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 كلمة افتتاحية

 كلمة افتتاحية

 

 يحمد، نأ ينبغي كما سبحانه نحمده نستعين، وبه نتوكل عليه الرحيم، الرحمن هللا بسم

 .والتابعين وصحبه آله وعلى محمد رسوله على ونسلم ونصلي

 …وبعد 

 العدد والباحثين القراء يدي بين تضع أن أخرى  مرة األعمال و القانون  مجلة إدارة يسر

 ثينللباح القانوني الفكر مجال في بحثية آفاق فتح في بدورها لتساهم ،الخمسين الواحد و

 املختصين،و  األكاديميين بين املعرفي التواصل ربط في فاعلة قناة تكون  أن نطمح كما والدارسين،

 .العلمي البحث افاق و املعرفة تطوير في يسهم بما االفكار لتبادل ونافذة

 لراهنة،ا القانونية واملواضيع القضايا من واسعا طيفا يضم كلبش املجلة اهتمامات تتنوع

 يف املطروحة الجديدة السائد القانوني للفكر النقدية للدراسات مهما حيزا املجلة تمنح كما

 انونيةالق الكتب ومراجع والندوات، املؤتمرات بتقارير أيضا املجلة وترحب. التشريعية الساحة

 .عليها والتعليق الحديثة

 رونيااللكت بريدها عبر يتقدموا بأن الكرام قرائها إلى واألعمال القانون  مجلة إدارة وجهتت

 لتحقيق هاب واالرتقاء املجلة تطوير في املساهمة شأنها من والتي ومقترحاتهم، مالحظاتهم بكامل

 .واملعرفي البحثي املجال يخدم وبما املحكمة، العلمية املجاالت مستوى  على الريادة

 

 السبيل يهدي وهو القصد وراء من وهللا

 واالعمال القانون  مجلة إدارة

 



  

 محور الدراسات واألبحاث باللغة العربية
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 املتقدم الوضع ضوء في قراءة: األوروبي واالتحاد املغرب عالقة في البيئي البعد
 :القطري المدني القانون في الكفالة

 المدني الدائن حق لحماية شخصي تأمين 

 

 
 قطر جامعة - القانون كلية المدني، القانون أستاذ

 

 مقدمة

ما فتأت الدول تقدم الضامنات الحامئية لحقوق الدائنني واملدينني لتعزيز فكرة الئتامن ملا لها من اثر بالغ 

بتنفيذ  عدم قيام املدين األهمية يف القتصاد، فكرس املرشع الوطني فكرة التأمينات لحامية الدائن من خطر

التزامه2 ويكاد يجمع الفقه القانوين عىل عدم كفاية او حتى كفاءة القواعد الحاكمة للضامن العام للدائنني، مام 

يف ظل عجز الضامن  1حدا باملرشع وضع قواعد تقرر ضامنا خاصا للدائنني تقوية للضامنات الحامئية املمنوحة لهم،

 لفاعلة للدائن2 العام عن تأمني الحامية ا

ويتمثل الضامن الخاص املشار اليه بتأمني يحصل عليه الدائن سواء ارتبط هذا التامني بشخص يقوم بكفالة 

حامية حقه تجاه املدين عرب ضامن تنفيذ املدين للتزامه تحت طائلة قيام الكفيل نفسه بتنفيذ اللتزام يف حال 

الدائن  تامني يرتبط بعني معينة مملوكة للمدين او لغريه يتعلق بها حقعدم قيام املدين األصيل بالتنفيذ، او ان ال

وقد خص املرشع القطري الكفالة باحكام خاصة منصوص عنها يف الباب   2يف حال عدم سداد املدين لدينه2

أن يفي بالخامس من القانون املدين، معرفا إياها بأنها "عقد يكفل شخص مبقتضاه تنفيذ التزام، بأن يتعهد للدائن 

من القانون املدين القطري2 أما التأمينات العينية  212بهذا اللتزام إذا مل يف به املدين نفسه" وذلك وفق نص املادة 

 44112-4152أي الحقوق العينية التبعية فقد كرس لها القانون املدين القطري املواد 

عقديا  نون املدين القطري باعتبارها نظامايف الكفالة من منظور القا -ضمن منهج تحلييل  –نركز بحثنا هذا 

خالصا نظمه املرشع القطري بقواعد خاصة توفر الحامية للدائن يف مواجهة مدينه عرب توفري مظلة احتياطية للدائن 

 يف حال عدم قيام املدين بتنفيذ التزامه2

وناجحة كتامني  حامية الدائنوتتمثل إشكالية البحث يف مدى اعتبار الكفالة بانواعها وخصائصها آلية ناجعة ل

 شخيص لهذا األخري يف مواجهة أي مخاطر قد تلحق بحقوقه قبل املدين2 

                                                           
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء العاشر، في التأمينات الشخصية والعينية، دار النهضة العربية،  1

 .4ص ،0791القاهرة، 

 .8سمير تناغو، التأمينات الشخصية والعينية، منشورات منشأة المعارف، اإلسكندرية، دون ذكر سنة النشر، ص 2



 

 

11 

 9102 دجنبر 51العدد 
 

 خطة البحث

 املطلب األول: مركز الكفالة ضمن نظام التامينات وتطورها -

 الثاين: ماهية الكفالة وأنواعها املختلفة طلبامل -

 خيص للدائناملطلب الثالث: خصائص الكفالة املميزة لها كنظام حاميئ ش -

 

 مركز الكفالة ضمن نظام التامينات وتطورهاالمطلب األول: 

نعرض فيام ييل للكفالة كإحدى صور التأمينات عموما والتأمينات الشخصية تحديدا ثم نتناول تطور الكفالة 

 تاريخيا وترشيعيا2

 ةظهور التأمينات الشخصية وتطور الكفالة قبل ظهور التأمينات العيني: الفرع األول

ظهرت التأمينات الشخصية قبل التامينات العينية يف القانون الروماين، حيث كانت هنالك مثة حاجة لوجود 

كفيل لضامن الوفاء بدين املدين، وكان الكفيل عادة من محيط الشخص املدين كقريب له او صديق بحيث ان 

 طبيعة املجتمع اقتضت وجود كفالء لضمن الوفاء بالديون2 

كز القانوين للكفيل حينها كان أسوأ من مركز املدين حيث كان الدائن يستطيع اتخاذ اإلجراءات بيد أن املر 

التنفيذية بحق الكفيل دون املدين، وصول اىل اتخاذ إجراءات التنفيذ عىل شخص الكفيل باسارقاقه او قتله، اىل 

بار الكفيل للتنفيذ عليه انطالقا من اعت ان تطور المر وتساوى مركز الكفيل مع املدين بحيث يختار الدائن ايهام

مبثابة املدين املتضامن، ثم تطور مركز الكفيل فأصبح التزامه تابعا للتزام املدين األصيل ، حيث توجب عىل الدائن 

ان ينفذ عىل املدين أول ويف حال مل يستطع املدين الوفاء او مل يصل الدائن اىل حقوقه كاملة لجأ اىل التنفيذ 

 لكفيل2 عىل ا

اما التأمينات العينية فقد ظهرت متأخرة يف القانون الروماين ومتثلت ابتداء يف نقل ملكية اليشء محل 

التأمني اىل الدائن اىل حني الوفاء بالدين حيث يلتزم حينها الدائن برد امللكية مرة أخرى للمدين، ونظرا للرضر 

دين كاملك تطورت فكرة التامينات العينية بحيث اصبح املالذي يلحق باملدين جراء حرمانه من ملكيته وسلطاته 

يحتفظ مبلكية اليشء محل التأمني وينقل حيازته للدائن بحيث ان تم الوفاء اعيدت الحيازة للمدين ، وهو المر 

ر يالذي سبب أيضا رضرا للمدين لحرمانه من حيازة ما ميلك، مام حدا حينها اىل تطور نظام التامينات العينية بتقر

رهن عىل اليشء محل التأمني دون نقل للحيازة ضمن ضوابط معينة 2 ومع تطور الترشيعات عر  القانون الحديث 

نظم الكفالة كتامني شخيص وكذا نظم الرهن الحيازي والرهن الرسمي كتامينات عينية سواء ورد الرهن عىل عقار 

 3او منقول2

 الكفالة ضمنهاأنواع التأمينات الشخصية وموقع : الفرع الثاني

                                                           
 .00و 01سمير تناغو، المرجع السابق، ص  3
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ينطوي مفهوم التامينات الشخصية عىل اللتزامات الشخصية التي تضا  اىل التزام املدين األصيل عرب ضم 

وقد يكون هذا الضم للذمم عىل سبيل املساواة  4ذمة شخص اىل ذمة املدين األصيل تحقيقا لضامن حق الدائن2

ذا دين األصيل او أي شخص اخر ارتىض ضم ذمته اىل همع ذمة املدين األصيل بحيث يستطيع الدائن مطالبة امل

او يف  7او النابة املناقصة، 6او يف حالة اللتزام غري القابل لالنقسام،  5املدين كام يف التضامن بني املدينني،

او ال يكون الضم للذمم عىل سبيل املساواة مع ذمة املدين األصيل بحيث يكون الرجوع عىل  8الدعوى املبارشة2

                                                           
 .3ص، 5112نبيل سعد، التأمينات الشخصية التبعية وغير التبعية، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية،  4

يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين،  -0من القانون المدني القطري على أنه "  319ة تنص الماد 5

ويراعى في ذلك ما يلحق برابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين. وإذا طالب الدائن أحد المدينين ابتداًء لم يمنعه ذلك من 

لمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين، ولكن يجوز له أن يحتج وال يجوز ل -5مطالبة الباقين. 

 بأوجه الدفع الخاصة بنفسه وباألوجه المشتركة بين المدينين جميعًا".

إذا ورد على  -0ين التاليتين: يكون االلتزام غير قابل لالنقسام في الحالت“من القانون المدني القطري على أن  350تنص المادة  6

إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن االلتزام ال يجوز تنفيذه منقسمًا، أو إذا انصرفت  -5محل ال يقبل بطبيعته أن ينقسم. 

كان كل منهم ملزمًا على أنه " إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل لالنقسام،  355نية المتعاقدين إلى ذلك"، كما تنص المادة 

 353بوفاء االلتزام كاماًل. وللمدين الذي وفى حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته إال إذا تبين من الظروف غير ذلك". اما المادة 

وارث أن  فتنص على انه " إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل لالنقسام، أو تعدد ورثة الدائن في هذا االلتزام، جاز لكل دائن أو

إيداع ب يطالب بأداء االلتزام كاماًل. فإذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك، كان المدين ملزمًا بأداء االلتزام للدائنين مجتمعين، أو

 الشيء محل االلتزام وفقًا لما يقتضيه القانون. ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى االلتزام كل بقدر حصته".

تتم اإلنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء  -0“من القانون المدني القطري على ان  389لمادة تنص ا 7

فتنص على أنه "  388وال تقتضي اإلنابة أن يكون هناك مديونية سابقة ما بين المدين واألجنبي". أما المادة  -5الدين مكان المدين. 

في اإلنابة على أن يحل التزام المناب مكان التزام المنيب، كانت هذه اإلنابة تجديدًا لاللتزام بتغيير المدين،  إذا اتفق المتعاقدون -0

ومع ذلك ال يفترض التجديد في  -5ويترتب عليها أن تبرأ ذمة المنيب ِقَبَل المناب لديه، على أال يكون المناب معسرًا وقت اإلنابة. 

تفاق على التجديد، قام االلتزام الجديد إلى جانب االلتزام األول". فاالصل ان ما يترتب على اإلنابة في اإلنابة، فإذا لم يكن هناك ا

بحيث يكون أمام  -أى المدين األصلي -الوفاء هو نشوء التزام جديد بوفاء الدين على عاتق المناب، يقوم إلى جانب التزام المنيب 

الدين وبما يضمن للدائن حصوله على حقه كامال، إبحيث يحق للدائن مطالبة أي منهما بالوفاء  الدائن مدينان يلتزم كل منهما بأداء كامل

الدين، وفي حال قيام أحد هذين المدينين )المناب وهو المدين الجديد أو المنيب وهو المدين األصلي( بوفاء الدين فإن الدين ينقضي. 

س االنابة الكاملة والتي يقصد أطراف اإلنابة منها ابراء ذمة المنيب )المدين األصلي(، حيث اإلنابة في هذه الحالة تعتبر إنابة ناقصة، بعك

األحكام  -الجزء الثاني  -بوفاء الدين. انظر: جابر محجوب، النظرية العامة لاللتزام -المدين الجديد  –بحيث ال يحق للدائن اال مطالبة المناب 

 . 370، ص5102االلتزام، منشورات كلية القانون بجامعة قطر، الدوحة،  احكام -العامة لاللتزام في القانون القطري

كرس المشرع الدعوى المباشرة العتبارات خاصة تفضيال  لبعض الدائنين ، فأجاز لهم في حاالت خاصة أن يطالبوا بحقوق مدينيهم  8

التي يرفعها الدائن على مدين مدينه باسمه مباشرة، أي بأسمائهم ولحسابهم، وليس باسم المدين ونيابة عنه وبحيث ان الدعوى 

الخاص ولحسابه الخاص تدعى بالدعوى المباشرة ، ومن حاالتها التي نص المشرع عليها الدعوى التي يرفعها المؤجر على المستأجر من 

 -0ني القطري على أنه " من القانون المد 5/ 253الباطن مطالًبا إياه بما في ذمة هذا االخير للمستأجر األصلي ، حيث تنص المادة 

في حالة اإليجار من الباطن تبقى العالقة بين المستأجر األصلي وبين المؤجر خاضعة ألحكام العقد المبرم بينهما، أما العالقة بين 

زمًا بأن ومع ذلك يكون المستأجر من الباطن مل -5المستأجر األصلي وبين المستأجر منه فتسري عليها أحكام عقد اإليجار من الباطن. 

يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتًا في ذمته للمستأجر األصلي وقت أن ينذره المؤجر بذلك. وال يجوز له أن يتمسك ِقَبَله بما يكون 

قد عجله من األجرة للمستأجر األصلي، ما لم يكن قد تم قبل اإلنذار، وبسند ثابت التاريخ".  كما ان المشرع نص على حالة أخرى من 

الدعوى المباشرة هي دعوى المقاول من الباطن والعمال الذين يستخدمهم المقاول األصلي للرجوع مباشرة على رب العمل  حاالت
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من ضم ذمته اىل ذمة املدين األصيل عىل سبيل الحتياط أي بعد الرجوع عىل املدين األصيل وعدم وفائه باللتزام 

 9وهو ما ينطبق عليه حالة الكفالة العادية2

 ماهية الكفالة وأنواعها: المطلب الثاني

زام، بأن يتعهد ضاه تنفيذ التمن القانون املدين القطري الكفالة بأنها "عقد يكفل شخص مبقت 212عرفت املادة 

 للدائن بأن يفي بهذا اللتزام إذا مل يف به املدين نفسه"2 ونعرض فيام ييل لرشح مفهوم الكفالة وأنواعها2

 ماهية الكفالة: الفرع األول

 نسالفة الذكر فإن الكفالة هي عبارة عن عقد يتم ابرامه بني الكفيل من جهة والدائ 212استنادا اىل نص املادة 

من جهة ثانية، بينام ليعد املدين األصيل طرفاً يف عقد الكفالة2  مام يعني أن الكفالة تجوز بغري موافقة أو حتى 

بنصها عىل أن " تجوز كفالة املدين بغري علمه، كام تجوز أيضاً رغم  244علم املدين2 وذلك ما أكدته املادة 

 معارضته"2

دين هذا اللتزام هو الذي يضمن الكفيل تنفيذه يف حال عدم تنفيذ امل والكفالة ترد عىل التزام املدين حيث أن

 األصيل له، لذا كان لزاماً تحديد طبيعة اللتزام وتعيني مضمونه بشكل واضح ودقيق يف عقد الكفالة2 

عطاء إ وتتعدد صور اللتزام املكفول بتعدد طبيعة اللتزام، فقد يكون التزاما بدفع مبلغ من النقود، وقد يكون 

يشء غري النقود، كام قد يكون التزاما بعمل أو التزاما بالمتناع عن عمل2 فإذا كان اللتزام دفع مبلغ نقدي ومل 

يقم املدين األصيل بتنفيذ التزامه اخيتارا او جربا، قام الكفيل بتنفيذ هذا اللتزام باعتباره اللتزام املكفول تنفيذه، 

مبلغاً نقدياً، ضمن الكفيل ما ميكن أن يحكم به عىل املدين األصيل من تعويض فإذا مل يكن اللتزام املكفول 

 10.نتيجة إخالله باللتزام بإعطاء يشء غري النقود، أو من جراء إخالله باللتزام بعمل أو بالتزامه بالمتناع عن عمل

                                                           

من القانون المدني القطري  0/  915ومطالبته ببلمبلغ الذي يكون مديًنا به للمقاول األصلي وقت إقامة الدعوى ، حيث تنص المادة 

لباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول األصلي في تنفيذ العمل، حق مطالبة رب العمل يكون للمقاول من ا -0على أن " 

مباشرة بما ال يجاوز القدر الذي يكون مدينًا به للمقاول األصلي من وقت رفع الدعوى، ويكون لعمال المقاول من الباطن مثل هذا 

ى ذلك حالة أخرى للدعوى المباشرة نص عليها المشرع القطري وهي في الحق ِقَبَل كل من المقاول األصلي ورب العمل..". يضاف ال

من القانون المدني  958عقد الوكالة حيث يكون للموكل ونائب الوكيل دعوى مباشرة يرجع بها كل منهما على اآلخر، حيث نصت المادة 

له في ذلك، كان مسئواًل عن عمل النائب كما لو  إذا أناب الوكيل غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاً  -0القطري على أن " 

أما إذا رخص للوكيل في إقامة  -5كان هذا العمل قد صدر منه هو، ويكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسئولية. 

ن خطئه فيما أصدره له من نائب عنه دون أن يعين شخص النائب، فإن الوكيل ال يكون مسئواًل إاّل عن خطئه في اختيار نائبه، أو ع

ويجوز في الحالتين السابقتين للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على اآلخر". انظر تفصيال في ذلك: جابر  -3تعليمات. 

 002االحكام العامة لاللتزام في القانون القطري، مرجع سابق، ص  -5ج –محجوب، النظرية العامة لاللتزام 

 .572، ص5101التامينات العينية والشخصية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، نبيل سعد،   9

يشار انه في حال كان االلتزام المكفول عبارة عن التزام بدفع مبلغ من النقود للدائن، كالتزام المقترض برد مبلغ القرض، فإن تنفيذ  10

لم تكن هنالك ثمة أموال قابلة للحجز عليها يتم اللجوء الى التنفيذ على هذا االلتزام عيًنا يتم عن طريق الحجز على أموال المدين. فإن 
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لدائن، كام به ايفاءه لفالكفالة إذن تفارض اول وجود التزام أصيل مكفول يقع عىل عاتق املدين األصيل 

تفارض الكفالة ثانيا وجود عقد بني الكفيل والدائن باللتزام األصيل املكفول، يتم مبوجبه قيام الكفيل بالوفاء 

باللتزام األصيل إذا مل يف به املدين األصيل2 بحيث ترتب الكفالة التزاماً شخصياً يف ذمة الكفيل، عىل اعتبار 

ع خصية، إضافة اىل كون التزام الكفيل تابعا لاللتزام األصيل املكفول، حيث ليستطيالكفالة من التأمينات الش

 11الدائن اللجوء مبارشة للتنفيذ عىل أموال الكفيل قبل ان يستنفد طرق التنفيذ عىل أموال املدين األصيل2

دة املنفردة او او اإلراوتتعدد مصادر اللتزام األصيل املكفول بتعدد مصادر اللتزام، فقد يكون مصدره العقد 

اما مصدر اللتزام الناشئ عن عقد  12العمل غري املرشع او الثراء دون سبب عىل حساب الغري او نص القانون،

من القانون املدين القطري التي تعر  الكفالة بأنها  212الكفالة فمصدره العقد دامئا يف ضوء منطوق نص املادة 

 "عقد"2

 الةأنواع الكف :الفرع الثاني

نعرض فيام ييل لتقسيم الكفالة، استنادا ملصدر التزام املدين بتقديم الكفيل، سواء كان القانون او التفاق او 

 القضاء، ثم استنادا لطبيعة الكفالة سواء كانت مدنية او تجارية2

 أوال: أنواع الكفالة بحسب مصدرها

الة اتفاقية، كفالة قانونية وكفالة قضائية وكفتقسم الكفالة بحسب مصدرها او األساس الذي تستند اليه اىل 

 ولهذا التقسيم أهمية مرتبطة بالثر القانوين املارتب عىل الكفالة بحسب نوعها2

                                                           

 520أموال الكفيل. ويقاس على ذلك حالة االلتزام بنقل ملكية شيىءغير نقدي، وفي حال كان االلتزام هو التزام بعمل فإن المادة 

 :من القانون المدني القطري تنص على على أنه "

لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب إذنًا من القاضي في تنفيذ االلتزام على نفقة المدين في االلتزام بعمل، إذا  -0 

 إذا كان هذا التنفيذ ممكًنا.

ويجوز في حالة االستعجال أن ينفذ الدائن االلتزام على نفقة المدين، دون إذن من القضاء" فغن لم يتم ذلك ولم تتوفر ضوابطه  -5 

ن العمل الذي تعهد به المدين بحكم طبيعته مرتبًطا بشخصه ففي هذه الحالة ال يجوز إجبار المدين على التنفيذ لما يتضمنه كما لو كا

ذلك من مساس بحريته الشخصية، كما ال يجوز إجبار الدائن على قبول التنفيذ من غير المدين. ومن ثم يمتنع التنفيذ العيني، ولو على 

أمام الدائن سوى المطالبة بالتنفيذ بمقابل أو بطريق التعويض، وحينها ان لم تكن هنالك ثمة أموال للمدين  نفقة المدين، وال يبقى

ا ميتم اللجوء للتنفيذ على أموال الكفيل. اما في حالة التزام المدين باالمتناع عن عمل وأخل بهذا االلتزام، جاز للدائن أن يطلب إزالة 

 وقع مخالًفا لاللتزام.

على أنه " إذا التزم المدين باالمتناع عن عمل وأخل بهذا االلتزام، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفًا  524ذا نصت المادة وفي ه 

لاللتزام، وله أن يطلب من القاضي إذنًا بأن يقوم بهذه اإلزالة على نفقة المدين مع عدم اإلخالل بحقه في التعويض" وفي حال لم 

 ل لدفع نفقات االزالة والتعويض فإن الكفيل هو الذي سيقوم بتسديد هذه النفقات المستحقة.يكن للمدين أموا

عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء العاشر، في التأمينات الشخصية والعينية، دار النهضة العربية،  11

 .08، ص0791القاهرة، 

 .50 سمير تناغو، مرجع سابق، ص 12
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 (: الكفالة القانونية:0) 

تكون الكفالة قانونية يف حال كان القانون هو الذي نص عىل أن يقدم املدين لدائنه كفيال2ً وتكون الكفالة 

ال يف حالت وردت يف نصوص قانونية متفرقة كام يف القانون املدين القطري وقانون املرافعات عىل هذا املنو 

 املدنية والتجارية القطري وقانون التجارة القطري2

 )أ( تطبيقات الكفالة القانونية في القانون المدني:

تعويض الرضر ام يتعلق بة، ففيللكفالة القانونينص القانون املدين يف العديد من املسائل عىل تطبيقات عديدة 

عن العمل غري املرشوع نُص عىل منح القايض سلطة تحديد التعويض يف حال عدم التفاق عليه، وأجاز للقايض 

املدين  مالحكم عىل املدين بالتعويض عىل أقساط او عىل شكل ايراد مرتب، معطيا الحق للقايض يف الحكم بإلزا

والتامني الكايف هنا قد يكون ضامنا شخصيا متمثال بأن يقدم املدين  13بتقديم تأمني كا  يف هاتني الحالتني2

 كفيال شخصيا للتزامه2

كام نجد تطبيقا للكفالة القانونية يف أحكام عقد البيع وفيام يتعلق بضامين التعرض والستحقاق الذين يلتزم 

، أجاز القانون للبائع ان يقدم كفيال عنه اذا طالب باستيفاء الثمن من املشاري الحابس بهام البائع تجاه املشاري

نظرا لتعرض أحد الشخاص لهذا املشاري مستنداً إىل حق سابق عىل البيع، أو يف حال كان التعرض   14للثمن،

اب جدية من استحقاق ىل أسبللمشاري مستندا اىل حق رتبه البائع عىل املبيع، أو يف حال خو  املشاري املستند ا

 يف حال قيام املشاري بحبس الثمن لظهور عيب يفكام من املمكن ان يقدم البائع كفيال للمشاري  15املبيع2 

 املبيع2

كام نجد تطبيقا للكفالة القانونية يف أحكام عقد اليجار يف القانون املدين وفيام يتعلق بانتقال ملكية العني 

ن عىل عدم نفاذ اليجار يف حق من انتقلت اليه ملكية العني املؤجرة، بيد انه منح املالك املؤجرة، فقد نص القانو 

الجديد باعتباره مؤجرا التنبيه عىل املستاجر برد العني املؤجرة رشيطة تعويضه بسبب رد العني قبل انتهاء مدة اليجار 

والتأمني الكايف يف هذه الحالة من  216او بعد الحصول عىل تأمني كا  يضمن الوفاء بهذا التعويض للمستأجر

املمكن ان يكون كفيال شخصيا يقدمه املؤجر لضامن حق املستأجر بالتعويض2 والحل ذاته نص عليه املرشع يف 

حال استجدت ظرو  غري متوقعة يف جعلت من املؤجر يطلب من القايض الحكم بإنهاء العقد، فحينها وحتى يجرب 

                                                           
 من القانون المدني القطري 509و 504لمادتان ا 13

اجاز المشرع للمشتري حبس الثمن في هذه الحاالت، بيد أنه قيد ذلك بعدم وجود شرط في العقد يمنعه من حبس الثمن. ويسري  14

 حكم البند السابق إذا ظهر عيب في المبيع

 من القانون المدني القطري 422المادة  15

 المدني القطريمن القانون  257المادة  16

http://www.almeezan.qa/
http://www.almeezan.qa/
http://www.almeezan.qa/
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وقد يكون هذا  17جرة يجب عىل املؤجر دفع تعويض للمستاجر أوتقديم تأمني كاٍ  له2املستأجر عىل رد العني املؤ 

 التامني الكايف متمثال بكفيل يقدمه املؤجر للمستأجر يكفله يف دفع التعويض املستحق للمستاجر يف هذه الحالة2

نون املدين، العقار كسبب لكسب امللكية يف القا حيازةكام نجد تطبيقا إضافيا للكفالة القانونية يف أحكام 

امن ما قد لض –ويشمل ذلك تقديم كفيل شخيص  –فقررت ان من سلطة املحكمة أن تأمر بتقديم تامني كا  

يحدث من رضر نتيجة تنفيذ حكمها باستمرار العامل املهددة لحيازة حائز العقار، او حكمها مبنع استمرار هذه 

 18عامل2 وهو ما يعني أن من يصدر ملصلحته الحكم هو الذي سيقدم التأمني )اوالكفيل(2ال 

ومن التطبيقات األخرى للكفالة القانونية ما نص عليه يف احكام حق النتفاع يف القانون املدين، حيث الزم 

ال منقولً، ومنح نتفاع معندما يكون محل حق ال  -والتي قد تكون كفالة شخصية  –القانون املنتفع تقديم كفالة 

القانون املنتفع الذي قدم الكفالة الحق يف استعامل األشياء محل النتفاع يف حال كونها من األشياء القابلة 

 19لالستهالك، عىل ان يقوم برد بدلها عند انتهاء حقه يف النتفاع2 

يث أن املرشع ر يف القانون املدين، حومن التطبيقات أيضاً للكفالة القانونية ما نص عليه يف احكام حق الحك

وعندما منح املحكر حق طلب إزالة البناء او الغراس او استبقاءهام مقابل دفع اقل القيمتني يف حالة الزالة او  -

أعطى للمحكمة إمهال املحكر يف الدفع يف حال وجدت ظرو  استثنائية مربرة لإلمهال برشط ان يقدم  –اإلبقاء 

ن الوفاء مبا يستحق يف ذمته من مقابل يف حالتي إزالة البناء او الغراس او استبقاءهام2 والكفالة املحكر كفالة لضام

 20هنا مفروضة بنص القانون ان توفرت رشوطها2

ومن التطبيقات التي اشارت اليها محكمة التمييز القطرية مسؤولية املتبوع عن األعامل غرب املرشوعة التي 

ربت املحكمة  املتبوع يف حكم "الكفيل املتضامن كفالة مصدرها القانون ل العقد " مام يقوم بها تابعه ، فقد اعت

 21متضامناً" 2يرتب " حقه يف الرجوع عىل تابعه باعتباره كفيالً متضامناً ل باعتباره مديناً 

 )ب( تطبيقات الكفالة القانونية في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

                                                           
 من القانون المدني القطري 235المادة  17

لحائز العقار إذا استمرت حيازته سنة كاملة، وخشي ألسباب معقولة التعرض له نتيجة  -0من القانون المدني القطري: "  727المادة  18

وللمحكمة أن تحكم بمنع  -5لما أنها لم تتم. أعمال جديدة تهدد حيازته، أن يرفع خالل السنة التالية لبدء هذه األعمال دعوى بوقفها طا

 استمرار األعمال أو أن تأذن باستمرارها، ولها في الحالين أن تأمر بتقديم تأمين كاف ضمانًا لما قد يحدث من ضرر نتيجة تنفيذ الحكم.

 من القانون المدني القطري 0155المادة  19

 من القانون المدني القطري 0140المادة  20

، انظر البوابة 51/12/5102، تاريخ الجلسة: 5102/ 089الطعن رقم:  –مة التمييز القطرية، الدائرة المدنية والتجارية قطر: محك 21 

 القانونية القطرية على الرابط:

 ge.aspx?id=1500&language=ar&selectionhttp://www.almeezan.qa/RulingPa=  

http://www.almeezan.qa/
http://www.almeezan.qa/
http://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=1500&language=ar&selection=
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نصت  376 ، فاملادة 22فالة القانونية يف قانون املرافعات املدنية والتجارية القطري،وردت نصوص خاصة بالك

عىل انه " يف األحوال التي ل يجوز فيها تنفيذ الحكم أو األمر إل بكفالة، يكون للملزم بها الخيار بني أن يقدم 

يحصل  ا فيه الكفاية، وبني أن يقبل إيداع ماكفيالً مقتدراً أو أن يودع خزانة املحكمة من النقود أو األوراق املالية م

  377 من التنفيذ خزانة املحكمة، أو تسليم اليشء املأمور بتسليمه يف الحكم أو األمر إىل حارس مقتدر"، واملادة

نصت عىل أنه " يكون إعالن خيار امللزم بالكفالة إما بإعالن مستقل، وإما ضمن السند التنفيذي، أو ورقة التكليف 

ويجب يف جميع األحوال أن يتضمن إعالن الخيار تعيني موطن مختار لطالب التنفيذ تعلن إليه فيه  .فاءبالو 

 األوراق املتعلقة باملنازعة يف الكفالة"2

نصت عىل أن " لذي الشأن خالل ثالثة األيام التالية لهذا اإلعالن أن ينازع يف اقتدار  378 كام ان املادة  

كفاية ما يودع، عىل أن يتم إعالن دعوى املنازعة خالل امليعاد بتكليف الخصم بالحضور  الكفيل أو الحارس أو يف

وإذا مل تقدم منازعة يف امليعاد أو قدمت ورفضت، أخذ عىل  .أمام قايض التنفيذ، ويكون حكمه يف املنازعة نهائياً 

ويكون املحرض املشتمل عىل  .لكفالةالتعهد بقبول االحارس يف قلم الكتاب التعهد بقبول الحراسة أو عىل الكفيل 

 تعهد الكفيل مبثابة سند تنفيذي قبله باللتزامات املارتبة عىل تعهده"2 

من قانون املرافعات املدنية والتجارية ذاته نصت  عىل انه " ل يجوز إصدار أمر بحبس  516  املادةكام أن 

ء بالدين يف للوفا إذا قدم كفالة مرصفية، أو كفيالً مقتدراً يقبله قايض التنفيذ، -22223:املدين يف األحوال اآلتية

عىل أن " يخىل سبيل املحكوم عليه بالحبس، إذا أدى ما حكم به أو  517 كام نصت املادة  .املواعيد املحددة، 222"

 أوفاه عنه شخص آخر أو أحرض كفيال مقبولً، أو طلب الدائن إخالء سبيله"2

 )ج( تطبيقات الكفالة القانونية في قانون التجارة القطري 

فالبنسبة ألحكام الوفاء بالكمبيالة وبعد  23خاصة بالكفالة القانونية يف قانون التجارة القطري، وردت نصوص

اشارط املرشع تقديم كفيل بالنسبة ملن يطالب بوفاء الكمبيالة   24ان أجاز املرشع سحب الكمبيالة عىل عدة نسخ،

تخدام إحدى نسخها األخرى يف املحررة من عدة نسخ يف حال ضياع النسخة التي تحمل صيغة القبول، واس

 25املطالبة بالوفاء، وذلك مبوجب أمر من رئيس املحكمة2

كام اشارط املرشع تقديم كفيل ممن ضاعت منه كمبيالة ومل يتمكن من تقديم إحدى نسخها األخرى، عىل 

 26أن يستصدر من رئيس املحكمة أمراً بوفائها، وأن يثبت ملكيته للكمبيالة2

                                                           
 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديالته  0771( لسنة 03قطر: قانون رقم ) 22

 9/5101بإصدار قانون التجارة، المعدل بموجب قانون  5112( لسنة 59قطر: قانون رقم ) 23

 بيالة من نسخ متعددة متطابقة، ..."من قانون التجارة القطري: يجوز سحب الكم 424المادة  24

 من قانون التجارة القطري. 202المادة  25

 من قانون التجارة القطري. 209المادة  26

http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=33619&lawId=2492&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=33619&lawId=2492&language=ar
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التي نصت عىل أنه "يجوز ملالك الكمبيالة الضائعة الحصول عىل  549املرشع يف نص املادة والمر ذاته تطلبه 

نسخة منها، ويكون ذلك بالرجوع إىل من ظهر إليه الكمبيالة، ويلتزم هذا املظهر مبعاونته واإلذن له باستعامل 

2 ويلتزم خر حتى يصل إىل الساحباسمه يف مطالبة املظهر السابق، ويرقى املالك يف هذه املطالبة من مظهر إىل آ 

كل مظهر بكتابة تظهريه عىل نسخة الكمبيالة املسلمة من الساحب بعد التأشري عليها مبا يفيد أنها بدل األصل 

املفقود2 ول يجوز طلب الوفاء مبوجب هذه النسخة إل بأمر من رئيس املحكمة وبرشط تقديم كفيل"2 فاملرشع 

  املنصوص عنها يف هذه املادة2اشارط تقديم كفيل يف الحالة 

 الكفالة القضائية (:5) 

يف هذه الحالة يكون الحكم الصادر عن القضاء هو مصدر التزام املدين بتقديم كفيل، وذلك استنادا للسلطة 

ئية ففي أحكام الشيوع يف القانون املدين القطري نُص عىل حامية قضا يرية التي مينحها املرشع للقايض2التقد

الرشكاء يف املال الشائع، وذلك بإعطاء كفالة تضمن الوفاء مبا قد يستحق من تعويضات للرشيك الذي ألقلية 

خالف قرار الرشكاء املالكني لثالثة أرباع املال الشائع بإجراء تغيريات اساسية اوالتعديل يف الغرض الذي أعد له 

ملرشع للمحكمة يف حال اعتامدها لقرار األغلبية املال الشائع ومبا يخرج عن حدود اإلدارة املعتادة2 حيث أعطى ا

من الرشكاء ماليك ثالثة ارباع املائل الشائع، أن تأمر بإعطاء الرشيك املخالف من الرشكاء كفالة تضمن الوفاء مبا 

يف و  -كام أن املرشع يف القانون املدين   27قد يستحق من التعويضات الناتجة عن تنفيذ قرار األغلبية املشار اليها2

جعل للقايض سلطة تقرير تقديم كفالة من الورثة يف حالة قيام  –معرض النص عىل أحكام تسوية ديون الاركة 

 28الورثة باملطالبة بتسلم األشياء والنقود التي لتستلزمها عملية تصفية الاركة

انون القطري، فنجد الق اما فيام خص الكفالة القضائية املشار اليها يف قانون املرافعات املدنية والتجارية يف

إشارة اليها يف احكام النفاذ املعجل، حيث اعطى القانون للقايض سلطة النص يف حكمه الصادر يف املواد 

املستعجلة او يف حال المر عىل عريضة عىل تقديم كفالة2 كام قرر املرشع للقايض سلطة تحديد الكفالة املطلوبة 

 311كام نص عىل الكفالة يف املادة  29 جل لحكم صادر يف مسألة تجارية2يف حال كان المر متعلقا بالنفاذ املع

 4230مكرر

                                                           
 من القانون المدني القطري 828المادة  27

المطالبة بأن  من القانون المدني القطري: " يجوز للورثة، بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد، 778المادة  28

يتسلموا بصفة مؤقتة األشياء والنقود التي ال تستلزمها تصفية التركة أو أن يتسلموا بعضًا منها، وذلك في مقابل تقديم كفالة أو 

 بدونها".

 .3/5107من قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري والمعدلة بموجب قانون  0مكرر 394و 394المادة  29

األحكام الصادرة بأداء  -0: " يجوز األمر في الحكم بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة، في األحوال اآلتية: 0كرر م - 394المادة  30

إذا صدر الحكم تنفيذًا لحكم سابق حائز لقوة األمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو  -5النفقات واألجور والمرتبات. 

 -3لم ُيطعن فيه بالتزوير، وذلك متى كان المحكوم عليه خصمًا في الحكم السابق أو طرفًا في السند.  كان مبنيًا على سند رسمي

إذا صدر الحكم لمصلحة طلب  -2إذا ُبني الحكم على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه.  -4إذا أقر المحكوم عليه بنشأة االلتزام. 
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كام أجاز قانون املرافعات املدنية والتجارية ملحكمة الستئنا  يف حال قررت وقف النفاذ املعجل أن تطلب 

  31تقديم كفالة لضامن حق املحكوم له2

 الكفالة االتفاقية (:3) 

 ها التفاق املربم بني الكفيل والدائن دون ان يكون املدين ملزما قانونا او قضاءاوهي الكفالة التي يكون مصدر 

 يم كفيل له لضامن تنفيذ التزامه2بتقد

 (: نتائج التفرقة والتمييز بين أنواع الكفالة بحسب مصدرها.4)

لتي رتبها ج ائتكمن أهمية التمييز بني أنواع الكفالة بحسب مصدرها او األساس الذي تستند اليه يف النتا

من القانون املدين القطري فقد اعترب املرشع الكفالء متضامنني يف  231فبحسب املادة  املرشع عىل هذا المر2

حال كانت الكفالة قانونية أو قضائية أو حتى كانت ذات طبيعة، وذلك عىل عكس الكفالة التفاقية املدنية التي 

 32ق2حال اتفاقهم عىل ذلك، سواء عند ابرام عقد الكفالة او باتفاق لح ليفارض التضامن فيها بني الكفالء ال يف

 ثانيا: أنواع الكفالة بحسب طبيعتها

تنقسم الكفالة بحسب طبيعتها اىل كفالة مدنية بحسب األصل وكفالة تجارية عىل سبيل الستثناء2 ويف ذلك 

ين التجاري، تعترب عمالً مدنياً ولو كان الكفيل كفالة الد-4من القانون املدين القطري عىل أن "  .24نصت املادة 

عىل أن الكفالة الناشئة عن ضامن األوراق التجارية ضامناً احتياطياً، أو عن تظهري هذه األوراق، تعترب  -2تاجرا2ً 

فيل الكمن قانون التجارة القطري عىل ان " تكون الكفالة تجارية إذا كان  15دامئاً عمالً تجارياً"، كام تنص املادة 

يضمن ديناً تجارياً بالنسبة للمدين، أو كان الكفيل تاجراً وله مصلحه يف كفالة الدين، ما مل ينص القانون أو 

التفاق عىل خال  ذلك2 والكفالة الناشئة عن ضامن األوراق التجارية ضامناً احتياطياً أو عن تظهري هذه األوراق 

 تكون دامئاً كفالة تجارية"2

الة تعترب من العامل املدنية، عىل الرغم من ان اللتزام املكفول من املمكن ان يكون فاألصل أن الكف

تجاريا، وهذا الكر يعترب من قبيل الستثناء عىل قاعدة تبعية التزام الكفيل لاللتزام املكفول، بحيث تبقى الكفالة 

لة كأصل ولعل سبب مدنية الكفا لتجار2كفيل جميعهم او بعضهم من اعمال مدنياً حتى لو كان الدائن واملدين وال

مرده اىل ان الكفالة تربعية باألساس، بينام العمل التجاري قائم عىل فكرة املضاربة، فالكفيل متربع والتاجر 

                                                           

ب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له". يشار الى ان هذه المادة اضيفت إذا كان يترت -2التنفيذ في منازعة تتعلق به. 

