (Nov. 27, 1995), O.J. 1996, at)142(  راجع  
169 (Hereinafter, Decision G3). 
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 األصناف النباتية أو الحيوانية املطالب بمنحها براءة اختراع ، وذلك عندما تكون براءة األوروبيةالاتفاقية 

 ليس صنف يأ يأو حيوان يتنحصر فى صنف نباتال 
ً
 منفرد ا

ً
 . ا

نه ال يوجد تناقض بين القرارات إالهيئة االستئنافية العليا، قررت أن السؤال غير مقبول، حيث 

بينما ال معروف باستخدام معالجة كيميائية هامة،  ينبات بمنح حماية لصنف (Ciba, Geigy)دعوى  في

 ملادة التكاثر لألصناف النباتية فى الشكل اتمنح الحماية 
ً
املنازعة بخصوص املطالبة أما . (143)لثابت وراثيا

ة بالتعديل املطالب فإن يببراءة االختراع لألنظمة الوراثية للنبات على وجه الدقة بخصوص الصنف النبات

 ملا بينه تنقيح اليوبوف فتحمى أصناف نباتية، ى نفسه للتوصل إل يالوراث
ً
 .1991لعام  (UPOV)وفقا

إلى  أشار  يمكتب البراءة األوروب، Plant Genetic Systemsلوراثية للنبات بمراجعة قضية األنظمة ا

 الذ ي االلتزام القو 
ً
عديل تم التوصل إليه بت يبثبات سياسته فيما يتعلق بأن النبات املهندس وراثيا

 مادته الجينية يعد صنف
ً
 نبات ا

ً
 يا

ً
 .، ورفض الدعاوى ملثل هذه النباتات املعدلة وراثيا

 كانت  
ً
 The Technical) يأمام الهيئة الفنية ملكتب براءة االختراع األوروب Novartisقضية حديثا

Board Of EPO)  تم االستئناف من قبلNovartis ختبار لتحديد ما إذا إ، وهذا االستئناف اعتبر قضية

 للممارسات الشائعة ملكت
ً
 وفقا

ً
براءة  بكان يمكن الحصول على براءة اختراع للنباتات املهندسة وراثيا

  يخذ فأ. القرار ياالختراع األوروب
ً
لحماية اختراعات التكنولوجيا  األوروبيمن التوجيه  االعتبار أن كال

لحماية املزدوجة ببراءة التنفيذ والتي تسمح با حيز 1991الحيوية، ودخول اتفاقية اليوبوف لعام 

الهيئة دافعت عن الرؤيا املعلنة فى ،، Novartisفى قضية  .(144)األصناف النباتية حماية  بحقاالختراع، و 

                                                           
 ، ويمكن القول هنا بأن مكتب البراءة األوروبى تدرج فى تبرير األسباب التي تمكن من 143IJ. Par 2 at 176( راجع (

على نحو أدى فى النهاية إلى الحماية الفعلية للنباتات المهندسة وراثياً  ،منح براءة االختراع للنباتات المهندسة وراثياً 

فى قضية  يظهرذاتها )كما  Novartis. ) 
 Tim Reports, EPO/patents/patentability of Genetically modified plants :  Novartis)144(  راجع  

AG/plant varieties, 20 April 1998,  New Section : National Reports at N-193 (discussing 
unpublished Decision T1054/96,  technical  Board of appeal (July 6, 1998 plant 
varieties/Novartis 
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ا لذ .جديد يألن ثبات الجين املدخل إلى املادة النباتية يحتم إنتاج صنف نبات  ،األنظمة الوراثية للنبات

 غير مسموح بها أمام مكتب براءة االختراع األوروب فإن
ً
، إال ياملطالبة ببراءة اختراع للنباتات املعدلة وراثيا

 تحإذا تم التعديل 
ً
 .ملنحه براءة اختراع ي،بالتنازل عن حق املطالبة بالصنف النباتديدا

 للنظرة الحرفية  . Literalوالنظرة الحرفية  Substantiveبين النظرة الجوهرية  ميزتالهيئة   
ً
ووفقا

رة النظ ، أماواحد أو أكثر يصنف نبات يحددت تسميته ففقد فقط لذا  يالدعوى تكون لصنف نبات

يقع داخل مجال  ش يءلكل  تكون  تأخذ كل مجال الدعوى على أساس أن براءة االختراعنها فإالجوهرية 

املطالبة بمنح براءة اختراع األصناف  يمكن فعندئذ الجديدة، األصناف يالدعوى إذا كانت الدعوى تغط

 
ً
ية اف النباتالهيئة النظرة الجوهرية للدعوى فيما يتعلق بما إذا كانت األصنوأكدت ،  (145)النباتية أيضا

 صبفحب( من اتفاقية البراءة األوروبية ألن النظرة الحرفية ال تسمح للمراجعين  -22املادة ) تحتتقع 

 تقع تحت االستثناء للمادة ) .(146)دعوى لا جوهر 
ً
 -22الهيئة رفضت الحجة بأن النباتات املهندسة وراثيا

ب( استثنت األصناف النباتية والحيوانية  -22ب( من اتفاقية البراءة األوروبية بالرغم من أن املادة )

 اوتم وضع استثناء للطرق البيولوجية الدقيقة ومنتجاته ا،أساسها بيولوجية إلنتاجه يف يوالطرق الت

 بالرغم من أن تقنيات الهندسة الوراثية استخدمت كثير 
ً
 من الخطوات التى يمكن أن تعتبر طرق ا

ً
 ا

 بيولوجية دقيقة. الهيئة وجدت أن األصن
ً
 طرق منتجة بليست  ،اف النباتية أو الحيوانية املعدلة وراثيا

يتعلق  فيما ،عتبر أصناف غير قابلة للحصول على براءة اختراعت ولذا ،رفصبيولوجية دقيقة على نحو 

 . ب( من اتفاقية البراءة األوروبية -22ملادة )من ااألول  بالقسم

 املطلب الثاني

 االختراع األوروبالسياسة املستقبلية ملكتب براءة 
 
 ي بخصوص حماية النباتات املهندسة وراثيا

                                                           

 Decision T1054/69. Par. 16, Quoted in Reports, Novartis Supra note 25, at N-193)145(  راجع  

 Id., Pars. 15820. Cited in Reports, Novartis supra note 25, at N-193)146(  راجع  



 

 

106 

 نبحث السياسة املستقبلية ملكتب براءة االختراع األوربي في فروع ثالثة.

 الفرع األول 

 على براءة اختراع
 
 مدى قابلية حصول النباتات املهندسة وراثيا

د عرضت الهيئة الفنية ، وقNovartisجلسة لسماع استئناف  تانعقد 1992أكتوبر عام  12فى  

، The Enlarged Board Of Appealاالستئنافية أربعة أسئلة على الهيئة االستئنافية العليا )املوسعة( 

  ى ان فحو وك
ً
على براءة االختراع،  (147)هذه األسئلة يدور حول مدى قابلية حصول النباتات املهندسة وراثيا

 :يويمكن إيراد هذه األسئلة على النحو التال

إذا كانت  ليحدد ما  براءة االختراعلطلب  ي مدى يقوم مكتب براءة االختراع بفحص جوهر  يإلى أ  - 1

 للمادة )
ً
تمنح فيما يتعلق لن ألن براءة االختراع ، (EPO) أم ال ب( -22الدعوى مقبولة وفقا

طرق على ال وال يطبق ذلكباألصناف النباتية أو الطرق البيولوجية الجوهرية إلنتاج النباتات 

 وهل الدعوى أوضحت ذلك؟، االبيولوجية الدقيقة أو منتجاته

براءة  منح تعمنبمفرده  ليس كل ،حدد فيها أصناف نباتية والتيهل الدعوى املرتبطة بالنباتات   - 6

 للمادة )
ً
تتضمن أصناف  املطالبة ب( من اتفاقية البراءة األوروبية، بالرغم من أن-22االختراع وفقا

 ؟نباتية

( من إتفاقية البراءة األوروبية يؤخذ فى االعتبار عندما تكون الدعوى 22/6هل حكم املادة )  - 2

 ؟ (148)مقبولة

                                                           
 147Enlarged Board of appeal: Referral by Boards of appeal, O.J.EPO 1997, 551, this(  راجع (

question is also published in reports, Supra note 25, 20 Eipr. 1998, at N-193. 
 Article 64 EPC.  Rights conferred by a European patent, (2) if the Subject – matter)148(  راجع  

of a European patent is a process, the protection conferred by the patent shall extend to 
products directly obtained by such process. 
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 يحتوى على األقل جين يكل نبات منفرد من ذلك الصنف الذ يف يهل الصنف النبات  - 2
ً
 واحد ا

ً
 ددمح ا

ً
 ا

يقع   - Recombinant Gene Technologyاملركب  (DNA) عن طريق تقنية ال -أدخل إلى النبات

اف صنلأل تمنح  لنتلك البراءات  حيث إن ب( من اتفاقية البراءة األوروبية، -22خارج أحكام املادة )

ذلك الحكم ال يطبق على الطرق   أم أن النباتية أو الطرق البيولوجية الجوهرية إلنتاج النباتات

 البيولوجية الدقيقة أو منتجاتهم؟

  لبيان يملكتب براءة االختراع األوروب ةفرص يلت ستعطقبهذه األسئلة إذا 
ً
 سياسته رسميا

 
ً
 3(149) بخصوص النباتات املهندسة وراثيا

 الفرع الثاني

 يالتطورات الحديثة فى االتحاد األوروب

 Directive 98/44/EC.  On the legalالختراعات التكنولوجيا الحيوية  يالتوجيه األوروب

ventionsprotection of Biotechnological in عشر ، أي بعد (150) 1991يوليو  20 يدخل حيز التنفيذ ف

 
ً
 European Commissionول اقتراح ملسودة التوجيه من قبل املفوضية األوروبية تالية أل سنوات تقريبا

 
ً
 . فيما يتعلق باختراعات التكنولوجيا الحيوية ليعد دليال

حفيز صناعة التكنولوجيا الحيوية ملنح تهي  1911عام   من التوجيه املقترح الجوهريةاألهداف 

ختراعات التكنولوجيا الحيوية، وملنع التفاوت بين قوانين براءة االختراع الوطنية ال ختراع ال ببراءة ا حماية

 للمنتجات الحاصلة على براءة اختراع ي للدول األعضاء فى املجموعة األوروبية، ملنع إعاقة التبادل التجار 

                                                           

  )149(The Enlarge Board of appeal :  Communication from the Enlarged Board of appeal 
concerning Case G1/98, O.J.EPO 1998, 509. 

 Directive 98/44/ECOF the  European parliament and the council of 6 July 1998 on)150(  راجع 
the legal protection of Biotechnological inventions, 1998 O.J.L.213, at 0013-2/(hereinafter 
Biotechnology patent Directive). 
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وانين براءة االختراع الوطنية، كما أن عدم حماية اختراعات التكنولوجيا عن ق ة، وهذه مستقل(151)

 أوروبا.  يالحيوية تمنع االستثمار وتطوير صناعة التكنولوجيا الحيوية ف

 European (EP) يأرسل إلى العديد من لجان العمل فى البرملان األوروب 1911التوجيه املقترح عام  

Parliament لق بكثير من الجوانب االقتصادية، واألخالقية، واالجتماعية .. إلخن النقاش تعإ، وحيث، 

   التقدم ملدة سنتين.ساهم بتأخير فإن ذلك 

 على اقتراح املفوضية 22أجرى   يللبرملان األوروب 1996بعد أول اجتماع عام 
ً
العديد منها  ،تعديال

نونية الختراعات التكنولوجيا الحيوية ملجلس التوجيه للحماية القا 1992القتراح املعدل عام ا يأدمج ف

أزال الغموض املرتبط بالقابلية للحصول على براءة االختراع للمادة  1992التعديل املقترح عام . (152)

تتضمن النباتات  Biological Material -بإثبات أن املادة البيولوجية ي،االتحاد األوروبمن قبل الحية 

 األجزاء النباتو  والحيوانات
ً
أن تكون  يجب  -باستثناء األصناف النباتية والحيوانية )ية والحيوانيةأيضا

  1992جديرة بالحماية ببراءة اختراع.  التعديل املقترح عام 
ً
حماية ببراءة االختراع الستخدامات المنح أيضا

اية لم نهال يبخالف الطرق البيولوجية الجوهرية.  ولكن ف ااألصناف النباتية والحيوانية أو طرق إنتاجه

حل للتوصل لوالبرملان األوروبى  Council of ministersيتم التوفيق بين اجتماعات مجلس الوزراء 

والبروتينات  Genesوالجينات  Human cellsاملنازعات بخصوص منح براءة االختراع للخاليا البشرية 

                                                           

 Commission Proposal for a council Directive on the legal protection of)151(  راجع  
Biotechnological inventions,  1989 O.J.C10, at 3 (Proposed Oct. 1988, published Jan 13, 
1989). 

 152Amended Proposal for a council Directive on the legal protection of Biotechnological(  راجع (
inventions, 1993 O.J.C 44, at 36.  
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Proteins. وب عدم منح حماية على عدم تغيير رؤيته بخصوص وج يأصر البرملان األوروب ،1992 يفف

 . (153) ي من أجزاء الجسم البشر  يببراءة اختراع أل 

صوت،  110صوت إلى  620التوجيه املعدل بنسبة  يرفض البرملان األوروب 1992فى مارس  كما انه 

يتم وقف التسوية مع مجلس الوزراء برفض  األوروبيول مرة فى تاريخ البرملان وأل  ،(154)صوت  662وامتناع 

 (.Conciliation Committee) توفيقلجنة القرار 

عام  ياملفوضية اقترحت مسودة جديدة لتوجيه براءة اختراع التكنولوجيا الحيوية التى تم تبنيها ف 

مسودة التوجيه  1992فى يناير  Legal Affairs Committeeون القانونية ؤ ، وعرضت على لجنة الش1992

 لتضمن تغبعد 
ً
ة.  ة بالقابلية للحصول على براءة االختراع لألجزاء البشرييرات هامة مرتبطيتنقيحها كثيرا

القابل  Inventionبين االختراع  وميزت ي النسخة املنقحة منعت منح براءة االختراع ألجزاء الجسم البشر 

قابل للحصول على براءة اختراع، ومواجهة الغير  Discoveryللحصول على براءة االختراع، واالكتشاف 

 . Issue Of Animal Sufferingحيوانات قضية معاناة ال

وصدق عليها من قبل  1992نوفمبر  فيتم تبيينها من قبل مجلس الوزراء  هذه النسخة املنقحة

 على اال األوروبيالبرملان فى أول اجتماع. البرملان 
ً
بواسطة  1991مايو عام  16املعدل فى  حتراقصدق رسميا

 للدول األعضاء  262صوت من  222) ويتعن التص 62مع امتناع  21 مقابلصوت  226
ً
 كليا

ً
صوتا

                                                           

 Biotechnology Conciliation committee postponed,  Reuters (Oct. 18, 1994) and see)153(  راجع 
also conciliation committee fails to Agree on protecting innovations, Euro, info. Serv. 
(Nov. 25, 1994) 

 Decision on the Joint text Approved by the conciliation committee for a European)154(  راجع 
Parliament and Council Directive on the legal Protection of Biotechnological inventions, 
(C4-0042/95-94/0158 COD, O.J. C68, at 26. 
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يونية  12االقتراح املعدل للتوجيه فى  تبنتاألغلبية فى مجلس الوزراء  .(155)( ياملشاركة فى البرملان األوروب

 .كل من بلجيكا وإيطاليا إمتنعتهولندا ضد التوجيه و  ت، وصوت1991

 20الجريدة الرسمية فى  ينفيذ وتم نشره فتوجيه اختراعات التكنولوجيا الحيوية، دخل حيز الت

 لتنفيذ أحكامه. 6000يوليو عام  20حتى  وتم منح الدول األعضاء أجال  1991يوليو عام 

 الفرع الثالث

 االختراعبخصوص براءة  األوروبيأثر التوجيه على االتحاد 

بخصوص  -روبياألو ( من هذا التوجيه أنه يهدف إلى وضع سياسة لالتحاد 1أوضحت املادة رقم )

لها تأثير على كل الدول األعضاء بغض النظر عن املمارسات   -يويةالحتكنولوجيا البراءات اختراعات 

تحمى اختراعات التكنولوجيا الحيوية وس .املوجودة لقوانين براءة االختراع والسياسات للدول األعضاء

 لقانون براءة االختراع 
ً
 .لبراءة االختراع الوطنية قوانينالل أحكام يعدوهذا يتطلب ت الوطني،وفقا

بخصوص  Chapter II  الثانيالحسبان أحكام هذا التوجيه الفصل  فيليؤخذ  ضرورياإذا كان   

مجال الحماية باإلضافة إلى إزالة العقبات املوجودة بخصوص براءة اختراع التكنولوجيا الحيوية 

الحماية املمنوحة ببراءة االختراع للمادة فإن  أمكنوالسماح بمد الحقوق االحتكارية لبراءة االختراع كلما 

 Propagationمن خالل التكاثر  ةمشتق Biological Materialالبيولوجية ستمتد ألى مادة بيولوجية 

 Genetic Informationملعلومات الوراثية اختراع إبراءات  ،للمادة األصلية Multiplicationواملضاعفة 

 تتضمنها املادة الجينية.  مادةكل وسوف تتسع لتشمل 

 أتاح التوجيه الترخيص  
ً
لسماح با Compulsory Cross Licensing (156)املضاد  اإلجباري أيضا

 يعد انتهاكوبالتالي ال  ،للمربين باستغالل حقوق األصناف النباتية
ً
ح لصاحب والسما ، براءة االختراعل ا

                                                           

 Biotechnology :  MEPS,  Give Formal Approval for patenting inventions European)155(  راجع  
Report, European info Serv. (May 16, 1998). 

 ,156Directive 98/44/ECOP.cit Article 1 from Chapter I(  لمزيد من التفصيل راجع أحكام التوجيه األوروبي (
Chapter II, and Chapter III.  Patentability,  Scope of protection, compulsory cross licensing 
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وجيه ، والتيلفة عن انتهاك حق الصنف النباتتعد مخت يبراءة االختراع باستغالل براءة االختراع الت

، يعتشر  إصدار يمكن أن يجبر الدول األعضاء على  يمدعوم بقوه تنفيذية من االتحاد األوروب ياألوروب

لم  يالت ،البراءة األوروبية ةعن اتفاقيالتهديد بالعقوبات، وهذه القوة التنفيذية مختلفة من خالل 

 ة.القوانين الوطني يتستبدل أو تلغ
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 الخاتمة

 

 بجانب ميزاتها حيث يمكن استخدامها ملواجهة 
ً
إن لتطبيقات تقنية الهندسة الوراثية أخطارا

املجاعات التي يتعرض لها العالم اليوم، ومقاومة كثير من الفيروسات وحماية العشرات من الكائنات 

ت عديدة في مجتمعاتنا، املعرضة لالنقراض من الوصول الي هذا املصير، كما تم استخدامها في مجاال 

 ذو أضرار على البيئة وصحة اإلنسان، بالتالي يجب وضع 
ً
 عكسيا

ً
وهي بجانب ذلك يمكن أن تحدث تأثيرا

قواعد لالستفادة منها بشكل آمن فيجب استغاللها بما يفيد االنسان والبيئة باالتجاه الى استغالل ميزاتها 

 ألن هذا القرن سيكون 
ً
قرن العلوم الوراثية نتيجة التطورات االيجابية  والبعد عن مخاطرها نظرا

 والسلبية التي تستخدمها هذه العلوم والتي ستغير معالم حضارة االنسان في العالم.

 ذو حدين وأصبحنا نحن املستهلكين حقل تجارب الكتشافات العلماء  
ً
وقد أصبح هذا العلم سالحا

ة علم كأي علم آخر علينا أن نتوخى الحذر وأن نقوم خاصة في دول العالم النامي، وألن الهندسة الوراثي

بدراسات وافية تغطي جميع النواحي قبل اإلقدام على هذا النوع من التجارب التي تمكننا من االستفادة 

منها في جميع مجاالت الحياة، فتقنية الهندسة الوراثية يمكن أن تستغل لخدمة اإلنسان واملحافظة 

 على حقوقه وطموحاته وتوفي
ً
 عكسيا

ً
ر الكثير من احتياجات املجتمعات ومطالبها، كما قد يكون لها تأثيرا

فتؤدي إلى تدمير القيم واألخالقيات وتؤدي إلى الكثير من الكوارث ويكون الهدف منها مجرد تحقيق 

إنجازات علمية ومصالح مالية دون النظر الى ما تجره على االنسانية من خراب ودمار، فيجب على 

 الدولي أن يوجه اهتماماته إلى الجانب االيجابي الستخدام الهندسة الوراثية بما يفيد البشرية . املجتمع
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 التدقيق املالي و متطلبات الفعالية مس

 

        إسماعيل الحنان 

     املصطفى قسماوي 

 
 -كلية الحقوق سال   -باحثين بسلك املاستر 

 

  مقدمة                       

اية األلفية الثالثة بأهمية املالية العامة واشكاالت الرقابة عليها، راجع  الى ان االهتمام املتزايد مع بد      

قدسية املال العام ومدى تأثيره على تقدم الدولة من كافة النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية، 

عمل لوالى التطور الذي طرأ على السياسة املالية باملغرب والتي اصبحت تستهدف تعبئة كل أدوات ا

الحكومي ألجل تدبير فعال للمال العام، سواء من حيث ترشيده وحسن استعماله وإضفاء الشفافية 

عليه، او من حيث الحفاظ على التوازنات االقتصادية الكبرى، وإعطاء أهمية متزايدة للقطاعات 

 . 157االجتماعية

 رقابية آليات وتبني الكالسيكية قابيةالر  اآلليات تجاوز  إلى الحالي العصر في ل والدم وقد اتجهت معظ      

 والخاص، العام القطاع في ونجاعتها فعاليتها عن وبرهنت شمولي، توجه وذات بالديناميكية، تتسم حديثة

 على واملؤسسات اإلدارات تدبير متطلبات فرضته االختيار هذا التدقيق، ألية نجد اآلليات هذه ومن أبرز 

 .تواجهها التي واإلكراهات سواء حد

                                                           
 .4، ص:9019ولى دار نشر المعرفة، الطبعة اال نجيب جيري، الرقابة المالية بالمغرب بين الحكامة المالية ومتطلبات التنمية، -157 
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 لتشمل مجاالت تطبيقاتها امتدت بحيث ، ملحوظا تطورا التدقيق آلية شهدت وفي السنوات االخيرة       

 وتقويم لعقلنة وأداة واملالي واملؤسس ي اإلداري  للتدبير أو علما فن أصبح  التدقيق لكون  نظرا متعددة،

 . املناسب القرار واتخاذ الوظائف

 النقدي الفحص في تتجلى متعددة وسياسات مناهج حصيلة تقويمل مجاال التدقيق يشكل أن كما     

أو  اإلدارة نشاط لتدبير املتبعة العمليات وجميع واملحاسباتية، املالية املعطيات جميع رقابة يفيد الذي

 . املؤسسة

 وقد )الالتينية الحضارة الفرعونية، مصر( قديمة جد أصول  إلى يعود التدقيق مفهوم أن البعض ويرى 

 عشر التاسع القرن  من ببريطانيا، وابتداء  عشر والرابع عشر الثالث القرنين خالل هامة تطورات عرف

 فيرى  األخر البعض أما ، 158والتطبيقية النظرية جوانبه في تطورا سيشهد حيث األمريكية املتحدة بالواليات

 إلى األوديت مهنة وترجع واالستماع، اإلنصات وتعني "أوديت" بالالتينية عليه يصطلح كما التدقيق أن

   "األوديتورز "من مجموعة نصب الذي "األول  إدوارد "وامللك الفرنس ي "شارلومان "عهد في "دومينيكي امليس"

159  

 تقنية   العتماد دعوة 1993 يوليوز  19 بتاريخ األول  للوزير املوجهة امللكية الرسالة شكلت املغرب وفي        

 املراقبة في التقليدية األساليب تجاوز  على التجربة هذه أبانت حيث ةالعمومي القطاعات في التدقيق

لتطبيق  الترابية والجماعات العمومية املؤسسات خضعت إثرها على والتي الحديثة الرقابية املناهج وتطبيق

وفيما يتعلق بالتدقيق كمفهوم فإن املختصين املغاربة لم يتفقوا على مصطلح موحد  160نظام التدقيق

                                                           
 في الدكتوراه لنيل أطروحة والمالية، اإلدارية السياسية القانونية األسس في نقدية محاولة بالمغرب، المحلية المالية على الرقابة ، فريج سعيد -158 

 . 44 .ص ، 1997 - 1998 الجامعية السنة البيضاء، بالدار الحقوق كلية الثاني، الحسن جامعة العام، القانون
 
  واالقتصادية  يةنالقانو العلوم كلية التنمية، و قتصادالوا لقانونل المغربية المجلة الجهوي، والتقويم والتدقيق الفحص خدري، إدريس -159  

 كامةالح بين بالمغرب، المالية الرقابة جيري، نجيب : في ذكر. 94 .ص ، 2001 السنة ، 45 العدد ، الشق عين الثاني، الحسن جامعة ،واالجتماعية
 الجديدة، المعارف مطبعة ، المعرفة النشر دار والقضائية، القانونية المعارف سلسلة المغربية، الحقوق مجلة منشورات التنمية، ومتطلبات المالية

 . 214 - 213 .ص 2012 األولى، الطبعة الرباط،
 
 العلوم كلية العام، القانون في الماستر شهادة لنيل رسالة ،"كنموذج بالمغر بنك  "المغرب في الحديث العمومي بالتدبير التدقيق تقنية بنيفو، هدى-160 

 . 7 .ص ، 2015 - 2014 - الجامعية السنة البيضاء، الدار أكدال، الخامس، محمد جامعة واالجتماعية، واالقتصادية القانونية
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نجد بعضهم يستعمل كلمة افتحاص او تدقيق او مراجعة او رقابة مالية، واملالحظة التي تفرض ، اذ 

نفسها هو انه حتى على مستوى الدول العربية بالرغم من االنتماء املشترك للمنظمة العربية لألجهزة 

يات ومفاهيم ليس هناك قاموس محدد  حول استعمال تقن)   ARABOSAIالعليا للرقابة على املال العام )

الرقابة املالية او حول التدقيق، لكن يظهر ان املشرع املغربي فصل في هذه النقطة حيث ان قانون 

بكلمة تدقيق رغم ان عددا من الخبراء ال يزالون يستعملون مصطلح   auditشركات املساهمة، ترجم 

 .161رقابة مالية او افتحاص

 .162اول البيانات املالية وعلى االعالم واالخبار املتبادلوترتكز آلية التدقيق على تحليل املعطيات وتد

 أساس باعتبار هذا االخير  أهميته وإدراك التدقيق بنظام االهتمام من انطالقا املوضوع أهمية هذا وتتجلى

 العصر في أهمية كبرى  التدقيق  موضوع يكتس ي كما، خاصة أو عامة كانت سواء إدارة أو مؤسسة كل نجاح

 . املاضية العصور  في عليه كان مما أكثر الحديث

 املراقبة نظام يطرحها التي اإلشكالية طبيعة مقدمتها في تأتي العوامل من مجموعة تضافر إلى ذلك ويرجع

  .املستويات جميع علىوالخارجية   الداخلية

ق الفعالية يوبالتالي فاملوضوع له مجموعة من املتغيرات املستقلة التي تلف وتحيط بمتغير تابع مفاده تحق

في  التدبير استنادا الى تقنيات التدقيق املالي، هذا املتغير التابع نتج عن متغيرات مستقلة عدة تتمحور 

أساسا حول املبادئ  واألسس التي يقوم عليها نظام التدقيق املالي والخصائص املميزة له، الى جانب 

 املتغير التابع. اكراهات متعددة لها دور كبير في الحيلولة دون تحقيق هذا

 

                                                           
 .914 :ص بق،سا مرجع التنمية، ومتطلبات المالية الحكامة بين بالمغرب المالية الرقابة ، جيري جيبن -161

روحو، مالية الجماعات الترابية بين واقع الرقابة ومتطلبات التنمية،، منشورات المجلة المغربية لإلدارة المحلية و التنمية، بعبد اللطيف  -162 

 .113، ص:9016الطبعة الثانية، 
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تحقيق  في  التدقيق املاليالى  أي حد ساهمت تقنيات  : التالية اإلشكالية طرح إلى يدفعنا ما وهو

 ؟الفعالية

 

  : الفرعية األسئلة من مجموعة عنها تتفرع اإلشكالية هذه

 التدقيق املالي؟ لنظام النظري  اإلطار هو ما -

 ؟ وأهدافه معاييره هي وما   -

 ؟ ودورها في تحقيق التنمية  ت التدقيق هي آليا وما   -

  التدقيق املالي؟ آليات تواجهها  التي اإلكراهات هي وما -

 وما هي سبل وآفاق تطوير تقنيات التدقيق املالي ؟ -

 املنهج في تمثلت منهجية، ببنية االستعانة فرضت عنها املتفرعة واألسئلة الرئيسية اإلشكالية معالجة إن

 وفي سبق ما وبناء على الداخلية املراقبة نظام في بالبحث أساسا التدقيق يجرى  امنظ لكون  نظرا الوظيفي

 : مبحثين أساسيين وفق تقسيمه على العمل تم باملوضوع لإلملام محاولة

 

 ق املالي.املبحث االول: االطار النظري لنظام التدقي

 .مطلب الفعاليةو املالي  التدقيق تقنيات املبحث الثاني:  

 املالي3 ول: االطار النظري لنظام التدقيقاملبحث اال 
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يعتبر نظام التدقيق من اهم التقنيات و الوسائل الفعالة و الناجعة في ضبط اجراءات تقدير الخطر 

وانشطة املراقبة وتحسين عمل االدارة، ومن خالل هذا املبحث سنتناول مضامين و مبادئ التدقيق في 

 تدقيق في )املطلب الثاني(.)املطلب االول(، لنتطرق الى اليات ال

 املالي: املطلب االول: مضامين و مبادئ التدقيق

 يقصد بمضمون التدقيق حصر مبادئه واهدافه ) الفقرة االولى(، ثم خصائصه ومعاييره )الفقرة الثانية(.

 املالي: هداف التدقيقأ الفقرة االولى: مبادئ و 

 ئ التدقيق: اوال: مباد

مة قدرها مع االنفاق، وتفيد هذه القاعدة ءفحص استعمال املوارد و مالاالقتصاد: يقوم على دأ مب

، اي ةالتأكد من استعمال الحد االدنى من االمكانيات املادية و البشرية قصد تحقيق االهداف املسطر 

 اعتماد قاعدة التدبير باقل كلفة ممكنة.

طار مع النتائج املحصل عليها، وذلك في ا النجاعة: يقوم على تحليل قيمة املوارد املستعملة باملقارنة أمبد

البحث عن السبل الكفيلة بتحقيق اكبر قدر ممكن من النتائج و افضل جودة ممكنة من خالل استعمال 

 املوارد املتاحة او حتى استعمال موارد اقل.

توخاة الفعالية: ويتأسس هذا املبدأ، و بخالف سابقيه، على قياس مدى و درجة تحقيق االهداف امل أمبد

 . 163مثل للموارد  املتاحةاأل ير االستعمال ع

 :هداف التدقيقأثانيا: 

                                                           
التنمية، منشورات المجلة المغربية لالدارة المحلية و التنمية،  عبد اللطيف بروحو، مالية الجماعات الترابية بين واقع الرقابة و متطلبات - 163 

 .112، ص: 9016الطبعة الثانية، 
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 :داف التدقيق يقسمها املختصون الى مجموعتين هماأه

 تنقسم بدورها الى قسمين: :االهداف التقليدية 

 هداف رئيسية:أ 

 .التحقق من صحة ودقة و صدق البيانات املحاسبية املثبتة في الدفتر لالعتماد عليها -

 .164دلة قوية عن مدى مطابقة املالية للمركز املاليأي فني محايد يستند على أداء ر اب -

 هداف فرعية:أ 

 .خطاء و غشأاكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر و املجالت من  -

 .االخطاء و الغش، بوضع ضوابط و اجراءات دون ذلك ارتكابتقليل فرص  -

 .دارية و القرارات حاضرا ومستقبالاعتماد االدارة على التدقيق في تقرير ورسم السياسات اال  -

 165تقديم التقارير املختلفة وملء االستمارات للهيئات الحكومية املدققة -

  :هداف الحديثةاأل 

 عمت دولية كحتمية العوملة نظام و األعمال بيئة شهدته الذي املتسارع التطور  و التحديث موجة أدت

 للمدقق لةو املوك الخدمات تطوير و توسيع إلى ، االقتصادي القطاع رأسها على و الحياة مناحي جميع

واالرتقاء الى  والغشء األخطا اكتشاف في ملتمثلوا قبل من السائد الضيق املنطق تتجاوز  أهداف لتحقيق

 منطق يسوده تحقيق األهداف والنتائج.

 هداف الحديثة للتدقيق فيما يلي:يمكن تسطير األ و 

 ظمة أو الهيئة املعنية بالتدقيق.وضع تصور واضح وتشخيص دقيق لوضعية املن -

                                                           
 .60، م س،  ص: كنموذج المغرب بنك  "المغرب في الحديث العمومي بالتدبير التدقيق تقنية ،هدى بنيفو،  - 164 
 .18، ص:9006و الطباعة، عمان، االردن، الطبعة االولى، سنة  غسان فالح المطارنة، تدقيق المعاصر، دار المسيرة للنشر و التوزيع 165 
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تحقيق األهداف التقييمية والعالجية للمنظمة محل التدقيق، عبر وضع خالصات واستنتاجات  -

 .166وتوصيات بناء على عملية التدقيق التي تم اجراؤها

هداف التدقيق، من حماية االصول من التالعب و االختالس الى مراقبة الخطط و متابعة أتغيير  -

 .مدى تحقيق االهداف، وتحديد االنحرافات وطرق معالجتها تنفيذها و 

 .تقييم نتائج االعمال وفقا لألهداف املرسومة -

 .واختياري وتفصيلي الى تدقيق كامل تغير طريقة اجراء التدقيق من تدقيق كامل  -

 .تزايد اهمية تقييم نظام الرقابة الداخلية كمؤشر لتوجيه الفحص وتحديد نقاطه -

فصاح عن البيانات و املعلومات االضافية التي لها تأثير مباشر عن القوائم املالية تزايد اهمية اال  -

 .167واملركز املالي كملحقات و مالحظات ضمن التقرير املرفق

 تطوير اجراءات التدقيق الحديثة باستخدام نظم املعالجة االلكترونية للبيانات. -

 :املالي التدقيق نظام الفقرة الثانية: خصائص و معايير 

 :اوال: خصائص التدقيق

 نجد من بين  خصائص التدقيق ما يلي:

  هم الخصائص التي تميز التدقيق و االفتحاص، ويقصد بها باألساس أاالستقاللية: تعتبر من

سها أاستقاللية الجهاز املختص بالتدقيق عن الجهاز الخاضع لالفتحاص  وعن السلطات التي تر 

جهة يكون الفاحصون مستقلين و ال يخضعون بمناسبة و تمارس عليها تدخال مباشرا. فمن أ

أية حال ال يمكن ب مدققممارستهم للمهام الرقابية ألية سلطة رئاسية، فالوضعية التنظيمية لل

 ن تكون خاضعة للهياكل التسلسلية.أمن االحوال 

                                                           
 .112ص: مرجع سابق،عبد اللطيف بنروحو،  -166 
 .95، ص: المرجع نفسه 167 
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 قني، تالتخصص: تتميز الوظيفة الرقابية في مجال التدقيق بوجود نوع من االحتراف املنهي و ال

غلب الحاالت ذات طبيعة تقنية ومحاسبية وتتطلب أفالعمليات املتعلقة بالتدقيق تكون في 

ليات عملية وتقنية ومعلوماتية، وتنصب في العادة العمليات الرقابية على املعطيات آاستعمال 

 .و البيانات املتعلقة بالنشاط املالي

 ي، ته ملختلف جوانب التسيير والتدبير املالاتساع مجال التدقيق: يتميز التدقيق بشمولية مجاال

تدقيق خرى، فالأنما مجاالت إمر على النشاط املالي و ن العملية الرقابية ال تقتصر في واقع األ إبل 

ر املوارد لية و التسيير االداري وتدبياالعمليات املذ يهم في الواقع جميع الجوانب التدبيرية من تنفي

 .البشرية 

  ه هم ما يميز هذأن إو مجاالته، ف تدقيقليات املعتمدة في مجال الاختالف اآلتنظيم العمل: رغم

لية الرقابية هو الصيرورة التنظيمية و االنتظام املوضوعي و املنطقي الذي يميز سير العمل اآل

ات التي ولى العمليأوتنفيذ عمليات الفحص و املراقبة، وبالتالي يعتبر تحديد موضوع التدقيق 

ساسية لسير العملية الرقابية وحدود مجاالت لى وضع خطة العمل األ إبل االنتقال يتم ضبطها ق

 . 168التدخل الرقابي

 :التدقيق نظام ثانيا: معايير 

املقبولة و املطلوبة من املدقق عند تنفيذه االجراءات التي يطبقها والفعالية يقصد باملعايير درجة الجودة 

 .169هداف التي يخطط للوصول اليهاو األ 

 ملعايير العامة:ا 

 تنقسم الى ثالث اقسام:

                                                           
 .117عبد اللطيف بروحو، مالية الجماعات الترابية بين واقع الرقابة و متطلبات التنمية، م س، ص:  168 
محمد  ، جامعة-سال–الترابي المغربي، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق  امينة عياد، المراقبة في النظام االداري 169 

 .966ص:9016-9015الخامس بالرباط، 
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  ،معيار االستقاللية: ويعني القيام بالعمل بكل امانة واستقامة وموضوعية دون تحيز لجهة معينة

و االستقالل يعني االستقالل الفعلي و املادي و الذهني، ويعتبر من العناصر املهمة لعملية التدقيق 

 .ة عالية من الجمهور حيث يوفر للمدقق الثقة و االعتماد بدرج

  معيار الكفاءة: البد للمدقق ان يتوفر على قدر كبير من املؤهالت العلمية و الخبرة العلمية في

وفي هذا االطار يجب توفر مجموعة  مجال التدقيق، من تقديم الخدمات املطلوبة بكفاءة عالية

  الحصر:من الشروط في شخص املترشح لهذه املهنة نجد منها على سبيل املثال ال 

 املطلوبة. التمتع بالجنسية 

 شهادة جامعية تتعلق بالتدقيق. 

  شهادة مهنية. 

 الحصول على فترة التدريب الكافية ملزاولة املهنة. 

 170اجتياز االمتحانات املوضوعة ملزاولة املهنة. 

  ريره، قعداد التقرير: يتعلق هذا املعيار بتوخي املدقق الدقة و الحذر عند اعداد تإ فيمعيار الدقة

ة لوذلك من خالل بدل العناية املهنية املعقولة في كل مراحل التدقيق، سواء خالل مرح

التخطيط للتدقيق او مرحلة االختبارات من خالل الحصول على االدلة املالئمة وتقييمها، لنصل 

 في االخير مرحلة اعداد التقرير وذلك بتقييم االدلة و تحديد النتيجة النهائية.

 

   العمل امليداني:معايير 

تعتبر معايير العمل امليداني بمثابة االرشادات الالزمة للقيام بإجراءات عملية الفحص مثل جمع 

 االدلة و القرائن وغيرها، وتتمثل معايير العمل امليداني في ثالثة:

                                                           
 .56 ، م س، ص:كنموذج المغرب بنك  "المغرب في الحديث العمومي بالتدبير التدقيق تقنية ،هدى بنيفو،  170 
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  التخطيط و االشراف: يعتبر التخطيط العمود الفقري ألية عملية، كونه يحدد االهداف

نها، ويأخذ في الحسبان االمكانيات املتاحة و الوقت املستغرق لتحقيق ذلك، املتوخاة م

اذ يقوم املدقق في هذه الحالة بتوزيع الوقت املتاح لعملية التدقيق على االختيارات 

قيق و تح ذاملطلوبة، اما االشراف فانه يتضمن توجيه املساعدين القائمين على تنفي

 .171نت هذه االهداف تحققت في النهاية ام ال، وتحديد ما اذا كاتدقيقهداف الأ

  تقييم نظام املراقبة الداخلية:  يمر تقييم املراقبة الداخلية بثالث خطوات، ترتبط االولى

باإلملام بموضوع املراقبة، اما الخطوة الثانية تتجلى في مدى الدقة،  في حين تكمن 

 ، حيت انه من املمكن ان يكون بها النظاميعمل  الخطوة الثالثة في تحديد الكيفية التي 

النظام سليما من الناحية النظرية لكنه غير مطبق بسبب عدم االملام من قبل العاملين 

 به. 

 دلة و قرائن اثبات كافية أدلة: ينص هذا املعيار على ضرورة حصول املدقق على ية األ اكف

ا ياسسأرينة يعتبر من خالل قيامه بالفحص و املالحظة و املقابلة حيث ان الدليل او الق

 في عملية التدقيق ويدعم معايير العمل امليداني.

 :معايير اعداد التقارير 

 يجب على املقرر عند صياغة التقرير ان يراعي بعض القواعد التي تتعلق بالشكل و الجوهر.

  قواعد الشكل: يستحسن ان يقسم الى اربعة اجزاء، يكون الجزء االول عبارة عن مذكرة

املهمة  ذضمن على الخصوص التذكير باملهمة املنجزة، االشارة الى ظروف تنفيتقديمية تت

املستعملة، ملخص ملحاور التقرير مع االحالة على اجزاء التقرير التي تتضمن التفاصيل 

ما الجزء الثاني من التقرير فيخصص للفهرس، في حين أثم تاريخ التقرير وتوقيعه، 

 ل، و الجزء الرابع للملحقات.يخصص الجزء الثالث للتقرير املفص

                                                           
 ،967االداري الترابي، م س، ص:  امينة عياد، المراقبة في النظام 171 
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  ه و توقيعبلغة سليمة وواضحة قواعد الجوهر: تتمثل قواعد الجوهر في كتابة التقرير

 . 172نشطة التدقيقأبعد انتهاء جميع 

  

 املالي: التدقيق نظام  لياتآاملطلب الثاني: 

الت، ه من املجاصبح التدقيق بمفهومه الحديث يطال مختلف االنشطة و ال يقتصر على مجال دون غير أ

الثة ثله انواع متعددة وسنقتصر على االنواع ال بل يشمل الجوانب املالية و االدارية و التدبيرية، فالتدقيق

ساسية، حيث سنتناول التدقيق الداخلي )الفقرة االولى(، و التدقيق الخارجي )الفقرة الثانية(، ثم األ 

 التدقيق املحاسبي)الفقرة الثالثة(. 

 :لى: التدقيق الداخليالفقرة االو 

و  صول االدارةأموال و أيقدم التدقيق الداخلي خدمات وقائية و انشائية، تتجلى االولى في كونه يحمي 

ة البيانات التي ملالخطط االدارية من االنحراف، في حين تتمثل الخدمات االنشائية في ضمانه  لج

ريق التوصيات التي يقدمها و التحسينات التي تستخدمها االدارة في توجيه السياسة العامة لإلدارة عن ط

يدخلها على الطرق الرقابية املستعملة لتواكب التطورات الحديثة، و يجب على املدقق الداخلي اثناء 

 املمارسة امليدانية ان يحلل ويعالج املخاطر املرتبطة بالتسيير و هي على النحو التالي:

  صول ووسائل حمايتهاالتحقق من وجود األ. 

 لتحقق من طرق التسيير، وكذا من استعمال املوارد بأسلوب فعالا. 

  هداف املسطرة لتحديد االختالالت بينهماالتحقق من تطابق النتائج املحققة و األ. 

 173تدقيق صدق املعلومات املالية و العمليات و الوسائل املستعملة لقياس املعلومات و تصنيفها. 

                                                           
 .968نفس المرجع، ص:  172 
 .21، ص: 9009ادريس خدري، االسالم وافتحاص المال العام، دار النشر المغربية الدار البيضاء،  173 
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م درجة املخاطر والعوامل املؤثرة سلبا على مسار املنظمة او كما يعتمد التدقيق الداخلي على تقيي

املؤسسة محل التدقيق ،الى جانب اعتماده على تقنية التواصل واالعالم التي تمكن من الدراسة والتحليل 

 املعلوماتي واالعالمي ملختلف العناصر املكونات املعنية بهذه العملية الرقابية .