 .5107لسنة  3بموجب القانون رقم 

 من قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري. 392المادة  31

 .44ص، 5115همام محمد زهران، التامينات االعينية والشخصية، منشورات منشأة المعارف، اإلسكندرية،  32
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وهذان الستثناءان يستدعيان  33بيد ان املرشع القطري أورد استثنائني عىل القاعدة القائلة مبدنية الكفالة، مضارب2

الكفالة حينها من قبيل العامل التجارية، ويتمثل الستثناء األول يف حالة كانت الكفالة ناشئة عن  حقيقة اعتبار

عىل اعتبار ان التزام الضامن الحتياطي وهو كفيل  34ضامن األوراق التجارية عىل سبيل الضامن الحتياطي2

 فيتمثل يف ت املدنية 2 اما الستثناء الثاينللساحب أو للمحيل ، يعترب من اللتزامات التجارية وليس من اللتزاما

حال كون الكفالة ناشئة عن تظهري األوراق التجارية، سواء كانت الكمبيالة والسند ألمر والسند لحامله والشيك 

وغريها من األوراق التجارية األخرى، فالورقة التجارية التي تنتقل ملكيتها بالتظهري، تجعل من املظهر لها كفيال 

 امن مع املدين بالورقة التجارية، واللتزام املارتب يف ذمته باعتباره كفيال يعترب من اللتزامات التجارية وليسبالتض

ولعل أهمية التمييز بني اعتبار الكفالة مدنية او تجارية بحسب األصل او  35املدنية، ألانه يكفل التزاما رصفيا2

ضامن الحالتني، من حيث الختصاص القضايئ والثبات والتالستثناء تكمن يف القواعد التي تطبق يف كل من 

  36ومدى تطبيق قواعد اإلفالس وغريها من أوجه التمييز بني العامل املدنية والعامل التجارية2

 خصائص الكفالة المميزة لها كنظام حمائي شخصي للدائن :المطلب الثالث

م قانونية عرض لتمييز الكفالة عام يشتبه بها من نظنتناول يف هذا املبحث الخصائص املميزة للكفالة، ثم ن

 مختلفة2

 خصائص الكفالة: الفرع األول

يتميز عقد الكفالة بخصائص متيزه عن غريه تتمثل يف كونه من العقود املسامة من جهة أوىل، وأنه من عقود 

افة اىل كونه جهة ثالثة، إض الضامن الشخيص من جهة ثانية، وانه عقد تابع للعقد القائم بني الدائن واملدين من

من العقود امللزمة لجانب واحد من جهة رابعة، وأنه من العقود التربعية من جهة خامسة، وكذلك انه من العقود 

 الرضائية من جهة سادسة2 وسنعرض لهذه الخصائص تباعا فيام ييل2

 أوال: عقد الكفالة من العقود المسماة 

يحكمها2  دين القطري من العقود املسامة التي خصها املرشع بتنظيم قانوينيعترب عقد الكفالة وفق القانون امل

وقد خصص املرشع القطري الكتاب الثاين من القسم األول من القانون املدين للعقود املسامة ويتضمن هذا الكتاب 

                                                           
: " تكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن دينًا تجاريًا بالنسبة للمدين، أو كان الكفيل تاجرًا  من قانون التجارة القطري 92المادة  33

ياطيًا توله مصلحه في كفالة الدين، ما لم ينص القانون أو االتفاق على خالف ذلك. والكفالة الناشئة عن ضمان األوراق التجارية ضمانًا اح

 أو عن تظهير هذه األوراق تكون دائمًا كفالة تجارية". 

من قانون التجارية القطري " تشمل األوراق التجارية الكمبيالة والسند ألمر والسند لحامله والشيك وغيرها من األوراق  448المادة  34

 من أجلها".التجارية األخرى أيًا كانت صفة ذوي الشأن فيها أو طبيعة األعمال التي أنشئت 

 .91السنهوري، مرجع سابق، ص  35

دراسة مقارنة في التشريعين القطري واللبناني"، بحث “فاتن حوى، القانون التجاري: تطور المفهوم واستقالل القواعد القانونية  36

، جامعة  الحسن األول بالمغربمنشور في مجلة القانون واالعمال الدولية الصادرة عن كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ب

 .529، ص5107، المغرب، 5107العدد أغسطس 
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رض لتسمية يث ععدة أبواب، منها الباب الخامس الذي خصصه املرشع لعقد الكفالة باعتباره تأمينًا شخصيًا2 ح

 37هذا العقد "الكفالة" وكذلك للتعريف به واحكامه التفصيلية من اركان واثار مارتبة عىل هذا العقد2

 ثانيا: عقد الكفالة من عقود الضمان الشخصي

نظرا لن الكفالة من التامينات الشخصية ومؤداها التزام الكفيل شخصيا بتنفيذ التزام املدين يف حال عدم 

ن بتنفيذ التزامه، عىل اعتبار ان التزام الكفيل الشخيص يضا  اىل التزام املدين األصيل، مام مينح قيام املدي

الدائن ضامنا شخصيا من الكفيل بالتزامه بالوفاء بالتزام املدين األصيل عند عدم وفائه بالتزامه، فيكون كل من 

عىل  عني العتبار أن رجوع الدائن أول يكوناملدين وكفيه مسؤولني مسؤولية شخصية تجاه الدائن ، مع الخذ ب

املدين األصيل اما رجوعه عىل الكفيل فيكون يف حال عدم وفاء املدين ومبا يجعل من مسؤولية الكفيل مسؤولية 

 38احتياطية2

ويارتب عىل كون الكفالة من عقود الضامن الشخيص أن خطر اعسار املدين مل يتضمن ضامنه متاما من 

ث ان الكفيل نفسه معرض لخطر العسار وعدم تنفيذ التزامه، لذلك يفضل يف حالة الكفالة النظر قبل الكفيل، حي

اىل درجة يسار الكفيل، وذلك لتقليل مخاطر اعساره، ولعل الكفالة التي تقدمها املصار  للمرشوعات التجارية تعد 

 39منوذجا ناجحا للكفيل املورس2

إذا التزم املدين بتقديم كفيل، وجب أن يقدم شخصاً مورساً، ومقيامً  -4عىل أنه "  241ويف ذلك نصت املادة 

وإذا أعرس الكفيل بعد الكفالة، أو مل يعد له موطن  -2يف قطر، وله أن يقدم عوضاً عن الكفيل تأميناً عينياً كافيا2ً 

ط الواجب و يف قطر، وجب تقديم كفيل آخر أو تأمني عيني كا "، بحيث اشارطت يسار الكفيل من ضمن الرش 

 توافرها يف الكفيل2

 ثالثا: عقد الكفالة عقد تابع للعقد القائم بين الدائن والمدين

يعترب عقد الكفالة بني الكفيل والدائن عقدا تابعا للعقد القائم بني الدائن واملدين، لذلك فإن التزام الكفيل 

ويارتب عىل ذلك  40 تابعاً للتزام املدين األصيل2بالوفاء بالتزام املدين يف حال عدم وفاء هذا األخري بالتزامه يعترب

أن التزام الكفيل ل يجوز أن يزيد عىل التزام املدين، او ان يكون اشد منه، حيث ليجوز مثال كفالة اللتزام 

 الطبيعي، ول يجوز أن يكون التزام الكفيل منجزاً يف حالة كان التزام املدين األصيل معلقاً عىل رشط أو مقارناً 

بأجل2 كام ان التزام الكفيل يتبع اللتزام ألصيل للمدين يف انعقاده وصحته وبطالنه، وكذلك مدى قابليته للفسخ، 

واوصافه ووجوده وانقضائه واثاره، وكذلك يف الدفوع التي يدفع بها اللتزام األصيل2 بيد انه يجوز للكفيل أن يلتزم 

                                                           
 من القانون المدني القطري 832الى  818انظر المواد من  37

 .319مرجع سابق، ص ، نبيل سعد، التامينات العينية والشخصية  38

 .53سمير تناغو، مرجع سابق، ص  39

، مطبوعات جامعة االمارات 0معامالت المدنية لدولة االمارات العربية المتحدة، طمحمد إبراهيم بنداري، الكفالة في ضوء قانون ال 40

 41، ص5112االمارات،  -العربية المتحدة، العين
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يل ين، فيلتزم الكفيل بسداد جزء من الدين يف حال مل يقم املدين األصالتزاماً أقل عبئاً من اللتزام األصيل للمد

 بسداد الدين2

ل تكون الكفالة صحيحة إل إذا كان  -4من القانون املدين القطري عىل أنه "  243ويف ذلك نصت املادة 

 مواجهة لتزم الكفيل يفوإذا كانت الكفالة بسبب نقص أهلية املدين وأبطل التزامه، ا -2اللتزام األصيل صحيحا2ً 

ل تجوز الكفالة يف مبلغ أكرب  -4اىل انه "  241الدائن بوفاء الدين املكفول باعتباره مديناً أصلياً"2 كام نصت املادة 

ولكن تجوز الكفالة يف مبلغ أقل  -2مام هو مستحق عىل املدين، ول برشوط أشد من رشوط الدين املكفول2 

 وبرشوط أهون"2

 لكفالة من العقود الملزمة لجانب واحد بحسب االصلرابعا: عقد ا

يعد عقد الكفالة من العقود امللزمة لجانب واحد من حيث األصل، حيث امللتزم يف هذا العقد هو الكفيل وحده 

هو الذي يلتزم بوفاء الدين للدائن أن مل يف بفي حالة عدم وفاء املدين األصيل به، بينام ليلتزم الدائن بأي التزام 

تجاه الكفيل، فعقد الكفالة يلزم الكفيل بضامن الدين يف مواجهة الدائن دون ان يلقي أي التزام عىل عاتق الدائن 

وليغري من كون العقد ملزما لجانب واحد ما تفرضه نصوص القانون عىل  41يف مواجهة الكفيل، وهذا هو األصل2 

ا نصت فهي ليست ناشئة عن عقد الكفالة ذاته، من ذلك مالدائن من بعض اللتزامات القانونية مبناسبة الكفالة، 

من التزام ملقى عىل عاتق الدائن بتسليم الكفيل املستندات الالزمة لستعامل حقه يف الرجوع عىل  222عليه املادة 

 لاملدين، وذلك حني وفائ الكفيل بالدين للدائن، وكذلك إلزام الدائن بالتخيل عن الرهن او الحبس لصالح الكفي

يف حال كان الدين املكفول مضموناً مبنقول مرهون أو محبوس، وقام الكفيل بسداد الدين للدائن2 إضافة اىل 

إلزام الدائن بالقيام باإلجراءات الالزمة لنقل التأمني إىل الكفيل يف حال كان الدين مضموناً بتأمني عقاري، وقامل 

الك مثة مانع من أن يشارط يف الكفالة التزامات تقع عىل عاتق بيد انه ليوجد هن الكفيل بالوفاء بالدين للدائن2

وتكون هنالك مثة التزامات  42الدائن كان يدفع مقابال ماليا نظري الكفالة حينها يكون عقد الكفالة ملزماً للجانبني،

ن لقانون ولميكوالصفة العقدية للكفالة مؤكدة بنص ا 43متقابلة، ويكون كل من الدائن والكفيل ملتزماً نحو اآلخر2

باي حال اعتبارها ترص  بالرادة املنفردة ألنه ل بد ان يتم تبادل ارادتني متطابقتني صادرتني من طريف الكفالة 

 44الكفيل والدائن2

 خامسا: عقد الكفالة من من عقود التبرع بالنسبة للكفيل بحسب االصل

دين األصيل تجاه فالكفيل يتربع عادة بكفالته للبالنسبة إىل الكفيل،  -بحسب األصل  –تعد الكفالة تربعية  

الدائن يف حال عدم وفاء املدين بالتزامه2 أما بالنسبة للطر  الخر يف عقد الكفالة وهو الدائن فالكفالة بالنسبة له 

                                                           
 .48، ص 5112مصادر االلتزام، منشورات كلية القانون بجامعة قطر، الدوحة، –الجزء األول  –جابر محجوب، النظرية العامة لاللتزامات  41

 21المرجع السابق، ص  جابر محجوب، 42

 308نبيل سعد، التامينات العينية والشخصية، مرجع سابق، ص 43

 .52سمير تناغو، مرجع سابق، ص  44
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عقد معاوضة، ألن الدائن يحصل عىل كفالة كضامن شخيص يف مقابل إعطاء الدين للمدين، عىل اعتبار عدم 

ن يكون العوض ألحد طريف العقد بل ميكن اعطاؤه للغري وهو املدين األصيل2  فيشارط يف الكفيل عادة اشاراط ا

ويصح ان تكون الكفالة بأجر إذا اشارط  46اما الهلية املشارطة يف الدائن فهي أهلية التعاقد2 45أهلية التربع، 

 47الكفيل اجراً مقابل كفالته2

 ائيةسادسا: عقد الكفالة من العقود الرض

مل يشارط املرشع القطري شكلية خاصة لنعقاد عقد الكفالة، حيث ينعقد عقد الكفالة مبجرد الارايض ما بني 

من القانون املدين القطري الكتابة  219دون تطلب شكل خاص2 وقد اشارط املرشع يف املادة  48الكفيل والدائن،

 49لالثبات فقط دون النعقاد الذي يتم مبجرد الارايض2

 تمييز الكفالة عما يشتبه بها من النظم القانونية :ع الثانيالفر

تختلف الكفالة عن العديد من النظم القانونية التي قد تشتبه بها، فالكفالة تختلف عن التضامن السلبي بني 

ئن للتنفيذ ااملدينني، ففي الكفالة يكون التزام الكفيل تابعا للتزام املدين األصيل، ويايت احتياطيا بعد ان يلجا الد

عل أموال املدين وليوجد لديه ما يفي بالتزامه، بينام يف التضامن السلبي يكون التزام كل املدينني بتعددهم التزاما 

اصليا بحيث يستطيع الدائن ان ينفذ عىل أموال أي من املدينني بكامل الدين لوجود تضامن بينهم، عىل اعتبار 

سار وضامن الوفاء باللتزام ، حيث تعدد املدينني يؤمن الدائن ضد خطر إع ان تقرير التضامن السلبي هدفه تسهيل

أحدهم، فيستطيع الدائن مطالبة باقي املدينني او أي منهم بكامل دينه عىل اعتبار التضامن السلبي من قبيل 

ىل قدم ع التامينات الشخصية التي تضمن الوفاء بالدين، فيتحقق الضامن عن طريق تعدد املدينني باللتزام

كام تختلف الكفالة عن النابة الناقصة يف الوفاء،  50املساواة وذلك ن طريق ضم ذمتني أو أكرث يف الوفاء بالدين2

يع حيث يارتب عىل النابة الناقصة التزام املناب اىل جانب التزام املنيب بحيث ليعترب املناب كفيال للمنيب ول يستط

ه لمنيب، عىل عكس الكفالة التي تخول الكفيل الحتجاج بدفوع املدين تجاالحتجاج بالدفوع الشخصية التي ل

الدائن2 وتعر  اإلنابة يف الوفاء بأنها اتفاق ثاليث األطرا  وهم الدائن )ويسمى املناب لديه ( واملدين )ويسمى 

ائن بدلً من املدين، داملنيب( وشخص أجنبي عن الدين )ويسمى املناب(، بحيث يتعهد هذا األجنبي بالوفاء بالدين لل

وينشا عن هذه العملية  نشوء التزام جديد بوفاء الدين عىل عاتق الشخص األجنبي عن الدين املناب، يقوم إىل 

جانب التزام املدين األصيل املنيب ، ويكون للدائن حينها مدينان يلتزم كل منهام بأداء كل الدين، مام يحقق له 

                                                           
 .32، ، ص0797، دون ذكر للناشر، القاهرة، 3محمود جمال الدين زكي، التأمينات الشخصية والعينية، ط 45

 .39سمير تناغو، مرجع سابق، ص  46

 .35، ص5112مصر،  –فالة في القانون المدني، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى مصطفى حجازي، عقد الك  47

جوزف عجاقة، الكفالة وفقا الحكام قانون الموجبات والعقود، دراسة منشورة في مجلة العدل التي تصدر عن نقابة المحامين في  48

 .323، ص5115، بيروت، 5115سنة  – 4بيروت، العدد 

 .58ع سابق، صسمير تناغو، مرج 49

 542االحكام العامة لاللتزام في القانون القطري، مرجع سابق، ص  -5ج –جابر محجوب، النظرية العامة لاللتزام  50
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يث يستطيع مطالبة أي منهام بوفاء كامل الدين، وإذا قام أحد هذين املدينني ضامنا يؤمن له حصوله عىل حقه بح

)املناب أو املنيب( بوفاء الدين فإن الدين ينقيض2 وتسمى اإلنابة يف هذه الحالة باإلنابة الناقصة، نظرا لعدم ابراء 

إىل جانب اللتزام  التزام جديد يقوم ذمة املدين األصيل عند تعهد األجنبي بالوفاء، فاإلنابة الناقصة تؤدي اىل إنشاء

األصيل ول تؤدي البتة إىل انقضاء اللتزام األصيل اوبراءة ذمة املدين منه، وهذه النابة الناقصة تختلف كام عرضنا 

عن الكفالة التي يكون فيها التزام أصيل قائم يف ذمة املدين ويف حال مل يتم الوفاء من قبله يلجأ الدائن اىل 

  51حينها لتنفيذ التزامه بالوفاء بدل من املدين2الكفيل 

وتختلف الكفالة أيضا عن فكرة التعهد عن الغري، حيث يارتب عىل التعهد عن الغري التزام املتعهد أصليا بجعل 

ام ز الغري يقبل التزاما معينا ولهذا الغري حرية قبول او رفض ما تعهد به املتعهد، فيختلف حينها التزام املتعهد عن الت

  52الغري، بعكس الكفيل الذي يستند التزامه اىل التزام املدين األصيل ويتبعه ويضمن تنفيذه2

 من القانون املدين القطري عىل أنه: 412ويف ذلك نصت املادة 

 إذا تعهد شخص آلخر أن يجعل الغري يلتزم بأمر معني، التزم هو بتعهده دون ذلك الغري2 -4" 

اللتزام، التزم املتعهد بتعويض املتعهد له عام يناله من رضر بسبب إخالله بهذا وإذا رفض الغري تحمل  -2 

 التعهد، وذلك ما مل يقم هو بنفسه باألمر املتعهد به، إذا كان ذلك يف مقدوره ول يسبب رضًرا للمتعهد له2

ه ما مل ه من وقت رضائأما إذا قبل الغري التعهد، فإنه يتحمل به وتربأ منه ذمة املتعهد، ويكون تحمله ب -3 

  ."يثبت أنه قصد إسناد أثر هذا الرضا إىل وقت صدور التعهد

وهذا يعني تعهد شخص لشخص آخر بالحصول عىل موافقة شخص ثالث بأن يلتزم هذا األخري بأمر معني، 

لطر  الثاين2 ا مام يعني ان أثر التعهد مقترص عىل طرفيه بحيث يكون املتعهد هو امللتزم تجاه املتعهد له وهو هنا

أما الشخص الثالث وهو املتعهد عنه فال يلتزم بيشءحيث يستطيع رفض اللتزام او قبوله وميكن أن يقبله، فإذا 

قبل املتعهد عنه التعهد انقىض التزام املتعهد، بحيث ل يكون هذا األخري ضامنًا بعد ذلك تنفيذ الشخص الثالث 

بينام  لتعهد عن الغري والكفالة، حيث فالكفيل يضمن تنفيذ اللتزام األصيلللتعهد من عدمه، وهنا يربز الفرق بني ا

 .53املتعهد عن الغري ليضمن ذلك، وان حصل ذلك أي ضمن التنفيذ أصبح حينها املتعهد كفيالً 

 خاتمة:

ن و عرضنا يف هذه الدراسة للحامية القانونية التي كفلها املرشع للدائن من منظور احكام الكفالة يف القان

املدين القطري، عىل اعتبار الكفالة من قبيل التامني الشخيص الذي يقدمه املدين للدائن كضامن خاص يتقدم 

 2منزلة عن الضامن العام للدائنني الذي تكتنفه مخاطر عديدة

                                                           
 375االحكام العامة لاللتزام في القانون القطري، مرجع سابق، ص  -5ج –جابر محجوب، النظرية العامة لاللتزام  51

 .37صمحمود جمال الدين زكي، مرجع سابق،  52
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 ويف خالصة دراستنا هذه توصلنا اىل مجموعة من النتائج والتوصيات كام ييل:

 أوال: النتائج:

من التامينات الشخصية التي يقدمها املدين للدائن كضامن خاص يتقدم منزلة عن الضامن أن الكفالة  -4

 العام للدائنني الذي تكتنفه مخاطر عديدة2

 أن التأمينات الشخصية اسبق ظهورا من التامينات العينية ولعبت دورا هاما يف حامية حقوق الدائن2 -2

صيل كفيل بتنفيذ اللتزام األصيل يف حال عدم تنفيذ املدين األ ان الكفالة كنظام قانوين مؤداه ان يقوم ال -3

 له2

 ان الكفالة تفارض تحديد طبيعة ومضمون اللتزام يف عقد الكفالة ذاته2 -1

ان صور اللتزام املكفول تتنوع حسب طبيعة اللتزام، فمن املمكن ان يكون اللتزام عبارة عن دفع مبلغ  -5

 ري النقود، او يكون التزاما بعمل أو بالمتناع عن عمل2 من النقود، او إعطاء يشء غ

ان مصادر اللتزام األصيل املكفول تتعدد حسب مصادر اللتزام املختلفة، ارادية كانت او  غري ارادية،  اما  -.

 مصدر اللتزام الناشئ عن عقد الكفالة فمصدره عقد الكفالة

، او بتقديم الكفيل، سواء كان القانون او التفاق او القضاء ان الكفالة تتنوع بحسب مصدر التزام املدين -1

 2بحسب طبيعة الكفالة سواء كانت مدنية او تجارية

ان تقسيامت الكفالة بحسب مصدرها تنقسم اىل كفالة قانونية وكفالة قضائية وكفالة اتفاقية، ولهذا التقسيم  -2

 حسب نوعها2أهمية مرتبطة بالثر القانوين املارتب عىل الكفالة ب

ان للكفالة خصائصها املميزة لها كنظام حاميئ شخيص للدائن، والتي تنطلق من كون الكفالة من العقود  -9

التي خصها املرشع القطري بتنظيم قانوين متكامل تجعل منه من العقود املسامة، والرضائية التي لتشارط شكال 

هو عتباره عقدت تابعت للعقد القائم بني الدائن واملدين، و معينا، عالوة عىل كونه عقود الضامن الشخيص، وكذا ا

 من العقود امللزمة لجانب واحد إضافة اىل كونه من عقود التربع بالنسبة للكفيل بحسب األصل2

ان الكفالة تتميز بخصائصها عن كثري من األنظمة القانونية كالتضامن السلبي والنابة الناقصة يف الوفاء  – 41

 التعهد عن الغري  وكذا عن نظام

 ثانيا: التوصيات:

تطوير النظام القانوين للكفالة بتوفري مزيد من الضامنات لحامية مصالح الدائن خاصة فيام يتعلق بالحالت  -4

 التي يتعرث فيها الكفيل عن القيام بالتزامه يف حال مل يف املدين األصيل بالتزامه2
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فالة ل تثبت الكمن القانون املدين القطري والتي تنص عىل أن "  219النظر يف إمكانية تعديل نص املادة  -2

إل بالكتابة، ولو كان من الجائز إثبات اللتزام األصيل بالبينة" ، بحيث تعطى الكفالة ضامنات إضافية لحامية 

 طرفيها، بان تكون الكتابة لالنعقاد وليس فقط لالثبات2

 :من القانون املدين القطري والتي تنص عىل أنه 241النظر يف إمكانية تعديل نص املادة  -3

م ر، وله أن يقدـــــــإذا التزم املدين بتقديم كفيل، وجب أن يقدم شخصاً مورساً، ومقيامً يف قط -4"  

وإذا أعرس الكفيل بعد الكفالة، أو مل يعد له موطن يف قطر، وجب  -2وضاً عن الكفيل تأميناً عينياً كافيا2ً ــــــــع

كفيل آخر أو تأمني عيني كا "، بحيث يجب ان يتم تحديد معيار منضبط ليسار الكفيل من عدمه واهمية  تقديم

 وال معينة يف دولة قطر2ـــــاشاراط ان يكون لديه مورد دخل له يف الدولة او أم

ن الكفالة مالنظر يف تدعيم فكرة الكفالة التضامنية وكذلك الكفالة العينية باعتبارها ضامنات اكرث قوة  -1

 العادية2
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 العامة املنفعة ذات املستهلك حامية جمعيات  تدبري سلطة

 

 العامة المنفعة ذات المستهلك حماية جمعيات تدبير سلطة

 ،2142 نوفمبر 41 خــــبتاري 224221.2 مــــرق ومــــبالمرس الملحق خالل من 

 التي مستهلكال حماية لجمعيات النموذجي األساس النظام بتحديد القاضي 

 العامة المنفعة بصفة لها االعتراف يمكن

 

 
 السويسي –والاجتماعية  والاقتصادية القانونية العلوم بكلية أستاذ

 الرباط - الخامس محمد جامعة 

 

 المقدمة

ناحي م بشكل عام والوطنية بشكل خاص، تنامي ظاهرة تدخل املجتمع املدين يف جل ،عرفت الساحة الدولية

الحياة السياسية والقتصادية والجتامعية؛ لعتبارات تتعلق بالحس باملسؤولية يف خدمة املصلحة العامة، أو يف 

تحقيق املصالح الخاصة التي تتميز بالتعدد والتنوع من جهة، وبالتداخل والتعقيد من جهة أخرى، مام يفرض البحث 

ة2 وتتزايد قيمة هذه الحامية عندما يتعلق األمر مبصالح يف اآلليات املناسبة لحامية كل مصلحة عىل حد

املستهلكني، والتي تشكل من حيث الواقع، حيزا مهام يف العالقات القتصادية، خصوصا عندما يتم ربط هذه 

املصالح مبفهوم املنفعة العامة؛ حينها يكون من الالزم البحث، ليس فقط يف جميع وسائل الحامية بل أيضا الوقاية 

كفيلة بتحقيق هذه املنفعة، سواء بشكل مبارش أو غري مبارش وسواء عرب تدخل الدولة أو عرب تدخل الخواص، ال

 متاشيا مع التوجه القايض باعتامد السياسات التشاركية يف تدبري الشأن العمومي كمفهوم عام2    

القواعد  ع لها مجموعة منوتبعا لذلك، سعى املرشع املغريب إىل البحث يف آليات حامية املستهلك، فوض

القانونية، حاول أن يراعي فيها مبدأ "القاعدة القانونية قاعدة اجتامعية"؛ ابتغاء مسايرة الترشيع سلوَك املجتمع 

تأثريا وتأثرا2 وأن يحدد األشخاص الخاصة الكفيلة بتطبيق هذه القواعد عىل أرض الواقع عىل نطاق واسع؛ إذ مل 

خل األشخاص العامة، بل امتد األمر ليشمل األشخاص الخاصة كذلك، كام هو الحال يقترص األمر عىل مجرد تد 

 بالنسبة لجمعيات حامية املستهلك ذات املنفعة العامة2  

 وتحقيقا لهذه الغاية، تم وضع القوانني اآلتية: 
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 ؛(54)املتعلق بحق تأسيس الجمعيات 4952نونرب  21الصادر بتاريخ  .4252231الظهري الرشيف رقم 

 ؛ (55)املنظم لحق تأسيس الجمعيات 4952نوفمرب  45الصادر بتاريخ  224221.2املرسوم رقم 

 ؛ (56)القايض بتطبيق الظهري الرشيف أعاله 2115يناير  41الصادر بتاريخ  2-11-9.9املرسوم رقم 

  ؛(57)2144فرباير  42القايض بتحديد تدابري لحامية املستهلك، الصادر بتاريخ  34212القانون رقم 

القايض بتحديد النظام األساس النموذجي  2142نونرب  41( الصادر بتاريخ 2-42-1.2امللحق باملرسوم )رقم 

 2 (58)لجمعيات حامية املستهلك التي ميكن العارا  لها بصفة املنفعة العامة

دد والتنوع عويالحظ متيز اإلطار الترشيعي، الذي خص به املرشع مساهمة الخواص يف حامية املستهلك، بالت

والتدرج؛ إذ يشتمل عىل قانونني وظهري ومراسيم وملحق مبرسوم، مع استحضار بعض اإلحالت املبارشة عىل 

 4952و 4943، كل ذلك ارتبط بأزمنة مختلفة متثلت يف السنوات (59)قوانني أخرى مثل ظهري اللتزامات والعقود

 نسجام لكنها تبقى غري متكاملة يف جزئياتها2، كام تضمن مقتضيات تنحو نحو ال 2142ثم  2144و 2115و

واملُستنتَج من هذا، أنه ما كان هذا التعدد والتنوع والتدرج عىل مستوى املرجعية القانونية، إل ليشكل دليال 

عىل أهمية هذه جمعيات حامية املستهلك بداية، وعىل تفردها دون سواها من األشخاص الخاصة، يف تحقيق 

يب الرامية إىل حامية املستهلك انتهاء؛ وهي غاية ل ميكن بلورتها عىل أرض الواقع إل عرب متكني غاية املرشع املغر 

هذه الجمعيات من مجموعة من الصالحيات التي تتطلب ربطها بنوع من السلطة التي ل ميكن أن تخرج يف 

                                                           
الموافق  0398جمادى األولى  02مكرر الصادرة بتاريخ  5414المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، ج.ر.ع  0.28.392الظهير الشريف رقم  - 54

وال سيما  5115يوليوز  53بتاريخ  0-15-512الصادر بتنفيذه ظ.ش.ر  92-11. كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 0728نبر نو 59ل 

 .5875، ص. 5115أكتوبر  01في  2142منه، ج.ر عدد  7الفصل 

لنظام األساسي النموذجي ( القاضي بتحديد ا5105نونبر  04) 0433من ذي الحجة  09الصادر بتاريخ  5.05.425المرسوم رقم  - 55

 (.5105دجنبر  01) 0434محرم  52بتاريخ  2109لجمعيات حماية المستهلك التي يمكن االعتراف لها بصفة المنفعة العامة، ج.ر.ع 

منه على أنه: تؤسس بين المنخرطين في هذا النظام األساسي والذين سينخرطون  0الذي تنص المادة  5.05.425المرسوم رقم  

( المنظم لحق 0728نوفمبر  02)  0398جمادى األولى  3الصادر في  0.28.392معية طبقا ألحكام الظهير الشريف رقم الحقا، ج

 تأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه؛

جمادى  3الصادر في  0.28.392( لتطبيق ظ.ش.ر 5112يناير  01) 0452ن ذي القعدة م 58الصادر في   5.14.727المرسوم رقم  - 56

 . 5112غشت  0الصادرة بتاريخ  2337( المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، ج.ر.ع 0728نونبر  02) 0398األولى 

من ربيع  04بتاريخ  0.00.13ف رقم القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، الصادر بتنفيذه الظهير الشري  30.18القانون رقم  - 57

 .0195، ص. 5100أبريل  9في  2735(،ج.ر.ع 5100فبراير  08)  0435األول 

يد النظام األساس النموذجي ( بتحد5105نوفمبر  04) 0433من ذي الحجة  09الصادر في  5.05.425رقم  بالمرسومالملحق  - 58

 .5105دجنبر  01في  2019لجمعيات حماية المستهلك التي يمكن االعتراف لها بصفة المنفعة العامة، ج.ر.ع 

المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، على أنه: "وتجري عليها )أي الجمعيات(  0.28.392ظ.ش رقم  0تنص الفقرة الثانية من الفصل  - 59

قواعد القانونية العامة المطبقة على العقود وااللتزامات". مما يقتضي الرجع إلى ظهير االلتزامات والعقود الصادر فيما يرجع لصحتها ال

المتعلق بالضمانات المنقولة الصادر  50.08( كما تم تعديله آخر مرة بموجب القانون رقم 0703أغسطس  05) 0330رمضان  7في 

شعبان  02بتاريخ  2990(؛ الجريدة الرسمية عدد 5107أبريل  09) 0441شعبان  00ريخ في بتا 0.07.92بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .5128( ص 5107أبريل  55) 0441

http://adala.justice.gov.ma/production/html/ar/165635.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/ar/171396.htm
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 2(60)امعيةاألنظمة ذات الاركيبة الجوالرقابية، كام هو متعار  عليه يف  جميع األحوال من دائرة التقرير والتنفيذ

والسلطة التي تعني موضوع هذه الدراسة؛ هي السلطة التنفيذية لجمعية حامية املستهلك والتي متكنها من تحقيق 

2 وهي السلطة (62)أو الخاصة بها دون غريها (61)أهدافها؛ سواء املشاركة بينها وبني أي نوع آخر من أنواع الجمعيات

 2(63)عيا بسلطة التدبري، واملوكلة إىل مجلس إدارة جمعية حامية املستهلك ذات املنفعة العامةاملعرب عنها ترشي

؛ اعتبارا لتعلقها بإحدى أهم السلط التي يتصف بها أي (64)أهمية دراسة سلطة تدبري هذه الجمعياتوتأيت 

ها، عىل ارة أهم وأقوى جهاز فينظام ذا تركيبة جامعية يقوم عىل املبادئ الدميوقراطية، والتي يعترب مجلس اإلد

2 مام يتطلب تحديد مفهوم سلطة تدبري جمعية حامية املستهلك ذات املنفعة العامة (65)األقل من الناحية العملية

 رشوط مامرستها )املبحث الثاين(2 ونطاقها )املبحث األول( ثم

 مفهوم سلطة التدبير وأهدافها: المبحث األول

                                                           
الجمع العام العادي والجمع العام االستثنائي ومجلس اإلدارة والمكتب بحسب المادة  تتكون أجهزة جمعية حماية المستهلك من - 60

من  00ع العام العادي أو الجمع العام االستثنائي أعلى جهاز تقريري في الجمعية، ...". تبعا للمادة من الملحق أعاله. ويعتبر الجم 01

 الملحق عينه.

بشكل عام على أن: "الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين  -المعدل- 0728من ظ.ش لسنة  0وينص الفصل  - 61

 لغاية غير توزيع األرباح فيما بينهم.أو عدة أشخاص الستخدام معلوماتهم أو نشاطهم 

 وتجرى عليها فيما يرجع لصحتها القواعد القانونية العامة المطبقة على العقود وااللتزامات".

من الملحق بصفة عامة في حماية الحقوق األساسية للمستهلك كما  2تتمثل أهداف جمعيات حماية المستهلك بحسب المادة  - 62

المشار إليه أعاله، المتمثلة في: الحق في اإلعالم؛ الحق في حماية مصالحه  30.18القانون رقم  تم التنصيص عليها بمقتضى

 االقتصادية؛ الحق في التمثيلية؛ الحق في التراجع؛ الحق في االختيار؛ الحق في اإلصغاء إليه. 

مجلس مكون من خمسة عشر متصرفا على  على أنه "يتولى إدارة الجمعية 5.05.425من الملحق بالمرسوم رقم  04تنص المادة  - 63

 األكثر، ينتخبون جميعا من طرف الجمع العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 

 يتداول مجلس اإلدارة في جميع القضايا التي تهم الجمعية، ويتمتع بجميع السلط لتدبيرها في جميع الظروف".

س بين المنخرطين في هذا النظام األساسي والذين سينخرطون الحقا، جمعية طبقا من الملحق على أنه: "تؤس 0تنص المادة  - 64

ما ( المنظم لحق تأسيس الجمعيات، ك0728نوفمبر  02)  0398جمادى األولى  3الصادر في  0.28.392ألحكام الظهير الشريف رقم 

 منه". 024القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وال سيما المادة  30.18تم تغييره وتتميمه، والقانون رقم 

من ظ.ش أعاله استعملت مصطلح "القوانين األساسية" بدل األنظمة األساسية، وهي تسمية  2من الفصل  3مع العلم أن الفقرة 

استعملت أيضا مصطلح "  03من المادة  2لشركات التجارية مثال. كما أن المادة  الفقرة معيبة، خالفا لما هو عليه الحال بالنسبة ل

 النظام األساسي".

من الملحق استعملت مصطلح النظام األساسي حيث جاء فيها: "يمنح رئيس الجمعية التفويض لحامل النسخ األصلية  59كما أن المادة 

 الالزمة إليداعها لدى السلطات المعنية وفق التشريع الجاري به العمل". لهذا النظام األساسي من أجل استكمال المساطر

الجمع العام العادي والجمع العام االستثنائي ومجلس اإلدارة والمكتب بحسب المادة  تتكون أجهزة جمعية حماية المستهلك من - 65

من  00أعلى جهاز تقريري في الجمعية، ...". تبعا للمادة  من الملحق أعاله. ويعتبر الجمع العام العادي أو الجمع العام االستثنائي 01

 الملحق عينه.

http://adala.justice.gov.ma/production/html/ar/165635.htm
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ة مفاهيم، اختلفت بحسب الزاوية التي يُنظر منها إليه؛ سواء اقتصادية أكانت أم اتخذ التدبري أو التسيري عد

اجتامعية أم سياسية أم إدارية، وقد تختلف هذه األخرية بحسب طبيعة األشخاص الذين ميارسونها؛ فقد يكونون 

 أشخاصا عامة أو أشخاصا خاصة2 

تُخضع التسيري؛ من جهة، إىل قوانني أو ( 66)يةوميكن تحليل هذه الوضعيات بالستناد إىل عدة تيارات فكر

نا؛ لرتباطه وتعتربه من جهة أخرى، علام وفقواعد أو أصول علمية قابلة للتطبيق عىل مختلف النشاطات اإلنسانية، 

بباقي املعار  يف جميع الدراسات، مثل علوم القتصاد واملحاسبة والرياضيات والجتامع والنفس والسياسة 

إلعالم اآليل واألنرثوبولوجيا2 وأنه ذا دللة وظيفية؛ لتعلقه بعمليات التنظيم واإلدارة والتخطيط والقيادة والتصال وا

بالتطور؛ لتعلق استمراريته بوجود إدارة يف حد ذاتها، بل وبحكامة التسيري كذلك2 كام أنه وأنه يتميز والرقابة2 

   2(67)قيامه عىل عنرص حسن األداء يجمع بني معطيي العقالنية واإلنسانية، باإلضافة إىل

هذا عن التدبري بشكل عام، لكن ارتباطا مبوضوع الدراسة، تتطلب مناقشة سلطة التدبري يف عالقتها بجمعيات 

حامية املستهلك ذات املنفعة العامة )املطلب األول( ويف ارتباطها بأهدا  منح هذه السلطة )املطلب الثاين(، مع 

" باعتباره مفهوما ضيقا ل يشري يف حقيقته إل إىل مجموعة gestion"ييز الحاصل بني التسيري التملفت النتباه إىل 

" باعتباره مفهوما أوسع؛ يَجـُبُّ مفهوم التسيري باإلضافة management" من تقنيات عمليات التسيري، وبني التدبري

 إىل القدرات والكفاءات القيادية التي يجب أن تتحقق يف املسري2 

 مطلب األول: مفهوم سلطة التدبير في جمعيات حماية المستهلك ذات المنفعة العامة ال

سبقت اإلشارة إل أن مفهوم السلطة يتخذ أكرث من مظهر؛ فتكون السلطة مبوجبه إما سلطة تقريرية وإما 

 ة أو التدبريية2 يسلطة رقابية وإما سلطة تنفيذية التي يعرب عنها يف مواقع أخرى بالسلطة اإلدارية أو التسيري

ن الحديث ـــــذه؛ باعتبارها موضوع هذا البحث )الفقرة الثانية(، ل بد مـــــه مفهوم سلطة التدبريوقبل تحديد 

ه هذه ؛ لكونها اإلطار الذي متارس يف ظلةـــــمفهوم جمعية حامية املستهلك املعار  لها بصفة املنفعة العامعن 

 ة )الفقرة األوىل(2 ــــالسلط

 الفقرة األولى: مفهوم جمعية حماية المستهلك المعترف لها بالمنفعة العامة

يتطلب لتحديد مفهوم جمعية حامية املستهلك املعار  لها باملنفعة العامة، تفكيك عنارص هذه التسمية؛ من 

 ا(2 ث)ثال مفهوم املنفعة العامة)ثانيا( ثم  مفهوم حامية املستهلك)أول( و مفهوم الجمعيةحيث تحديد 

                                                           
 يمكن الرجوع في ذلك إلى المدرسة الكالسيكية ومدرسة العالقات اإلنسانية ومدرسة التسيير.  - 66

 ساحة المركزية بنولمزيد من التفصيل، يراجع عبد الرزاق بن حبيب: اقتصاد وتسيير المؤسسة، ديوان المطبوعات الجامعية، ال - 67

م(؛ حجان: محاضرات 5110. اإلسكندرية : دار الجامعة الجديدة للنشر،  )اإلدارة المدرسيةدياب إسماعيل محمد. ؛ 5115عنكون، الجزائر، 

 لمقياس علم المنضمات؛ سمير ميموني: محاضرات أستاذ المحاضر لمقياس تاريخ الوقائع اإلقتصادية ثم

3855.html-team.com/forum/archive/index.php?t-http://www.social http://etudiantdz.net/vb/t20723.html; 

http://etudiantdz.net/vb/t20723.html;
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 أوال: مفهوم الجمعية

تُعترب الجمعية اتفاقا لتحقيق تعاون مستمر بني شخصني أو عدة أشخاص لستخدام معلوماتهم أو نشاطهم 

2 ويعترب عدم استهدا  4952من ظ2ش لسنة  4لغاية غري توزيع األرباح فيام بينهم، بحسب الفقرة األوىل من الفصل 

 2(68)جموعة من املؤسسات القانونية األخرى التي تتخذ شكل تجمعاتالربح ضابطا أساسيا ومميزا لها عن م

وتجري عىل صحة الجمعية، القواعد القانونية العامة الواردة يف قانون اللتزامات والعقود، تبعا للفقرة الثانية 

كان ، وهي األر (70)أهلية اللتزام والرىض واملحل والسبب؛ (69)من ق2ل2ع 2أعاله؛ وهي، بحسب الفصل  4من 

املتطلبة لصحة جميع التفاقات مبا فيها الجمعية، باإلضافة إىل الشكلية أو التسليم متى نُص عليهام رصاحة من 

 2  لكن هل تُتَطلب الشكلية كذلك لصحة تأسيس الجمعية؟(71)قبل املرشع أو من قبل املتعاقدين

                                                           
يعد عدم استهداف تحقيق الربح ألعضائها يجعلها تشكل أقصى درجات التعاون، خالفا لما هو عليه الحال لبعض التجمعات األخرى  - 68

كانت ال تستهدف تحقيق الربح لحسابها إال أنها ترمي خدمة أعضائها مثل التعاونيات والتعاضديات، كما أنها تختلف بشكل كبير  التي وإن

 من ظ.ل.ع الذي جاء فيه:  785عن الشركات التجارية التي ترمي باألساس تحقيق األرباح استنادا إلى نص الفصل 

موالهم أو عملهم أو هما معا، لتكون مشتركة بينهم، بقصد تقسيم الربح الذي قد "الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أ

المتعلق بباقي الشركات التجارية األخرى  2-72المتعلق بشركات المساهمة والقانون  09-92ينشأ عنها". مع مراعاة أحكام القانون 

 خصوصا الشركة ذات المسؤولية المحدودة المكونة من شريك وحيد. 

 من ق.ل.ع على أنه: "األركان الالزمة لصحة االلتزامات الناشئة عن التعبير عن اإلرادة هي: 5ص الفصل ين - 69

 األهلية لاللتزام؛ -0

 تعبير صحيح عن اإلرادة يقع على العنصر األساسية لاللتزام؛ -5

 شيء محقق يصلح ألن يكون محال لاللتزام؛ -3

 سبب مشروع لاللتزام". -4

: "كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو اآلداب العامة أو قد 0728.ش لسنة من ظ 3الفصل  - 70

 .يهدف إلى المس بالدين اإلسالمي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكي أو تدعو إلى كافة أشكال التمييز تكون باطلة"

دائية بالنظر في طلب التصريح ببطالن الجمعية المنصوص عليه في الفصل : "تختص المحكمة االبت0728من ظهير  9وينص الفصل 

 .الثالث أعاله

كما تختص أيضا في طلب حل الجمعية إذا كانت في وضعية مخالفة للقانون. وذلك سواء بطلب من كل من يعنيه األمر أو بمبادرة من 

 .النيابة العامة

 .اإلجراءات التحفظية بإغالق األماكن ومنع كل اجتماع ألعضاء الجمعية" وللمحكمة بالرغم من كل وسائل الطعن أن تأمر ضمن

من ق.ل.ع على أنه: عندما تشترط الكتابة لصحة تصرف قانوني، يمكن إعدادها وحفظها بشكل إلكتروني وفق  5.0ينص الفصل  - 71

 .71أدناه2-417 و 1-417الشروط المنصوص عليها في الفصلين 

منه بيان مكتوب بيده، أن يقوم بتحريره بشكل إلكتروني إذا كان من شأن شروط تحريره ضمان أنه الوحيد  يمكن للملتزم، عندما يطلب

 الذي يمكنه القيام بذلك.

غير أن الوثائق المتعلقة بتطبيق أحكام مدونة األسرة والمحررات العرفية المتعلقة بالضمانات الشخصية أو العينية، ذات الطابع المدني 

 ، ماعدا المحررات المنجزة من لدن شخص ألغراض مهنته".71 تخضع ألحكام هذا القانونأو التجاري ال
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اة ارط يف الوقت نفسه مراعلكل شخص حرية تأسيس الجمعيات، لكنه يش 4952من ظهري  2يعطي الفصل   

والذي ألزم الجمعية بتقديم ترصيح وأنه عند استيفائه لإلجراءات املنصوص  (72)من القانون ذاته 5مقتضيات الفصل 

يوما، ويف حالة عدم تسليمه داخل هذا  1.عليها يف هذا الفصل، يسلم الوصل النهايئ وجوبا داخل أجل أقصاه 

  .(73)طها وفق األهدا  املسطرة يف قوانينهااألجل جاز للجمعية أن متارس نشا

 أن يتم الترصيح بالجمعية بصفة قانونية؛ ( 74)4952من ظهري  .ويشارط الفصل 

                                                           
على أنه: "يجوز تأسيس جمعيات األشخاص بكل حرية ودون سابق إذن بشرط أن تراعى في ذلك  0728من ظهير  5ينص الفصل  - 72

 ".2مقتضيات الفصل 

ل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة اإلدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية على أنه: "يجب أن تقدم ك 0728من ظهير  2ينص الفصل  - 73

مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة 

لك رفقة به المشار إليها في الفقرة الثالثة بعده، وذبالمحكمة االبتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور وكذا نسخا من الوثائق الم

 .قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند االقتضاء

يوما وفي حالة  21وعند استيفاء التصريح لإلجراءات المنصوص عليها في الفقرة الالحقة يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 

 .ة أن تمارس نشاطها وفق األهداف المسطرة في قوانينهاعدم تسليمه داخل هذا األجل جاز للجمعي

  ويتضمن التصريح ما يلي:

 إسم الجمعية وأهدافها؛ -

 الئحة باألسماء الشخصية والعائلية وجنسية وسن وتاريخ ومكان ازدياد ومهنة ومحل سكنى أعضاء المكتب المسير؛ -

 الصفة التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان؛ -

 من بطائقهم الوطنية أو بطائق اإلقامة بالنسبة لألجانب ونسها من بطائق السجل العدلي؛ صورا -

 مقر الجمعية؛ -

عدد ومقار ما أحدثته الجمعية من فروع ومؤسسات تابعة لها أو منفصلة عنها تعمل تحت إدارتها أو تربطها بها عالئق مستمرة وترمي  -

 إلى القيام بعمل مشترك؛

يح المشار إليه في الفقرة األولى من هذا الفصل القوانين األساسية وتقدم ثالثة نظائر عن هذه الوثائق إلى مقر وتضاف إلى التصر

 .السلطة اإلدارية المحلية التي توجه واحدة منها إلى األمانة العامة للحكومة

القوانين األساسية والئحة األعضاء ويمضي صاحب الطلب تصريحه وكذا الوثائق المضافة إليه ويشهد بصحتها وتفرض على كل من 

 .بالنسبة للحجم ، باستثناء نظيرين –المكلفين بإدارة الجمعية أو تسييرها حقوق التنبر المؤداة 

وكل تغيير يطرأ على التسيير أو اإلدارة أو كل تعديل يدخل على القوانين األساسية وكذا إحداث مؤسسات فرعية أو تابعة أو منفصلة، 

به خالل الشهر الموالي وضمن نفس الشروط، وال يمكن أن يحتج على الغير بهذه التغييرات والتعديالت إال ابتداء من يجب أن تصرح 

 .اليوم الذي يقع فيه التصريح بها

تاريخ الوفي حالة ما إذا لم يطرأ أي تغيير في أعضاء اإلدارة يجب على المعنيين باألمر أن يصرحوا بعدم وقوع التغيير المذكور وذلك في 

 .المقرر له بموجب القوانين األساسية

 .ويسلم وصل مختوم ومؤرخ في الحال عن كل تصريح بالتغيير أو بعدمه"

كل جمعية صرح بتأسيسها بصفة قانونية يحق لها أن تترافع أمام المحاكم وأن تقتني "على أنه:  0728من ظهير  2الفصل ينص  - 74

 بعوض وأن تمتلك وتتصرف فيما يلي:

 اإلعانات العمومية؛ . 1

 . واجبات انخراط أعضائها؛ 2

 . واجبات اشتراك أعضائها السنوي؛ 3
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ليك يكون لها حق الارافع والتقايض والتملك والترص  يف اإلعانات العمومية والخاصة ويف واجبات 

خصصة لتسيريها وعقد اجتامعات أعضائها ويف النخراط والشاراك ويف املساعدات ويف املقرات واألدوات امل

 املمتلكات الرضورية ملامرسة وإنجاز أهدافها2 

ويالحظ أن هذا الفصل أخرج التسيري من دائرة الصالحيات املتوقفة مامرستها عىل الترصيح القانوين 

بول الترصيح ق للجمعية2 لكن هل يكفي يف قيام الجمعية مجرد تقديم الترصيح بها بشكل قانوين أم يتطلب

 واملوافقة عليه؟

الجمعية بتقديم ترصيح وحسب، بل اشارط استيفاءه إجراءات أعاله، مل يلزم  4952من ظهري  2إن الفصل 

يوما، أو  1.محددة، مع تعلق مامرسة نشاط الجمعية مبوافقة رصيحة عرب تسلمها وصال نهائيا داخل أجل أقصاه 

 ل خالل هذا األجل2مبوافقة ضمنية عند عدم تسلم هذا الوص

لذلك، حتى وإن تم استبعاد الكتابة كركن يف تأسيس الجمعية، فام جدوى هذا الستبعاد إن مل ميكنها من  

مامرسة أنشطتها، مام يجعل الكتابة أمرا حاسام بدون ينتفي الحديث عن وجود الجمعية عىل األقل من الناحية 

 الفعلية2     

 ثانيا: مفهوم حماية المستهلك 

يقتيض الحديث عن حامية املستهلك التسليم مند البداية بوجود عالقة تعاقدية بني املستهلك واملورد، استنادا 

القايض بتحديد تدابري حامية املستهلك والتي جاء فيها:  34-12من القانون رقم  2إىل نص الفقرة األوىل املادة 

وعن الحامية التي تُعنى  2(75) تم تعريفهام يف املادة نفسها"يحدد هذا القانون العالقات بني املستهلك واملورد"2 كام

بها هذه الجمعية، فقد أشار إليها هذا القانون الذي اعترب من خالل ديباجته، أنه يشكل إطارا مكمال للمنظومة 

 اإلعالم يفالقانونية يف مجال حامية املستهلك بغية تعزيز الحقوق األساسية لهذا األخري، واملتمثلة أساسا يف الحق 

والحق يف حامية حقوقه القتصادية والحق يف التمثيلية والحق يف الاراجع والحق يف الختيار والحق يف 

 اإلصغاء إليه2

                                                           

 . إعانات القطاع الخاص؛ 4

مكرر من  35و 09. المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية أو منظمات دولية مع مراعاة مقتضيات الفصلين  5

 هذا القانون؛

 لمخصصة لتسييرها وعقد اجتماعات أعضائها؛. المقرات واألدوات ا 6

 .الضرورية لممارسة وإنجاز أهدافها"الممتلكات .  7

يقصد بالمستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات معدة و - 75

 .30-18من قانون  0مادة بحسب الفقرة الثانية من الالستعماله الشخصي أو العائلي، 

من قانون  0بحسب الفقرة الثالثة من المادة ويقصد بالمورد كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف في إطار نشاط مهني أو تجاري، 

18-30. 
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 ثالثا: مفهوم المنفعة العامة 

كام تم تعديله عىل أن: "كل جمعية باستثناء األحزاب  4952من ظ2ش لسنة  9تنص الفقرة األوىل الفصل 

لصبغة السياسية املشار إليها يف الجزء الرابع من هذا القانون ميكن أن يعار  لها بصفة املنفعة والجمعيات ذات ا

2 كام "بعد أن تقدم طلبا يف املوضوع وتجري السلطة اإلدارية بحثا يف شأن غايتها ووسائل عملهاالعامة مبقتىض مرسوم 

اآلتية بعده  ة العامة بالمتيازات الناجمة عن املقتضياتذات املنفعتنص الفقرة السابعة منه عىل أنه: "وتتمتع الجمعية 

ويعترب مفهوم املنفعة العامة مفهوما ذا بعد اقتصادي أكرث منه  2(76)أعاله" .عن املنافع املقررة يف الفصل برص  النظر 

أو  الشكليةببذلك إىل القدرة عىل إشباع الحاجيات، وتتخذ عدة مظاهر أو أنواع؛ ترتبط  قانونيا، وتحيل املنفعة

2 ويحيل مفهوم العامة، من حيث املبدإ، إىل املنافع غري (77)باملكانية أو بالتملك أو بالزمن أو بالخدمية أو بالكل

 مبا تشمله من منتجات أو خدمات2 ية والتي ل ميكن الستغناء عنهاالتنافس

 الفقرة الثانية: مفهوم سلطة التدبير الجمعية

ة إىل مصطلح السلطة إىل جانب مصطلحي اإلدارة والتدبري يف الفقرة الثانية من اكتفى املرشع مبجرد اإلشار 

 مجلس اإلدارة يتمتع بسلطة تدبري الجمعية، ويف الفقرة األوىلمن امللحق باملرسوم التي نصت عىل أن  41املادة 

مفهوم أي واحد من هذه  من املادة ذاتها التي جاء فيها أن مجلس اإلدارة يتوىل إدارة الجمعية2 ولكنه مل يحدد

املصطلحات، مام يطرح معه التساؤل حول العالقة أو الحدود الفاصلة بني السلطة من جهة أوىل، واإلدارة أو التدبري 

 من جهة ثانية، ثم ما عالقة ذلك بالتسيري املشار إليه يف الفقرة الثامنة من املادة عينها، من جهة ثالثة؟

                                                           
 وهذه المنافع هي:  - 76

ئها وواجبات اشتراك أعضائها الترافع أمام المحاكم وأن تقتني بعوض وأن تتملك وتتصرف في اإلعانات العمومية وواجبات انخراط أعضا

السنوي أو إعانات القطاع الخاص والمساعدات التي يمكن أن تتلقاها من جهات أجنبية أو منظمات دولية مع مراعاة مقتضيات الفصلين 

ارسة مكرر من هذا القانون ثم المقررات واألدوات المخصصة لتسييرها وعقد اجتماعات أعضائها والممتلكات الضرورية لمم 35و 09

 وإنجاز أهدافها".

تمتلك في الحدود المبينة في مرسوم االعتراف بصفة المنفعة العامة األموال والمنقوالت أو العقارات الالزمة لهدفها أو للمشروع 

 من الظهير. 01الذي ترمي إلى بلوغه، بحسب الفصل 

ه الوزير األول، أن تقتني بدون عوض بموجب عقود بين إمكانية، ضمن الشروط المقررة في قوانينها األساسية وبعد اإلذن الذي يصدر

 من الظهير.  00األحياء أو بوصية وبعوض أمواال سواء كانت نقودا أو قيما أو منقوالت أو عقارات، بحسب الفصل 

 أنواع المنافع بشكل عام في اآلتي:يمكن تحديد  - 77

 شكل المادة. المنفعة الشكلية: وهي المنفعة التي تحصل نتيجة التغيير في -

 المنفعة المكانية: هي المنفعة التي تحصل نتيجة التغير في مكان المادة.  -

 المنفعة التملكية: هي المنفعة التي تحصل نتيجة انتقال الملكية من شخص آلخر. -

 المنفعة الزمنية: هي المنفعة التي تحصل نتيجة التفاوت في الزمن. -

 ألخ.…ي تحصل نتيجة تقديم الخدمة، كخدمة المهندس، المدرس،المنفعة الخدمية: هي المنفعة الت -

 مجموع الوحدات من المنافع التي حصل عليها المستهلك من جراء اقتنائه مختلف الوحدات من السلع و الخدمات. المنفعة الكلية: -

 مقدار وحدة واحدة من السلعة المعينة.المنفعة الحدية: هي فرق المنفعة بين كميتين من سلعة ما عندما تتفاوت هاتين الكميتين ب -

 هي تناقص المنفعة الحدية بالنسبة لشخص ما كلما زاد لديه عدد وحدات من سلعة ما.  المنفعة الحدية المتناقصة: -
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اهيمي، الرجوع إىل القواعد العامة الواردة يف قانون اللتزامات والعقود، بحسب ول يكفي لسد هذا الفراغ املف

 2 (78)4952من ظهري  4ما تقتيض به إحالة الفصل 

وما ميكن اإلشارة إىل أنه غالبا ما تأيت مصطلحات اإلدارة والتدبري والتسيري مارادفة، وغالبا ما تستهد  املعنى 

 2 (79)أو بباقي املؤسسات القانونية األخرى نفسه، سواء يف عالقتها بالجمعيات

من امللحق باملرسوم، يتبني أن التسيري يوكل إىل مكتب  41وبالرجوع إىل مقتضيات الفقرة الثامنة من املادة 

مسري منتخب من بني أعضاء مجلس اإلدارة، وهو ما يوحي بأن التسيري يشكل جزءاً من اإلدارة2 أما عىل مستوى 

نفسها، أن هد  مجلس اإلدارة هو تدبري جميع القضايا التي تهم  41بعا للفقرة الثانية من املادة اإلدارة، فيتضح ت

الجمعية، وهو ما يعني أن غاية هذا النص هي جعل التدبري صورة مطابقة لإلدارة، برص  النظر عن أي اختال  

 ميكن تصوره يف مجالت أخرى كالعلوم القتصادية مثال2

أعاله توحي بأن منح سلطة التدبري يبقى حكرا عىل مجلس اإلدارة، وهو ما يؤسس ملبدإ  41وإذا كانت املادة 

من امللحق توحي بغري ذلك؛ حينام تحدثت بشكل رصيح عن  49، فإن املادة (80)فصل السلط بني أجهزة الجمعية

ق األمر بتفويض علتفويض السلط عرب متكني أعضاء الجمعية من متثيل بعضهم2 وهنا يطرح التساؤل حول هل يت

 ُمكنة التصويت أم السلطة يف حد ذاتها؟ 

، (81)وتحيل عالقة األفراد بالسلطة يف شموليتها، عىل أصحاب الحقوق سواء كانت حقوقا عينية أو شخصية

وهو ما ل يتأىت القياس عليه بالنسبة يف هذا املقام؛ اعتبارا لخصوصية السلطة املامرسة عىل مستوى الجمعيات 

أعاله إمنا  49ام، ومجلس اإلدارة بشكل خاص، مام يعني أن تفويض السلطة املتحدث عنه يف املادة بشكل ع

                                                           
 من ظ.ش المتعلق بحق تأسيس الجمعيات على أنه: 0تنص الفقرة الثانية من الفصل  - 78

لصحتها القواعد القانونية العامة المطبقة على العقود وااللتزامات"، وهذا ما يحيلنا إلى "وتجري عليها )أي الجمعيات( فيما يرجع  

في شأن إدارة الحارس للشيء وحفظه، وعدم قيامه  855و 850بخصوص إدارة أموال الغير، والفصالن  00الحديث مثال على الفصل 

فيما يتعلق بإدارة المال المشاع،  790عهود إليه بحراستها، والفصل بأي عمل من أعمال التفويت إال لما هو ضروري لمصلحة األشياء الم

 بخصوص إدارة شؤون الشركة. 0152إلى  0102الفصول من ثم 

المتعلق بشركات المساهمة، الصادر بتطبيقه ظ.ش. رقم  09.72من القانون رقم  015و 27يتعلق األمر  مثال، بما تنص المادتان  - 79

الصادر  98.05، كما ثم تغييره وتتميمه بموجب آخر قانون رقم 0772أكتوبر  09في  4455، ج.ر.ر. 0772غشت  31في  054-72-0

 58) 0432ذو القعدة  05مكرر بتاريخ  2371(، ج.ر عدد 5102يوليو  57) 0432من شوال  05بتاريخ  0.02.012بتنفيذه ظ.ش رقم 

التضامن وشركة التوصية  المتعلق بشركة 2.72قانون رقم من ال 25ثم  32و 52و 2والمواد مكرر.  9402(، ص. 5102أغسطس 

بتاريخ  4498الصادر في الجريدة الرسمية عدد  المحدودة وشركة المحاصة البسيطة وشركة التوصية باألسهم والشركة ذات المسؤولية

 0.77.358فيذه الظهير الشريف رقم الصادر بتن 85.77، كما تم تعديله بآخر قانون رقم 0128(، ص 0779) فاتح ماي  0409ذي الحجة  53

  .3190(، ص 0777ديسمبر  31)0451رمضان  50بتاريخ  4922(؛ الجريدة الرسمية عدد 0777ديسمبر  31) 0451رمضان  50بتاريخ 

 حيث يقوم مجلس اإلدارة بصالحيات تنفيذية، على أساس أن توكل المهام التقريرية للجمع العام. - 80

عيني سلطة مباشرة يقرها القانون له على شيء معين بالذات ويمكن االحتجاج به تجاه الكافة. في حين تكون لصاحب الحق ال - 81

صاحب الحق الشخصي لن تتأتى له ممارسة حقه هذا رابطة قانونية تربطه بشخص آخر ُيلزم بأداء شيء أو القيام بعمل أو االمتناع عن 

 القيام به. 
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يقصد به تفويض العضو للحق وليس للسلطة؛ ألن هذه األخرية مكنة قانونية بيد أجهزة الجمعية ل بيد أعضائها 

 اإلرادة املشاركة ألعضائه وباسمهالذين لهم مجرد النخراط بشكل جامعي يف جهاز اسمه مجلس اإلدارة، يكون 

 ولحساب الجمعية التي ميثلونها ميارسون السلطة2  

إن املقاربة أعاله، هي التي تفتح الحديث حول مسألة احتكار سلطة التدبري من لدن مجلس اإلدارة، بدليل 

ة تعني مامرسة سلط التي استعملت مصطلح "يتوىل مجلس اإلدارة" وهي ولية عامة 41الفقرة األوىل من املادة 

التدبري كام عربت عىل ذلك رصاحة الفقرة الثانية من املادة السابقة؛ من حيث متتع مجلس اإلدارة بجميع السلط 

لتدبري الجمعية، ويف جميع الظرو ، ويف ذلك دللة عىل أن الظر  قد يكون ظرو  زمان أو ظرو  مكان أو 

يضا إىل توسيع نطاق سلطة هذا املجلس، بطبيعة الحال يف ظر  حالة عادية خاصة، ويف ذلك إشارة واضحة أ 

 الحدود التي ل تتعارض مع طبيعة عمل الجمعية وغرضها2 

عقد اجتامعني عىل األقل يف السنة، فهو حد قانوين أدىن ل ميكن  41وملا اشارطت الفقرة الرابعة من املادة 

ة سلطة التدبري من جهة، وضامن استمراريتها من جهة النزول عنه، يجعل مبدأ دورية الجتامعات؛ قواما ملامرس

أخرى، وهو ما تؤكده الفقرة عينها حينام اعتربت أن حالة الرضورة تقتيض من مجلس اإلدارة الدعوة إىل عقد 

 اجتامع آخر2

كذلك، تتحدث عن كون مجلس اإلدارة يتداول يف جميع القضايا التي  41وملا كانت الفقرة الثانية من املادة 

تهم الجمعية، فمعنى ذلك أن سلطة التدبري تقوم عىل تنوع نطاقها واتساعه ليشمل جميع أمور الجمعية2 كام تقوم 

أيضا عىل مبدإ التداول استنادا إىل الفقرة األوىل من املادة ذاتها التي حددت مدة العضوية يف مجلس اإلدارة يف 

ل بادئ الدميقراطية التي يقوم عليها التسيري الجامعي بشكأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وهو مبدأ من م

عام ومجلس اإلدارة بشكل خاص، طاملا أن هذا األخري ل يتصف باركيبته الجامعية فحسب، بل بانتخاب العضوية 

  2(82)فيه كذلك

 المطلب الثاني: أهداف سلطة التدبير

حد ذاته، وإمنا  عار  لها باملنفعة العامة، هدفا يفل يعترب منح السلطة ملجلس تدبري جمعية حامية املستهلك امل

هو مجرد وسيلة لتحقيق أهدا  الجمعية، مام يتطلب بداية استحضار القيود التي يجب أن متارس يف ظله هذه 

 2(84)من جهة ونظامية من جهة أخرى (83)السلطة؛ وهي قيود قانونية

                                                           
من الملحق على أنه: "يتولى إدارة الجمعية مجلس مكون من خمسة عشر متصرفا على األكثر،  40تنص الفقرة األولى من المادة  - 82

 ينتخبون جميعا من طرف الجمع العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة". 

العامة أو قد  : "كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو اآلداب0728من ظ.ش لسنة  3الفصل  - 83

 .يهدف إلى المس بالدين اإلسالمي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكي أو تدعو إلى كافة أشكال التمييز تكون باطلة"

 أي التقيد بما تضمنه النظام األساسي للجمعية من بنود، وعلى رأسها غرض الجمعية. - 84
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من امللحق يف القضايا التي تهم جمعية حامية  41ويتداول مجلس اإلدارة بحسب الفقرة الثانية من املادة 

التي تعترب أن أهدا  هذه الجمعية؛ هي حامية الحقوق األساسية  .املستهلك، وهو ما يحيل عىل مقتضيات املادة 

 واملتمثلة يف: 34212للمستهلك كام تم التنصيص عليها مبقتىض القانون رقم 

 الفقرة األولى: الحق في اإلعالم واإلصغاء

: يتم الحق يف اإلعالم عرب متكني املستهلك من القيام باختيار معقول يراعي (85): الحق يف اإلعالمولأ 

حاجياته وإمكانياته، لذلك يتعني عىل املورد أن يقدم له جميع املعلومات الرضورية2 ولهذه الغاية، يجب عىل املورد 

ت أو السلع؛ ت املتعلقة باملميزات األساسية للمنتوجاأن يضع رهن إشارة املستهلكني، بأي طريقة مناسبة، املعلوما

تاريخ الصالحية، عن اقتىض األمر ذلك؛ أسعار النتوج أو السلعة؛ تعريف الخدمات؛ طريقة الستخدام الستعامل؛ 

مدة ورشوط الضامن؛ الرشوط الخاصة بالبيع أو بتقديم الخدمة ؛ القيود املحتملة للمسؤولية التعاقدية، عند 

 ضاء2القت

: تجعل املقاربة القتصادية من املستهلك ملكا، يجب اإلصغاء إىل كل متطلباته (86)إليه اإلصغاء: الحق يف ثانيا

 وتنفيذ املمكن منها عمليا وقانونيا2

 الفقرة الثانية: الحق في االختيار والتراجع

                                                           
وجال: المنظومة الحمائية للمستهلك في عقود الخدمات عقد التأمين نموذجا، الحق في اإلعالم: يراجع كذلك، يوسف الزبخصوص  - 85

وما يليها؛ أحالم الكزيري: االستراتيجية الوطنية لحماية  084، ص.5103دراسة تحليلية وفق آخر المستجدات القانونية، دار األمان، الرباط، 

الدراسي حول: حماية حقوق المستهلك االقتصادية والتمثيلية المستهلك واإلجراءات المتخذة لتفعيلها، بمناسبة أشغال اليوم 

؛ أبو بكر مهم: 55-50، ص.5103مارس  04واإلنصات إليه، المنظم مكن قبل مختبر البحث، قانون األعمال، بكلية الحقوق بسطات، في 

المتعلق بتحديد تدابير  30.18لقانون حماية حقوق المستهلك االقتصادية من خالل االلتزام باإلعالم، قراءة في القسم الثاني من ا

لحماية المستهلك، بمناسبة أشغال اليوم الدراسي حول: حماية حقوق المستهلك االقتصادية والتمثيلية واإلنصات إليه، المنظم مكن 

زام باإلعالم في وما يليها؛ أبو بكر مهم: االلت 92، ص.5103مارس  04قبل مختبر البحث، قانون األعمال، بكلية الحقوق بسطات، في 

-والممارسة القضائية والعملية، الحق في اإلعالم 30.18عقد الرحلة، ضمانات حماية مستهلك الخدمات السياحية قراءة في القانون 

الحق في الرجوع، أشغال اليوم الدراسي المنظم من قبل مختبر قانون األعمال بكلية الحقوق بسطات بشركة مع -الحق في االختيار

وما يليها؛ عبد الرحمان  07، ص. 5105مارس  02وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة بسطات وبنسليمان، الجمعة مندوبية 

القاضي بتحديد  30.18الشرقاوي: حماية السائح في المرحلة السابقة عن التعاقد بين مقتضيات النصوص الخاصة وأحكام القانون رقم 

والممارسة القضائية والعملية، الحق  30.18نات حماية مستهلك الخدمات السياحية قراءة في القانون تدابير لحماية المستهلك، ضما

الحق في الرجوع، أشغال اليوم الدراسي المنظم من قبل مختبر قانون األعمال بكلية الحقوق بسطات -الحق في االختيار-في اإلعالم

وما يليها؛ حمزة  25، ص. 5105مارس  02وجيا الحديثة بسطات وبنسليمان، الجمعة بشركة مع مندوبية وزارة التجارة والصناعة والتكنول

 30.18أنوي: حماية مستهلك الخدمات السياحية في التشريع المغربي، ضمانات حماية مستهلك الخدمات السياحية قراءة في القانون 

في الرجوع، أشغال اليوم الدراسي المنظم من قبل مختبر الحق -الحق في االختيار-والممارسة القضائية والعملية، الحق في اإلعالم

 02قانون األعمال بكلية الحقوق بسطات بشركة مع مندوبية وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة بسطات وبنسليمان، الجمعة 

تهلك، دراسة وأبحاث في ضوء مستجدات وما يليها؛ نزهة الخلدي: االلتزام باإلعالم ودوره في تنوير إرادة المس 83، ص. 5105مارس 

 وما يليها. 028، ص. 5104القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، منشورات مجلة القضاء المدني،  30.18القانون رقم 

 الحق في اإلصغاء إليه: يراجع كذلك، - 86
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 وج أو السلعة أو الخدمة األنسب: يخول القانوُن املستهلَك الحق يف اختيار املنت(87): الحق يف الختيارأول

إلمكانياته وحاجاته2 وهكذا، يحق له التوفر عىل معلومات واضحة ودقيقة عن املنتوج أو الخدمة التي يبحث عنها، 

وله أن يتخذ قرار رشاء املنتوج أو السلعة أو الخدمة أو أخذ قرض دون أن يخضع أو يجرب عىل ذلك2 كام له كامل 

اراجع عنه داخل أجل معقول2 كذلك، يتعني عىل كل مورد للمنتوجات والخدمات أن يقدم الخيار ليغري رأيه وال

 للمستهلك املعلومات أو الوسائل التي من شأنها أن تساعده عىل القيام باختيار معقول، مراعاة لحاجياته وإمكانياته2

ة أو اختيار عقود القرض الستهالكي ويتعلق حق الختيار هذا، سواء بعقود الشاراك أو العقود املربمة عن بعد أو

 املؤمن2

من القانون  51إىل  11و املواد من  .3: ويكمن هذا الحق للمستهلك بحسب املادة (88)الحق يف الاراجع :ثانيا

 يف ثالث حالت، وهي: 34-12رقم 

 حالة العقد املربم عن بعد؛ 

 يك2حالة البيع خارج املحالت التجارية؛ حالة عقد القرض الستهال 

 الفقرة الثالثة: الحق في التمثيلية وحماية المصلحة االقتصادية 

أحكاما تسمح بحامية الحقوق  34-12: يتضمن القانون رقم (89): الحق يف حامية مصالحه القتصاديةأول

قود عالقتصادية للمستهلك، سواء تعلق األمر مبواجهة الرشوط التعسفية، أو املامرسات التجارية التي تتم عرب ال

                                                           
 الحق في االختيار: يراجع كذلك، - 87

وسف الزوجال: المنظومة الحمائية للمستهلك في عقود الخدمات عقد التأمين نموذجا، الحق في التراجع: يراجع كذلك، يبخصوص  - 88

 وما يليها. 073، ص.5103دراسة تحليلية وفق آخر المستجدات القانونية، دار األمان، الرباط، 

 لك، دراسة وأبحاث في ضوءأيمن مساعدة وعالء خصاونة: خيار المستهلك بالرجوع في البيوع المنزلية وبيوع المسافة، حماية المسته

 وما يليها. 24، ص. 5104القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، منشورات مجلة القضاء المدني،  30.18مستجدات القانون رقم 

عبد الكريم عباد: حق المستهلك في الرجوع في قطاع الخدمات السياحية، ضمانات حماية مستهلك الخدمات السياحية قراءة في 

الحق في الرجوع، أشغال اليوم الدراسي المنظم -الحق في االختيار-والممارسة القضائية والعملية، الحق في اإلعالم 30.18ن القانو

من قبل مختبر قانون األعمال بكلية الحقوق بسطات بشركة مع مندوبية وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة بسطات 

 وما يليها. 57، ص. 5105مارس  02وبنسليمان، الجمعة 

Jamal RABII : Le droit de rétraction dans la loi 31.08 édictant des mesures de protection du consommateur, Rejuciv 

Editions, 2014, p.5 au 21. 

اعد ة للمستهلك بين القوالحق في الدفاع عن الحقوق االقتصادية: يراجع كذلك، بوعبيد عباسي: حماية الحقوق االقتصاديبخصوص  - 89

الجنائية والمدنية، بمناسبة أشغال اليوم الدراسي حول: حماية حقوق المستهلك االقتصادية والتمثيلية واإلنصات إليه، المنظم مكن 

ي وما يليها؛ ضياء نعمان: حماية المستهلك ف 53، ص.5103مارس  04قبل مختبر البحث، قانون األعمال، بكلية الحقوق بسطات، في 

بمناسبة أشغال اليوم الدراسي حول: حماية حقوق المستهلك االقتصادية  -الوفاء اإللكتروني نموذجا–العقد المبرم بشكل إلكتروني 

وما  27، ص.5103مارس  04والتمثيلية واإلنصات إليه، المنظم مكن قبل مختبر البحث، قانون األعمال، بكلية الحقوق بسطات، في 

اية السائح المستهلك في القانون المغربي والقانون المقارن، ضمانات حماية مستهلك الخدمات السياحية يليها؛ عائشة فضيل: حم

الحق في الرجوع، أشغال اليوم الدراسي -الحق في االختيار-والممارسة القضائية والعملية، الحق في اإلعالم 30.18قراءة في القانون 
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املربمة عن بعد أو التي تخص البيع خارج املحالت التجارية؛ البيع بالتخفيض؛ البيع أو الخدمة مع مكافأة؛ رفض 

البيع أو تقديم الخدمة أو تعليقهام؛ البيع أو تقديم الخدمة بشكل هرمي؛ استغالل الضعف أو الجهل؛ املسابقات 

 الشهارية ألجل الربح2

للمستهلك يف حالة نزاعه مع املورد، من حق متثيله  34-12: يعار  القانون رقم (90): الحق يف التمثيليةثانيا

 من بل إحدى جمعيات حامية املستهلك للتقايض عنه أو للتوصل إىل تسوية ودية لفائدته مع املورد2

ات كإجراء عالجي، ميكن تعزيزه بإجراء (91)ميكن تعزيز هذه حقوق املستهلك عرب تدخل القضاءوبشكل عام، 

استباقية أو وقائية عرب تدخل جمعيات حامية املستهلك، يف تربية املستهلكني وتوجيههم وتحسيسهم حول 

الجوانب الصحية والغذائية والبيئية والتجارية، والحث عىل تطوير جودة املنتوجات والخدمات، واملساهمة يف برامج 

ات وض فنية ووصالت إشهارية وتظاهرات، وربط عالقتنمية الوعي باملواطنة، ل سيام من خالل تنظيم لقاءات وعر 

تعاون مع الجمعيات التي تعمل يف املجال نفسه، سواء عىل الصعيد الوطني أو الدويل، واملساهمة يف التسوية غري 

القضائية لنزاعات الستهالك2 ليبقى التساؤل مطروحا حول رشوط مامرسة سلطة التدبري يف جمعيات حامية 

 ملنفعة العامة2املستهلك ذات ا

 شروط ممارسة سلطة التدبير في جمعيات حماية المستهلك ذات المنفعة العامة: المبحث الثاني

يُلزم عند تكتل األشخاص داخل مجموعة ما، كام هو الحال بالنسبة لجمعيات، من أجل القيام بعمل مشارك، 

انون األغلبية" وإما "قانون اإلجامع" الذي أن تطفو عىل السطح إرادة جامعية يتم التعبري عنها باعتامد إما "ق

يجسد قمة التوافق الجامعي ويتميز ببساطة التعامل به خالفا لسابقه، إل أنه يحتوي عىل خطر تعطيل سري 

 ارضة، فيصبح حينها قانون الجامعاملجموعة أو حلها عندما تكون لألشخاص املكونني لهذه املجموعة آراء متع

 2(92)"مبدأ ضعف ل قوة"

                                                           

لحقوق بسطات بشركة مع مندوبية وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة بسطات المنظم من قبل مختبر قانون األعمال بكلية ا

 وما يليها. 37، ص. 5105مارس  02وبنسليمان، الجمعة 

Lamyae SAHRANE : Lecture de la loi 31.08 sur la protection du consommateur au Maroc : Apports et insuffisances, 

Ed. 2014, p. 5 au 10 ; Chifae EL MOUDDEN : Le contrôle des opérations de concentration économique : 

Préservation de la concurrence ou entrave à la compétitivité? Ed. 2014, p.11 au 21. 

 يل المستهلكين والدفاع عنهمالحق في التمثيلية: يراجع كذلك، زكرياء خليل: دور جمعيات حماية المستهلكين في تمثبخصوص  - 90

بين المقتضيات القانونية والواقع العملي، بمناسبة أشغال اليوم الدراسي حول: حماية حقوق المستهلك االقتصادية والتمثيلية 

 وما يليها. 70، ص.5103مارس  04واإلنصات إليه، المنظم مكن قبل مختبر البحث، قانون األعمال، بكلية الحقوق بسطات، في 

Chifae EL MOUDDEN : Op.cit, p.p. 129 au140. 

يراجع في ذلك، عبد الكريم عباد: دور القضاء في حماية المستهلك من الشروط التعسفية، بمناسبة أشغال اليوم الدراسي حول:  - 91

سطات، ، بكلية الحقوق بحماية حقوق المستهلك االقتصادية والتمثيلية واإلنصات إليه، المنظم مكن قبل مختبر البحث، قانون األعمال

 وما يليها.  77، ص.5103مارس  04في 

 بل إن الرأي الواحد المخالف قد يعطل سير المجموعة في هذه الحالة، من خالل إعماله "حق الفيتو".  - 92
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امع ــــــــــن اإلجو ــــــــة عىل قانــــــــــتب قانون األغلبيـــــــــوقد كانت هذه السلبية سببا رئيسا يف تغلي

ة إل أنه يشكل ـــــــــــوعـخاص داخل املجمــــــــــــــد من سلطة إرادة األشــــــــــوالذي إن كان يح

حة دأ نفسه تدريجيا وذلك ألسباب ل تتعلق فقط بتغليب املصلـــــــــــــبة لبقائها2 وقد فرض هذا املـــــــــــضامن

ه وفعاليته؛ اع، بل كذلك لواقعيتــــــــــح الفردية كام هو الحال بالنسبة إىل قانون اإلجمـــــــــالجامعية عىل املصال

قيود التي ت، لكن دون اإلخالل بالر التجمعات الكربى مبا يف ذلك الجمعياــــــــحيث أصبح رضورة عملية لتسيي

 (93)تؤطر حقيقة تواجدها، سواء كانت قيودا قانونية

 2 (95)زاءــــــ، تحت طائلة الج(94)أو نظامية 

فامذا عن النصاب )املطلب األول( ثم قانون األغلبية )املطلب الثاين( املتطلبني لصحة مامرسة سلطة التدبري 

 ة العامة2يف جمعية حامية املستهلك ذات املنفع

 المطلب األولى: النصاب شرط لممارسة سلطة التدبير

                                                           
ق بالمرسوم من الملح 2النصوص القانونية المنظمة لعمل جمعيات حماية المستهلك، وتشكل المادة بالقيود القانونية، يقصد  - 93

؛ بحيث نصت  الفقرة الثالثة منها على حدود نشاط الجمعيةاألساس المباشر الذي يمكن اعتماده في هذا اإلطار، والتي تمت عنونتها ب

للجمعية أن تقوم بحمالت تواصلية إعالمية أو تحسيسية موجهة للعموم تتعلق بمجال حماية المستهلك، في مقابل ذلك  أنه يمكن

يجب على الجمعية أن تحافظ على الحياد التام تنفيذا ألهدافها المنصوص عليها في قانونها ها األولى والثانية على أنه فقرتينصت في 

األساسي، وأنه يحظر عليها الخوض في أي نقاش سياسي أو ديني، أو ربط أي شراكات أو تعاون أو هما معا مع موردي السلع أو 

 ها القيام بأي حملة تواصلية تجارية لفائدة سلعة أو منتوج أو خدمة.المنتوجات أو الخدمات. كما يمنع علي

، ما ضمن من بنود في النظام األساسي للجمعية سواء عند تأسيسها أو بمناسبة تعديل نظامها، ويتم القيود النظاميةبيقصد  - 94

في حياة الشركة من لدن الجمع العام من الملحق بالمرسوم(، ويمكن تعديله  0وضعه األساسي أول مرة عند تأسيسها )المادة 

وتجدر اإلشارة إلى الملحق بالمرسوم الخاص بجمعيات حماية المستهلك ذات المنفعة،  من الملحق بالمرسوم(.  03االستثنائي)المادة 

هلك في العضوية في جمعيات حماية المستبموجب حديثها عن  9تارة يستعمل مصطلح النظام األساسي كما هو الحال في المادة 

 الختصاصات الجمع العام االستثنائي في بندها األول من الفقرة الخامسة،عند تطرقها  03والمادة  بندها األول من الفقرة األولى،

بموجب حديثها عن حدود نشاط جمعيات حماية  2وتارة أخرى يستعمل مصطلح القانون األساسي كما هو الشأن بالنسبة للمادة 

، وهو ما يوحي بأن األمر يتعلق بمفهومين مختلفين، والحال أن المشرع قصد معنى واحدا، وأن ولىالمستهلك في فقرتها األ

ات من قبيل الشرك التسمية الصحيحة هي النظام، تمييزا له عن القانون، وسيرا على ما يؤخذ به على مستوى مؤسسات قانونية أخرى

 .من قانون باقي الشركات التجارية( 21و 35و 53و 2لمساهمة والمواد من قانون شركات ا 5التجارية كما تشير إلى ذلك المادة 

على أنه: "كل جمعية تقوم بنشاط غير النشاط المقرر في قوانينها األساسية يمكن حلها طبق  0728من ظهير  38بنص الفصل  - 95

درهم، وذلك بصرف النظر  2111و 0511ين اإلجراءات المنصوص عليها في الفصل السابع، ويعاقب مسيرو الجمعية بغرامة تتراوح ما ب

 عن العقوبات المحددة في التشريع الجنائي". 

صل صوص عليه في الفمن الظهير نفسه على أنه: "تختص المحكمة االبتدائية في طلب التصريح ببطالن الجمعية المن 9وينص الفصل 

 رمخالفة للقانون. وذلك سواء بطلب من كل من يعنيه األمكما تختص أيضا في طلب حل الجمعية إذا كانت في وضعية  الثالث أعاله.

وللمحكمة بالرغم من كل وسائل الطعن أن تأمر ضمن اإلجراءات التحفظية بإغالق األماكن ومنع كل اجتماع  أو بمبادرة من النيابة العامة.