 :ارجيالفقرة الثانية: التدقيق الخ

ة الفعل صة بممارستة املخأان التدقيق الخارجي ال يعاكس مثيله الداخلي اال من الناحية الشكلية في الهي

سس و الوظائف الرقابية فتتماثل نسبيا و بشكل كبير بين هاتين الصيغتين من ما القواعد و األ أالرقابي، 

 .تدقيقال

املنظمة ذاتها وفق معايير و قواعد وشروط  واذا كان التدقيق الداخلي محدد بصفة وممارس من قبل

ليتين يتمثل في ممارسة االختصاص في هذا الصدد، وبالتالي ساس ي بين هاتين اآلمحددة، فان االختالف األ 

خرى وخاصة ليات الرقابية األ ن التدقيق الخارجي يقترب اكثر من الناحية العضوية من اآلأنجد ب

 الكالسيكية.

هذا املنطق تمارسه هيئات خارجة عن هياكل املنظمة، وتختلف الهيئات فالتدقيق الخارجي، ومن 

 . 174تفاقيو اإلأو التدقيق التعاقدي أمر بالتدقيق القانوني املمارسة له بحسب ما اذا تعلق األ 

التدقيق القانوني:  يتعلق بوجود مقتضيات قانونية تنص على خضوع منظمة او جماعة ترابية  -

 دة قانونا .للتدقيق من قبل سلطة محد

التدقيق التعاقدي أو االتفاقي:  يتعلق االمر بوجود عالقة تعاقدية تتفق بموجبها املنظمة مع هيأة  -

مختصة في التدقيق ، قصد تنفيذ هذا العمل الرقابي وفق شروط ومعايير ومقتضيات تعاقدية 

ية السلطة الوصمحددة وتطبيقا ملبادئ وقواعد التدقيق، )كأن تتعاقد وزارة الداخلية بصفتها 

                                                           
 .195عبد اللطيف بروحو، مالية الجماعات الترابية بين واقع الرقابة و متطلبات التنمية، م س، ص:  174 
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على الجماعات الترابية والتي تتعاقد مع هيئة للتدقيق مختصة قصد إجراء افتحاص على عدد 

محدد من الجماعات الترابية وتحليل وضعيتها ودراسة املعطيات املتعلقة بها وتقدم التقرير 

 النهائي الى وزارة الداخلية وليس الى الجماعة الترابية موضوع التدقيق(.

 

 :الثالثة: التدقيق املحاسبي الفقرة

ي حول مشروعية وصدق الحسابات السنوية، و الصورة أهو تعبير عن ر يعتبر من أهم انواع التدقيق ،

ية التي تعكسها هذه الحسابات السنوية في مقابل نتائج عمليات السنوات املاضية، وكذا الوضعية نماأل 

ويتعلق االمر باألساس بالتأكد اوال من مطابقة   املالية،املالية و الذمة املالية لإلدارة مع نهاية السنة 

التصرفات املالية للمدبرين مع النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة بمالية املؤسسة موضوع 

مدى كون الوثائق املالية للمؤسسة تعكس بصدق ووفاء وضعيتها املالية، "فهو يهتم اذن ب  التدقيق،

 ".دئ املحاسباتية و املالية املتعارف عليهاوذلك في اطار احترام املبا

املالي يقوم في تقريره بقبول او برفض الكشوفات الحسابية املعروضة على مراقبته، ويعطي رايه  دققوامل

الصريح حول مصداقيتها وشفافيتها، ويعد من اقدم نماذج التدقيق، على اعتبار ان مجال تدخله انحصر 

 .175املحاسبي منذ بدايته في الفحص املالي و 

و عليه فالتدقيق املحاسباتي يهتم بدراسة الوضعية املالية و التأكد من جودة وفعالية تسيير مالية 

االدارة، لذلك فهو وسيلة للتصديق االثباتي للحسابات بواسطة تحليل جودة التسيير املحاسبي و الوثائق 

 .176االنفاقاملرسلة و املعلومات املالية و فحص سالمة مساطر املصاريف و 

                                                           
، جامعة محمد الخامس كلية رقابة المجلس الجهوية للحسابات على تدبير صفقات الجماعات الترابية، اطروحة الدكتوراه سعاد تويوين، 175 -

 .330-392ص:    9016-9015السنة الجامعية  ،الحقوق سال
 .985الرقابة"، ص: "مساطر االبرام والتنفيذ و امين السعيد، الصفقات العمومية بالمغرب -176 
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 مطلب الفعالية:و املالي  التدقيق تقنيات املبحث الثاني: 

   وضعية التدقيق املالي بمختلف املرافق العمومية  على الضوء بتسليط سنقوم املبحث هذا خالل من

وذلك من أجل .) الثاني املطلب( التطوير  لهذه اآللية  آفاق عن للحديث االنتقال سيتم تم ،)األول  املطلب(

 قوف على مدى تحقيق الفعالية في التدبير املالي.الو 

 : وضعية التدقيق املالي باملرافق العمومية: املطلب االول 

 الفقرة االولى: نطاق تطبيق آلية التدقيق : 

  من مدونة  22بالنسبة للتدقيق الذي يقوم به املجلس االعلى للحسابات فهو يطبق بصريح املادة

 :املحاكم املالية  على

 الدولة، مرافق -

 العمومية، املؤسسات -

 بتسييره، اليها املعهود أو عام مرفق في االمتياز املخولة املقاوالت -

 مشتركة، بصفة أو انفراد على عمومية، مؤسسات أو الدولة فيها تملك التي والشركات املقاوالت -

 ار،القر  اتخاذ في مرجحة سلطة أو الرأسمال في األسهم أغلبية مباشر غير أو مباشر بشكل

الجماعات  مع مشتركة بصفة عمومية أو مؤسسات الدولة فيها تملك التي واملقاوالت الشركات -

 القرار، اتخاذ مرجحة في سلطة أو الرأسمال في األسهم أغلبية املحلية

 للمجلس الخاضعة األجهزة أحد تتلقى من التي شكلها، كان كيفما االجتماعي الضمان أجهزة -

 .إعانات شكل في أو العمل أرباب من هماتمسا في شكل مالية مساعدات
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  من 121بالنسبة للتدقيق الذي تقوم به املجالس الجهوية للحسابات فهو يطبق بصريح املادة

 مدونة املحاكم املالية  على:

 وهيئاتها، املحلية الجماعات -

 بتسييره، إليها املعهود أو محلي عام مرفق في االمتياز املخولة املقاوالت -

 جهوية عمومية ومؤسسات هيئاتها أو محلية جماعات فيها تملخ التي والشركات املقاوالت -

 الرأسمال في األسهم أغلبية مباشر غير أو مباشر بشكل مشتركة، بصفة أو  انفراد على وجماعية،

 ر.القرا اتخاذ في مرجحة سلطة أو

 الفقرة الثانية: وضعية التدقيق بمختلف الهيئات العمومية:

وتطورات  حقب تاريخية املتقدمة الدول  في للتدقيق العصرية واملناهج التقنيات يخترس تطلب      

في  باإللحاح الدولية املالية واملؤسسات املتحدة باألمم دفعت مهمة نتائج إلى أدت اقتصادية واجتماعية،

 صعوبة في تتمثل النامية الدول  مستوى  على تطرح التي اإلشكالية لكن ، 177 العمومية القطاعاتبتطبيقه 

 ونفس فيه نشأت الذي للمحيط مخالف اقتصادي -سوسيو محيط في التقنيات تكييف وتطبيق هذه

 املالية باملراقبة املكلفة باألجهزة املنوطة املهام جسامةالى جانب  ، 178 للمغرب تطرح بالنسبة اإلشكالية

 اختصاصات أن غير قيقالتد لجنة في مهم جهاز بصفته ، 179 بها مراقب الدولة يقوم التي تلك خاصة

 . 180 محدودة تبقى فهي عمليا واسعة كانت وإن املراقب

                                                           
177- HARAKAT .M « L’Audit du secteur public au Maroc, Edition Babel,1224,p,18. 

 .1227يونيو  8بتاريخ ،   3062ددع المغربية، الصحراء بجريدةمنشور   خدري ادريس الدكتور مع الحوار نص -178 
 
 وظيفة دور أهمية يؤكد مما العليا األطر ينب من وا المالية وزارة متصرفي بين من وا للمالية العامين المفتشين بين من يعين الدولة مراقب-179  

 .العالي التكوين شروط فيه تتوفر أن يجب لذا الدولة مراقب
 واالقتصادية القانونية العلوم كلية الحقوق، في دكتوراهلنيل شهادة ال أطروحة والتفعيل، التقنين بين بالمغرب المالية الرقابة ، عطراوي فاطمة-180  

 . 41 .ص ، 2005 - 2004 الجامعية السنة البيضاء، الدار الثاني، الحسن جامعة الشق، عين، ةواالجتماعي
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 باب النصوص في تدخل إجراءات مجرد هي ، 181 املراقبة أنواع من29.00 رقم القانون  به جاء ما إن

 الرقابة، تمييز أنواع أساسها على يجب التي العامة أو املبدئية باملقتضيات وليست التطبيقية أو التنظيمية

 في املراقبة التدقيق ومصالح فمكاتب املؤسسات نوعية من وليست إدارية إكراهات من نابعة أنها كما

 ويرجع ضعف من الرقابة، األنواع هذه تفرز  ال فلسفتها يستلهم أن املشرع يريد التي الخاصة املؤسسات

 في التداولية الهيئات على  مسؤولية التنصيص أغفل الذي 69.00 القانون  إلى العمومية املؤسسات تطور 

 بهدف املراقبة أنواع مختلف ومتميزة بين واضحة حدود وضع عدم إلى وكذا املعنية األجهزة حكامة تحسين

 التي املهام بعض بإنجاز الداخلي املدقق تكليف اإلكراهات ضمن ومن 182. أدائها تحسين مساعي تثمين

 تقييم أو اإلعالم منظومة وضع في املشاركة أو التفتيش، مهام كإنجاز مهامه األساسية عن ينحرف تجعله

 ومساسا الداخلي، التدقيق مهام عن انحرافات تشكل مهام هاته كل األشخاص ومراقبتهم، نشاط

 والواقع التدقيق ، بقواعد مقيدا املدقق يبقى أخرى  جهة ومن منه، بالفعالية املتوخاة وكذا باستقالليته،

 االستقاللية بل الوظيفة، لهذه مستقلة مصلحة إحداث في فقط تتجسد أن ينبغي املدقق ال استقاللية أن

، كل هذه املعيقات تحول ، وثقافة املؤسسة183باملوضوعية املدقق تحلي خالل الواقع من أرض على تتجلى

دون تحقيق مستوى الئق من الفعالية على مستوى مالية املؤسسات العمومية باعتبارها هيئات متمتعة 

 وية التي تخولها ذمة مالية مستقلة .بالشخصية املعن

بتقييم لقطاع  6016ونظرا ألهمية تنفيذ السياسات العمومية قام املجلس االعلى للحسابات سنة 

مقاولة ، وأقر املجلس بأن هذه املؤسسات تعاني من مديونية  22املؤسسات واملقاوالت العمومية شهد 

                                                           
 ( 2003ونبرن11الموافق ل ) 1494رمضان في الصادر   1.03.195رقم الشريف ظهيرالصادر بتنفيذه ال 62.00القانون رقم  من    2المادة-181  

 (. 2003يسمبرد18)1494 شوال 25 بتاريخ 5170 عدد الرسمية الجريدة أخرى، وهيئات العامة المنشآت على للدولة المالية بالمراقبة المتعلق
 . 35 .ص ، -  2016يونيو للحسابات، األعلى المجلس تقرير-182  

 
 جتماعية،واال واالقتصادية القانونية العلوم كلية العام، القانون في الدكتوراه لنيل أطروحة المغربية، عاتماللج المالي التدبير ، الطاهري ادريس-183 

 .912:ص،  2014 - 2013 ،الجامعية السنة فاس، هللا، عبد بن محمد سيدي جامعة
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الى توصية بتسوية الوضعية املالية للمؤسسات ، وخلص 6012مليار درهم سنة  622.1مرتفعة بلغت 

 .184واملقاوالت العمومية

عيا من املشرع املغربي بأهمية التدقيق، فقد عمل في ظل القوانين التنظيمية للجماعات الترابية وو         

وحث  ،على تأكيد وتوسيع  مجال التدقيق املالي والذي تتولى مهمة القيام به الهيئات املؤهلة قانونا لذلك 

على ارسال تقارير هذا التدقيق الى كل من والي الجهة بالنسبة للجهات والعامل بالنسبة للعماالت 

 عيواالقاليم والجماعات ، وكذا اعضاء املجلس املعني ورئيسه ، على ان يعرض رئيس املجلس للجما

 تقرير التدقيق.تقارير التدقيق على املجلس بمناسبة انعقاد الدورة املوالية لتاريخ التوصل ب

ال ان ما يؤخذ عليه هو ان املشرع لم يجعل عملية التدقيق تتم بشكل إلكن  رغم اهمية هذا املقتض ى ، 

للجماعة الترابية، بل تتم عبر مقرر يصدره ممثل السلطة املركزية الجماعي تلقائي من طرف رئيس املجلس 

جماعة الترابية لعملية التدقيق، كما له على املستوى الترابي ، والذي يملك وحده صالحية اخضاع ال

الصالحية  كذلك في احالة التقرير  الى املحكمة املختصة في حالة وجود اختالالت في التقرير، وهو ما من 

 .185شأنه ان يفرع عملية التدقيق من محتواها، ويجعلها مجرد اجراء شكلي ال غير

عمال التدقيق على كل الصفقات العمومية بل إوفي نفس السياق نالحظ ان املشرع املغربي لم يعمم  

درهم ، كما اكد من جهة اخرى على  2.000.000جعله إجباريا بالنسبة للصفقات التي يتجاوز مبلغها 

ولم يجعل هذه اآللية تمارس  ضرورة جعل هذه الصفقات موضوع تدقيق في مجال الصفقات املحلية ،

درهم يعد  2.000.000مهما كان مبلغها ، خاصة وان مبلغ على جميع صفقات الجماعات الترابية تلقائيةب

 .186رقما ذي اهمية مقارنة بامليزانية الترابية التي تتسم بالضعف

                                                           
 .9016ماي  4تقرير المجلس االعلى للحسابات  -184 

 .338ص:  ، سعاد تويوين، م س 185 
 .983ص:  م س، ،نجيب جيري  186 
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ومن جانب اخر اذا كانت هذه اآللية الرقابية حديثة العهد في مجال تدبير الشأن املجالي والترابي، وبالرغم 

إننا نالحظ ان التطبيق العملي  لهذه الرقابة يبقى جد من  االهمية العلمية التي يكتسيها هذا االمر، ف

محدود ، ويظل اللجوء الى التدقيق بمختلف اصنافه خجوال وال يتعدى حاالت معدودة ان لم نقل نادرة، 

بل ان الحاالت التي تم فيها اللجوء الى هذه االلية الرقابية كان بمبادرة من سلطات الوصاية وليس من 

 و املسيرين الجهويين واملحليين.أالجماعات الترابية 

  

 املالي: فاق  تطوير منظومة التدقيقآاملطلب الثاني: 

 علىه كما سبق الذكر فان التدقيق يواجه مجموعة من االكراهات لذلك وجب البحث عن سبل تطوير 

  لة.و وكذا مرافق الد الجماعات الترابيةمختلف املستويات سواء تعلق االمر باملؤسسات العمومية  أو 

 :الفقرة االولى: على مستوى املؤسسات العمومية

يجب القيام بمجموعة من التدابير لتحقيق فعالية نظام التدقيق باملؤسسات العمومية وتعزيز الرقابة 

 املالية عليها ومن بينها :

 التسيير قواعد ووضع التقييم آليات إرساء خالل من األجهزة التداولية وتقييم مسؤولية تكريس 

 أن سبق ما العمومية. وهذا واملقاوالت للمؤسسات الداخلية التداولية والحكامة لألجهزة جيدال

 العمومية واملقاوالت املؤسسات قطاع حول  تقريره في للحسابات املجلس األعلى به أوص ى

 187باملغرب

  برةوالخ الكفاءة خالل اشتراط من والفعالية على االجهزة التداولية املهنية ضفاء طابعإوجوب 

 .  األجهزة هذه أعضاء لتعيين أساسين كمعيارين

                                                           
 .37 :ص سابق، مرجع ، العمومية والمقاوالت المؤسسات قطاع حول للحسابات األعلى المجلس ريرتق -187 
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 وتطويرها. الداخلية باملراقبة االرتقاء 

 .يجب تجاوز الهفوات ما بين اإلطار القانوني وواقع املمارسة 

  كما ان اإلصالحات القانونية بالرغم من ضرورتها و أهميتها ليست غاية في حد ذاتها و ليست

ة و النتائج املرجوة منها ، فإلى جانب حسن تطبيق النصوص كافية في بلوغ األهداف املتوخا

القانونية البد من العمل على تحسين املمارسات وتطوير العقليات و توطيد العزائم لالطالع 

 باملسؤولية على أحسن وجه.

  ضمان فعالية تطبيق املقتضيات القانونية املتعلقة بالرقابة على املؤسسات العمومية من خالل

ات خاصة لتتبع التفعيل و تعزيز القدرات و الكفاءات و نشر دالئل توضيحية للقوانين وضع آلي

 واملساطر املعتمدة.

 خالل تنزيل التوجيهات االستراتيجية على مستوى  من استراتيجي كموجه الدولة دور  وتوثيق دعم

 هداف واضحة وقابلة للقياس.أاملقاوالت واملؤسسات العمومية على شكل برامج ذات 

 :الفقرة الثانية: على مستوى الجماعات الترابية

ان اللجوء الى آلية التدقيق على مستوى التسيير والتدبير املالي الترابي على سبيل الخصوص،  اصبح 

يشكل ضرورة استراتيجية في سياق تطوير تدبير الشؤون املالية بالجماعات الترابية  وتطبيق قواعد 

رقابية تؤسس لقاعدة املساءلة والتقويم والتقييم وتعكس الرغبة في  الحكامة ، واضحى يعبر عن ثقافة

 188تجاوز املشاكل والصعوبات االكراهات التي تنعكس سلبا على التسيير املالي للجماعات الترابية   

وبالتالي تبدو افاق التدقيق املالي الوظيفية والعملية  متعددة وتطال جوانب مختلفة يمكن اجمالها فيما 

 يلي:

 عقلنة استعمال املوارد املالية والبشرية ومالءمة استخدامها وتكلفتها مع االهداف والنتائج. -

                                                           
 .133حو ، مرجع سابق، ص: ورعبد اللطيف ب - 188 
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 التقليص من اآلجال وتبسيط املساطر والتقليص من هوامش الخطأ. -

 ترشيد استعمال املوارد واالمكانات وحسن استغاللها. -

 صادية لتحقيق الفعالية.اعتماد دراسة تحليلية للمخاطر املالية واملحاسبية واملخاطر االقت -

 كشف ثغرات التخطيط واحترام القواعد املالية. -

ادراج الية التدقيق كرقابة ادارية الحقة على املالية الترابية، من اجل توجيه النشاط املالي  -

وتقييم فعالية املشاريع التنموية ودراسة جدواها ومالءمتها للحاجيات وتحليل كلفتها ومدى 

 تنموية التي وجدت من اجلها.تحقيقها لألهداف ال

عصرنة التدبير االداري واملالي للجماعات الترابية عبر تحديث الرقابة لتحقيق  تدبير جيد وفعال  -

 للمالية الترابية كهدف استراتيجي عام.

 

ولتحقيق الفعالية والنجاعة في التدبير املالي واملحاسبي للجماعات الترابية  يجب ان تعهد بوظيفتها 

ية الى هيئة مراقبة مالية داخلية تتألف من مجموعة من املوظفين الذين يجب ان يكونوا اإلشراف

مستقلين عن وظائف  إدارة العمليات في املشروع ويمنحون اختصاصا قانونيا دائما وغير محدود في 

 189القيام بعمليات التدقيق الداخلي.

 الفقرة الثالثة: على مستوى االدارات العمومية للدولة :

عمل على تطوير منظومة التدقيق باإلدارات العمومية ، يجب الى جانب الرقابة التي يمارسها املجلس لل

االعلى للحسابات، ان تقوم االدارات العمومية بتفعيل االنشطة واملهام الرقابية ذات الصبغة 

ذه االخيرة ستصبح هاالستراتيجية وعلى سبيل املثال اعتماد البرمجة املتعددة السنوات، والتي من خاللها 

تتوفر على رؤية استراتيجية تعمل على استشراف املستقبل، وحسب ما جاء في تقرير املجلس االعلى 

                                                           
 .993، ص:م س،نجيب جيري  189 
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وكذلك  6012سنة  2,1الى  6016سنة  2,6فإن عجز امليزانية شهد تقليص من  6012ماي  2للحسابات ل 

بحت نسبة العجز في حدود تراجع نسبي واص 6012ليشهد سنة  2,9الى نسبة  6012شهد تراجع سنة 

 وهو انجاز مهم تم تحقيقه بتظافر جهود مختلف الفاعلين في تدبير الشأن املالي. 2,2

كما دعا املجلس الى دعم النهوض باستراتيجيات املغرب القطاعية املتمثلة في مخطط املغرب االخضر ، 

 .6060مخطط التسريع الصناعي، مخطط رؤية للسياحة 

ملجلس اكد على غياب استراتيجية لتدبير منازعات الدولة على مستوياتها االساسية في باإلضافة الى ان ا

اطار املهمة الرقابية ، كما ان العديد من القطاعات الوزارية غير قادرة على وضع اسس الحوار االستراتيجي 

 مع  املؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها.

 خاتمة:

 نقدية مقاربة على يعتمد لكونه نظرا ، واملراقبة املساءلة عصر في عنها غنى ال التدقيق آلية فنظام األخير وفي

 . للمراقبة الكالسيكي الطابع تتجاوز  شمولية

 بين املطابقة يتجاوز  محض تقييمي طابع ذو التدقيق نظام فإن زجري  طابع ذات األخيرة هذه كانت فإذا

 الداخلية للرقابة كتقنية التدقيق بنظام للنهوض العمل من البد لذلك الفعلي، والتسيير القانوني النص

 خاصة االدارات العمومية حول  واضحة رؤية إرساء وراء االدارة او املؤسسة العمومية  سعيا أعمال على

 هذه االدارات حتى التدقيق داخل نظام وتطوير تدعيم من البد وعليه .الحديثة املالية الرقابة مجال في

 هذه وترسيخ وربط املسؤولية باملحاسبة الشفافية مبادئ على املرتكز مقراطيالدي النظام من جزء يكون 

 باعتباره العام املال عن والدفاع املساءلة ثقافة نشر على تعتمد إشعاعية استراتيجية بتبني رهين املبادئ

  . للجميع ملك
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ة التدقيق املالي فإن لم يتم العمل على ترسيخ هذه الجوانب تحديدا فإن الدور الذي تقوم به أجهز 

سيبقى محدودا دون تحقيق أية فعالية وأية مردودية ، مقارنة مع الوضع الحالي الذي تسوده مجموعة 

 من االختالالت تحول دون تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية املطلوبة.

 املالية راقبةامل و بالحكامة تعلقامل قانون  مشروع  تفعيلعلى مستوى املؤسسات العمومية يجب  وكذا 

 املستجدات ليواكب الوجود حيز إلى إخراجه و أخرى  هيأت و العمومية املقاوالت و املؤسسات على للدولة

 خالل مناملسيرة  األجهزة مسؤولية تكريس و املراقبة ولتعميم العمومية املؤسسات عرفتها التي التغيرات و

 . موميةالع املؤسسات و الدولة بين التعاقدية العالقات تطوير

ويبقى التأكيد على مستقبل مراقبة املالية العمومية ككل وامليزانية العامة بالخصوص، يكمن في انتهاج 

، غير ان مصداقية وفعالية هذا االخير ال يمكن ان تتأتى اال اذا كان عمال ديمقراطيا فعال اسلوب تدقيق

حات والتوصيات والتقارير التي تخلص وعلميا ومستقال، يشمل كل القطاعات العمومية، كما ان االقترا

 وتنفيذ.لها عملية التدقيق يجب ان تكون موضوع متابعة 

 الئحة املراجع:

 بالعربية: الكتب

  6016نجيب جيري، الرقابة املالية باملغرب بين الحكامة املالية ومتطلبات التنمية، دار نشر املعرفة، الطبعة االولى. 

 6002اصر، دار املسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة، عمان، االردن، الطبعة االولى، سنة غسان فالح املطارنة، تدقيق املع. 

  6012امين السعيد، الصفقات العمومية باملغرب "مساطر االبرام والتنفيذ والرقابة" ، الطبعة الثانية سنة. 

 ،6006 ادريس خدري، االسالم وافتحاص املال العام، دار النشر املغربية الدار البيضاء. 

 بالفرنسية:

 HARAKAT .M « L’Audit du secteur public au Maroc, Edition Babel,1994,p,18. 

 الرسائل و االطروحات:
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 لنيل أطروحة واملالية، اإلدارية السياسية القانونية األسس في نقدية محاولة باملغرب، املحلية املالية على الرقابة ، جفري  سعيد 

 .1997 – 1998 الجامعية السنة البيضاء، بالدار الحقوق  كلية الثاني، الحسن جامعة لعام،ا القانون  في الدكتوراه

 القانون  في املاستر شهادة لنيل رسالة ،"كنموذج املغرب بنك " املغرب في الحديث العمومي بالتدبير التدقيق تقنية بنيفو، هدى 

 2014   الجامعية السنة البيضاء، الدار أكدال، الخامس، محمد عةجام واالجتماعية، واالقتصادية القانونية العلوم كلية العام،

– 2015 

  سال–امينة عياد، املراقبة في النظام االداري الترابي املغربي، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق- ،

 6012-6012جامعة محمد الخامس بالرباط، 

 ،ية للحسابات على تدبير صفقات الجماعات الترابية، اطروحة الدكتوراه، جامعة محمد رقابة املجلس الجهو  سعاد تويوين

  6012-6012الخامس كلية الحقوق سال، السنة الجامعية 

 القانونية العلوم كلية الحقوق، في دكتوراهلنيل شهادة ال أطروحة والتفعيل، التقنين بين باملغرب املالية الرقابة ، عطراوي  فاطمة 

   . 2005 - 2004 الجامعية السنة البيضاء، الدار الثاني، الحسن جامعة الشق، عين، ةواالجتماعي ديةواالقتصا

 واالقتصادية القانونية العلوم كلية العام، القانون  في الدكتوراه لنيل أطروحة املغربية، عاتماللج املالي التدبير ، الطاهري  ادريس 

 .2014 – 2013 ،الجامعية السنة فاس، ،هللا عبد بن محمد سيدي جامعة واالجتماعية،

 املجالت:

 يةنالقانو  العلوم كلية التنمية، واالقتصاد و لقانون ل املغربية املجلة الجهوي، والتقويم والتدقيق الفحص خدري، إدريس  

 . 45 العدد ، الشق عين الثاني، الحسن جامعة ،واالقتصادية  واالجتماعية

 ات الترابية بين واقع الرقابة ومتطلبات التنمية،، منشورات املجلة املغربية لإلدارة املحلية و عبد اللطيف بروحو، مالية الجماع

 .6012التنمية، الطبعة الثانية، 

 



 

 

139 

 رقابة بنك املغرب على التمويل بين السياسة التقليدية والحديثة

الوساطة االلكترونية في الزواج بين حقيقة األصل وميوعة االستثناء وغياب 

 النص

 

        بوبكر امزياني 

 باحث في العلوم القانونية 

 

 

 مقدمة

 والزواج، فقاوالوصول إلى مرحلة التو  ،ال شك أن العثور على الزوجة املناسبة أو الزوج املناسب   

قبل أولهما أن امل :مرين اثنينأداخل املجتمع وهذا راجع إلى  املقبلين على الزواج يشغل العديد من األفراد

البحث له عن زوجة مناسبة  لعدم  ألجل شخص من العائلة أو من خارجهاب ستعينالزواج غالبا ما يعلى 

مرين هو انتشار ظاهرة العنوسة داخل املجتمع، فكان والبد درايته بخبايا وأمور الزواج، وثاني هذين األ 

 لظاهرة .التقليص من هذه ا ألجلالتالقي بين الجنسين البحث عن سبل التوفيق و من محاولة 

مهمته الجمع بين طرفي عقد النكاح  الوسيطفي هذه النقطة بالذات  يتدخل الشخص الثالث يسمى     

إما بطلب من الزوج شخصيا، أو بطلب من الزوجة أو وليها، أو عن طيب خاطر الوسيط  ،والتوفيق بينهما

نب شخصين الوقوع في ومن تلقاء نفسه ألجل التماس جزاء أعمال البر واالحسان، خصوصا وأنه يج

 زواج.متاهات العنوسة ويمتطي بهما قطار الحياة كغيرهم من األ 



 

 

140 

ة، أو في مقتضيات خاص ،املشرع املغربي في مقتضيات مدونة األسرة اوالوساطة في الزواج لم ينظمه   

ديث، ح ألنها مصطلح أيضا فقهاء املذاهب االربعة رحمهم هللا لم يفصلوا في موضوع الوساطة في الزواج،

  وتحدثوا فقط عن السمسرة في عقود املعامالت، واتفقوا على جوازها في هذه العقود .

واختالف العادات وتبدل أحوال الناس، وتزايد ، وأمام غياب النصوص التي تنظم الوساطة في الزواج   

عائلة فراد الغير محصورة بين أالوساطة في الزواج نسب العنوسة والطالق في املجتمع املغربي، صارت 

تمارس من قبل جمعيات ومؤسسات، وتمارس أيضا من حاجة صبحت الوساطة في الزواج أ، بل كعرف

أو التماسا ملقابل مالي محدد، وفي بعض  ،للبر واالحسان التماساقبل مواقع الكترونية افتراضية إما 

الزواج كما هو الشأن األحيان تكون امللتمسات خرقا سافرا للقواعد الشرعية التي تحكم الخطبة و 

 بالنسبة للمشتركين في بعض املواقع االلكترونية التي تقوم بأعمال  الوساطة في الزواج.

بشكل عام سواء كانت هذه الوساطة تمارس  على حقيقة الوساطة في الزواج في هذا املوضوع سنقفو    

 :  ق هذا التقسيم أسفلهعبر أفراد طبعيين، أو أفراد معنويين، أو بواسطة مواقع الكترونية وف

 ول : ماهية الوساطة في الزواج املطلب األ 

 املطلب الثاني : حكم الوساطة في الزواج

 

 املطلب األول: ماهية الوساطة في الزواج

هذا املطلب سنقف عند مفهوم الوساطة في الزواج ) الفقرة األولى(، وأهم املصطلحات املرادفة لها  في   

 ) الفقرة الثانية(.

 ولى: مفهوم الوساطة في الزواج  لفقرة األ ا
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 ،190مأخوذ من الِخطبة بكسر الخاء ذا االسموه ةالخاطب باسمتعرف كانت  في الزواج اطةالوس   

تعني وفق املادة الرابعة من مدونة األسرة هي تواعد رجل وامرأة على والخطبة هي مقدمة عقد الزواج, و 

 191الزواج.

الواو  مصدر وسط، تدل على االعتدال، قال ابن فارض رحمه هللا هي من الناحية اللغوية الوساطةو 

وأعدل الش يء أوسطه ووسطه، فالوسط  ،والسين والطاء بناء صحيح يدل على العدل واالنصاف

.192املعتدل، يقال ش يء وسط أي بين الجيد والرديء، ومنه املتوسط بين الشيئين، كالصالة الوسطى

  

هي مؤسسة اختيارية غير قضائية لحل جميع النزاعات األسرية قانونية أما الوساطة من الناحية ال   

يقوم فيها طرف ثالث محايد وكفء بمساعدة األطراف بطلب منهم أو بإحالة من القضاء األسرة للتوصل 

إلى حل رضائي توافقي ال يتعارض مع القانون ومع النظام العام في إطار إجراءات سرية ال يطلع عليها إال 

 .193ف أو الجهة القضائية اآلمرة بإنجازها و ال يحتج بنتائجها و ال بما أدلي فيها في نزاع أخراألطرا

لها من خالالوسيط سرية التي يرمي لى الوساطة األ إعادة ما ينصرف القانوني املتداول وهذا التعريف    

ي الزواج التي نتحدث أو نزاع بين الزوجين على عتبات الطالق، والحال أن الوساطة ف ،يجاد حل لخالفإ

 جلأل أي بعد ابرام عقد الزواج، وهي وساطة  ،عنها في هذا املوضوع هي مرحلة تكون قبل الخطبة والزواج

همة الوسيط هنا ليس لحل النزاع الذي يخاف منه مف ،ورجل على الزواج امرأةالتوفيق والجمع بين 

 الزواج. ألجل وامرأةالشقاق، وانما التوفيق بين رجل 

 بالتالي يكون هذا التعريف القانوني ال ينصرف على الوساطة في الزواج في الشق املتعلق بحل النزاع .و    

                                                           

 121الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة و املقاوالت التجارية و املدنية، الجزء الثاني، ص  أحمد شكري السباعي،  - 190 

 كاملة في مدونة االسرة. 2انظر املادة  -191 

 2/1221عجم الوسيط امل - 192 

أكتوبر  62عبد املجيد غميجة، الوساطة األسرية ورشة حول بلورة نظام الوساطة بأقسام قضاء األسرة، املنظمة بالرباط يوم  - 193 

6002. 
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 تمييز الوساطة عن املصطلحات املشابهة لهاالفقرة الثانية: 

 هناك مصطلحات عديدة تتقاطع مع مصطلح الوساطة من أهمها:   

 رأة ألجل الزواج.الخطابة: هو الشخص الذي يقوم بالتوفيق بين الرجل وامل 

  السمسار: هو املتوسط بين البائع واملشتري إلمضاء البيع أو تسهيل الصفقة أو الداللة على

البضاعة، والسمسار عادة يكون في عقود املعامالت بمقابل عمولة، وأيضا قد يسمى الوسيط 

 عين.سمسارا في الحاالت التي يتم تكليفه بالبحث عن الزوجة أو الزوج بمقابل مالي م

  :من مدونة األسرة على ضرورة استدعاء الزوجة قبل الطالق  16و  11نصت املادتين الصلح

واالستماع إليها في غرفة املشورة قصد بحث أسباب الخالف وتذويبها من خالل فتح حوار بين 

الزوجين واالستماع إلى كل من تراه املحكمة فائدة في االستماع إليه، والقاض ي وهو يقوم 

الصلح له أن يتخذ كل اإلجراءات التي يراها مناسبة للتوصل إلى حل، بما فيها انتداب  بعملية

 ،البين حكمين أو مجلس العائلة أو من يراه مؤهال إلصالح ذات

 وهي : في عدة نقط الصلحلتقي مع ت ساطةوالو 

ال محالوساطة تجوز في كل ما يجوز فيه الصلح وما ال يجوز فيه الصلح ال يمكن أن يكون أن  -

 .للوساطة

تلتقي الوساطة مع الصلح في كون الشخص الذي يقوم بالصلح أو الوساطة ال يملك سلطة  -

 اتخاذ القرار.

مصطلح الوسيط في الزواج، لكن هذا الخطاب قد يأخذ هو اآلخر لى إقرب هو األ الخطابةومصطلح 

 ة مقابل مبلغ مالي معيناألجر عن عمله مثله مثل السمسار، كما لو كلفه الشخص بالبحث له عن زوج

. 
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لكن وجود هذا املقابل يثير إشكال في تكييف عقد الوساطة في الزواج، هل هي عقد إجارة بحيث يكون 

الوسيط أجيرا واملخطوبة أو الخاطب مستأجرا؟ أم هي عقد وكالة بحيث يكون الوسيط وكيال والخاطب 

 أو املخطوبة موكال؟

ة أو الوساطة في الزواج فإن األمر يخضع لألحكام املنظمة أمام غياب النصوص التي تنظم الخطاب

 .194للسمسرة

 املطلب الثاني: التكيف الشرعي للوساطة في الزواج

 هاتولى(، وشروط ممارسالزواج ) الفقرة األ  لى حكم الوساطة فيإ سوف نحاول اإلشارةفي هذا املطلب    

 ) الفقرة الثانية(.

 ود الزواجولى: حكم الوساطة في عقالفقرة األ 

تي يضا لم يشيران إلى الضوابط الأواملشرع املغربي  ،ربعةن فقهاء املذاهب األ فإشرنا في السابق أكما    

ع املشر نما تحدثوا فقط عن مبدأ الوساطة في عقود املعامالت املالية، إو  ،تحكم الوساطة في الزواج

 195. في مدونة التجارةالسمسرة املغربي أيضا تحدث فقط عن 

" كان رسول هللا صلى نس بن مالك  امر وارد في السنة النبوية ، فعن  أما الوساطة في الزواج فهي أ   

 196بعث أم سليم تنظر إليها" امرأةهللا عليه وسلم إذا أراد خطبة 

" أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تزوج ابي رافع رض ي هللا عنه   وفي هذا الصدد أيضا ورد عن

 197بها حالال وكنت الرسول بينهم"3 ميمونة حالال وبنى

                                                           

ونة بمثابة مد 12.92القانون رقم  261إلى  202املواد من للمزيد حول املقتضيات القانونية التي تنظم السمسرة يرجى مراجعة  - 194 

 للتجارة
من مدونة التجارة نجد تعريف السمسرة على انها عقد يكلف بموجبه السمسار من طرف شخص بالبحث  202املادة بالرجوع إلى   - 195

 عن شخص آخر لربط عالقة بينهما قصد إبرام عقد.

السنن الكبرى كتاب النكاح باب من بعث  ، والبيهقي في 2/602، والطبراني في املعجم األوسط 2/621أخرجه اإلمام أحمد في املسند  - 196 

 . 2/12بامرأة لتنظر إليها 

 2/12، واإلمام الشافعي في األم 226/ 1أخرجه األمام مالك في املوطأ مرسال  - 197 
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لى يدالن ع وكنت الرسول بينهما" وقول ابي رافع في الحديث الثاني " ،م سليم في الحديث األول أف   

 جواز تولي وظيفة التوسط بين طرفي عقد الزواج.

ها في قوله عليسالم تجيز التعاون على البر والتقوى التي دل القران الكريم ن القاعدة الكبرى في اإل أكما    

 198.وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على االثم والعدوان" تعالى "

د فراوالحكم الوارد في هذه اآلية الكريمة هو اشارة دالة على امكانية القيام بمهام الوساطة بين األ    

 ألجل الزواج .

 الفقرة الثانية: شروط ممارسة الوساطة في الزواج

 ن تكون هي  الشروط نفسها التي تحدثأوجب توفرها في الوسيط فهي في نظرنا البد الشروط التي يت   

ن مهمة الوسيط في الزواج تكون للرجل أل  ،عنها فقهاء املالكية فيما يخص الحكمين باستثناء الذكورة

 م سليم. أقياسا على حديث الرسول عليه الصالة والسالم الذي كلف فيها  ،يضاأواملرأة 

كالجمعيات واملؤسسات  -شخصا معنويا الشخص الذي يقوم بمهمة الوساطة هو كان  أما إن    

التي تم تأسيسها مؤخرا في الدار البيضاء لغرض القيام بمهام الوساطة في  كمؤسسة تحفة العروس

فاألمر يطرح اشكاالت في الشروط التي يجب توفرها في هذه الجمعيات واملؤسسات وكذا أجهزة  -الزواج

 ا.رقابته

شخاص طبعيين ألكن في نظرنا ما دام أن االشخاص املؤسسين لهذه الجمعيات واملؤسسات هم    

في شترطوها افقهاء املذهب املالكي قلنا أن مهمتهم التوسط في الزواج فالبد أن تتوفر فيهم الشروط التي 

 ط بالغا، مسلما، عدال.سرة، وهي أن يكون الوسيمن مدونة األ  200الحكمين، والتي تحيلينا عليه املادة 

                                                           

 .6سورة املائدة اآلية  - 198 
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، أما 199سنة شمسية كاملة 11فأما البلوغ هو أن يكون الحكم بالغا سن الرشد القانوني الذي هو    

 اإلسالم فهو أمر ضروري فال يتولى مهام القيام التوفيق بين الزوجين الشخص الكافر .شرط 

يطا يا للصغائر فال يكون الفاسق وسالعدالة فهو يعني أن يكون الوسيط متجنبا للكبائر ومتقأما شرط    

 :200بين الزوجين، وذلك لقول ابن عاصم الغرناطي

 ويتقي في الغالب الصغائر»»   والعدل من يجتنب الكبائر              

 يقدح في مروءة اإلنسان»»    وما أبيح وهو في العيان                

فراد، من قبل األ  هذه الوساطة الحالة التي تمارس الوساطة ال تطرح اشكاالت فيشروط القيام بمهام و    

 .ليها نكون أمام وساطة جائزة ال إشكال فيهاإشرنا أألنه بمجرد تحقق هذه الشروط التي 

تكون حاضرة بقوة في الحالة التي تمارس من قبل مؤسسات مجهولة  في الزواج لكن اشكاالت الوساطة    

رة بكثرة صبحت منتشأترضة في الشبكة العنكبوتية، هذه املواقع الهوية، أو من قبل مواقع الكترونية مف

 خيرة ونذكر منها على سبيل املثال :في اآلونة األ 

 موقع ادم وحواء 

 موقع أنا وأنت 

 موقع شريك العمر 

  موقع زفاف 

 لجمال،ومكامن ا وصافوصف األ الشروط، وتشترط تشترط هي من وكثيرة  ةهي في الحقيقة مواقع كثير    

 .املوقع علناعامة املشتركين في فراد الراغبين في الزواج وعرضها على ل صور األ رساإو 

                                                           
 جاء في هذه املادة  ما يلي:  -  199

 سنة شمسية كاملة" 11"سن الرشد القانوني 
 .622، دون ذكر اسم املطبعة، ص 6010بون، شرح التحفة لولد الناظم ابن يحيى ابن عاصم الغرناطي، طبعة عبد الكريم شه -  200
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املشتركين في هذه املواقع يقعون في جملة من املخالفات وأمام الحاجة امللحة للزواج فإن بعض     

ي في املادة بوالتي أحالنا عليها املشرع املغر  ،فاض فيها مداد السادة املالكيةأالشرعية ألحكام الخطبة التي 

 سرة، ومن ضمن هذه املخالفات:من مدونة األ  200

 كثر من رجل في ظرف قياس ي متسارع، وهذا أوقبول املرأة لخطبة  ،خطبة الرجل أكثر من امرأة

" ال يخطب املسلم على مخالف للحديث الصحيح الذي ورد عن الرسول صلى هللا عليه وسلم 

 .  خطبة اخيه حتى ينكح أو يدع "

 ور شبه عارية للمشتركات الباحثات عن الزواج بوساطة هذه املواقع، والنظر في وجود ص

بل ال من قإلى املخطوبة إبحيث ال يجوز النظر  ،ضوابط شرعية هاملخطوبة كما هو معلوم تحكم

الخاطب الذي عزم على النكاح ، وقيد السادة املالكية النظر في الوجه والكفين فقط دون باقي 

 عضاء الجسم.أ

 ما أن بعض هذه املواقع االلكترونية تسعى فقط للحصول على أكبر عدد ممكن من املتصفحين ك

و غير قصد عن معناه املقصود ألها ألجل التجارة والربح السريع، وبالتالي يخرج الزواج عن قصد 

 في الشريعة االسالمية

 خاتمة

 لي: إليها في هذا املوضوع على النحو التافي الختام ال بد من التذكير ألهم النتائج، واملقترحات املتوصل 

 النتائج:

 الوساطة في الزواج كان يقوم بها شخص يدعى باسم الخاطبة أو الخطاب. -

الوساطة في الزواج لم يتحدث عنها فقهاء املذاهب األربعة نظرا لحداثتها، ولم ينص عليها املشرع  -

 املغربي في نصوص خاصة.
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لح السمسرة لكن تختلف معه بكونها يمكن أن تكون على الوساطة في الزواج تتقاطع مع مصط -

 وجه االحسان والبر بدون مقابل مالي، على خالف السمسرة التي عادة ما تكون بمقابل مالي .

ممارسة الوساطة في الزواج لم تعد تقتصر على أفراد العائلة، وأمام غياب النصوص القانونية  -

 عيات ومؤسسات ومواقع الكترونية مفترضة.التي تنظمها أصبحت تمارس أيضا من قبل جم

 املقترحات:

ضرورة تنظيم الوساطة في الزواج وادراجها في السياسات العمومية التي تناقش اآلن الوساطة  -

 األسرية.

 وإسناد مهام الوساطة في الزواج لألشخاص مؤهلين لها. -

الشباب وتوظف  بسط الرقابة وتشديدها على املواقع االلكترونية التي تتالعب بمشاعر   -

 حاجاتهم إلى الزواج في أغراض الربح واملضاربة. 
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 دراسة مقارنة

 

 بلبشير يعقوب 

أستاذ مساعد ''أ'' بكلية 

   الحقوق والعلوم السياسية

 الجزائر جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف

 

 مللخص:ا

 رصاف أتاح حيث، أسبابهو  العقم على للقضاء فعالة طرقا يبتكر أن الحديث الطب استطاع لقد

االصطناعي. وهي كل طريقة أو صورة يتم فيها التلقيح واإلنجاب بغير االتصال  التلقيح طريق عن لإلنجاب

ير لتلقيح أثارت وال تزال تثالجنس ي الطبيعي بين الرجل واملرأة، أي بغير عملية الجماع. إال أن عمليات ا

إشكاالت شرعية وقانونية وحتى اجتماعية، بخصوص إثبات نسب املولود الناتج عن هذه التقنية. حيث 

ظهر خالف فقهي قانوني وشرعي حولها، بالرغم من أن الجميع متفق على أن النسب يثبت للولد لو تمت 

ذا كان التلقيح االصطناعي في صورته املحرمة العملية بين الزوجين وأثناء العالقة الزوجية، لكن  إ

والواقع خارج إطار العالقة الزوجية، أي إذا تم التلقيح بمني رجل أجنبي عن املرأة ال يربط بينهما عقد 

زواج، واملعبر عنها بتدخل الغير. هذا قد يؤثر على عالقات النسب بين أطراف عملية التلقيح االصطناعي، 

بنطفة مذكرة أو بييضة مؤنثة، أو برحم لحمل البويضة وتسمى األم البديلة. وهذا  والغير قد يكون متبرعا

األسلوب محرم شرعا؛ ويبقى تحديد نسب املولود الناتج عن هذه الصورة يثير خالفا كبيرا بين الفقهاء، 

موا سويطرح عدة إشكاالت ملن ينسب الولد؟. وهو شأن الفقه القانوني والتشريعات املقارنة الذين انق

إلى مؤيد ومعارض. أما املشرع الجزائري فقد حسم األمر بحظره استخدام تقنية الحمل لحاسب الغير 

 مكرر من قانون األسرة الجزائري. 22وأخضع التلقيح إلى شروط حصرها في املادة 
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 الكلمات املفتاحّية:    

 بيب.أطفال األنا -استئجار الرحم –الرحم الظئر  –األم البديلة  –العقم  -النسب  –التلقيح االصطناعي 

Summary: 

Modern medicine has been able to create effective ways to stop infertility and its causes, by 

allowing procreation through artificial insemination. It is the insemination and procreation 

without normal sexual intercourse between male and female. However, insemination 

operations raised and still raising legitimate and legal and even social issues, in the matter of 

child's filiation.  A doctrinal legal and legitimate disagreement has emerged about it. instead 

that all appear to agree that the filiation is established to the father if the intercourse 

happened between the spouses during the marriage relationship. but if the artificial 

insemination in his prohibited way, happening out of wedlock, by using the sperm of 

another man other than the spouse, known as third party intervention. This may impact the 

filiation relationships between the artificial insemination parties, as the third party may 

donate a male sperm or a female egg, or a uterus to bear the egg, called surrogacy. this 

method is religiously prohibited and the filiation determination in this way remains 

highly controversial among religious scholars, and poses the problematic of the child 

filiation. Jurisprudence and comparative legislation are divided between supporters and 

opponents. The Algerian legislator has decided to prohibiting maternal surrogacy and putting 

conditions to insemination according to act 45 bis of Algerian family code. 

keywords: 

artificial insemination, Filiation, Infertility, surrogate mother, surrogacy, In vitro fertilization 

http://context.reverso.net/translation/english-arabic/controversial
http://context.reverso.net/translation/english-arabic/supporters+and+opponents
http://context.reverso.net/translation/english-arabic/supporters+and+opponents
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 مقدمة:

ب 
ّ
 يؤّدي إلى عدم إتمام عملّية الّتلقيح االصطناعي مّما يتطل

ً
 مرضّيا

ً
قد يكون بأحد الّزوجين عيبا

ر على عالقات 
ّ
ل الغير هذا قد يؤث

ّ
 فيها حّتى يمكن إتمامها، وتدخ

ً
ل الغير في هذه العملّية باعتباره طرفا

ّ
تدخ

سب بين أطراف عملّية الّتلقيح االصطناعي، والغير 
ّ
 برحم لحمل البويضة أو بنطفة الن

ً
قد يكون متبّرعا

رة. وال شك في أن تدخل الغير أو طرف أجنبي في عملية اإلنجاب الناتجة إثر التلقيح االصطناعي 
ّ
مذك

ينعكس حتما على عالقات النسب بين أطراف عملية التلقيح. وقد يكون هذا الغير متبرعا بنطفة مذكرة، 

 البويضة.  أو ببويضة مؤنثة، أو رحم لحمل

لقد أجمع فقهاء الشريعة اإلسالمية على عدم جواز التلقيح خارج إطار العالقة الزوجية بكل 

صوره، فعندما يلقح رجل امرأة بهذه الصورة فإنه يكون قد وضع بذرته في حرث ال يحل له، وهذا ما 

 يؤدي إلى اختالط األنساب وضياعها.

م البديلة، أل لقيح االصطناعي بنطفة الغير وعن طريق اهذا ال ينفي أن بعض الفقه يؤيد عملية الت

باعتبار هذه الوسيلة مبررة للقضاء على مشكلة العقم وأهال في تحقيق رغبة الزوجين في الحصول على 

ويتبنى دعاة الحرية  201طفل، فالتبرع بالنطفة يؤدي إلى مساعدة السر التي تعاني من العقم في اإلنجاب.

يرون أن تظل دائما بمنأى عن التحريم القانوني ملا في هذه العملية من  مرحام، وهالفردية نظام تأجير األ 

 202مساعدة للزوجين على تحقيق رغبتهما كذلك في الحصول على الولد.

                                                           
201- jean- louis BAUDOUIN et Catherine LabrusseRiou, Produire l'homme : de quel droit ? Etude juridique et éthique des 

procréationsartificielles , 1987. In: Droit et société, n°10, 1988. Pratiques de recherche, questions théoriques et 

problèmesépistémologiques sur le droit et la société, p. 195. 
 - حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد، عقد إجارة الرحم بين الحظر واإلباحة، مصر: اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي، ب.ط، 202

.122، ص 6002  



 

 

151 

أما فيما يخص رأي القانون في النسب الواقع خارج العالقة الزوجية، وباعتبار املجتمع الغربي 

عمدت املؤسسات التشريعية إلى وضع تنظيمات لهذه املمارسات هو منشأ فكرة التلقيح االصطناعي، 

ليس قصد املنع والتجريم وإنما إلى تقنينها وإكسابها طابع الرسمية والشرعية والعلنية. فاملشرع الفرنس ي 

 203مثال يبيح التلقيح بماء الغير متى كانت هناك رابطة بين طرفين أو عالقة حرة مع توافر شروطها.

على املنظومة القانونية في البلدان العربية وجود فراغ تشريعي في مجال هذه  بينما املالحظ

املستجدات الطبية املعاصرة، مع جمود النصوص القانونية املعمول بها، فمعظم هذه البلدان قد آثرت 

السكوت املطلق عن طريقة اإلنجاب باملساعدة الطبية، ولم تتعرض قوانينها لذلك ال بالتحريم وال 

ن موضوع باإل 
ّ
باحة، باستثناء املشرع الليبي الذي انفرد عن بقية الدول العربية بكونه أول بلد عربي قن

 1926.204لسنة  122التلقيح االصطناعي وأدخله على املنظومة التشريعية الليبية وذلك في القانون رقم 

الذي حصر و 205،نجابياملتعلق بالطب اإل  6001لسنة  92القانون رقم في ثّم من بعده املشرع التونس ي 

 206إمكانية اللجوء إلى تقنيات الطب اإلنجابي في عالقة الزواج فحسب.

-02بموجب األمر  6002فبراير   62وبالنظر إلى التشريع الجزائري بعد تعديل قانون األسرة في 

مكرر، كان موقفه املنع للتلقيح بماء غير  22، سمح بإجراء التلقيح االصطناعي بحكم نص املادة 06

ومعلوم أن تلقيح زوجة بنطفة رجل غير زوجها هو أمر غير مشروع، حيث يلتقي مع الزنا  الزوج صراحة.

في إطار واحد. لكن القول بعدم املشروعية ال يعني تجاهل اآلثار التي تترتب عليه، وأولها موضوع نسب 

 الولد لجهة األب. 

                                                           
 - شبوعات خالد، الحماية القانونية للجنين في ظل املستجدات الطبية، )دراسة مقارنة(، مذكرة لنيل شهادة املاجستير في القانون 203

.26، ص 6012-6012الطبي، جامعة أبو بكر بلقايد بتلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية،   
 - القانون رقم 122 لسنة 1926، املؤرخ في املؤرخ في 02 ديسمبر 1926، املتضمن تعديل قانون العقوبات الليبي، الجريدة الرسمية 204

.1926ديسمبر  62، بتاريخ 21العدد للجماهيرية الليبية،   
 - القانون عدد 92 لسنة 6001، املؤرخ في 02 أوت 6001، املتعلق بالطب اإلنجابي، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 22 205

.6222، ص 6001 أوت 2بتاريخ   
 - محمد أشو، الولد غير الشرعي في القانون املغربي، الحماية والقصور، رسالة لنيل شهادة املاستر في القانون الخاص، جامعة 206

.22، ص 6012 -6016مكناس باملغرب،  
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ذي سوف نوّضحه من خالل موقف الفقه اإلسالمي من
ّ
فل الّناتج عن الّتلقيح  األمر ال

ّ
نسب الط

فل 
ّ
شريعي من إثبات نسب الط

ّ
االصطناعي خارج إطار العالقة الّزوجّية في املبحث األّول، واملوقف الت

اني.
ّ
 الّناتج عن الّتلقيح االصطناعي خارج رابطة الّزواج ضمن املبحث الث

اتج عن ال
ّ
فل الن

ّ
لقيح االصطناعي خارج إطار املبحث األول: موقف الفقه اإلسالمي من نسب الط

ّ
ت

 العالقة الّزوجّية3

منهم من يرى  ،انقسم الفقهاء إذا تّمت العملّية خارج إطار العالقة الّزوجّية إلى عّدة أقسام لقد

ه ال أب للمولود.  207أّن األب هو صاحب الّنطفة، وبالّتالي إلحاق نسب الولد للّزاني.
ّ
ومنهم من يرى أن

سب في حالة الّتبّرع  208عشيرتها هّي عشيرته.فنسب الولد ملحق بأّمه و 
ّ
وعلى هذا األساس يمكن تحديد الن

رة في املطلب األّول، ثّم 
ّ
سب في حالة الّتبّرع بالحملبنطفة مذك

ّ
اني. تحديد الن

ّ
 في املطلب الث

رة
ّ
بّرع بنطفة م ك

ّ
سب في حالة الت

ّ
 املطلب األول:تحديد الن

 ألّن الّنطفة ليست للزوج لكن ال بّد من ال خالف بين الفقهاء في أّن هذا األسلو 
ً
ب حرام شرعا

سب.
ّ
 للقواعد العاّمة في الن

ً
فل في هذه الحالة طبقا

ّ
ذي يقتض ي الّتفرقة بين  تحديد نسب هذا الط

ّ
األمر ال

اني إذا كانت املرأة غير متزّوجة ويكون 
ّ
فرضين: األّول إذا كانت املرأة متزّوجة وذلك خالل الفرع األّول، والث

اني.ض
ّ
 من الفرع الث

سب حالة املرأة املتزّوجة
ّ
 الفرع األول:تحديد الن

نفترض هنا أّن املرأة املتزوجة هي التي يتّم تلقيحها في هذه الحالة بنطفة رجل أجنبي عنها وهي 

 متزوجة برجل آخر، وهنا تكمن الصعوبة في تحديد نسب الطفل لجهة األب.

                                                           
 - علي محمد يوسف املحمدي، أحكام النسب في الشريعة اإلسالمية، طرق إثباته ونفيه، الدوحة، دار قطري بن الفجاءة، ط1، 207

.292، ص 1992  
  - هاشم جميل عبد هللا، » زراعة األجنة في ضوء الشريعة اإلسالمية «، مجلة الرسالة اإلسالمية، بغداد، العدد 621، 1919، ص 208.12
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جة بحكم عقد الزواج مقصورة على زوجها في االستمتاع إّن الزو نسب الولد لجهة األب:  –أوال 

 بها. وهي تلتزم بحكم الزواج أيضا باإلخالص له والحفاظ على عهدها له. 

 209فإذا كانت املرأة املستأجرة ذات زوج فإن نسب املولود يثبت لزوجها، وال يتبع صاحب النطفة.

االتصال بها اتصاال جنسيا وهو  إّن الولد الذي تلده الزوجة يلتحق نسبه بمن يحل له شرعا

الزوج. وبناء على هذا، فإن كل حمل تحمله الزوجة يفترض أنه من زوجها لكونها مقصورة عليه، ويحرم 

سب يثبت في جانب الرجل  ومن ثم ؛عليها تمكين غيره منها
ّ
ا كان الن

ّ
فالزوج هنا أب للطفل حقيقة. ومل

م: بالفراش فإّن هذا الفرض ال يثير أّي صعوبة ل
ّ
للعاهر الولد للفراش و » قول الّرسول صلى هللا عليه وسل

فالولد لصاحب الفراش، وهذا الحديث نص في الحكم في هذه القضية، وهو قاعدة عامة وكلية «. الحجر

من قواعد الشرع يحفظ به حرمة النكاح، وطريق اللحاق بالنسب جوازا وعدما. فمتى حملت أم بديلة 

ي، فإن الحمل ينسب للزوج ولزوجته التي حملت به ووضعته، وقد حكم ذات زوج بالتلقيح الصناع

 210رسول هللا بهذا الحكم في هذه القضية عند فرض وقوعها فال حكم ألحد بعد حكمه.

فالولد ينسب لصاحب الفراش وهو زوج املرأة التي تم وضع اللقيحة في رحمها تبرعا منها لحمله، 

وجية ينسب إليه، باعتباره ولده بتوفر شروطه، وألحق به الفقهاء فيكون ما تحمله الزوجة حال قيام الز 

ما يشبه الصحيح، وهو عقد النكاح الفاسد، ونكاح الشبهة من باب االحتياط في إثبات النسب، ويدخل 

 211التلقيح االصطناعي في مسّمى الفراش، ويثبت النسب به بتوفر شروطه.

                                                           
  - حني محمد، عقد إجارة األرحام بين الحظر واإلباحة، القاهرة، دار النهضة العربية، 6000، ص 209.629
 - عبد هللا بن زيد آل محمود، » الحكم اإلقناعي في إبطال التلقيح الصناعي «، مجلة املجمع الفقهي اإلسالمي، الدورة الثانية ملؤتمر 210

،.211، ص 1912، 06، العدد 1مجمع الفقه اإلسالمي بجدة، ج  
 - بلباهي سعيدة، » االستعانة باألم البديلة في التلقيح االصطناعي في القانون 211

  ص https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/141/2/1/6802.22الجزائري «:

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/141/2/1/6802
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/141/2/1/6802
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وا ماءه هدرا، ولم يلحقوا به النسب حمال له على أّما الغير صاحب املني الحقيقي فإنهم اعتبر 

فال يعتّد به والفراش يعتبر قرينة شرعّية  212الزاني الذي ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم إلحاق النسب به.

ه من زوجها لكونها مقصورة 
ّ
على أّن الولد للّزوجين ال لغيرهما، وأّن كّل حمل تحمله الّزوجة يفترض أن

 أن يكون من غيرهما أو أحدهما. عليه، حتى مع احتمال

فل شرعا ويثبت نسبه منه باعتباره صاحب الفراش 
ّ
ومن ثّم يكون الّزوج في هذه الحالة أب للط

 213إذا أقّره صراحة أو داللة ملكن سكت.

وإن كان ذهب فريق من الفقه إلى أن الولد يثبت نسبه من صاحب املني األصلي، ال من الزوج 

ستنادا في ذلك على أن الولد يخلق من ماء أبيه، وقد علم صاحبه بوضوح األجنبي صاحب الفراش. ا

فيسند إليه، وأيضا قاسوا هذه املسألة على الوطء بشبهة، أو من نكاح فاسد، الذي رجح الفقهاء فيهما 

وهذا فرق جلي عن الزنا التي هي اجتماع ماء الزاني مع ماء الزانية، فتقاس  214ثبوت النسب من الواطئ.

لحالة على نكاح الشبهة التي يثبت الفقهاء فيها النسب للواطئ ال لصاحب الفراش، وكون هذه هذه ا

 215الصورة محرمة ال يؤثر ذلك في نسب الحمل الذي ال ذنب له.

وفي هذه الحالة يجوز للزوج أن ينفي النسب ويلغي إثبات أنه استحالة الحمل منه بسبب مرض  

 ما، أو يالعن الزوجة على ذلك. 

                                                           
 -علي محي الدين القرة داغي وعلي يوسف املحمدي، فقه القضايا الطبية املعاصرة، دراسة فقهية طبية مقارنة، لبنان: بيروت، دار 212

.212، ص 6002، 6شائر اإلسالمية، طالب  
  - شوقي زكريا الصالحي، اآلثار املترتبة على عملية التلقيح الصناعي، مصر، دار العلم واإليمان للنشر والتوزيع، ب.ط، 6002، ص 213.21
  - يوسف القرضاوي، من هدي اإلسالم، فتاوى معاصرة، ج6،  لبنان، الدار العربية للعلوم ناشرون، ب.ط، 1992، ص214.292
 - عارف علي عارف، األم البديلة أو الرحم املستأجر رؤية إسالمية، منشور في كتاب دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة، م6، 215

.129، ص 6001، 1األردن، دار النفائس، ط  
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ى عبد العزيز الخياط: '' أن الولد ينسب للزوجين استنادا إلى قيام الحياة الزوجية وخوفا من ير  

ضياع الولد فيبقى من غير انتساب إلى أب مما يؤثر على حياته النفسية والعلمية. والدليل الشرعي على 

 216«.الولد للفراش وللعاهر الحجر » ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم: 

من املعروف أن قرينة األبّوة ليست قرينة قطعّية ال تقبل إثبات العكس، بل نسب الولد:  إنكار  –ثانيا 

هّي قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها بطرق اإلثبات ويجوز للّزوج وكذلك للورثة رفع دعوى إلنكار أبّوة 

فل الّناتج عن الّتلقيح االصطناعي. ويمكن للزوج نسب الولد له عن طريق اللعان، و 
ّ
للورثة  بالنسبةالط

 عن طريق البينة.

القول بأن كل حمل تحمله الزوجة يعتبر من زوجها هو مجرد افتراض يقوم على اعتبارات معينة  

يثبت الواقع صحتها. فالزوجة مقصورة على زوجها، ويحرم عليها تمكين غير الزوج منها. لكنها قد تخون 

أجاز الشرع للزوج أن ينفي نسب الولد له بالطرق  هذا التعهد املفروض عليها بمقتض ى عقد الزواج. فقد

املشروعة. ويكفي لإلنكار عدم قدرته على اإلنجاب، وأن عدم القدرة يرد إلى ما قبل حدوث الحمل. كما 

أن حق الزوج في رفع دعوى إنكار أو نفي نسب الطفل ال تسقط وتبقى قائمة، ما دام أنه قادر على إثبات 

 217عجزه على اإلنجاب.

يجب على الزوج أال يقدم على اإلنكار ملجرد شك عارض أو وهم أو إشاعة، فيجب أن يضع  لكن 

دائما في اعتباره أن اإلنكار يترتب عليه أكثر الضرر وأقبح العار بالزوجة والولد. فالزوجة قد جاءت بالولد 

، وتجمعت لديه على فراشه، وحال قيام زوجية صحيحة مشروعة بينهما. أما إذا جزم بأن امرأته خائنة

                                                           
  - عبد العزيز الخياط، حكم العقم في اإلسالم، األردن، عمان، مطابع وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية، 1911، ص 216.69
 - بغدالي الجياللي، الوسائل العلمية الحديثة املساعدة على اإلنجاب في قانون األسرة الجزائري ، دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة 217

.12، ص 6012 – 6012، كلية الحقوق ببن عكنون، تخصص القانون الخاص، فرع قانون األسرة، 1املاجستير، جامعة الجزائر  
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القرائن، فإن الشريعة اإلسالمية لم ترض أن تدعه يربي من اعتقد أنه ليس بابن له، ويورث من ال يرث 

 وقد جعلت الشريعة اإلسالمية مخرجا من ذلك بما عرف في الفقه باسم اللعان. 218في رأيه.

زوجته صطناعي للكن هل يستطيع الزوج إنكار نسب الطفل بالرغم من موافقته على التلقيح اال  

 بنطفة رجل آخر؟ ثم إذا ما أنكر الزوج نسب الولد، فهل يمكن أن 

 ينسب الولد لصاحب النطفة؟.   

ال يجد الزوج في األمر صعوبة، إذا كان تلقيح الزوجة قد تم دون علمه، ودون موافقته. إذ يجوز  

 ناعي من رجل آخر.له شرعا نفي نسب الولد له خالل مدة معقولة من علمه بالتلقيح االصط

أما إذا كان يعلم بالتلقيح ووافق عليه برغم أنه بنطفة رجل غيره فإنه يستطيع أيضا أن ينفي  

نسب الولد، وذلك بمالعنة زوجته باتهامها بارتكاب جريمة الزنا، ومعلوم أنه يشترط لثبوت الزواج أن 

أن يكون مخصبا غير عقيم، فإذا يكون الزوج ممن يتصور منه الحمل عادة، وذلك بأن يكون بالغا، و 

كان الزوج عقيما وجاءت زوجته بولد بعد تلقيحها اصطناعيا بنطفة رجل آخر، فإن نسب الولد ال يثبت 

منه الستحالة الحمل منه، لكن يشترط لنفي إلنكار نسب الولد أن يكون النفي بعد الوالدة مباشرة أو 

 219مدة التهنئة باملولود عادة، فإن نفاه بعدئذ ال ينتفي. بعدها بيوم أو يومين أو نحوهما إلى سبعة أيام 

أما إذا لم يبادر الزوج بإنكار نسب الولد في املدة املذكورة، فإن سكوته يعد حينئذ إقرارا ضمنيا بنسب و 

 لكن ما الحكم إذا طلب صاحب النطفة األجنبية استلحاق الولد؟. 220الولد له.

ب، وأنكر نسب الولد له؛ وباملقابل طلب صاحب النطفة إذا أثبت الزوج عدم قدرته على اإلنجا

ف اختلقد و  .األجنبية أن ينسب الولد له. ومعلوم أن هذه الحالة تشبه حالة انتساب ولد الزنا للزاني

                                                           
 - يوسف القرضاوي، بنوك الحليب، اإلسالم واملشكالت الطبية املعاصرة، أوال، اإلنجاب في ضوء اإلسالم، بحث مقدم ألعمال ندوة 218

.612ص  ،1912ماي  62اإلنجاب في ضوء اإلسالم، املعقدة في الكويت بتاريخ   
 -  محمد بن يحيى بن حسن النجيمي، اإلنجاب الصناعي بين التحليل والتحر يم، )دراسة فقهية إسالمية مقارنة(، الرياض، مكتبة 219

.622و 622،  ص 6011، 1العبيكان للنشر والتوزيع، ط  
   - محمد بن الخطيب الشربيني، مغني املحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ املنهاج، ج2، لبنان، دار املعرفة،  ط1، 1992، ص 220.222
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فيها العلماء على مذهبين: املذهب األول ال يلحق نسب ولد الزنا بالزاني إذا اّدعاه، أما املذهب الثاني: 

زنا بالزاني إذا اّدعاه، أي أن الولد إذا اّدعاه صاحب الفراش والزاني، ألحق بصاحب يلحق نسب ولد ال

 الفراش، وللعاهر الحجر، فإن انفرد الزاني بدعواه ألحق به.

أما إذا ألحقناه بمن اّدعاه، فإننا بذلك نقيم العدل، فال نظلم املولود ونعاقبه على ذنب لم 

 221ة املقررة على الزاني.يرتكبه، وفي الوقت ذاته نقيم العقوب

ونحن نرى أن نسب املولود الناتج عن رحم األم البديلة يكون لزوج صاحبة الرحم إن أقره نظرا 

لقوة الفراش، وله أن ينفيه عن صلبه بالطرق املشروعة، ومن ثم يمكن إلحاقه بالرجل صاحب النطفة 

 الذكرية حتى وإن تطلب ذلك االستعانة بالتحليل الجيني.

 الثاني:تحديد النسب حالة املرأة غير املتزوجةالفرع 

إن الزواج يعد الوسيلة الوحيدة والطبيعية لإلنجاب وهو أساس النظام االجتماعي، وعليه فإن 

صورة املرأة غير املتزوجة والتي ترغب بممارسة دورها في األمومة باإلنجاب عن طريق التلقيح االصطناعي 

انون. وأن املجتمع الذي يجيز مثل هذا العمل فهو أسوأ حاال من تعد صورة شاذة في نظر الشرع والق

ذلك أن هذا النوع من التلقيح  املجتمع الذي تتفش ى فيه ظاهرة الزنا ومن ثم األبناء غير الشرعيين.

االصطناعي ليس له أي مبرر شرعي وال قانوني، ألنه يتنافى واملقاصد الشرعية للزواج، ومخالف للنظام 

 مة والتي أساسها صون األعراض وحفظ األنساب من االختالط.   واآلداب العا

ه إذا كانت املرأة غير متزوجة ال تثور أية صعوبات عملية، حيث أن املرأة التي تم تلقيحها 
ّ
الواقع أن

بالنطفة املتبّرع بها هي أم الطفل من الناجية القانونية والبيولوجية. فالبويضة التي تم تلقيحها هي 

والطفل إذن من صلبها، ومن ثم ينسب إليها حقيقة. كما أنها هي التي ولدته، والوضع قرينة بويضتها، 

                                                           
  - علي محمد يوسف املحمدي، أحكام النسب في الشريعة اإلسالمية، طرق إثباته ونفيه، املرجع السابق،ص 221.292
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ومن هنا يكون نسب املولود ثابت في حق أمه الغير  222على األمومة، بل هو قرينة ال تقبل نفيها بعد ذلك.

 متزوجة ويلحق بها.

قد يطلب بعد ذلك معرفة لكن الطفل يعلن هنا باسم أّمه وبأب غير مسّمى. غير أّن الطفل  

أصله الحقيقي، والبحث عن أبيه املتبرع بالنطفة. إنه يجب أن يعلم الطفل من هو أبوه الحقيقي، وان 

يمكن من ذلك، وال سبيل أمامه إال أن يثبت ذلك بالبينة؛ والبينة هي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، 

عليه ذلك، فأقام املدعي وهو الطفل البينة على دعواه، فإذا اّدعى الطفل أباه فالن أبا له، فأنكر املّدعى 

لكن هل يستفيد الطفل  223قبلت هذه الدعوى، وثبت النسب بها، سواء كان املدعى عليه حيا أم ميتا.

 من هذا اإلثبات، ويقترن بأبيه الحقيقي؟.

عددة تقد يصعب األخذ بهذا اإلثبات من الناحية الشرعية، فثبوت النسب من الرجل له أسباب م

ليس منها الزنا، وإنما يلحق الولد بأبيه بالزواج الصحيح والفاسد، أو االتصال باملرأة بناء على شبهة، أما 

إذا كان االتصال باملرأة ليس مبنيا على أي من هذه األسباب، فإن النسب ال يثبت. ألن الشريعة اإلسالمية 

باره مثبتا للنسب، وذلك لقول الرسول صلى أهدرت الزنا، وأبطلت ما كان عليه أهل الجاهلية من اعت

 224«.الولد للفراش وللعاهر الحجر » هللا عليه وسلم: 

 وهنا يثور سؤال آخر، وهو هل من حق القابلة أو الطبيب أن يعلم الطفل بأبيه الحقيقي؟.

أنه على الطبيب أن يبلغ الطفل بأبيه الحقيقي، وليس في ذلك خيانة لسر  225يجيب الفقه  

وذلك ألن هذا العمل منكر أي تلقيح نطفة الرجل ببويضة املرأة األجنبية، واإلسالم قد أمر بإزالة  املهنة،

املنكر. ومن ناحية أخرى فإن كشف السر للطفل يفيده من الناحية الطبية، فقد أثبت الطب أن هناك 

                                                           
  - محمد يوسف موس ى، أحكام األحوال الشخصية في الفقه اإلسالمي، مصر، دار الكتاب العربي، ط6، 1921، ص 222.12
  - محمد بن يحيى بن حسن النجيمي، املرجع السابق،  ص 223.620
  - محمد يوسف موس ى، النسب وآثاره، القاهرة، دار املعرفة، ب.ط، 1911، ص 224.26
  - الشحات إبراهيم محمد منصور، نسب املولود الناتج عن التلقيح الصناعي، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي، ط1، 6011، ص 225.122
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و ن ثم ضرورة تتبع أأمراضا معينة ال يمكن العالج منها إال بمعرفة الذمة الوراثية للشخص املريض، وم

 226اقتفاء سلسلة نسبه، ومن هنا يبدو من املفيد بالنسبة لولد التلقيح أن يعرف أباه الحقيقي.

أما فيما يخص حكم طلب املتبرع إلحاق ابنه به، فهو قد يعلم املتبرع بطريقة أو بأخرى هوية 

قر نحن نعرف أنه يجوز أن يالطفل نتاج نطفته، فيسعى إلقرار نسبه منه، فيقر بأن هذا الطفل منه، و 

الرجل ببنوة مجهول النسب، إن لم يكذبه العقل أو العادة. فهذا النوع من اإلقرار ليس فيه تحميل 

النسب على غير املقر، كالبنوة واألبوة واألمومة، فيثبت به النسب من غير حاجة إلى بيان السبب من 

والية على نفسه، فيثبت النسب بإقراره متى  زواج صحيح أو فاسد، أو اتصال بشبهة. ألن اإلنسان له

.
ً
 227توافرت شروطه املعتبرة شرعا

وال شك في أن تلقيح املرأة بنطفة رجل أجنبي عنها ال يربطه بها زواج صحيح أو فاسد ليس زنا  

، إال أنه يلتقي معه في إطار واحد وجوهرهما واحد ونتيجتهما واحدة، وهي 
ً
 وقانونا

ً
باملعنى املحدد شرعا

 في حرث ليس بينه وبين ذلك الرجل عقد وارتباط بزوجية شرعية، يظلها و 
ً
ضع ماء رجل أجنبي قصدا

 228القانون الطبيعي، والشريعة السماوية.

وإن كان الزوج أجنبيا عن الزوجة وال تربطه بها أية صلة مشروعة، وكانت هذه املرأة خلية من  

 ينسب الولد لصاحب الحيوان املنوي  229ند أغلبهماألزواج فاملسألة محل خالف بين الفقهاء فالقول ع
ّ
أال

ألن ابن الزنا ال ينسب ألب. ويرى آخرون، قياسا على حالة الزنا أن ينسب الولد للزاني إذا كانت املرأة 

 230خلية من زوج أو أقيم عليهما الحد.

                                                           
  محمد املرس ي زهرة، اإلنجاب الصناعي – أحكامه القانونية وحدوده الشرعية، )دراسة مقارنة(، الكويت، جامعة الكويت، 1996، ص226

340 . 
 - بدران أبو العينين بدران، حقوق األوالد في الشريعة اإلسالمية والقانون ، مصر: اإلسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، 1912، ص 227

22.  
 -  محمود شلتوت، املرجع السابق، ص 228.611
 - أحمد عمراني، حماية الجسم البشري في ظل املمارسات الطبية والعلمية الحديثة في القانون الوضعي والشريعة، أطروحة لنيل 229

.22، ص 6010-6009شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة وهران، كلية الحقوق،   
  - زياد أحمد سالمة، املرجع السابق، ص 230.122
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لى هللا ع. والنبي صقال ابن تيمية: '' وأما البغي التي ال زوج لها ففي استلحاق الزاني ولده منها نزا

فجعل الولد للفراش، دون العاهر. فإذا لم تكن املرأة « الولد للفراش وللعاهر الحجر» عليه وسلم قال: 

 231فراشا لم يتناوله الحديث، وعمر ألحق أوالدا ولدوا في الجاهلية بآبائهم ''.

م عدم وجود قد يثبت النسب من جهة الرجل صاحب الحيوان املنوي مع الرحم االصطناعي رغ 

فراش عند من أثبت النسب للرجل إذا ادعى الزاني نسبه البن الزنا ولم يدعه غيره. وهنا اجتمعت النطف 

قبل إدخالها الرحم االصطناعي، في حالة اجتماعها من طرفين ليس بينهما رابطة شرعية وليس من فراش 

ية ى الزنا. وعلى قول بعض الشافعفالطفل املتكون هنا في الرحم االصطناعي سيكون نتاج حالة في معن

الذين يشترطون ملشروعية النسب أن يكون املاء الذي يتخلق منه الولد محترما أثناء اإلنزال وهو كذلك 

 232دون اشتراط ذلك أثناء االستدخال. الصورةفي هذه 

 تإذا نظرنا من الناحية الشرعية فإن إلحاق نسب الولد للزاني، فيه إقامة للعدل. وعليه تثب 

للطفل املولود كل الحقوق التي يستتبعها النسب من صالت القرابة وامليراث والنفقة وغيرها من الطرف 

الذي ينسب إليه. إذ ال ريب أن إلحاق الولد بأمه أفضل له من عدم إلحاقه بأحد، كما أن إلحاقه بأمه 

املولود بوالده البيولوجي وأبيه معا أفضل له من كل النواحي من إلحاقه بأمه فقط. ونحن نرى بإلحاق 

 تخريجا على قول بعض أهل العلم بإلحاق ابن الزنا بالزاني مراعاة ملصلحة املولود الذي ال ذنب له.

 املطلب الثاني: تحديد النسب في حالة التبرع بالحمل

ملعالجة هذا األمر سوف نتطرق ألدلة الفريق املؤيد لنسب الطفل لألم صاحبة البويضة وزوجه 

رع الثاني، ثم إلى حجج الرفيق الثاني املؤيد لنسب املولود إلى األم صاحبة الرحم املستعار وإلى في الف

 زوجها في الفرع الثاني.   

                                                           
  -  أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن تيمية، مجموع الفتاوي ، م 26، اململكة العربية السعودية، املدينة املنورة، 231

.112، ص 6002مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، ب.ط،   
 - زبيدة إقروفة، التلقيح االصطناعي، )دراسة مقارنة بين الفقه والقانون الوضعي(، الجزائر، عين مليلة، دار الهدى، ب.ط، 6010، 232

.22ص   
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 الفرع األول:تحديد النسب في حالة األم صاحبة البويضة

أن األم الحقيقية هي التي أعطت البويضة وهذا مؤكد ألن هذه هي 233يرى فريق من الفقهاء

العلمية التي ال تقبل الجدال، وأما صاحبة الرحم فتكون بمثابة األم من الرضاع. وهذا القول  الحقيقة

حيث أثبت العلم أن الجنين بعد زرعه في رحم  هو ما اختاره مجمع الفقه اإلسالمي برأي أكثرية أعضائه.

ترث هي صاحبة البويضة، فاألم النسبية والحقيقية والتي  234املرأة املستعارة ال يستفيد منها غير الغذاء؛

فهي أم حكمية، أي نحكم لها  235أما صاحبة الرحم املستأجر التي حملته وولدته فهي مثل أم الرضاع،

 بأنها أم باعتبار الحضانة والتغذية، وال يثبت لها النسب، وإنما يثبت لها حكم الرضاع.

ا  سبحانه وتعالى في هذإن البويضة املنقولة تحمل جميع الخصائص الوراثية التي أودعها هللا 

الرحم وانتقلت إلى هذا الجنين، فخصائص اإلنسان وصفاته الوراثية تقرر في البويضة والحيوان املنوي 

فقط، وليس لصاحبة الرحم املستعار أي دخل في ذلك، ألن الرحم ما هو إال محضن ومستودع. وأما األم 

 236أنها مرضعة.التي حملت هي حاضنته، أو في أحسن الفروض تعامل على 

إن هذه البويضة امللقحة لو أنها أتمت مراحل حياتها في أنبوبة االختبار أو في رحم اصطناعي، 

فخرج الولد منها إنسانا سويا، فهل األم هي أنبوبة االختبار، أو الرحم االصطناعي، أم إنها هي صاحبة 

ن صاحبة البويضة تشارك في ذلك بدليل أ 237البويضة، وليست هي األنبوبة، وال الرحم االصطناعي.

                                                           
- الدكتور عبد الحافظ حلمي، األستاذ محمد نعيم ياسين، الدكتور يوسف القرضاوي، الدكتور مصطفا الزرقا، الدكتور محمد 233

األشقر، الدكتور جاد الحق علي جاد الحق، الدكتور عارف علي عارف، الدكتور زكريا البري. عمر سليمان األشقر وآخرون، دراسات 

 فقهية في قضايا طبية معاصرة، م1، األردن، دار النفائس، ط1، 6001، ص 162
  - هاشم جميل، » زراعة األجنة في ضوء الشريعة اإلسالمية «، املرجع السابق، ص 234.12
 - محمد علي البار، » محمد علي البار، التلقيح الصناعي وأطفال األنابيب «، مجلة املجمع الفقهي اإلسالمي، الدورة الثانية ملؤتمر 235

.200ص ، 1912، 06، العدد 1مجمع الفقه اإلسالمي بجدة، ج  
  - زياد أحمد سالمة، أطفال األنابيب بين العلم والشريعة، األردن، الدار العربية للعلوم، ط1، 1992، ص 236.122
  - ياسين بن ناصر محمود الخطيب، ثبوت النسب، ) دراسة مقارنة(، املرجع السابق ص 237.212
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تكوين الجنين بنصف الصفات الوراثية عن طريق مشاركتها نصف عدد الكرموسومات للخلية الجنينية 

األولى، وأما املرأة األخرى صاحبة الرحم فهي ال تشارك بش يء من الصفات الوراثية للجنين، وإنما يقتصر 

وبذلك فهي ال تعدو أن تكون مجرد حاضنة لتغذية دورها في توفير بيئة مالئمة لنمو الجنين وتنشئته، 

 238الجنين.

إن قياس الحمل داخل الرحم والوالدة على الرضاعة. فكما ال ينسب الطفل الرضيع إلى التي  

 بسبب نموه بتغذيتها. 239أرضعته بسبب الرضاع، ال ينسب هذا إلى الظئر

، في إحدى قراراته: 1912لسابعة لعام لقد أفتى املجمع الفقهي لرباطة العالم اإلسالمي في دورته ا 

''...يقرر املجمع أن نسب املولود يثبت من الزوجين مصدر البذرتين...أما الزوجة املتطوعة بالحمل فتكون 

في حكم األم الرضاعية للمولود، ألنه اكتسب من جسمها وعضويتها أكثر مّما يكتسب الرضيع من 

 240يحرم من النسب ''. مرضعته، في نصاب الرضاعة الذي يحرم به ما

وأن املرأة صاحبة الرحم ال تعطي الطفل إال الغذاء وال يستفيد منها سوى ذلك وال تعطيه أي 

توريث ألي صفة وراثية، فهو إذن أشبه ما يكون لطفل تغذى من غير أمه. حيث أن البويضة املخصبة 

في مثل هذه العملية  241لوراثية لألخيرة.خارج الرحم ال تتأثر عند نقلها إلى رحم الزوجة الثانية بالعوامل ا

ال يمكن أن تختلط األنساب واألمر يختلف عن الزنا، فمادة الزنا أن الحيوانات املنوية يقذفها الرجل في 

                                                           
 -خالد محمد صالح، أحكام الحمل في الشريعة اإلسالمية، )دراسة فقهية مقارنة مع قانون  األحوال الشخصية(، مصر، دار الكتب 238

.229، ص 6011القانونية، ب.ط،   
ُر: العاطفة على غير ولدها املرضعة له من الناس واإلبل. ويقال أيضا املرأة الظئر، يعني املرضعة لغير وليدها. ومعناه هنا: قيام 239

ْ
ئ ِ
ّ
 - الظ

امرأة بحمل جنين ليس من زوجها لصالح امرأة أخرى أوصت عليه. ابن منظور، لسان العرب، م 2، القاهرة، دار املعارف، ب.ط، 

.6226ب.ت.ن، ص   
 - املجمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العالم اإلسالمي، » القرار الخامس حول التلقيح االصطناعي وأطفال األنابيب «، مجلة املجمع 240

.122، ص 1912جانفي  19تاريخ الفقهي اإلسالمي لرابطة العالم اإلسالمي، مكة املكرمة، الدورة السابعة ب  
 - محمد نعيم يس،اإلنجاب في ضوء اإلسالم: ثبت كامل ألعمال ندوة اإلنجاب في ضوء اإلسالم، سلسلة مطبوعات املنظمة اإلسالمية 241

.619، ص 1912ماي  62للعلوم الطبية، املنعقدة بالكويت، بتاريخ   
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بطن هذه املرأة ويتم التحامها بأي بويضة تلتقي بها أو تنزل إليها من املبيض إلى الرحم وهو ما يفرق بين 

 242هذه العملية والزنا.

تلقيح االصطناعي إما أن يكون عن طريق حقن نطفة مذكرة في املكان الناسب داخل مهبل ال

املرأة، وإما أن يكون عن طريق زرع بويضة ملقحة في أنبوب اختبار داخل رحم املرأة التي ترغب في الحمل. 

ي صال الجنس وكال الفرضين ال تنطبق عليهما جريمة الزنا شرعا. فجوهر حرمة الزنا هو الوطء، أي االت

ثبوت النسب  243بين الرجل واملرأة، وعنصر الوطء هنا مختلف في حالة حقن النطفة في مهبل املرأة.

 244.مأمون في هذه الحالة، إذ أن والد الطفل صاحب املاء معروف، كما أن أمه معروفة

أما إذا نظرنا للموضوع عمليا، ومن زاوية مصلحة الطفل في ثبوت نسبه من األب الحقيقي  

ق منها، وهو ما ال يتحقق في الّرأي اآلخر الذي يجعل صاحبة الرحم هي األم 
ّ
صاحب النطفة التي تخل

يتم التلقيح االصطناعي الخارجي عن طريق أخذ حيوان منوي من  245الحقيقية وإن لم يخلق من مائها.

 في أنبوب بوسيلة طبية معينة ويكون النس
ً
ألم ب لألب واالرجل وبويضة من املرأة وتلقيحها خارجيا

والتلقيح بأخذ بيضة األم وتلقيحها بماء الرجل ثم زرعها في رحم امرأة أخرى ال يفترق عن التلقيح في 

أنبوب إذا اعتبرنا أن رحم األم املستعارة مجرد أنبوب. وبالتالي فالنسب لألم صاحبة البويضة مهما كانت 

 األم ومهما أرضعت املرضعة.     

برعت بالحمل بمثابة األم من الرضاعة بالنسب للولد بما يترتب على ذلك من واعتبار املرأة التي ت

 ومن ثم يحرم على املولود أن يتزوجها أو يتزوج من أبنائها لقوله عز وجل: }  246آثار.
ْ

ُحّرَِّمت

                                                           
 - طفياني مخطارية، التلقيح االصطناعي، )دراسة مقار نة(، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة أبي بكر بلقايد 242

.616، ص 6012 – 6012بتلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق،   
  - محمد املرس ي زهرة، املرجع السابق، ص 243.220
 - سفيان بن عمر بورقعة، النسب ومدى تأثير املستجدات العلمية في إثباته، )دراسة فقهية تحليلية(، اململكة العربية السعودية، دار 244

.262، ص 6002، 1كنوز اشبيليا، ط  
  - عطا عبد العاطي السنباطي، بنوك النطف واألجنة، القاهرة، دار النهضة العربية، ط1، 6001، ص 245.621
  - هاشم جميل عبد هللا، » زراعة األجنة في ضوء الشريعة اإلسالمية «، املرجع السابق، ص 246.12
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اَعةِّ 
َ
ض َن الرَّ ْم مِّ

ُ
ك

ُ
َوات

َ
خ

َ
ْم َوأ

ُ
ك

َ
ْعن

َ
ْرض

َ
ي أ تِّ

َّ
ُم الال

ُ
ك

ُ
َهات مَّ

ُ
ْم333َوأ

ُ
ْيك

َ
وف أنه يحرم من الرضاع ما واملعر  247{.َعل

ه ينسب أيضا لجهة األم 
ّ
يحرم من النسب. وإذا كان الولد ينسب لجهة األب للرجل صاحب النطفة، فإن

 للمرأة صاحبة البويضة.

 248وينتهي هذا الرأي إلى القول بنسب املولود إلى أبويه اللذين جاءت البويضة امللقحة منهما.

جين بينهما عالقة زواج شرعي فينسب الجنين إليهما وإن كان هذا بدليل أن اللقيحة من ماء وبويضة زو 

النوع من اإلخصاب محرم إال أن ذلك ال يؤثر على النسب، وذاك أن التحريم لم يدخل في أصل تكوين 

 249الجنين وإنما عن طريق تغذيته التي نتج عنها نماؤه وتكامله.