 ألعضاء الجمعية".  
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يَُعد من القواعد العامة خضوع التجمعات آلليات التدبري الدميوقراطي، خصوصا بالنسبة للتجمعات التي 

تكتسب الشخصية العتبارية،  وما تستلزمه من فصل للسلط وتوزيعها بني مكونات هذه الشخصية، والتي تتخذ 

تقريرية أو سلطة تنفيذية أو سلطة رقابية، وهو ما يتطلب استحضاره مبناسبة مناقشة موضوع الجمعيات شكل سلطة 

 مبا فيها جمعيات حامية املستهلك املعار  لها بصفة املنفعة العام2

، باعتبارها مجال هذا (96)وبخصوص السلطة التنفيذية لهذه الجمعيات أو ما يُعرب عنه ترشيعيا بسلطة التدبري

بحث، فإن صحة إعامل هذه السلطة يقتيض استحضار مجموعة من الرشوط، تَُحَدُد بداية يف تحقق النصاب ال

 2األوىل( )الفقرة إليهمالدعوة عرب توجيه  )الفقرة الثانية(أعضاء مجلس اإلدارة  لحضوروما يشارطه من تحقق 

 الفقرة األولى: تعلق النصاب بتوجيه الدعوة

 41من املادة  1امع رشطا رضوريا لصحة مداولت مجلس إدارة الجمعية بحسب الفقرة تعترب الدعوة إىل الجت

من امللحق باملرسوم، وتتطلب صحة انعقاد الدعوة بدورها تتحقق مجموعة من الرشوط، التي يتم التساؤل حول 

ملتعلق بتحقق الدعوة من امللحق أعاله، سواء يف شقها ا 41مدى شموليتها وكفايتها انطالقا مام نصت عليه املادة 

 نفسها أو مبوضوعها وبآجالها2

 أوال: النطاق الشخصي للدعوة

يُقصد بالنطاق الشخيص لدعوة مجلس اإلدارة لالنعقاد؛ األشخاص أو الجهات الذين لهم صالحية توجيه 

م يني بها هالدعوة أو تسلمها2 وهكذا، إذا كان تحديد من وجهت إليهم الدعوة ل يطرح إشكال، طاملا أن املعن

من  41أعضاء هذا مجلس اإلدارة من حيث املبدإ، وهم املترصفون بصفتهم أعضاء يف مجلس اإلدارة بحسب املادة 

أعاله بالتنصيص فقط  41، فإنه عىل خال  ذلك بالنسبة ملن يوجه الدعوة؛ حيث اكتفت املادة (97)امللحق باملرسوم

لعادي ملجلس اإلدارة، خصوصا أنه توجد واقعيا من األسباب ما عىل رئيس مجلس اإلدارة، وهو تقييد ميس السري ا

يحول دون قيام هذا الرئيس مبهمته هذه، مام يشكل فراغا ترشيعيا، يطرح معه التساؤل عن مدى إمكانية تفويض 

 صالحيات الرئيس لسواه، سواء من بني أعضاء املجلس أو من خارجه؟

                                                           
يتداول مجلس اإلدارة في جميع القضايا التي على أنه: " 425.055.من الملحق بالمرسوم رقم  04تنص الفقرة الثانية من المادة  - 96

 تهم الجمعية، ويتمتع بجميع السلط لتدبيرها في جميع الظروف".

على أنه "يتولى إدارة الجمعية مجلس مكون من خمسة عشر متصرفا على  5.05.425من الملحق بالمرسوم رقم  04تنص المادة  - 97

 ف الجمع العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة".األكثر، ينتخبون جميعا من طر
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أو إىل ( 99)من امللحق باملرسوم .4استنادا إىل املادة  (98)نائبهميكن لرئيس مجلس اإلدارة تفويض صالحياته ل

، وهي مكنة قانونية فعالة متى حالت أسباب (100)من امللحق املرسوم ذاته 49أي عضو من أعضاء املجلس تبعا للامدة 

 عن الخارجية دون متكن رئيس املجلس من توجيه العوة إىل األعضاء2 لكن األمر مختلف عندما ميتنع الرئيس أص

توجيه الدعوة، ليمثل بذلك أحد مظاهر سوء النية، التي ل ميكن معه إعامل مكنة التفويض هذه، طاملا أنها بيد 

 سببا وجيها لتعطيل سري أعامل مجلس اإلدارة2 الرئيس، مام يشكل

ه الذي توأمام هذا القصور القانوين يف ضامن استمرارية سري مجلس اإلدارة، فإنه يتطلب اعتامد التوجه ذا

، ومؤسسة (101)41أخذ به املرشع؛ حينام أحدث مؤسسة الكاتب العام املساعد إىل جانب الكاتب العام تبعا للامدة 

؛ وأوكل إليهام حق اإلنابة عمن يساعدانه حالة وجود (102)42أمني املال املساعد إىل جانب أمني املال بحسب املادة 

 عائق أو غياب2 

أنه شخصوص األشخاص الذين يحق لهم طلب توجيه دعوة  انعقاد املجلس، ويوجد مثة فراغ قانوين آخر ب

 (103)يف ذلك شأن انعقاد الجمع العام العادي

وهو ما يكرس سلطة رئيس مجلس اإلدارة، ، (104)وخالفا ملا هو عليه الحال بالنسبة  للجمع العام الستثنايئ

جلس2 تضييق آخر، قد يعطل سري أعامل امل يف ذلكمتى بقي الجهاز أو الشخص الوحيد املخول له توجيه الدعوة، و 

مام يستدعي متكني أعضاء املجلس من حق مطالبة الرئيس بتوجيه الدعوة لنعقاد املجلس، بعد تحديد موضوعها، 

 وميكن ربط قبول هذا الطلب بصدوره عن ثلث أعضاء هذا املجلس2   

 ثانيا: النطاق الموضوعي للدعوة

                                                           
من الملحق بالمرسوم التي جاء فيها أنه: "يتألف المكتب إضافة إلى رئيسه، من نائب الرئيس والكاتب العام والكاتب  02تنص المادة  - 98

لجمع العام العادي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة العام المساعد، وأمين المال وأمين المال المساعد، ينتخبون جميعا أثناء انعقاد ا

 واحدة".

من الملحق بالمرسوم على أنه: "يرأس الرئيس اجتماعات المكتب، ويسهر على سير الجمعية، وعلى تنفيذ القرارات  02تنص المادة  - 99

يوقع المراسالت، ويوقع مع أمين المال المتخذة من طرف مختلف أجهزة الجمعية، ويقوم كذلك بتنسيق عملياتها وأنشطتها، كما 

يمثل الرئيس الجمعية إزاء الغير، ويمكن له أن يفوض جزء من صالحياته إلى نائب الرئيس أو إلى عضو  الشيكات وأية وثيقة محاسباتية.

 آخر يعينه لهذا الغرض من بين أعضاء المكتب". 

ألي عضو في الجمعية أن يمثل سوى عضو واحد آخر في اجتماعات  من الملحق بالمرسوم على أنه: "ال يمكن 07تنص المادة  - 100

 أجهزة هذه الجمعية، وتمنح هذه التمثيلية من خالل وكالة موقعة من طرف الموكل".

من الملحق بالمرسوم على أنه: "ينوب الكاتب العام المساعد عن الكاتب العام إذا عاق هذا األخير  09من المادة  2تنص الفقرة  - 101

 ".عائق

 من الملحق بالمرسوم على أنه: "... ينوب أمين المال المساعد عن أمين المال عند غياب هذا األخير". 08من المادة  3تنص الفقرة  - 102

من الملحق بالمرسوم على أنه: "ينعقد الجمع العام العادي بدعوة من رئيس الجمعية مرة كل سنتين على األقل،  05المادة تنص  - 103

 ضرورة إلى ذلك. كما يمكن أن ينعقد بطلب من األغلبية المطلقة ألعضاء المكتب أو مجلس اإلدارة". وكلما دعت ال

من الملحق بالمرسوم على أنه: "ينعقد الجمع العام االستثنائي بطلب من األغلبية المطلقة ألعضاء المكتب أو  03المادة تنص  - 104

 مجلس اإلدارة أو بطلب من ثلث أعضاء الجمعية".
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أعاله، كام أنه ل ميكن  41امع ما بدون توجيه دعوة بخصوصه، وهو ما أكدته املادة ل ميكن تصور انعقاد اجت

تصور جدية الدعوة بدون إرفاقها بجدول أعامل، وهذا ما يُعد موضوع فراغ قانوين، ل يتامىش والفلسفة من توجيه 

 الدعوة، فكيف ذلك؟ 

تامع، قها، بل يُشكل إعالما أوليا مبوضوع الجل يُعترب إرفاق الدعوة بجدول األعامل مجرد شكلية ينبغي تحق

ومنطلقا لالطالع إن إعالما أو استعالما بخصوص النقط املزمع مناقشتها، بالشكل الذي يتوافق وفلسفة التسيري 

الجامعي الذي يتطلب تحديد حد زمني يفصل بني تاريخ توجيه الدعوة وتاريخ انعقادها، لتمكني املدعوين من 

ية عن موضوع الجتامع، باعتباره معطى أساس لتحقيق مشاركة فعالة يف مداولت مجلس تكوين فكرة كاف

اإلدارة2 وهذه املسألة تعر  بدورها فراغا ترشيعيا ليست له من آثار سوى املساهمة يف تعطيل التسيري العادي 

ع اعضاء املجلس مدة لطال  للمجلس2 وتعترب مدة خمسة عرش يوما الفاصلة بني تاريخ توجيه الدعوة وانعقاد املجلس

عىل فحوى موضوع الجتامع2 عىل أساس أن يكون أجل أسبوع هو املدة الفاصلة تاريخ توجيه الدعوة الثانية 

 وانعقادها2

ويف مقابل ذلك، ل يعد فراغا ترشيعيا مؤثرا، عدم التنصيص عىل وسائل توجيه الدعوة؛ إذ ميكن إعامل 

، مبا يف التبليغ، متى تناسبت مع خصوصية سري عمل جمعية حامية املستهلك هاتهجميع الوسائل القانونية املتاحة 

يف ذلك وسائل التصال الحديثة، التي تجاوز نطاق األخذ بها مجرد التبليغ، ليشمل املشاركة يف مداولت أجهزة 

 2    (105)بعض األشخاص العتبارية من قبيل الرشكات التجارية

 اب بتحقق الحضورالفقرة الثانية: تعلق النص 

                                                           
 الحاضرين حكم في يعتبر أنه على األساسي النظام ينص أن من ق.ش.م على أنه: "يمكن 21تنص الفقرة الثالثة من المادة  - 105

 وسائل أو والصورة الصوت االتصال عبر بوسائل اإلدارة مجلس اجتماع في يشاركون الذين المتصرفين واألغلبية احتساب النصاب ألجل

 المكررة 67 و المكررة  67و  63 المواد في عليها المنصوص القرارات عند اتخاذ القاعدة هذه تطبق الو .بهم التعريف من تمكن مماثلة

 ".72 مرتين و

 التي الوسائل كل مماثلة وسائل أو والصورة الصوت عبر االتصال بوسائل من ق.ش.م على أنه: "يقصد27 المكررة 50 وتنص المادة

 أو الشركة تسيير أجهزة في اجتماعات بعد عن المشاركة من الشركة في المساهمين أو الرقابة مجلس أعضاء أو تمكن المتصرفين

 .االجتماعية أجهزتها

 : التالية للشروط والصورة الصوت عبر االتصال وسائل تستجيب أن يجب

 بث يتم التي جتماعيةاال األجهزة أو أجهزة التسيير اجتماعات في الفعلية المشاركة تضمن التي التقنية المميزات على التوفر-

 متقطعة؛ غير بطريقة مداوالتها

 هذه الوسيلة؛ بواسطة االجتماع في المشاركين باألشخاص مسبقا التعريف من التمكين-

 .اإلثبات وسائل أجل من والمداوالت، للمناقشات موثوق تسجيل وضع من التمكين-

 في اضطرابا يحدث عندما والصورة الصوت االتصال عبر بوسائل متعلق تقني طارئ كل األجهزة هذه اجتماعات محاضر تبين أن يجب

    .االجتماع" سير
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ل ميكن أن الحديث عن النصاب إل عرب استحضار حضور من ُوجهت إليهم الدعوة، سواء أكان الحضور 

مداولت  لصحة 41تطلبت الفقرة الخامسة من املادة 2 لذلك (106)حضورا شخصيا أم نيابيا، مبارشا أم غري مبارش

ر جامعي سنده يف ذلك؛ الاركيبة الجامعية لهذا مجلس اإلدارة، أن يحرض ما يزيد عن نصف أعضائه، وهو حضو 

 املجلس، فكيف ذلك؟

، وهو ما (107)ويتكون مجلس اإلدارة من تركيبة جامعية منتخبة تتمثل يف خمسة عرش عضوا عىل األكرث

يشكل أحد مقومات الدميقراطية املتطلبة يف العمل الجامعي، وأن هذا الحد يشكل حدا قانونيا أقىص ميكن النزول 

 مبوجب النظام األسايس للجمعية، لكن ما هي حدود هذا النزول؟  عنه

إن األصل يف تركيبة الجمعية بشكل عام، وتركيبة مجلس اإلدارة بشكل خاص أن تكون تركيبة جامعية، 

يستلزمها تسيريا جامعيا، تؤسس له مختلف القوانني ذات الصلة بأهدا  الجمعية، وبنظامها األسايس الذي من 

؛ تحديد غرض الرشكة باعتباره ضابطا أساسيا يتامهى مع آليات تسيري الجمعية، سواء عىل مستوى مستلزماته

منفعة  لجمعيات حامية املستهلك ذات-أجهزتها التقريرية أو التنفيذية2 وعليه، ل ميكن عمليا تصور جهاز إداري 

 يتكون من عدد قليل جدا من األعضاء2  -عامة

يف أربع سنوات؛ وهي مدة معقولة ميكن تجديدها  -يف مجلس اإلدارة-العضوية  أعاله مدة 41وحددت املادة 

من تيسري إمتام برامج الجمعية عىل املدى القريب أو املتوسط، اعتبارا لخصوصية عمل هذا النوع من الجمعيات2 

                                                           
يقصد بالحضور المباشر؛ حضور الشخص إلى عين المكان المخصص النعقاد مجلس اإلدارة. ويقصد بالحضور غير المباشر؛ الحضور  - 106

مكرر من  21و 21ا في أكثر من موقع. ومثله المادتين عن بعد والذي يتم عبر الوسائل التكنولوجية، والتي أصبح المشرع ينص عليه

ق.ش.م الواردتين أسفله، ومن مزاياها أنها تسهم في مواجهة ظاهرة الغياب التي تعترض عمل أي عمل مشترك؛ العتبارات مادية 

 أو نفسية.

 احتساب ألجل الحاضرين حكم يف اعتبارهم األساسي النظام ينص أنيمكن  -في حالة غياب أي نص قانوني مخالف-والقاعدة أنه 

 من تمكن مماثلة وسائل أو والصورة الصوت عبر االتصال بوسائل اإلدارة مجلس اجتماع في يشاركون الذين األعضاء واألغلبية النصاب

بل حدد مكرر من القانون نفسه،  21من ق.ش.م، كما قامت بتعريفها المادة  21بهم. وهذا أشارت إليها بشكل صريح المادة  التعريف

 تمكن التي الوسائل كل مماثلة وسائل أو والصورة الصوت عبر االتصال بوسائل كذلك شروط األخذ بها، حيث نصت على أنه: "يقصد

 أجهزتها أو الشركة تسيير أجهزة اجتماعات في بعد عن المشاركة من الشركة في المساهمين أو الرقابة مجلس أعضاء أو المتصرفين

 .االجتماعية

 : التالية للشروط والصورة الصوت عبر االتصال وسائل تستجيب أن يجب

 بث يتم التي االجتماعية األجهزة أو التسيير أجهزة اجتماعات في الفعلية المشاركة تضمن التي التقنية المميزات على التوفر-

 متقطعة؛ غير بطريقة مداوالتها

 الوسيلة؛ هذه بواسطة عاالجتما في المشاركين باألشخاص مسبقا التعريف من التمكين-

 كل األجهزة هذه اجتماعات محاضر تبين أن يجب .اإلثبات وسائل أجل من والمداوالت، للمناقشات موثوق تسجيل وضع من التمكين -

      .االجتماع" سير في اضطرابا يحدث عندما والصورة الصوت عبر االتصال بوسائل متعلق تقني طارئ

على أنه "يتولى إدارة الجمعية مجلس مكون من  5.05.425من الملحق بالمرسوم رقم  04المادة ادة تنص الفقرة األولى من الم - 107

 خمسة عشر متصرفا على األكثر، ينتخبون جميعا من طرف الجمع العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة".
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ة عىل أن حوملا كانت املدة القصوى لهذه العضوية هي مثاين سنوات يف جميع األحوال، ففي ذلك دللة واض

املرشع يعمل عىل تكريس قواعد الدميقراطية يف العمل الجمعوي، عرب األخذ مببدإ التداول بني أعضاء الجمعية 

 يف مامرسة سلطة التدبري2

خالفا ملا -ومن األوضاع التي تثري النتباه كذلك؛ الحالة التي ل يتحقق فيها النصاب القانوين، إذ إن املرشع 

مل ينص عىل توجيه دعوة ثانية يرتبط بها تحقق نصاب معني، ومن  -(108)سبة ألجهزة أخرىهو عليه الحال بالن

الطبيعي أن يقل هذا النصاب عن نظريه املقرر يف الدعوة األوىل، ضامنا للسري العادي للمجلس مبا يحقق أهدا  

عمل الجامعي تكتيس الالجمعية املتمثلة يف حامية املستهلك، خصوصا أمام تنامي ظاهرة الغياب التي أصبحت 

 2(110)وأخرى مادية (109)بشكل عام؛ لعتبارات نفسية

من امللحق باملرسوم، مكنة قانونية  49أو املنصوص عليها يف املادة  (111)وميكن اعتبار التمثيلية بشكل عام

ملواجهة ظاهرة الغياب؛ حيث يسمح بواسطتها لكل عضو من أعضاء الجمعية أن يوكل من ينوب عنه ملامرسة 

حقوقه، إل أنها مع ذلك تبقى مكنة محدودية الفعالية؛ لرتباط مامرستها بعدة رشوط، إذ إن متثيلية أي عضو يف 

                                                           
ال تعتبر االجتماعات صحيحة إال إذا كان على أنه: " 05من المادة  كما هو الحال بالنسبة للجمع العام العادي إذ تنص الفقرة الثالثة - 108

على األقل نصف األعضاء المؤسسين واألعضاء العاملين حاضرين أو ممثلين وعند االقتضاء توجه دعوة ثانية بنفس شروط الدعوة 

بالنسبة للجمع العام االستثنائي إذ تنص الفقرة أو األولى. وينعقد الجمع العام العادي مهما كان عدد األعضاء الحاضرين أو الممثلين". 

ال تعتبر االجتماعات صحيحة إال بحضور ثلثي األعضاء أو الممثلين وعند االقتضاء، توجه دعوة ثانية بنفس على أنه: " 03الثالثة من المادة 

 الممثلين".شروط الدعوة األولى، وينعقد الجمع العام االستثنائي مهما كان عدد األعضاء الحاضرين أو 

وهو الوضع ذاته يمكن بالنسبة ألجهزة أخرى ذات التركيبة الجماعية ساء المنتمية إلى القطاع الخاص، مثل الشركات التجارية بخصوص 

 على أعضائه نصف بحضور إال صحيحة بصورة اإلدارة مجلس يتداول على أنه: "ال 21مجلس اإلدارة؛ حيث تنص الفقرة األولى من المادة 

من  50فعليا" أو المنتمية إلى القطاع العام، مثل مجلس تدبير المؤسسة بالمؤسسات التعليمة؛ إذ تنص المادة  حضورا األقل

على أنه:  5115يوليو  09بمثابة النظام األساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي في  5.15.392المرسوم رقم 

يحضرها ما ال يقل عن نصف أعضائه في الجلسة األولى وفي حالة عدم اكتمال "يشترط لصحة مداوالت مجلس تدبير المؤسسة أن 

 النصاب يوجه استدعاء ثان في ظرف أسبوعين ويكون النصاب بالحاضرين".

قد ترتبط ظاهرة الغياب بأسباب النفسية تتمثل في غلبة سيكولوجية العضو في عدم تحقيقه لبعض المصالح الخاصة على األقل  - 109

بار المعنوي، مقابل التضحيات التي يبدلها لفائدة العمل هذا العمل الجمعوي، أو إساسا منه بأن حضوره من عدمه غير مؤثر ذات االعت

 في القرارا الجماعي.

قد ترتبط ظاهرة  بأسباب مادية تتمثل في: البعد الجغرافي؛ تكلفة التنقل؛ ضيق الوقت أو في التقارب الزمني في الجتماع و - 110

 المجلس.

من ق.ش.م  21كما هو الحال بالنسبة لبعض التجمعات مثل مجلس إدارة شركات المساهمة حيث تنص الفقرة الثانية من المادة  - 111

 جلسات من جلسة في لتمثيله آخر متصرفا كتابة يوكل أن ذلك خالف على األساسي النظام ينص لم ما للمتصرف، يمكنعلى أنه: "

  .الجلسة" نفس خالل واحد توكيل سوى تصرفم لكل يكون أن يمكن المجلس. وال
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الجمعية ل تتم إل من لدن عضو آخر يف الجمعية عينها، وأن هذا العضو ل ميكنه أن ميثل سوى عضوا واحدا، 

 2 (112)كام أن هذه التمثيلية ل تتم إل عرب وكالة موقعة

 النظام إدراج بند يف تفاديا لهذا التضييق أو لهذه اإلكراهات القانونية، يُطرح التساؤل حول مدى إمكانيةو 

ب يف يف حالة عدم تحقق النصا -يكون النصاب فيها مبن حرض-األسايس للجمعية، يسمح بإجراء دعوة ثانية 

 الدعوة األوىل؟

قواعد النصاب من النظام العام أم ل؟ وبالرجوع إىل  تقتيض اإلجابة عن هذا السؤال، البحث يف مدى اعتبار

أعاله، يتبني أن صحة مداولت مجلس اإلدارة تتوقف عىل تحقق النصاب، مام يعني أن النصاب يشكل  41املادة 

رشط صحة، يؤدي انتفاؤه إىل بطالن املداولت، وأنه ل مجال إلسقاط هذا الحكم من خالل إدراج بند يف النظام 

ل تُعسف بذلك، ولو اتجهت إرادة املرشع عكس هذا لعتُمد النهج ذاته  41للجمعية؛ ألن قراءة املادة  األسايس

 2      (113) املعمول به عىل مستوى صحة مداولت الجمع العام الستثنايئ للجمعية

إدارتها  ةوميكن تصور انعقاد اجتامعات جمعية حامية املستهلك ذات املنفعة العامة بشكل عام ومجلس إدار 

بشكل خاص، يف أي مكان ما مل يتعلق األمر باألماكن التي توضع رهن إشارة الجمعية من قبل مورد السلع أو 

 2 (114)224221.2املنتوجات أو الخدمات، كام يقيض بذلك امللحق باملرسوم رقم 

القتها باملهنيني ع ويأيت هذا الستثناء حفاظا عىل الستقاللية والحياد املتطلب تحققهام يف الجمعية يف

 والذين ميكن أن يكونوا طرفا يف النزاعات الحاصلة التي لها عالقة بحامية املستهلكني2 

وملا كانت الاركيبة الجامعية ملجلس اإلدارة ضابطا لألخذ مببدإ التسيري الجامعي، فإن هذا األخري يقتيض 

 ملفهوم سلطة األغلبية، فكيف ذلك؟إعامل قانون اإلجامع أو قانون األغلبية، وهو ما يؤسس بدوره 

 المطلب الثاني: األغلبية شرط لممارسة سلطة التدبير

تعد األغلبية مبدأ عاما وضابطا لتخاذ القرارات ذات الصبغة الجامعية، التي ل يشكل فيها إعامل اإلجامع 

ظر إليها إل من التي ل ميكن النأو التساوي إل استثناء، وينطبق هذا الستثناء عىل إعامل مفهوم األقلية كذلك، و 

 زاوية حقها يف معارضة األغلبية أو مواجهة تعسفها2   

                                                           
وهو المنطق نفسه المعتمد على مستوى مجلس إدارة شركات المساهمة؛ الرتباط صحة التمثيلة بالوكالة الكتابية وبتحقق صفة  - 112

 الصفة العضوية في الوكيل؛ أي أال يكون من خارج أعضاء مجلس اإلدارة. 

على أنه: "ال يمكن ألي عضو في الجمعية أن يمثل سوى عضو واحد آخر في اجتماعات  من الملحق بالمرسوم 07المادة تنص  - 112

 أجهزة هذه الجمعية، وتمنح هذه التمثيلية من خالل وكالة موقعة من طرف الموكل".

وعند االقتضاء، توجه  ال تعتبر االجتماعات صحيحة إال بحضور ثلثي األعضاء أو الممثلينعلى أنه: " 05تنص الفقرة الثالثة من المادة  - 113

 دعوة ثانية بنفس شروط الدعوة األولى، وينعقد الجمع العام االستثنائي مهما كان عدد األعضاء الحاضرين أو الممثلين". 

 وفي جميع الحاالت، ال يمكن للجمعية أن تتخذ مقرا لها األماكن التي توضع رهن إشارتها من قبل مورد السلع أو المنتوجات أو الخدمات"
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 .لفقرة اويف التجاه عينه، يقوم مجلس إدارة جمعية حامية املستهلك عىل مبدإ األغلبية، وهذا ما عربت عنه 

الة تعادل رضين أو املمثلني، ويف ححيث يتخذ قراراته بأغلبية أصوات األعضاء الحامن امللحق باملرسوم؛  41املادة 

، مام يعني أن التصويت يشكل ضابطا لحتساب األغلبية، يُتطلب تحديدها (115)األصوات، يُرجح صوت الرئيس

 )الفقرة األوىل( قبل تحديد مفهوم التصويت املرتبط بها)الفقرة األوىل(؟

 الفقرة األولى: األغلبية شرط لممارسة السلطة

ملامرسة مجلس اإلدارة سلطة تدبري جمعية حامية املستهلك ذات املنفعة العامة، فام هو تعد األغلبية رشطا 

 السند القانوين لعتامد مفهوم األغلبية )أول( وما هو مفهومها القانوين )ثانيا(؟

 أوال: سند اعتماد األغلبية

من ظهري تأسيس الجمعيات  4فصل تعترب الجمعية اتفاقا يقوم عىل التعاون املستمر بني أعضائها استنادا إىل ال

، لذلك ل ميكن تصور وجودها إل عرب موافقة جميع مؤسسيها، لكن هل يُتطلب بقاء هذا اإلجامع طيلة (116)العامة

حياة الجمعية، خصوصا وأن هذا الفصل يحيل يف فقرته الثانية عىل تطبيق قواعد اللتزامات والعقود، مبا فيها 

اللتزامات التعاقدية املنشأة عىل وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إىل  الذي ينص عىل أن 231الفصل 

منشئيها ول يجوز إلغاؤها إل بارايض األطرا  أو يف الحالت التي ينص عليها القانون، مام يُفهم منه أن القواعد 

ينبغي أن يتم  إلجامع؛ الذيالتي تحكم سري الجمعية، مند تأسيسها إىل غاية انتهائها، ينبغي أن تخضع لقانون ا

ور وجود تص -عمليا-متديد العمل به عىل مستوى سري أجهزة الجمعية مبا فيها مجلس إدارتها2 لكن هل ميكن 

 جمعية أو وجود مجلس إدارة يحكمه قانون اإلجامع؟

ين أو ء الحارضالسالفة عىل أنه: "يتخذ مجلس اإلدارة قراراته بأغلبية أصوات األعضا 41املادة  .تنص الفقرة  

املمثلني، ويف حالة تعادل األصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا"2 مام يتبني معه أن املرشع استبعد إعامل أحكام 

التفاق كام هي متعار  عليها يف قانون اللتزامات والعقود؛ والتي تستلزم تحقق الجامع، لكن إعامل هذا 

ألنه يتطلب أن تبني الرأي الواحد من قبل جميع أعضاء  الرشط، يؤدي ل محالة إىل تعطيل عمل الجمعية؛

 املجموعة، وهذا ما يصعب أو يستحيل تحققه عمليا خصوصا عىل مستوى التجمعات الكربى2

 ثانيا: مفهوم األغلبية

                                                           
من ق.ش.م بمناسبة حديثها عن األغلبية المتطلبة في اتخاذ قرارات مجلس إدارة هذه  21من المادة  2وتوافقه في ذلك  الفقرة  - 115

 الحاضرين األعضاء بأغلبية عددا، أكثر أغلبية وجوب على األساسي النظام ينص لم ما القرارات، الشركات، والتي تنص على أنه: "تتخذ

 .ذلك" خالف على األساسي النظام ينص لم ما الرئيس صوت يرجح األصوات تساوي حالة وفي .الممثلين أو

على أن: "الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص الستخدام  0728من ظهير  0ينص الفصل  - 116

 معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع األرباح فيما بينهم.

 جع لصحتها القواعد القانونية العامة المطبقة على العقود وااللتزامات". وتجري عليها فيما ير
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أُشري سلفا إىل أن قرارات مجلس إدارة جمعية حامية املستهلك، تُتخذ بأغلبية أصوات األعضاء الحارضين أو 

التي نصت كذلك يف فقرتها األوىل  41، ويُرجح صوت الرئيس يف حالة تعادل األصوات، بحسب املادة املمثلني

عىل أنه: "يتوىل إدارة الجمعية مجلس إدارة مكون من خمسة عرش مترصفا عىل األكرث، ينتخبون جميعا من طر  

الة ه األغلبية؟ وكيف أنها تجعل من حالجمع العام ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة"2 فامذا يقصد بهذ

 التساوي حالة أغلبية؟ وهل ميكن اعتبار هذه األغلبية أغلبية حسابية أو أغلبية تقريرية؟ 

أعاله، أنها جعلت من األغلبية الحسابية أغلبية تقريرية، حينام استعمل عبارة "يتخذ  41يُستفاد من املادة 

2"، وهو ما يعني أن اتخاذ القرار يتوقف عىل تحقق أكرث من نصف مجلس اإلدارة قراراته بأغلبية أصوات 22

األصوات، وهي األغلبية التي يعرب عنها البعض باألغلبية املطلقة أو األغلبية البسيطة، لكن طاملا أنها تفيض إىل 

تضم أكرث  يفرض أمر ما؛ فهي تكتيس بذلك صفة األغلبية التقريرية2 وتعد أغلبية حسابية؛ األغلبية العددية الت

ة األصوات2 ويقصد باألغلبية التقريرية؛ األغلبية املتطلبة قانونا لتبني مشاريع القرارات، إذ ليست بالرضورة كل أغلبي

 2 (117)حسابية أغلبية تقريرية

وإذا كان قانون األغلبية يؤدي إىل تشكيل فئتني ويف آن واحد داخل أعضاء مجلس اإلدارة؛ إحداهام تشكل 

تالكها أكرب عدد من األصوات وأخرى تشكل األقلية لمتالكها أقل عدد من األصوات، فهل العربة األغلبية لم

 باألصوات الحارض أو املمثل أصحابها أم باألصوات املعرب عنها؟ ثم أين ميكن تصنيف األصوات امللغاة؟

ية، بناء عىل قاعدة التقريريتضح أن الصوت يعترب ضابطا لحتساب األغلبية  استنادا إىل مضمون املادة أعاله،

"لكل عضو صوت"، وأن الصوت املُعتد به هو الصوت املُعرب عنه؛ والذي يشارط أن يكون صاحبه حارضا أو ممثال، 

ويف ذلك تضييق من مكنة تحقق األغلبية طاملا ل يتم العارا  بالصوت املُعرب عنه حضوريا أو متثيليا، األمر الذي 

 امل مجلس اإلدارة الذي ينبغي أن يتميز بالنشاط2ل يستجيب لحركية سري أع

إن مقاربة مفهوم األغلبية بهذا الشكل، تقتيض تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة إىل فئات؛ فئة حارضة أو ممثلة  

تقابلها فئة أخرى متغيبة أو مغيبة، وفئة أخرى حارضة ومصوتة تقابلها فئة أخرى حارضة وممتنعة عن التصويت، 

أو التمثيل ضابطا لحتساب النصاب، ويكون التصويت ضابطا لحتساب األغلبية، عىل أساس أنه  فيكون الحضور

ل عربة بتصويت العضو الغائب أو غري املمثل، بل إن الصوت غري املعرب عنه ينضا  إىل األصوات التي متتلكها 

                                                           
عضوا، وكان عدد الحاضرين منهم هو العدد نفسه، فإن األغلبية الحسابية هي ما تجاوز  02ومثله إذا كان عدد أعضاء المجلس  - 117

نسبة الثلثين عوض النصف زائد واحد، وهو ما  النصف، وهو ثمانية في هذه الحالة. لكن يحدث في مواقع أخرى أن يشترط المشرع

، لكنها ال 9أكبر من  8. أي أن النسبة المتطلبة في الحالة األولى صحيح أنها تشكل األغلبية ألن 8بدل  01يجعل األغلبية المتطلبة هي 

د مفهوم األغلبية، بين األغلبية الحسابية . ومن هذا المنطلق، يتم التمييز في تحي01تسمح باتخاذ القرار في الحالة الثانية ألنها تقل عن 

ة نالتي يتم فيها األخذ بالعدد األكبر وبين األغلبية التقريرية التي ال يكفي فيا الحصول على أغلبية عددية بل  يستلزم اعتماد نسبة معي

 يحددها المشرع أو النظام األساسي تسمح بتبني مشاريع القرارات.  
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عىل امتالك أغلبية  -تبنية ملرشوع القرارامل-الفئة املعارضة ملرشوع القرار، فيتم حينها التساؤل عن مدى قدرة الفئة 

 األصوات التقريرية من عدمه2   

ويالحظ كذلك أن املرشع يأخذ مبفهوم الصوت املُرَجح؛ وهو الصوت الذي ل يغري من احتساب األغلبية 

داخل -ار ر العددية ولكنه ينقل الحالة من حالة مساوة فعلية إىل حالة أغلبية قانونية، ومن مثة يكفي لتخاذ الق

أن تتحقق املساواة فقط يف هذه الحالة، وملا عمد املرشع التضييق من األخذ مبفهوم الصوت  -مجلس اإلدارة

املرجح؛ حينام ربطه حرصا بصوت رئيس مجلس اإلدارة دون سواه من باقي األعضاء، أفال ميكن كذلك تعطيل 

 ل إدراج بند يف النظام األسايس للجمعية، يحرم رئيسمن خال -من حالة املساواة إىل حالة األغلبية-هذا النتقال 

 املجلس من الصوت املرجح؟

إن الجواب عن هذا السؤال يقتيض بدوره البحث يف طبيعة التصويت؛ لتبيان الحدود التي ميكن عربها 

 استعامل التصويت، فكيف ذلك؟   

 الفقرة الثانية: الطبيعة القانونية للتصويت

اإلدارة يف جمعية حامية املستهلك، من حيث مامرسته للعديد من الصالحيات التي نظرا إىل أهمية مجلس 

، فإن مامرستها (118)توكل إليه عرب احتكاره لسلط التدبري، وعالقة لهذه السلطة مبا يتخذه هذا املجلس من قرارات

ؤسسات قانونية 2 وإذا كان التصويت ميثل إحدى أهم صور أعامل التسيري يف م(119)تتوقف عىل آلية التصويت

، أو األداة (121)، أو ميثل ميكانيزمها الجوهري(120)تستهد  تحقيق املصلحة الخاصة، من قبيل رشكات املساهمة

، بل املحور الرئيس الذي تدور حوله كل الصالحيات األخرى، أو كل (122)األكرث فعالية ملامرسة السلطة داخلها

، فمن باب أوىل أن ينطبق هذا الوصف (124)، وآلية لحاميتها(123)كةالترصفات واملامرسات األساسية املتعلقة بسري الرش 

عىل جمعيات حامية املستهلك ذات؛ اعتبارا ملا تستهدفه من تحقيق للمنفعة العامة، ليشكل بذلك التصويت األداة 

                                                           
يتداول مجلس اإلدارة في جميع القضايا التي تهم الجمعية، من الملحق بالمرسوم على أنه: " 04المادة تنص الفقرة الثانية من  - 118

  ويتمتع بجميع السلط لتدبيرها في جميع الظروف".

ضرين يتخذ مجلس اإلدارة قراراته بأغلبية أصوات األعضاء الحامن الملحق بالمرسوم على أنه: " 04تنص الفقرة الخامسة من المادة  - 119

 أو الممثلين، وفي حالة تعادل األصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا".

120 G. - : Traité élément de droit commercial, 13 éd, T1, LGDJ Paris, 1989, P. 822. par René Roblot  Ripert 

، أطروحة لنيل الدكتوراه في عزيز إطوبان: حماية الحقوق األساسية للمساهمين في شركة المساهمة في القانون المغربي - 121

 .42و 44، ص. 5112-5114القانون الخاص، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، س.ج. 

122 - J-M. Hauptmann :Le droit de vote de l’actionnaire en droit Français et en droit Allemand, Th. Nancy II, 1986, 

P. 30.  

رشيد بحير: أصول المسؤولية المدنية في شركة المساهمة في القانون المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص،  - 123

 .98، ص. 5112-5114كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، س.ج. 

: مفهوم مصلحة الشركة كضابط لتحديد اختصاصات ومسؤولية مجلس اإلدارة والجمعيات العامة، دراسة تحليلية عبد الرحيم بنعيدة - 124

 .011، ص. 5115-5110مقارنة، رسالة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق عين شمس، القاهرة،  مصر، س.ج 
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لتصويت االقانونية األكرث اتصال بحامية مصلحة املستهلكني2 إل أن التساؤل يبقى مطروحا حول مدى اعتبار هذا 

 مجرد آلية ملامرسة السلطة أم هو السلطة عينها أم هو مجرد حق؟

من امللحق باملرسوم التي تحدثت عن تفويض السلط بني أعضاء الجمعية،  49سبقت اإلشارة إىل أن املادة 

اتها، ذ بتمتع كل عضو من هؤلء األعضاء بسلطة التدبري، لكن بالرجوع إىل املادة -حيث الظاهر-وهو ما يوحي من 

يتبني بأن مامرسة هذا التفويض تتم عرب منح كل عضو من األعضاء مكنة متثيل غريه بناء عىل وكالة موقعة، وهو 

 ما يجعل طبيعة هذا التفويض متيل إىل تفويض حق أكرث منه تفويض سلطة، لكنه ما طبيعة هذا الحق؟    

ىل لحق أعضاء مجلس اإلدارة يف الطالع ع يشكل التصويت املظهر الرئيس للتعبري عن اإلرادة، وتتويجا

جميع البيانات ذات الصلة مبوضوع التصويت، وميكن اعتبار التصويت حقا طاملا أن غاية امتالكه هي تحقيق 

مصلحة خاصة للمصوت، وعىل العكس من ذلك؛ يشكل سلطة حينام يكون هدفه تحقيق مصلحة الغري، مام 

لتحقيق مصلحة الغري، فأين ميكن إذن تصنيف الحق يف  وظيفةيجعل الحق منفعة خاصة والسلطة مجرد 

 التصويت، أهو حق شخيص )أول( أم هو حق وظيفي )ثانيا(؟

 أوال: مبررات إعمال نظرية الحق الشخصي وحدودها 

 : مبررات إعمال نظرية الحق الشخصي وحددوها0

ويت يف ـــــــد القيمة القانونية للتصـــــــــــــوى تحديـــــــراغ عىل مستــــــــــــــإذا كان هناك ف

ر عىل خالفه يف ـــــــــــك، فإن األمــــــــــــتيات حامية املستهلــــــــيات مبا فيها جمعــــــــــالجمع

بة ـــــــــــو الحال بالنســـــــة، كام هــــــــتعات األخرى ذات الطبيعة الخاصــــــــــــض التجمـــــــــــــبع

موعة من الضامنات ــــــــــويت مجــــــــــــت مبامرسة حق التصـــــــــــــال؛ إذ أحيطــــــــــــــللرشكات مث

 ،(126)ق خالصـــــــــف منها أنه حـــــــــاستش (125)القانونية

                                                           
لك مع ما كان مسطرا في مشروع قانون الشركات المغربي من ق.ش.م، تماشيا كذ 389ثم  522و 527و 528وتراجع في ذلك م. - 125

 .0787لسنة  

عبد الواحد حمداوي: تعسف األغلبية في شركات المساهمة، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية  - 126

 .552، ص. 5110-5111العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد األول، وجدة، س.ج. 
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ولة ــــــلصالحيات املخل إحدى اــــــــوأنه يشك (129)دي للمساهمـــــــ، وتقلي(128)ريــــــــأو جوه( 127)أو أسايس 

 ، (131)، إلدارة الرشكة(130)لهذا األخري

وإذا كان هذا التحديد املفاهيمي مسموح به عىل مستوى الرشكات التجارية، فإن اعتامده عىل مستوى جمعية 

ا هحامية املستهلك، يثري الكثري من التحفظ؛ عىل اعتبار أن الرشكات التجارية تقوم عىل عنرص املساهمة يف رأسامل

يتمثل يف حق  (133)، وهو التزام مايل يقابله حقني أحدهام مايل(132)من قبل الرشيك أو املساهم عرب تقديم حصة ما

والرقابة املمكن مامرسته عرب حق التصويت الذي  (134)الربيحة واآلخر غري مايل يتجىل يف حق اإلدارة والتسيري

مجلس الرقابة أو يف جمعيات املساهمني مثال2 مام ميكن استعامله من خالل العضوية يف مجلس اإلدارة أو يف 

 2 (135)يفارض استحضار املصالح الخاصة لهؤلء الرشكاء أو املساهمني يف الرشكة

ويف مقابل ذلك، فإنه عىل مستوى جمعيات حامية املستهلك، ل مجال للحديث عن أي ضامنات مالية لفائدة 

فاء تحملهم عبء املساهمة املالية، مام يجعل الحديث عن أعضاء الجمعية مهام اختلفت مواقعهم فيها، لنت

املصلحة الخاصة بهم، من هذا املنطلق، مسألة غري قامئة أو عىل األقل تخالف غاية إنشاء الجمعيات، مام يعني 

أن األمر يتطلب الحديث عن مصلحة أخرى تتخذ مفهوم مصلحة الغري )املستهلك( أو املصلحة العامة، وهذا ما 

 مامرسة التصويت يف التجاه الذي يحمي أو يحقق هذه املصلحة ل املصلحة الخاصة للعضو يف الجمعية2 يفارض 

 : حدود نظرية الحق الشخصي5

إن الحديث عن حدود النظرية الشخصية يف عالقتها مبفهوم التصويت، يتجاوز مجرد مامرسة التصويت يف 

اء أو ية نفسها التي تحمل يف طياتها مصالح خاصة للرشكجمعية حامية املستهلك، بل يرتبط بالرشكات التجار

املساهمني فيها؛ حيث إن جانبا مهام من الباحثني اعتربوا أن قانون الرشكات ذاته خضع ملجموعة من التغيريات 

                                                           
المصطفى بوزمان: "تعسف األقلية في الشركات التجارية"، في شأن الندوة تحت عنوان: "قانون الشركات التجارية، قراءة في  - 127

 03النصوص واالجتهاد القضائي" التي نظمتها ، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة الحسن األول، سطات، في 

 .85.م؛ ويراجع في االتجاه نفسه، رشيد بحير: م.س، ص. ، غ5101مارس 

وتعتبر حقوقا أساسًا كذلك، حق المشاركة في اإلدارة وحق الربيحة وحق اإلعالم وحق الحضور وحق تداول األسهم وحق بطالن الشركة، 

 .79عبد الرحيم بنعيدة: م.س، ص. 