 لدتالفرع الثاني:تحديد النسب في حالة األم التي حملت وو 

أن املرأة التي ينسب لها الولد ليست صاحبة البويضة، وإنما التي حملته  250يرى جانب من الفقه

وولدته، وأما صاحبة البويضة فتكون بمثابة األم من الرضاع، فهؤالء ينظرون إلى الولد بمنظار الوالدة، 

قر ملعاني ي أعطت البويضة تفتفيثبتون النسب من املرأة التي تلده، بشهادة الشهود. وباعتبار أن األم الت

األمومة بينما األخرى هي التي عانت مشاق الحمل والوالدة، وإن جوهر األمومة البذل والعطاء، وأن األم 

 في القرآن الكريم هي التي ولدت.     

وأنه متى حملت امرأة ذات زوج بالتلقيح الصناعي، أو الشتل، أو الزنا، أو الغصب، أو الوطء 

حملها يعتبر للزوج ولزوجته التي حملت به ووضعته، وال عالقة للغاصب أو الزاني أو املأخوذ  بالشبهة فإن

                                                           
  - سورة النساء، من اآلية: 247.62
 - عبد املحسن صالح، »مستقبل اإلخصاب خارج األرحام«، مجلة العربي، الكويت، وزارة اإلعالم الكويتية، العدد 122، 1929، ص 248

61.  
 - لبنى محمد جبر شعبان الصفدي، األحكام الشرعية املتعلقة باإلخصاب خارج الجسم، بحث استكمالي ملتطلبات الحصول على 249

.26،  ص 6002 – 6002درجة املاجستير ، الجامعة اإلسالمية بغزة، كلية الشريعة والقانون، قسم الفقه املقارن،  
- الشيخ بدر املتولي عبد الباسط، الشيخ علي الطنطاوي، الدكتور زكريا البري، محمود املكادي، الدكتور علي محي الدين القرة داغي، 250

.110سف املحمدي. إقروفة زبيدة، املرجع السابق، ص الدكتور علي يو   
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، من التلقيح  251منه املني فيه باعتبار أن الولد للفراش.
ً
وإن كان الطفل ناش ئ بالطرق املحرمة قطعا

 وإنما ينسب ملن حملت به ووضعته باعتباره حالة وال 
ً
ة كولد دة طبيعياالصطناعي، ال ينسب إلى أب جبرا

. وألن النسب ال يثبت للزاني النعدام الفراش ويثبت النسب للمرأة ألن الحكم في جانبها 
ً
الزنا الفعلي تماما

دّل ذلك قول بعض الفقهاء: '' إن النسب في جانب الرجال  252تبع الوالدة سواء كان بالنكاح أو بالسفاح.

وال تثبت الوالدة إال بدليل، وأدنى دليل عليها شهادة يثبت بالفراش، وفي جانب النساء يثبت بالوالدة، 

 253القابلة ''.

حيث استند هذا الفريق على أدلة أشارت إلى أن األم هي التي حملت وولدت منها نصوص القرآن 

 الكريم:

ُهْم333في قوله تعالى: }...
َ
ْدن

َ
ي َول ئِّ

َّ
 الال

َّ
ال َهاُتُهْم إِّ مَّ

ُ
 أ

ْ
ن لقرآن الكريم معنى بهذا األسلوب الجازم حدد ا 254{.إِّ

 في مواضع أخرى تحمل ذات املعنى. 
ً
األمومة، أي أنه ينفي األمومة عن التي لم تلد الولد. كما أكده أيضا

ٰى َوْهٍن333من ذلك قوله جل جالله: }...
َ
ا َعل

 
ُه َوْهن مُّ

ُ
ُه أ

ْ
ت
َ
ا }...وك لك قوله تعالى:  3255{َحَمل ْره 

ُ
ُه ك مُّ

ُ
ُه أ

ْ
ت
َ
َحَمل

ْره  
ُ
ُه ك

ْ
َعت

َ
فبين أن التي تحمل الولد وتضعه هي أمه. وكون هللا تعالى وصف الحمل والوضع 3256{ا333َوَوض

 ألن حمل املرأة 
ً
 على اعتبار صاحبة الحمل والوالدة هي األم والوالدة املعتبرة شرعا

ً
بالكره، يعطينا ضوءا

 على صاحبة الوال 
ً
ار دة. فصووضعها يسبب لها املشاق، بينما خلت صاحبة البويضة من الكره قياسا

 نسبة الطفل إلى صاحبة الكره والوهن أي الوالدة التي حملته.
ً
 257الزما

                                                           
- عبد هللا بن زيد آل محمود، » الحكم اإلقناعي في إبطال التلقيح الصناعي وما يسمى بشتل الجنين «، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، 251

.219و 211، ص 1912، 06، العدد 1الدورة الثانية ملؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي، ج  
 - زياد أحمد سالمة، املرجع السابق، ص 122 و252.122
 - أبو بكر بن مسعود الكساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج2، بيروت: لبنان، دار الكتب العلمية، ط6، 1912، ص 253.212
 - سورة املجادلة، من اآلية: 254.6
 - سورة لقمان، من اآلية 255.12
 - سورة األحقاف، من اآلية 256.12
 - محمد على البار، طفل األنبوب والتلقيح االصطناعي والرحم الظئر واألجنة املجمدة، اململكة العربية السعودية: جدة، شركة دار 257

.122، ص 1912، 1العلم، ط  
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إن أحدكم يجمع خلقه في }عن ابن مسعود رض ي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:  

بكن أمه أربعين يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل 

 258.{ه الروحامللك فينفخ في

 أن الولد يتبع في النسب املرأة املتبرعة بالحمل وزوجها، وليس من أخذت 
ً
كما يرى البعض أيضا

ى . فمت{الولد للفراش وللعاهر الحجر}اللقيحة منها على أساس قول الرسول صلى هللا عليه وسلم: 

وج ة، فإن حملها يعتبر للز حملت امرأة ذات زوج بالتلقيح االصطناعي أو بالزنا أو الغصب أو الوطء بشبه

259ولزوجته التي حملت به ووضعته، وال عالقة للغاصب أو للزاني أو املأخوذ منه املني أو صاحبة البويضة.

  

كما أن مفهوم األمومة ينصرف إلى األم التي حملت وعانت مشاكل الحمل والوالدة واالحتمال  

صر دورها على مجرد إفراز بويضة دون حمل والبذل والعطاء على عكس األم صاحبة البويضة التي اقت

ووالدة أو أية مشقة ومتاعب مّما ينفي النسب عنها ويثبت لألم التي حملت وولدت، خاصة إذا كانت ذات 

 زوج يكون الولد للفراش باعتباره قرينة شرعية وأن كل حمل تحمله الزوجة يعتبر من زوجها إذا أقّره.

أستاذ القانون املدني املساعد بكلية الحقوق  –رس ي زهرة وفي هذا، يقول الّدكتور محمد امل 

بعد عرض أدلة كل من الفريقين: ''...أن كال من املرأتين، صاحبة البويضة  –جامعة عين شمس بمصر 

واملتبرعة بالحمل، قد شاركت بدور ما في إنجاب الطفل. لكن عند االختيار واملوازنة واملفاضلة بينهما، 

وح في صالح املرأة التي عانت متاعب الحمل، وصبرت على ألم الوالدة، وأعطت فإن الكفة تميل بوض

 260الطفل من كيانها وصحتها النفسية والجسمية ''.

                                                           
  -أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري ، ، دمشق، دار ابن كثير، ط1، 6006، ص 258.1222
- عائشة أحمد سالم حسن، األحكام املتصلة بالحمل في الفقه اإلسالمي، بيروت، مجد املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 259

.602، ص 6001، 1والتوزيع، ط  
 - محمد املرس ي زهرة، املرجع السابق، ص 260.219
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بعد عرض أدلة كل فريق حول تحديد نسب الطفل إلى أمه صاحبة البويضة أو التي حملت  

 ريق القائل بهذا الحكم القوية.ووضعت تبين أن األم هي صاحبة الرحم التي حملت وولدت نظرا ألدلة الف

والذي يقوي صحة هذا القول املعنى اللغوي لكلمة '' الوالدة '' فقد جاء في لسان العرب الوالد: األب. 

، ووالدة: وضعت حملها،  261والوالدة: األم، وهما الوالدان.
ً
وجاء في املعجم الوسيط ولدت األنثى تلد والدا

فهنا اللغة تدل على أن  262. والوالدان: األب واألم، والوالدة األم.فهي والد ووالدة.ويقال ولدت الجنين

الوالدة هي األم وهي داللة صريحة. ومعروف أن العرب الذين أخذت منهم اللغة اعتبروا أن األم هي 

 الوالدة. ومن ثم صار يعرف لفظ األم أنها هي الوالدة عن طريق الحقيقة اللغوية.   

ُهْم333..واستنادا لقوله تعالى: }. 
َ
ْدن

َ
ي َول ئِّ

َّ
 الال

َّ
ال َهاُتُهْم إِّ مَّ

ُ
 أ

ْ
ن ولذلك ال مناص من القول باستبعاد  263{.إِّ

اهر، وحكما بالظ م الحقيقية للمولود. أل املرأة صاحبة البويضة، واعتبار املرأة التي حملت ووضعت هي ا

املة ، وهذا في حّد ذاته معفإن األم هي التي ولدت الولد، فينسب إلى األم البديلة التي حملت به ووضعته

بنقيض املقصود من اللجوء إلى األم البديلة حتى ال تكون وسيلة إلى القيام بهذا الفعل الذي تحّرمه 

الشريعة. وإن كان نسب الطفل يثبت لألم حصرا واقعة الوالدة، سواء كان الحمل من  عالقة شرعية أو 

 غير شرعّية.  

تلقيح االصطناعي خارج إطار العالقة الزوجية يعد خروجا على في النهاية فإننا نرى أن إجراء ال

القواعد التي وضعتها الشريعة اإلسالمية الغراء التي عنيت بحفظ األنساب وصيانتها من الفساد 

واالضطراب عناية فائقة، ألن ضياع األنساب واختالطها يؤدي إلى مفاسد أخالقية واجتماعية، ويحدث 

ي املجتمع، ويشيع الفوض ى في العالقات االجتماعية واالقتصادية، لهذا فقد تفككا في األسر، وخلال ف

حرص اإلسالم على املحافظة على األنساب وشرع كل ما يؤدي إلى صيانتها واملحافظة عليها، وحرم كل ما 

                                                           
 - ابن منظور، املرجع السابق، ص 261.2912
 - مجمع اللغة العربية، املعجم الوسيط، م6، مصر، دار الشروق الدولية، ط2، 6002، ص 262.1022
 - سورة املجادلة، من اآلية: 263.06
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يؤدي إلى اختالط األنساب وضياعها. لذا فإننا نرى النهي عن إجراء التلقيح االصطناعي بين أجنبيين، 

لى األقل في الدول التي تدين بدين اإلسالم واالهتمام بها في إطار العالقة الزوجية في ظل القواعد التي ع

  تقررها الشريعة اإلسالمية.   

املبحث الثاني: املوقف التشريعي من إثبات نسب الطفل الناتج عن التلقيح االصطناعي خارج رابطة 

 الزواج3

ي ف ف القانون الليبي من أساليب التلقيح االصطناعيموقهذا املبحث سوف نبرز من خالل 

ح موقف املشرع التونس ي من نسب املولود الناتج عن التلقينتطرق املطلب األول، ثّم في املطلب الثاني إلى 

 .املشرع الجزائري من نسب املولود الناتج عن التلقيح االصطناعي، وبعدها إلى موقفاالصطناعي

 ون الليبي من أساليب التلقيح االصطناعي موقف القاناملطلب األول: 

يتضح أن دراسة مسائل التلقيح الليبي  املشرعالصادرة عن من خالل هذه النصوص القانونية  

 122االصطناعي تقتض ي بحث وتحليل نسب املولود الناتج عن التلقيح االصطناعي ضمن القانون رقم 

، ثم موقف املشرع الليبي من هذا ا 1926لسنة 
ً
. 1912لسنة  12لنسب ضمن القانون رقم أوال

ً
 ثانيا

  1758الفرع األول:نسب املولود الناتج عن التلقيح االصطناعي ضمن قانون 

إذا كانت عملية تكوين الجنين من بدايتها إلى حين وضعه يشترك فيها ثالثة عوامل أساسية،  

 . وهذه العوامل هي: الحيوان املنوي سواء أكان الحمل قد تم بالطريقة الطبيعية أم بالطريقة االصطناعية

من الرجل، والبويضة والرحم من املرأة، وقد تتشابك هذه العوامل من عدة أطراف في نطاق الزوجية 

وخارجها، ما يفترض حصول التلقيح االصطناعي في ست أو سبعة حاالت، تمثل حالة واحدة من التلقيح 

وال يشك أحد في تحريم  264أ ممنوعة ومحرمةشرعا.االصطناعي مباحة والحاالت األخرى من حيث املبد

                                                           
- جاء في قرار املجمع الفقهي اإلسالمي، بشأن التلقيح االصطناعي وأطفال األنابيب، في دورته الثامنة املنعقدة بمقر رابطة العالم 264

ه النطفة الذكرية من رجل متزوج ثم إن األسلوب األول الذي تؤخذ في: » 1912جانفي  61 – 19اإلسالمي في مكة املكرمة في الفترة من 

تحقن في رحم زوجته نفسها، في طريقة التلقيح الداخلي هو أسلوب جائز شرعا. وأما األساليب األخرى، من أساليب التلقيح االصطناعي، 
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هذه الصور لشبهة الزنا من ماء الرجل بماء األجنبية هذا من جهة، والختالط األنساب وضياعها من جهة 

 ثانية.

والشريعة اإلسالمية كما هو معروف لدينا ال تقبل طريقا للتناسل سوى عن طريق واحد، وهو  

ذلك فقد أفتى فقهاء اإلسالم في العصر الحديث بأن أية وسيلة للتناسل طريق الزواج الشرعي، وبناء على 

 265يستخدم فيها طرف ثالث خارج نطاق الزوجية هي الغية، وباطلة ومحرمة شرعا وموجبة للتعزير.

ومن الفقهاء من رفض التلقيح االصطناعي بنوعيه الداخلي والخارجي، ملا فيه من انتهاك لحرمة  

ولتعارض هذه  266وجين، وقد تؤدي هذه الوسيلة للفساد والشك في األنساب،اإلنسانية وحرمة الز 

التقنية مع عدم جواز االطالع على عورة املرأة األجنبية إال لضرورة عالجية، كما أنه ينظر لهذه التقنية 

ا3بعين الريبة من منطلق معارضتها ملشيئة هللا في قوله تعالى: }... يم  اُء َعقِّ
َ

 267{.33َوَيْجَعُل َمن َيش

وقد أشارت املذكرة اإليضاحية للقانون الليبي إلى اعتبارات اجتماعية، تملي تجريم التلقيح  

االصطناعي، وقوامها أن األسرة تعتبر حجر األساس في املجتمع الليبي، وأن السماح بهذه العملية يصطدم 

ة من اآليات القرآنية التي كما أشارت املذكرة أيضا إلى جمل 268بعادات وتقاليد وقيم املجتمع اإلسالمي.

ُهَو وَ تبرر البحث عن أساس التجريم للتلقيح االصطناعي، ومن هذه اآليات املذكورة قول هللا تعالى: }

ا ير  دِّ
َ
َك ق  َربُّ

َ
ان

َ
ا  َوك ْهر  ا َوصِّ َسب 

َ
ُه ن

َ
َجَعل

َ
ا ف ر 

َ
اءِّ َبش

َ ْ
َن امل َق مِّ

َ
ل
َ
ي خ ِّ 

َّ
م وقوله عز وجل: } 269{.ال

ُ
ك

َ
ق

َ
ل
َ
ي خ ِّ 

َّ
ُهَو ال

                                                           

في الطريقتين الداخلي والخارجي، مما سبق بيانه، فجميعها محرمة في الشرع اإلسالمي، ال مجال إلباحة ش يء منها «. سناء عثمان الدبس ي، 

 االجتهاد الفقهي املعاصر في اإلجهاض والتلقيح الصناعي، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، بيروت، ب.ط، ب.ت.ن، ص 122.

- جمعة محمد بشير، »نسب املولود الناتج عن التلقيح الصناعي«، املجلة الجامعة، جامعة السابع من أبريل، كلية الحقوق ليبيا، 265

.192، ص 6002، 02د العد  
- شادية الصادق الحسن، »حكم اإلسالم في التلقيح االصطناعي«، مجلة العلوم والبحوث اإلسالمية، جامعة السودان للعلوم 266

. 02، ص 6011، فبراير 06والتكنولوجيا، معهد العلوم والبحوث اإلسالمية، العدد   
 - سورة الشورى، اآلية: 267.20
- محمد سليم العوا، » الجرائم املاسة باألسرة في الشريعة اإلسالمية والتشريعات العربية «، مجلة املحاماة، القاهرة، العدد 2، 268

.29، ص 1912  
  - سورة الفرقان، اآلية: 269.22
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اّمِّ 
 
يف فِّ

َ
 خ

 
 َحْمال

ْ
ت

َ
اَها َحَمل

َّ
ش

َ
غ

َ
ا ت مَّ

َ
ل
َ
ْيَها ف

َ
ل َن إِّ

ُ
َيْسك ْوَجَها لِّ َ

ْنَها ز ٍة َوَجَعَل مِّ
َ
د ٍس َواحِّ

ْ
ف

َّ
وقوله سبحانه  270{.ن ن

وَر وتعالى: }...
ُ
ك

ُّ
اُء ال 

َ
ن َيش

َ
ا َوَيَهُب ملِّ

 
اث

َ
ن اُء إِّ

َ
ن َيش

َ
اُء َيَهُب ملِّ

َ
ُق َما َيش

ُ
ل
ْ
ا  َوَيْجَعُل َيخ

 
اث

َ
ن ا َوإِّ

 
َران

ْ
ك

ُ
ُجُهْم ذ ْو ُيَزّوِّ

َ
أ

يٌر  دِّ
َ
يٌم ق ُه َعلِّ

َّ
ن ا إِّ

يم  اُء َعقِّ
َ

اآليات القرآنية في مجملها تشير إلى أن اإلنجاب يسير وفق مشيئة  271{.َمن َيش

 هللا تعالى. 

يرى في التلقيح االصطناعي مخالفة لهذه النصوص ولعل هذه األسباب جعلت املشرع الليبي  

القرآنية أو يرى الخشية من إساءة استخدام التلقيح االصطناعي بشكل يترك انعكاسات خطيرة، كتلقيح 

 الزوجة نفسها بمني زوجها بعد طالقها أو وفاة زوجها.

يها جريمة يعاقب علوعلى هذا األساس كان في بداية األمر ُينظر إلى التلقيح االصطناعي على أنه 

مكرر )أ( النص  202القانون. حيث أضاف مادتين جديدتين إلى قانون العقوبات الليبي، إذ تضمنت املادة 

على أن: '' كل من لقح امرأة تلقيحا اصطناعيا بالقوة أو التهديد أو الخداع، يعاقب بالسجن مدة ال تزيد 

يد على خمس سنوات إذا كان التلقيح برضاها، على عشر سنوات، أو تكون العقوبة السجن ملدة ال تز 

 وتزداد العقوبة النصف إذا وقعت الجريمة من طبيب أو صيدلي أو قبلة أو أحد معاونيهم ''.

مكرر )ب( تنص على أنه: '' تعاقب املرأة التي تقبل تلقيحها صناعيا، أو تقوم  202ووفقا للمادة  

خمس سنوات، ويعاقب الزوج بذات العقوبة املنصوص  بتلقيح نفسها صناعيا بالسجن مدة ال تزيد على

 عليها في الفقرة السابقة إذا جرى التلقيح بعلمه ورضاه، سواء وقع التلقيح من الزوج أو من الغير ''.   

طبقا للقانون الليبي فإن املشرع يجرم التلقيح االصطناعي أيا كانت صورته، وبما فيها استئجار  

بعملية التلقيح أيا كانت صفته، سواء برضا املرأة أو دون رضاها وإن جعل من األرحام ويعاقب من يقوم 

 .رضا املرأة سببا لتخفيف العقاب ليعاقب بالسجن بما ال يزيد على خمس سنوات

                                                           
 - سورة األعراف، اآلية: 270.119
 - سورة الشورى، اآليتان: 20-29. 271

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura42-aya50.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura42-aya50.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura42-aya50.html
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يفهم من النصين السابقين أن املشرع الليبي اعتبر التلقيح االصطناعي جريمة عمدية تقوم على  

 ثالثة أركان:

وقد ذكر املشرع في تحديد هذا الركن مصطلح امرأة وهو يقصد ترض األنضى امللقحة: الركن املف –أ 

األنثى، ألن جريمة التلقيح االصطناعي ال تقع إال على امرأة، سواء كانت عذراء أو ثيبا، وسواء كانت 

غير أن  .متزوجة أو غير متزوجة، فإذا ارتكب فعل التلقيح املحرم على امرأة وجب تطبيق العقوبة املقدرة

املشرع لم يشترط سنا معينة في املرأة محل الجريمة، وفي هذا اتجهت اآلراء بالنسبة لهذه القضية إلى 

 رأيين:

ذهب الرأي األول إلى أن حكمة التشريع تدعو إلى أن تكون األنثى قابلة للحمل حتى تكون الجريمة،  – 1

لبلوغ أو امرأة استأصلت الرحم أو بلغت سن ومن ثم ال يتوافر هذا الركن بالنسبة لفتاة لم تصل سن ا

اليأس، فالحمل في هذه الحاالت يكون مستحيال، وبالتالي ال تقوم جريمة التلقيح االصطناعي، وإنما تكون 

 272جريمة هتك عرض إذا توافرت أركانها.

قيح التل ذهب الرأي الثاني إلى أن القانون لم يحدد سنا معينة بالنسبة للمرأة التي تقوم بجريمة – 6

االصطناعي، سواء برضاها أم مكرهة، ثم تقع الجريمة الصغيرة وعلى من بلغت سن اليأس، وكذلك على 

من ال رحم لها. ألن العبرة بوقوع الفعل ال بحصول الحمل، الذي هو نتيجة محتملة لحاالت التلقيح 

ف ذلك يفترض أن العقاب رهن املحرمة شرعا، والتي ال تتوافق مع القيم واألخالق الدينية. والقول بخال 

بتمام الحمل، وهو ما ال يوجبه القانون، ثم إن قابلية املرأة للحمل ليست شرط نجاح عملية التلقيح، 

وقد ثبت علميا أنه يمكن زرع بويضة المرأة ما بعد إخصابها في رحم امرأة أخرى غير قادرة على البيض، 

 273وذلك لعارض ما يمنعها من ذلك.

                                                           
 - إدوارد غالي الذهبي، »التلقيح الصناعي«، مجلة دراسات قانونية، جامعة بنغازي، ليبيا، كلية الحقوق، م2، 1922، ص 120 و272.121
 - فرج صالح الهريش، املرجع السابق، ص 621. 273
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اآلراء الفقيه السابقة في مسالة تحديد سن املرأة التي تقوم بعملية التلقيح من خالل عرض  

االصطناعي، فإن األولى باالعتبار هو القول الثاني الذي ى يحدد سنا معينة ملحل الجريمة، وذلك بربطها 

بح صبقدرتها على الحمل من عدمه، آلن هذا املفهوم ال يتماش ى مع تطور صور التلقيح االصطناعي، إذ أ

من املمكن إخضاع املرأة بطريقة أو بأخرى من طرق التلقيح االصطناعي املتنوعة. فيمكن أن تشارك فتاة 

صغيرة لم تصل سن البلوغ في عملية التلقيح، وذلك بأخذ بويضة منها وتلقيحها وزرعها في رحم امرأة 

 274أخرى.

الذي بات من املمكن القول معه إن العلم ال يزال يأتي كل يوم بجديد في هذا املجال، إلى الحد  

أن الحمل لم يعد مستحيال ألي امرأة مهما صغرت أو كبرت، وبصرف النظر عن حالتها الصحية أو وضعها 

 البيولوجي.

يتم الركن املادي لعملية التلقيح االصطناعي بأي فعل الركن املادي التلقيح االصطناعي:  –ب  

الخارجي، وال يكون جريمة إال إذا كانت الحيوانات املنوية من أفعال التلقيح االصطناعي الداخلي أو 

املنقولة من الرجل إلى املرأة من غير زوجها، أو نقل البويضة من غير صاحبتها، سواء أكانت مخصبة أو 

غير مخصبة. أما إذا كانت الحيوانات املنوية من الزوج والبويضات من الزوجة وتم الحمل بواسطة 

 بر جريمة، وإنما هو عملية مشروعة شرعا وقانونا.الزوجة، فإنه ال يعت

دعت املشرع الليبي إلى تجريم عملية التلقيح االصطناعي. قد جاء في املذكرة  بابهذه األس 

اإليضاحية لقانون التلقيح االصطناعي أن التلقيح االصطناعي فيه '' احتمال اختالط األنساب وتغيير 

على أن التلقيح االصطناعي يهدر الحكمة من الزواج، وقد يخول لسنة هللا في خلقه ''، هذا فضال عن 

اإلرث ملن ليس له الحق فيه شرعا، إضافة إلى أنه ال يتفق مع املشاعر اإلنسانية والترابط العائلي، وما 

 شرعه هللا من مودة ورحمة وسكن بين الزوجين.

                                                           
 -عائشة أحمد سالم حسن، املرجع السابق، ص 274.112



 

 

173 

إال  يح االصطناعي ال تنطبقهذه األسباب واألوصاف التي وصف بها املشرع الليبي عملية التلق 

على أفعال التلقيح االصطناعي وحاالته، التي تحدث خارج إطار الزوجية. ألن التلقيح الواقع بين الزوجين 

ووفقا لشروط قانونية وشرعية محددة، ال يهدر الحكمة من الزواج، وال يتعارض مع املشاعر اإلنسانية، 

ة، بل على العكس، قد يدعم هذه الروابط، وذلك بإنجاب والروابط العائلية والقيم واألخالق الديني

 طفل.

قد اشترط البعض لقيام الركن املادي للجريمة أن تكون الحيوانات املنوية املنقولة صالحة  

لإلخصاب، أما إذا كانت ميتة فال تقوم الجريمة. ولم يشترط القانون أن يتم التلقيح االصطناعي بطريقة 

 275الطرق الطبية الحديثة أو بالطرق البدائية املعروفة.معينة، فيستوي أن يتم ب

التلقيح االصطناعي الذي يتم بين غير الزوجين، سواء أكان التدخل الركن املعنوي القصد الجنائي:  –ج 

بالحيوانات املنوية أو بالبويضات أم بالرحم، جريمة عمدية يلزم لقيامها توافر القصد الجنائي، وهو 

إلى ارتكاب الفعل املادي لجريمة التلقيح مع علمه بأن هذا الفعل يؤدي إلى إحداث  اتجاه إرادة الجاني

 الحمل.

ومتى توافر القصد الجنائي فال عبرة بالبواعث فيستوي أن يكون الباعث دنيئا أو شريفا، ولكن  

ح به يسمهذا ال يمنع القاض ي من أن يقيم وزنا للباعث عند تقدير العقوبة التي يحكم بها في حدود ما 

القانون، ووفقا للقواعد العامة فإنه يجب أن يكون القصد الجنائي متوافرا وقت ارتكاب الفعل املكون 

 276للجريمة.

 1786الفرع الثاني:نسب املولود الناتج عن التلقيح االصطناعي ضمن قانون 

 زمة.ال قد أباح بعض صور التلقيح االصطناعي إذا تمت بطريق مشروع وتوافرت فيها الشروط الل

                                                           
 - إدوارد غالي الذهبي، املرجع السابق، ص 275.121
 - فرج صالح الهريش، املرجع السابق، ص 276.622
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بشأن املسؤولية  1912لسنة  12من القانون رقم  12لذلك تمت هذه اإلباحة بمقتض ى نص املادة 

الطبية، التي نصت على أنه: '' ال يجوز تلقيح املرأة صناعيا أو زرع الجنين بالرحم، إال عند الضرورة، 

من القانون املذكور  22ادة وبشرط أن يكون اللقاح في الحالتين من الزوجين وبعد موافقتهما ''. قضت امل

هذا  املشار إليها. 12بعقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تجاوز ألف دينار من يخالف املادة 

يعني أنه إذا تمت عمليات التلقيح االصطناعي وفقا للشروط املنصوص عليها بهذه املادة، فإن الفعل 

ذلك يتضح أن األصل العام في التلقيح االصطناعي هو يخرج من دائرة التجريم، ويصير فعال مشروعا وب

التجريم، وما أجيز من ذلك هو االستثناء، وفق شروط معينة يجب توافرها للقول بإمكانية إجراء التلقيح 

 االصطناعي دون خشية الوقوع في العقاب الشرعي أو القانوني.  

ة وهي التحريم، فإنه ينبغي تطبيقه وما دام فعل التلقيح االصطناعي استثناء عن القاعدة العام 

في الحاالت الضرورية فقط، وفي إطار الحكمة التي دعت إلى هذا االستثناء، بعد التأكد بشكل جدي 

وإال تعرض املخالف  277ودقيق من توافر الشروط املطلوبة قانونا وشرعا إلباحة التلقيح االصطناعي.

من نفس القانون إلى ضرورة خضوع  61أشارت املادة للمسائلة القانونية بمقتض ى أحكام القانون، كما 

املخالف للمساءلة التأديبية من قبل املحكمة املهنية املشكلة في البلدية التي وقعت في نطاقها املخالفة، 

من قانون املسؤولية  20والتي منحها املشرع صالحية توقيع إحدى العقوبات التأديبية املبينة باملادة 

 278الطبية.

دم املشرع مصطلحات '' زرع الجنين '' و '' تلقيح املرأة صناعيا ''، وهما يشتركان في قد استخ 

املعنى؛ فاألول يقصد به التلقيح االصطناعي الخارجي، وهو أن يتم جمع الحيوانات املنوية مع البويضات 

                                                           
 - محمد علي الهادي زبيدة، املرجع السابق، ص 277.212
تنص املادة 20 من القانون رقم 12 لسنة 1912، املرجع السابق على أنه: '' العقوبات التي يجوز توقيعها على املخالفين ألحكام هذا 278

صم تنفيذا لهذه الخصم من املرتب ملدة ال تتجاوز تسعين يوما من السنة، وال يجوز الخ –اللوم، ج  –اإلنذار، ب  –القانون هي: أ 

الحرمان من الترقية  -الحرمان من العالوة السنوية، هـ  –العقوبة ربع املرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو املتنازل عنه قانونا، د 

العزل  –جة، ح خفض الدر  –اإليقاف عن مزاولة املهنة ملدة ال تتجاوز سنة، ز  –مدة ال تقل عن سبعة أشهر وال تتجاوز ثالث سنوات، و 

 من الوظيفة أو الحرمان من مزاولة املهنة ''. 
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مللقحة ا في أنبوب مختبري في وسط مهيأ اصطناعيا حتى يحدث اإلخصاب، وبعد االلتحام تنقل البويضة

 279وتزرع  في رحم املرأة لتستكمل بعد ذلك مراحل الحمل الطبيعي.

أما الثاني تلقيح املرأة صناعيا فيقصد به التلقيح االصطناعي الداخلي الذي يتم بقذف  

الحيوانات املنوية داخل رحم املرأة، بواسطة آلة خاصة، أو وسائل خاصة، تتم بمقتضاها توصيل 

 280البويضة، ليتم التلقيح داخل الرحم. الحيوانات املنوية إلى

أما الشروط القانونية التي يجب أن تتوفر في عملية التلقيح االصطناعي والتي نصت عليها املادة  

 من قانون املسؤولية الطبية فهي: 12

قد يتعذر التلقيح بصورته العادية املألوفة عن طريق توافر الضرورة الداعية للتلقيح االصطناعي:  –أ 

تصال الطبيعي بين الرجل واملرأة لسبب ما، أي أنه ال يحدث اإلخصاب بين الحيوانات املنوية اال

والبويضات، وبذلك عدم تكون البويضة امللقحة املكونة للجنين ألي سبب من األسباب املانعة للحمل، 

الرحم. أو قد  والتي قد تعود للمرأة كانسداد األنابيب، أو وجود إفرازات في عنق الرحم، أو صغر حجم

تعود إلى الرجل، كنقص الحيوانات املنوية أو انعدامها، أو أنها ال تصلح لإلخصاب. في هذه الحاالت يتم 

اللجوء إلى أساليب التلقيح االصطناعي، إليجاد الظروف املالئمة إلخصاب بويضة املرأة بحيوان منوي 

 عن طريق الوسائل العلمية الحديثة.

بذلك يتضح أن هذه العملية هي وسيلة استثنائية لإلخصاب، وال يتم اللجوء إليها إال في حالة  

عدم القدرة على اإلخصاب بالطريق الطبيعي، واستنفاذ كل الوسائل الطبية العالجية أو الجراحية إلزالة 

لشرط نصا واضحا، على إثر ذلك حرص املشرع الليبي على إبراز هذا ا 281أسباب العقم أو عدم اإلخصاب.

من قانون املسؤولية الطبية: '' ال يجوز تلقيح املرأة صناعيا أو زرع الجنين إال عند  12كما جاء في املادة 

                                                           
 - محمود أحمد طه، اإلنجاب بين التجريم واملشروعية، املرجع السابق، ص 279.19
 - أحمد محمد لطفي أحمد، التلقيح الصناعي بين أقوال األطباء و’راء الفقهاء، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي، ط1، 6011، ص 22. 280
- محمد بن يحي بن حسن النجيمي، اإلنجاب الصناعي بين التحليل والتحريم، )دراسة فقهية إسالمية مقارنة(، الرياض، مكتبة 281

.112، ص 6011، 1العبيكان، ط  
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فإذا كانت الضرورة هي التي تحكم األزواج في اللجوء إلى التلقيح االصطناعي، فإن هذه  .الضرورة...''

امة، حتى ال يستباح ما ال يجوز إباحته تحت دواعي الضرورة ال بد أن تقدر بقدرها طبقا للقواعد الع

 282الرغبات واألهواء.

من قانون املسؤولية الطبية صراحة على أنه:  12نصت املادة أن يكون اللقاح بين الزوجين:  –ب 

''...وبشرط أن يكون اللقاح في الحالتين من الزوجين...''، وإلباحة عملية التلقيح االصطناعي أن يكون 

عملية التلقيحية تربطهم رابطة زوجية، وفي هذه الحالة ال فرق بينه وبين التلقيح الذي تم أفراد ال

باالتصال الطبيعي بين الزوج والزوجة، إال في الوسيلة التي تتم بها عملية التلقيح التي تم اللجوء إليها 

يتدخل العلم عن فهو وسيلة عالجية  لعوائق مرضية أو لظروف بيولوجية لدى املرأة أو لدى الرجل.

طريقها إلزالة األسباب التي تمنع حدوث الحمل. وذلك بتهيئة الظروف املالئمة لتحقيق عملية اإلنجاب، 

بشرط أال يتدخل طرف ثالث بين الزوجين، سواء بالنطفة الذكرية أو بالبويضة، أو بالرحم، فاستخدام 

 أي طرف ثالث محرم شرعا وقانونا.

طبيعي يجب أن يكون في إطار زواج مشروع فكذلك األمر أيضا بالنسبة بما أن الحمل والتلقيح ال 

للتلقيح االصطناعي، ألن العقم عقبة أمام التلقيح الطبيعي فيجب عند محاولة إزالة آثاره أن تبقى داخل 

اإلطار الشرعي. فاختالف وسيلة التلقيح  تؤثر على ضرورة توافر اإلطار املشروع لإلنجاب وهو الزواج، كما 

وما دام اللقاح تم بين الزوجين،  283أن اشتراط وجود هذه العالقة الزوجية تبرره مصلحة الطفل أيضا.

فإن الطفل الذي يأتي عن طريق عملية التلقيح االصطناعي سواء الداخلي أو الخارجي، ينسب إلى أبويه، 

 ملادية.مثل الطفل الذي جاء عن طريق االتصال الطبيعي، ويتمتع بكل حقوقه املعنوية وا

                                                           
 - فرج صالح الهريش، املرجع السابق، ص 282.622
- روين عبد هللا حسن، التنظيم القانوني لعمليات التلقيح الصناعي، )دراسة تحليلية مقارنة(، مصر، دار الكتب القانونية، ب.ط، 283

.12،  ص 6012  
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من قانون املسؤولية الطبية على أنه: '' ال  12نصت املادة أن يكون التلقيح بموافقة الزوجين:  –ج 

 يجوز تلقيح املرأة صناعيا، وبشرط أن يكون اللقاح في الحالتين من الزوجين وبعد موافقتهما ''.

، نجاب للزوجينشرعت عمليات التلقيح االصطناعي لغرض عالج حاالت العقم وتحقيق رغبة اإل  

وهذا السبب يعد مشروعا بشرط الحصول على رضا متبادل للزوجين، فهذه املوافقة أو الرضا املتبادل 

 هو الشرط األساس ي والجوهري 

بناء على ذلك، على الزوجين أن يقدر كل منهما ما إذا كانت هذه  284ملشروعية هذه العملية بين الزوجين.

أو ظروفه االجتماعية وقيمه وأخالقه، وما إذا كان يرغب تحقيقه في  العملية تتفق مع عقيدته الدينية

إنجاب األطفال بهذه الطريقة، حيث يقوم الطبيب املختص بإجراء عملية التلقيح االصطناعي وتعريف 

كل من الزوجين بطبيعة العملية التي ستجرى ونوعها، وما يترتب عليها من آثار. وال يجوز إخفاء الحقيقة 

ين، ألنهما ال يستطيعان أن يقبال أو يرفضا املخاطر الناجمة عن عملية التلقيح االصطناعي إال عن الزوج

بعد معرفتهما بحقيقتها وما تنطوي عليه من نتائج طبية ونفسية واجتماعية ودينية، فضال عن النتائج 

 القانونية.

موافقة الزوج وحده ، يجب أن يكون الرضا صادرا من قبل الزوجين، فال يكفي هذاإضافة إلى  

كما يشترط في  إلجراء العملية، وال رضا الزوجة وحدها، بل ينبغي أن يقترن رضا الزوج برضا الزوجة.

الرضا أن يكون صادرا عن إرادة حرة باختيار الطريقة املناسبة والشرعية ملعالجة حالة العقم املتواجدة 

لرضا صريحا وواضحا ومعبرا تعبيرا كافيا عن لدى أحدهما أو كليهما، إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون ا

بل يحق أن يكون الرضا مكتوبا في وثيقة وموقعا عليها من قبل الزوجين؛ ؛ إرادتهما نحو إجراء العملية

وتتضح أهمية ذلك بما أواله املؤتمر الدولي الحادي عشر لقانون العقوبات املنعقد في الهاي في أوت 

                                                           
 - عمر فاروق الفحل، » التلقيح الصناعي والقانون «، مجلة املحامون السورية، العدد 02، 1911، ص 284.622
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ول على رضا كل من الزوج والزوجة إلجراء عملية التلقيح ، حيث أوص ى على ضرورة الحص1922

 285االصطناعي.

إذا تحققت هذه الشروط مجتمعة كانت عملية اإلنجاب باملساعدة الطبية مشروعة  وعلى كّل   

ومنتجة آلثارها القانونية خاصة ما يتعلق بنسب املولود إلى الزوجين وما يستتبعه من أحكام تربط بين 

 األصل والفرع.

ذا كان التلقيح االصطناعي برضا الزوج، فإن اآلثار والنتائج املترتبة على ذلك، فيما يخص املولود إ 

فهو طفل شرعي مثله مثل أي طفل شرعي جاء نتيجة فعل الجماع الطبيعي بين الرجل واملرأة، فالزوج 

ما في حد ذاته، وإنسيكون أبا لهذا الطفل لتوافر رابطة الدم والقانون ال يعول على االتصال الجنس ي 

على نتيجة هذا االتصال وهو الحمل، فمتى تم إخصاب بويضة املرأة بمني زوجها بقصد عالجها من حالة 

العقم، وبغرض إشباع رغبتها املشروعة في إنجاب األطفال فإن التلقيح االصطناعي الذي يحقق ذلك يعد 

 مشروعا طاملا تم باتفاق مشترك بينهما. 

 ف املشرع التونس ي من نسب املولود الناتج عن التلقيح االصطناعياملطلب الثاني:موق

األول،  في الفرع أحكام التلقيح االصطناعي الداخلي في القانون التونس يسوف نوضحه من خالل  

 .أحكام التلقيح االصطناعي الخارجي في القانون التونس يسوف نبين الفرع الثانيفي أما 

 صطناعي الداخلي في القانون التونس ي: الفرع األول: أحكام التلقيح اال 

ينقسم التلقيح االصطناعي الداخلي إلى ثالث صور، يمكن التطرق إليها وبيان موقف التشريع 

 التونس ي منها:

قد يعجز بعض األزواج على اإلنجاب بالصورة التلقيح بنطف الزوج أثناء حياته مع قيام الزوجية:  –أ 

ضعف الحيوانات املنوية عند الرجل أو تكون غير كافية، وقد الطبيعية لحصول سبب من األسباب ك

                                                           
 - أحمد شوقي عمر أبو خطوة، القانون الجنائي والطب الحديث، دراسة تحليلية مقارنة ملشروعية نقل وزراعة األعضاء البشرية، 285

.126، ص 2719القاهرة، دار النهضة العربية، ب.ط،   
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عندما تكون املرأة في حالة عقم سببها وجود مانع يمنع وصول البويضة إلى الرحم  يلجأ إلى هذه الحالة

 286مثل تشوهات أو أمراض قناة فالوب التي توصل البويضة إلى املبيض.

ه لم يرد في القرآن الكريم وال في السن 
ّ
ة النبوية الشريفة حكما واضحا وصريحا لعمليات بما أن

التلقيح االصطناعي، لم يتفق فقهاء الشريعة اإلسالمية على رأي محدد بخصوص مدى مشروعية هذه 

 الوسيلة، حيث ذهب البعض إلى مشروعيتها في حين ذهب البعض اآلخر إلى االعتراض عليها:

إلى جواز هذا النوع من التلقيح على اعتبار أنه يتم بين وهو رأي أغلب الفقهاء الذين ذهبوا الرأي األول: 

، 1912زوجين حال قيام الحياة الزوجية، وقد أجاز مجمع الفقه اإلسالمي ذلك في دورته الثانية لسنة 

حيث جاء في إحدى قراراته: '' أن األسلوب األول ) الذي تؤخذ فيه النطفة الذكرية من رجل متزوج ثم 

فسها في طريقة التلقيح الداخلي ( هو أسلوب جائز شرعا،...وذلك بعد أن تثبتت تحقن في رحم زوجته ن

 287حاجة املرأة إلى هذه العملية ألجل الحمل ''.

وعلى هذا أفتى كبار العلماء إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وباعتبار جواز هذه الصورة فإنه يثبت بها  

وباإلضافة إلى ما تقّدم  289نسب إلى والديه.والولد الذي ولد نتيجة هذا ولد شرعي وي 288نسب الحمل،

فإنه على ضوء قاعدة الولد للفراش، فإن الولد ينسب إلى صاحب الفراش ما لم ينفه بلعان أو بأية 

قرائن أنه ليس منه، وفي التلقيح االصطناعي ال يمكن للزوج املتيقين من تكوين الولد من نفيه أن ينفيه 

ن املني منيه، واللعان إنما يأتي بعد أن يتيقن أنه ليس منه، وهكذا عنه، وال توجد قرائن على النفي أل 

 290فالولد ينسب إليه حسب قاعدة الفراش.

                                                           
 - زياد أحمد سالمة، املرجع السابق، ص 286.20
 - املجمع الفقهي اإلسالمي للمؤتمر اإلسالمي، » القرار الثاني بشأن التلقيح االصطناعي وأطفال األنابيب «، مجلة مجمع الفقه 287

.262، ص 1912، 06، العدد ة1اإلسالمي، الدورة الثانية، ج  
- شكري الدربالي، » نازلة التلقيح الصناعي في الفقه اإلسالمي والقانون التونس ي «، مجلة الفقه والقانون، املغرب، العدد 21، أوت 288

.119،  ص 6012  
 - أميرة عدلي أمير عيس ى خالد، املرجع السابق، ص 289.192
  - إبراهيم محمد منصور الشحات، املرجع السابق، ص 290.122
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بالنسبة لنسب الطفل في هذه الحالة، ال خالف في ثبوت نسب الطفل بهذه الطريقة من األب  أما 

تي جهتها حيث إنها هي الإذا توافرت بقية الشروط. وكذلك بالنسبة لألم ال خالف في تحديد النسب من 

ولدته شرعا ويثبت نسبه منها أيضا، ويترتب على ثبوت النسب منها باقي األحكام الشرعية املترتبة على 

 ثبوته. 