 .84رشيد بحير: م.س، ص.  - 128

129  161.-159-51-, P. 49: Th. cit M. Hauptmann-J - 

130  éd, Economica, 1988, P. 289. ème: Droit des affaires, T1, Droit commercial général et sociétés, 5 Yves Guyon - 

 .23عزيز إطوبان: م.س، ص.  - 131

الحلبي الحقوقية لبنان، وجدي سلمان حاطوم: دور المصلحة الجماعية في حماية الشركات التجارية، دراسة مقارنة، منشورات  - 132

 .518، ص. 5119

 .81رشيد بحير: م.س، ص.  - 133

134 : Th. cit, P.  M. Hauptmann-J -399. 

 .71رشيد بحير: م.س، ص.  - 135
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أفضت إىل تجريد حق التصويت شيئا فشيئا من طابع الشخصانية، ليامرس يف إطار وحيد هو تحقيق مصلحة 

، أو بتعبري آخر فإن مامرسة هذا الحق تقتيض إشباع املصلحة (136)سمو عىل كل املصالح الشخصيةالرشكة التي ت

، كام أن تفويت الحق يف التصويت ل يتم مبعزل عن تفويت السهم (137)الجامعية وليس مصلحة الفردية للمصوت

إل يف  كات املساهمةأو النصيب، وهذه خاصية من خصائص الوظائف ل الحقوق التي ل تتم مامرستها يف رش 

 2(138)إطار جامعي، يتم مبوجبه تعويض نظام اللتزامات والعقود بالنظام الجامعي الذي ميثل نظام السلطة

جارية، مبا يف ذلك رشكات املساهمة التي تعترب رشكات أموال ـــــــــوإذا طبق هذا الحكم عىل الرشكات الت

رى ـــــــــحني بشكل كبري، فباأل ــــــــــة أو الخاصة للمساهمـــــــــويتم عربها استحضار مفهوم املصلحة الشخصي

وصا إذا ق مصلحة الغري، خصـــــــــأن يتم اعتامد هذا الحكم بالنسبة للجمعيات والتي ما أسست إل ألجل تحقي

وم ــــــفهة ذات منفعة عامة، حينها يكون من املنطقي استبعاد الطبيعة الشخصية ملـــــــاتخذت طابع جمعي

ه يف مجلس اإلدارة أو يف الجمع العام العادي أو الستثنايئ، مام يتطلب ــــــــــالتصويت سواء عند مامرست

 ث يف الصفة الوظيفية للتصويت يف جمعية حامية املستهلك2 ــــــــــالبح

 ثانيا: مبررات إعمال نظرية الحق الوظيفي وحدودها

 لوظيفي ومضمونها: مبررات إعمال نظرية الحق ا0

إن ما يدعم نظرية الحق الوظيفي للتصويت؛ امتداد األخذ به أو عىل األقل استحضاره عىل مستوى 

كات ة بها أو بأعضائها مثل الرش ــــــــــــتاألشخاص العتبارية الخاصة التي ل تستبعد تحقيق مصالح خاص

زيل عىل مستوى  ــــــــــــأكرث قبول من حيث التن و ما يجعل األخذ بهذه النظريةـــــــــــ، وه(139)التجارية

األشخاص العتبارية التي تهد  تحقيق مصالح الغري خصوصا إذا ما اصبغت عىل مصالح هذا الغري صبغة املصلحة 

 العامة، كام هو الحال بالنسبة لجمعيات املستهلك ذات املنفعة العامة2 

                                                           
 .011عبد الرحيم بنعيدة: م.س، ص.  - 136

137 «En exerçant son droit de vote, l’associé agit, non pour lui mais pour la société. - vote doit être émis dans Son 

l’intérêt de la société et non dans son intérêt personnel », Joly. Sociétés. Traités. Voir. Décisions collectives. T II, 

P. 6. 

 .518أشار إليه، وجدي سلمان حاطوم: م.س، ص. 

 .82رشيد بحير: م.س، ص.  - 138

للشريك بشكل عام وللمساهم بشكل خاص بممارسة حق التصويت باعتباره حقا له، إال أن هذا بحيث إنه على الرغم من االعتراف  - 139

الحق بحسب إحدى األحكام القضائية، أسبغت عليه سبغة الحق الوظيفي إذ تتوجب ممارسته في نطاق المصلحة المشتركة بعيدا عن 

وبمصلحة الشركة نفسها. ويراجع في هذا االتجاه حكم تجارية مراكش األغراض األنانية والذاتية للشريك دون اإلضرار بالشركاء اآلخرين 

؛ تعليق المهدي شبو في 091، ص.5110، 70، مجلة المحاكم المغربية ع. 809/5111، في الملف ع. 5110ماي  19في  951رقم 

 . 029المرجع السابق نفسه، ص. 



 

 

53 

 9102 دجنبر 51العدد 
 

يت من عدم إمكانية التنازل عنه، ول خضوعه للتعامل وميكن استخالص الطبيعة الوظيفية لحق التصو

، وبذلك يجب أن تتم مامرسته يف اتجاه (140)التجاري، خالفا ملا هو عليه الحال بالنسبة إىل الحقوق الشخصية

غرض الجمعية كام متت اإلشارة إليه سلفا، ليتم بذلك النتقال من مجرد الحديث عن نظام اللتزامات والعقود، 

 ن توظيفه لتحقيق املصالح الخاصة، إىل نظام جامعي تكون غايته تحقيق املصلحة العامة2 الذي ميك

 : حدود نظرية الحق الوظيفي5

تستند نظرية الحق الوظيفي إىل كون مامرسة الحق إمنا تتم لتحقيق مصلحة الغري أو املصلحة الجامعية أو 

مصالح  ا التفسري تفسريا ضيقا يضع قطيعة تامة بنياملصلحة العامة، ويف مقابل ذلك يوجد تصور آخر يعترب هذ

الشخص العتباري ومصالح األعضاء املكونني له، إل أن هذا التصور ل ميكن التسليم به عىل إطالقه؛ ألنه ينبغي 

الرجوع إىل طبيعة الخلفية التي تم عىل أساسها إنشاء الشخص العتباري يف حد ذاته2 لذلك، عند استحضار 

ي أنشئت من أجله هذه جمعية حامية املستهلك، يقتيض تغييب مصلحة أعضاء الجمعية يف حد ذاتهم، الهد  الذ

خالفا ملا هو عليه الحال بالنسبة للعديد من التجمعات مبا فيها التعاونيات؛ إذ تؤسس لتلبية الحاجيات الخاصة 

 2(141)بأعضائها

ملامرس عىل أمر متحقق يف حق التصويت ا ويتطلب ليك يتصف الحق بالسلطة تحقق عنرص التمثيلية، وهو

مستوى جمعية حامية املستهلك، لكن عنرص السلطة يتطلب كذلك أن يصوت العضو باسم جمعية املستهلك، وهذا 

أمر محط نظر؛ ألن تصويت هذا العضو يقف عند حدود املشاركة يف صنع قرار مجلس اإلدارة وعربه متثيل الجمعية2 

لة ملجلس اإلدارة ذاته ل ألحد أعضائه2 وهو ما يجعل التصويت أقرب إىل الحق منه إىل وعليه، فإن التمثيلة موك

تهلكني وهي لحة املسالسلطة، لكن ارتباطا بأهدافه، فهو حق وظيفي ل شخيص؛ طاملا أنه يستهد  تحقيق مص

 مصلحة عامة2 

  

                                                           
تصويت عبر بيعه أحد األسهم التي يملكها في الشركة، إذ يمكن مثال  للمساهم في شركات المساهم التصرف في حق ال - 140

 باعتبار أن السهم يضم حقين؛ أحدها مالي يتعلق بالربيحة وعائد التصفية  واآلخر معنوي يتعلق بالتصويت. 

 2308ج.ر.ع ، 5104نونبر  50في  0.04.087المتعلق بالتعاونيات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  005.05يراجع القانون رقم  - 141

، ج.ر.ع 5109غشت  01في  0.09.52الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  94.02، كما تم تحيينه بموجب القانون 5104دجنبر  08في 

في فقرته األولى التي جاء فيها: "التعاونيات شخصيات اعتبارية تتمتع  4، خصوصا المادة 4227، ص. 5109غشت  50في  2279

التي جاء فيها: "التعاونية مجموعة تتألف من أشخاص  0لكاملة وباالستقالل المالي"  ثم الفقرة األولى من المادة باألهلية القانونية ا

تتيح لهم تلبية حاجياتهم االقتصادية واالجتماعية، إلنشاء مقاولة ذاتيين أو اعتباريين أو هما معا اتفقوا أن ينضم بعضهم إلى بعض 

 اسية المتعارف عليها وال سيما ...".وتدار وفق القيم والمبادئ األس
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 الخاتمة

ني؛ نة من أفراد املجتمع وهي فئة املستهلكتم الوقو  يف هذه الدراسة عىل إرادة املرشع يف حامية فئة معي

عرب وضع مجموعة من القوانني، التي مل تقترص فقط عىل القواعد العامة التي جاء بها ظهري تأسيس الجمعيات أو 

يف املرسوم القايض بتطبيق أو يف املرسوم املنظم لحق تأسيس الجمعيات أو يف ظهري اللتزامات والعقود كام 

السابق، بل تعدت ذلك لاربط فئة املستهلكني بنوع خاص من الجمعيات تسمى جمعيات حامية  أحال علية الظهري

املستهلك ذات املنفعة العامة، والتي تحكمها باإلضافة إىل القوانني السابقة، امللحق باملرسوم النظم لتأسيس 

 الجمعيات وكذا القانون القايض بتحديد تدابري حامية املستهلك2

ه الجمعيات شأنها يف ذلك شأن باقي التجمعات القانونية، أنها ترتبط بنظام قانوين يقوم ومن خصوصية هذ 

عىل تعدد األجهزة املكونة له؛ سواء التقريرية أو التنفيذية الرقابية، وهو ما يؤسس ألحد مبادئ الدميقراطية يف 

ا النظام ضامنة قانونية مامرسة العمل الجامعي بشكل عام، ومجلس إدارة الجمعية بشكل خاص؛ ليشكل هذ

 لحامية مصالح املستهلكني2

 وميكن تلخيص مظاهر هذا النظام يف اآليت: 

قواعد تنظيم وانعقاد مجلس تدبري املؤسسة، من القواعد اآلمرة، وأن مخالفتها تجعل مداولت وقرارات  -

 املجلس باطلة؛

 العضوية يف مجلس تدبري املؤسسة ضابط لتحديد النصاب؛ -

 الحضور الشخيص أو التمثييل، يف مجلس إدارة الجمعية، ضابطان للمشاركة يف التصويت؛العضوية و  -

 األغلبية ضابط لتخاذ قرارات مجلس إدارة الجمعية؛ -

 "لكل عضو صوت" مبدأ لحتساب األغلبية2 -

دره صالتصويت حقا لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة جمعية حامية املستهلك ذات املنفعة العامة، م ويعترب

القانون ل التفاق، لكنه يبقى حقا وظيفيا ل ذاتيا؛ يجب استعامله لتحقيق مصلحة املستهلكني التي مصلحة عامة، 

وأنه ل ميثل السلطة يف حد ذاتها بل هو مجرد أداة ملارستها؛ والسلطة ميلكها مجلس اإلدارة ل أعضاؤه؛ مبعنى 

ود ملجلس، تفعيال لقانون األغلبية، الذي ينبغي مامرسته يف الحدأن مصدر السلطة هي اإلرادة املشاركة ألعضاء ا

 املسطرة قانونيا ونظاميا لعمل الجمعية2  

وبرص  النظر عن إرادة املرشع يف وضع أحكام عامة أو خاصة لسري الجمعيات بشكل عام ولجمعية حامية 

ي ميكن ب عن مجموعة من األسئلة التاملستهلك ذات املنفعة العامة بشكل خاص، فقد بقيت أحكاما قارصة مل تج

أن يفرزها الواقع العميل عىل مستوى مجلس اإلدارة الذي أوكلت له سلطة تدبري الجمعية، والذي يعترب الجهاز 

 املرآة العاكسة ألدائها؛ إذ بواسطته تظهر مدى فعالية عمل الجمعية من عدمها2 
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ات حامية ايض بتحديد النظام األساس النموذجي لجمعيوتتعلق مظاهر القصور التي شابت امللحق باملرسوم الق

 املستهلك التي ميكن العارا  لها بصفة املنفعة العامة، يف عدم التنصيص عىل املسائل اآلتية:

 األشخاص املوكل لهم املطالبة بعقد اجتامع مجلس اإلدارة عدا الرئيس؛ -

 الة ما إذا تعذر ذلك عىل رئيس هذا املجلس؛األشخاص املخول لهم دعوة مجلس اإلدارة إىل النعقاد ح -

 الدعوة الثانية لالنعقاد يف الحالة التي ل يتحقق فيها النصاب يف الدعوة األوىل؛ -

 األجل الفاصل بني تاريخ تسلم الدعوة وتاريخ انعقادها؛ -

 إرفاق الدعوة بجدول أعامل مجلس اإلدارة؛ -

 الوسائل املعتمدة لتوجيه الدعوة2    -

 ذه العتبارات، ميكن التوصية باآليت:وله

 توسيع نطاق األشخاص املوكل لهم حق املطالبة بعقد اجتامع مجلس اإلدارة؛ ليشمل  ثلث أعضائه2  -

متكني نائب رئيس مجلس اإلدارة من دعوة مجلس اإلدارة إىل النعقاد حالة ما إذا تعذر ذلك عىل رئيس  -

 م الصفة؛مجلس أو رفض الستجابة إىل طلب من له

توجيه دعوة ثانية لالنعقاد واعتبار تحقق النصاب مبن حرض يف الحالة التي ل يتحقق فيها النصاب يف  -

 الدعوة األوىل؛ 

تحديد األجل الفاصل بني تاريخ تسلم الدعوة وتاريخ انعقادها يف خمسة عرش يوما إذا تعلق األمر بالدعوة  -

 تحت طائلة اعتبار قرارات املجلس باطلة؛األوىل وسبعة أيام يف الدعوة الثانية، 

 رضورة إرفاق الدعوة بجدول أعامل مجلس اإلدارة، تحت طائلة اعتبار قرارات املجلس باطلة؛ -

اعتامد جميع الوسائل القانونية مبا يف وسائل التصال الحديثة لتوجيه الدعوة وإلقرار الحضور واملشاركة  -

 يف مداولت املجلس2
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 البيئي اللجوء من الدويل نالقانو  موقف

 البيئي اللجوء من الدولي القانون موقف

 
  الجزائر - سعيدة بجامعة - السياسية والعلوم الحقوق ،كلية"أ"محاضر أستاذ

 الجزائر - سعيدة بجامعة السياسية و القانونية للبحوث الدولية المجلة تحرير مدير
 القضائية جالسالم و المحاكم لدى معتمد محامي

 

 مقدمة:

أحد الظواهر التي يرجع تاريخه لوجود اإلنسان 2الذي يتنقل بإستمرار بحثا عن حياة أفضل و يعترب اللجوء 

مكاسب إجتامعية لتلبية حاجاته مبختلف انواعها  ،و قد ساهمت الهجرات التي قام بها اإلنسان يف تنمية العالقات 

غري ذلك من أمور تتعلق بالتواصل اإلجتامعي،إل أن الهجرة قد أصبحت يف  التجارية و التواصل بني الشعوب ،و

مكان إىل  الدول2 أصبح التنقل من سغري اهدافها اإلجتامعية و اإلقتصادية، بسبب أن تنظيم املجتمعات و تأسي

عتبارها مرحلة شهدت إأخر أكرث تنظيام وصول إىل ضبطه بقوانني خاصة يف الفارة التي تلت الحرب العاملية الثانية، ب

 بيئي ،مام جعل الهجرات تصبح أكرث شدة و تهدد املجتمعاتأمني و سيايس وإقتصادي تنموي و  متغريات ذات بعد

 دميغرافيا و كذلك صحيا بسبب إنعكاساتها و تبعاتها 2

اللجوء  هايف غالبأطلق عليها  ،لعقدين األخريين كموجه غري منظمةمرحلة ا تحولت الهجرة اىل لجوء وشهدت

ى ـــة الع لإلجراءات القانونية التي تنظمها من دولـــــــإنسانية  مبعنى التي ل تخض السيايس او اللجوء ألسباب

قية ، كذلك ن إفريقيا و أوروبا الرش ــــــأخرى، خاصة املنطقة األوربية التي تشهد تدفقا لألشخاص القادمني أساسا م

ات املتحدة باإلضافة إىل الولي ،روب و اإلضهاد السيايس و العرقيات و الحمن منطقة الرشق األوسط بسبب النزاع

 من جهة و دول أمريكا الالتينية و املجاورة لها 2

اللجوء أنها تعددت أسبابها سواء كانت أمنية ناتجة عن الحروب و النزاعات و و يتفق معظم الدارسني لظاهرة 

ة لألشخاص تتعلق بالجوانب اإلقتصادية لقلة التنمية يف البلدان املصدر و أخرى  ،العنف الطائفي و التمييز العنرصي

 الالجئني2

إل أن هناك أسباب خارج إطار هذا األمر ل يتم إثارتها يف الغالب كونها تعطي إشكالية حقيقة لهاته الظاهرة 

اص إىل الهجرة، إما باألشخ و هي البيئة و وإنعكاساتها عىل القاطنني يف املناطق التي تشهد تغريات مناخية تدفع

نتيجة صعوبة التأقلم مع هاته املناطق إلنعدام الحياة فيها أو عدم وجود اإلمكانيات للعيش و تلبية الحاجات 

يده لها أخرى آيلة للزوال نتيجة غمورها مبياه البحر و تهدسباب تتعلق بالتصحر أو القحط  و الرضورية الغذائية أو أل 

 ض الجزر2مبسحها من الخارجة كبع
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ة لقد أصبحت البيئة و متغرياتها املختلفة سببا رئيسيا يف اللجوء بالتزامن مع املطالبة بتطبيق املواثيق الدولي

 لحقوق اإلنسان التي تعطي حق العيش لإلنسان 2 

 هإن اللجوء و رغم كونه ظاهرة سلبية إل أن التعامل معه يف الدول الغربية ل يتوافق مع واقعية أسباب هات

كون أن أسبابها يف الغالب ناتجة عن سياسة الدول الغربية يف زعزعة إقتصاديات الدول و إستنزافها و خلق 

النزاعات اإلثنية و الحروب و زعزعة األنظمة السياسية ألجل الفوىض مبا يجعل مصالحها باقية و باملقابل تقوم 

 بوضع الحواجر للمهاجرين

لرغم من عدم إثارتها عمدا من طر  الدول املتقدمة عىل مستوى املؤمترات إن إشكالية اللجوء البيئي و عىل ا

التي أدت اىل اقرار املواثيق الدولية املختلفة املتعلقة بالالجئني و تركيز مضمونها عىل الجوانب غري البيئية نظرا 

ة يف ظل اسه خاصلصعوبة ضبط املصطلح من جهة و عدم اإلقرار برضورة جعل البيئة احد مسببات اللجوء و أس

متغريات مناخية تتسبب فيها الدول الصناعية و التي أدت إىل تغري مناخي إنعكس عىل البيئة يف الدول ل سيام 

منها املتخلقة و أدى اىل كوارث طبيعية و إنعدامإىل ظرو  الحياة و إحداث التصحر و تلويث املناطق املائية و 

 ارولية عىل غرار الغاز الصخري 2إستعامل املياه الجوفية يف الصناعات الب

إن املجتمع الدويل األن هو مسؤول عىل هذا التغري البيئي الذي بالرضورة أدى إىل اللجوء البيئي أصبح من 

اإلتفاقيات  أن ن، كو لعاماالرضوري إيجاد أساس قانوين دويل له مبا يجعله أكرث إستجابة لحق العيش يف إطاره 

 يف معظمها مع السياق الخاص بالتأثري البيئي عىل اللجوء2الدولية الحالية ل تتالئم 

 عالقته بالبيئة المحددات المفاهمية للجوء و المبحث األول:

  مدى وجود مفهوم اللجوء البيئي المطلب األول:

ة لسن ت به إتفاقية الالجئنيهذا ما أخذعايري إعتامده2 و تحديد ملوء يف إطاره العام لقي إهتامما و إذا كان اللج

هي و    الشخصية التي قد تطال الالجئربطته بالظرو للجوء ألسباب ذاتية ل موضوعية و التي إعتربت او  49542

ياسية سواء فئة اجتامعية معينة او أراء سدين أو الجنسية أو اإلنتامء إىل تتعلق أساسا بالضطهاد بسبب العرق أو ال

 142الخو خارج بلده او ليس له القدرة عىل العادية لها بسب ب 

صل ــــــــــن ان يتــــــــــــــد ما ميكـــــــــــو أنه أبعــــــــــــريف هــــــــــــص من هذا التعـــــــيستخل

  143بالبيئة

                                                           
 ال سيما المادة األولى منها 0724و التي دخلت حيز النفاذ سنة  0720اإلتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لسنة  راجع:142

لدولية و ا تشكل البيئة و حمايتها تشكل إرهاصا دوليا ووطنيا و لذا كان اإلهتمام بيها و تحديد مفهومها أولوية دولية  عبر المواثيق143

الذي عرف البيئة بأنها"هي  ذلك الرصيد   1972المؤتمرات المتخصصة و يمكن إيجاز بعض التعريفات في ذلك منها مؤتمر أستكهولم

وهي كذلك ذلك النظام  .من الموارد المادية و اإلجتماعية المتاحة في وقت ما وفي مكان ما إلشباع حاجات اإلنسان وتطلعاته

وجي الذي يحيى فيه اإلنسان والكائنات األخرى،وهي كل متكامل وإن كانت معقدة تشمل على عناصر متداخلة الفيزيائي والبيول
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العام يف إطاره 144او متغرياتها كعامل موجب اللجوء اضافة اىل ان مضمون املادة مل يخرج عن نطاق التمييز 

ه فيام عدا ما تعلق اللجوء السيايس الذي قد يكون عائقا يف الرجوع اىل البلد قد يطال أي شخص يف بلد الذي

 األصيل2

الذي يشكل أساسا مهام يف مجال  4912و بالرجوع اىل إتفاقيات حامية البيئة ل سيام منها مؤمتر ستوكومل 

ة و التنمية التي أصبحت لبيئالبيئة ملا تضمنه من مبادئ و توصيات تتعلق بحامية البيئة و الاركيز عىل الحق يف ا

                                                           

ومترابطة وهناك شبه إتفاق بين المهتمين بالدراسات البيئية،على أن البيئة هي اإلطار الذي يشمل جميع عناصر الحياة التي تحيط 

 أعطى للبيئة مفهوما واسعا،بأنه كل شيء يحيط باإلنسان". باإلنسان،وهو ماتوجه إليه مؤتمر أستكهولم حيث

البيئة و :رشيد الحمد و محمد سعيد صابري،أنظر:   1972مفهوم البيئة وفق مؤتمراستكهولمللتفصيل حول 

 وما بعدها. 52،ص0797،الكويت،المجلس الوطني للثقافة والفنون،مشكالتها

هات متعددة والتي تركز على البيئة بين العوامل التي تحيط بها كإطار عام و بين المكونات كما تتعد التعريفات المختلفة للبيئة وفق اتجا

 المادية و الطبيعية للبيئة و في هذا الصدد يمكن تعريف البيئة بأنها:

عية ئة الطبي"هي ذلك المحيط الذي يعيش فيه اإلنسان بما يشمله من ماء و هواء و تربة و كائنات حية و بذلك هي تضم كل من البي 

 و االصطناعية"

 ويمكن تعريف البيئة بأنها :

"ذلك المحيط أو اإلطار الذي يضم جميع العوامل الحيوية وغير الحيوية التي تؤثر بالفعل على الكائن الحي بطريقة مباشرة أو غير 

و غير مرئية الموجودة في األوساط البيئية جميع الكائنات الحية مرئية أ :مباشرة في أي فترة من فترات حياته،ويقصد بالعوامل الحيوية

 143المختلفة ،والعوامل غير الحيوية كالماء والهواء والتربة والحرارة وغيرها"

 ومنه يمكن تعريف البيئة بأنها"مجموعة العوامل البيولوجية و الكيميائية والطبيعية و الجغرافية والمناخية المحيطة باإلنسان والمحيطة 

 طنها والتي تحدد نشاط اإلنسان و اتجاهاته وتؤثر في سلوكه ونظام حياته".بالمساحات التي يق

ويمكن تعريف البيئة بأنها المحيط المادي الذي يعيش فيه اإلنسان بما يشمل من ماء وهواء،وفضاء وتربة و كائنات حية،ومنشآت 

 أقامها إلشباع حاجاته"

 .37،ص5115منشأة المعارف، ،اإلسكندرية،قانون حماية البيئة في ضوء الشريعةماجدراغب الحلو، -

 50يقصد بتعبير "التمييز "  طبقا للمادة األولى  فقرة أولى من اإلتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري في  144

علي أساس العرق أو اللون ، أنه " أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم 0727يناير  4و دخلت حيز التنفيذ في   0722ديسمبر 

أو النسب أو األصل القومي أو اإلثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة اإلعتراف بحقوق اإلنسان والحريات األساسية أو التمتع 

ميادين بها أو ممارستها، علي قدم المساواة، في الميدان السياسي أو اإلقتصادي أو اإلجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من 

من اإلتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز  10من المادة  14و   13و  15الحياة العامة ، و في نفس اإلطار إستثنت الفقرة 

من التمييز العنصري  بعدم سريان  هذه اإلتفاقية علي أي 0727يناير  4و دخلت حيز التنفيذ في   0722ديسمبر  50العنصري في 

 تثناء أو تقييد أو تفضيل بين المواطنين وغير المواطنين من جانب أية دولة طرف فيها.تمييز أو اس

يحظر تفسير أي حكم من أحكام هذه االتفاقية بما ينطوي علي أي مساس باألحكام القانونية السارية في الدول األطراف فيما   -

 أي تمييز ضد أي جنسية معينة. يتعلق بالجنسية أو المواطنة أو التجنس، شرط خلو هذه األحكام من

ال تعتبر من قبيل التمييز العنصري أية تدابير خاصة يكون الغرض الوحيد من اتخاذها تأمين التقدم الكافي لبعض الجماعات العرقية أو  -

واة لتضمن لها ولهم المسا االثنية المحتاجة أو لبعض األفراد المحتاجين إلي الحماية التي قد تكون الزمة لتلك الجماعات وهؤالء األفراد

في التمتع بحقوق اإلنسان والحريات األساسية أو ممارساتها، شرط عدم تأدية تلك التدابير، كنتيجة لذلك، إلى إدامة قيام حقوق 

 منفصلة تختلف باختالف الجماعات العرقية، وشرط عدم إستمرارها بعد بلوغ األهداف التي أتخذت من أجلها.

 4و دخلت حيز التنفيذ في   0722ديسمبر  50ن اإلتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري في م 10راجع : المادة 

 .0727يناير 
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من حقوق الجيل الثالث ، مبا أدى توجهها نحو وجود العالقة بينهام مبا يؤدي إىل تنمية مستدامة ، باإلضافة اىل 

و الذي ركز عىل  4991و الذي ركز عىل التنمية املستدامة، ليليه مؤمتر كيوتو   4992ما تضمنه مؤمتر ريو ديجانريو 

 بالغازات وربطها بالتغري املناخي 2اإلنبعاثات املتصلة 

إن تضمني األسباب املتعلقة بالبيئة و ما قد يطالها من أرضار نتيجة الكوارث أو األخطار التي قد تقع نتيجة 

ظرو  معينة طبيعية أو إصطناعية غري متوقعة مل يتم تضمينه يف أي إتفاقية أو مواثيق دولية سواء املتصلة بحامية 

 إلنسان مبا فيها إقرار الحق يف البيئة عىل املستوى الدويل و ربطه بالتنمية املستدامة و دسارهاالبيئة أو حقوق ا

وطنيا ، إل أن العامل البيئي يبقى مغيبا عىل الرغم من كونه سبب كا  لطلب اللجوء خاصة و أن عوامله موضوعية 

 ل يتدخل فيها النسان 

كان حفاظا غادرة املمما هو عامل انساين يربر الهجرة و متييز بقدر يف عالقته مع األخرين2أو نتيجة إضطهادأو 

  حياة نتيجة األخطار املهددة له2هو العىل أهم حق و 

 أكرثتمرة أصبحت تحدياتها املسبح واقعا تفرضة الظرو  ل سيام وأن التغريات البيئية و إن اللجوء البيئي أص

 إرغاما لإلنسان عىل تحويل مسار حياته 

ات تأسيسه قد بدايالبيئي إل أنه يبقى محل تضامن و م من إنعدام األساس القانوين الدويل للجوء عىل الرغ

يئي يؤدي اىل خطر بتبدأ من القضاء الداخيل للدول الذي قد قد يقر يف أحكامه حق اللجوء لألشخاص املعرضني ل

املناخية  جارات النووية و التصحر و التغرياتعىل غرار الزلزل و الرباكني و األخطار الصناعية و النففقدان حياتهم 

 2145ن وراء ذلك تقارير لخرباء بيئينييف شكلها العام خاصة عندما يكو 

                                                           
حق اللجوء البيئي له ولعائلته،  5103في واقعة هي األولى من نوعها، طلب رجل يدعى إيوان تيتيوتا من محكمة في نيوزيلندا عام 145

بحر والمخاطر البيئية التي يسببها االحتباس الحراري في بالده كيريباتي. فهذه الدولة الصغيرة في المحيط بسبب ارتفاع مستوى مياه ال

عامًا  51الهادئ، القائمة على مجموعة جزر، هي موطن لنحو مئة ألف نسمة، لكن علماء يتوقعون أن تصبح غير صالحة للسكن خالل 

رجل ُرفض، بإعتبار أنه ال يوجد بند في القانون الدولي يختص بتنظيم شؤون الالجئين بسبب ارتفاع مستوى البحر. إال أن طلب هذا ال

 .البيئيين

ألف نسمة وهي مهددة  00رجل آخر يدعى سجيو أليسانا، من دولة توفالو القريبة في المحيط الهادئ التي تضم تسع جزر ويقطنها 

عائلته إلى نيوزيلندا. وقد رفض الطلب في البداية، لكن بعد سجال قانوني أيضًا بارتفاع مستوى البحر، تقدم أيضًا بطلب اللجوء هو و

 .، وكان من مبررات القبول في المحكمة اآلثار اإلنسانية االستثنائية الناتجة عن تغير المناخ5104تم قبوله في آب )أغسطس( 

 .وم السياسية في جامعة القاهرةإيمان فخري باحثة إقتصادية في وزارة التعاون الدولي ، كلية االقتصاد والعل -

 :متوفر على الموقع اإللكتروني

http://www.afedmag.com/web/ala3dadAlSabiaSections-details.aspx?id=1985&issue=&type=4&cat=23 

  :تم اإلطالع عليه يوم  01/15/5108على الساعة العاشرة ليال  
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حول  Willian Vogtاإليكولوجي من خالل ما أثاره الخبري و ميكن يف هذا الصدد أن ذكر بدايات ذلك  

الظرو   ت أساسا يفبط ذلك مبعايري مختلفة متثل، لينتقل األمر إىل تصنيف الالجئني البيئيني و ر اللجوء البيئي

 146التحويل اإلداري نتيجة إعامل مرشوعات تنموية معينة يف مناطق مأهولة2و  ،الطارئة املوجبة للتهجري

من  4925ر لألمم املتحدة سنة ـــــــــــــي البداية يف تقريـــــــــح اللجوء البيئي فــــــــتم إستعامل مصطل

ؤدي ـــــــــتـه بني الخلل البيئي و عدم القدرة عىل العيش مبا يـــــــــــــؤاد الحناوي و الذي ربط فيطر  الخبري ف

و يف نفس السياق و عىل الرغم من الصعوبة إيجاد تعاريف  ر الداهم عىل الحياة،ــــــــاىل املغادرة  بسبب الخط

 2ة للجوء البيئيــــــــــــفقهي

اللذان  SUHRKE Astri, VISENTIN Annamariaتعريف عام له و هو ما قام به الخبريين إل أنه ميكن إيجاز  

هو الذي يختار مبحض إرادته وبعقالنية  ”املهاجر“ن "الالجئ البيئي" و" املهاجر البيئي"، فحسبهام، ـــــــــــميزا بي

 1472طر بيئي مفاجئ2فهو مرغم عىل مغادرة بلده هربا أو خوفا من خ ”الالجئ“مغادرة بلده، أما 

 المطلب الثاني: تصنيف اللجوء البيئي و عوامله 

 املخاطر التي تتصل بالبيئة و ما ميكنه أن تسبب من عىل الرغم من كون أن نقطة اإلشاراك يف اللجوء هو

و أ  أثار عىل اإلنسان و تهديده يف حياته مبا يؤدي اىل رضورة تغيري املكان نظرا لعدم القدرة عىل اصالح الرضر

استحالة العودة للمكان نظرا لخطورته كام يف حالة اإلنفجارات النووية و اخطارها أو يف حالة غمور املياة ملساحة 

 يابسة بكلامها و إختفائها 

 ميكن تقسيم اللجوء البيئي اىل قسمني :

 اللجوء البيئي المؤقت :  -أ

يطه رضار باملكان املفارض فيه العيش أو محو هو الذي يحدث نتيجة كوارث طبيعية مفاجئة 2و يؤدي إىل اإل  

 ،و يؤدي إىل الهجرة اإلضطرارية ملدة معينة إىل غاية إصالح الرضر أو زوال الخطر البيئي الحادث 2

 اللجوء البيئي الدائم : -ب

و هو الناتج عن التهديد البيئي الخطري لدرجة عدم القدرة عىل إصالح الرضر أو العودة اىل املنطقة محل  

 اإلقامة مبا يجعله مستمر ، و ينتج عن :

 غمور املياه للجزر البحرية املأهولة و مسحها من الوجود نتيجة صعود نسبة مياه البحر أو بسبب ذوبان الجليد2 -

 حدوث إنفجارات بركانية مستمرة و مؤثرة عىل العيش يف مكان ما -

                                                           
، تصدر عن  كلية الحقوق و 15الدولي ، مجلة البحوث القانونية و السياسية ، عدد:بن فاطمة بوبكر ، حق اللجوء البيئي في القانون 146

 77، ص 5104العلوم السياسية بجامعة سعيدة ، 

 77بن فاطمة بوبكر ، المرجع السابق، ص  147
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لها  السدود أو املصنع الضخمة ل سيام منها التياألخطار الناتجة عن املرشوعات الصناعية الكربى للدول ك -

 أثار عىل البيئة

 اإلنفجارات النووية و التجارب املتصلة بها ،و/ أو الترسبات اإلشعاعية النووية الخطرية عىل نطاق واسع 2 -

 المطلب الثالث: أسباب اللجوء البيئي  

 :التغير المناخي -أ

ا تؤدي ر بالبيئة نظرا للعوامل املؤثرة عىل تغري املناخ و التي غالبا ميشكل التغري املناخي الذي يصاحبه إرضا

 . إضطرابات جوية تؤدي إىل أخطار متعددة

 : و يربز مظاهر التغري املناخي يف

زيادة حرارة األرض بسبب الغازات املنبعرثة جراء املصانع املختلفة ل سيام منها الناتجة عن حرق الكربون  -

الكياموية و النفطية كالغاز و النفط، وتساهم الدول الصناعية يف انبعاث الغازات امللوثة و املؤثرة  و استعامل املواد

 148يف املائة 25بشكل مبارش عىل درجة الحرارة خاصة وليات متحدة أمريكية بنسبة أكرث من 

ول إىل غمر و ص زيادة منسوب املياه يف البحار بسبب ذوبان الجليد و الذي يؤدي إىل انحصار اليابسة -

 مناطق بكاملها او مسحها من الوجود و تهديدها بذلك

 تغري واضح يف نظم سقوط األمطار و درجات الحرارة و الرياح مبا يسبب تغري يف منط الزراعة -

 .إنبعاثات الغازات املسببة لإلحتباس الحراري والتي تتسب يف ظاهرة اإلحتباس الحراري العاملية -

غريات إىل حدوث الكثري من املخاطر البيئية تجاه الصحة ، مثل نضوب األوزون، فقدان وقد أدت هذه الت

  .التنوع الحيوي، الضغوط عىل األنظمة املنتجة للغذاء وانتشار األمراض املعدية بشكل عاملي

سبب بإن تغري املناخ يؤدي إىل نزوح األفراد من خالل العديد من الطرق و أكرثها وضوحا و مأساوية، يكون 

زيادة عدد وخطورة الكوارث املتعلقة بالطقس والتي تدمر املنازل واملساكن مام يدفع األفراد إىل البحث عن مأوى أو 

أماكن للعيش مبكان آخر2 إن ظاهرة البداية البطيئة التي تتضمن تأثريات التغري املناخي مثل التصحر وإرتفاع 

لتذهب  املعيشة وإجبار املجتمعات عىل التخيل عن أوطانها التقليديةمنسوب البحار يؤدي تدريجيًا إىل تدمري أسباب 

إىل بيئة أكرث مالمئة2 ويحدث هذا حاليا يف مناطق الساحل اإلفريقية وحزام مناطق املناخ شبه الجا  الذي ميتد 

                                                           
 لطروش أمينة اللجوء البيئي كأثر للتغير المناخي  ، مقال إلكتروني بمجلة القانون و األعمال 148

 :لموقع اإللكترونيمتوفر على ا

www.droitetentprise.com/web/ala3dadAlSabiaSections- 

 :تم اإلطالع عليه يوم   22/02/2018على الساعة العاشرة ليال  
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ي إىل مزيد من خحول القارة أسفل صحرائها الشاملية متاما2 وميكن أن تؤدي البيئات املتدهورة نتيجة للتغري املنا

  .149الرصاعات حول املوارد والتي قد تؤدي بدورها إىل نزوح األفراد

 :ضعف محفزات التنمية اإلقتصادية -ب

إذا كان التغري املناخي يعد احد األسباب الرئيسية يف إحداث الهجرة البيئية نتيجة األثار املارتبة عىل الكوارث 

 ن هذا التأثر نتيجة الصعوبات التي يجدها األفراد يف املناطق التيالطبيعية فان الجانب اإلقتصادي ل يخلو م

تترضر بيئيا لعدم توفر املوارد األساسية للعيش أو شحها بسبب طبيعة املنطقة كالصحاري و مناطق الجليد و املناطق 

ريع الكربى مبا االتي أصبحت غري قابلة للعيش رغم وجود مؤهالت القتصاد بسبب أخطار الصناعات النووية أو املش

يجعل الجانب اإلقتصادي عامال و تحديات أمام األفراد للمغادرة ألجل تحسني مستواهم املعييش و الحفاظ عىل 

 : مواردهم و ميكن إيجاز عوائق التنمية لعامل البيئة كاييل

 نقص املوارد الطبيعية و املائية أو إنعدامها -

ايض الزراعية كالجفا  و التصحر  و التغري املناخي و تقدر تأثري العوامل الطبيعية عىل مخرجات األر  -

 150.مليار يعانون من ذلك 425اإلحصائيات بأن 

نقص فرص العمل الناتج عن ضعف التنمية اإلقتصادية ل سيام منها مجال الزراعة باعتباره قطاعا واسعا  -

يف املائة من الفقراء يف  15اإلحصائيات وجود يحوي املاليني من مزاولو الزراعة  خاصة يف املناطق الريفية و تقدر 

 .هاته املناطق

ستنزا  الرثوات لدى الشعوب مبا يجعلها غري قادرة عىل توفري املعيشة لألفراد داخل هاته الدول إ الفقر و  -

 151ل سيام منها الفقرية

 : الكوارث الطبيعية و الصناعية -ج

ة أو خي أو عن عوامل شارك فيها اإلنسان كاملصانع الكيامويتشكل الكوارث البيئية الناتجة عن التغري املنا

النووية التي تشكل خطرا عىل األشخاص يف حالة حدوث أي تغيري يف أساليب تأمينها2 أو حدوث أخطار عند 

                                                           
 :لطروش أمينة اللجوء البيئي كأثر للتغير المناخي  ، مقال إلكتروني بمجلة القانون و األعمال متوفر على الموقع اإللكتروني149

www.droitetentprise.com/web/ala3dadAlSabiaSections- 

 :تم اإلطالع عليه يوم   22/02/2018.على الساعة العاشرة ليال 

 راجع أكثرحول العالقة بين الهجرة و التنمية الريفية :150

-www.fao.org/3/bروني :منظمة األغية و الزراعة لألمم المتحدة ،تقرير الهجرة و الزراعة و التنمية الريفية متوفر على الموقع اإللكت

i6064a.pdf 

 على الساعة الرابعة بعد الزوال. 55/15/5108تم اإلطالع عليه بتاريخ 

 راجع أكثرحول العالقة بين الهجرة و التنمية الريفية :151

 منظمة األغية و الزراعة لألمم المتحدة ،تقرير الهجرة و الزراعة و التنمية الريفية

 www.fao.org/3/b-i6064a.pdfي :متوفر على الموقع اإللكترون

 على الساعة الرابعة بعد الزوال. 55/15/5108تم اإلطالع عليه بتاريخ 
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إستعاملها مبا ينجم عنه رضر للبيئة قد تؤدي إىل التعجيل بالهجرة لعدم القدرة عىل التكيف مع الوضع أو انعدام 

 ياة فيهاالح

إىل جانب ذلك تشكل التغريات التي تحدث يف مناطق بركانية سببا وجيها2 و عامل بيئيا أساسيا لللجوء إىل 

مناطق أكرث أمنا ،و استقرار من الناحية البيئية 2نظرا لألخطار التي تتسبب فيها إنفجارات الرباكني و ما يتبعها من 

ارث الطبيعية إن الكو  ابسة مبا يؤدي أحيانا إىل غمورهاها تكون عىل اليزلزل التي قد تكون يف أعامق البحار و أثار 

 و الصناعية أصبح واقعا ل ميكن تجاهله و مؤثرا بيئيا

 المبحث الثاني:مدى وجود األساس الدولي للجوء البيئي 

 4954ة قيعىل الرغم من الزخم الواسع الذي برز يف إقرار حقوق اإلنسان 2مبا فيها اللجوء عىل غرار إتفا

الخاصة بوضع الالجئني التي ركزت عىل اللجوء غري البيئي أي املرتبط بالجوانب السياسية ،و الشخصية دون سواها 

 من العوامل األخرى مبا جعل البيئة خارج نطاق املعايري املوجبة للجوء يف إطاره العام2

عامل جاه قانوين نحو إدخال البيئة كإن األخذ باملعيار الفردي يف قضية اللجوء يجعل من الصعب بادرة إت