وهو رأي األقلية من الفقهاء املعاصرين،الذين قالوا بعدم جواز التلقيح االصطناعي الداخلي الرأي الثاني:

اء الزوج وبويضة الزوجة، على اعتبار أن التلقيح الصناعي يعد ولو بين الزوجين، وإن كان الحمل بم

ويتعارض مع نصوص القرآن الكريم وقدرة هللا ومشيئته استنادا إلى قوله  291خرقا لقوانين الطبيعة،

ا َوَيَهُب تعالى: }
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داخلي، يمكن التطرق إلى موقف استنادا إلى أحكام الفقه اإلسالمي في التلقيح االصطناعي ال 

املشرع التونس ي فيما يتعلق بحكم هذه الصورة من التلقيح. حيث نص الفصل الرابع من القانون عدد 

، املتعلق بالطب اإلنجابي على أنه: '' ال يمكن اللجوء إلى 6001أوت  02في          املؤرخ  6001لسنة  92

جين وعلى قيد الحياة وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقط الطب اإلنجابي إال بالنسبة إلى شخصين متزو

''. وبناء على هذا الفصل، فإن القانون التونس ي يوجب توفر الزوجية لحصول هذه العملية، وغاية 

املشرع واضحة من وراء ذلك وهي املحافظة على شرعية النسب الذي ال يثبت إال بمقتض ى عالقة زواج. 

لقانوني الذي يخول االستفادة من عملية التلقيح االصطناعي، والحمل فالزواج هو الرابط الشرعي وا

 الذي يكون بهذه الطريقة ووفق الشرط املنصوص عليه، يثبت نسبه.

                                                           
 - كمال محمد السعيد عبد القوي عون، الضوابط القانونية لالستنساخ، )دراسة مقارنة(، اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 291

.21، ص 6012ب.ط،   
  - سورة الشورى، اآليتان: 29 و292.20

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura42-aya50.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura42-aya50.html
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قد تنحل الرابطة الزوجية بسبب الوفاة أو التلقيح بنطف الزوج بعد انتهاء عقد الزوجية:  –ب 

اء زوجها رغم حصول الفرقة بينهما؛ وقد يتم الطالق، وقد تعمد الزوجة إلى التلقيح االصطناعي بم

 التلقيح بنطفة الزوج بعد وفاته أو بعد الطالق. 

 التلقيح بنطفة الزوج بعد وفاته: – 1

 اختلف العلماء في حكم هذه العملية إلى رأيين: 

ذهب البعض إلى القول بأن هذه العملية وإن كانت غير مستحسنة فهي جائزة شرعا إذا تم التلقيح  -

حيث يقول الدكتور عبد العزيز الخياط: '' وقد يلجأ الرجل إلى  بمني الزوج بعد موته وأثناء فترة العدة.

حفظ منيه في مصرف منوي لحسابه الخاص ثم يتوفى وتأتي زوجته بعد الوفاة فتلقح داخليا بنطفة 

نة فهي جائزة شرعا، منه وتحمل، والحكم في هذا أن الولد ولده وان هذه العملية وإن كانت غير مستحس

ويستهدي في ذلك بما يقرره الفقهاء من أن املرأة إذا حملت بعد وفاة زوجها وكانت معتدة أو جاءت به 

ألقل من ستة أشهر، وشهد بوالدتها امرأة واحدة عند الفقهاء ورجل وامرأتان عند أبي حنيفة فإن الولد 

لزوج، ا   ثابت قبل الوالدة وثابت أن النطفة من  يثبت نسبه، ألن الفراش قائم بقيام العدة، وألن النسب

 293ولكن من غير املستحسن أن تلجأ  املرأة إلى اإلنجاب بهذه الطريقة ''.

تأييدا لهذا الرأي يرى البعض أن أحكام الزوجية ال تنتهي بالوفاة بل بانتهاء العدة الشرعية  

ك أثناء العدة ما دامت متأكدة أنه مني زوجها املعتبرة، فللمرأة أن تستدخل مني زوجها املتوفى عنها وذل

 294ولم يستبدل أن يختلط بغيره.

وذهب الفريق األكبر من العلماء املعاصرين إلى القول بتحريم هذه العملية بعد انتهاء الحياة  - 

 مباشرة، ألن الحياة الزوجية عندهم تنتهي بمجرد لحظة الوفاة.     الزوجية 

                                                           
 - حسيني هيكل، املرجع السابق، ص 293.122
 - زياد أحمد سالمة، املرجع السابق، ص 294.16
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زرقا: '' أن هذه الصورة وإن كانت محتملة الوقوع فإن اإلقدام عليها غير وقد ذكر الدكتور مصطفى ال

جائز شرعا، ألن الزوجية تنتهي بالوفاة، وعندئذ يكون التلقيح بنطفة من غير الزوج فهي نطفة محرمة 

.''295 

وانتهت لجنة البحوث الفقهية باملجمع الفقهي اإلسالمي إلى أن التلقيح حال عّدة الوفاة أشبه  

 عدة من طالق بائن، ألنه ال يمكن للزوج مراجعة زوجته فيه، ومن هنا ال يجوز هذا العمل مطلقا.بال

هذا ما أفتى به مجمع الفقه اإلسالمي بمكة املكرمة بأن املوت يعتبر نهاية الحياة الزوجية وال يمكن أن 

حريم ب في الكويت أفتوا بتيؤخذ مني الزوج لتلقيح زوجته بعد وفاته، والعلماء الذين حضروا ندوة اإلنجا

 296هذه الطريقة.

اتفق العلماء على أن اإلخصاب ال يتم إال بين زوجين حال قيام التلقيح بنطفة الزوج بعد الطالق:  – 8

الزوجية، ويكونا على قيد الحياة. أما إذا انفصم عقد الزوجية بطالق بائن ال يجوز استخدام املني. 

الطالق الرجعي إال إذا أرجعها الزوج وصارت بذلك زوجته مرة أخرى وكذلك ال يجوز استخدام املني في 

حصول النسب مرتبط بقيام عقد الزوجية فإذا انفسخ هذا ف 297وقام بينهما عقد الزوجية من جديد.

أو الطالق فإن الحمل بعد وفاة الزوج أو         العقد بموت أو طالق ولم يكن هناك حمل قبل املوت

 سب.بعد الطالق يلغى الن

فيما يتعلق بالقانون التونس ي، فقد نص في الفصل الرابع على الزوجية كشرط أساس ي لحدوث    

التلقيح االصطناعي، وقيام أثره املتمثل في ثبوت النسب. أما في صورة الطالق ، فال مجال للقيام بهذه 

على أن: '' الطالق من مجلة األحوال الشخصية  69العملية النقطاع الرابطة الزوجية، حيث نص الفصل 

                                                           
- جاد الحق علي جاد الحق، بحوث وفتاوى إسالمية في قضايا معاصرة، ج6، مصر، األمانة العامة للجنة العليا للدعوة اإلسالمية 295

.222، ص 1992، 1باألزهر الشريف، ط  
 - حسيني هيكل، املرجع السابق، ص 296.122
 - محمد علي البار، املرجع السابق، ص 297.690



 

 

183 

والطالق الذي تنحل به الرابطة الزوجية، هو اإلطالق البات الذي ال يقبل أي  298هو حل عقدة الزواج ''.

 وجه من وجوه الطعن، أما في صورة ما إذا لم يكن الطالق باتا، فإن الزوجية تظل قائمة. 

الذي جاء فيه أنه: ''...ما هذا ما أكده القرار االستئنافي الصادر عن محكمة االستئناف بسوسة 

وعليه إذا حصل تلقيح  299لم يصدر حكم بات في املوضوع، فإن الزوجة ما زالت في عصمة زوجها...''.

 اصطناعي في هذه الفترة بتوفر موافقة الزوج، فإنه جائز قانونا ويثبت به نسب حمل املولود.

ى تحريم هذه العملية تحريما مطلقا، وذلك لقد اتفق العلماء علتلقيح املرأة بماء رجل أجنبي عنها:  –ج 

انطالقا من األصل العام القاض ي بوجوب حفظ النسب والعرض من االختالط، حيث أن هذا األصل 

يقتض ي تحريم كل تصرف من شانه أن يؤدي إلى تكوين النسل اإلنساني من غير الطريق الشرعي، وهو 

 ون حكم الحمل من زنى.الزواج. وتبعا له فإن حكم الحمل في هذه الصورة يك

بالنسبة للقانون التونس ي، يالحظ أن املشرع أخذ بنفس هذا الحكم، الذي يمنع تلقيح املرأة  

بماء أجنبي عنها طبقا لنص الفصل الرابع من قانون الطب اإلنجابي الذي حصر عملية التلقيح بالنسبة 

ن الحضور الشخص ي للزوجين للزوجين وعلى قيد الحياة، واشترط الفصل الخامس من نفس القانو 

 املعنيين وبعد الحصول على املوافقة الكتابية. 

على أنه:  12األمر الذي يوضح بدقة موقف املشرع التونس ي من هذه العملية، ما جاء في الفصل  

ك ل'' يمنع اللجوء إلى الغير للتبرع باألمشاج في إطار الطب اإلنجابي، كما يمنع التبرع باألجنة ''. على إثر ذ

أوجب املشرع العقوبة على كل مخالف ألحكام القانون الطبي بخمس سنوات سجنا وبخطية قدرها 

 300عشؤة آالف دينار أة بإحدى هاتين العقوبتين.

                                                           
- أمر علي مؤرخ في 12 أوت 1922، يتعلق بإصدار مجلة األحوال الشخصية. الرائد الرسمي التونس ي، عدد 22 في الصادر في 12 أوت 298

1922.  
- قرار استئنافي مدني عدد 10192 بتاريخ 62 ماي 1912، مجلة القضاء والتشريع، تونس، العدد 02، 1912، ص 122. أشار إليه: 299

.161شكري   الدربالي، املرجع السابق، ص   
 - الفصل 21 من القانون  رقم 92 لسنة 6001، مؤرخ في 02 أوت 6001، يتعلق بالطب اإلنجابي، املرجع السابق.300
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املتعلق بإسناد  1991301أكتوبر  61غير أنه بالنظر إلى توجه املشرع التونس ي بعد إصداره لقانون  

لي النسب، لم تعد دعاوى النسب تقتصر على النسب الشرعي اللقب العائلي لألطفال املهملين أو مجهو 

فقط ولكن تجاوزتها لتمتد إلى النسب غير الشرعي. فإذا تمكن الطفل املولود خارج إطار الزواج من إثبات 

 نسبه طبقا ألحكام القانون املذكور، فبإمكانه املطالبة إسناد لقب والده البيولوجي.

إمكان الزوجين اللجوء إلى التلقيح االصطناعي وإجراء مثل هذه هذا التحليل يقودنا إلى أنه ب 

العمليات في املراكز األجنبية التي ال تحتاط وال تقيم وزنا لالعتبارات العقائدية للمسلم، طلبا في اإلنجاب. 

وبالرغم من تجريم املشرع التونس ي التلقيح بغير ماء الزوج، حيث يلتقي هذا األسلوب من التلقيح مع 

نا في إطار واحد. وقد ينتج عن هذه العملية حمال وسيولد الطفل خارج نطاق الزواج؛ حتى وإن تم الز 

تطبيق القانون على املخالفين، وأخيرا يبقى الطفل دون شك هو الضحية الحقيقية ملثل هذا التصرف 

 املحرم شرعا وقانونا.

طفل الفضلى املولود خارج وأمام هذا الوضع، فإن املشرع التونس ي قد يفضل حتما مصلحة ال 

 21واملنقح بالقانون عدد  1991إطار الزواج، حيث ضمن له حقه في معرفة والديه بعد إصداره لقانون 

إذ خول هذا القانون إمكانية إسناد لقب األب متى تم التعرف عليه إما نتيجة إقراره أو  6002.302لسنة 

 األبوة البيولوجية.      بشهادة الشهود أو بواسطة التحليل الجيني في إثبات 

الخارجي  يعرف التلقيح الصناعيالفرع الثاني: أحكام التلقيح االصطناعي الخارجي في القانون التونس ي: 

بأنه: ''عبارة عن أخذ بويضة املرأة وتلقيحها بمني الرجل خارج الجسم في أنبوب، وذلك بوسيلة طبية 

                                                           
- القانون عدد 22 لسنة 1991 املؤرخ في 61 أكتوبر 1991، يتعلق بإسناد لقب عائلي لألطفال املهملين أو مجهولي النسب. الرائد 301

.6122، ص 1991أكتوبر  20الصادر في  12الرسمي التونس ي عدد   
- القانون عدد 21 لسنة 6002 املؤرخ في 2 جويلية، يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون عدد عدد 22 لسنة 1991 املؤرخ في 61 302

، املتعلق بإسناد لقب عائلي لألطفال املهملين أو مجهولي النسب وإتمامها. الرائد الرسمي 1991أكتوبر  61، املؤرخ في 1991أكتوبر 

.6629، ص 6002جويلية  1الصادر في  22التونس ي عدد   



 

 

185 

إلى داخل الرحم وتزرع في الجدار ثم تترك بعد ذلك  معينة، بعد أن يتم تكوين البويضة امللقحة تنقل

 303لتنمو وتتطور ''.

يرى البعض أن التلقيح االصطناعي الخارجي له عدة صور، وقد تبين ملجمع الفقه اإلسالمي التابع  

لرابطة العالم اإلسالمي أن األساليب والوسائل التي يجري بها التلقيح االصطناعي بطريقيه الداخلي 

 ألجل االستيالد هي سبعة أساليب بحسب األحوال املختلفة وهي:  والخارجي،

أن تكون البويضة من الزوجة والحيوان من الزوج، وهو ما يطلق عليه التلقيح  الصورة األولى:

االصطناعي الخارجي في إطار العالقة الزوجية. وتتم هذه العملية عن طريق أخذ حيوان من الزوج وبويضة 

أنبوب اختبار حتى تتكون اللقيحة وبعد االنقسام والتكاثر أي مرحلة التخصيب من زوجته وتوضع في 

 تزرع اللقيحة في رحم الزوجة لتعلق في جداره وتنمو.

ال شك في مشروعية هذه الصورة فهي مباحة وجائزة ألنها تتفق وقصد الشارع طاملا كان مصدر 

شرعي. إال أنه يشترط الحصول على رضاء الجنين من الزوج والزوجة، حيث يربطهما عالقة زواج بعقد 

الزوجين، وإذا كان ذلك فالطفل الذي يولد بهذه الطريقة طفال شرعيا والزوج سيكون أبا له والزوجة 

 304أما له لتوافر رابطة الدم.

في هذه الصورة تؤخذ الحيوانات املنوية من الزوج والبويضة من الزوجة أثناء الحياة الصورة الثانية: 

ويتم االحتفاظ بها في مصرف منوي لحسابها ثم بعد انفصام عقد الزوجية )بوفاة أو طالق( الزوجية 

 305تلجأ صاحبة البويضة إلى إجراء اإلخصاب على الصورة السابقة.

                                                           
 - شوقي زكريا الصالحي، املرجع السابق، ص 303.21
 - كمال محمد السعيد، املرجع السابق، 92. 304
- عبد الرحمن البسام، » أطفال األنابيب، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي «، مجلة املجمع الفقهي ملؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي، الدورة 305

.626ص  ،1912، 06، العدد 1الثانية، ج  
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يقول الدكتور عبد العزيز الخياط: '' وقد يلجأ الرجل إلى حفظ منيه في مصرف منوي لحسابه 

وفاة فتلقح داخليا بنطفة منه وتحمل والحكم في هذا الولد ولده، الخاص ثم يتوفى، وتأتي زوجته بعد ال

 306وأن هذه العملية وإن كانت غير مستحسنة فهي جائزة شرعا...''.

في هذه الصورة تأخذ الحيوانات املنوية من الزوج، والبويضة من الزوجة ويجمعان في الصورة الثالثة: 

 بعد أن تأخذ اللقيحة في االنقسام والتكاثر يتم زرعها فياألنبوب الطبي املعد لذلك، حتى يتم التلقيح، و 

 الوقت املناسب في رحم زوجة له أخرى أي في رحم ضرة الزوجة صاحبة البويضة.

 وقد اختلف العلماء في جواز وعدم جواز هذه العملية وفيمن هي األم على قولين: 

وجة للرجل صاحب املني وتمت موافقة ذهب إلى إباحتها بشروط إذا كانت األم البديلة ز  القول األول:

أطراف العالقة الزوجية، وهنا ينسب الولد لألب وزوجته صاحبة البويضة واعتبار الزوجة التي حملت 

 307وولدت بمثابة األم من الرضاع فال ينسب لها املولود.

 تههذا ما قرره مجمع الفقه اإلسالمي بمكة املكرمة التابع لرابطة العالم اإلسالمي في دور  

السابعة، جاء في القرار الخامس: '' إن األسلوب السابع ) الذي تؤخذ فيه النطفة والبويضة من زوجين 

وبعد تلقيحهما في وعاء االختبار، تزرع اللقيحة في رحم الزوجة األخرى للزوج نفسه، حيث تتطوع بمحض 

جائز عند الحاجة...أما الزوجة  اختيارها بهذا الحمل عن ضرتها املنزوعة الرحم( يظهر ملجلس املجمع، أنه

املتطوعة بالحمل عن ضرتها فتكون في حكم األم الرضاعية للمولود، ألنه اكتسب من جسمها وعضويتها 

أكثر مما يكتسب الرضيع من مرضعته، في نصاب الرضاع الذي يحرم به ما يحرم من النسب...وأن نسب 

 308املولود يثبت من الزوجين مصدر البذرتين''.

                                                           
  - عبد العزيز الخياط، حكم العقم في اإلسالم، عمان: األردن، وزارة األوقاف والشئون واملقدسات اإلسالمية، ب.ط، 1911، ص 306.20
 - الشحات إبراهيم منصور، املرجع السابق، ص 307.19
- قرارات املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة املكرمة، » القرار الخامس حول التلقيح االصطناعي وأطفال األنابيب «، مجلة مجمع الفقه 308

.222، ص 1912، 06، العدد 1اإلسالمي، الدورة الثانية ملؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي، ج  
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ن املجلس قد رجع عن فتواه وسحب في دورته الثامنة إباحة هذه الصورة سدا للذرائع إال أ 

وعدم اختالط األنساب، حيث جاء: ''...إن الزوجة األخرى التي زرعت فيها لقيحة بويضة الزوجة األولى 

قيحة اللقد تحمل ثانية قبل انسداد رحمها على حمل اللقيحة من معاشرة الزوج لها فترة متقاربة مع زرع 

ثم تلد توأمين وال يعلم ولد اللقيحة من ولد معاشرة الزوج...وغن ذلك كله يوجب توقف املجمع عن 

الحكم في الحالة املذكورة. وبعد مناقشة املوضوع وتبادل اآلراء فيه قرر املجلس سحب حالة الجواز في 

 309السابعة ''.األسلوب املشار إليه من قرار املجمع الصادر في هذا الشأن في الدورة 

في هذه الصورة تؤخذ الحيوانات من الزوج، والبويضة من الزوجة ويجمعان في األنبوب الصورة الرابعة: 

الطبي املعد لذلك، حتى يتم التلقيح بينهما، وبعد أن تؤخذ اللقيحة في االنقسام والتكاثر يتم زرعها في 

 الوقت املناسب في رحم امرأة أجنبية حتى تتم الوالدة.

عتبر هذه الحالة غير جائزة ومحرمة شرعا، حيث ذهب إلى الحرمة واملنع جمهور الفقهاء ت 

عدم مشروعية هذه الصورة لتعارضها  310املعاصرين ومجامع الفقه اإلسالمي ومجامع البحوث اإلسالمية.

ي ل فمع قواعد الدين واألخالق لكونها ال تهدف إلى تحقيق قصد العالج وملا كان ال يجوز وضع مني رج

رحم امرأة غير زوجته وال يجوز أيضا وضع بويضة الزوجة امللقحة بمني زوجها في رحم امرأة أجنبية حيث 

يعد ذلك محرما شرعا ومن ثم يكون غير مشروع قانونا وال يمكن إباحة هذا النوع من التلقيح فضال عما 

 311يثار من مشاكل بشان نسب الطفل الناتج منه.

الصورة تؤخذ الحيوانات املنوية من الزوج والبويضة من أجنبية متبرعة  في هذهالصورة الخامسة: 

معلومة لهما أو ألحدهما أو مجهولة ويجمع بينهما في األنبوب الطبي املعد لذلك حتى يتم التلقيح بينهما 

                                                           
 -  زياد أحمد سالمة، املرجع السابق، ص 309.106
 - كمال محمد السعيد عبد القوي عون، املرجع السابق، ص 310.99
 - شوقي زكريا الصالحي، املرجع السابق، ص 311.21
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ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة. والسبب في هذه الحالة والتي جعلت الزوجين يأخذان بويضة من امرأة 

 312أخرى هو وجود مرض في املبايض عند الزوجة.

ذكر املجمع الفقهي املنعقد في مكة املكرمة في دورته السابعة حرمة هذه الوسيلة، ألنه ال مجال  

وعلى التحريم أيضا دار اإلفتاء  313إلباحة ش يء منها ألن البذرتين الذكرية واألنثوية ليستا من الزوجين.

أن هذه الصورة كسابقتها تدخل في معنى الزنا والولد الذي يتخلق ويولد  املصرية حيث جاء في فتواها: ''

من هذا الصنيع، ليس ولدا شرعيا بيقين. وذلك اللتقائه مع الزنا املباشر في اتجاه واحد، إذ انه يؤدي 

 314مثله إلى اختالط األنساب...''.

تبرع والبويضة من الزوجة في هذه الصورة تكون الحيوانات املنوية من أجنبي مالصورة السادسة: 

 ويجمع بينهما في األنبوب الطبي املعد لذلك حتى يتم التلقيح بينهما ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة.

حكم هذه الصورة هو التحريم، وذلك لوجود عنصر ثالث أجنبي غير الزوجين، فالحيوان املنوي  

الزوجة أية رابطة أو عالقة مشروعة. فالرجل هنا ليس مصدره الزوج بل املصدر هنا هو متبرع ال تربطه ب

 األجنبي ليس له الحق في نسب الطفل إليه وتكون الزوجة قد أدخلت على أسرتها نسبا ليس منهم.

في هذه الصورة تكون الحيوانات املنوية من أجنبي متبرع والبويضة من أجنبية متبرعة الصورة السابعة: 

د ق لذلك حتى يتم التلقيح بينهما ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة. ويجمع بينهما في األنبوب الطبي املعد

أجمع الفقه على حرمة هذه الصورة وعدم مشروعيتها ملا فيها من اختالط األنساب وشبهة الزنا وملا 

 315يشوبها من مفاسد.

واء ين سقال الدكتور بكر بن عبد هللا أبو زيد: '' إن حكم هذا الفرع وهو ما كان فيه املاآن أجنبي 

في أجنبية الحيوان املنوي والبويضة أو أحدهما. فإذا حملت الزوجة من ماءين أجنبيين أو من بويضتها 

                                                           
 - محمود سعد شاهين، املرجع السابق، 122. 312
 - محمد علي البار، التلقيح الصناعي وأطفال األنابيب، املرجع السابق، ص 313.612
 - محمود سعد شاهين، املرجع السابق، ص 314.122
  - جاد الحق علي جاد الحق، املرجع السابق، ص 315.612
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وماء أجنبي فهو حمل سفاح محرم لذاته في الشرع تحريم غاية ال وسيلة قوال واحدا. واإلنجاب فيه شر 

ذه النازلة. وهذا ما توجبه الفطرة الثالثة فهو ولد زنا، وهذا ما ال نعلم له خالفا بين من بحثوا في ه

 316السليمة وتشهد به العقول القويمة وقامت عليه دالئل الشريعة اإلسالمية ''.

       فيما يتعلق بالقانون التونس ي، فقد حدد الشروط التي بمقتضاها يقع االنتفاع بعملية اإلخصاب 

شرعي هو الذي يخول االستفادة  االصطناعي، وأولى هذه الشروط وجود عالقة زواج، فالزواج كرباط

من عملية التلقيح االصطناعي بالطريقة املذكورة، أي تلقيح بويضة الزوجة بنطفة الزوج في أنبوب 

اختبار، وزرعها في رحم الزوجة نفسها. وال عبرة بالفترة السابقة للزواج وهي فترة الخطوبة التي هي مجرد 

ة األحوال الشخصية الذي نص على أن: '' كل من وعد بالزواج حسب منطوق الفصل األول من مجل

التي تتحول إلى عالقة شرعية بمجرد تنفيذ  317الوعد بالزواج واملواعدة به ال يعتبر زواجا وال يقض ى به ''.

 الوعد بإبرام العقد. 

بخصوص تلقيح نطف الزوج ببويضة امرأة متبرعة في أنبوب، ثم زرع البويضة املخصبة في رحم  

القانون التونس ي حرمة هذه الصورة، ألن املشرع يشترط عقد الزوجية لالنتفاع بتقنية  الزوجة، أقر 

املتعلق بالطب  6001لسنة  92اإلخصاب االصطناعي تطبيقا ملقتضيات الفصل الرابع من القانون عدد 

 318اإلنجابي.

 ستا مننفس األمر إذا كان الرجل هو املتبرع، فحكم هذه الصورة التحريم، آلن البذرتين لي 

زوجين، والقانون التونس ي بدوره يمنع هذه اإلمكانية باعتباره يشترط عالقة الزواج لالنتفاع بتقنية 

 التلقيح االصطناعي.

                                                           
 أبو زيد بكر بن عبد هللا ، » طرق اإلنجاب في الطب الحديث وحكمها الشرعي «، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، الدورة الثالثة ملؤتمر 316

.221، ص 1912، 02، العدد 1مجمع الفقه اإلسالمي، ج  
  - مجلة األحوال الشخصية التونسية، املرجع السابق.317
 - نص الفصل الرابع على أنه: '' ال يمكن اللجوء ‘إلى الطب اإلنجابي إال بالنسبة إلى شخصين متزوجين وعلى قيد الحياة...''. 318
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كما أقر القانون التونس ي أيضا بمنع صورة اإلخصاب بين الزوجين مع استئجار الرحم، وهو زرع  

 6001لسنة  92من القانون عدد  12لفصل اللقيحة داخل رحم امرأة غير الزوجة. حيث أقر في صلب ا

واملتعلق بالطب اإلنجابي منع هذه الصورة، فقد جاء في منطوق هذا الفصل أنه: '' ال يمكن بأي صورة 

من الصور، في إطار الطب اإلنجابي استعمال رحم امرأة أخرى لحمل الجنين ''. واملالحظ أن هذا الفصل 

 ملنع املطلق، بحيث ال يجوز االتفاق على خالفها.ورد بصيغة آمرة، وفي ذلك داللة على ا

قد ثار إشكال فقهي حول تحديد األم و األب في هذه الصورة، حيث اعتبر جانب من الفقه  

صاحبة البويضة هي األم الحقيقية للطفل، فالولد ينسب للمرأة وزوجها أصحاب اللقيحة. أما صاحبة 

جانب اآلخر من الفقه، أن األم الحقيقية للطفل هي صاحبة الرحم فهي بمثابة األم الرضاعية. واعتبر ال

الرحم، فاملرأة البديلة إذا كانت ذات زوج فهي أم الولد وزوجه هو أبوه أما صاحبة البويضة فوقع 

 319اعتبارها أما بالرضاع.

فيما يخص رأي املشرع التونس ي، فال يمكن افتراض مسالة زرع البويضة امللقحة في رحم زوجة  

من مجلة األحوال  11لزوج باعتبار أن القانون التونس ي يمنع تعدد الزوجات، حيث نص الفصل أخرى ل

الشخصية على أن: '' تعدد الزوجات ممنوع''. بل سلط عقوبة سجنية وخطية مالية ملن يتزوج بثانية 

تزوج  على أنه: '' كل من 11دون فك عصمة الزواج السابق. ورد في منطوق الفقرة الثانية من الفصل 

وهو في حالة الزوجية وقبل فك عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن ملدة عام وبخطية قدرها مائتان 

 وأربعون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين...''.

واألمر نفسه إذا تم التلقيح بعد انفصام عقد الزوجية، حيث تعتبر هذه الصورة محرمة في نظر  

من  11بائن. وهو ما حكم به املشرع التونس ي؛ بالنظر إلى الفصل الفقهاء حال الوفاة وبعد الطالق ال

قانون الطب اإلنجابي على أنه ال يمكن حفظ األمشاج أو األجنة املجمدة إال ملدة قصوى ال تتجاوز خمس 

                                                           
 - هند الخولي، » تأجير األرحام في الفقه اإلسالمي «، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، م62، العدد 02، 6011، 319

.692ص   
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الزوجين، وبانتهاء هذه املدة أو بمجرد ثبوت وفاة أحد         سنوات قابلة للتجديد بطلب كتابي من

 عنيين يتم وجوبا إتالف تلك األمشاج وإنهاء تجميد تلك األجنة.  الزوجين امل

 موقف املشرع الجزائري من نسب املولود الناتج عن التلقيح االصطناعياملطلب الثالث:

إال في إطار عقد زواج شرعي، التلقيح االصطناعي  مكرر ال يمكن تصور  22نص املادة  من خالل 

ا يظهر أن املشرع يضفي عدم الشرعية على أسلوب التلقيح االصطناعي هن ومنعه ملا يسمى باألم البديلة.

ا ال يمنع الزوجة من تلقيح نفسها بغير ماء زوجها سواء بعلمه، أو دون علمه هذبنطفة الغير. غير أن 

 وتنجب مولودا نتيجة هذا التلقيح، فيطرح السؤال ملن ينسب هذا املولود؟.

التطرق إلى شروط اللجوء إلى التلقيح االصطناعي إلثبات  ولإلجابة عن هذا التساؤل ال بد من 

النسب في ظل القانون الجزائري أوال، ثم بيان أنواع التلقيح االصطناعي وموقف املشرع الجزائري من 

 النسب الناتج عنها ثانيا.

  

 شروط اللجوء إلى التلقيح االصطناعي إلثبات النسب في ظل القانون الجزائري   -أوال 

املشرع الجزائري إمكانية اللجوء إلى تقنية التلقيح االصطناعي، إذ خصص لها مادة وحيدة  أجاز  

األسرة، وحتى ال تخرج عملية التلقيح عن الضوابط القانونية والشرعية أورد املشرع بموجب   في قانون 

'' يجوز  مكرر من قانون األسرة الجزائري شروط التلقيح االصطناعي، أين نصت على أنه: 22املادة 

 للزوجين اللجوء إلى التلقيح االصطناعي.

 يخضع التلقيح االصطناعي للشروط اآلتية:

يشترط إلجراء التلقيح االصطناعي أن يكون الزواج شرعيا مكتمل الشروط أن يكون الزواج شرعيا:  –أ 

جاب الشرعي ، ومن ثم فإن اإلن320مكرر من قانون األسرة الجزائري  9و 9واألركان املقررة بنص املادة 

                                                           
 - نص املادة 9 و9 مكرر من األمر رقم 02-06 املؤرخ في 62 فبراير 6002، نفس املرجع.320
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مكرر من قانون األسرة ينبغي أن يتم عن طريق الزواج. وإن كل وسيلة تستخدم  22وفقا ملبادئ املادة 

وعبر املشرع الجزائري عن هذا الشرط صراحة،  321لإلنجاب خارج نطاق الزوجية الشرعية تعتبر باطلة.

 322طين بزواج شرعي.حيث اشترط على طالبي االستفادة من التلقيح االصطناعي أن يكونا مرتب

وما تجدر اإلشارة إليه أن املشرع الجزائري لم يحدد املقصود بالزواج الشرعي، إذ يعتبر الزواج  

وبخصوص الزوجين  323من قانون األسرة الجزائري زواجا شرعيا. 66العرفي استنادا لنص املادة 

ائيا من  بعد تثبيت زواجهما قضاملرتبطين بعقد عرفي، فال يجوز لهما اللجوء إلى التلقيح االصطناعي إال 

ويمكن إثبات الزوجية باستظهار وثيقة رسمية  324اجل إثبات حالتهما أمام املركز أو املؤسسة املعالجة.

 كعقد الزواج أو الدفتر العائلي أو شهادة الحالة املدنية. 

حدد يترتب على هذا العقد أنه إذا وضعت الزوجة مولودها وفق هذه العملية وفي اآلجال امل

قانونا، فإن نسبه يلحق بزوجها تلقائيا. غير أن املشرع الجزائري وضع شروطا وقيودا في مسألة النسب 

مكرر من  22قد ال تتماش ى ما نصت عليه املادة  325من قانون األسرة،  21الشرعي طبقا ألحكام املادة 

ن االتصال بمعنى املخالطة منه علقت ثبوت النسب الشرعي بعبارة وأمك 21نفس القانون، هو أن املادة 

الجنسية بين الزوجين، علما أنه يمكن أن تصبح املرأة حامال دون االتصال الجنس ي، وذلك عن طريق 

 مكرر. 22التلقيح االصطناعي كما هو مقرر في املادة 

                                                           
- بلحاج العر بي، » املبادئ الشرعية والقانونية واألخالقية التي تحكم عملية التلقيح االصطناعي في ضوء قانون األسرة الجزائري 321

الجديد واملقارن «، مجلة العلوم القانونية واإلدارية، جامعة أبي بكر بلقايد بتلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، العدد 12، 

.11، ص 6012  
- مأمون عبد الكريم، » اإلطار الشرعي والقانوني لإلنجاب الصناعي «، مجلة العلوم القانونية واإلدارية، جامعة أبي بكر بلقايد 322

.12، ص 6002، 2بتلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، العدد   
- نص املادة 66 من األمر رقم 02-06 املؤرخ في 62 فبراير 6002، املعدل واملتمم للقانون رقم 12-11 املتضمن قانون األسرة، املرجع 323

 السابق.
- تشوار حميدو زكية، » شروط التلقيح االصطناعي في ضوء النصوص املستحدثة في قانون األسرة الجزائري «، مجلة العلوم القانونية 324

.91، ص 6002، 2واإلدارية، جامعة أبي بكر بلقايد بتلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، العدد   
 - نص املادة 21 من األمر رقم 02-06 املؤرخ في 62 فبراير 6002، املرجع السابق.325
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وبالتالي يمكن فهم النصوص السابقة بمفهوم املخالفة أنه ال يثبت النسب بهذه الوسيلة الحديثة  

بحيث تصبح: ''...وأمكن االتصال  21وهنا يتوجب على املشرع الجزائري إعادة صياغة املادة  326ل.للحم

 الجنس ي أو بطريق التلقيح االصطناعي...''.

وبهذا املفهوم للشرط األول ال يمكن اللجوء إلى التلقيح االصطناعي إال إذا كان الزوجان مرتبطين  

ما تزال قائمة بينهما، بمعنى عدم مطالبة الزوجة بعد وفاة بعقد زواج شرعي وكانت العالقة الزوجية 

زوجها خضوعها للتلقيح بنطفة زوجها املتوفى قبل االنتهاء من عملية التلقيح، أو قبل إتمام عملية 

 327تخصيب البويضة وزرعها.

ين بيشترط للقيام بعملية التلقيح االصطناعي  أن يكون التلقيح برضا الزوجين وأثناء حياتهما: -ب 

 328الزوجين رضاهما بهذه الطريقة لإلنجاب، باعتبار أنهما طرفا العملية وناتج هذه األخيرة ينسب إليهما.

وباعتبار هذا الشرط أساس ي الذي يتمثل في ضرورة موافقة الزوجين على إجراء عملية اإلنجاب 

وهو  329نية تامة.االصطناعي بحكم أن األمر يتعلق باملساس بجسم اإلنسان الذي يحظى بحماية قانو 

شرط عام في ممارسة العمل الطبي على جسم املريض، ومن ثم ال يجوز للطبيب إجراء أي تدخل طبي 

 على هذا الجسم دون موافقة السابقة للمريض.

غير أنه في مجال اإلنجاب االصطناعي يتعين على الطبيب التأكد من موافقة الزوجين معا، وهو  

ية يتحملها الزوجين معا وليس أحدهما فحسب. حيث يجب على الطبيب أمر منطقي بحكم أن تبعة العمل

 330التأكد بنفسه من موافقة الزوجين الخالية من العيوب وإال تقع املسؤولية عليه.

                                                           
- تشوار جياللي، » نسب الطفل في القوانين املغاربية لألسرة بين النقص التشريعي والتنقيحات املستحدثة «، مجلة العلوم القانونية 326

.16، ص 6002، 2السياسية، العدد واإلدارية، جامعة أبي بكر بلقايد بتلمسان، كلية الحقوق والعلوم   
 - عبد القادر العربي شحط، املرجع السابق، ص 327.621
 - محمود أحمد طه، املرجع السابق، ص 328.101
- تشوار جياللي، » رضا الزوجين على التلقيح االصطناعي «، مجلة العلوم القانونية واإلدارية، جامعة أبي بكر بلقايد بتلمسان، كلية 329

.22، ص 6002، 2م السياسية، العدد الحقوق والعلو   
 - مأمون عبد الكريم، املرجع السابق، ص 330.12
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، من االصطناعي التلقيح عمليات ترتبه ملا نظرا العملية لصحة واجب شرط الرضا حيث يعتبر

ه جهة الزوج يبدو رضاه ألّن الولد سينسب له
ّ
 للعملية من األساس، ألن

ً
، وعليه ال يعقل أن يكون رافضا

ه ال يؤمن فيما بعد أن ينكر نسب املولود 
ّ
ه لو تّمت رغما عنه أو دون علمه، ينتج أن

ّ
إذا كان رافضا لها فإن

 أكثر
ً
 إلجراء العملّية فرضاها يبدو منطقّيا

ًّ
 331.له. أّما من جهة الّزوجة وعلى اعتبار كونها محال

كن مالحظته هو أن املشرع الجزائري لم يبين شكل املوافقة املطلوبة لعمليات التلقيح ما يم 

وار إال أن الدكتور تش االصطناعي، مما يعني أنه يكفي حصول الطبيب على الرضا الشفهي من الزوجين.

 لتييقول: '' وأمام هذه األهمية ا -عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتلمسان سابقا –جياللي 

يكتسبها رضا الزوجين، فإنه يشترط إفراغه في شكل معين لتفطن األطراف املعنية بخطورة عملية 

 332التلقيح، ولالطالع على محتواها وإدراك نتائجها ''.

ولهذا يجب أن يكون الرضا كتابيا وصريحا ومستنيرا بعواقب التجربة، فإذا أعطى الزوجان  

لية، وظال على موافقتهما، فإن الشرط األساس ي إلجراء التجربة يكون موافقتهما املستنيرة على إجراء العم

 متوفرا.

من  2والتحدث عن هذا الوضع مرتبط ببلوغ سن أهلية الزواج، التي حددها املشرع في املادة  

سنة وقت إبرام عقد الزواج، وهي ذات األهلية التي اشترطها  19األسرة، ببلوغ الزوجين         قانون 

 333من القانون املدني. 20ي املادة املشرع ف

غير أن املشرع سمح بإبرام عقد الزواج حتى ولو لم تتوفر في الشخصين األهلية القانونية شريطة  

حصولهما على اإلذن القضائي بالزواج. ومن جهته يرى األستاذ تشوار: '' وعليه، أننا نعتقد بعد التأمل 

، أن السن الدنيا للموافقة على التلقيح في حالة اإلذن لةأفي النصوص القانونية املتصلة بهذه املس

                                                           
 - النحوي سليمان، التلقيح الصناعي في القانون الجزائري والشريعة اإلسالمية والقانون املقارن ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في 331

.129، ص 6011-6010قوق، ، كلية الح1القانون الجنائي والعلوم الجنائية، جامعة الجزائر  
 - تشوار جياللي، رضا الزوجين على التلقيح االصطناعي، املرجع السابق، ص 332.22
 - عبد القادر العربي شحط، املرجع السابق، ص 333.621
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فإن جرت عملية التلقيح  334القضائي بالزواج هي السن الدنيا إلمكانية إبرام عقد الزواج قانونا.

االصطناعي بدون رضا الزوج فله أن يطالب الطبيب بالتعويض سواء تم أخذ خليته تحايال أو إيهامه 

ت نسب الحمل إليه في الصورة األولى وانتفائه في الثانية، أما النسب من بأنها منه وهي لغيره، مع ثبو 

 335جهة األم فهو ثابت للزوجة في الصورتين.

كذلك ال يعتد برضا الزوج إال إذا كان على قيد الحياة وقت البدء في عملية التلقيح، بأن تجرى  

الرابطة الزوجية الصحيحة. وذلك ألن هذه العملية بناء على رغبة الزوجين، حال حياتهما، وأثناء قيام 

جل انتساب الولد ألبيه على إمكانية االتصال بين الزوجين، أمن قانون األسرة تشترط من  21املادة 

بحيث إذا وقع التلقيح بعد وفاة الزوج فال صلة وال تالقي بينهما كون أن العالقة الزوجية قد انتهت مثلما 

 336هو عليه في حالة الطالق.

ز شرعا وقانونا استخدام ماء الزوج في تلقيح زوجته بعد انفصام الرابطة الزوجية بينهما، ال يجو  

بالفسخ أو بالطالق أو باملوت. ملا يترتب على ذلك العديد من املشاكل االجتماعية واألخالقية والقانونية، 

، وفقا ألحكام قانون وذلك ألن اإلنجاب الشرعي ال يتم إال في إطار الزوجية الصحيحة، وأثناء قيامهما

منه وما بعدها؛ فإذا انتهى عقد الزوجية بموت أو طالق  20األسرة الجزائري املنصوص عليها في املادة 

 337فإن التناسل بين الزوجين يعتبر الغيا وباطال.

هذا الشرط تمهيدا  يعدأن يتم التلقيح بمني الزوج وبويضة رحم الزوجة دون غيرهما:  -ج  

مكرر من قانون األسرة. هذه  22لبديلة التي منعها املشرع من خالل الفقرة األخيرة للمادة لفكرة األمومة ا

، 1912جانفي  61الصورة أقرها املجمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العالم اإلسالمي في دورته الثامنة في 

                                                           
  - تشوار جياللي، رضا الزوجين على التلقيح االصطناعي، املرجع السابق، ص 334.22
 - محمود أحمد طه، املرجع السابق، ص 335.101
 - تشوار جياللي، رضا الزوجين على التلقيح االصطناعي، املرجع السابق، ص 336.22
- بلحاج العربي، أحكام الزواج في ضوء قانون األسرة الجزائري الجديد وفق آخر التعديالت، ج1، الجزائر، دار الثقافة للنشر 337

.210، ص 6016، 1والتوزيع، ط  
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بماء  الزوجة حيث اشترط املشرع الجزائري ملشروعية التلقيح االصطناعي وجوب تلقيح 338بمكة املكرمة.

 339زوجها دون سواه، وباستعمال رحمها ال رحم امرأة أخرى.

لقد أعقب املشرع الجزائري بعد أن نص على الشروط الواجب توافرها إلجراء عملية التلقيح، 

مكرر: '' ال يجوز اللجوء إلى التلقيح االصطناعي باستعمال األم البديلة  22بجملة ختم بها محتوى املادة 

وتعرف األم البديلة بأنها: '' هي املرأة التي تقبل  الحقيقة شرط آخر مكمل للشروط السابقة. ''. وهو في

شغل رحمها بمقابل أو بدونه بحمل ناش ئ عن نطفة أمشاج مخصبة صناعيا لزوجين استحال عليهما 

 340اإلنجاب لفساد رحم الزوجة ''.

توصف بأنها زنا، فإن هذه الصورة  إذا كانت الصورة األولى )تلقيح بويضة املرأة بماء الغير( 

ألنها  22.341الثانية )التلقيح باستعمال األم البديلة( تعد تبني الذي منعه قانون األسرة بحكم نص املادة 

وإذا كان يمنع تلقيح بويضة املرأة بغير مني زوجها، فإن املنع  342تزوير في الوالدة كما وصفها البعض.

 343زوجته في رحم امرأة أخرى ولو كانت زوجته. يكون أشد بإدخال مني الرجل وبويضة

بخصوص هذه املسألة )الرحم الظئر( لقد تم توضيحها سابقا، حيث عرضت على املجمع الفقهي  

اإلسالمي بمكة املكرمة في أول األمر وأجازها عند الحاجة، بأن تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الثانية 

ذا الحمل عن ضرتها املنزوعة الرحم؛ غير أنه تراجع عن للزوج نفسه، حيث تتطوع بمحض اختيارها به

هذه الفتوى في دورة الحقة واعتبر نقل اللقيحة إلى رحم الزوجة الثانية حراما على أساس أن الزوجة 

 344الثانية تعتبر أجنبية بالنسبة للزوجة األولى.

                                                           
 - محمد علي البار، خلق اإلنسان بين الطب والقرآن، املرجع السابق، ص 338.221
 - تشوار حميدو زكية، املرجع السابق، ص 339.92
- عبد الحميد عثمان محمد، أحكام األم البديلة )الرحم الظئر( بين الشريعة اإلسالمية والقانون ، دراسة تحليلية، القاهرة، دار 340

.22، ص 1992، 1النهضة العربية، ط  
 - تنص املادة 22 من األمر 02-06 املؤرخ في 62 فبراير 6002، املتضمن قانون األسرة على أنه: '' يمنع التبني شرعا وقانونا ''.341
342 - KORNPROBST (Louis), la Responsabilités du médecin devant la loi et la jurisprudence françaises, paris, 1957, p. 545. 
 - عطية صقر، فتاوى وأحكام للمرأة املسلمة، املرجع السابق، ص 343.662
  - عبد الحميد عثمان محمد، املرجع السابق، ص 344.96
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هي إال حاضنة  ال شك أن هذه العملية تعد مفسدة ملعنى األمومة، حيث أن صاحبة الرحم ما 

للقيحة، فتحمل وتتألم وتلد، ثم تترك املولود لصاحبة البويضة. وقد ثار خالف فقهي حول األم الحقيقية 

واألم البيولوجية للولد، وملن ينسب من جهة األب. وعلى هذا فإن اختالط األنساب في إجارة األرحام هو 

حب الفراش من جهة األب ولصاحبة الرحم أمر محقق الوقوع ال محالة، حيث يكون فيه نسب الولد لصا

املؤجر من جهة األم التي قامت بالحمل، ولصاحب الحيوان املنوي إذا لم تكن صاحبة الرحم املؤجر 

 345متزوجة.

هذا ما لم يسمح به قانون األسرة والتشريع الجزائري بصفة عامة. وبالتالي منع اللجوء إلى التلقيح   

يلة ملا في ذلك من املخاطر والشكوك التي يمكن أن تشوب نسب الطفل االصطناعي باستعمال األم البد

 346من جهة أمه.

وفوق كل ذلك، يترتب ال حقا عن هذا النوع من الحمل آثار وخيمة على التكوين النفس ي واالجتماعي 

 347للطفل، خاصة إذا علم أن امرأة أجنبية حملته وليس تلك التي نشأ في أحضانها.

التلقيح االصطناعي باستعمال األم البديلة أقر بصراحة منع اللجوء لهذا وحين نصه على موضوع 

األخير باستعمال األم البديلة، غير أنه لم يقرر كذلك بعقوبة على االتفاق الذي يرمي إلى إيجار األرحام 

قاف ياألمر الذي يثير عدة تساؤالت ومشاكل قانونية، إذ املنع الوارد في قانون األسرة ال يكفي وحده إل 

األزواج من اللجوء لهذا األسلوب فال بد من أن يصاحبه الطابع الردعي الذي من شأنه إخافتهم والحيلولة 

 دون تنفيذ وإجراء مثل هذه العمليات.

كان على املشرع الجزائري أن يقتبس من نظيره املشرع الليبي ألنه كان السباق في هذا امليدان، 

عن سنة وبغرامة ال تجاوز ألف دينار على كل من يخالف شروط عقوبة الحبس ملدة ال تقل حيث رتب 

                                                           
 - حسيني هيكل، املرجع السابق، ص 345.220
- تشوار جياللي، الزواج والطالق تجاه االكتشافات الحديثة للعلوم الطبية والبيولوجية، الجزائر: ديوان املطبوعات الجامعية، 6001، 346

.160ص   
 - تشوار حميدو زكية، املرجع السابق، ص 347.92
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وعلى  348بشأن املسؤولية الطبية. 1912لسنة  12التلقيح االصطناعي املنصوص عنها في القانون رقم 

أوجب بدوره العقوبة على كل مخالف ألحكام القانون الطبي بخمس سنوات غرار املشرع التونس ي الذي 

 349الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.سجنا وبخطية قدرها عشرة آ

 أنواع التلقيح االصطناعي وموقف املشرع الجزائري من النسب الناتج عنها-ثانيا 

الحقيقة أن املشرع الجزائري لم يبين رسم حدود التلقيح االصطناعي عندما أقره، بل وضع  

ت صراحة أن تتم عملية التلقيح مكرر. حيث اشترط 22للراغبين في اللجوء إليه شروطا تضمنتها املادة 

 بين الزوجين دوت تدخل غيرهما ودون اشتراط أيضا إن كانت العملية تمم داخليا أم خارجيا.

يفهم من صياغة هذه املادة أنه ال يجوز أن يدخل في عملية التلقيح طرف ثالث، كأن تستخدم 

ي رحم امرأة بديلة للزوجة، وبالتالي لقيحة جاهزة من نطفة رجل أجنبي أو امرأة غريبة أو زرع البويضة ف

ح أما إثبات النسب في التلقي فإن استخدام أي طرف ثالث في وسائل اإلنجاب يعتبر باطال وغير شرعي.

االصطناعي فإنه يلقي عدة صعوبات وإشكاالت، ألنه إذا كان من السهل إثبات أو نفي النسب في حالة 

ة مع الزوجة بسبب مرض عضوي، أو نظر لهجرة الزوجة الحمل الطبيعي، من خالل إثبات عدم املعاشر 

ملدة تفوق مدة الحمل، أو إثبات عدم الدخول أو عدم الوالدة أصال، إال أن مثل هذه األدلة غير قابلة 

 لالستناد عليها في حالة التلقيح االصطناعي، باعتبار أنه ال يوجد اتصال جنس ي طبيعي.

ين وأثناء حياتهما، فإن جمهور الفقهاء يرى نسب الجنين غير أنه لو تم التلقيح ببذرتي الزوج 

واملولود الناتج عن عملية التلقيح االصطناعي يلحق بالزوج مثله مثل الطفل الذي ينشأ عن الحمل 

 350الطبيعي.

                                                           
  - القانون رقم 12 لسنة 1912، املؤرخ في 62 نوفمبر 1912، بشأن املسؤولية الطبية، املرجع السابق.348
 - الفصل 21 من قانون عدد 92 لسنة 6001 مؤرخ في 2 أوت 6001، يتعلق بالطب اإلنجابي، املرجع السابق.349
- فاطمة عيساوي، » اإلنجاب بالوسائل الحديثة في قانون األسرة الجزائري «، مجلة معارف، املركز الجامعي العقيد آكلي محند 350

.626، ص 6009، جوان 02أولحاج، البويرة، العدد   



 

 

199 

فإذا تم إجراء التلقيح االصطناعي مراعاة للشروط التي أوردها املشرع الجزائري على سبيل 

مكر من قانون األسرة، فإنه ال يثار أي إشكال بالنسبة للنسب، بحيث  22ة الحصر من خالل نص املاد

من نفس  20يتم اللجوء إلى الوسائل العلمية املستحدثة واملقررة إلثبات النسب من خالل نص املادة 

وإن كان هناك شك في اختالط البويضات أو النطف أو اللقاح في املختبر، ففي هذه الحالة  351القانون.

بالبصمة الوراثية للتحقق من النسب، طبقا للمادة املذكورة سلفا، األمر الذي قرره املجمع  يستعان

الفقهي اإلسالمي املنعقد بمكة املكرمة، حيث أنه يجوز االعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات 

 352النسب في حالة االشتباه في أطفال األنابيب.

عن ماء غير الزوجين، فهنا يصعب تحديد نسبه وهذا راجع أما إذا كنا بصدد والدة مولود ناجم 

لتعدد العالقات. وأحيانا يتم اللجوء إلى التلقيح باستعمال األم البديلة، مما يطرح التساؤل حول مصير 

 الطفل ومشكلة تحديد نسبه. 

 إثبات النسب في حالة التلقيح االصطناعي بتدخل الغير- أ

جوء إلى التلقيح االصطناعي بتدخل الغير خرقا صريحا ملبادئ اعتبر املشرع الجزائري الل لقد 

الشريعة اإلسالمية ومخالفا للنظام العام واآلداب العامة، قد تواجهه مستقبال مشاكل عديدة، منها ما 

يتعلق بمسألة إثبات النسب للمولود الناتج عن هذه العملية. خاصة وأن املشرع لم يصحب منع هذا 

بعقوبات جزائية رادعة. باعتبار أن التلقيح االصطناعي بنطفة الغير شبيه بالزنا،  األسلوب من التلقيح

في نفس السياق يرى الدكتور تشوار جياللي أن: '' استعمال مني الغير يكتس ي  يؤدي إلى اختالط األنساب.

 353بسيكولوجيا وأخالقيا مظهر الزنا ''.

                                                           
- نص املادة 6/20 من األمر 02-06 املتضمن قانون األسرة الجزائري، املرجع السابق: '' يجوز للقاض ي اللجوء إلى الطرق العلمية 351

 إلثبات النسب ''.
- القرار السابع بشأن البصمة الوراثية ومجاالت االستفادة منها، )قرارات املجمع الفقهي اإلسالمي من األول إلى الثاني بعد املائة(، 352

 مجلة املجمع الفقهي اإلسالمي، لرابطة العالم اإلسالمي، مكة املكرمة، 1922 – 6002، ص 222.
  - تشوار جياللي، الزواج والطالق تجاه االكتشافات الحديثة للعلوم الطبية والبيولوجية، املرجع السابق، ص 353.102
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 زوجة في عّدة أوجه:يظهر التلقيح االصطناعي مع إدخال ماء أجنبي عن ال 

عندما يكون املاء لغير الزوج )متبرع( والبويضة للزوجة، ويلجأ إلى هذه الصورة في حالة العقم النهائي  – 1

للزوج مع رغبته وزوجته في اإلنجاب. وقد يكون املتبرع بالحيوان املنوي معلوما لدى الزوجين أو مجهوال 

 بالنسبة لهما أو ألحدهم

ا لألم دون الزوج الذي يكتفي بإعطائه اسمه فحسب، ليكون بذلك مجرد والولد يكون حقيقي 

 354أبا اجتماعيا.

أن تكون البويضة من متبرعة والحيوان املنوي من الزوج، ويلجأ إلى هذه الحالة عند وجود خلل في  – 6

و ة أمبيض الزوجة يؤدي إلى عدم قدرتها على إنتاج البويضات مع قدرتها على الحمل. وقد تكن معلوم

 مجهولة للزوجين أو ألحدهما.

والولد في هذه الحالة يكون ابنا بيولوجيا لألب دون األم الذي اقتصر دورها على الحمل والوضع  

 355فقط.

أن تكون البويضة والحيوان املنوي من متبرعين، وذلك عندما يكون الزوجان عقيمان مع قدرة  – 2

 الزوجة على الحمل.

ولوجيا ألي منهما، بل غاية ما في األمر أن يعطيه الزوج لقبه وتتكفل الزوجة وال يعتبر الولد ابنا بي 

 356بالحمل والوضع.

مكرر من قانون األسرة، عدم املشروعية على أسلوب  22يضفي املشرع الجزائري من خالل املادة  

زوجة دون لالتلقيح بنطفة الغير، ألنه اشترط أن تتم عملية التلقيح االصطناعي بمني الزوج وبويضة ا

 غيرهما. وبهذا املنع يكون قد أيد الرأي الغالب من الفقه املعارض لهذه العملية. 

                                                           
  - محمود أحمد طه، املرجع، السابق، ص 354.122
  - زبيري بن قويدر، النسب في ظل التطور العلمي والقانوني، دراسة مقارنة، املرجع السابق، ص 355.20
  - حسيني هيكل، املرجع السابق، ص 356.621
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ولم يحّدد موقفه وإن كان املشرع الجزائري لم ينص صراحة على عدم إجراء مثل هذه العملية،  

 أّن املاّدة 
ّ
فل نتيجة االستعانة بنطفة الغير إال

ّ
سرة التي مكرر من قانون األ  22صراحة من نسب الط

فل املولود ال ينسب 
ّ
اشترطت أن يتّم الّتلقيح بمني الزوج وبويضة الزوجة دون سواهما. يعني أّن الط

لصاحب الفراش. وبالرجوع لنص املاّدة الرابعة من قانون األسرة التي اعتبرت من بين أهداف الزواج 

   املحافظة على األنساب.                                         

ولم يتضمن قانون األسرة نصوصا تجرمها، ويرجع ذلك إلى عدم وجود تطبيق عملي لهذه  

الصورة. وهذا ال يعني إباحتها لتعارضها مع أحكام الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري والعرف 

م الشريعة من هذا القانون والتي تحيل إلى أحكا 666السائد في املجتمع، وذلك استنادا إلى املادة 

 اإلسالمية، مما يعني أن املشرع الجزائري يمنع كل فعل من شأنه اإلخالل بمسألة النسب.

 إثبات نسب املولود عن طريق األم البديلة: – ب

من منطلق أن عملية التلقيح االصطناعي باستعمال األم البديلة يعد سببا في اختالط األنساب  

ن قانون األسرة الذي يؤكد على أن من أهداف الزواج املحافظة م 02وهذا ما ال يتوافق مع نص املادة 

على األنساب، باإلضافة إلى عدم إمكانية نسب املولود إلى والدين معلومين، فإن املشرع الجزائري منع 

 مكرر من قانون األسرة. 22اللجوء إلى إجراء مثل هذه العملية بموجب نص الفقرة األخيرة من املادة 

، نجد أن النص كان صريحا بمنع تقنية الحمل لحساب الغير املذكورة سلفاى نص املادة بالرجوع إل   

)األم البديلة(، سواء كانت الحامل زوجة ثانية لصاحب النطفة أو كانت أجنبية عنه. والنص على عدم 

 مشروعية هذه التقنية تماشيا مع رأي جمهور العلماء املسلمين املعاصرين. 

ملشرع الجزائري أنه أغفل الحديث عن الحالة يمكن أن تكون فيها األم البديلة لكن ما يعاب على ا 

زوجة ثانية للزوج صاحب املني، باعتبار املجتمع الجزائري يجيز تعدد الزوجات. وقد يقع التلقيح من 

 الناحية العملية بهذه الصورة.
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رة '' ال يجوز اللجوء إلى وما يمكن مالحظته على نص املادة املذكورة هو استعمال املشرع لعبا 

التلقيح االصطناعي باستعمال األم البديلة ''. وهذا إشكال قد يطرح على أرض الواقع، ألن املشرع جعل 

القاعدة التي تمنع اللجوء لتقنية األم البديلة قاعدة مكملة يجوز االتفاق على مخالفتها عن طريق 

املشرع استبدال هذه العبارة بكلمة '' يمنع أو ال يجب '' استعمال عبارة '' ال يجوز ''، ومن ثم يتعين على 

حتى يتبين للمخاطبين بها أنها قاعدة آمرة ال يجوز االتفاق على مخالفتها، مع النص على العقوبة الواجبة 

التطبيق على املرأة التي تأجر رحمها. وإال يبقى اإلشكال املرتبط بإثبات نسب املولود بالتلقيح االصطناعي 

 ا.   قائم

 الطرق  هوهذ ابنا بالتبني، أو زنا، ابن إما سيكون  األرحام، تأجير من الناتج الولد فإن الحقيقة في

 األسرة، قانون  من 22، 22، 20للمواد،  وفقا الشرعي لنسبا يثبت بها اإلسالمية، وال الشريعة في محرمة

 تماما. عليالف الزنا كولد طبيعية والدة حالة باعتباره حملته ملن ينسب وإنما

 راحص لألم يثبت الطفل سبن أّن  النزاع، يحسم قانوني نص وجود عدم ظل في لنا يظهر والذي

 غيرشرعية. أو شرعية عالقة من الحمل كان سواء وقضاءً  فقها عليه املستقر وهو الوالدة بواقعة

 تلقيحمن خالل ما تم التطرق إليه في معرفة موقف املشرع الجزائر من النسب الناتج عن ال

مكرر من قانون األسرة، يتضح أن املشرع لم يذكر النسب الناتج  22االصطناعي، ومن خالل قراءة املادة 

من نفس القانون والتي تثبت  21عن هذه العملية بالرغم من االعتراف به، وبقي النسب خاضعا للمادة 

 النسب إال للولد الشرعي وفي إطار العالقة الزوجية الشرعية.

 الخاتمة:

لقول أنه بعد نجاح وانتشار اإلنجاب االصطناعي بوسائله ا يمكن الدراسة، هذه ختام في

املختلفة، لم يعد اإلنجاب ثمرة لالتصال الجنس ي الحقيقي بين الزوجين فقط، بل أصبح من املمكن 

وبفضل التلقيح االصطناعي أن يحدث الحمل بدون اتصال جنس ي، بل وقد يحدث بتدخل الغير. وقد 
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ب على ذلك أن النسب لم يعد عالقة تربط األب واألم والطفل، وإنما أصبحت تعرف تدخل طرف يترت

 آخر ثالث.

معلوم أن العقم مرض يحتاج إلى عالج، لكن باختالف الصور التي يتم بها اإلخصاب خارج الجسم  

لقيح ومع استئجار األرحام، بدا عدم مالءمة بعض أحكام النسب الحالية لبعض الفروض من الت

االصطناعي. خصوصا وأن التلقيح أخذ صورا أجمع الفقه اإلسالمي والتشريعات العربية على تحريمها، 

 إذا ما تم التلقيح بنطفة متبرع أو رحم مستأجر.

حيث أصبح هذا النوع من التلقيح يثير إشكاالت قانونية كثيرة، فمن تكون أما للولد بهذه  

ي أحيان كثيرة إلى نزاعات يتم اللجوء فيها إلى القضاء، هذا فضال الطريقة، ومن هو والده. وقد يفض ي ف

عن شبهة الزنا. لكن مهما يكن من مفاسد جراء هذه التقنية، سوف يتم اللجوء إلى التلقيح حتى في ظل 

الجزاءات العقابية. وهنا تكمن الخطورة خصوص في مسألة تحديد نسب الطفل املولود، وهذا أمر واقع 

حن نرى بإلحاق املولود بوالده البيولوجي تخريجا على قول بعض أهل العلم بإلحاق ابن الزنا ونال محالة. 

 بالزاني مراعاة ملصلحة املولود الذي ال ذنب له.

 الهوامش:

1- jean- louis BAUDOUIN et Catherine Labrusse Riou, Produire l'homme : de quel droit ? Etude juridique et 

éthique des procréationsartificielles , 1987. In: Droit et société, n°10, 1988. Pratiques de recherche, 

questions théoriques et problèmesépistémologiques sur le droit et la société, p. 195. 

: اإلسكندرية، دار الفكر ، مصرعقد إجارة الرحم بين الحظر واإلباحةحسني محمود عبد الدايم عبد الصمد،  - 2

 .122، ص 6002الجامعي، ب.ط، 

، )دراسة مقارنة(، مذكرة لنيل شهادة الحماية القانونية للجنين في ظل املستجدات الطبيةشبوعات خالد،  - 3

 .26، ص 6012-6012املاجستير في القانون الطبي، جامعة أبو بكر بلقايد بتلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

املتضمن تعديل قانون العقوبات الليبي، ، 1926ديسمبر  02املؤرخ في ، املؤرخ في 1926لسنة  122القانون رقم  - 4
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 امليراثانصاف املرأة في   

 

  جمال العزوزي 

 

دكتور في الشريعة 

 االسالمية

 

 مقدمة

الحمد هلل الذي هدانا لدينه القويم، وبين لنا شرائعه وأحكامه في كتابه الكريم على لسان نبيه 

 األمين، والصالة والسالم على رسوله املبعوث هدًى ورحمة للعاملين.

 وبعد:     

هللا عز وجل حول ميراث املرأة في اإلسالم، وادعاءهم أن اإلسالم  قد  فإن الشبهات التي أثارها أعداء دين

ولم  ظلم املرأة، وأنه قد هضمها حقها حين فرض لها نصف ما فرض للذكر ادعاءات باطلة ومردودة.

اقعي، و يقصد بها إال الهجوم غير القائم على أساس من منطق أو تفكير، فنظام اإلرث في اإلسالم نظام 

ا كانت بينهما. ر للمرأة نصف نصيب الرجل، فإنه قد حقق العدالة االجتماعيةفهو إذ يقر 
ً
 فاملرأة قديمـ

 
ً
تباع وتشترى، فال إرث لها وال ملك، حتى قال عمر بن الخطاب: )وهللا كنا في الجاهلية ال نعد للنساء أمرا

اع بائل إلى حد جعلها كاملت، حتى أنزل هللا فيهن ما أنزل ، وقسم لهن ما قسم( ، ووصل األمر في بعض الق

من البغي واإلجحاف ، وليقرر أنها  جاء اإلسالم بنوره وعدله ليرفع عنها ما لحق بها ، تورث كما يورث

به أو نقصانه ، كما عليها من الواجبات ما ال ينبغي  إنسان كالرجل ، لها من الحقوق ما ال يجوز املساس

،  يراثحرمت من امل ملجتمعات األخرى كاليهود مثال نجد أن املرأة، فإذا نظرنا إلى ا التفريط أو التهاون به
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 أو 
ً
 أو أختا

ً
 إال في حال انعدام  أو غير ذلك إال عند فقد ابنةسواء كانت أما

ً
الذكور ، فال ترث البنت مثال

 التركة مهما كانت درجتها ، أما الزوجة ، كانت تساوي الرجل فيما تأخذه منف االبن، أما عند الرومان

 من أسباب اإلرث ، حتى ال ينتقل  فلم تكن ترث من زوجها املتوفى ، فالزوجية
ً
عندهم لم تكن سببا

امليراث عندهم يقوم على استبقاء الثروة في العائالت وحفظها من التفتت  أسرة أخرى ، إذ كان إلى  امليراث

  ولو يرثها أبناؤهاخوتها ، وال إ إلىاألم فميراثها الذي ورثته من أبيها يعود  ، ولو ماتت
ً
 ذكورا

ً
ترك امليت أوالدا

 ، ورثوه بالتساوي 
ً
 . وإناثا

ساروا على نهج  إنماخاص بهم ، أو ، لم يكن لهم نظام ارث مستقل  الجاهليةفي  أما عند العرب 

 . الشرقية األمم

ألنهم  األطفال ، ذلك و فامليراث عندهم خاص بالذكور القادرين على حمل السالح والذود دون النساء

بأن يأتي الوارث ،ويلقي ثوبه على  من ذلك كانوا يرثون النساء كرها ، أكثر غارا ت وحروب ، بل  أهل

زوجها من  أو  أراد أن يتزوجها تزوجها بدون مهر ، فإذا. أرملة أبيه ثم يقول ورثتها كما ورثت مال أبي

هذا  اإلسالميةفمنعت الشريعة . جهايزوجها وال يتزو يتزوجها أو حجر عليها ال وتسلم مهرها ممن  ،أراد

وُهنَّ )) حين نزل قوله تعالى : الظلم
ُ
ْعُضل

َ
 ت

َ
ْرًها َوال

َ
َساَء ك ِ

ّ
وا الن

ُ
ِرث

َ
ْن ت

َ
ْم أ

ُ
ك

َ
 َيِحلُّ ل

َ
َمُنوا ال

َ
ِذيَن آ

َّ
َها ال يُّ

َ
َيا أ

َنة   ة  ُمَبّيِ
َ

اِحش
َ
ِتيَن ِبف

ْ
ْن َيأ

َ
 أ

َّ
ْيُتُموُهنَّ ِإال

َ
ت
َ
َهُبوا ِبَبْعِض َما آ

ْ
ى ِلَتذ َعس َ

َ
ِرْهُتُموُهنَّ ف

َ
ِإْن ك

َ
ْعُروِف ف

َ ْ
َوَعاِشُروُهنَّ ِبامل

ِثيًرا 
َ
ْيًرا ك

َ
ُه ِفيِه خ

َّ
ْيًئا َوَيْجَعَل الل

َ
َرُهوا ش

ْ
ك

َ
ْن ت

َ
 .[19]النساء/(( أ

فقد حفظ اإلسالم حق املرأة على أساس من العدل واإلنصاف واملوازنة ، فنظر إلى واجبات املرأة 

بينهما ، ثم بين نصيب كل واحد  من العدل أن يأخذ االبن " الرجل " ضعف  والتزامات الرجل ، وقارن 

 : اإلبنة " املرأة " لألسباب التالية

ا - 
ً
 . فالرجل عليه أعباء مالية ليست على املرأة مطلقـ

(]النساء/ ـــــ 
ً
ة

َ
اِتِهنَّ ِنْحل

َ
َساَء َصُدق ِ

ّ
وا الن

ُ
ملهر حق خالص [ ، وا2فالرجل يدفع املهر ، يقول تعالى : )َوآت

للزوجة وحدها ال يشاركها فيه أحد فتتصرف فيه كما تتصرف في أموالها األخرى كما تشاء متى كانت 
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 . بالغة عاقلة رشيدة

والرجل مكلف بالنفقة على زوجته وأوالده ؛ ألن اإلسالم لم يوجب على املرأة أن تنفق على الرجل   - 

 .طوع بمالها عن طيب نفسوال على البيت حتى ولو كانت غنية إال أن تت

ُه ال 
َّ
اُه الل

َ
ا آت ُيْنِفْق ِممَّ

ْ
ل
َ
ُه ف

ُ
ْيِه ِرْزق

َ
ِدَر َعل

ُ
و َسَعة  ِمْن َسَعِتِه َوَمْن ق

ُ
 اليقول هللا تعالى : )ِلُيْنِفْق ذ

ُ
ف ِ

ّ
ل
َ
ُه ُيك

َّ
ل

اَها
َ
 َما آت

َّ
 ِإال

ً
ْفسا

َ
هُ  [ ، وقوله تعالى : )2الطالق/…(]ن

ُ
ُه ِرْزق

َ
وِد ل

ُ
ْول

َ ْ
ى امل

َ
ْعُروِف َوَعل

َ ْ
 (نَّ َوِكْسَوُتُهنَّ ِبامل

 . 622البقرة/

اتقوا هللا في النساء  " :وقال رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ في حجة الوداع عن جابر رض ي هللا عنه 

فإنهنَّ عوان عندكم أخذتموهنَّ بكلمة هللا ، واستحللتم فروجهن بكلمة هللا ، ولهنَّ عليكم رزقهنَّ 

 . " عروفوكسوتهنَّ بامل

ا بجانب النفقة على األهل باألقرباء وغيرهم ممن تجب عليه نفقته ، حيث يقوم 
ً
والرجل مكلف أيضـ

باألعباء العائلية وااللتزامات االجتماعية التي يقوم بها املورث باعتباره جزًءا منه أو امتداًدا له أو 

ا من عصبته ، ولذلك حينما تتخلف هذه االعتبارات كما هي 
ً
الحال في شأن توريث اإلخوة عاصبـ

ى بين نصيب الذكر ونصيب األنثى منهم في امليراث قال  واألخوات ألم ، نجد أن الشارع الحكيم قد سوَّ

 )…تعالى : 
ُ
ان

َ
ِإْن ك

َ
ُدُس ف ّلِ َواِحد  ِمْنُهَما السُّ

ُ
ِلك

َ
ٌت ف

ْ
خ

ُ
ْو أ

َ
ٌخ أ

َ
ُه أ

َ
 َول

ٌ
ة
َ
ِو اْمَرأ

َ
 أ

ً
ة

َ
الل

َ
 ك

ُ
اَن َرُجٌل ُيوَرث

َ
َر و َوِإْن ك

َ
ث
ْ
ك

َ
ا أ

ِث 
ُ
ل
ُّ
اُء ِفي الث

َ
َرك

ُ
ُهْم ش

َ
ِلَك ف

َ
 . 16النساء/…(ِمْن ذ

فالتسوية هنا بين الذكور واإلناث في امليراث ، ألنهم يدلون إلى امليت باألم ، فأصل توريثهم هنا الرحم ، 

 ملورثهم حتى يكون الرجل إمتداًدا له من دون املرأة ، فليست هناك مسؤوليات وال أ
ً
باء عوليسوا عصبة

 . تقع على كاهله

ها  بينما املرأة مكفية املؤونة والحاجة ، فنفقتها واجبة على ابنها أو أبيها أو أخيها شريكها في امليراث أو عّمِ

 . أو غيرهم من األقارب

مما سبق نستنتج أن املرأة غمرت برحمة اإلسالم وفضله فوق ما كانت تتصور بالرغم من أن اإلسالم 
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نثى ـ فهي مرفهة ومنعمة أكثر من الرجل ، ألنها تشاركه في اإلرث دون أن تتحمل أعطى الذكر ضعف األ 

ا من النفقات أو تشارك 
ً
تبعات ، فهي تأخذ وال تعطي وتغنم وال تغرم ، وتدخر املال دون أن تدفع شيئـ

ا وفاًء هالرجل في تكاليف العيش ومتطلبات الحياة ، ولربما تقوم بتنمية مالها في حين أن ما ينفقه أخو 

 .بااللتزامات الشرعية قد يستغرق الجزء األكبر من نصيبه في امليراث

 حاالت ميراث املرأة : 

الف يختلف باخت امن املعلوم من خالل النصوص الواردة في حق ميراث األنثى في اإلسالم أن ميراثه

 ختالف أنواعها . حالها و لهذا سنتعرض في هذا الجزء إن شاء هللا تعالى حاالت ميراث املرأة با

 :امليراث التي تتساوى فيها املرأة مع الرجل في  الحاالت* 

وإن نزل  االبن وابن كاالبن األم ، وألب ( مع وجود الفرع الوارث املذكر أو املؤنث األبوين ) ميراث -1

 كان
ً
ّلِ َواِحد  ِمْنهُ ، قال هللا تعالى : )) أو أنثى االبن ابن  ذكرا

ُ
َبَوْيِه ِلك

َ
ٌد َوأِل

َ
ُه َول

َ
اَن ل

َ
َرَك ِإْن ك

َ
ا ت ُدُس ِممَّ َما السُّ

 . [11]النساء/(( 

 أو ميراث األخوة ألم اثنان فأكثر ، سواء -6
ً
 فقط أو ذكورا

ً
 ،  كانوا ذكورا

ً
 وإناثا

ً
إناثا فقط أو ذكورا

  . الثلث ، يقسم بينهم بالتساوي للذكر مثل األنثى فإنهم يشتركون في

ِإْن وَ قال هللا عز و جل : ))
َ
ُدُس ف ّلِ َواِحد  ِمْنُهَما السُّ

ُ
ِلك

َ
ٌت ف

ْ
خ

ُ
ْو أ

َ
ٌخ أ

َ
ُه أ

َ
 َول

ٌ
ة
َ
ِو اْمَرأ

َ
 أ

ً
ة

َ
ل

َ
ال

َ
 ك

ُ
اَن َرُجٌل ُيوَرث

َ
ِإْن ك

ِث 
ُ
ل
ُّ
اُء ِفي الث

َ
َرك

ُ
ُهْم ش

َ
ِلَك ف

َ
َر ِمْن ذ

َ
ث
ْ
ك

َ
وا أ

ُ
ان

َ
ذلك أن املورث ليس له ، و تظهر الحكمة في  [16]النساء/(( ك

  . التراحم الناشئة من صلة األمومة أكثر مما له من أخته ألمه عاطفة من أخيه ألمه من

كما لو مات شخص عن ، الجدة الصحيحة مع الجد الصحيح السدس في بعض الحاالت ميراث -2

 ، وابن ، أب أب ،  أم أم ،
ً
  . لالبن والباقيفإن ألم األم السدس فرضا ،  وألب األب السدس أيضا

 :  الذكر نحاالت ترث فيها األنثى أقل م

 نجدها ترث  إن املتأمل في ميراث املرأة يجد أنه بشكل عام يقل عن ميراث الرجل  
ً
، فأحيانا

 عن
ً
 أخرى يقل ميراثها أو يزيد قليال

ً
  . النصف نصف ما يرث ، وأحيانا
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  : ويكون للذكر مثل األنثيين في األصناف التالية

نزلت ، بشرط أن ال يدلي الفرد منهم بأنثى ،  في كل درجة من الدرجات منه مهما صنف يكون ذلك -1

  ... فأكثر ، وهكذا االبن ابنمع  االبناألبناء مع البنات ، وبنات  وهم

  . البنت وابناإلدالء بأنثى فال ترث ، مثل بنت البنت ،  فلو كان

ب مع الدرجة األولى منه فقط ، مثل الشقيقة فأكثر مع الشقيق ، واألخت أل  وصنف كذلك يكون في -6

  .متعددينمنفردين أو  األخ ألب

األخ الشقيق أو ألب ، ألنهم من ذوي  ابن األخت الشقيقة أو ألب مع ابنوال يكون في أوالدهم ، مثل 

  . األرحام

رث، وخلوهما من مثل األب مع األم بشرط انفرادهما في اإل  األبوة، درجة يكون كذلك في وصنف -2

  املذكر واملؤنث (، الفرع الوارث
ً
الحالة  فيكون لألب في هذه ،(  ومن عدد من األخوة ) اثنين فصاعدا

 )) تعالى:مثلي ما لألنثى . قال 
ُ

ث
ُ
ل
ُّ
ِه الث ّمِ

ُ
أِل

َ
َبَواُه ف

َ
ُه أ

َ
ٌد َوَوِرث

َ
ُه َول

َ
ْن ل

ُ
ْم َيك

َ
ِإْن ل

َ
أي ولألب )) [11]النساء/(( ف

 .  ((الثلثان الباقيان 

وامليراث من تركته فالزوج يأخذ من تركة الزوجة  ماوصنف يكون في الزوجية ، بشرط موت أحده -2

تركته إذا مات قبلها ، فإذا توفيت الزوجة ولم يكن لها فرع وارث فإنه  املتوفاة قبله مثلي ما تأخذه من

وإذا كان لها فرع وارث فإنه يأخذ الربع ، والزوجة على النصف من ذلك ،  ، النصف يأخذ من تركتها

 رع وارث ، أخذت الربع وهو نصف النصف ، وإذا كان له فرع وارث أخذتمات ولم يكن له ف فإذا

  . الثمن وهو نصف الربع

 : الذكر حاالت ترث فيها األنثى أكثر من* 

، و لكن األمثلة تشهد لذلك  الذكر  قد يستغرب البعض ويستبعد وجود حاالت ترث فيها األنثى أكثر من

 فمنها :

  . ، أم ، أختين ألم ، أخ شقيقفلو مات رجل عن : زوجة ، بنت  -1
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، ولألم أربعة ، ولألخ
ً
 الشقيق خمسة لوجدنا أن للزوجة ثالثة أسهم من أصل أربعة وعشرين سهما

 . أسهم ،وتحجب األختين ألم بالبنت

وإن نزل  ابناألخ الشقيق . وكذلك األمر لو حّل محل البنت ، بنت  فالبنت ترث في هذه املسألة أكثر من

  . الشقيق أب ، أو أخ ألب ، أو عم شقيق ، أو عم ألب ل األخ؛ أو كان مح

 . وعلى األخوة فالبنوة مقدمة على األبوة

 . أخت شقيقة ، أخت ألب  بنت ،  عن : زوج ، امرأةولو ماتت  -6

وأما  فإن للزوج سهم واحد من أصل أربعة أسهم ، وللبنت سهمان ، ولألخت الشقيقة سهم واحد ،   

 جوبة بالشقيقة . األخت ألب فمح

وإن نزل ، أو  ابنمحل البنت ، بنت  األمر لو حّل  فالزوج هنا يرث نصف ما ترثه البنت ، وكذلك

نث ، مع العم الشقيق أو ألب فإنهن ؤ وجود فرع وارث مذكر أو م أخت شقيقة أو ألب ، منفردات ودون 

 . أكثر من الزوج وأكثر من العم يرثن في مثل هذه الحالة

 . ابن ابن ابن،  ابنعن : زوج ، ابنتي  امرأةت ولو مات -2

 ، ولبنتي 
ً
لكل واحدة منهما أربعة أسهم ،  ثمانية ، االبنفإن للزوج ثالثة أسهم من أصل اثنا عشر سهما

  . الباقي وهو سهم واحد االبن والبن

درجة  ها أعلى، ذلك ألن االبن ابن ابنفي تركة املورث أكبر من نصيب  االبنواحدة من بنات  فنصيب كل

 . منه ، وأكبر من نصيب الزوج

 : الذكر حاالت ترث فيها األنثى دون * 

  . وذلك كما لو مات شخص عن : أم بنتين ، أختين ألب ، أخ ألم/ 1

لألختين ألب سهمان ،  فإن لألم سهمان من أصل ثمانية ، ولكل واحدة من البنتين أربعة أسهم ، ويبقى

  . األخ ألم باألخوات ألب لكل منهما سهم ، بينما يحجب

 . اإلناث في هذه املسألة يرثن باستثناء األخ ألم فجميع
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 . وكما في مسألة العاصب الشؤم/ 6

 . ، أب وأم ابن، بنت  ابن ابنعن : زوج ، بنت ،  امرأة فلو ماتت

 ، وللبنت ستة ، وال يبق  فإن للزوج
ً
 يء ش  االبن، وبنت  االبن البنثالثة أسهم من أصل اثنا عشر سهما

. 

  ، االبن ابنفالبنت ورثت أكثر من الزوج وأكثر من األب ، وورثت ولم يرث 
ً
ولم يرث  وورثت األم أيضا

 االبن. ابن

وجود إناث صاحبات فرض باستثناء الزوجة ، وال مع  يرث أي من ذوي األرحام الذكور مع وكذلك ال/ 2

 . وارثات بطريق التعصيب

  هذا/ 2
ً
 تي ترث فيها األنثى املستحقة للميراث ويحرم فيها الذكر ولو كانعن الحاالت ال فضال

العمد وشبه  صاحب فرض أو وارث بطريق التعصيب ، وذلك إذا قام بحقه أحد موانع اإلرث ، كالقتل

 . واالرتدادالعمد 

يحتمل الشك أن شريعة هللا  بالدليل القاطع الذي ال وباملحّصلة فإن ما سقناه من األمثلة ليثبت

 على جنسف
ً
يقتض ي الحق واملنطق   ، إنما هي اعتبارات في كل من الذكر واألنثى ي امليراث ال تحابي جنسا

 . والعدل مراعاتها
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 الخاتمة

ن املرأة تماثل الرجل في أمور وتفارقه في أخرى وأكثر أحكام الشريعة اإلسالمية تنطبق إ                             

، وما جاء من التفريق بين الجنسين ينظر إليه املسلم على أنه من رحمة هللا  على الرجال والنساء سواء

وعلمه بخلقه ، وينظر إليه الكافر املكابر على أنه ظلم ، ويركب رأسه ليزعم املساواة بين الجنسين 

 ويرضعه ويركب رأسه وهو يرى ضعف املرأة وما ينزل عليها من الدم 
ً
فليخبرنا كيف يحمل الرجل جنينا

 ح
ً
 رأسه حتى يتحطم على صخرة الواقع ، ويظّل املسلم مطمئنا

ً
ال الدورة الشهرية ، وهكذا يظل راكبا

 ألمر هللا ) أال يعلم من خلق وهو اللطيف الخبي
ً
ر.                                    باإليمان مستسلما  
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Bejeoui Imed    
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    Arabie Saoudite 

 

 

                                                                    Fraus omnia corrumpit   

 

L’idée de fraude est toujours liée à une mauvaise foi, une volonté implicite de nuire à 

autrui. En matière internationale, à cause de la diversité des ordres juridiques en contact, la 

fraude trouve son domaine de prédilection pour se multiplier et se diversifier. Les spécificités 

matérielles et procédurales du contentieux international et la pensée astucieuse des plaideurs 

rusés rendent la fraude difficile à cerner. Ceci explique l’ancrage de la théorie de fraude en droit 

international privé, aussi bien en matière de conflit des lois, qu’en matière de conflit des 

juridictions357.  

En cette dernière matière, il convient de distinguer principalement deux types de 

fraude358 : la fraude à la loi et celle au jugement. La notion de fraude à la loi, visée en matière 

                                                           
357 En matière de conflit des lois, la fraude est annoncée pour la première fois dans l’arrêt Princesse de 
Beauffremont, 18 mars 1878, GA., n° 6. En matière de conflit des juridictions, c’est l’arrêt Munzer qui exige 
l’absence de toute fraude à la loi. (Cass. Civ. 7 janvier 1964, RC 1964, p. 344 note Batiffol, JDI 1964, p. 302, note 
Goldman, JCP. 1964-II, 13590, note Ancel).    
358 Il convient d’exclure un type bien déterminé de fraude, à savoir la fraude aux droits  de la défense. En réalité, 
cette fraude aux droits de la défense est sanctionnée sous l’angle de l’ordre public. L’ordre public procédural, 
intervenant quant au mode d’élaboration du jugement étranger,  permet de faire obstacle à la reconnaissance 
des jugements étrangers entachés d’un vice procédural. Voir : Muir-Watt (H.) : «  Effets en France des décisions 
étrangères : Conditions de l’efficacité internationale, absence de fraude et conformité à l’ordre public 
international du for ». JC. Dt. Int, 1990, Fasc. 584-4.  
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de conflit des juridictions, est la même que celle utilisée en matière de conflit des lois359. La 

différence réside simplement dans les conséquences de mise en œuvre de la notion. Alors que 

la mise en œuvre de la fraude aboutit à l’inefficacité du jugement dans le premier cas, elle 

entraîne la réintégration de la loi réellement compétente dans le second360. La fraude à la loi, en 

tant que condition autonome de refus de reconnaissance des jugements étrangers, est 

mentionnée par l’arrêt Munzer361 et rappelée par l’arrêt Cornelissen362.  

         Afin de paralyser la reconnaissance d’une décision étrangère, la mise en œuvre de la 

fraude à la loi nécessite la preuve de l’existence de trois éléments constitutifs. Le premier 

élément, subjectif, réside dans l’intention de l’auteur de la fraude d’évincer la loi normalement 

compétente. Les deux autres sont des éléments objectifs. Ils consistent, d’une part, à l’existence 

d’une loi normalement compétente et, d’autre part, un agissement conscient sur le critère de 

rattachement. Ce dernier élément de la fraude prend une importance particulière en matière de 

reconnaissance et d’exécution des jugements étrangers363.  

         Le juge cherche à sanctionner le choix du plaideur, non pas en raison seulement de ses 

conséquences procédurales, mais aussi, et surtout, à cause des retombées substantielles de ce 

choix. En effet, « ce choix à conséquences substantielles »364vise essentiellement la 

modification du statut juridique substantiel du rapport de droit en cause, à côté de la fraude à la 

juridiction qu’il consacre.  

        La fraude à la juridiction signifie, quant à elle, l’éviction, par un plaideur, de la 

compétence normale des tribunaux d’un pays pour obtenir un jugement conforme à ses intérêts 

dans un autre Etat365. Ainsi, si la fraude à la loi s’accompagne souvent d’une fraude au 

                                                           
359 Sur l’ensemble de la question, voir : Cornut (E.), Théorie critique de la fraude à la loi : Etude de droit 
international privé  de la famille, Défrenois, Paris, 2006. 
360  De Vareilles-Sommières (P.), « Jugement étranger ¨matière civile et commerciale¨ », Rep, D. Dr. Inter. T. II, 
2001. 
361 Cass. Civ. 7 janvier 1964, RC 1964, p. 344 note Batiffol, JDI 1964, p. 302, note Goldman, JCP. 1964-II, 13590, 
note Ancel. 
362 Cass. Civ, 1ère ch. 20 février 2007, RC 2007, p. 420, note Ancel et Muir-Watt, JDI 2007, p. 1201, note Train, D. 
9007, 1115 note D’Avout et Bollée. 
363 Dans la jurisprudence française, l’affaire de référence en cette matière est l’arrêt Weiller. L’épouse française, 
voulant éviter l’application de la loi française normalement compétente, a agi sur l’élément localisateur du 
procès en déplaçant son domicile à l’Etat de Nevada, afin de légitimer la compétence judiciaire des juges de cet 
Etat et, surtout, pour obtenir l’application du droit de cet Etat au lieu et place de la loi française normalement 
compétente. Les trois éléments de la fraude à la loi se sont conjugués dans cette affaire. Le juge français a déclaré 
irrégulier le jugement étranger obtenu par  fraude. Voir l’affaire Weiller, Cass. Civ., 22 janvier 1951, RC 1951, p. 
167, note Francescakis, GA. n° 24. 
364 Expression empruntée à De Vareilles-Sommières (P.), « Le forum shopping devant les juridictions françaises », 
TCFDIP 1998-1999, p. 56. 
365  Mayer (P.) et Heuzé (V.), Droit international privé, Montchrestien, 10ème édition, Paris, 2010, n° 393. 
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jugement, cette dernière ne nécessite pas la présence d’une fraude à la loi. En effet, ce qui est 

décisif dans la constatation d’une fraude au jugement est l’existence d’une volonté manifeste, 

de la part du demandeur, de chercher à obtenir à l’étranger un jugement qu’il n’aurait jamais pu 

obtenir s’il avait saisi les tribunaux du for. Aux termes de la doctrine, « la fraude consiste dans 

le fait de chercher à obtenir indirectement ce que l’on n’aurait pas obtenu directement »366. 