و ذلك كونها غري متوازنة من حيث الطرح ، فالعوامل البيئية  4954من إتفاقية الالجئني  14للجوء باملطابقة مع املادة 

و إن كانت موجبه للهجرة وصول إىل إمكانية طلب اللجوء الدائم أو حتى املؤقت2إل أنها غري قابلة للتطبيق يف 

لت بإعتبارأن الكوارث الطبيعية غالبا ما تكون يف فارة محددة 2و أثارها ل متتد إىل نضوب متطلبات معظم الحا

العيش بقدر ما توجب اإلصالح و تقديم املساعدات لفارات معينة قد تبدو يف البداية أنها غري كافية لإلستجابة 

ذي و إرجاع األمور إىل مسارها األصيل 2و نفس اللهؤلء الالجئينإل أنها مع الوقت تصبح عىل قدر من جرب الرضر 2

ب ذلك إىل جان ينطبق عىل النزاعات املسلحة و ما قد ينجر عنها من نزوح أو هجرة خارج البلدمكان حدوث النزاع2

فإن تركيز جل اإلتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان عىل نفس األمر كالعهد الدويل الخاص بالحقوق السياسية و 

و تبعها يف ذلك املواثيق  4919و إتفاقية القضاء عىل أشكال التمييز العنرصي ضد املرأة  لسنة  ، ..49نة املدنية لس

 49912152اإلقليمية عىل غرار امليثاق اإلفريقي لحقوق الطفل 

                                                           
قليمية  إلى إقرار عشرات 152 شكلت حقوق اإلنسان السمة البارزة في المجتمع الدولي لذا سعت الدول عبر المنظمات الدولية و اإلإ

ية و الجهوية و ساء ذات الطابع العام أو المتخصصة و كان أبرزها اإلعالن العالمي لحقوق اإلتفاقيات و البروتوكوالت و اإلعالنات العالم

،و غالبا ما تسعى الدول إلى الدخول في هاته اإلتفاقيات عبر التصديق عليها و اإلنضمام إليها .و ألجل 1948اإلنسان الصادر سنة 

ع   و الرقابة عليها ، و قد صادقت الجزائر على العديد من  اإلتفاقيات إعطاء اكثر دفع للحد من إنتهاكات حقوق األفراد في المجتم

/ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الصادر سنة  0748الدولية و اإلقليمية منها :اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

و الذي دخل حيز التنفيذ 1966و اإلجتماعية الصادر سنة  /العهد الدولي الخاص بالحقوق اإلقتصادية1976و الذي دخل حيز التنفيذ 1966

و التي  2006/االتفاقية الدولية لألشخاص لذوي اإلعاقة الصادرة عن الجمعية العامة في لسنة1989/اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1976

الشعوب الذي تمت إجارته من قبل / و البروتوكول اإلختياري لها /الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان و2008دخلت حيز التنفيذ سنة

/إتفاقية الحد من التمييز العنصري  و العنف ضد المرأة 1981في نيروبي كينيا جوان  18مجلس الرؤساء األفارقة بدورته العادية رقم 

 ... وإتفاقيات أخرى
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هاته الصكوك الحقوقية تضمنت يف مجملها حق اللجوء و ضامنه عند حدوث الكوارث الطبيعية و ألزمت 

 ساعدات لهم2 لكن مل تأخذ باملعيار البيئي للجوء خارج األوطان األصلية لهؤلء الضحايا 2الدول بتقيد امل

 المطلب األول: اللجوء البيئي في اإلتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة و حمايتها

عىل الرغم من أن القانون الدويل البيئي يصخر بزخم واسع من اإلتفاقيات عىل مستويات متعددة لحامية 

لبيئة و املتشكل عرب مراحل متعددة 2و التي لعب فيها معيار التعويض عن األرضار و ربطها باملسؤولية الدولية و ا

التنمية املستدامة جعلها تفرغ من أي إشارة للالجئ البيئي بل أكرث من ذلك هي تتضمن األساس املمكن البناء 

نظيم النشاط ية البيئة و تقر باألخطار املتصلة بيها و كذا تعليه أي حامية دولية لهؤلء املترضيني كونها تتضمن حام

اإلنساين الذي األوساط املتنوعة الربية و البحرية و الجوية2 وصول إىل إقرار مبدأ الحيطة يف القانون الدويل للبيئة 

نه مستجد مض لكو و الذي بدأت معامله تتبلور يف السنوات الخرية و تم إقراره يف الدول2 و دسارته  و هو مبدأغا

من جهة و يرتبط هو األخر بالتنمية املستدامة و الحفاظ عىل حاجيات األجيال القادمة مبا جعله يدخل يف 

 49922153إسارتجيات الدول و املؤسسات و ربطه بالتنمية اإلقتصادية و هو ما تضمينه يف مؤمتر ريو دجي جانريو 

يس كونه غري ممكن إقراره بل أن صعوبة اإلعارا  به تكمن إن عدم اإلهتامم الدويل بالبيئة كمعيار للجوء ل

يف مرونة املصطلح و عدم قابليته للتطبيق عىل نطاق واسع مبا يجعل رضورة تضمني اإلتفاقيات املتعلقة بالبيئة 

 جانبا يتصل بالبيئة و مضارها عىل الحق يف الحياة و استمراريتها يف األماكن املمكن أن تترضر بيئيا بشكل غري

 قابل للتعويض او الصالح وصال اىل امكانية انعدام الحياة فيها2

 المساعدات اإلنسانية"ين البيئيين "المنظمات الدولية والمطلب الثاني: حماية الالجئ

عىل الرغم مام تبذلة املنظامت الدولية يف سعيها لحامية الالجئني دون معرفة أن كان املعيار بيئي من غريه2 

جاهدة لتطوير برامجها التدريبية الخاصة بالتأهب و اإلنذار املبكر عىل غرار ما تقوم به املفوضية  إل أنها تسعى

و التي يدخل ضمنها  4954السامية لشؤون الالجئني التي تختص بحامية فيئة الالجئني املنصوص عليها يف اتفاقية 

ت التي يقدمها ية بقدر ما تكييفه وفق املعطياالالجئ البيئي بشكل غري مبارش مع عدم اعامل املعيار البيئي للحام

طالب اللجوء عىل أساس إنتهاك حقوقه السياسية او الحروب أو التمييز ، إضافة إىل ذلك تسعى املنظمة الدولية 

                                                           

ي مجال حماية حقوق اإلنسان بشكل لمراقبة إلتزامات الدول ف و المنظمات المتخصصة و كذا اإلقليمية   و في سعي األمم المتحدة 

عام يأتي نظام التقارير للدول و الشكاوي لألفراد و الدول على حد السواء كإطار إللتزامات أطراف إتفاقيات حقوق اإلنسان من خالل 

اقية مرتبط بكل إتفإنشاءلجان متخصصة بموجب االتفاقيات الدولية أو من خالل القرارات ،و يمكن أن نشير إلى أن نظام اللجان تقريبا 

في مجال حقوق اإلنسان سواء العامة أو الخاصة.أنظر حول اآلليات الدولية للرقابة على إلتزامات الدول في مجال حقوق اإلنسان سواء 

 كانت هاته إلتفاقيات ذات المضمون العام و الخاص المعنية بحقوق اإلنسان : عبد العزيز قادري،حقوق اإلنسان في القانون الدولي

 ،ص  و ما بعدها.2003"المحتويات و اآلليات"،الجزائر،دار هومة للطباعة و النشر،

 .187،ص 2003و أيضا :عمر سعد الله ،مدخل إلى القانون الدولي لحقوق اإلنسان ، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة رابعة، 

ي البيئة ، مقال منشور بمجلة البحوث القانونية و السياسية ، سماح محمد عبد الفتاح ، مبدأ الحيطة فراجع حول مبدأ الحيطة :153

 و ما بعدها  425، ص 5102، كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة سعيدة ، 19: عدد
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للهجرة الربط بني الهجرة و تنظيمها و التنمية  و إعامل الوسائل املختلفة للحد منها ، إىل جانب ذلك تسعى 

 الحومية ألجل دور فعال يف حامية الالجئني و الدفاع عنهم مبا فيه الالجئني البيئيني الذي يحتاجون املنظامت غري

 154اىل وضع قانوين خاص بيهم 2

تشكل املساعدات اإلنسانية  أهم وسيلة لحامية الالجئني عرب تقديم املعونة لهم يف أماكن تواجدهم نتيجة  

طرهم للخروج من مناطقهم2إلىأماكن أكرث أمنا إل أنها تجد صعوبات ذات الكوارث الطبيعية او الصناعية التي تض

 155طابع إجرايئ تتعلق بالجامرك و تسهيالت العبور من طر  الدول2

 نحو ضرورة إقرار إتفاقية دولية لحماية الالجئين البيئيين المطلب الثالث: 

و القانون الدويل بيئة أ ات الخاصة بحامية بالإذا كان قصور القانون الدويل سواء عندما يتعلق األمر باإلتفاقي

نجد أن من  4954، إل أنه بالرجوع اىل اإلتفاقية املعيارية و املؤسسة لنظام اللجوء الدويل و هيب إتفاقية اإلنساين

الصعوبة كان ان ندخل املعيار البيئي يف نطاق هاته املادة كون أن األساس املتصل باللجوء2 غري موجود إىل أنه 

ى طبيعة الهجرة القامئة عىل اساس بيئي ليست فردية غالبا بل تكون جامعية و ذلك تكن اإلستشارة المي

 ، و هذا مبا يجعل اإلختال  يفجموعة من األفراد و ليس فرد واحدإلعتباراتأن الخطر البيئي هو خطر يصيب م

رأي امل او دوافع شخصية أساسها القضية دراسة امللفات الخاصة بطالبي اللجوء2 كون أن المر ل يتعلق بعو 

تعامل لالسيايس أو النزاع أو التمييز مبا ميكن أن يتم تعديل املادة نحو قبول الالجئني البيئيني كاألخرين أو توسيع ا

هذا ما قد يتم تأسيسه عىل مستوى القوانني الداخلية للدول التي لها إختصاص إفراغ و  2مع قضايا الالجئني مبرونة

عات برشية يداهمها و يف ترشيعاتها األساسية او عرب قيامها بدراسة اللجوء البيئي بشكل استثنايئ ملجم اإلتفاقية

 2الخطر البيئي

ل ميكن أن نتكلم عىل وضع قانوين لالجئ بيئي دون وجود أساس قانوين دويل عىل غرار ما يتم اقراه من 

رت و لو بشكل و عىل الرغم من صعوبته و فكرة ذلك تبل التزامات دولية و حقوق لألفراد يف حالة اللجوء التقليدي

و يف هذا الصدد ميكن اإلرتكاز عىل املادة الثانية فقرة ثانية من إتفاقية الخاصة بالالجئني  2غامض قابل للدراسة

 49.9156سبتمرب 41يف إفريقيا املربمة من طر  منظمة اإلتحاد اإلفريقي "سابقا" بأديس أبابا يف 

ل يف املادة الثانية األسباب املوجبة اللجوء التقليدي و إحتوت معيار يرتبط بالنظام العام و املتصو التي  تضمنت 

بامكانية تعكري النظام العام الذي يتوسع اىل جوانب تتعلق بالبيئة و اخطارها عىل الصحة و السكينة العامة و األمن 

                                                           
نعم حمزة عبد الرضا حبيب ، الوضع القانوني لالجئ البيئي في القانون الدولي العام ، مذكرة ماجستير ،جامعة الشرق األوسط ، 154

 84-98-99-92-92-94، األردن ،ص 5105نة الجامعية يناير الس

  09-02-02نعم حمزة عبد الرضا حبيب، المرجع السابق، ص155

 

دخلت حيز  0727سبتمبر 01اإلتفاقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل الالجئين في إفريقيا المعتمدة في أديس أبابا في   -156

 .0794جوان  51التنفيذ في 

 015ذا أيضا :بن فاطمة بوبكر ، المرجع السابق ، ص راجع في ه
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للترسب اإلشعاعي  أسوأ كارثة "شارنوبيل" التي تعترب  العام  و نرضب مثال ذلك بوقوع كارثة صناعية خطرية  كحادثة

 .492أبريل  .2،وقعت الكارثة يف  1والتلوث البيئي شهدتها البرشية حتى اآلن وصنفت ككارثة نووية من الدرجة الـ 

 يف مفاعل محطة ترشنوبل بالقرب من مدينة بريبيات يف أوكرانيا التي كانت حينذاك واحدة من جمهوريات التحاد

ألف شخص بسبب اإلشعاعات الناشئة عن الحادث، وأشارت إحصائية  93تسببت يف وفاة  .السوفيايت السابق

مليون من سكان البالد ما زالوا يعانون حتى اآلن بأشكال متفاوتة من  223رسمية لوزارة الصحة األوكرانية إىل إن 

تار من األرايض الزراعية يف أوكرانيا وروسيا مليون هك 421كام تسببت حادثة مفاعل ترشنوبل يف تلوث .الكارثة

 157البيضاء باإلشعاعات امللوثة2

 خاتمة :

عىل الرغم من كون اللجوء البيئي مل ينل اإلهتامم الدويل الذي بقي محصور يف اإلهتامم باللجوء التقليدي 

قانوين الدويل2إل أن معيار بإعتبار تشكل الساس ال 4954و تضمينه يف التفاقية الدولية لحامية الالجئني لسنة 

الرضر البيئي غري قابل للتعويض و اإلصالح بدأ يتبلور يف ظل العوامل البيئية املتكررة و التي أدت إىل وجود أفكار 

متناثرة تحاول أن تجعل من اللجوء البيئي ممكن ل سيام و أن توسيعه دائرة اللجوء يف الدول ممكنة يف ظل 

لبيئية يف إطار الجامعي عكس الفردي الذي يتم إعامله عند مقتضياتقبول الدول لطلبات إمكانية دراسة القضايا ا

 اللجوء السياسية و املرتكزة عىل اإلضطهاد الناتج عن الحروب و التمييز2

لقد أصبح من الرضوري إعادة النظر يف املواثيق الدولية سواء تلك املتصلة بحامية البيئة و تضمينها تأثري 

ناخي و الخطار املتعددة الطبيعية و الصناعية عىل الحق يف الحياة و العيش يف أماكن امنة امام تدهور التغري امل

مناطق العيش نظرا لعدم قابليتها للعيش او امكانية زوالها بسبب ما قد يحدث نتيجة هاته العوامل البيئية عىل غرار 

 غمور املياه للجزر 2

تعديلها أصبح من الرضوري إلدخال العامل البيئي ملعيار لللجوء بغض إن توسيع املادة األوىل من جهة أو 

كن تجاهله إن اللجوء البيئي أصبح واقعا ل مي ،سانية و مقتضيات التعاون الدويلالنظر عن عمليات املساعدات الن

انوين لهم يحوي ق مبا يفيض اىل رضورة التعايش الدويل معه و اقرار الحامية الالزمة الالجئني البيئيني وضع نظام

 2الالجئني التقلدينيإلتزامات دولية و يعطيهم حقوق وواجبات لهم عىل غرار 

  

                                                           

http://ar.wikipedia.org.157 

 013-015و راجع أيضا بوبكر بن فاطمة ، المرجع السابق / ص 

http://ar.wikipedia.org/
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 الترشيعية السلطة أعامل يف وأثره املَْوِطن

 التشريعية السلطة أعمال في وأثره الَمْوِطن

 (طبرق بمدينة النواب مجلس انعقاد دستورية مدى في دراسة)

 
 طرابلس جامعة القانون كلية مشارك تاذأس

 

 مقــدمـــة

انتخابات برملانية لختيار مجلس النواب, املقرر انعقاده مبدينة بنغازي, وفقا  2141يونيو  25جرت يف ليبيا بتاريخ 

ة التي اعتمدت مقارح لجن 2141مارس  44من التعديل الدستوري السابع, الصادر بتاريخ  31من املادة  44للفقرة 

أعلنت املفوضية العليا لالنتخابات النتائج النهائية لنتخابات مجلس النواب؛  2141يوليو  21, ويف 2141فرباير 

بدعوة املؤمتر الوطني العام  2141لسنة  .5القرار رقم  158أصدر رئيس املؤمتر الوطني العام 2141يوليو  22وبتاريخ 

 31, كام صدر عنه بتاريخ 2141أغسطس  1بينهام, وحدد لذلك يوم ومجلس النواب لالنعقاد ليتم التسليم والستالم 

 تعميٌم بأن تكون جلسة الستالم والتسليم بطرابلس2 2141يوليو 

إحداهام من أكرب أعضاء مجلس النواب سنا,  2141يوليو  31بتاريخ  159استلم رئيس املؤمتر رسالتني هاتفيتني

مبدينة طربق, ثم ورد إليه تعديل بأن  2141أغسطس  2ون يوم يعلمه بأن انعقاد أول جلسة ملجلس النواب ستك

, وهو ما حدث بالفعل, وقد أثار هذا النعقاد جدل قانونيا وسياسيا كبريا عىل 2141أغسطس  1الجلسة ستكون يوم 

 .4قم ر املستويني الوطني والدويل, وكان موضوعا لطعن دستوري أمام الدائرة الدستورية للمحكمة العليا, هو الطعن 

, وجاء يف حيثيات وقائع الطعن أن املختص بدعوة مجلس النواب لعقد أول جلسة 2141نوفمرب  .ق بتاريخ 4.لسنة 

هو رئيس املؤمتر الوطني العام وحده, وأن انعقادها ليك يكون صحيحا, إما أن يكون يف مدينة طرابلس, وإما أن 

وأن الدعوة التي وجهت من غري املذكور, تكون غري قانونية, يكون مدينة بنغازي وفقا ألحكام العالن الدستوري, 

كام أن انعقاده مبدينة طربق يكون غري قانوين أيضا, ويشوب البطالن ما ترتب عىل ذلك من آثار, وخلص مقدم 

 2141أغسطس  1الطعن إىل طلب الحكم بعدم دستورية جلسة انعقاد مجلس النواب التي متت مبدينة طربق يف 

 من جلسات, وبطالن ما ترتب عىل ذلك من إجراءات ونتائج2 وما تالها

نوفمرب  1بتاريخ  2141لسنة  41غري أنه, وملا كانت الدائرة الدستورية قد سبق وقضت يف الطعن الدستوري رقم 

وكافة  2141مارس  44من اإلعالن الدستوري السابع, الصادر بتاريخ  31من املادة  44بعدم دستورية الفقرة  2141

                                                           
 . 5105.9.9 المؤتمر الوطني العام هو السلطة التشريعية المؤقتة في ليبيا في ذلك الوقت بموجب انتخابات 158

 .5104نوفمبر  2قضائية بتاريخ  20لسنة  02انظر وقائع الطعن الدستوري رقم  159
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, وأن انعقاد الجلسة املطعون بعدم دستوريتها قد تم بناء عىل التعديل الدستوري الذي قىض 160آلثار املارتبة عليها

بعدم دستوريته, وكان لهذا القضاء حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية؛ فقد قضت املحكمة بأن الخصومة 

 عتبارها منتهية, املاثلة تكون غري ذات موضوع, األمر الذي يتعني معه الحكم با

ق بعدم دستورية  نص 4.لسنة  41ومبعنى آخر, بالنظر إىل أن املحكمة قد قضت يف الطعن الدستوري رقم 

فإن املحكمة مل تفصل يف دستورية النعقاد مبدينة طربق وعدمه, عىل اعتبار أن الخصومة املاثلة أمامها  44الفقرة 

تهية, وبرص  النظر عام انتهى إليه حكم القضاء, فإن األمر الذي ق صارت من4.لسنة  .4يف الطعن الدستوري رقم 

, أي باختصار 161يتطلب من الناحية الفقهية رفع الغموض واإلبهام والجدل الذي أحاط بدستورية هذا النعقاد وعدمه

 ه؟دفإنه يف هذه الدراسة سينظر يف مدى صحة انعقاد مجلس النواب مبدينة طربق, مبعزل عن مدى دستورية وجو 

عليه, يتطلب الفهم الجيد لإلشكالية القانونية املثارة بشأن انعقاد مجلس النواب يف مدينة طربق باملخالفة 

ألحكام التعديل السابع لإلعالن الدستوري املؤقت, رضورة تأصيل املسألة تأصيال قانونيا معّمقا, للوصول إىل نتيجة 

بكونه أحد محِددات الشخصية القانونية للشخص العتباري؛ قانونية مقنعة, وهو ما يتطلب الحديث عن املوطن 

 تلك املُحَدَدة يف غري عىل اعتبار أن اإلشكالية املثارة تتعلق بانعقاد مجلس النواب, وهو شخص اعتباري, يف مدينة

 اإلعالن الدستوري, مقرّاً لهذا املجلس2 

حكام العامة م األ ــــب تناول املوضوع من شقني: يتم يف األول دراسة أهــــة تتطلولذلك فإن الدراسة املعّمق

داً للشخصية القانونية للشخص بشكل عام برص  النظر عن كونه طبيعيا أو اعتباريا, ت م بيان ـــللموطن بوصفه ُمحدِّ

داً للشخصية القانونية للشخص العتب قسيم هذه اري, وعليه سيتم تأهم األحكام الخاصة باملوطن بوصفه ُمحدِّ

 الدراسة إىل مطلبني وفق اآليت:

دا للشخصية القانونية2 -  املـطلب األول: األحكام العامة للَمْوطن بوصفه محدِّ

 املطلب الثاين: األحكام الخاصة مبَْوِطن الشخص العتباري2 -

                                                           
ما يلي: " ... وحيث إن  5104نوفمبر  2ق بتاريخ  20لسنة  09جاء في حيثيات حكم المحكمة العليا في الطعن الدستوري رقم  160

ينية توجه الخصوم فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها األحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية , وهي بطبيعتها دعاوى ع

بعيب دستوري تكون لها حجية مطلقة بحيث ال يقتصر أثرها على الخصوم في الدعاوى التي صدرت فيها, وإنما ينصرف هذا األثر إلى 

ر, سواء كانت هذه األحكام قد انتهت إلى من قانون المحكمة العليا سالف الذك 30الكافة وتلتزم به جميع سلطات الدولة وفقا للمادة 

 عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم إلى دستوريته, ورفض الدعوى على هذا األساس .."  

بعدم دستورية  5014نوفمبر  4ق بتاريخ 20لسنة  09رغم قضاء الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في الطعن الدستوري رقم  161

لذي بني عليه مجلس النواب, وأن هذا األخير صار والعدم سواء؛ فإن أهمية البحث في هذه المسألة تكمن في األساس القانوني ا

تم توقيع اتفاق سياسي بمدينة الصخيرات المغربية بين المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب, أقر هذا  5102ديسمبر  09أنه بتاريخ 

بمراجعة مقر االنعقاد المؤقت, وبرغم اعتماد المؤتمر الوطني العام  02ى في مادته االتفاق بوجود مجلس النواب بأثر رجعي, وقض

بقصر ولي العهد بطرابلس, فإن مجلس النواب علق موافقته النهائية بالتحفظ على إحدى  5102إبريل  2لالتفاق في جلسة بتاريخ 

 بمدينة طبرق. 5102يناير  2مواد االتفاق, وذلك في جلسة له بتاريخ 
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دا للشخصية القانونية: المطلب األول  األحكام العامة للَمْوِطن بوصفه محدِّ

سيتم يف هذا املطلب التعرض لبيان أحكام ذات صلة بالشخصية القانونية بشكل عام )أول( ثم لبيان تلك 

 األحكام العامة ذات الصلة بتحديد املَْوِطن )ثانيا(2

 مفهوم الشخصية القانونية: أوال

كتساب الحقوق عىل اتُعرّ  الشخصية القانونية بأنها: القدرة أو املكنة التي يكتسبها فرد أو كيان قانوين 

 وتحمل اللتزامات )أهلية الوجوب( وإبرام الترصفات القانونية )أهلية األداء(2 

ووفقا ألساسيات علم القانون يتحدد نطاق الشخصية القانونية ألي فرد )الشخص الطبيعي( أو كيان قانوين 

؛ ويستنتج من 163سم واملوطن والحالةيف شقي األهلية )األداء والوجوب( بعنارص ثالثة: ال  162)الشخص العتباري(

 يف تحديد الحقوق املكتسبة وتحّمل اللتزامات -بوصفه معياراً جوهرياً  –ذلك أهمية الدور الذي يلعبه املَْوِطن 

املفروضة, وكمعيار جوهري أيضا يف تحديد مدى صحة األعامل والترصفات الصادرة عن الشخص, سواء أكان 

 طبيعيا أم اعتباريا2

داً للشخصية القانونية للشخص بشكل عام ل تنحرص فقط يف إطار عالقات وأهمي  ة املوطن بوصفه ُمحدِّ

ولهذه النقطة أهمية بالغة يف مجال هذه الدراسة؛ ألن  164القانون الخاص, بل متتد لتشمل عالقات القانون العام

لدستوري موضوع ذو صلة بالقانون ااإلشكالية التي تعالجها هذه الدراسة تتعلق بأعامل السلطة الترشيعية وهو 

الذي يشكل فرعا من فروع القانون العام, فمن خالل اللتزام باملوطن نستطيع أن نحدد ليس فقط مدى صحة 

 مامرسة مجلس النواب لحقوقه ووفائه بالتزاماته, بل ومدى صحة ما صدر عنه من ترصفات أو أعامل قانونية؟

م باملوطن تلعب دورا جوهريا يف صحة أو بطالن أعامل السلطة الترشيعية إذ سيتبنّي لحقا أن مسألة اللتزا 

 يف أغلب دساتري العامل2

 السؤال املهم اآلن, هو كيف يتحدد موطن الشخص بشكل عام وفق أساسيات علم القانون؟

 اإلجابة عىل هذا التساؤل ستجد لها حضور يف الفقرة التالية:

 تحديد الموطناألحكام العامة ذات الصلة ب: ثانيا

                                                           
من القانون المدني الليبي تقضي بأن يكون لكل شخص اعتباري موطن مستقل, وهو المكان الذي توجد فيه مقر أو  23المادة  162

 مركز إدارته.

 .012الكوني, اساسيات القانون الوضعي, نظرية القانون الوضعي, ص  163

 .004 -003المرجع السابق, ص  164
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تقول القواعد العامة يف أساسيات علم القانون بحرية الشخص يف اختيار املكان الذي يختاره موطنا له, إل 

أن هذه القواعد ليست مطلقة من دون قيد أو رشط, فالستثناء هو: أن القانون قد يتدخل يف تحديد مكان معني 

كان موطنا إلزاميا للشخص, وهو ما يسمى باملوطن القانوين , ويف هذه الحالة يكون هذا امل165موطنا محددا للشخص

أو اإللزامي أو الحكمي؛ فاملوطن القانوين أو اإللزامي أو الحكمي هو: املكان الذي يفرضه القانون موطنا إلزاميا 

 لشخص ما, ومن خصائص املوطن القانوين أو اإللزامي أو الحكمي التي تستنبط من التعريف:

 ي ل اختياري؛ ألنه محدد أو معنّي بنص قانوين مانع2أنه موطن اجبار  -4

أنه املوطن الذي يُعتد به قانونا لتحديد الحقوق واللتزامات, وأيضا للحكم عىل صحة األعامل والترصفات  -2

 املرتبطة بعالقات الشخص, سواء أكانت يف إطار القانون الخاص أم العام2

ام ظل سبب فرضه قامئا, ول يكون التغيري إل يف حال أنه موطن ل يقبل التغيري بإرادة الشخص ما د -3

 1662زوال السبب ووفقا ملا هو منصوص عليه يف القانون

واستنادا إىل ما تقدم, ميكن القول: إن تحديد بنغازي موطنا ملجلس النواب مل يأِت مبوجب نص قانوين عادي, 

لإلعالن  167ير املعتمد مبوجب التعديل السابعمن مقرح لجنة فربا .4بل مبوجب نص دستوري, فلقد جاء يف املادة 

 ما ييل: 2141مـــارس  44الدستوري املؤقت الصادر بتاريخ 

 2 168) يكون مقر مجلس النواب مدينة بنغازي, ويجوز له عقد اجتامعاته خارج مقره الرسمي (

إلزاميا حكميا ل  ريال شك أن النص السابق يجعل من املدينة املذكورة يف النص )مدينة بنغازي( موطنا دستو 

اختياريا, وبعبارة أخرى فإن اختيار هذه املدينة موطناً ملجلس النواب, يشكل استحقاقا دستوريا ل ميكن تعديله أو 

تجاهله بإرادة مجلس النواب ذاته, وأن هذا املوطن هو الذي يعتد به, ليس فقط يف تحديد الحقوق واللتزامات 

, بل ويف الحكم عىل مدى صحة أعامله وترصفاته يف إطار القانون العام, وتحديدا املرتبطة بعالقات مجلس النواب

القانون الدستوري؛ فهذا املوطن ل يقبل التغيري بإرادة رئيس مجلس النواب املنفردة, أو بإرادة أعضائه الجامعية إل 

 ل ميلك رئيس املؤمتر الوطني , كام169بتعديل اإلعالن الدستوري, ووفقاً لإلجراءات والرشوط املنصوص عليها فيه

                                                           
 .008الكوني, المرجع السابق, ص  165

 .007المرجع السابق, ص الكوني,  166

تمهيدًا إلنهاء المرحلة االنتقالية التي يقودها  5104مارس  00تم إقرار هذا التعديل من قبل المؤتمر الوطني العام في جلسة  167

 .5104فبراير  4المؤتمر الوطني العام بعد ظهور حراك ال للتمديد الذي كان يقول بانتهاء والية المؤتمر في 

بين المؤتمر الوطني العام ومجلس  5102ديسمبر  09من االتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات بتاريخ  02أما المادة  168

 النواب فقد جاء فيه ما يلي:

 ) يعقد مجلس النواب, بعد التحاق من يرغب من النواب المقاطعين, جلسة تخصص للنظر في القضايا التالية:

 المقر المؤقت النعقاد المجلس ....( -0

 قضائية ما يلي:  20لسنة  02جاء في المذكرة الشارحة ألسباب الطعن الدستوري رقم  169
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العام نفسه تغيري هذا املوطن, أو أن يفّوض غريه يف ذلك؛ لسيّام إذا ترتب عىل تغيري املوطن نقل مركز إدارة 

 مجلس النواب ومركز نشاطه معا, عىل النحو الذي سيتم بيانه يف الفقرة التالية:

 تبارياألحكام الخاصة بَمْوِطن الشخص االع: المطلب الثاني

سيتم يف هذا املطلب التعرض لدراسة تطبيقية لألحكام الخاصة مبوطن السلطة الترشيعية يف ليبيا )أول( تم 

 التعرض لدراسة مقارنة يف هذا الخصوص )ثانيا(2

 تطبيق األحكام الخاصة بَمْوِطن السلطة التشريعية على الحالة الليبية: أوال

 دا للشخصية القانونية, ل يقترص عىل الشخص الطبيعي فقط, بليتبنّي مام تقدم أن الحاجة للموطن محد  

, إل أن 170تظهر األهمية للشخص العتباري؛ فال بد أن يكون للشخص العتباري موطٌن مُييّزه من موطن أعضائه

لنشاط اما تجدر اإلشارة إليه هو: أنه وفقا ألساسيات علم القانون الوضعي, يجب التمييز بني مركز اإلدارة ومركز 

داً للشخصية القانونية للشخص العتباري ؛ ألنه إذا كان وفق املعتاد أن يضم 171عند دراسة املوطن بوصفه محد 

موطن الشخص العتباري مركز إدارته ونشاطه معاً, فإنه من حيث الواقع قد يختلف مركز اإلدارة عن مركز النشاط 

العتباري ل مركز النشاط, ومثال ذلك رشكة نفطية مركز ويف هذه الحالة يكون مركز اإلدارة هو موطن الشخص 

إدارتها مدينة طرابلس ومركز نشاطها الصحراء الليبية, فيكون موطنها املعترب يف تحديد حقوقها والتزاماتها والحكم 

 عىل مدى صحة أعاملها وترصفاتها هو مدينة طرابلس ل الصحراء الليبية2 

                                                           

) .. وقد توفر هذا العيب عندما حددت الوثيقة الدستورية شكال واجراءات معينة من قبل السلطة التشريعية المختصة "مجلس النواب" 

من مقترح لجنة فبراير المعتمد  02الدستوري, حيث نصت المادة وهو أن يكون مقر االنعقاد الرسمي "مدينة بنغازي" وفقا لإلعالن 

بموجب التعديل الدستوري السابع على أنه "يكون مقر مجلس النواب مدينة بنغازي ويجوز له عقد اجتماعاته خارج مقره الرسمي" , 

رار تشريعي صحيح يخوله ذلك, فلكي وخالف المجلس في واقعة الحال هذه الشكلية "الشرط" بانعقاده خارج المقر الدستوري بدون ق

يكون االنعقاد خارج المقر صحيحا يجب أن يتخذ القرار من المؤتمر الوطني العام أو من مجلس النواب بقرار بعد انعقاده انعقادا صحيحا, 

خالفة ي مكان آخر بالموال نخلط هنا بين جلسة التسليم واالستالم وبين مكان االنعقاد؛ ألن عدم الدستورية ينصب على عقد الجلسة ف

لنص الدستور القائل بأن المقر في مدينة بنغازي حيث أن المقرر فقها وقانونا أنه يجب مراعاة جميع قواعد االختصاص الشكلي عند 

مباشرة السلطة التشريعية "مجلس النواب" سلطاتها المخولة لها من قبل الدستور, وهناك العديد من القواعد واالجراءات الشكلية 

 مثل: 

 حضور األغلبية لصحة انعقاد الجلسة.  -

 ضرورة توافر نصاب معين حين اجراء التصويت التخاذ القرارات. -

 عدم جواز مناقشة مشروع قانون أو قرار قبل مناقشته من قبل اللجنة المختصة. -

 ضرورة إقرار مشروع القانون قبل عرضه. -

 متى يجوز تقديم مشروع القانون مرة ثانية.... (.  -

ق )من التقرير بالطعن حتى صدور الحكم, 02/20د التفصيل, انظر, األستاذ المحامي أبوبكر علي الشريف: الطعن الدستوري رقم لمزي

 م(.5104هـ/0432سنة 

 .508من القانون المدني الليبي, وكذلك الكوني, المرجع السابق, ص  23انظر  170

 .508الكوني, المرجع السابق, ص  171
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 يعية )مجلس النواب( فإنه يف العادة يكون مركز إدارتها ومركز نشاطها يفعليه, وفيام يتعلق بالسلطة الترش

موطن واحد, إل يف حالت استثنائية وقتية ووفقاً إلجراءات ورشوط معينة ميكن أن يختلف فيها مركز اإلدارة عن 

والواجبات   تحديد الحقوقمركز النشاط, ويعد يف هذه الحالة مركز اإلدارة هو املوطن القانوين اإللزامي املعتد به يف

 ويف الحكم عىل مدى صحة األعامل والترصفات الصادرة عن السلطة الترشيعية2 

من مقارح لجنة فرباير املعتمدة  .4للتمييز السابق أهمية بالغة فيام يتعلق بتفسري الحكم الوارد يف املادة 

مدينة بنغازي  املقر الرسمي ملجلس النواب يف مبوجب التعديل السابع لإلعالن الدستوري املؤقت واملتضمنة تحديد

وجواز نقل اجتامعاته خارج هذا املقر, إذ يجب التنبيه إىل أن املقطع األول من النص القايض بأن: املقر الرسمي 

ملجلس النواب مدينة بنغازي؛ هو يتضمن أحكام القواعد العامة يف املوطن للسلطة الترشيعية بوصفه شخصا اعتباريا, 

يشمل مركز اإلدارة ومركز النشاط معاَ, أما املقطع الثاين من النص القايض: بجواز نقل اجتامعاته )جلساته( وهو 

؛ ألن النص مل يقل ويجوز نقل 172خارج املقر الرسمي فهو يتضمن األحكام الخاصة مبركز النشاط دون مركز اإلدارة

 عات )الجلسات( خارج املقر الرسمي, وهو ما يؤكداملقر الرسمي خارج مدينة بنغازي, بل قىض بجواز نقل الجتام

إلزامية بقاء املقر الرسمي )مركز اإلدارة( يف مدينة بنغازي يف كل الظرو  واألحوال, وعدم جواز نقله خارجها مطلقا, 

 وإمنا الجائز فقط هو عقد جلسات استثنائية بصفة وقتية خارج املقر الرسمي, سواء أكان ذلك داخل مدينة بنغازي

نفسها أو خارجها, بل إن انعقاد هذ الجلسات الستثنائية ل يكون صحيحا إل وفقاً إلجراءاٍت ورشوٍط معينة يتم 

النص عليها, إما يف الدستور نفسه وإما يف النظام الداخيل للسلطة الترشيعية, وتقيض القواعد العامة يف الفقه 

باملخالفة لهذه الجراءات والرشوط هو انعقاد باطل وأن الدستوري )ولسيام العر  الدستوري( بأن كل انعقاد 

 البطالن ميتد ليشمل ما ترتب عىل النعقاد من أعامل وترصفات عىل نحو ما سيتم بيانه لحقا2 

عليه, وبالنظر ملا تقدم, يجب التمييز بني نقل املقر مبركزيه اإلدارة والنشاط معا, وبني نقل مركز النشاط فقط؛ 

ألوىل ل يكون النقل صحيحا إل بإجراء تعديل يف القاعدة الدستورية امللزمة؛ ألننا أمام موطن قانوين ففي الحالة ا

إلزامي يشكل استحقاقا دستوريا, ومن ثمَّ ل يكون نقل املقر الرسمي ممكنا إل بتعديل النص الدستوري امللزم2 أما 

ارج املقر خارج املوطن القانوين )عقد جلسات استثنائية خيف الحالة الثانية, فهي وإن كانت تجيز نقل مركز النشاط 

                                                           
 ما يلي: 5104أكتوبر  51ق بجلسة  20لسنة  02سط الحداد في مرافعته في الطعن رقم ذكر محامي عبد البا 172

 ).. كما أنه معلوم بالضرورة لعلم عدالة المحكمة الموقرة أن الموطن يتفرع إلى 

مدينة موطن اإلدارة, وهو بالنسبة للبرلمان المقر الرئيس الذي يوجد به الديوان وقد تحدد هذا الموطن بنصص دستوري وهو  -0

 ببنغازي.