         Effectivement, la fraude à la juridiction peut exister en dépit du fait que les éléments de 

la fraude à la loi ne soient pas réunis. Le grief fait au plaideur, dans la fraude à la juridiction, 

n’est pas le fait de soustraire le litige à la loi normalement compétente, mais l’intention d’éluder 

la compétence des tribunaux du for. Ainsi, la norme fraudée n’est pas une loi, mais une décision 

éventuelle qu’aurait rendue le juge du for, directement saisi de l’affaire. 

Le comportement procédural frauduleux rentre dans le cadre du forum shopping. Dans 

sa dimension neutre, cette notion signifie « le choix d’un for en fonction des avantages pouvant 

résulter du droit matériel (voire procédural) qui y est appliqué »367. Il faut, tout d’abord, rappeler 

que cette pratique, qui « navigue entre illicéité caractérisée et habilité admise »368, n’est 

envisageable que grâce au système moderne de compétence judiciaire internationale. Ce 

système repose sur la concurrence des compétences des tribunaux de pays différents pour un 

même litige. L’intérêt de celui qui prête au forum shopping est un intérêt essentiellement 

substantiel.  Le choix du juge le plus favorable est justifié essentiellement par la loi que ce juge 

puisse appliquer : qui eligit judicem, eligit jus. Le forum shopping est devenu une sorte de “mal 

nécessaire” dans le contentieux international.  

 Quoi qu’il en soit, pour établir la preuve de l’existence d’une fraude à la juridiction, 

deux éléments doivent exister. Un élément matériel qui consiste en une manipulation 

frauduleuse du rapport de droit afin de créer les conditions de la compétence du juge étranger, 

et un élément intentionnel, à savoir la volonté de soustraire le litige au juge normalement 

compétent.  

 Il importe donc de dévoiler l’attitude du juge du for, normalement compétent, à l’égard 

du jugement provenant du juge étranger frauduleusement saisi. La fraude, qui entache toute la 

procédure engagée devant le juge étranger, serait-elle pesante lors de l’action en exequatur 

devant le juge tunisien ? Celui-ci, en tant que juge d’accueil du jugement étranger, est-il 

                                                           
366   Ibidem.  
367 Cette formule est dégagée par l’avocat général Colmar dans l’arrêt  Groupe  Concorde du 16 mars 1999 jugé 
par la CEDH, cité par Nyts (A.), « Forum shopping et abus du forum shopping dans l’espace judiciaire Européen », 
in.  Mélanges John Kirkpatrick, Bruylant, Bruxelles, 2004, p. 751 et s. 
368 De Vareilles-Sommières (P.), « Le forum shopping… », art. préc., p. 50. 
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suffisamment armé pour détecter et lutter contre une telle fraude ? La fraude serait-elle un chef 

de contrôle, à part, des jugements étrangers ? 

 La réponse à ces interrogations n’est pas aussi aisée. La difficulté provient des 

singularités du droit tunisien en la matière. Effectivement, face au silence de l’article 11 du 

Code de droit international privé369, siège des chefs de contrôle des jugements étrangers en droit 

tunisien, nous constatons l’intégration de la fraude au sein des conditions d’irrégularité 

internationale des décisions étrangères par certains textes du droit conventionnel tunisien de 

l’entraide judiciaire. La situation est, d’autant plus, embarrassante compte tenu de la 

tergiversation de la jurisprudence tunisienne à l’égard de la question. Cet état du droit positif 

nous incite donc à discuter, en premier abord, le principe même d’admission de la fraude en 

tant que chef de contrôle des jugements étrangers (section I). Une fois cette première question 

résolue, génère une seconde interrogation, non moins importante, sur l’autonomie/subsidiarité 

de la fraude (section II). 

      

Section I – Consécration de la fraude en tant que chef de contrôle des jugements 

étrangers ? 

 

La fraude est-elle une cause de refus de reconnaissance des décisions judiciaires 

étrangères en droit tunisien ? La réponse à cette interrogation nécessite une interprétation des 

textes du droit positif tunisien (paragraphe I), avant d’examiner les différents critères 

permettant de constater la fraude (paragraphe II).  

 

Paragraphe I – L’interprétation des textes 

 

         Contrairement au droit comparé370, la réponse à l’interrogation relative à la fraude, en tant 

que condition d’irrégularité internationale des jugements étrangers, est loin d’être résolue en 

                                                           
369 Code promulgué par la loi n° 98-97 du 27 novembre 1998, JORT, n° 96 du 1er décembre 1998, p. 2332 et s. 

Dans ce qui suit : Code. 
370 En droit français, dans la phase de l’exequatur, la possibilité d’existence d’une fraude est doublement vérifiée, 

tantôt en tant que condition distincte (arrêt Munzer précité), tantôt intégrée dans le contrôle de la compétence 

indirecte du juge étranger (arrêt Simitch : Cass. Civ, 1ère ch, 6 février 1985, RC 1985,  p. 369 chron. Francescakis, 

JDI 1985, p. 460 note Huet, D. 1985, p. 469, note Massip, IR. p. 497, note Audit, GA., n° 67). 
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droit tunisien. La clarté de la question au niveau du droit conventionnel de l’entraide judiciaire 

est balancée par un mutisme des textes du droit commun. 

Effectivement, certaines conventions d’entraide judiciaire consacrent explicitement le 

contrôle de la fraude en condition de régularité internationale des jugements étrangers. Ainsi, 

l’absence de fraude est expressément érigée en condition autonome de reconnaissance des 

jugements étrangers. Le juge tunisien est donc appelé à vérifier l’existence de manœuvres 

frauduleuses entreprises par une ou deux parties à l’étranger, afin d’obtenir le jugement en 

question. Ce contrôle doit être fait indépendamment du contrôle des autres conditions prévues 

par la Convention. Le constat est valable pour le droit conventionnel antérieur et postérieur au 

Code.  

Ainsi l’article 29§3 de la Convention tuniso-allemande du 19 juillet 1966 dispose : « La 

reconnaissance de la décision ne pourra être refusée que (….) si la décision est le résultat de 

manœuvres frauduleuses »371. L’article 28§c de la Convention tuniso-argentin du 4 juin 2007372 

prévoit : « La reconnaissance de la décision pourrait être refusée si (…) la décision est le résultat 

                                                           
Le droit communautaire, quant à lui, semble se dessaisir définitivement de la notion de fraude en matière de 

reconnaissance  des décisions étrangères. L’article 45 du Règlement Bruxelles I, qui énumère la liste des causes 

de refus de reconnaissance des jugements étrangers, ne mentionne pas la fraude. Ceci s’explique par l’aspect libéral 

du Règlement et aussi par les garanties procédurales et matérielles des ordres juridiques des Etats membres de 

l’Union.  
Toutefois, une partie de la doctrine estime qu’il faut dépasser le silence de la Convention de Bruxelles et du 

Règlement Bruxelles I sur la question du choix frauduleux et réserver la faculté au juge de sanctionner la fraude à 

la juridiction. Dans son raisonnement, De Vareilles-Sommières estime que deux arguments justifient la nécessité 

du maintien de la fraude en dépit du silence de la Convention de Bruxelles. Le premier argument se fonde sur les 

principes dont la Convention s’inspire. En effet, selon l’auteur, le risque qu’un chef de compétence soit crée par 

un plaideur dans un Etat aux seules fins de soustraire le litige au juge normalement compétent existe aussi bien en 

droit conventionnel qu’en droit commun. Le deuxième argument est textuel : l’article 6 prévoit que pour être 

compétent, il ne suffit pas que le tribunal soit désigné par la règle de compétence, il faut en plus que le choix de 

ce tribunal, par l’auteur de l’appel en garantie ou en intervention, ne constitue pas une fraude à la juridiction. 

L’auteur conclut : « cette solution, expressément prévue par l’article 6, doit être implicitement admise pour tout 

choix frauduleux ». Pour étayer sa thèse, l’auteur évoque l’arrêt Kalfelis de la Cour de Justice des Communautés 

Europèennes. Dans cette affaire, la CJCE déclare : « La possibilité doit être exclue qu’un requérant ait la liberté 

de former une demande dirigée contre plusieurs défendeurs, à seule fin de soustraire l’un de ces défendeurs aux 

tribunaux de l’Etat de son domicile ». Arrêt Kalfelis, CJCE, 27 septembre 1988, RC 1989, p. 12, note Gaudemet-

Tallon. Sur l’ensemble de la question en droit comparé, voir : De Vareilles-Sommières (P.), « Le forum 

shopping… », art. préc. p. 59 et s.; cf. Nuyets (A.) « Forum shopping … », art. préc., p. 760 et s. 
371  Convention relative à la protection et à l’entraide judiciaire, à la reconnaissance et l’exécution des décisions 
judiciaires en matière civile et commerciale ainsi qu’à l’arbitrage commercial entre la République Tunisienne et 
la République Fédérale d’Allemagne, signée à Bonn le 12 juillet 1266, ratifiée par la loi n° 62-41 du 26 juillet 1969, 
JORT n° 28 du 25-29 juillet 1969, publiée par le décret n° 70-137 du 14 avril 1970, JORT n° 23 du 28 avril-1 mai 
1970 ; 
372  Convention tuniso-argentin relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale du 4 juin  9007, 
ratifiée par le décret n°1333, du 4 juin 2007, JORT n° 46 du 8 juin 2007, p. 1920, non publiée.   
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de manœuvres frauduleuses ». La même solution est consacrée par l’article 17§g de la 

Convention tuniso-espagnole du 27 septembre 2001373  

          En application de cette dernière disposition, la Cour de Cassation, dans son arrêt du 8 

février 2008374, refuse la reconnaissance d’un jugement espagnol à cause de la fraude imputée 

à la société italienne, partie au litige. Aux yeux des juges tunisiens, le comportement de la 

société italienne est frauduleux dans la mesure où cette dernière, après être déboutée en 

première instance et en appel en Tunisie, s’est dirigée, à travers des manœuvres dilatoires, aux 

tribunaux espagnols. Elle a, sciemment, agi sur les éléments de rattachement du litige afin 

d’obtenir un jugement dans la même affaire. Ce comportement est, selon la Cour, constitutif 

d’une fraude aux jugements tunisiens. La demande d’exequatur de ce jugement espagnol est 

refusée, conformément à l’article 17§g de la Convention tuniso-espagnole d’entraide judiciaire 

de 2001.  

          L’interprétation des textes du droit commun de l’exequatur est plus problématique. 

L’ancien article 318 CPCC ne consacre pas cette condition dans les causes de refus de 

reconnaissance des décisions étrangères375. La même solution est entérinée par l’article 11 du 

Code376.  

Ce silence du législateur tunisien doit-il être interprété dans le sens d’une exclusion 

implicite de la fraude des causes d’irrégularité internationale des jugements étrangers ?  

          Une doctrine tunisienne autorisée penche plutôt vers l’idée d’une consécration implicite 

de la fraude par la législation tunisienne et ce pour deux raisons : d’une part la consécration de 

la fraude à la loi par l’article 30 du Code en matière de conflit de loi 377 et, d’autre part, la fraude 

                                                           
373  L’article 17§g de la Convention tuniso-espagnole d’entraide judiciaire dispose : « En matière civile et 
commerciale les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions (…) sont reconnus si (…) la 
décision ne doit pas être le résultat de manouvres frauduleuses ». Convention tuniso-espagnole relative à 
l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions judiciaires 
du 24 septembre 2001, ratifiée par la loi n° 2002-48 du 21 mai 2002, JORT n° 41 du 21 mai 2002, publiée au JORT 
n° 42 du 27 mai 2003. 
374  Cass. Civ. n° 2007/14100 du 8 février 2008, inédit.  
375  Voir : Mezghani (A), Droit international privé : Etats nouveaux et relations privées internationales, CERES-
CERP, Tunis, 1991, p. 397 et s.  
376  Le droit international privé tunisien reprend, sur ce point, la solution de certaines législations internes de 
droit international privé qui passent sous silence la fraude dans la réglementation des causes de l’inefficacité des 
jugements étrangers. Tel est le cas du droit international privé italien, suisse et québécois. 
377  L’article 30 du Code dispose : « La fraude à la loi est constituée par le changement artificiel de l’un des 
éléments de rattachement relatifs à la situation juridique réelle dans l’intention d’éluder l’application du droit 
tunisien ou étranger désigné par la règle de conflit applicable. Lorsque les conditions de la fraude à la loi sont 
réunies, il ne sera pas tenu compte du changement de l’élément de rattachement ».  
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est un principe général de droit qui doit s’appliquer dès que ses conditions de mise en œuvre 

soient  réunies378. 

 D’ailleurs, dans son arrêt du 22 février 2006379, la Cour d’Appel de Tunis n’a pas hésité 

à adopter ce raisonnement. Les juges d’appel dépassent le silence du Code et consacrent la 

fraude en tant que principe général comme suit : « En dépit du silence de l’article 11 du Code 

de droit international privé sur la fraude en tant que cause de refus d’exequatur des jugements 

étrangers, le principe d’interdiction de la fraude est parmi les principes communément admis 

par le droit international privé ». La Cour ajoute : « La fraude est susceptible d’annuler tout acte 

juridique ce qui justifie le contrôle de cette condition par le juge de l’exequatur ». Ainsi, aux 

yeux des juges, le silence du Code ne constitue point un obstacle à la vérification de la fraude 

en tant que condition d’irrégularité internationale des décisions étrangères.  

 Cette position nous paraît soutenable à plus d’un égard. D’une part, le silence du 

législateur ne doit pas être interprété dans le sens d’une exclusion. Au contraire, les rédacteurs 

du Code ont implicitement inclut la fraude dans l’arsenal des conditions d’irrégularité 

internationale des jugements étrangers, compte tenu du libéralisme du Code quant aux autres 

conditions d’efficacité internationale des jugements étrangers. D’autre part, la philosophie de 

faveur à la libre circulation des décisions étrangères, adoptée par le Code, ne doit pas mener à 

l’exonération totale des jugements étrangers du contrôle de la fraude. Celle-ci représente un 

risque majeur compte tenue des spécificités du contentieux international et de la réalité propre 

                                                           
La jurisprudence tunisienne a eu l’occasion de se prononcer sur la question dans le jugement de la Chambre 
Correctionnelle du TPI de Sousse du 94 novembre 9001. Il s’agit, en l’espèce, d’un époux égyptien qui, pour 
éluder l’application de l’article 46 du Code, s’est déplacé en Egypte pour y conclure un second mariage avec une 
tunisienne à côté de sa première femme de même nationalité. Ensuite, il est revenu en Tunisie et s’est installé 
avec sa nouvelle femme. Le Tribunal qualifie le comportement du mari de frauduleux et annule le second mariage 
en ces termes : « Le voyage effectué en Egypte constitue, toutefois, une fraude. En voyageant en Egypte dans le 
but de conclure son contrat de mariage, le mari visait à mettre à l’écart la loi tunisienne qui l’oblige à présenter 
un certificat officiel attestant qu’il est libre de tout autre lien conjugal (…) l’inculpé à changé artificiellement 
l’élément de rattachement dans le but d’éluder l’application de la loi tunisienne. Il s’ensuit que, dans la mesure 
où l’intention frauduleuse est claire, il n’y a pas lieu de tenir compte de ce changement et ce conformément aux 
dispositions de l’article 30 du CDIP », TPI de Sousse n° 9672, 24 novembre 2001, RTD 2002, p. 195, note Ben 
Achour.   
378 Voir: Mezghani (A.), Commentaires du Code de droit international privé, Tunis, CPU, 1999, p. 199. La doctrine 
de droit international privé est favorable à l’application et l’intervention des principes généraux du droit dans la 
matière. Cette intervention est justifiée par les objectifs recherchés par le droit international privé, et surtout 
l’universalité des solutions. En effet, les principes généraux ne sont pas seulement garants du caractère 
systématique du droit international privé, mais aussi des valeurs matérielles essentielles de la matière. Ainsi, 
« loin de surprendre, la présence des principes généraux est en quelque sorte congénitale au droit international 
privé », Muir-Watt (H.), « Les principes généraux en droit international privé français », JDI 1997, p. 407 ; Oppetit 
(B.), « Les principes généraux en droit international privé », Arch. ph. dr. 1987, 32, p. 179 ; Bureau (D.), Les  sources 
informelles du droit dans les relations privées internationales, thèse, Paris II, 1992 ; Hammje (P.), La contribution 
des principes généraux de droit à la formation du droit international privé, thèse, Paris I, 1994.   
379 CA. de Tunis n° 22715 du 22 février 2006, inédit. 
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des relations familiales et commerciales à travers les frontières. En outre, le défaut de 

consécration explicite de la fraude, en tant que critère de contrôle à part des jugements étrangers, 

même s’il reflète, au moins sur le plan de la forme, une volonté législative de limiter les chefs 

de contrôle afin de favoriser l’efficacité des jugements étrangers, ne doit pas être interprété dans 

le sens d’une ouverture inconditionnée aux jugements émanant des ordres juridiques étrangers. 

 La consécration de ce chef de régularité internationale par les textes conventionnels 

exige, inéluctablement, la constatation de l’existence ou du défaut de la fraude.   

         

Paragraphe II - Critère de la fraude   

 

         Nous avons déjà précisé que le but recherché par un plaideur rusé est de pousser 

indirectement un ordre juridique bien déterminé à reconnaître un état de droit qu’il n’aurait 

jamais consacré s’il avait été saisi directement. Effectivement, « le propre de toute fraude étant 

précisément de mettre l’ordre juridique en contradiction avec soi-même » 380. Le problème se 

pose concernant le critère permettant de caractériser cette intention frauduleuse. L’examen de 

la jurisprudence comparée permet de constater qu’elle a, tantôt recours à un critère 

chronologique relatif à l’ordre des saisines (A), tantôt à un critère relatif à l’unité du 

comportement procédural des parties au litige (B).  

 

A - Critère de l’ordre des saisines   

 

           Certaines décisions de la jurisprudence française se réfèrent au critère chronologique 

afin de démontrer l’animus fraudus de l’une des parties. Dans ce cas, une fois qu’une instance 

au fond serait pendante devant les tribunaux du for, l’une des parties va soumettre le même 

litige à un tribunal étranger. Cette saisine est constitutive d’une fraude à la juridiction saisie en 

premier. L’ordre chronologique est le critère permettant de révéler l’intention frauduleuse du 

plaideur. La fraude se révèle à travers un conflit entre une procédure engagée et une décision 

étrangère obtenue suite à une seconde procédure engagée postérieurement à la première381. 

                                                           
380  Voir : Ancel (B.), observ. in. RC 1985, p. 346. 
381  Voir : Niboyet-Hoegy (M-L.), « Les conflits de procédures », TCFDIP 1995-1996, p. 71. 
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          Ce cas de figure est remarquable surtout dans le cadre des affaires relatives aux 

répudiations et aux divorces migratoires382. Il s’agit, dans ces cas, soit d’un acte de répudiation 

marocaine, soit d’un jugement algérien de divorce intervenu postérieurement à l’introduction 

en France, par l’épouse, d’une instance de contribution aux charges du mariage ou de divorce. 

Pour déduire la volonté de fraude au jugement français à intervenir, les juges ont 

scrupuleusement examiné les dates respectives des saisines. La Cour de Cassation française a 

même expressément déclaré que c’est la date de la deuxième saisine qui démasque l’intention 

fraudeuse de l’une des parties au litige383. 

         Dans la jurisprudence française, nous remarquons, néanmoins, une tendance à alléger 

les éléments de la fraude et se contenter uniquement de la présence de l’élément intentionnel. 

La Cour de Cassation française a décidé ainsi  dans l’affaire Akla384. Il s’agit, en l’espèce, d’une 

épouse marocaine qui a assigné son mari devant les tribunaux français en contribution aux 

charges du mariage. Le mari a, entre-temps, répudié sa femme et a invoqué incidemment cette 

répudiation dans la procédure française pour faire déclarer l’action de l’épouse irrecevable. La 

Cour d’appel de Paris a considéré le juge marocain compétent par application de la Convention 

franco-marocaine de 1981. La Cour de Cassation  française casse l’arrêt et considère la saisine 

du tribunal marocain frauduleuse, dans la mesure où elle n’avait été faite que « dans le seul but 

d’échapper aux conséquences du jugement français »385.  

La position de la Cour de Cassation française est surprenante dans la mesure où elle 

s’est contentée d’une intention frauduleuse présumée du plaideur pour refuser la reconnaissance 

de la décision étrangère. Il est clair que l’élément matériel de la fraude fait défaut. Le mari 

marocain n’a pas agi sur les éléments objectifs localisateurs du procès. Il a simplement utilisé 

une option ouverte par la Convention franco-marocaine. Cette solution est curieuse, dans la 

mesure où c’est le mobile  animant  l’action du plaideur qui est constitutif de la fraude et, 

partant, sanctionné. Cela conduirait à bannir toute licéité de principe du forum shopping. Le fait 

de choisir un juge déterminé pour y soumettre son litige est, en tant que tel, sanctionné.  

                                                           
382  Sur cette jurisprudence, voir : Moissinac-Massénat (V.), Les conflits de procédures et de décisions en droit 
international privé, LGDJ, Paris, 2007, p. 173. 
383  Cass. Civ., 1ère ch, 14 janvier 1997, Bull. Civ. I, n° 13, p. 82. 
384  Cass. Civ. , 1ère ch., 6 juin 1990, Akla, RC 1991, p. 593, note Courbe.  
385 Pour une présentation générale de cette affaire, voir : De Vareilles-Sommières (P.), « Le forum shopping… », 
art. préc., p. 54 et s. 
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 Plus récemment, la Cour de Cassation française, en application des dispositions de la 

Convention franco-algérienne d’entraide judiciaire du 27 août 1964, a refusé la reconnaissance 

d’un jugement algérien de divorce intervenu suite à la saisine, par la femme, des juridictions 

françaises dans le cadre d’une action en contribution aux charges du mariage386. La Cour 

déclare : « Justifie légalement sa décision une cour d’appel qui, ayant constaté que le défendeur 

algérien à l’action en contribution aux charges du mariage introduite par son épouse algérienne 

en France, où ils ont habité pendant plusieurs dizaines d’années, a saisi le juge en Algérie, où 

il résidait depuis moins d’un an, d’une demande en divorce après avoir eu connaissance de la 

procédure française, en déduit que les circonstances de cette procédure précipitée en Algérie 

constituent une fraude au jugement dans le but de faire échec à l’exécution de la décision 

française à intervenir ».  

 Le critère des dates respectives de saisine des tribunaux est utilisé par la jurisprudence 

française, non seulement pour combattre la fraude au jugement français, mais aussi pour tenir  

en échec la fraude au jugement étranger. Dans sa décision du 27 février 1992387, la Cour 

d’Appel de Versailles affirme :  « L’acte de répudiation intervenu au Maroc à la demande de 

l’épouse et homologué par les tribunaux marocains, dans lequel l’épouse déclare prendre en 

charge les besoins alimentaires des enfants, fait obstacle à la recevabilité d’une demande de 

pension alimentaire formée ultérieurement devant les tribunaux français (...) , la saisine des 

juridictions françaises étant constitutive dans ces conditions d’une fraude aux décisions 

régulièrement prononcées au Maroc ».  

Une partie de la doctrine française dénonce l’usage du critère chronologique afin de 

cerner la fraude au jugement388. Un auteur écrit : « La fraude ne se présumant pas, elle devra 

être établie, et il semble difficile de la déduire du seul fait que la juridiction française a été saisi 

avant la juridiction étrangère pour en conclure au refus de reconnaissance ou d’exequatur du 

jugement étranger de divorce »389. D’autres auteurs dénoncent le recours au critère 

chronologique pour démontrer la fraude au jugement et le qualifient  d’une technique, parmi 

                                                           
386  Cass. Civ., 1ère ch, 20 juin 2012, JDI 2013-3, p. 165, note Fohrer-Dedeurwaerder. 
387  CA. de Versailles, 2ème ch., 27 février 1992, RC 1993, note Muir-Watt. 
388  Voir : Muir-Watt (H.), « Pour l’accueil de l’estoppel en droit privé français », in. Mélanges Y. Loussouarn, 
Dalloz, Paris,  1993, p. 305 ; cf. même auteur : note sous CA. de Versailles du 27 février 1992 et CA. de Paris 22 
avril 1992, RC 1993, p. 482 ; Alexandre (D.), « Sur la possibilité d’obtenir le divorce en France lorsqu’un jugement 
a déjà été rendu à l’étranger à propos du divorce », RC 1983, p. 637; Moissinac-Massénat (V.), op. cit., p. 172.  
389  Alexandre (D.), « Sur la possibilité… »,  art. préc., p. 637. 
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d’autres390, pour faire échec purement et simplement à la reconnaissance des répudiations sur 

le sol français. Selon ces auteurs, pour chercher la preuve de la fraude au jugement, il faut 

creuser, plutôt, dans le comportement procédural des parties.  

 

B - Critère du comportement procédural contradictoire des parties   

 

          Une analyse objective du comportement procédural du plaideur est capable de démontrer 

l’existence d’une fraude ou, du moins, une intention frauduleuse391. C’est la contradiction 

manifeste au niveau du comportement procédural de l’une des parties ou des deux à la fois qui 

pourrait être révélatrice d’une fraude au jugement. 

 La jurisprudence tunisienne fait recours à ce critère pour caractériser certains 

comportements frauduleux des demandeurs à l’exequatur. Dans son jugement du 14 décembre 

2001392, le Tribunal de Première Instance de Tunis a voulu sanctionner ce comportement 

procédural contradictoire. Dans un souci de moralisation des rapports internationaux, les juges 

rappellent : «  Il est établi en doctrine que les particuliers ne peuvent utiliser la pluralité des 

ordres juridictionnels comme moyen pour tirer des profits et des avantages illégitimes ». Ainsi, 

pour le Tribunal : « l’épouse tunisienne divorcée en France, qui a demandé et obtenu réparation 

du juge français, ne peut par la suite se prévaloir du jugement de divorce tunisien rendu sur la 

volonté unilatérale de son époux pour obtenir une autre réparation du préjudice que lui a 

occasionné le divorce ». 

La même logique est adoptée par la Cour d’Appel de Tunis dans son arrêt du 22 février 

2006393. La Cour considère que la démarche poursuivie par la société italienne, demanderesse 

à l’exequatur, est frauduleuse. Les juges affirment que la demanderesse a fait tout pour obtenir 

un jugement des tribunaux espagnols après être déboutée, concernant la même affaire, devant 

les juridictions tunisiennes. Pour se faire, la société italienne a agi sur les circonstances de 

l’affaire en dénaturant la réalité de la relation contractuelle et en altérant l’essence du contrat. 

                                                           
390  Les juges français font recours parfois à l’exception d’ordre public procédural pour ne pas reconnaître les 
répudiations marocaines, pourtant assimilées par la Convention franco-marocaine du 10 aout 1981 aux 
jugements de divorce. Voir à titre d’exemple : Cass. Civ., 26 juin 1990, RC 1991, p. 593. 
391  Voir : Moissinac-Massenat (V.), op. cit., p. 175 ; cf. Muir-Watt (H.), « Pour l’accueil de l’estoppel … », art. préc., 
p. 305.  
392 TPI. de Tunis n° 22591, 14 décembre 2001, inédit, cité par Chedly (L.) et  Ghazouani (M.), Code de droit 
international privé annoté, Tunis, 2008, p. 235 
393  CA. de Tunis, arrêt  n° 22715 du 22 février 2006, précité supra. 
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Le but de toutes ces manœuvres entreprises par la société italienne est de fonder ses prétentions 

sur la théorie de la levée du voile, théorie qu’elle savait pertinemment que la jurisprudence 

espagnole avait consacré en matière de droit commercial.  

Ainsi, les agissements de la société italienne visent l’obtention d’un jugement des 

tribunaux espagnols dans une action qui avait précédemment échouée devant les juridictions 

tunisiennes. Après avoir analysé le comportement procédural de la société italienne, la Cour 

finit par affirmer que ces agissements révèlent une intention malicieuse de la demanderesse. Or, 

selon la Cour, « la recherche d’une juridiction bien déterminée constitue en soi une fraude ». 

Cela signifie que, à suivre le raisonnement de la Cour, tout forum shopping est par définition 

constitutif d’une fraude.   

Or, cette affirmation nous semble exagérée. Le forum shopping n’est illicite que 

lorsqu’il cacherait une volonté frauduleuse. Evidemment, ceci n’est pas toujours le cas. La 

conclusion des juges d’appel aurait pu être plus nuancée. En effet, la recherche de la solution 

la plus favorable par un plaideur ne doit pas être combattue en tant que telle. Elle peut refléter, 

au contraire, une attitude procédurale avertie394.  

Même plus, certains instruments internationaux règlementent des incitations au forum 

shopping. Le droit communautaire nous fournit la preuve. La doctrine affirme que dans l’espace 

judiciaire européen, le forum shopping est une pratique licite395. Certains auteurs ont même 

qualifié la Convention de Bruxelles de « charte de forum shopper »396.  

Néanmoins, cette licéité de principe du forum shopping ne devrait pas être prise sans 

réserves. Des garde-fous devraient être mis en œuvre afin de prévenir certains comportements 

procéduraux déloyaux. La fraude à la compétence est une limite qui est capable de combattre 

ce genre de comportement. Pour cette raison, même si en droit communautaire le forum 

shopping est licite, le comportement d’un plaideur ayant pour effet, et pour but, de soustraire le 

litige au tribunal normalement compétent, devrait être annihilé à travers la mise en œuvre de la 

fraude à la juridiction. La Cour de Justice des Communautés Européennes a fait recours à la 

théorie de fraude à la compétence afin de condamner  un détournement illicite  du for, effectué 

                                                           
394  Selon l’opinion d’un juge anglais : « L’expression forum shopping est repoussante ; mais c’est seulement une 
façon péjorative de dire que si vous offrez au demandeur le choix entre plusieurs tribunaux, il choisira 
naturellement celui qu’il estime lui être le plus favorable ; ceci ne doit donner lieu ni à surprise, ni à indignation », 
Opinion du Lord Simon Glaisdale dans l’affaire Atlantic Star (1974), citée par Nuyets (A.), art. préc, p. 754. 
395  Ibidem. 
396 Ibidem. 
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en application des règles de la Convention de Bruxelles397. Le propre de cette jurisprudence 

communautaire est d’adopter une approche subjective de la fraude tenant à  l’intention du 

plaideur. Des expressions comme « à une seule fin » ou « dans le seul but » démontrent que le 

juge sanctionne le mobile de l’action entreprise par  le plaideur, indépendamment de la présence 

ou l’absence de l’élément  matériel de la fraude.  

Cette volonté de sanctionner l’intention frauduleuse du plaideur est, aussi, manifeste 

dans la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme398. La Cour affirme que 

le principe sacré relatif au droit au procès équitable ne doit pas former un obstacle pour 

sanctionner une fraude à la juridiction. Ainsi, cette volonté de réprimer toute intention 

frauduleuse peut, aux yeux de la CEDH, légitimer une ingérence dans le droit au procès 

équitable. La CEDH se rallie à cette conception subjective de la fraude focalisant sur l’intention 

du plaideur399.  

Dans son arrêt du 8 février 2008400, rendu suite à un pourvoi en cassation contre l’arrêt 

de la Cour d’Appel du 22 février 2006 susmentionné,  la Cour  de Cassation semble favorable 

au critère du comportement procédural contradictoire. En effet, pour asseoir leur décision, les 

juges de la Cour de Cassation focalisent sur la contradiction qui entache le comportement de la 

société italienne demanderesse. Celle-ci n’a pas usé de son droit au recours en cassation. Elle a 

renouvelé tout le litige devant les tribunaux espagnols en agissant sur les circonstances de 

l’affaire à travers des manœuvres dilatoires. Cette manière contradictoire de procéder, de la part 

de la société italienne, est,  à elle seule, révélatrice d’une intention frauduleuse à l’égard des 

jugements tunisiens. Aux yeux des juges, ce comportement procédural mérite d’être sanctionné 

à travers la mise en œuvre de la fraude.  

 Il est clair que les juges sanctionnent, aussi bien l’action du requérant, que son 

abstention. Le fait pour la demanderesse de s’abstenir d’exercer son droit au recours 

juridictionnel, en l’occurrence le pourvoi en cassation, est qualifié de comportement frauduleux.  

Cette inaction du plaideur est également sanctionnée par certaines instances 

internationales. Dans une affaire où l’instigateur de certaines procédures successives en France 

et à l’étranger reproche aux juridictions françaises une ingérence dans son droit au procès 

                                                           
397 En matière de compétence dérivée, voir : CJCE, 27 septembre 1988, Kalfelis, aff. 189/87, en matière 
contractuelle, voir : CJCE, 20 février 1997, M.S.G., aff. C-106/95 ; en matière de compétence exclusive, voir : CJCE, 
4 juillet 1985, Autoteile, aff. 220/84. Sur cette jurisprudence de la CEDH, voir : Nuyets (A.), art. préc., p.760 et s.  
398  CEDH, McDonald c./ France, 29 avril 2008, RC 2008-4, p. 830, note Kinisch. 
399  Voir : Kinisch (P.), note précitée. 
400  Cass. Civ., n° 2007/14100, du 8 fevrier 2008, inédit.  
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équitable, en refusant la reconnaissance d’une décision américaine, la Cour Européenne des 

Droits de l’Homme affirme: « La Cour reconnaît que le refus d’accorder l’exequatur aux 

jugements du Tribunal américain a représenté une ingérence dans le droit au procès équitable 

du requérant. Elle rappelle, toutefois, qu’en règle générale, nul ne pourrait se plaindre d’une 

situation qu’il a lui-même pu contribuer à créer par sa propre inaction. Avant de former une 

action devant les juridictions américaines pour ensuite solliciter l’exequatur en France de la 

décision étrangère, il appartient au requérant d’interjeter appel du jugement du Tribunal français 

qu’il avait lui-même initialement choisi de saisir de sa demande en divorce. Il ne saurait, dès 

lors, être fait grief aux autorités françaises d’avoir refusé l’exécution d’une décision qui leur est 

apparue comme ayant pour but de faire échec, du fait de l’inaction du requérant, aux règles de 

procédures applicables »401.  

Ainsi, l’inaction du requérant, reflétant son intention frauduleuse à travers la 

multiplication des procédures, peut, aux yeux de la Cour, légitimer, ou du moins justifier, une 

ingérence dans le droit au procès équitable. Conséquemment, la volonté de sanctionner les 

comportements procéduraux contradictoires de certains plaideurs a pu primer le respect du droit 

au procès équitable. 

Cette jurisprudence tunisienne et comparée constitue une application du principe 

général aux termes duquel : nul ne peut se plaindre d’une situation à laquelle il a pu contribuer, 

soit par son action, soit par son inaction. Le fondement de cette règle réside dans l’interdiction 

de se mettre en contradiction avec son comportement antérieur. Par conséquent, la fraude au 

jugement constitue une application particulière de la théorie de l’estoppel402.  

Il s’agit, en effet, d’une règle qui vise l’assainissement des comportements procéduraux 

et trouve son fondement dans l’idée de l’équité. La théorie œuvre pour l’interdiction de se 

contredire au détriment des autres ou « de souffler à la fois le chaud et le froid, d’affirmer d’un 

côté et de nier de l’autre »403.  

                                                           
401 CEDH, Mc Donald c./ France, précité. 
402 La doctrine définit l’estoppel comme étant : « L’interdiction faite à la personne, qui par ses déclarations, ses 

actes ou son attitude, c'est-à-dire par la présentation qu’elle a pu donner d’une situation donnée, a conduit une 

autre personne à modifier sa position à son détriment ou aux bénéfices de la première, d’établir en justice un fait 

contraire à cette  représentation initiale», Gaillard (E.), « L’interdiction de se contredire au détriment d’autrui 

comme principe général du droit du commerce international. Le principe de l’estoppel dans quelques sentences 

arbitrales récentes », RA 1985-2, p. 246.  
403  Ibidem.  
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           Une doctrine française préconise l’application de la théorie de l’estoppel pour 

sanctionner la fraude au jugement404. Il s’agit du même schéma dans les deux cas ; une partie 

va entamer une action devant une juridiction déterminée mais elle n’arrive pas à réaliser 

l’objectif escompté de cette action.  La même partie va entamer une nouvelle procédure devant 

une juridiction étrangère, concernant le même litige, afin de faire jouer cette deuxième action 

contre la première. Pareilles manœuvres des parties au litige sont facilitées par le caractère 

unilatéral des règles de compétence juridictionnelle internationale.  

Effectivement, à la différence du forum shopping, la théorie de l’estoppel permet de 

sanctionner une fraude, même si le lien entre le juge étranger saisi et les parties existe 

concrètement. Pour se faire, il suffit de démontrer que le jugement étranger est obtenu par un 

demandeur qui a déjà entamé une procédure devant les juridictions de l’Etat requis concernant 

la même affaire. La solution est valable aussi dans le cas inverse. La mise en œuvre de la théorie 

de l’estoppel permet de sanctionner le plaideur qui, se servant de la diversité des règles 

unilatérales de compétence internationale, veut asservir l’ordre juridique, afin de réaliser un 

objectif bien déterminé.  

         Néanmoins, l’appel fait à la théorie de l’estoppel doit être mené avec précaution. Il ne 

faut pas perdre de vue que l’exception d’estoppel, au-delà de ses racines morales, vise à 

sanctionner une contradiction qui a causé un dommage effectif à l’autre partie. Dans ce cas de 

figure, il est  primordial de démontrer que le fait, pour une partie, de se servir des tribunaux 

pour imposer un état de droit, est fait au détriment de son adversaire. Ainsi, le recours à la 

théorie de l’estoppel doit être fait avec vigilance et surtout respectif de l’unité et de l’esprit de 

l’institution.  

En conclusion, la diversité des critères proposés pour caractériser  la fraude en matière 

des effets des décisions étrangères démontre, d’une part, la richesse de ce domaine d’étude 

imprégné par l’esprit moral et, d’autre part, la portée limitée de la fraude dans la qualification 

et la sanction des comportements procéduraux déloyaux des plaideurs.  

 

Section II – Autonomie de la fraude en tant que chef de contrôle des jugements étrangers ? 

 

                                                           
404  Muir-Watt (H.), « Pour l’accueil de l’estoppel.. », art. préc., p. 305.  
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         Le contrôle de la fraude doit-il exister indépendamment du contrôle des autres 

conditions de régularité internationale des décisions étrangères ? Si la réponse à cette question 

fait l’objet de controverses doctrinales en droit comparé, elle est plus problématique en droit 

tunisien (paragraphe I).  La deuxième interrogation porte, quant à elle, sur l’aptitude de la 

fraude à sanctionner tous les agissements des plaideurs. La théorie de l’abus de droit peut-elle 

prendre la relève à la fraude (paragraphe II) ? 

Paragraphe I – Fraude et autres chefs de contrôle des jugements étrangers  

  

L’imbrication accrue des différentes conditions d’efficacité internationale des 

jugements étrangers rend le débat sur l’autonomie de la fraude houleux, aussi bien en droit 

comparé (A), qu’en droit tunisien (B). 

 

 

 

 

 

 

A- En droit comparé   

 

La question relative à l’autonomie de la fraude est largement débattue en droit comparé. 

Les avis doctrinaux peuvent être ramenés à deux courants : le premier soutient la subsidiarité 

de la fraude (a), le second défend son autonomie (b).  

a-  La fraude : condition subsidiaire   

 

En dépit du fait qu’elle soit mentionnée par l’arrêt Munzer en tant que condition 

distincte, la fraude à la loi est, aux yeux de certains auteurs, « dénuée d’effet propre » 405. Le 

contrôle de la fraude est, tantôt effectué dans le cadre du contrôle de la loi appliquée par le juge 

étranger, tantôt dans le cadre de la vérification de la compétence internationale indirecte du 

                                                           
405  Audit (B.), Droit international privé, Economica, 6ème édition, Paris, 2010, n° 479. 
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juge, auteur du jugement et, dans certains cas, c’est l’ordre public qui va absorber ladite 

condition406. 

           Effectivement, l’arrêt Munzer énonce le contrôle de la loi appliquée par le juge étranger. 

Or, si le juge de l’exequatur contrôle la loi appliquée par le juge étranger, la fraude est 

systématiquement intégrée dans ce contrôle. Ainsi, la jurisprudence française, même en cas 

d’existence d’une fraude à la loi, opte pour le refus de reconnaissance du jugement étranger à 

cause de l’incompétence de la loi appliquée par le juge407. Cette solution est, selon certains 

auteurs, défendable. Elle a l’avantage d’éviter toute difficulté tenant à l’extranéité de la loi 

fraudée ou à l’absence de sanction, par cette loi, de sa propre violation internationale408. Dans 

ce cas de figure, la jurisprudence évoque la fraude pour renforcer le contrôle de la compétence 

législative. La fraude relevée par le juge de l’exequatur va jouer un rôle de soutien et d’appoint 

à sa décision409.  

          Dans d’autres hypothèses, le contrôle de la fraude semble être assuré par celui de la 

compétence internationale indirecte du juge étranger. Depuis l’arrêt Simitch, en dehors des 

compétences françaises exclusives, l’absence de fraude et l’existence d’un lien caractérisé entre 

le juge étranger et le litige sont nécessaires pour le déclarer compétent. L’arrêt Simitch, par 

rapport aux arrêts qui l’ont annoncé410, érige l’absence de fraude et l’existence d’un lien 

caractérisé en deux exigences distinctes et cumulatives. Ainsi, une fraude peut exister même en 

la présence d’un lien sérieux entre le litige et le juge étranger. Le propre de la fraude, dans ce 

cas, est de démasquer cette régularité apparente et de révéler l’intention frauduleuse de l’une 

ou des deux parties.  

La fraude est mise en œuvre, aussi bien dans le domaine de la compétence internationale 

directe des juridictions411, que dans le domaine indirecte de cette compétence412. Dans ce 

dernier cas de figure, la démonstration que le tribunal étranger a été frauduleusement saisi 

conduira le juge de l’efficacité à refuser la reconnaissance  du jugement étranger à cause de 

                                                           
406  Ibidem. 
407  Voir l’abondante jurisprudence cité par Muir-Watt (H.), « Effets en France… », art. préc.,.n° 14 et 55.  
408  Ibidem.  
409   Bernard Audit écrit : « L’évocation de la fraude permettrait en toute hypothèse de justifier davantage ce qui 

pouvait autrement passer pour un refus de coopération », Audit (B.), op. cit., n° 479. 
410  Voir l’arrêt  Mack Trucks, CA. de Paris, 10 novembre 1971, JDI 1973, p. 239, note Huet, RTD com. 1972, p. 
230, note Loussouarn.  
411  Voir : De Vareilles-Sommieres (P.), « Jugement étranger… », art. préc., n° 121, 122. 
412  Ibidem.  
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l’incompétence de son auteur. Ceci dit, la fraude sera contrôlée dans le sillage de la compétence 

indirecte du juge étranger. 

          Enfin, l’absence de fraude est appréciée au sein du contrôle de l’ordre public au sens 

large. Une doctrine autorisée opte pour cette solution413. Elle affirme, « l’absence de fraude est 

mentionnée comme condition distincte par l’arrêt Munzer (…) s’il s’agit d’une fraude au sens 

large et notamment à l’égard du juge étranger, l’ordre public, au sens général de l’expression, 

oblige  à refuser ses effets en France et pourrait à la rigueur y suffire »414.  

          Il ressort que la donnée morale de l’institution de la fraude permet une certaine élasticité 

à la notion. Cette souplesse justifie l’interférence de la fraude avec les autres conditions 

d’efficacité. Une interférence qui la rend, parfois, quasi inextricable des autres causes de refus 

de l’exequatur. 

Néanmoins, l’interférence ainsi démontrée n’a  pas empêché certains auteurs de militer, 

plutôt, pour une existence propre de la fraude.  

 

b - La fraude : condition autonome   

 

           Une partie de la doctrine française défend la nécessité d’une vérification propre de la 

fraude à cause de l’état actuel du droit français de l’exequatur. Ainsi, loin de supprimer tout 

contrôle de la fraude à la loi, l’abandon du contrôle de la compétence législative par l’arrêt 

Cornelissen n’affecte nullement le contrôle de la fraude. Un auteur écrit : « Loin d’autoriser les 

fraudeurs à se prévaloir en France d’un jugement obtenu à l’étranger par application d’une loi 

dont la compétence a été déclenchée artificiellement, l’arrêt Cornelissen n’admet l’exequatur 

qu’en cas d’absence de fraude à la loi »415. Il faut en conclure que, si le juge français n’a plus « 

à vérifier que la loi appliquée par le juge étranger est celle désignée par la règle de conflit de 

lois française, c’est seulement dans la mesure où la compétence de la loi appliquée n’a pas été 

déclenchée frauduleusement »416.   