موطن ممارسة النشاط, وهو المكان الذي يعقد فيه مجلس النواب جلساته ويصدر فيه قراراته. ومدلول ذلك أن موطن اإلدارة  -5

وقد تحدد بنص دستوري فال يجوز تعديله إال بموجب تعديل دستوري الحق. أما مكان ممارسة النشاط وعقد الجلسات فإنه وطبقا 

فبراير .. فقد أجازت "بقرار من مجلس النواب" عقد جلساته خارج مقره الرسمي, إال أن ذلك مشروط بضوابط من مقترح  02للمادة 

 .واجراءات وقرار يصدره المجلس في اجتماع منعقد طبقا للقانون..(  
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الرسمي(؛ فإن هذه اإلجازة مقيدة بالرشوط واإلجراءات املنصوص عليها, إما يف الدستور وإما يف النظام الداخيل 

 للسلطة الترشيعية2 

م  مل يقترص 2141أغسطس  1ورجوعا للحالة الليبية, نجد أن انعقاد مجلس النواب يف مدينة طربق بتاريخ 

عىل نقل مركز النشاط فقط, بل امتد ليشمل نقل مركز اإلدارة أيضا, وهو ما ل ميكن وقوعه إل بتعديل دستوري 

جديد, والقول بغري ذلك يجعل من النقل وما نتج عنه من أعامل وترصفات باطال بطالنا مطلقاً مهام كانت الظرو  

يها شكالية  القانونية يف هذه املسألة تدخل ضمن الحالة األوىل املشار إلواألحوال املستند إليها يف النقل؛ ألن اإل 

أعاله ومن ثمَّ فهي متثل استحقاقا دستوريا ملزما لرتباطها مبوطن قانوين إلزامي حكمي منصوص عليه يف 

 الدستور2

مي مبدينة ر الرسهذا فضال عن أن نقل مركز النشاط فقط دون مركز اإلدارة )عقد جلسات استثنائية خارج املق

بنغازي( غري ممكن الوقوع يف الحالة الليبية دون الرجوع للسلطة القامئة, وهي املؤمتر الوطني العام؛ ألن البناء أو 

الجسم الترشيعي ملجلس النواب مل يكتمل بعد؛ فبسبب سكوت اإلعالنات الدستورية املؤقتة )املُتصفة بالختصار( 

لسات الستثنائية خارج املقر الرسمي؛ فإن األنظمة الداخلية للسلطة الترشيعية عن بيان إجراءات ورشوط عقد الج

هي من يتول بيان ذلك2 عليه, وحيث إن مجلس النواب مل يسبق له النعقاد ومبارشة مهامه وفقا لإلعالن 

دعوة لنعقاد لالدستوري, وبالنتيجة فإنه مل يتسن له وضع نظامه الداخيل؛ فإن قرار رئيس السن ملجلس النواب ا

املجلس يف مدينة طربق يكون ليس فقط تعديا عىل اختصاص رئيس السلطة القامئة )رئيس املؤمتر( بل تجاوزا 

وتعديا عىل أحكام اإلعالن الدستوري ما يشكل خرقا رصيحا للقواعد الدستورية سارية املفعول, وتعد مامرسة رئيس 

 لة من قبيل وضع العربة أمام الحصان! السن وأعضاء مجلس النواب ملهامهم يف هذه الحا

ولذلك كان عىل األعضاء املنتخبني ملجلس النواب أن يتقدموا بطلب إىل املؤمتر الوطني العام بتعديل اإلعالن 

الدستوري؛ إن ثبت فعال وجود أسباب متنع انعقاد املجلس باملقر الرسمي مبدينة بنغازي, ول ميكن الحتجاج بعدم 

تهاء ولية املؤمتر الوطني يف فرباير املايض؛ ألنه قوٌل يجانبه الصواب استنادا لنظرية استمرارية رشعية الطلب لن

املرافق العامة التي تقيض باستمرارية املؤمتر الوطني العام ألداء مهامه حتى تستلم السلطة الالحقة له مهامها, 

 حة العامة2وعدم ترك فراغ سيايس وفقا ملا تقضيه املصلوذلك ضامنا لستمرار الخدمة العامة, وتسيري األمور اليومية, 

 تطبيقات مقارنة ذات صلة بأحكام ّمْوِطن السلطة التشريعية: ثانيا

خلصت الدراسة فيام تقدم إىل أن نقل مقر مجلس النواب )مبركزيه اإلدارة والنشاط( إىل مدينة طربق, وكذلك 

ن ة رئيس السن, هو إجراء باطل ملخالفته الرصيحة ألحكام اإلعال انعقاد جلسات املجلس بهذه املدينة بناء عىل دعو 

الدستوري وميتد البطالن ليشمل ما صدر عن املجلس من أعامل وترصفات, وفقاً ملا تقيض به األعرا  الدستورية 

داً للشخصية القانونية يشكل عامال أو م يارا جوهريا عالسائدة يف عامل اليوم؛ عىل اعتبار أن اللتزام باملوطن ُمحدِّ

إلجازة مامرسة الشخص لحقوقه و اإلقرار بالوفاء بالتزاماته, وإصباغ صفة املرشوعية عىل أعامله, ولتأكيد هذا القول 

سيتم الستشهاد بأحكام الدساتري املقارنة, وأهمها ما ورد يف الباب الخامس, الفصل األول من الدستور املرصي 
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جاء فيه أن مقر مجلس النواب مدينة القاهرة, وأنه يجوز يف الظرو  الستثنائية , والذي 2141األخري الصادر يف عام 

عقد جلساته يف مكان آخر, بناء عىل طلب رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء املجلس, وأن أي اجتامع للمجلس عىل 

 2 173خال  ذلك, وما يصدر عنه من قرارات باطل

جراءات كز النشاط )الجلسات الستثنائية( باملخالفة للرشوط وال فالجدير باإلشارة إليه يف هذا النص أن نقل مر 

املحددة يارتب عليه أن النعقاد وما ترتب عليه من قرارات يكون باطالً بطالناً مطلقاً, مع العلم أن الرشوط 

يل تفصمن الدستور املرصي  هي  من قبيل األحكام العامة  التي سيأيت  441واإلجراءات الواردة يف نص املادة 

بيانها يف النظام الداخيل ملجلس النواب, فمثال كيف يتوىل رئيس الدولة تقديم الطلب؟ وإىل من؟ هل إىل رئيس 

املجلس منفردا أو إىل األعضاء مجتمعني؟ ومتى؟ هل سيكون أثناء النعقاد؟ أو عرب الربيد املسجل؟ إلخ 22 وكذلك 

م عضاء؛ فكل مثل هذه األمور واإلجراءات سيتكفل ببيانها النظاالحال عندما يتعلق األمر بطلب مقدم من ثلثي األ 

الداخيل ملجلس النواب؛ وإذا ما تم النعقاد باملخالفة لذلك؛ فإن النعقاد وما نتج عنه من قرارات سيكون باطاًل 

 بطالناً مطلقا2ً 

راءات املنصوص وط واإلجعليه, وملا كان عقد الجلسات الستثنائية )نقل مركز النشاط فقط( باملخالفة للرش 

عليها يف الدستور, أو يف النظام الداخيل يجعل من النعقاد وما ترتب عليه من قرارات باطالً بطالناً مطلقاً؛ فمن 

باب أوىل إن نقل مقر مجلس النواب )مبركزيه اإلدارة والنشاط( دون تعديل اإلعالن الدستوري يجعل من هذا 

باطالً بطالناً مطلقاً, وتجدر اإلشارة إىل أن هذا الحكم منصوص عليه يف جل النقل وما ترتب عليه من قرارات 

, وهو منصوص عليه يف الدستورين اإلمارايت والكويتي؛ حيث تقيض القواعد 4914الدساتري املرصية منذ العام 

اد, أو يف غري عقالدستورية يف اإلمارات العربية املتحدة بأن كل اجتامع يعقده املجلس من غري دعوة رسمية لالن

, أما القواعد الدستورية 174املكان القانوين املقرر لعقد اجتامعاته مبوجب هذا الدستور يعد باطال ول يارتب عليه أي أثر

يف دولة الكويت فتقيض بأن كل اجتامع يعقده املجلس يف غري الزمان واملكان املقررين لجتامعه يكون باطال, 

 1752التي تصدر فيهوتبطل بحكم القانون القرارات 

والذي تهد  الدراسة للوصول إليه من خالل ما تقدم, هو أن تكرار النص يف أكرث من دولة عىل بطالن  

أعامل السلطة الترشيعية املنعقدة خارج مقرها الرسمي باملخالفة للنصوص الدستورية, يجعل من هذا الحكم عرفا 

حد الحتجاج بعدم وجود نص مكتوب يحكم املسألة يف دستوريا يف فقه القانون الدستوري, ول ميكن ألي أ 

 عىل أحكام التي عادة ما تقترص -اإلعالن الدستوري املؤقت بسبب من الطبيعة املخترصة لإلعالنات الدستورية 

 ويستكمل النقص الحاصل يف هذه الحالة باألحكام الواردة يف األعرا   -انتقالية مرحلية لفارة انتقالية مؤقتة 

 رة يف فقه القانون الدستوري2املستق

                                                           
 .5104من الدستور المصري لعام  004المادة  173

 من الدستور اإلماراتي. 97المادة  174

 ر الكويتي.من الدستو 71المادة  175
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 الخــــــــــاتمة

نخلص مام تقدم إىل أن األعامل والترصفات الصادرة عن جلسات مجلس النواب املنعقد يف مدينة طربق  

باملخالفة لإلعالن الدستوري هي باطلًة بطالناً مطلقاً ول يارتب عليها أي أثر قانوين, وأن ل مجال للقول بأن الدعوة 

هي حجة  -د ما هي إل قرار ذو طابع إجرايئ شكيل وغري جوهري يخضع للسلطة التقديرية ملصدر القرار لالنعقا

واهية وإن قُدمت من قبل بعضهم عىل أنها مسلمة قانونية, ذلك أن السلطة التقديرية واملطلقة التي ترد عىل أركان 

د عىل أركان سبب واملحل؛ أما السلطة املقيدة فإنها تر القرار اإلداري هي كالتايل: ترد السلطة التقديرية عىل ركني ال

الختصاص والشكل والغاية, وهو ما يجعل من التقيد بهذه األركان مسألة متعلقة  بالنظام العام, وفقاً ملا أكدته 

 م2 4911/./41املحكمة العليا يف حكمها الصادر بتاريخ 

 ارات إدارية بالستناد إىل قواعد قانونية عادية؛ فكيفعليه, فإذا كان الحكم عىل هذا النحو يف حال صدور قر 

الحال إذا كانت هذه القرارات صادرة بالستناد إىل قواعد قانونية دستورية, ومل تراع يف هذه القرارات ركني 

 الختصاص والشكل املنصوص عليه يف مثل هذه القواعد الدستورية؟ 

 –قرارات مجلس النواب هو استناد يف غري محله؛ لكونها ول مجال للحديث عن نظرية الظاهر لتربير صحة 

تصلح لتربير عمل أو ترص  صحيح صدر عن شخص يُعتقد وفق الظاهر أنه يتمتع بسند قانوين,  –أي نظرية الظاهر 

ثم تبنّي عكس ذلك كام هي حال املوظف الفعيل, ول يستند إليها لتربير عمل أو ترص  غري مرشوع صدر عن 

ه بالسند القانوين؛ ففي الحال محل الدارسة ل يُنازع يف أعامل أو ترصفات صحيحة كان يُعتقد شخص معار  ل

وفق الظاهر بأنها صدرت عن مجلس يتمتع بسند قانوين, ثم تبنّي خال  ذلك, بل ينصب النزاع حول أعامل 

قانوين باعتباره بالسند ال عن مجلس معار  له -ألنها صدرت باملخالفة لإلعالن الدستوري  -وترصفات غري صحيحة 

منتخبا شعبيا, عىل اعتبار أن النعقاد وقع قبل أن تفصل الدائرة الدستورية باملحكمة العليا يف الطعن الدستوري 

ن من التعديل الدستوري السابع لإلعال  31من املادة  44قضائية بشأن عدم دستورية الفقرة  4.لسنة  41رقم 

 21412مارس  44الدستوري بتاريخ 
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 الارابية الوحدة قضية عن الدفاع يف امللكية املؤسسة إساراتيجية

 بعد عن االتصال تقنية في االبتدائي التحقيق

 4992 لسنة( 53) رقم االتحادي الجزائية اإلجراءات قانون في دراسة

 2142  لسنة 41 بقانون بالمرسوم المعدل 

 
 المتحدة العربية الإمارات دولة اعيينالاجتم بجمعية العلمية اللجنة عضو

 الال كترونية الجديدة الحياة بجامعة العلمي البحث مستشار
يق عضو  والأعمال القانون مجلة عمل فر

 

 

 ملخص الدراسة

اتجه املرشع التحادي تحقيقاً للعدالة الجزائية إىل إرساء قواعد قانونية جديدة تواجه الجرائم من 

التكنولوجيا الحديثة يف الكشف عن الجرائم ومالحقـة مرتكبيهـا ومحاكمتهم، خالل األخذ مبعطيات 

دون الخالل بحقوق املتهم أو غريه من أطرا  الخصومة الجزائية وتجىل ذلك بشكل واضح من خالل 

استخدام تقنية التصال عن بعد يف مجال التحقيق أو املحاكمـة الجزائيـة عـن بعـد، كإحدى الوسائل 

 التي تضمن حامية أطرا  النـزاع يف الخصومة الجنائية  الفعالة

وقد تبنت العديد من دول العامل استخدام التصال عن بعد؛ يف التحقيقات الجنائية، نظرا للمزايا  

والفوائد الكبرية التي ميكن أن تحققها، والتي شكل استخدامها مرحلة جديدة من مراحـل تطـور 

يعكـس الرغبة يف الستفادة من املعطيات التكنولوجية الحديثة يف مجال  اإلجـراءات الجزائيـة، بشـكل

تطوير مرافق العدالة الجزائية، فالغرض من التحقيق اإلبتدايئ إعطاء السلطة العامة دور إيجايب؛ لجمع 

 األدلة، يف الخصومة الجنائية، من أجل إثبات حق الدولة يف العقاب، وذلك بتقديم املتهم إىل املحاكمة

الجنائية إلقرار هذا الحق يف مواجهته، وهو أمر يتوقف عىل مدى إثبات وقوع الجرمية؛ ونسبتها إىل 

 املتهم

العدالة الجزائية، التحقيق عن بعد، تقنية التصال، اإلجراءات الجزائية، الخصومة  الكلامت الدالة:

 الجنائية
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Abstract 

The federal legislator has directed criminal justice to establish new legal rules that 

confront crimes by introducing modern technology in detecting, prosecuting and 

prosecuting crimes, without prejudice to the rights of the accused or other parties to the 

criminal dispute. This is evident with remote criminal investigation or trial, as an 

effective means of ensuring the protection of the parties to the dispute in criminal 

disputes. 

In criminal investigations, many countries have adopted the use of teleconferencing 

because of the advantages and benefits they can achieve. This is a new stage in the 

development of penal procedures, reflecting the desire   benefit from the latest 

technological developments in the development of criminal justice facilities. The 

purpose of the preliminary investigation is to give the public authority a positive role; 

to collect evidence, in criminal litigation, in order to establish the right of the State to 

punishment; by bringing the accused to a criminal trial for the recognition of this right, 

to the accused. 

Key words: criminal justice, remote investigation, communication technology, 

criminal proceedings, criminal litigation 

 

 

 المقدمة

نشأت مرحلة التحقيق اإلبتدايئ يف ظل نظام التحري، بهد  إعطاء السلطة العامة دور إيجايب؛ لجمع 

لدولة يف العقاب، وذلك بتحديد مربر يقدم به املتهم إىل األدلة، يف الخصومة الجنائية، من أجل إثبات حق ا

املحاكمة الجنائية إلقرار هذا الحق يف مواجهته، وهو أمر يتوقف عىل مدى إثبات وقوع الجرمية؛ ونسبتها إىل 

 املتهم، وبهذا يؤدي قضاء التحقيق الدور اإليجايب يف جمع أدلة اإلثبات أو النفي للوصول إىل الحقيقة؛ ولخطورة

 2(176) هذه املرحلة اشارط القانون أن يجرى التحقيق البتدايئ قبل رفع الدعوى وتقدميها إىل املحاكمة

ومع التطور الفكري والتكنولوجي والذي انعكس بصورة إيجابية عىل كافة مناحي الدولة، والتي بدأت بالحكومة 

، باملرسوم 4992( لسنة 35الجزائية رقم ) الذكية اإللكارونية، وسارت بسن الترشيعات وتعديل قانون اإلجراءات

بشأن إنشاء نيابة متخصصة لجرائم تقنية املعلومات، والقانون  221/2141، والقرار الوزاري رقم 2142لسنة  41بقانون 

بشأن الدليل اإلجرايئ لتنظيم  259/2142بشأن تقنية التصال عن بعد، والقرار الوزاري رقم   2141لسنة  5رقم 

استخدام الوسائل اإللكارونية والتصال عن بعد يف اإلجراءات الجزائية، وذلك بهد  توفري نظام قضايئ التقايض ب

                                                           
: دار النهضة العربية،  سرور، أحمد، الوسيط في قانون اإلجراءات الجزائية، األحكام العامة لإلجراءات الجنائية، الكتاب األول، )القاهرة (176(
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إلكاروين عادل، والنتقال بخدمات النيابة العامة والعدالة الجنائية إىل استغالل مستحدثات العرص من الوسائل 

 2(177) العدالةوالتقنيات الحديثة يف التحقيق واملحاكمة عن بعد سعياً لتحقيق 

وأصبح من املمكن لقايض التحقيق من أعضاء النيابة العامة مبارشة إجراءات التحقيق البتدايئ عن بعد، 

وبصفة خاصة سامع شهادة الشهود وتحليف املجني عليهم والشهود والخرباء واملارجمني اليمني القانونية وفق 

 ( من قانون اإلجراءات الجزائية التحادي912( واملادة )94)الضوابط املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من املادة 

وقد تبنت العديد من الترشيعات استخدام تقنية التصال املريئ واملسموع يف مجال التحقيق الجنايئ، مثل 

الوليات املتحدة األمريكية، إيطاليا، كندا، اساراليا، نيوزيالندا، ومرص وغريها من الدول، باإلضافة إىل بعض 

 2(178) التقنيات الحديثة األخرى يف مبارشة التحقيق؛ ل سيام يف مجال سامع شهادة الشهود وإفادات الخرباء

 مشكلة الدراسة

 إن إشكالية هذه الدراسة تقوم عىل سؤال أسايس يتفرع منه مجموعة من التساؤلت الفرعية:

بالقواعد  د يف مبارشة التحقيق البتدايئما مدى مالمئة اإلجراءات الجزائية املتبعة بتقنية التصال عن بع 

 العامة يف الخصومة الجنائية؟ 

 ويف إثبات حق الدولة يف العقاب؟ 

  ومدى توافر املربر لتقديم املتهم إىل املحاكمة الجنائية إلقرار هذا الحق ومواجهته؟

 ولإلجابة عىل هذا التساؤل، فإن ذلك يتطلب منا اإلجابة عىل التساؤلت اآلتية:

 ا ماهية التحقيق الجنايئ التقني ومدى أهميته؟م 42

هل اإلجراءات املتخذة فيام قبل مرحلة التحقيق بتقنية التصال عن بعد تكفل تأكيد التوازن بني حق الدولة  22

 يف العقاب وما تقتضيه اإلجراءات املاسة بحرية املتهم؛ وحقه يف الدفاع؟

 عن بعد، عن التحقيق يف الحالت العادية؟ هل تختلف مبارشة التحقيق من خالل تقنية التصال 32

 ما هي إجراءات عضو النيابة العامة اإللكارونية يف الستجواب والتعامل مع الشهود والخرباء؟ 12

 أهمية الدراسة

                                                           
( لسنة 2ام القانون االتحادي رقم )تركي، منى، تقنية االتصال عن بعد في إجراءات التحقيق الجنائي والتقاضي عن بعد وفقًا ألحك( 177(

:  ، ص0( ط5107: دار النهضة العربية، القاهرة ،دار النهضة العلمية : دولة اإلمارات العربية المتحدة، )دراسة مقارنة( ، )اإلمارات 5109

28 

، 0( ط5112: دار النهضة العربية،  يحيي، عادل، التحقيق والمحاكمة الجنائية عن بعد، دراسة تحليلية في المجال الجنائي، )القاهرة (178(

 02:  ص
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إن أهمية هذه الدراسة تنطلق؛ مام للموضوع املبحوث فيه من جدة باعتباره من املسائل القانونية الحديثة التي 

العديد من الدراسات القانونية املتخصصة؛ بخاصة إذا ما ل حظنا أن أول قانون خاص باستخدام تقنية ل يوجد فيها 

 م21412مايو  31التصال عن بعد يف اإلجراءات الجزائية صدر يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 

 المئة اإلجراءاتكام أن أهمية هذه الدراسة تنبع؛ مام ميكن أن تتمخض عنه من كشف النقاب عن مدى م

الجزائية املتبعة يف مبارشة التحقيق البتدايئ من خالل تقنية التصال عن بعد واملنظمة مبوجب القواعد العامة 

يف الخصومة الجنائية من أجل إثبات حق الدولة يف العقاب، باإلضافة إىل تحديد مدى توافر مربر تقديم املتهم 

 حق يف مواجهتهإىل املحاكمة الجنائية إلقرار هذا ال

 أهداف الدراسة

 إن هذه الدراسة تهد  إىل تحقيق مجموعة من األهدا  وهي:

تحديد ماهية التحقيق الجنايئ التقني وفقاً لقانون تقنية التصال ومدى مالمئته مع اإلجراءات الجزائية  42

 تحاديةل املتبعة يف مبارشة التحقيق البتدايئ من خالل تقنية التصال عن بعد، والترشيعات ا

 توضيح إجراءات عضو النيابة العامة اإللكارونية يف الستجواب والتعامل مع الشهود والخرباء واملارجمني 22

 تحديد مدى حرص التحقيق البتدايئ بتقنية التصال عن بعد بعضو النيابة العامة 32

ؤدي قضاء ا ييتوقف التحقيق البتدايئ عىل مدى إثبات وقوع الجرمية؛ ونسبتها إىل املتهم، وبهذ 12

 التحقيق الدور اإليجايب يف جمع أدلة اإلثبات أو النفي للوصول إىل الحقيقة

 حدود الدراسة

إن هذه الدراسة جاءت لتعالج موضوع مالمئة اإلجراءات الجزائية املتبعة يف مبارشة التحقيق البتدايئ من 

، والتعديالت 4992لسنة  35لتحادي رقم خالل تقنية التصال عن بعد، ضمن نطاق قانون اإلجراءات الجزائية ا

بشأن إنشاء نيابة متخصصة لجرائم تقنية  221/2141، والقرار الوزاري رقم 2142لسنة  41الواردة عليه باملرسوم بقانون 

بشأن الدليل  259/2142بشأن تقنية التصال عن بعد، والقرار الوزاري رقم   2141لسنة  5املعلومات، والقانون رقم 

 ايئ لتنظيم التقايض باستخدام الوسائل اإللكارونية والتصال عن بعد يف اإلجراءات الجزائية اإلجر 

 منهج الدراسة وتقسيمها

إن الباحثة اتبعت يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحلييل، بحيث تم من خالله تحليل النصوص القانونية 

ىل مالمئة حقيق البتدايئ بتقنية التصال خصوصاً، وصولً إاملتعلقة بالتحقيق الجنايئ كإجراء جزايئ عموماً، والت

اإلجراءات الجزائية املتبعة يف مبارشة التحقيق البتدايئ من خالل تقنية التصال عن بعد، كام اتبعت الباحثة 

دي، ااملنهج املقارن، وذلك لغايات املقارنة بني ما ورد النص عليه يف أحكام قانون اإلجراءات الجزائية التح

والقرارات الوزارية امللحقة به، والقوانني املقارنة، أما بشأن تقسيم الدراسة فإن الباحثة ولغاية اإلحاطة بكافة تفاصيل 

 املوضوع املبحوث فيه فقد اتبعت التقسيم الثنايئ، بحيث تقسم الدراسة إىل مبحثني وذلك عىل النحو التايل:
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 حقيق الجنايئ  املبحث األول: تقنية التصال كوسيلة للت

 عنارص التحقيق البتدايئ وضامناته يف تقنية التصال عن بعد :املبحث الثاين

تقنية التصال عن بعد، إجراءات ما قبل مرحلة التحقيق، واجبات والتزامات النيابة املصطلحات األساسية: 

 العامة، مبارشة التحقيق، الشهود والخرباء واملارجمني

 التصال كوسيلة للتحقيق الجنائيتقنية ا: المبحث األول

ميثل التصال عن بعد العملية التي يتم بوساطتها نقل البيانات مهام كانت طبيعتها من نقطة معينة يف املكان 

والزمان تسمى املصدر إىل الجهة املقصودة وهو مجموعة من العنارص والعمليات الرضورية لتحقيق تبادل املعلومات 

عيل جميع املعلومات والتصال يف أي مكان ويف جميع األوقات بطريقة آمنة وموثوقة بني جهتني، أو وسيلة تف

برسعة من خالل شبكة اإلنارنت، مثل الربيد اإللكاروين والهواتف الذكية واآليباد وغريها والتي متكن من نقل 

( 5ون اتحادي رقم )وجاء يف املرسوم بقان 2(179)املعلومات والتواصل يف أي وقت مع اختال  الزمان واملكان 

استخدام تقنية التصال عن بعد يف اإلجراءات الجزائية بتعريفها أنها محادثة مسموعة ومرئية بني طرفني أو أكرث 

 بالتواصل املبارش مع بعضهم البعض عرب وسائل التصال الحديثة لتحقيق الحضور عن بعد

يا وأرشفتها وين يتم من خالله تسجيل القضافإن استحداث نظام تقنية التصال عن بعد كنظام قضايئ إلكار 

يف الحاسب اآليل لنظر الدعوى ومبارشة اإلجراءات القضائية من التحقيق واملحاكمة بوسائل إلكارونية مستحدثة 

ضمن نظام معلومايت قضايئ متكامل الوسائل واألطرا ، ويعتمد منهج تقنية التصال عن بعد بربط الشبكة 

والتفتيش والتحقيق وإصدار أوامر الحبس الحتياطي وندب الخرباء، والنظر بالدعاوي  املعلوماتية لالستجواب

والفصل بها، ويقوم مببارشته النيابة العامة )اإللكارونية( الذكية  و ملساعدة القضاة يف معرفة سري القضية واإلطالع 

التي أجرتها النيابة العامة، للفصل بها، ، وكافة التحقيقات (180)عىل البيانات املسجلة من قبل مدخيل بيانات القضية

إما إرسالها للقضاء أو لحفظ ملف الدعوى، ولهذا سأتناول التعريف بتقنية التصال عن بعد كوسيلة للتحقيق يف 

 املطلب األول، ويف املطلب الثاين سو  أتناول مبارشة التحقيق البتدايئ من خالل تقنية التصال عن بعد2  

 تعريف بتقنية االتصال عن بعد كوسيلة للتحقيقال: المطلب األول

أن تقنية التصال كنظام قضايئ إلكاروين هي عملية نقل مستندات التقايض إلكارونياً إىل املحكمة عرب 

( لتنظيم التقايض باستخدام الوسائل اإللكارونية والتصال 259/2142عرفها القرار الوزاري )، (181)الربيد اإللكاروين 

إلجراءات الجزائية بأن تقنية التصال عن بعد هي استخدام وسائل التواصل املريئ واملسموع بني عن بعد يف ا

                                                           
   .52، ص: 5109، 0( ط5109الكرعاوي، نصيف، التقاضي عن بعد، دراسة مقارنة، )بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، ( 179)

( لسنة 2رقم ) تركي، منى، تقنية االتصال عن بعد في إجراءات التحقيق الجنائي والتقاضي عن بعد وفقًا ألحكام القانون االتحادي (180(

 .79:  دولة اإلمارات العربية المتحدة، مرجع سابق ص 5109

:  ، ص0( ط5118: دار الفكر الجامعي، إبراهيم، خالد، التقاضي اإللكتروني، الدعوى اإللكترونية وإجراءاتها أمام المحاكم، )القاهرة (181(

575. 
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طرفني أو أكرث يف املحاكمة عن بعد، للتواصل املبارش مع بعضهم البعض عرب وسائل التصال الحديثة لتحقيق 

 2(182)الحضور عن بعد 

يتها ىل تحضري الدعوى الجزائية وتحديد مدى قابلوتتجىل أهمية مرحلة التحقيق اإلبتدايئ يف أنها تؤدي إ

للنظر أمام القضاء، ونظراً ألنها تبدأ أثر وقوع الجرمية فإن التحقيق يتاح فيه جمع األدلة قبل ضياعها، كإجراء 

 ايهد  إىل معرفة الحقيقة، وملا كانت سلطة التحقيق املمثلة يف النيابة العامة جزء من القضاء الجنايئ، فإن وظيفته

األساسية يف الفصل يف الدعوى الجزائية، ويتوقف هذا الفصل عىل كشف الحقيقة التي تتمثل عنارصها يف مدى 

وقوع الجرمية، ونسبتها إىل املتهم، فضالً عن تحديد مالمح شخصية املتهم حتى تكون واضحة أمام املحكمة 

  2(183)عندما تقرر الجزاء املالئم له، فهي سلطة إتهام وسلطة تحقيق 

ني تقنية التصال عن بعد يف التواصل املريئ واملسموع بوإن كان توجه الترشيعات التحادية إىل استخدام 

ضاة وأعضاء ليمكن السادة القأطرا  الخصومة الجنائية كوسيلة للتحقيق يف بعض قضايا الجنح واملخالفات، 

ية عن املتهم ضايا املتعلقة به وكافة السوابق الجنائالنيابة العامة من الطالع عىل األحكام السابقة بحق املتهم والق

سواء كان مشتكياً أو شاكياً أو مجني عليه أو شاهداً، وكيفية تنفيذ األحكام السابقة الصادرة بحقه، فاستخدام تقنية 

و أ التصال عن بعد يف اإلجراءات الجزائية ميكن عضو النيابة العامة من الطالع عىل السجل الكامل للمتهم، 

الشهود ، أو الشخص املراد استجوابه، من خالل الربامج املعلوماتية وأدوات ووسائل تقنية املعلومات املعدة مسبقاً 

من اإلدارات والهيئات الحكومية اإللكارونية، مثل إدارة الهجرة والجوازات، وهيئة اإلمارات للهوية، والربط 

املة ة وتخزين املعلومات اإللكارونية، والتي توضح املعلومات الكاإللكاروين للحكومة اإللكارونية، ملعالجة وإدار 

عن الشخص املراد التحقيق معه، مام يؤدي إىل رسعة إنجاز التحقيق والستجواب، وإن كانت بعض الترشيعات 

 2(184)قد اعارضت جواز استخدام الوسائل اإللكارونية يف بعض إجراءات التقايض الجزائية 

تحادي الجهات املختصة والتي حددها بالجهات التحادية أو املحلیة املعنية بشؤون األمن وقد ألزم املرشع ال 

استخدام  (186)، والجهات املكلفة باستقصاء الجرائم وجمع األدلة أو التحقيق أو املحاكمة  (185)اإللكاروين يف الدولة

                                                           
جرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل اإللكترونية واالتصال عن في شأن الدليل اإل 527قرار الوزاري رقم ( من ال0المادة ) (182(

 59/3/5107بعد في اإلجراءات الجزائية والصادر بتاريخ 

 . 825:  سرور، أحمد، الوسيط في قانون اإلجراءات الجزائية، مرجع سابق ، ص (183(

( لسنة 2اضي عن بعد وفقًا ألحكام القانون االتحادي رقم )تركي، منى، تقنية االتصال عن بعد في إجراءات التحقيق الجنائي والتق (184(

 22:  دولة اإلمارات العربية المتحدة، مرجع سابق ص 5109

دولة اإلمارات العربية المتحدة، بشأن تقنية االتصال عن بعد أن الجهات المختصة :  5109( لسنة 2وفقًا للقانون االتحادي رقم ) (185(

 المعنية بشؤون األمن اإللكتروني في الدولة الجهات االتحادية أو المحلیة

في شأن الدليل اإلجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل اإللكترونية واالتصال عن  5108/ 527وفقًا للقرار الوزاري رقم  (186(

جرائم وجمع األدلة أو التحقيق أو : الجهة المكلفة باستقصاء ال ، أن الجهة المختصة59/3/5107بعد في اإلجراءات الجزائية والصادر بتاريخ 

: رئيس المحكمة أو النائب العام أو رئيس الجهة المكلفة باستقصاء الجرائم وجمع األدلة أو من يتم  المحاكمة، رئيس الجهة المختصة

 تفويضه من أي منهم
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املارجم  أو الشاهد أو املحامي أو الخبري أوتقنية التصال عن بعد يف اإلجراءات الجزائية مع املتهم أو املجني عليه 

( استخدام تقنية التصال عن 5/ قانون رقم )2أو املدعي بالحق املدين أو املسؤول عن الحق املدين وفقاً للامدة )

قات املنصوص عليها يف القانون ــــــــبعد(، إل أنه أوجب أن تكون أحكام الحضور والعالنية ورسية التحقي

بشأن الدليل  259/2142، والقرار الوزاري 2119( لسنة 42، واملرسوم بقانون اتحادي )4992ة ــــ( لسن35التحادي )

اإلجرايئ لتنظيم التقايض يف اإلجراءات الجزائية  تتحقق إذ متت من خالل تقنية التصال عن بعد وفقاً ألحكام 

تصة أو من يفوضه اتخاذ اإلجراءات عن بعد قانون اإلجراءات الجزائية التحادي متى ارتأى رئيس الجهة املخ

ذلك يف كل مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية مبا يحقق سهولة إجراءات الستدلل أو التحقيق ـــــــــالقيام ب

 ( استخدام تقنية التصال عن بعد(5/ قانون رقم )5/ 1أو التقايض وذلك وفقاً للامدتني )

تجاه نحو استخدام تقنية التصال عن بعد يف شتى املجالت عىل نطاق أما يف الترشيعات املقارنة فإن ال 

واسع ول سيام يف أوروبا والوليات املتحدة األمريكية، ملا يارتب عليها من توفري الوقت وتقليل النفقات املالية، 

تفرق لواحدة أو توخاصة يف مجال امتداد النطاق الجغرايف يشمل مكانني أو عدة أماكن تقع داخل إقليم الدولة ا

بني أقاليم متعددة، يتواجد فيها املتهم والشهود وغريهم من أطرا  الخصومة الجنائية فيستطيعون الستعانة بهذه 

 2(187) التقنية بحيث يتحقق مبدأ املواجهة بني الخصوم، دون الحاجة للتواجد الفعيل يف أماكن انعقادها

تعانة بها تعد وسيلة أو آلية حديثة ملبارشة التحقيق، ويتم السوتأسيساً عىل ذلك فإن تقنية التصال عن بعد 

يف بعض الحالت لسامع شهادة الشهود، أو مع املتهمني أنفسهم املتواجدون يف أماكن غري املحكمة مثل 

صال تاملؤسسات العقابية يف حالة احتجاز املتهم، وإذا كان املتهم غري مقيد الحرية ول تتوافر له أجهزة ووسائل ال 

عن بعد، فيلتزم يف هذه الحالة بالحضور شخصياً أمام النيابة العامة يف الجلسة املحددة له لستجوابه وذلك وفقاً 

 يف شأن الدليل اإلجرايئ لتنظيم التقايض باستخدام الوسائل اإللكارونية( 2142/  259/ القرار الوزاري .للامدة )

قيـق ل عن بعد بأنه وسـيلة أو آليـة حديثـة ملبـارشة إجـراءات التحالتحقيق الجزايئ عن بعد أو تقنية التصـاف

أو املحاكمة الجزائية عن بعد أمـام محكمة الختصاص، يتم الستعانة بها يف بعـض حـالت الجنح واملخالفات، 

سات عقابية يف ؤسلسـامع شـهادة الشـهود واملتهمني املتواجدين داخـل املؤسسـة العقابيـة، أو مبراكز الرشطة أو مب

منطقة جغرافية أخرى، وبذلك يعد التحقيق واملحاكمة الجزائية عن بعد؛ خروجا عىل القاعدة العامة يف جلسات 

  2(188)التحقيق واملحاكمـة والتـي تتم يف نطاق جغرايف متعدد 

 مباشرة التحقيق االبتدائي من خالل تقنية االتصال عن بعد: المطلب الثاني

                                                           
 .02:  رجع سابق صيحيي، عادل، التحقيق والمحاكمة الجنائية عن بعد، دراسة تحليلية في المجال الجنائي، م (187(

شديفات، صفوان، التحقيق والمحاكمة الجزائية عن بعد عبر تقنية الدراسات، )مجلة علوم الشريعة والقانون، جامعة العلوم ( 188)

   .324- 323، ص: 45، المجلد 0(، العدد 5102اإلسالمية، 
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نايئ مبرحلتني متكاملتني هام مرحلة التحقيق األويل وتختص به النيابة العامة، ومرحلة مير التحقيق الج

ففكرة التحقيق البتدايئ فكرة قدمية قدم الجرمية ذاتها، ومع  ،(189)التحقيق النهايئ وتختص به املحكمة الجزائية 

حقيق يف أصبح باإلمكان إجراء التالتطورات التي واكبت الجرمية، والتطورات التي واكبت الترشيعات الجزائية، 

 2(190)بعض جرائم الجنح واملخالفات باستخدام تقنية التصال عن بعد 

ويعد التحقيق البتدايئ هو أول مراحل الدعوى الجزائية، وهو عبارة عن عدة إجراءات تتخذها السلطة 

ات ستدللت بهد  إما إثباملختصة بالتحقيق، من أجل التحقق من األدلة التي أسفرت عنها مرحلة جمع ال 

/ إجراءات 5.، ويتميز بأنه ذات طبيعة قضائية، ألن القائم به النيابة العامة، وفقاً للامدة )(191)الجرمية أو نفيها 

/ إجراءات جزائية اتحادي(، ولعل ذلك أهم ما مييز التحقيق 24جزائية اتحادي( وينقطع بها بالتقادم وفقاً للامدة )

 ات الستدلل2البتدايئ عن إجراء

تبارش سلطة التحقيق بعض اإلجراءات، منها ما يهد  إىل معرفة الحقيقة ومنها ما ل يهد ، وإمنا إىل مجرد 

إدارة العدالة وتسهيل الوصول إليها، وملا كانت سلطة التحقيق هي جزء من القضاء الجنايئ، فهي تقوم بأعامل 

ى الجنائية، وإن تلك اإلجراءات تلتزم بها النيابة العامة من إدارية معينة، وذلك لإلسهام يف الفصل يف الدعو 

 2(192)الرشوط الشكلية التي يوجبها القانون 

هذا وقد أعطى املرشع التحادي الصفة القضائية للنيابة العامة بوصفها الجهاز القضايئ املنوط به تحريك 

ابة العامة ة التنفيذية، ومع النتقال بأعامل النيالدعوى الجزائية ورفعها أمام القضاء، دون الخضوع لتوجيهات السلط

من العمل التقليدي إىل استخدام املستندات اإللكارونية وفق األنظمة القضائية املعلوماتية املعتمدة عىل شبكة 

النارنت، أصبح لديها رسعة الترص  يف الدعوى الجزائية، مع رقابة النائب العام واملكتب الفني لضامن جودة 

الفني وإبداء املالحظات لعضو النيابة من خالل التطبيقات اإللكارونية الذكية، ويحدد عضو النيابة العامة  العمل

املختص الذي يبارش التحقيق تاريخ وساعة نظرها بدقة، ويبارش إجراءات التحقيق بكاملها عرب تقنية التصال عن 

  2(193)بعد يف الوقت املحدد

ني عليهم والشهود واملبلغني ووكالئهم، بتطبيق نظام املحاكمة عن بعد أن وقد أجاز املرشع التحادي للمج

يقدم طلب إىل رئيس املحكمة أو النائب العام أو رئيس الجهة املكلفة باستقصاء الجرائم وجمع األدلة أو من يتم 

ة جراءات الجزائيتفويضه من أي منهم، ملبارشة إجراء أو أكرث من إجراءات املحاكمة عن بعد، وفقاً لقانون اإل 

                                                           
 .440:  ، ص0( ط0778لجامعية، اإلجراءات الجزائية المصري، )اإلسكندرية ، دار المطبوعات امحمد، عوض،  (189(

 .022:  ، ص0أثر التطور التكنولوجي على الحريات العامة، )اإلسكندرية ، منشأة دار المعارف، بدون سنة نشر( طلويس، منذر،  (190(

( 0771ضة العربية، : دار النه بالل، أحمد ، اإلجراءات الجنائية المقارنة والنظام اإلجرائي في المملكة العربية السعودية، )القاهرة (191(

 .581:  ، ص0ط

 .442:  اإلجراءات الجزائية المصري، مرجع سابق صمحمد، عوض،  (192(

   .324شديفات، صفوان، التحقيق والمحاكمة الجزائية عن بعد عبر تقنية الدراسات، مرجع سابق ص: ( 193)



 

 

84 

 9102 دجنبر 51العدد 
 

، أنه يف حالة توافر أسباب جدية من شأنها تعريض حياتهم 2142، وأحدث تعديالته 4992( لسنة 35التحادي رقم )

 أو مصالحهم األساسية للخطر إذا ما أدلو بشهادتهم أو إفادتهم، ولها قبوله أو رفضه، بحيث يكون ذلك القرار نهائياً 

قيق ية التصال عن بعد يحدد عضو النيابة العامة املختص الذي يبارش التحعند مبارشة التحقيق من خالل تقنف

تاريخ وساعة نظرها بدقة، ويبارش إجراءات التحقيق بكاملها عرب تقنية التصال عن بعد يف الوقت املحدد، ويتوىل 

ارونياً بتاريخ وساعة ككاتب النيابة العامة املختص قبل تاريخ جلسة التحقيق إعالن من سيتم استجوابه أو سؤاله إل

ن بعد قبل بدء ق عـــر األجهزة املستخدمة يف التحقيــــــالتحقيق عن بعد، ويقوم املوظف التقني عملية تحضي

الجلسة تحضريا جيداً، ويجب عليه التعامل الرسيع يف حالت النقطاع أو الخلل الفني إذا ما وقع أي منهام أثناء 

لرغم من أن النيابة العامة تبارش إجراءات التهام، بجانب التحقيق، إل أن التهام ا وعىل 2(194)سري جلسة التحقيق 

يأيت يف مرحلة لحقة عىل التحقيق، وفيه تقوم النيابة العامة برفع الدعوى الجزائية عىل املتهم، وذلك من خالل 

 2(195)إحالته إىل املحكمة الجزائية املختصة يف الجنح واملخالفات 

اءات التحقيق البتدايئ للنيابة العامة بالطرق التقليدية عند سامع أقوال املتهمني والشهود شفاهة ومقارنة بإجر 

/ إجراءات جزائية( فإن النيابة ملزمة عند التحقيق مع ..والتي يدونها أحد كتاب النيابة العامة عمالً بنص املادة )

العدالة، يمني، عىل أن يراعي املارجم قواعد الحيدة و من ل يعر  اللغة العربية أن تستعني مبارجم له وتحليفه ال

 2(196)ويف ذلك قضت املحكمة التحادية العليا، باستبعاد الدليل الباطل ورفض الطعن 

                                                           
التقاضي باستخدام الوسائل اإللكترونية واالتصال عن في شأن الدليل اإلجرائي لتنظيم  527( من القرار الوزاري رقم 2ة )الماد (194)

ويجري التحقيق اإللكتروني باللغة العربية، ولعضو النيابة العامة االستعانة بمترجم  59/3/5107بعد في اإلجراءات الجزائية والصادر بتاريخ 

لمجني عليهم والشهود والخبراء والمترجمين ( بعد تحليف ا527/5108/ القرار الوزاري 03وفق الضوابط المنصوص عليها في المادة )

( من قانون اإلجراءات الجزائية( وتسجل 79( والمادة )70اليمين القانونية وفق الضوابط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة )

الكاتب ًا، ويوقع عضو النيابة العامة ووقائع الجلسة إلكترونيًا بمستند أو سجل إلكتروني، ويدون الكاتب وقائع وإجراءات التحقيق إلكتروني

بشأن الدليل اإلجرائي لتنظيم  527/ القرار 07إلكترونيًا على كل صفحة من محضر التحقيق اإللكتروني وتحفظ وفقًا ألحكام المادة )

     التقاضي باستخدام الوسائل اإللكترونية واالتصال عن بعد في اإلجراءات الجزائية(

في شأن الدليل اإلجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل اإللكترونية واالتصال عن  527القرار الوزاري رقم من  (07) المادة (195)

 بعد في اإلجراءات الجزائية 

، حيث قضت بأنه لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الملف 59/00/0777ق، جلسة  50لسنة  30المحكمة االتحادية العليا الطعن  (196(

. استعان بالشرطي المترجم لقسم مكافحة المخدرات، دون أن يحلفه 04/01/0779رئيس النيابة الذي حقق مع الطاعن بتاريخ أن السيد 

 ( من قانون اإلجراءات الجزائية، مخالفة صريحة. 91اليمين، أو يشير إلى أنه حلف مما يخالف المادة )

ت بالضبط، وبالرجوع إلى مدونة أسباب الحكم المطعون فيه يتضح أن عول فضاًل على أنه مترجم غير محايد يعمل لدى الجهة التي قام

في نطاق أدلة إثبات الواقعة المدان بها الطاعن على أدلة منها اعترافه أمام النيابة العامة مع أنه أنكر تمام اإلنكار لدى محكمتي 

لم تكتمل فيه شروط الترجمة القانونية من الحياد وحلف  الموضوع، وأنه لما كان اعترافه لدى النيابة العامة منقول عن طريق مترجم

 اليمين فإنه يكون غير صالح لالعتماد عليه كدليل في الدعوى، وبانهياره ينهار الثبوت كله، ألن األدلة في المجال الجزائي متساندة يتم

ة المحكمة إذا استبعد هذا الدليل الباطل. ومن الثبوت بها كلها مجتمعة. فإذا استبعد بعضها وكان ال يعرف أثر باقي األدلة في عقيد

 ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا يستوجب نقضه.
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 عناصر التحقيق اإلبتدائي وضماناته في تقنية االتصال عن بعد: المبحث الثاني

ها عنرص الجرب واإلكراه والتي خولها لإن فكرة التحقيق تقوم أساساً عىل عنرصي الكشف عن الحقيقة، و 

القانون، لذا كفل الدستور احارام حريات األفراد، بيد أن اإلكراه واملساس بالحريات الشخصية قد يكون مطلوباً 

يف هذه اإلجراءات حتى يتحقق التقيد بالقانون والمتثال به، ويبدو ذلك فيام متلكه سلطة التحقيق من أوامر 

القبض والتفتيش، والحبس الحتياطي، وتحليف الشهود والخرباء اليمني، ومعاقبة الشاهد الضبط واإلحضار، و 

 2(197)لعدم اإلدلء بشهادته أو لعدم حلفه اليمني 

وملا كان التحقيق البتدايئ ينطوي عىل إجراءات ماسة بالحرية، وقد يارتب عليه إحالة الدعوى إىل املحاكم 

كبيها، لذا يجب أن تكون هناك ضامنات تكفل سالمة إجراءات التحقيق الجزائية، وتوقيع العقاب عىل مرت

وتدوين التحقيق  ،الستجواب وإذن التفتيشاإلبتدايئ، وهذه الضامنات تتلخص يف استقالل املحقق وحيدته يف 

يف املطلب و 2 ولهذا سأتناول مبارشة النيابة العامة اإللكارونية التحقيق والستجواب يف املطلب األول، (198) ورسيته

 الثاين سو  أتناول تدوين محرض التحقيق اإلبتدايئ اإللكاروين 

 مباشرة النيابة العامة اإللكترونية التحقيق واالستجواب: المطلب األول

/ إجراءات جزائية اتحادي(، 5تبارش النيابة العامة إجراءات التحقيق والتهام يف الجرائم وفقاً ألحكام املادة )

قاً للامدة ــــــقانون الستقالل يف عملها عن السلطة التنفيذية، وجعل أعضائها غري قابلني للعزل وفوقد كفل لها ال

ق بالحياد ــــ/ من قانون السلطة القضائية( ويف مقابل ذلك يتعني أن يتحىل عضو النيابة العامة أثناء التحقي2.)