                                                           
413  Battiffol (H.) et Lagarde (P.), Traité de droit international privé, T.II, LGDJ, 8ème édition, Paris, 1983, n° 727. 
414  Ibidem. 
415  De Vareilles-Sommières (P.), « Jugement étranger … », art. préc., p. 170. 
416  Ibidem. 
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La seconde raison de la nécessité d’un contrôle autonome de l’absence de fraude est la 

libéralisation croissante des critères de contrôle de la compétence internationale indirecte du 

juge étranger417et l’élimination du privilège de juridiction de l’article 15 du Code civil français, 

suite à la jurisprudence Prieur418. 

  Le dernier argument doctrinal est celui relatif au droit conventionnel français qui, 

lorsque le contrôle de la compétence indirecte de la loi appliquée est exclu par la convention, 

celle-ci réserve l’exception de fraude à la loi419.  

Cette argumentation a poussé un auteur à préconiser le maintien de  la condition dans 

une formulation générale permettant de faire échec à toute déloyauté ayant entachée le jugement 

étranger. M. Audit affirme : « Le maintien de la condition, en quelque sorte à titre de condition-

balai, est donc non seulement justifié, mais pratiquement indispensable. A cet égard, la formule 

préférable consisterait à viser “ l’absence de toute fraude”, sans autre précision »420. 

En droit tunisien, le débat sur l’autonomie de la fraude ne manque pas, à son tour, de 

vivacité.  

 

B – En droit tunisien 

 

La réponse à la question relative à l’autonomie de la fraude en droit tunisien est loin 

d’être aisée à cause du mutisme des textes de droit commun sur ladite condition421.  

Au-delà du silence des textes, nous considérons que le juge tunisien devrait contrôler 

l’absence de fraude avant d’accorder l’exequatur aux décisions judiciaires étrangères. Ce 

contrôle est justifié par le libéralisme affiché du Code en matière d’exequatur des jugements 

étrangers. Effectivement, le législateur a, d’une part, exclu le contrôle de la loi appliquée par le 

                                                           
417  Muir-Watt (H.), « Effets en France… », art. préc., n° 2. 
418  Cass. Civ. 1ère ch., 23 mai 2006, Prieur, D. 2006, 1846, chron. Audit, JDI 2006, 1377, note Chalas, JCP 2006, II, 
10134, note Callé, RC 2006, p. 870 note Gaudemet-Tallon, GA n° 87. 
419 A titre d’exemple, on cite la Convention franco-algérienne de 1964 qui a supprimé le contrôle de la 
compétence de la loi appliquée.  
420  Audit (B.), op. cit., n° 479.  
421  L’article 11 du Code ne consacre pas formellement le contrôle de la fraude en matière d’exequatur. 
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juge étranger422 et, d’autre part, minimisé le contrôle de la compétence internationale 

indirecte423.  

        Il importe, néanmoins, de préciser s’il faut contrôler la fraude d’une manière autonome, 

ou dans le sillage d’une autre condition telle que la compétence internationale indirecte ou 

l’ordre public ?  

        Le contrôle de la fraude devrait être, selon nous, mené d’une manière autonome. Deux 

considérations justifient cette position. La première est relative à la solution entérinée par le 

Code concernant le contrôle de la compétence du juge étranger, auteur du jugement à 

exequaturer. Nous savons que cette vérification ne doit se faire, à partir de 1998, qu’à l’aune 

des règles de compétence exclusive des juridictions tunisiennes telles que énumérées à l’article 

8 du Code424.  

Or, nous pouvons envisager une fraude à la juridiction tunisienne alors que la 

compétence de nos tribunaux est simplement concurrente. Dans ce cas de figure, il paraît 

difficile qu’un juge tunisien  refuse  l’exequatur d’une décision judiciaire étrangère pour 

incompétence du juge étranger alors que l’objet du litige ne porte pas sur une matière réservée 

à la compétence exclusive des tribunaux tunisiens. 

La deuxième raison est relative au fait que le jugement étranger pourrait être entaché, 

non pas d’une fraude à la juridiction tunisienne, mais plutôt d’une fraude à la loi tunisienne. 

Dans ce cas de figure, il paraît aussi difficile pour le juge tunisien de refuser la reconnaissance 

du jugement étranger, entaché de fraude, sur la base de l’incompétence du juge étranger, auteur 

du jugement. Il ne peut, non plus, se servir de la fraude à la loi telle que règlementée dans 

                                                           
422  L’article 11 du Code ne cite pas la loi appliquée parmi les chefs de contrôle des jugements étrangers. 
423 Conformément à l’article 11§1 du Code, la compétence juridictionnelle indirecte n’est vérifiée qu’à l’aune des 
compétences tunisiennes exclusives.  
424 L’article 8 du Code dispose : « Les juridictions tunisiennes ont l’exclusivité de la compétence :  

Si l’action a pour objet l’attribution, l’acquisition, la perte, le retrait ou la déchéance de la nationalité tunisienne.  

Si elle est relative à un immeuble situé en Tunisie.  

Si elle est relative à une procédure collective ouverte en Tunisie telle que le redressement des entreprises ou la 

faillite. 

 Si elle a pour objet la demande d’une mesure conservatoire ou d’exécution sur le territoire tunisien et portant sur 

des biens qui y sont situés. 

 Dans tous les cas où la compétence leur est attribuée en vertu d’un texte spécial ». Sur cet article, voir : Gara (N.), 

« Les cas de compétence internationale exclusive des juridictions tunisiennes (Approche critique de l’article 8 du 

Code de droit international privé) », in. La passion du droit, Mélanges en l’honneur du professeur Mohamed Larbi 

Hachem, FDSPT, Tunis, 2006, p. 330 et s. 
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l’article 30 du Code425. Cette dernière disposition concerne le conflit des lois et non pas le 

conflit des juridictions.  

L’hypothèse est, d’autant plus, problématique lorsqu’on rappelle que le contrôle de la 

compétence législative étrangère est exclu des chefs de contrôle des jugements étrangers. La 

vérification du contenu substantiel de la loi appliquée par le juge étranger, auteur du jugement 

à reconnaître ou à exequaturer, ne rentre pas dans les prérogatives du juge d’accueil. Celui-ci 

n’est, en aucun cas, autorisé à vérifier la conformité conflictuelle de la loi appliquée par le juge 

étranger. Il n’est, en, aucun cas, autorisé à exiger que loi appliquée par le juge étranger, soit 

celle désignée par la règle de conflit du for d’accueil. 

Par conséquent, le juge tunisien ne dispose pas, dans l’arsenal des conditions de 

régularité internationale des jugements étrangers, des moyens permettant de contrôler l’absence 

de fraude dans le jugement étranger à reconnaître. Ces motifs militent, selon nous, en faveur 

d’une consécration de l’absence de fraude en tant que condition autonome d’irrégularité 

internationale des décisions étrangères. Ceci permettra au juge de sanctionner tous les 

agissements déloyaux des plaideurs, même si ces agissements ne rentreraient pas dans le cadre 

des autres conditions de refus de l’exequatur.  

Effectivement, en dépit du chevauchement indéniable entre la fraude et les autres 

conditions de reconnaissance des jugements étrangers, la fraude peut entacher un jugement, 

même lorsque le juge étranger serait compétent et qu’il ait appliqué une loi conforme à la règle 

de conflit de lois du for. Le contrôle de la compétence législative et de la compétence 

juridictionnelle n’est pas de nature à rendre superflue la condition d’absence de fraude.  

Néanmoins, compte tenue de la diversité et la multiplicité des agissements déloyaux de 

certains plaideurs, l’insertion de la fraude au sein des conditions d’efficacité internationale des 

jugements étrangers n’est pas de nature à occulter son incapacité intrinsèque à sanctionner 

certains comportements procéduraux. Il a fallu chercher un nouveau fondement à la sanction. 

 

Paragraphe II – Fraude et abus de droit   

 

                                                           
425 La fraude à la loi est expressément consacrée par le Code uniquement dans l’article 30 relatif aux conflits de 
lois. 
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           Le régime des compétences internationales des juridictions étatiques et le 

développement spectaculaire des options de compétence ont mené à la multiplicité des 

manœuvres utilisées par les plaideurs dans les litiges internationaux. Si la notion de fraude 

paraît, dans certains cas, l’arme de prédilection permettant de combattre tels agissements, elle 

est, parfois, incapable d’atteindre toutes les hypothèses de forum shopping malus. Par 

conséquent, pour pallier aux insuffisances de la fraude, certains auteurs préconisent le recours 

à la théorie de l’abus de droit426. Expliquer davantage cette doctrine, nécessite la justification 

du recours à cette théorie (A), avant de s’interroger sur la possibilité de sa transposition au droit 

tunisien (B). 

 

A - Justification du recours  à la théorie de l’abus de droit   

 

La jurisprudence se trouve confrontée à la question suivante : comment peut-on 

sanctionner un plaideur qui utilise une option de compétence juridictionnelle offerte par les 

textes conventionnels, alors que les circonstances du litige révèlent les prémices d’une intention 

frauduleuse ?   

Les juges se trouvent tiraillés entre deux soucis : d’une part, la volonté de ne pas léser 

un plaideur qui a poursuivi une action profitant d’une compétence possible des juridictions et, 

d’autre part, la volonté de faire face à une manœuvre déloyale qui se profile dernière cette 

action. 

           Le recours à la théorie de fraude paraît insuffisant dans cette hypothèse.  En effet, 

l’élément matériel, pilier de la fraude, fait défaut427. Aucune manipulation du rapport de droit 

n’est démontrée et la compétence étrangère n’est pas déclenchée par une modification 

volontaire d’un des éléments de rattachement du litige. Par conséquent, le recours à la fraude 

pour refuser la reconnaissance du jugement étranger paraît artificiel, sinon forcé. La raison est 

que le  forum shopping, dans ce cas, ne coïncide pas nécessairement avec une fraude à la 

juridiction.  

                                                           
426 Voir : Raimon (M.), « L’abus du droit d’action dans les litiges internationaux », JCP. G., I, 256 ; Cornut (E.), 
« Forum shopping et abus du choix de for en droit international privé »,  JDI  2007, n° 1, p. 27 ; Nuyets (A.), art. 
préc., p. 769. 
427  Cornut (E.), « Forum shopping … », art. préc., p. 31 
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 Pour faire échec à ces hypothèses de forum shopping, une partie de la doctrine française 

préconise le recours à la théorie de l’abus de droit. Ce recours nécessite une distinction  entre 

deux hypothèses de forum shopping. La première situation est celle d’une création artificielle 

d’un chef de compétence de l’autorité saisie. La réaction à cette manœuvre déloyale est la fraude 

à la juridiction. L’intention frauduleuse est renforcée, dans ce cas, d’une manipulation du 

rapport de droit en question.  

 La seconde situation correspond à l’exploitation d’une situation internationale 

préexistante. Dans cette hypothèse, le plaideur ne va pas créer ou modifier un critère de 

rattachement, mais plutôt choisir entre plusieurs options de compétence préexistantes. 

L’exemple type  de cette hypothèse est celui des  répudiations étrangères obtenues 

conformément aux textes de droit conventionnel, ouvrant la possibilité de saisine du juge de la 

nationalité de l’époux. La réserve de fraude ne peut être opposée, dans ce cas de figure, faute 

de loi ou de juridiction normalement compétente. Le recours à l’exception de fraude ne peut 

pas être opéré dans ce cas sans dénaturation de sa finalité.  

           Pour faire échec à cette intention illicite du plaideur, l’institution juridique la plus 

appropriée est l’abus du choix du for. Par conséquent, celui-ci doit être intégré dans les 

conditions de contrôle de la  compétence internationale indirecte du juge étranger428. Ainsi, 

même si le juge étranger possède un lien caractérisé avec le litige, sa compétence internationale 

indirecte devrait être contestée si le plaideur a commis un abus dans la saisine de ce juge 

étranger429. 

                                                           
428  Cornut (E.), art. préc., p. 53. 
429 Pour pouvoir mettre en cause le choix du plaideur pour abus de droit, encore faut-il scruter le critère de celui-

ci. Effectivement, toute la difficulté réside dans la recherche d’un critère permettant de démasquer le caractère 

abusif du comportement procédural de l’une des parties. Le débat doctrinal est vif autour de deux critères. Le 

premier est relatif au détournement de la finalité du droit d’option de compétence internationale. Les tenants de ce 

critère raisonnent à travers un postulat : le droit d’option de compétence est un corollaire du droit d’agir en justice.  

En effet, la faculté offerte au demandeur de choisir entre plusieurs fors compétents vise, essentiellement, à faciliter 

l’accès à la justice. Par conséquent, le droit d’option de compétence est, à l’instar du droit d’agir en justice,  un 

droit-fonction  dont l’usage ne devrait pas surgir en abus. Ainsi, s’il ressort des circonstances que le choix du 

plaideur d’un for déterminé avait pour seul but de mettre son adversaire dans des difficultés procédurales ou de 

l’harceler, cette action devrait être annihilée, puisqu’elle reflète un abus de droit étrange à la finalité de l’option 

accordée au demandeur. Voir : Nuyts (A.), art. préc., p. 779.  

Le second critère s’attache à la proportionnalité de l’exercice du droit d’option de compétence internationale. La 

mise en ouvre de ce critère nécessite une triple vérification. Il faut, d’une part, chercher si le plaideur vise, à travers 

son choix, le seul but de nuire à son adversaire sans avantage pour lui. D’autre part, il est nécessaire de chercher 

et évaluer les charges, pour autrui, qui résultent de l’exercice du choix du for. Enfin, reste à vérifier la 

proportionnalité intrinsèque de l’acte par rapport aux préjudices éventuellement subis par le défendeur. Voir : 

Cornut (E.), art. préc., p. 41. 
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 L’abus de droit dans l’exercice de l’option de compétence a été inauguré par la Cour de 

Justice des Communautés Européennes dans l’affaire Diamantis430.  Selon la Cour, un sujet 

abuse de son droit lorsque « parmi les voies de recours disponibles pour remédier à une situation 

(…), il a choisi celle qui cause un préjudice tellement grave aux intérêts légitimes d’autrui 

qu’elle s’avère manifestement disproportionnée ».  

 La mise en œuvre, par la jurisprudence comparée, de la théorie de l’abus de droit pour 

sanctionner la fraude  nous amène à s’interroger  sur la possibilité de sa transposition au droit 

tunisien.  

 

B - Transposition de la solution au droit tunisien ?  

 L’interrogation concerne la possibilité, pour le juge tunisien, de refuser l’exequatur 

d’une décision étrangère pour incompétence indirecte du juge étranger abusivement saisi. Cela 

revient à raisonner de la manière suivante : la compétence internationale indirecte du juge 

étranger est contestée, non pas parce qu’elle empiète sur une compétence tunisienne exclusive, 

mais parce que ce juge était saisi d’une manière abusive.    

A notre avis, l’extension de la solution préconisée par la jurisprudence communautaire 

au droit tunisien est possible. Deux considérations, au moins, justifient une telle position. En 

droit interne, l’abus de droit est réglé par l’article 103 COC qui dispose : « Il n’y a pas lieu à 

responsabilité civile lorsqu’une personne, sans intention de nuire, a fait ce qu’elle avait le droit 

de faire. Cependant, lorsque l’exercice de ce droit est de nature à causer un dommage notable à 

autrui et ce dommage peut être évité ou supprimé, sans inconvénient grave pour l’ayant droit, 

il y a lieu à la responsabilité civile si on n’a pas fait ce qu’il fallait pour prévenir ou pour le faire 

cesser » 431. Ainsi, les deux critères de l’abus du droit sont l’intention de nuire et le dommage 

notable432.  

                                                           
430 CJCE, Diamantis, aff. C. 373/97, 23 mars 2000, Rec., p. I-1705. 
431  Sur la question de l’abus de droit en droit tunisien interne, voir : Charfi (M.) et Mezghani (A.) Les droits 
subjectifs, Sud-édition, Tunis, 1995, p. 115 et s. 
432  L’alinéa 9 de l’article 103 COC nécessite une certaine gravité du dommage et qu’il était possible à l’ayant droit 
d’éviter ou de supprimer ce préjudice, sans inconvénient grave pour lui, mais qu’il n’ait rien fait pour le prévenir 
ou le faire cesser. Néanmoins, l’exigence de l’inconvénient grave semble difficile à démontrer. C’est pourquoi les 
juges tunisiens, dans la plupart des décisions, ne tiennent pas compte de la deuxième condition. Voir à titre 
d’exemple : Cass. Civ n° 4161 du 26 octobre 1981, Bull. civ., 1981, p. 344. 
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         Or, parmi les applications de la théorie de l’abus de droit, les juges tunisiens sanctionnent 

l’abus de droit d’ester en justice433. En effet, même si l’action en justice demeure un pouvoir 

légal dont l’exercice est libre, cette liberté ne doit pas déboucher sur des abus. Ainsi, l’usage de 

la théorie de l’abus des voies légales permet de freiner les ardeurs procédurales. C’est sur la 

base de l’article 151 CPCC, relatif à l’appel abusif434, que la jurisprudence tunisienne a érigé 

un principe condamnant l’abus du droit d’agir en justice. Ainsi, chaque fois que l’action en 

justice serait intentée par pure chicane, ou dans l’intention de nuire, elle sera condamnée pour 

abus de droit.  

          Si on transpose ce raisonnement de droit interne au niveau international, le souci de 

sanctionner un tel abus sera plus pressant. L’existence d’un élément d’extranéité, la résidence 

des deux parties au litige dans deux pays différents ainsi que la différence au niveau des règles 

procédurales et substantielles représentent un terrain propice au développement et à la 

diversification de certains agissements déloyaux. L’application de la théorie de l’abus de droit 

permet, justement, de faire face à ces manœuvres. 

          De surcroît, au-delà du droit tunisien interne en la matière, il ne faut pas perdre de vue 

que l’abus de droit est un principe général de droit. C’est ce qui justifie, d’ailleurs, ses 

applications de plus en plus extensives en dehors de son domaine traditionnel. Or, tant qu’il 

s’agit d’un principe général de droit, rien n’empêche le juge tunisien de l’exequatur de 

l’appliquer chaque fois que ses conditions de mise en œuvre seraient réunies.  

         L’ouverture d’une telle voie de contrôle au juge peut, néanmoins, mener à accroître ses 

pouvoirs en dehors des textes.  Les juges peuvent, sous le couvert de l’abus de droit, multiplier 

les cas de refus de l’exequatur. Cette objection n’est pas aussi pertinente si on tient compte de 

l’aspect restrictif des critères posés par l’article 103 COC.  

  

                                                           
433  Les applications traditionnelles de l’abus de droit sont le droit de propriété et le droit d’ester en justice. La 
théorie a connu des extensions dans le domaine des libertés en matière contractuelle et extracontractuelle.  
434  L’article 151 CPCC dispose : « L’appelant qui succombe est passible d’une amende de dix dinars si la décision 
a été rendue par le juge cantonal et de vingt dinars si la décision a été rendue par une autre juridiction, sans 
préjudice de réparation du dommage subi par l’intimé pour appel abusif ». 
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Le Maroc et l’Union européenne (UE) entretiennent, depuis des décennies, des relations 

commerciales, politiques et culturelles fructueuses. Depuis son indépendance, le Maroc ne 

cesse d’affirmer que l’arrimage à l’UE demeure un objectif ferme de sa politique étrangère eu 

égard à la démarche évolutive entamée dès la fin des années 1960. Le Maroc a conclu avec la  

Communauté européenne (CE) un accord d’association en mars 1969435 puis un accord de 

coopération en 1976436 renforcés par un accord d’association avec l’UE en 1996437, et deux 

plans d’action dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV). 

 

Au début de la décennie 90, eu égard au nouveau contexte international avec la chute 

du mur de Berlin et la mise en place de la stratégie de pré-adhésion destinée aux pays d’Europe 

centrale et orientale, la CE a adapté sa politique dans le bassin méditerranéen au nouveau 

contexte. Elle a alors rénové sa politique méditerranéenne, notamment à la suite de la 

Conférence de Barcelone de 1995438. En 2003, à la suite de la vague d’élargissement de l’Union 

                                                           
435 Accord créant une association entre la Communauté européenne et le royaume du Maroc, signé le 31 mars 

1969, JO L 197 du 8 août 1969, pp. 1-89. 
436 Accord entre les Etats membres de la Communauté du charbon et de l’acier et le royaume du Maroc, JOCE L 

264 du 27 septembre 1978, pp. 119-127. 
437 Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États 

membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part. Acte final - Déclarations communes - Accords sous 

forme d'échange de lettres - Déclaration de la Communauté européenne - Déclarations du Maroc, JO L 70 du 

18.3.2000, pp. 2-204. 
438 Du 27 au 28 novembre 1995, lors d'une Conférence intergouvernementale tenue à Barcelone, le cadre général 

du Partenariat euro-méditerranéen (PEM) a été initié. Cette Conférence a réuni sur la même table les pays 

membres et les douze pays (Algérie, Autorité Palestinienne, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie, Tunisie, 

Turquie, Chypre, Malte). Depuis, les deux derniers pays ont rejoint l'UE qui compte aujourd'hui 28 pays, la Libye 
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à l’Est et au Centre de l’Europe, l’UE a lancé sur la base de relations développées dans les 

années 1990, la politique européenne de voisinage. Cette politique naît en tant qu’expérience 

empruntée d’un nouveau concept de politique étrangère. Son apparition a été dictée, d’un côté, 

par l’insécurité collective, et d’un autre côté par l’interdépendance politique et économique 

entre l’Union et ses voisins. Cette initiative qui, par le biais des plans d’action adoptés par l’UE 

et chaque pays voisin, propose aux pays voisins de l’Union un modèle relationnel intermédiaire 

entre association et adhésion. Autrement dit, l’UE a initié une PEV afin de réévaluer et relancer 

un processus de Barcelone jugé « en panne »439. Pour cela, il a été décidé d'appliquer à des États 

actuellement ou éternellement dépourvus de perspectives d'adhésion, la « boite à outils » et les 

« recettes » de la pré-adhésion. 

  

  Lors du sommet de Luxembourg du 13 octobre 2008, l’UE a accordé au Maroc le statut 

d’Etat avancé. En effet, le Maroc s’est engagé dans une dynamique de réformes politiques, 

économiques et sociales pour permettre l’alignement du Maroc sur les normes européennes. Par 

conséquent, cette forte convergence vers l'Europe nécessite un accompagnement permanent de 

la part de l'UE. C'est en raison de ces efforts que l'UE a décidé d'octroyer le statut avancé à la 

suite de la demande du Royaume. 

 

Face à l'impossible adhésion du Maroc à l’UE440, le statut avancé s'érige en tant que 

nouveau modèle relationnel permettant de resserrer les liens entre le Maroc et l'Union à un 

niveau un peu inférieur à celui que confère la qualité de membre à part entière. Ce statut avancé, 

qui illustre « un statut plus que l'association et moins que l'adhésion », n'est défini ni dans les 

traités européens, ni par le droit dérivé, ni dans le document conjoint441 lui-même (I). Le statut 

avancé, accordé au Maroc par l'UE, ne constitue pas un nouvel accord d'association. Il n'y a 

aucune disposition contraignante dans ce texte, le seul document qui encadre les relations euro-

marocaines jusqu'à présent étant l'accord d'association et les plans d'action/voisinage qui sont 

                                                           
est devenue observatrice aux conférences et principales réunions du Processus et la Mauritanie, candidate au 

partenariat, est présente à titre "d'invitée spéciale de la présidence". Quant à la Turquie, elle reste membre du 

PEM tout en étant candidate à l'UE. 
439 M. HASTINGS, « Le 'Méditerranéisme': un nouvel orientalisme ? », in L.BEURDELEY et R. MATUSZEWICZ 

(dir.), Regards croisés sur les sécurités dans les relations euro-méditerranéennes,  l’Harmattan, Paris, 2011, p. 25. 
440 L’article 42 du Traité sur l’Union européenne dispose que « Tout Etat européen […] peut demander à 
devenir membre de l’Union », à condition de respecter les principes et valeurs de l’Union européenne, à savoir, 
(liberté, démocratie, respect des droits de l’Homme, des libertés fondamentales et de l’Etat de droit). 
441 Document conjoint sur le Statut avancé, p. 1. Disponible sur http://www. 

eeas.europa.eu/morocco/docs/documents_conjoint_fr.pdf. 
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venus le compléter. L'analyse du contenu du document conjoint démontre que l'UE procure un 

« statut avancé » au Maroc, un statut intermédiaire entre État tiers et État membre, un statut 

situé au-delà de l'association et en deçà de l'adhésion (II), un statut avancé qui n'est pas singulier 

ou exclusif au Maroc et qui s'inscrit dans la perspective d'étendre la coopération à l'ensemble 

des pays partenaires de la PEV (III). 

 

I. Le statut avancé : essai d'identification 

 

L'UE considère que la PEV est le cadre principal pour le développement des relations 

bilatérales avec les partenaires sud-méditerranéens vers des statuts avancés, en tirant parti des 

possibilités offertes par l'application du principe de la différenciation442. 

 

Bien que le concept de statut avancé marque, sans doute, une rupture avec le système de 

coopération classique, le manque de clarification quant à sa terminologie est plus difficile à 

cerner. Toutefois, l'analyse du Document conjoint sur le statut avancé démontre qu'il s'agit d'un 

document symbolique (A) de nature politique non contraignante (B). 

 

A. Le statut avancé : un document symbolique 

 

D'après L. BEURDELEY le statut avancé « est un simple habillage terminologique, un 

jeu de mots pour signifier un ancrage renforcé du Maroc avec l'UE »443. C’est au nom de la 

singularité des liens historiques, politiques et économiques qu’entretenaient le Maroc et l’UE, 

que les responsables marocains n’ont cessé de revendiquer une relation particulière et singulière 

avec l’Union. Et le fait que la demande du « statut avancé » émane du Maroc constitue un atout 

majeur, qui reste à renforcer444. 

 

A bien y regarder, ce n'est pas le terme de « statut » qui nécessite une définition mais 

plutôt le qualificatif « avancé ». Étant donné que le Maroc n'a pas encore conclu d’accord de 

                                                           
442 La différenciation consiste à mettre en place une approche « sur mesure » dont l'objectif est de permettre à 
chaque partenaire de tisser et de renforcer ses liens avec l'UE sans être obligé d'avancer au rythme des 
partenaires les plus lents. 
443 L. BEURDELEY, « Un renforcement inédit des relations bilatérales Maroc/UE : l'octroi du statut d’État 

avancé », Rev. de l’UE, n° 544, janvier 2011, p. 69. 
444 E. LANNON, J. BRADA DE MACEDO et  A. DE VASCONCELOS, Maroc-UE : vers un statut avancé dans 

le cadre du PEM et de la PEV, PapersIEMed, Barcelone, Novembre 2007. Disponible sur www.iemed.org. 
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voisinage, les relations euro-marocaines sont, jusqu'à présent, inscrites dans l'association euro-

méditerranéenne. Ce nouveau schéma relationnel banaliserait-il l'association ou se veut-il un 

dépassement de cette dernière ? 

 

En effet, l'examen du contenu matériel du Document conjoint sur le statut avancé 

démontre que les ambitions présentées dans ce texte sont immenses. Au-delà de la coopération 

économique et commerciale, le statut avancé, « traite également des domaines stratégiques liés 

à la sécurité collective, à la coopération régionale, à la résolution des conflits, à la bonne 

gouvernance, à la lutte contre le terrorisme, à la régulation des flux migratoires, à la promotion 

des droits de l'homme et à la coopération en matière d'emploi et affaires sociales. Il s’étend à 

de nouveaux domaines tels que la coopération énergétique, la recherche et l'innovation, 

l'environnement et le développement durable »445. Et le plan d'action pour la mise en œuvre du 

statut avancé s'annonce complet, global et approfondi. Le terme « statut » renvoie donc à la 

portée matérielle de la nouvelle relation. Autrement dit, le nouveau modèle statuaire, tout en 

s'appuyant sur l'acquis du Processus de Barcelone, se veut un dépassement de la logique de 

l'association classique. Ainsi, le statut avancé est un statut qui approfondit et renforce le 

partenariat entre le Maroc et l'UE. 

 

B. Le statut avancé : un document de nature politique non contraignante 

 

Le Statut avancé est une déclaration, une proclamation à deux voix de la volonté 

d’aboutir à une meilleure coopération future. Le statut avancé est une feuille de route dont 

l'objectif est de renforcer les relations bilatérales entre le Maroc et l'UE, de canaliser les moyens, 

les organes de travail et les instruments déjà en place pour créer une convergence accrue entre 

les deux partenaires. 

 

Concrètement, l'accord entre le Maroc et l'UE relatif au statut avancé est une réponse de 

l'Union aux efforts consentis par le Royaume dans son processus de rapprochement avec 

l’Union. Il constitue également une reconnaissance des réformes engagées par le Maroc sur la 

voie de l'édification d'un État de droit, démocratique et moderniste. Dès lors, on peut dire que 

le statut avancé se présente comme un instrument de coopération privilégié avec l'UE pour 

renforcer le partenariat qui lie les deux parties. 

                                                           
445 Cf. Document conjoint sur le Statut avancé, op. cit., p. 1.  



 

 

253 

 

En effet, la politique étrangère et de voisinage du Maroc se matérialise par deux 

instruments : la solidarité et le partenariat. Le contenu et l'objectif de la solidarité changent en 

fonction de la région concernée. Si le Maroc a fait de ses relations avec l'UE un choix de sa 

politique étrangère, l'UE accorde une valeur fondamentale à son partenariat avec le Maroc, 

compte tenu du rôle majeur que joue ce dernier non seulement au Maghreb et en Afrique, mais 

dans tout l'espace euro-méditerranéen. Le Maroc s'est toujours distingué par sa vision et sa force 

de proposition446 au sein de la politique européenne de voisinage comme du processus de 

Barcelone et l'Union pour la Méditerranée. Il apparaît, en quelque sorte comme « le dernier 

maillon, le dernier rempart qu'il faut soigner et consolider, d'où la nécessité d'un statut 

avancé »447. 

 

Toutefois, face à la montée en puissance de nouveaux acteurs448 en Méditerranée,  l’UE 

devrait démontrer la valeur ajoutée de ses politiques envers cette région ou « être capable de 

défendre un sens, une vision de la paix et de la stabilité pour sa périphérie, en la concevant 

avec les acteurs concernés, voilà l’enjeu européen pour le XXIème siècle ! De cela dépendra la 

place de la « Grande Europe » dans le concert des puissances de demain : aux côtés des États-

Unis, de la Chine et de l’Inde, ou bien à la remorque de ses divisions et de son impuissance 

»449 . L'Union devrait, pour relever les défis de la globalisation et faire face à la concurrence 

des autres unions régionales ou sous-régionales, s'allier avec son voisinage proche et développer 

des partenariats plus forts avec les pays voisins du voisinage et les intégrer dans la PEV. Le 

Maroc, quant à lui, est confronté à de nouveaux défis et à des opportunités auxquels il entend 

répondre en s’appuyant sur ses atouts tant géographiques, historiques, stratégiques, culturels et 

humains450.  

 

C. Le statut avancé : un statut en expansion 

 

                                                           
446 H. OUAZZANI CHAHDI, « Le statut avancé « Maroc-Union européenne » : un instrument nouveau de 

partenariat », REMALD, n° 101, novembre-décembre 2011, p. 21. 
447 F. SIJILMASSI, ancien ambassadeur du Maroc en France, discours prononcé lors du colloque international sur 

le « Statut avancé UE/Maroc », IEP Paris, 24 janvier 2008. 
448 Depuis 2003, les puissances – Brésil, Russie, Inde et Chine – sont regroupées sous le terme « BRICs » suite à 

la formule inventé par la Banque Goldman Sachs. 
449 J.-F. DAGUZAN, « Reconstruire l’espace euro-Méditerranéen », in A. BERRAMDANE (dir.), Le partenariat 

euro-méditerranéen : à l’heure du cinquième élargissement de l’Union européenne », Karthala, Paris, 2005, p. 94. 
450 M. TAJE, « Géopolitique du Maroc: vers l’émergence ? », in B. RAHMOUNI BENHIDA (dir.), Le Maroc 

stratégique, Ruptures et permanence d’un royaume, Descartes & Cie, octobre 2013, p. 54. 
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Le statut avancé n'est pas une rupture, mais une discontinuité qui doit être matérialisée 

dans la relation entre le Maroc et l'UE. Le Maroc, à travers le statut avancé, semble suivre une 

voie intégrative qui le rapproche de l'Europe sur un mode bilatéral, ce qui tend à le différencier 

de la situation des autres pays sud-méditerranéens. Ce traitement spécifique consenti au Maroc 

par l’UE atteint un degré tel que d’autres partenaires de la PEV y aspirent. 

 

Depuis 2008, le statut avancé attire les autres pays méditerranéens qui veulent aussi faire 

partie des bons élèves. L’Égypte, la Tunisie, la Jordanie, Israël, l’Ukraine et la Moldavie ont 

également émis le souhait d'obtenir un statut avancé451. Dès lors, le statut avancé du Maroc 

auprès de l’UE semble être un « accord-test », une déclaration ad hoc qui a servi à symboliser 

la volonté commune de l'UE et du Maroc de coopérer plus profondément. Le statut avancé 

constitue un modèle partenarial réussi, l'obtention par la Jordanie452, puis par la Tunisie453 d'un 

statut similaire dans leurs relations avec l'UE en est la preuve. 

 

Dans les années à venir, le statut avancé octroyé à certains pays au Maroc, la Tunisie, et 

la Jordanie est « susceptible d’intéresser les autres pays sud méditerranéens, car l’histoire de 

l’élargissement a démontré que le rapprochement avec l’UE est un formidable vecteur de 

décollage économique »454. 

 

II. La portée du statut avancé 

 

Selon l'approche du voisinage, l'Union propose aux voisins une offre de relation 

privilégiée entre association et adhésion, ce qui implique « une perspective de participation au 

marché intérieur ainsi que la poursuite de l'intégration et de la libéralisation afin de 

promouvoir la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux (les quatre 

libertés) »455. Le statut avancé est l’un des instruments de la PEV, qui a pour objectif d’établir 

                                                           
451 V. K. CHAMMARI, « Tunisie-UE : confusions autour du statut avancé », e-Joussour, 16 juin 2010, 

http://www.e-joussour.net/fr/node/4484. 
452 Le partenariat avancé a été accordé à la Jordanie lors de la 9éme session du Conseil d'association UE-Jordanie 

qui s'est tenu le 26 octobre 2010 ; Voir. L'UE décide d'accorder le statut de « partenaire avancé » à la Jordanie, 

IP/10/1388, 26 octobre 2010. 
453 Le statut privilégié a été accordé à la Tunisie lors de la 9ème session du Conseil d'association Tunisie/UE qui 

s'est tenu le 19 novembre 2012 à Bruxelles. 
454 Y. PETIT, « Quelques réflexions sur la capacité d’intégration de l’Union européenne », RMCUE, n° 506, mars 

2005, pp. 141-148. 
455 Commission des Communautés européenne, Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
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un espace de stabilité et de prospérité entre l’Europe élargie et ses voisins. Il donne la 

perspective d’une relation politique et d’une intégration économique plus poussée. En d’autres 

termes, il offre un niveau d'intégration économique et politique important qui va au-delà de 

l'association (A), mais qui demeure en deçà de l'adhésion (B). 

 

A.  Plus que l'association 

 

Le statut avancé signe « l'aboutissement d'un processus inscrit dans une logique 

évolutive des relations »456 entre le Maroc et l'UE. Il est consacré dans un document conjoint 

particulièrement ambitieux457 et par la mise en œuvre du plan d’action (PASA).  

 

L'objectif de ce nouveau cadre relationnel est de dépasser la relation associative euro-

marocaine. Il vise à renforcer le dialogue politique, à étendre la coopération dans les domaines 

sécuritaire et judiciaire et à approfondir les logiques de convergences institutionnelles dans les 

secteurs de l'énergie, de l'agriculture, et de l'environnement. Il s'agit aussi d'étendre le libre-

échange aux services et à l'agriculture et de libéraliser les mouvements de capitaux voire de 

personnes. 

 

Cependant, le passage du stade actuel de coopération à un stade plus poussé nécessite 

des réformes radicales et des ajustements structurels, condition sine qua non d'un meilleur 

arrimage des économies voisines à celle de l'Union. Ainsi, compte tenu du « coût prohibitif 

qu’aurait la non-assistance [aux] voisins dans leurs efforts de réformes »458, la Commission a 

invité l’Union à « faire des propositions attrayantes à ses partenaires de la PEV, en leur 

garantissant de meilleures perspectives ». Selon la Commission, la PEV « est indispensable et 

a déjà prouvé sa valeur, mais [il] n’en reste pas moins indispensable que l’Union s’appuie sur 

les résultats obtenus en renforçant son engagement »459 vis-à-vis de son voisinage proche. 

 

En effet, « il y a une dimension nouvelle dans le statut avancé du Maroc, c'est la 

                                                           
européen, « L’Europe élargie-voisinage : un nouveau cadre pour les relations avec nos voisins de l’Est et du Sud », 

COM (2003) 104 final, Bruxelles, le 11 mars 2003, p. 10. 
456 Conseil d'association UE/Maroc, 7ème session du Conseil d'Association Maroc-UE : « renforcement des acquis 

et engagement pour un nouveau cadre de partenariat », Luxembourg, 13 octobre 2008. 
457 Voir. Document conjoint sur le Statut avancé. 
458 Communication de la Commission européenne au Conseil et au Parlement, « Sur le renforcement de la politique 

européenne de voisinage », COM (2006) 726 final, Bruxelles, le 4 décembre 2006, p. 3.  
459 COM (2006) 726 final, Bruxelles, le 4 décembre 2006, op. cit., p. 3. 
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dimension politique qui est affirmée de manière très forte à travers un certain nombre de 

mécanismes nouveaux qui vont faire avancer le partenariat de manière institutionnelle [...]. Il 

y a la réaffirmation de la notion de l'intégration approfondie, c'est-à-dire de faire aller le champ 

de l'intégration au-delà des accords de libre-échange progressivement aux secteurs qui 

n'étaient pas compris. Aller au-delà de l'intégration approfondie vers ce qu'on pourrait appeler 

la convergence réglementaire […], il y a quelques perspectives qui sont annoncées c'est-à-dire 

l'admission du Maroc dans un certain nombre d'agences avec lesquelles il fera son choix en 

fonction de priorité »460. Ainsi « la PEV apporte une valeur ajoutée, allant au-delà de la 

coopération existante, tant pour les pays partenaires que pour l'UE »461. Dans cette perspective, 

l’intensification de la coopération bilatérale euro-marocaine a pour ambition d’accompagner la 

dynamique endogène que connaît le royaume actuellement et d’accélérer le mouvement du 

partenariat euro-marocain. 

 

En définitive, le « statut avancé » offre de nouvelles perspectives au Maroc en termes de 

coopération politique et d’intégration économique et répond aux aspirations du Royaume à un 

meilleur arrimage aux structures économiques et sociales européennes462. 

 

B. Moins que l'adhésion 

 

Le Maroc a déposé en 1984 une demande de candidature d'adhésion463 à la Communauté 

économique européenne (CEE) qui n'avait pas reçu une suite favorable. Néanmoins, 

l'élargissement à de nouveaux membres et l'ouverture des négociations d'adhésion à l'UE d'un 

pays comme la Turquie a suscité un regain d'intérêt pour un renforcement des relations de 

coopération liant le Maroc à l'UE. 

                                                           
460 Entretien de M. Larbi JAIDI avec Julien VELUD en juillet 2012, cité par J.-Y. MOISSERON, S. ABIS et F. 

TEULON, « Les effets divergents du printemps arabe sur la coopération euro-méditerranéenne en Tunisie et au 

Maroc », in Dossier « Le Maghreb avec ou sans l’Europe ? », L’Année du Maghreb, IX 2013, p. 131,  pp. 125-

142. 
461 COM(2004) 373 final, op.cit., p. 8. 
462 G. ROUET, « Politique de voisinage et identité européenne : quel projet et quel avenir ? », in G.  

ROUET et P. TEREM (dir.), Elargissement et politique européenne de voisinage, Bruylant, Bruxelles, 2008, pp. 

27-50. 
463 Lors d'un discours prononcé le 3 mars 1985, S.M HASSAN II déclarait que « Géographiquement notre pays 

est plus près de l'Europe. C'est une position dont ne peuvent prévaloir d'autres pays associés à la CEE par de 

simples conventions », in Discours et interviews de S.M HASSAN II, éd. du Ministère de l’information, mars 

1985-mars 1986, pp. 5-19. 
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En effet, l'idée défendue par le Maroc concernant un statut avancé au niveau de ses 

relations avec l'UE a vu le jour avant l’élaboration de la PEV. Le Maroc ayant toujours réclamé 

des relations plus privilégiées qui iraient au-delà de l'association, mais en deçà de l'adhésion. 

L’émergence de modèles statuaires avancés en droit des relations extérieures de l’UE nous 

conduit à poser la question de la limite entre les qualités d’Etat membre et d’Etat tiers avancé ? 

 

La PEV a pour objectif de « définir un cadre pour le développement d’une nouvelle 

relation qui, à moyen terme, ne prévoirait pas la perspective d’une adhésion ou un rôle dans 

les institutions de l’Union »464. En d’autres termes, le Maroc pourrait obtenir « tout sauf les 

institutions » selon la formule de Romano PRODI465. Dès lors que le Maroc obtient « tout » ou 

aurait intégré l'acquis communautaire à travers l'application du plan d'action, quels seraient les 

obstacles à son adhésion? Sur ce point la PEV est très ambiguë.  

 

Il est évident, en effet, que les nouveaux modèles statutaires avancés permettent aux 

États sud-méditerranéens de dépasser la finalité du marché intérieur pour s’engager dans un 

processus similaire à la phase de la pré-adhésion. Le nouveau cadre partenarial avec l’Union a 

pour finalité de mettre le Maroc dans une situation comparable à celle des États candidats à 

l’adhésion. De plus, il s’agit pour le Maroc d’une reconnaissance juridique de sa volonté 

politique de renforcer ses relations bilatérales avec l’UE. Car derrière le régime juridique de 

l’association, il y a de grandes disparités. En effet, qu'il s'agisse d'un « statut avancé », d'un 

« partenariat avancé » ou bien d'un « partenariat privilégié », la reconnaissance de tels statuts 

aux pays tiers est considérée par l'UE comme un moyen de mettre en application l'un des 

éléments importants de sa politique de voisinage, à savoir la notion du « more for more » qui 

signifie littéralement plus de coopération et plus d'ouverture du marché européen et une 

accessibilité aux politiques européennes, en contrepartie de la mise en œuvre de la démocratie 

et de l’État de droit. Cet accord incite l’État tiers à promouvoir le respect des engagements 

démocratiques et mener des réformes nécessaires à cet égard. Toute entrave dans la mise en 

œuvre de ces projets pourrait compromettre cet accord. 

 

En guise de conclusion, la délimitation de la PEV en tant que statut le plus proche 

                                                           
464 COM (2003) 104 final, op. cit, p. 3. 
465 Romano PRODI a été président de la Commission européenne entre 16 septembre 1999 et le 21 novembre 
2004. 
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possible à la condition d’État membre de l’UE s’adapte parfaitement aux désirs du Maroc 

compte tenu du cadre des relations que le Royaume a prétendu maintenir avec l'Union depuis 

longtemps. Le Statut avancé UE/ Maroc n’a ni comme point de départ ni comme ambition finale 

d’accéder à une demande d’adhésion du Royaume à l’UE mais « il n’exclut pas non plus une 

adhésion éventuelle à long terme »466. L'obtention par le Maroc du statut avancé ne doit en 

aucun cas être lue comme un aboutissement. Il s'agit plutôt, d'un nouveau départ, « conçu pour 

hâter les réformes dans un cadre évoluant certes, au-delà de l'association, mais tout en 

demeurant en deçà de l'adhésion »467.  

 

Compte tenu des avancées significatives du Maroc en matière de réformes (politiques, 

économiques et sociales) et de gouvernance, le Royaume chérifien devrait être le premier pays 

sud-méditerranéen bénéficiaire d'un accord spécifique de voisinage sur le fondement des 

nouvelles dispositions de l’article 8 du Traité sur l’Union européenne (TUE), ouvrant la voie à 

une nouvelle génération d'accords, qu'on pourrait qualifier d’« accords européens de 

voisinage ». 
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