رص الذات، واحارام أدميت وكرامة املتهم، وأن يحيف مبارشة التحقيق والتهام، وأن يتصف بحسن الخلق واحارام 

 2(199)عىل إنجاز التحقيق يف جلسات متالحقة 

لة يف العقاب ي باملوازنة بني حق الدو ـــــــق اإلبتدائــــــووفقاً ملبدأ الرشعية اإلجرائية، يجب أن يعنى التحقي

الدفاع امن الحقوق والحريات، و ـــــت وضوأصل الرباءة، وهو ما يقتيض التوفيق بني مقتضيات فعالية اإلجراءا

ق نحو ــــــــدايئ أمر بالغ الحساسية يف متهيد الطريـــــــــصالح املجتمع، ولهذا فإن سري التحقيق اإلبتــــــعن م

 وازن بنيز عىل نقطة التــــــدم التضحية بحرية املتهم وحقوق الدفاع، وهو ما يرتكـــــــــالوصول إىل الحقيقة وع

ة ورضورة الدفاع عن حقوق وحريات املتهم، وتتجىل مظاهر التوفيق التي تحكم ـــــــحامية املصلحة العام

 2(200)ق، ومبارشة التحقيق والستجواب ـــــق اإلبتدايئ يف صفة املحقــــــالتحقي

ابة العامة النيوعىل ذلك فعند وورد محرض جمع الستدللت إىل النيابة العامة إلكارونياً، يقوم برنامج 

اإللكاروين بإسناد القضية لعضو النيابة العامة املختص تلقائياً عىل النحو الذي تم من خالله برمجة أنظمة الربنامج 

                                                           
    .520، ص: 0( ط0771شرح قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي، )دبي: مطابع البيان،أبو خطوة، أحمد،  (197)

 .442:  اإلجراءات الجزائية المصري، مرجع سابق صمحمد، عوض،  (198(

 5108/ 527قرار الوزاري رقم ( من ال03المادة ) (199(

 . 895:  سرور، أحمد، الوسيط في قانون اإلجراءات الجزائية، مرجع سابق ، ص (200(
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اإللكاروين، وهنا يتحقق مبدأ الحياد التام يف مبارشة عضو النيابة العامة مهامه، وهو من ضامنات القضاء وتتم 

 اإللكارونية التحقيق كام ييل: إجراءات مبارشة النيابة العامة

يقصد بالستجواب مواجهة املتهم باألدلة املوجودة ومناقشته تفصيليا حتى  ( استجواب المجني عليهم:0)

يفندها، وهو إجراء تختص به سلطة التحقيق، وهو عمل من أعامل التحقيق متلكه النيابة العامة عند التحقيق يف 

التحقيق، فال يجوز إجراؤه من غري النيابة العامة، ول يتم اتخاذه إل للمتهم الجرائم ويعترب من أخطر إجراءات 

الذي تتوافر يف حقه دلئل كافية عىل التهام، فال يجوز استجواب الشهود أو الخرباء هناك فرق بني الستجواب 

عن التهمة  ملتهموالسؤال، فالسؤال حق أصيل ملأمور الضبط القضايئ يف محرض الستدلل، إذ له أن يسأل ا

 2 (201)املنسوبة إليه دون أن يستجوبه 

أما الستجواب فهو كام عرفته محكمة ديب للتمييز بأنه مجابهة املتهم باألدلة املختلفة ومناقشته مناقشة 

، ونظراً ألهمية الستجواب يف إنه يساهم يف (202)تفصيلية، يك يفندها أن كان منكراً للتهمة أو يعار  بها إذا شاء 

ظهار الحقيقة، يف الجرمية محل التحقيق، والتي يسفر عنها العارا  بالتهمة املنسوبة إليه، فقد أحاطه املرشع إ

التحادي بضامنات وأهمها حظر الستجواب إل من السلطة املختصة بها وهي النيابة العامة، وذلك وفقاً ملا رصحت 

ووفقاً لإلجراءات املتبعة يف التحقيق باستخدام تقنية  ( 203)ائية( بشأن السلطة القض 3من القانون رقم  51/2به املادة )

التصال عن بعد يقوم به عضو النيابة العامة املختص بإجراء الستجواب، وهو إجراء من إجراءات التحقيق مبقتضاه 

بالرد عىل األدلة  هيتثبت عضو النيابة العامة من شخصية املتهم، ويناقشه تفصيلياً يف التهمة املنسوبة إليه، ويطالب

القامئة ضده، أما بنفييها، أو التسليم بها، فالستجواب إجراء من إجراءات التحقيق ل يصح للنيابة العامة ندب أحد 

/ التعليامت القضائية للنيابة العامة 91مأموري الضبط إلجرائه خالفاً إلجراءات التحقيق األخرى وفقاً للامدة )

 2(204)التحادية( 

وهي ضامن من الضامنات املوجبة للمتهم أثناء استجوابه،  المتهم علمًا بالتهمة الموجهة إليه: ( إحاطة5)

فالستجواب يف معناه القانوين يتضمن فضالً عن توجيه التهمة إىل املتهم ومواجهته باألدلة القامئة قبله مبختلف 

ته املادة يعار  بها إذا شاء العارا ، وهو ما أكدأنواعها ومناقشته فيها مناقشة تفصيلية لينفدها إن كان منكراً، أو 

/ إجراءات جزائية( بأن يجب عىل عضو النيابة العامة أن يحيط املتهم علامً بالتهمة املنسوبة إليه، ويثبت ذلك 99)

 2(205)يف محرض التحقيق 

                                                           
 . 325:  ، ص2( ط5102: دار النهضة العربية،  عبد الستار، فوزية، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الكتاب األول، )القاهرة (201(

 5115لسنة  03( العدد 5115: المكتب الفني، عام  ، )دبي7/00/5115، جزاء، جلسة 591ز دبي، الطعن رقم محكمة تميي (202(

: النيابة العامة  ، بشأن السلطة القضائية االتحادية بما ورد فيها النص0783( لسنة 3( من القانون االتحادي رقم )5( البند)29المادة ) (203(

 تحقيق واالتهام في الجرائم وفقًا ألحكام هذا القانون.جزء من السلطة القضائية، تباشر ال

( لسنة 2تركي، منى، تقنية االتصال عن بعد في إجراءات التحقيق الجنائي والتقاضي عن بعد وفقًا ألحكام القانون االتحادي رقم ) (204(

 .058:  دولة اإلمارات العربية المتحدة، مرجع سابق ص 5109

 .28:  ، ص0( ط0778: دار النهضة العربية،  م في النظام األنجلو أمريكي، )القاهرةعوض ، رمزي، حماية المته (205(
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من إجراءات  أداء الشهادة من أهم إجراءات محرض التحقيق، وألهمية الشهادة كإجراء ( سماع الشهود:3)

التحقيق أعطى املرشع التحادي للنيابة العامة سلطة ضبط وإحضار الشاهد، إذا تخلف عن الحضور وفقاً للامدة 

/ إجراءات جزائية( وإذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما مينعه من الشهادة تسمع شهادته يف مكان وجوده وفقاً 93)

اً إلجراء التحقيق باستخدام تقنية التصال عن بعد يتم  إعالن الشاهد / إجراءات جزائية(، ووفق91لقواعد املادة )

عن طريق الربيد اإللكاروين للمعلن إليه، إذا كان مثبتاً مبحرض جمع الستدللت أو بالتحقيقات، أو سبق للمعلن 

ف املحمول، ىل الهاتإليه البالغ به يف أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية، أو عرب الرسائل النصية الهاتفية ع

 أو الفاكس2

ويسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سامعهم، ما مل يرى عدم الفائدة من 

سامعهم، وعىل ذلك فالذي يقدر من هو الشخص الذي يجب سامع شهادته عن الواقعة هي النيابة العامة، ويتم 

وفقاً للطرق واملواعيد املنصوص عليها يف قانون  (206)ة الجزائية تكليف الشهود والخرباء بالحضور أمام املحكم

اإلجراءات الجزائية، يتم تحليف الشهود اليمني القانونية وفق الضوابط املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من املادة 

ومهنته، وجنسيته، ، بعد أن يبني اسمه ولقبه، وسنه (207)( من قانون اإلجراءات الجزائية التحادي91( واملادة )94)

ومحل إقامته، وصلته باملتهم واملجني عليه واملدعي بالحقوق املدنية، ويتثبت من شخصيته، وتدون جميع 

 2(208)التحقيقات إلكارونياً 

ولضامن حياد الشاهد وصدق روايته بشأن الواقعة يتعني عىل عضو النيابة أن يسمع كل شاهد عىل انفراد، 

ضهم، مع تأمني التصال املريئ واملسموع بني القاعات التي تجري فيها التحقيق ولو أن يواجه الشهود مع بع

بالشكل الذي يليق بهيبة القضاء، بحيث تنقل الصورة آلياً الشاهد الذي يشارك يف جلسة التحقيق وأن يتكلم 

من سؤال  ةبصوت مسوع وواضح عىل أن يتم ذلك من مكان يليق بهيبة القضاء، حتى يتمكن عضو النيابة العام

 الشاهد فيام صدر عنه من أقوال 

تتم مبارشة التحقيق يف حضور الخصوم وذلك كأجراء من إجراءات التحقيق اإلبتدايئ  ( حضور الخصوم:4)

ميثل ضامن مهم لحارام حق الدفاع حتى يكون الخصوم عىل بينه مام يجرى حولهم أو ضدهم، فال ميكن 

أو يستدرج إلبداء أقوال ضد مصلحته، بل يكون الخصم عاملاً ومدركاً لكل محاكاة األدلة ضد املتهم يف غيبته، 

مجريات التحقيق، الذي يجرى بنزاهة ورش  أما طريف الخصومة، ألن الحقيقة املنشودة هي التي تتحقق عىل 

نية ( أن تق2141من قانون تقنية التصال عن بعد  4/1مسمع ومرأى من أطرا  الخصومة، كام ورد بنص املادة )

                                                           
 .27:  عوض ، رمزي، حماية المتهم في النظام األنجلو أمريكي، مرجع سابق، ص (206(

 ، والمعدل بالمرسوم بقانون0775( لسنة 32قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي رقم ) (207(

( لسنة 2تصال عن بعد في إجراءات التحقيق الجنائي والتقاضي عن بعد وفقًا ألحكام القانون االتحادي رقم )تركي، منى، تقنية اال (208(

 .042 دولة اإلمارات العربية المتحدة، مرجع سابق ص 5109



 

 

88 

 9102 دجنبر 51العدد 
 

التصال عن بعد هي محادثة مسموعة ومرئية بني طرفني أو أكرث بالتواصل املبارش مع بعضهم البعض عرب وسائل 

 (209)التصال الحديثة لتحقيق الحضور عن بعد 

/ من القرار 1وقد اعتنق املرشع التحادي مبدأ حضور الخصوم التحقيق البتدايئ وأكد عىل ذلك يف املادة )

( تكون الخصومة حضورية قبل املتهم وفقاً للقواعد والضوابط واآلثار املنصوص عليها يف املواد 259/2142الوزاري 

( من قانون اإلجراءات الجزائية التحادي، إذا استخدمت تقنية التصال عن بعد إلثبات 492(، )494(، )491)

شهود ع عضو النيابة العامة شهادة الالحضور واملرافعة أمام املحكمة الجزائية التي تنظر املوضوع، عىل أن يسم

الذين يطلب الخصوم سامعهم ما مل يرى عدم الفائدة من سامعهم، وقد خرج املرشع عن هذه القاعدة يف أحوال 

 2(210)معينة قرر فيها رسية التحقيق، وأوجب عالنية املحاكمة بتقنية التصال عن بعد 

سيته، بعد إثبات كل منهم اسمه ولقبه وسنه ومهنته وجن ويتم تحليف الخرباء واملارجمني اليمني القانونية،

( من قانون اإلجراءات 91( واملادة )94وشخصيته، وذلك وفقاً الضوابط املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من املادة )

لشاهد ا الجزائية التحادي، عىل أن يجري التحقيق اإللكاروين باللغة العربية، إذا كان املتهم أو املجني عليه أو

أو غريهم ممن ترى النيابة العامة سامع أقوالهم يجهل اللغة العربية، فيمكن لعضو النيابة العامة الستعانة مبارجم 

وتسجل وقائع الجلسة إلكارونياً مبستند أو  (259/2142/ القرار الوزاري 43وفقاً للضوابط املنصوص عليها يف املادة )

 2 (211)إجراءات التحقيق إلكارونياً سجل إلكاروين يدون الكاتب وقائع و 

يتفرع عن مبدأ حضور الخصوم للتحقيق البتدايئ السامح لوكالئهم  ( حق المحامي في حضور التحقيق:2)

مبصاحبتهم يف أثناء التحقيق، فحيث يسمح للموكل بحضور التحقيق؛ ويجب حتام السامح له بالستعانة 

اءة ن ضوابط املحاكمة املنصفة املبنية عىل أن األصل يف املتهم الرب مبحاميه، وهو أمر يتطلب حق الدفاع بوصفه م

فال يجوز التفريط يف حضور املدافع عن املتهم أثناء التحقيق حتى ل يتحول املتهم إىل شاهد ضد نفسه مبا يدليه 

رضورة  دام المن أقوال دون حامية محاميه ومراقبته لإلجراءات التي تتخذ ضده ، كام ل يجوز اإلرسا  يف استخ

للحيلولة بني حضور محامي املتهم، كام ل يجوز النفراد باملتهم دون حضور محاميه، وهو ما عربت عنه الفقرة )د 

( والتي نصت عىل أنه: 222 يجوز بعد التنسيق مع الجهة املختصة، ملحامي 259/2142من القرار الوزاري  1من املادة 

أثناء محاكمته عن بعد222 عىل أن يكون لدى محامي املتهم الستعداد التقني  املتهم مقابلة موكله، أو الحضور معه

الالزم واستخدام األجهزة التي متكنه من التواصل مع املحكمة املختصة بحيث يكون الصوت والصورة يف وضوح 

                                                           
 5108/ 527قرار الوزاري رقم ( من ال0المادة ) (209(

التقاضي باستخدام الوسائل اإللكترونية واالتصال عن بعد في اإلجراءات في شأن الدليل اإلجرائي لتنظيم  527قرار الوزاري رقم ال (210(

 59/3/5107الجزائية والصادر بتاريخ 

قرار الوزاري رقم ( من ال03( و المادة )2ووفقًا إلجراءات التحقيق عن بعد إجراءات التحقيق عن بعد المنصوص عليها في المادة ) (211(

527 /5108 
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زائية اتحادي( / إجراءات ج411،  وما نصت عليه املادة )(212)كامل، عىل أن يتم ذلك من مكان يليق بهيبة القضاء 

 2(213)بأن ميكن ملحامي املتهم حضور التحقيق معه والطالع عىل أوراق التحقيق

وتقترص مهمة املحامي يف هذه الحالة عىل مراقبة حيدة التحقيق البتدايئ، وإبداء ما يعن له من دفوع 

ال عن بعد، بتقنية التص وطلبات أو مالحظات عىل أقوال الشهود، سواء شفاهة باستخدام الصوت والصورة املرئية

أو كتابة بتقديم املستندات الالزمة إلكارونيا عن طريق الربيد اإللكاروين الرسمي للمحكمة، ول يجوز للمحامي 

التحدث إل إذا أذن له املحقق بذلك، وضامناً لفعالية حق املتهم يف الستعانة مبحامية أثناء التحقيق يجوز له 

قيق دون حضور أحد من رجال السلطة املختصة، وإذا قرر عضو النيابة العامة رسية الختالء مبحاميه قبل التح

 2(214)التحقيق فال يجوز للمحامي الحضور حرصاً عىل مصلحة التحقيق 

من ضامنات الستجواب التي أحاطها املرشع بحامية املتهم أثناء استجوابه، حق الصمت  ( حق الصمت:2) 

والذي يسمح له مبساحة حرة يف تنظيم دفاعه كيفام يريد، ولو بالصمت، دون وهو حق أصيل من حقوق املتهم، 

 2 (215)أن يستنتج من هذا الصمت دليل عىل سالمة ما ينسب إليه من اتهام 

فحق املتهم بالصمت حق طبيعي فطري، فإذا كانت الدولة هي صاحبة الحق يف توقيع العقاب عىل من تثبت 

نون عىل تجرميه، فإن املتهم تربز مصلحته يف أن يحاكم بعدالة وهو ما يلقي إدانته؛ عند اقارا  فعل نص القا

وما تجدر اإلشارة إليه أن قانون اإلجراءات الجزائية اإلمارايت  (216)عىل عاتق الدولة؛ التزاماً بأن تهيأ له سبل ذلك 

 2 (217)ل يعر  حق الصمت 

دات جراءات التقايض عن بعد يف محارض أو مستنتقوم الجهة املختصة بتفريغ إ  ( اعتماد محاضر التحقيق:9)

ورقية أو إلكارونية تعتمدها دون الحاجة للتوقيع من أصحاب العالقة مع رضورة اإللتزام بأن يبارش إجراءات التحقيق 

 2(218)بكاملها عرب تقنية التصال عن بعد يف الوقت املحدد، مع تحديد تاريخ وساعة مبارشة التحقيق عن بعد بدقة 

                                                           
 5108/ 527قرار الوزاري رقم ( من ال2قيق عن بعد إجراءات التحقيق عن بعد المنصوص عليها في المادة )ووفقًا إلجراءات التح (212(

( 2( تركي، منى، تقنية االتصال عن بعد في إجراءات التحقيق الجنائي والتقاضي عن بعد وفقًا ألحكام القانون االتحادي رقم )(213

 .052:  سابق ص دولة اإلمارات العربية المتحدة، مرجع 5109لسنة 

 .884:  سرور، أحمد، الوسيط في قانون اإلجراءات الجزائية، مرجع سابق ، ص (214(

، 0( ط5109: دار السنهوري،  سلمان، عودة، حق المتهم في الصمت بين الشريعة اإلسالمية والقانون المقارن، )بيروت، لبنان (215(

 .47:  ص

 .29-20:  ، ص0( ، ط0779: منشأة المعارف،  دلة، )اإلسكندريةبكار، حاتم، حماية حق المتهم في محاكمة عا (216(

إجراءات جزائية مصري، بحيث )إذا رفض المشتبه  594وفي القانون المصري ال يجوز استجواب المتهم إال إذا قبل ذلك وفقًا للمادة  (217(

الكاملة في اإلجابة أو عدم اإلجابة، فهو غير ملزم فيه اإلجابة فال يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يكرهه على اإلجابة ألن له الحرية 

بالكالم( ، وينطبق ذلك في مرحلة التحقيق االبتدائي، غير أن القاضي يستطيع أن يحتفظ داخليًا بداللة عكسية من هذا الصمت دون 

 أن يفصح عنها ويكون لها أثر على قراره

   .324عبر تقنية الدراسات، مرجع سابق ص: شديفات، صفوان، التحقيق والمحاكمة الجزائية عن بعد ( 218)
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 تدوين محضر التحقيق اإلبتدائي اإللكتروني: لب الثانيالمط

ميثل تدوين إجراءات التحقيق السند الدال عىل إمتام التحقيق التهمة املنسوبة إىل املتهم أو نفيها، والذي 

 / من القرار 5يلحق مبذكرة إبداء الرأي لعضو النيابة العامة املحقق، فإن اشاراط تدوين التحقيق أوجبته املادة )

 2/ إجراءات جزائية(../( واملادة )259/214الوزاري 

ويتم التدوين بواسطة أحد كتاب النيابة العامة، ويؤدي اشاراط كتابة وتدوين محرض التحقيق وكافة إجراءات  

التحقيق إىل وجوب توافر شكلني وهام التوقيع، وتاريخ إجراء التحقيق وهي من البيانات الجوهرية يف محرض 

 بتدايئ ونتناولها كام ييل:التحقيق ال 

وتتم إجراءات التحقيق بشكل مكتوب يف  (219)وهو الدليل املثبت للشخص الذي بارش اإلجراء  أواًل: التوقيع

محرض التحقيق البتدايئ، وعند سامع أقوال املتهمني والشهود شفاهة والتي يدونها أحد كتاب النيابة العامة عمالً 

( أن يصطحب عضو النيابة العامة يف  259/2142/ من القرار الوزاري  5ية( واملادة )/ إجراءات جزائ..بنص املادة )

جميع إجراءات التحقيق التي يبارشها أحد كتاب النيابة العامة، ويوقع عضو النيابة العامة والكاتب عىل كل صفحة 

ة عن أقوال ة املرئيمن محارض التحقيق، إلكارونياً يف التحقيق اإللكاروين وتحفظ سجالت الصوت والصور 

 ( 259/2142/ من القرار الوزاري 49املتهمني والشهود مبلف القضية إلكارونياً، وفقاً ألحكام املادة )

إن هذا اإلجراء يف التحقيق بتقنية التصال عن بعد ل يختلف عن اإلجراء املتبع يف التحقيقات التقليدية 

بعد  لتحقيق مع باقي األوراق يف قلم الكتاب مبقر النيابة العامةالورقية للنيابة العامة، حيث كان تحفظ محارض ا

أن يوقع عليها عضو النيابة العامة وأحد الكتاب وقد قيض تطبيقاً لذلك بأنه يارتب عىل عدم الستعانة بكاتب 

 ةالتحقيق بطالن اإلجراءات، ولكن ذلك البطالن ليس من النظام العام ألنه يتعلق مبرحلة سابقة عىل مرحل

 2(220)املحاكمة فال تجوز إثارته أمام محكمة التمييز 

فإن ما يتم إثباته مبحرض تحقيق النيابة العامة اإللكاروين يكون حجة مبا ورد فيه، وذلك بتوقيع عضو النيابة 

 عالعامة املحقق، وأحد الكتاب، توقيعاً إلكارونياً، كام تثبت به بيانات من يتم استجوابه أو سؤالهم ويتم التوق

إلكارونياً عىل محرض التحقيق، يدون الكاتب وقائع وإجراءات التحقيق إلكارونياً، وتسجل وقائع الجلسة إلكارونياً 

مبستند أو سجل إلكاروين، وفقاً لكافة اإلجراءات والضوابط املنصوص عليها بقانون اإلجراءات الجزائية التحادي 
(221)2 

                                                           
 .882:  سرور، أحمد، الوسيط في قانون اإلجراءات الجزائية، مرجع سابق ، ص (219(

:  ، ص5115، عام 03، المكتب الفني، العدد 58/05/5115، جزاء، جلسة السبت  5115لسنة  325محكمة تمييز دبي، الطعن  (220(

0093. 

 .057:  ل عن بعد في إجراءات التحقيق الجنائي والتقاضي عن بعد ، مرجع سابق صتركي، منى، تقنية االتصا (221(
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ءاته وكان ة إذا استوىف محرض التحقيق اإللكاروين التدوين إلجراويف التحقيق البتدايئ بالطريقة التقليدي

مصحوباً بتوقيع عضو النيابة العامة املحقق والكاتب، فال يجوز الدعاء مبا يخالف ما أثبت فيه إل بطريق الطعن 

 بالتزوير، ويف ذلك قيض بأنه إذا كان الثابت أن الطاعن مل يسلك هذا السبيل يف خصوص ما أثبت مبحرض

تحقيق النيابة ومجرد إنكاره ما أدىل به من أقوال وعدم توقيعه عىل أقواله ل يعني الطعن بالتزوير عىل هذا املحرض 

 2(222)ألن األصل يف اإلجراءات الصحة 

هو عنرص أسايس يف جميع اإلجراءات الجزائية سواء تم بالطريقة التقليدية أو  ثانيًا: تاريخ مباشرة اإلجراء:

صال عن بعد، فبدون هذا التاريخ ل يتيرس معرفة وقت تحرير محرض التحقيق، الذي يرتب عليه القانون بتقنية الت

آثاراً معينة، منها احتساب املواعيد وخاصة ما يتعلق منها بالتقادم، وتبدو أهمية التاريخ فيام حدده القرار الوزاري يف 

 لة استخدام تقنيات التصال عن بعد يف مبارشة التحقيق( بالنص الرصيح عىل أنه يف حا2142لسنة  5/259املادة )

يجب اللتزام بأن يحدد عضو النيابة العامة املختص الذي يبارش التحقيق تاريخ وساعة نظرها بدقة، ويبارش 

 إجراءات التحقيق بكاملها عرب تقنية التصال عن بعد يف الوقت املحدد2

 يف القرار الوزاري الخاص بتنظيم إجراءات التقايض اإللكاروينحدد  ثالثًا: البيانات التي يتعين إثباتها:

( بالنص الرصيح عىل أنه يف حالة استخدام تقنيات التصال عن بعد يف مبارشة التحقيق 2142لسنة  5/259املادة )

ل مرة و يجب عىل عضو النيابة العامة أن يدون الكاتب وقائع وإجراءات التحقيق إلكارونياً، وعند حضور املتهم أل 

يف التحقيق، يجب أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته ويحيطه علامً بالتهمة املنسوبة إليه ويثبت 

 2(223)يف املحرض ما قد يبديه يف شأنها من أقوال 

/ من قانون اإلجراءات الجزائية( عىل أنه يجب عىل عضو 99وهو ما أكده املرشع التحادي يف نص املادة )

لعامة عند حضور املتهم ألول مرة يف التحقيق، أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته ويحيطه النيابة ا

علامً بالتهمة املنسوبة إليه ويثبت يف املحرض ما قد يبديه يف شأنها من أقوال، ولذلك يتعني عىل املحقق أن يثبت 

محل ميالده نات الخاصة باملتهم كاسمه، وسند، و يف محرض تحقيقات النيابة بالصفحة األوىل من املحرض كل البيا

ومهنته، وجنسيته، ومحل إقامته، وكذلك موضوع املحرض وصفة القائم بالتحقيق، وقد قىض تطبيقاً لذلك ببطالن 

، 11محرض تحقيقات النيابة العامة ألنه جاء خالياً من املعلومات الخاصة بإثبات شخصيته خالفاً ملا قررته املادتني )

من قانون اإلجراءات الجزائية وهو دفع يف غري محله، إذ الثابت أن وكيل النيابة قد أثبت يف محرض تحقيقات / 99

                                                           
 5110، األحكام الجزائية، لعام 55/05/5110، بتاريخ 5110لسنة  532محكمة تمييز دبي، الطعن رقم  (222(

 .203:  ، ص0، ج0( ط1511: دار النهضة العربية،  سالمة، مأمون، اإلجراءات الجنائية في التشريع المصري، )القاهرة (223(
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النيابة بالصفحة األوىل من املحرض كل البيانات الخاصة باملتهم كاسمه وسنه ومحل ميالده ومهنته وجنسيته ومحل 

 2(224)إقامته األمر الذي يتعني معه رفضه 

إن التحقيق اإلبتدايئ يف مجال اإلجراءات الجزائية اإللكارونية بتقنية التصال عن بعد وعىل كل ما تقدم 

حتى يتم بصورة جيدة وفق القواعد واألنظمة القانونية التحادية يكون رسياً للجمهور يف مراحله األوىل لتحقيقات 

داب العامة ء إل يف األحوال التي تتعلق باأل النيابة العامة وعلنياً يف مراحله الثانية بإجراءات املحاكمة أمام القضا

2 كام تستدعي بأن يتم تطوير أساليب التحقيق الجنايئ وإجراءاته بصورة تتالءم (225)وما استثنى منه بنص خاص 

مع هذه الخصوصية، ومتكن رجل الرشطة، واملحقق من كشف الجرمية، والتعر  عىل مرتكبيها بالرسعة والدقة 

ك يجب من ناحية تدريب الكوادر التي تبارش التحريات والتحقيقات مع الستعانة بذوي الالزمني ولتحقيق ذل

الخربة الفنية املتميزة يف هذا املجال، فضالً عن تطوير اإلجراءات الجنائية، لتحقيق الغرض املطلوب، وهو ما بدأت 

ية  بتقنية لتحقيقات اإللكارونالترشيعات يف الوقت الحايل لتحقيقه، يف إعداد الكوادر ملبارشة التحريات وا

التصال عن بعد، والستعانة بالخربة الفنية، وإجراء املعاينة املطلوبة، ومبارشة التفتيش والضبط، ونلمس مدى 

التطور الذي حدث يف هذا املجال من الناحية اإلجرائية لقتضاء حق الدولة يف العقاب من الجاين، بكشف 

/ ..2 وهو ما أكدته املادة )(226)والتحقيق معهم وجميع الدلة، وتقدميهم للمحكمة  الجرمية، والتوصل إىل مرتكبيها

إجراءات جزائية اتحادي( كام أنه ل يجوز نرش إجراءات التحقيق البتدايئ، عىل اعتبار أن النرش يشكل خروجاً 

 2(227)السب عىل مقتضيات الرسية، أضف إىل ذلك أنه إذا تضمن ذلك النرش ما يشكل جرائم كالقذ  أو

وترى الباحثة أن إجراءات التحقيق الجزايئ يف تقنية التصال عن بعد ل تختلف عن إجراءات التحقيق 

التقليدية يف مبارشة التحقيق من عضو النيابة العامة واصطحابه ألحد كتاب النيابة العامة واستجواب املتهم والشهود 

يف  التوقيع عليه إلكارونياً، إل أن اإلجراء التقني الحديثوالخرباء وتحليفهم اليمني وتدوين محرض التحقيق و 

 تحقيقات النيابة العامة، تتفوق عن اإلجراءات التقليدية يف رسعة إنجاز والفصل يف الدعوى الجزائية2 

 الخاتمة

                                                           
قضائية،  52، السنة 5/2/5115قضائية أمن دولة، جلسة االثنين الموافق  30لسنة  45المحكمة االتحادية العليا في الطعن رقم  (224(

 .5113األحكام الصادرة من المكتب الفني لعام 

حداث الجانحين، على أنه تجرى محاكمة الحدث في ، بشأن األ0772لسنة  7( من القانون االتحادي رقم 57لما جاء في نص المادة ) (225(

غير العالنية وال يجوز أن يحضرها إال متولي أمره، والشهود والمحامون، ومندوبو وزارة الشؤون االجتماعية ومعاهد األحداث، ومن تأذن 

ير حضوره، إذا رأت أن مصلحته له المحكمة بالحضور. وللمحكمة إعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه، وأن تقرر سماع الشهود بغ

تقتضي ذلك، على أنه ال يجوز الحكم باإلدانة إال بعد إفهام الحدث ما تم في غيبته من إجراءات ويجب أن يكون النطق بالحكم في 

 جلسة عالنية.

( 5100: المكتبة الوطنية،  دة )دبيقوراري، فتحية، وغنام، غنام، شرح قانون اإلجراءات الجنائية االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتح (226(

 557:  ، ص5ط

 .040 ، ص0( ط5105مصطفى، خالد، النظرية العامة للجزاء الجنائي، )األردن، دار األفاق ناشرون،  (227(
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تناولت الدراسة التحقيق البتدايئ يف تقنية التصال عن بعد، كونه أحد املوضوعات املهمة يف العدالة 

لجتامعية من خالل الستعانة بتقنية التصال عن بعد، والذي ميثل أحدث املعطيات التكنولوجية الحديثة، وقد ا

حاولت توضيح ماهية التحقيق الجنايئ التقني وفقاً لقانون تقنية التصال ومدى مالمئته مع اإلجراءات الجزائية 

جنايئ تصال عن بعد، وتوضيح أساليب التحقيق الاملتبعة يف مبارشة التحقيق البتدايئ من خالل تقنية ال 

وإجراءاته بتقنية التصال عن بعد، من خالل عرض إجراءات عضو النيابة العامة اإللكارونية يف الستجواب 

والتعامل مع الشهود والخرباء واملارجمني ومدى حرص التحقيق البتدايئ بتقنية التصال عن بعد بعضو النيابة 

 ل بهذه الدراسة املوجزة لبعض النقاط وهي:العامة، حيث نص

اتجه املرشع التحادي إىل إرساء قواعد قانونية جديدة تواجه الجرائم من خالل األخذ مبعطيات التكنولوجيا  42

الحديثة يف الكشف عن الجرائم ومالحقـة مرتكبيهـا ومحاكمتهم، وتجىل ذلك بشكل واضح من خالل 

 مجال التحقيق استخدام تقنية التصال عن بعد يف

أن إجراءات التحقيق الجزايئ يف تقنية التصال يتميز بالرسعة والدقة، يف إنجاز الفصل يف الدعوى الجزائية  22

وتوفري الوقت والجهد والتكاليف يف عملية انتقال املتهمني من مقر محبسهم إىل مقر النيابة العامة، أو مقر 

 ائيةاملحكمة، ويؤدي إىل رسعة سري اإلجراءات الجز 

إن إجراءات التحقيق بتقنية التصال تتم بصورة تتالءم مع هذه الخصوصية، ومتكن املحقق من كشف  32

الجرمية، والتعر  عىل مرتكبيها بالرسعة والدقة الالزمني ولتحقيق ذلك يجب تدريب الكوادر التي تبارش 

ير اإلجراءات املجال، فضال عن تطوالتحريات والتحقيقات مع الستعانة بذوي الخربة الفنية املتميزة يف هذا 

 الجنائية، لتحقيق الغرض املطلوب

أملني أن تكون هذه الدراسة مفتاحية لغريها من الدراسات املعمقة يف مجال استخدام تقنية التصال عن 

 بعد يف اإلجراءات الجزايئ 
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 املغريب القانون يف الستغالل ضحايا لألطفال  الجنائية الحامية

 المغربي القانون في االستغالل ضحايا لألطفال  جنائيةال الحماية

 
 الخاص القانون في دكتور

 بطنجة الاستئناف بمحكمة الثانية الدرجة من قضائي منتدب
 القانونية والأبحاث للدراسات محيط مجلة تحرير ورئيس مدير

 ضائيةوالق القانونية للدراسات المتوسط مجلة تحرير ورئيس مدير

 

 مقدمة:

إن الرغبة امللحة يف املحافظة عىل كيان الطفل، خصوصا بعد أن تنامت، وتنوعت الجرائم التي أصبحت 

ترتكب ضده، باعتباره شخصا ضعيفا عقليا وبدنيا ميثل رجل الغد الواعد أفرز إىل الوجود مجموعة من القواعد 

 واألحكام الزجرية لحامية هذا الطفل من كل أَذًى2

رشيع الجنايئ املغريب كغريه من الترشيعات الجنائية املعارصة، أفرد جملة من النصوص الجنائية بغاية والت

املحافظة عىل املصلحة الفضىل للطفل، يف الباب الثامن من الكتاب الثالث من املجموعة الجنائية تحت عنوان، 

، وباستقرائنا لهذه 511إىل  119الفصل  "يف الجنايات والجنح ضد نظام األرسة واألخالق العامة"، ابتداء من

 :ميكننا إبداء املالحظات التالية النصوص،

َم املرشع املغريب الجرائم التي متس بالطفل إىل جرمية اإلجهاض، وهي التي من شأنها املالحظة األوىل : قَسَّ

مية اإلجهاض جرائم (، وقد أضا  املرشع إىل جر 152إىل  119أن تحرم الطفل من حقه يف الحياة )الفصول من 

(، والجنايات والجنح التي تحول دون التعر  1.1-1إىل  159أخرى، مثل ترك األطفال وتعريضهم للخطر )الفصول 

(، وجرائم 112إىل  114(، وخطف القارصين وعدم تقدميهم )الفصول 111إىل  1.2عىل هوية الطفل الفصول )

إىل  191وجرائم إفساد الشباب واستغاللهم يف البغاء )الفصول (، .19إىل  123انتهاك اآلداب العامة )الفصول من 

5112) 

: أخذ املرشع الجنايئ بالنسبة للجرائم املرتكبة ضد األطفال بأسلوب التجريم الوقايئ أو املالحظة الثانية

الحتياطي مع ما يستتبع ذلك من تشدد يف العقاب، وبذلك جرمت بعض األفعال أو الترصفات التي ل ميكن 

التسليم بتجرميها عمال بالقواعد العامة املعروفة يف القانون الجنايئ، وكل ذلك مخافة أن يؤدي عدم تجرميها إىل 

ارتكاب الجرائم التي يراد تجنب وقوعها ضد األطفال، ومبعنى مغاير، فإن إتيان أي فعل أو ترص  ولو كان بسيطا 

عمر شدة، كارك الطفل مثال دون الخامسة عرشة من اليف حق طفل قارص من شأنه أن ميس بسمعته يعاقب عليه ب

 من ق2ج(2 159يف مكان خال من الناس )الفصل 
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: طغيان املرونة أحيانا عىل صياغة النصوص التي تعاقب عىل جرائم استغالل األطفال وعىل  املالحظة الثالثة

تصاغ فيها  وب املرن، بحيثالخصوص تلك التي متس سالمته الجسامنية، والسبب الذي جعله يتبع هذا األسل

 -اولة جعلأو مح–النصوص العائدة للتجريم يف نطاق جرائم استغالل األطفال يف عبارة عامة، فريجع إىل جعل 

هذه النصوص يف هذا امليدان بالذات مالمئة وقادرة عىل مالحقة التطور الكبري يف األساليب التي يتبعها ُمْحاَرِفُوا 

نظر بحيث تسمح للقايض الجنايئ املختص بال -ي استغالل األطفال بكل أشكاله ومظاهرهأ -هذا النوع من اإلجرام، 

يف الجرائم املرتكبة ضد األطفال بتكييف أفعال وترصفات مختلفة تكييفا يدخلها تحت حكم النصوص الجنائية 

ن شأنه يأتونه ويكون مالقامئة، فَيَُفوُِّت من ثم عىل املجرمني املاكرين فرصة النجاة من العقاب عن أي نشاط 

اإلرضار بسالمة وصحة األطفال، وهذا ما تعجز عن تحقيقه النصوص الجنائية إذا هي صيغت بأسلوب محدد 

للنشاط املجرم بكيفية حرصية، والذي يكون املرشع قد تََصوَّرَُه يف وقت من األوقات، وأصبح متجاوزا يف زمان أو 

ية يصعب تصورها يف استغاللهم لوسائل علم -اص طبيعيني أو معنوينيمن أشخ–وقت معني نتيجة اتباع املستغلني 

 مسبقا من طر  أي مرشع مهام كان حرصه وتوقعه2

ومل يقف اهتامم املرشع باعتباره السلطة املركزية التي تقوم بسن القوانني بشأن جرائم استغالل األطفال من 

 الحامية اإلجرائية أيضا2خالل الحامية الجنائية املوضوعية، وإمنا امتد ذلك إىل 

 وللبحث يف هذا املوضوع سنعمل عىل تقسيمه إىل مبحثني اثنني عىل الشكل التايل:

 املبحث األول: األساس القانوين الجنايئ لستغالل األطفال2 

 املبحث الثاين: الحامية الجنائية لألطفال ضحايا الستغالل2 

 ل األطفالقانوني الجنائي الستغالالمبحث األول: األساس ال

 228إن طبيعة الطفل، وطبيعة تكوينه الجسامنية والنفسية، والعقلية غري الناضجة تجعله مهيأ للتأثر بكل سهولة2

 229ومن ثم أوجب املرشع قواعد موضوعية وإجرائية صارمة لتفادي إيذائه جسميا، ونفسيا وعقليا، ومن هذه القواعد

عرض وعن استعامله يف التسول، أو إمكانية التصال بأي يشء قد يما يتعلق بالمتناع عن استعامل العنف البدين، 

 صحته للخطر2

                                                           
 حوزارة العدل : "شرح قانون المسطرة الجنائية"، الجزء الثاني، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة الشرو228

 . 557، مطبعة فضالة المحمدية، ص: 5112، الطبعة الثالثة، يوليوز 9والدالئل، العدد 

أنظر الفرع الثاني، والثالث، والرابع، والسابع من الباب الثامن من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المغربي، أنظر كذلك 229

صة باألحداث من قانون المسطرة الجنائية ، والقسم الثاني من الكتاب الثاني القسم السادس من الكتاب الثالث المتعلق بالقواعد الخا

 من قانون الصحافة والنشر المغربي.  22و 21و 27من مدونة الشغل. والفصول 
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الجسمي والعقيل لدى الطفل لها صفات وخصائص متيزها عن غريها،  230إن كل مرحلة من مراحل النمو

حا، و ولكنها متداخلة وتكمل كل منها األخرى، وأن عملية النمو هي انتقال مام هو أكرث تفصيال أو أكرث متيزا ووض

وأن كل مظهر من مظاهر النمو يؤثر ويتأثر باآلخر، وكل فرد له خصائص منو متيزه عن غريه، لذلك يتم الهتامم 

 231بالفروق الفردية، كام أن داخل الفرد الواحد تختلف رسعة النمو الجسمي عن العقيل2

لتي ل قوته البدنية، وافاملرشع عندما جرم استغالل األطفال، فإنه راعى يف ذلك حالة الطفل الجسمية و 

تسمح له بأن يقاوم كل ما من شأنه أن ميس بجسمه الضعيف، أو أن يدافع عن نفسه يف حالة العتداء عليه، أو 

اختطافه222 كام أن جسم الطفل يف هذه املرحلة من العمر ل يقوى عىل تحمل األعامل التي ميكن أن توكل إليه 

فل يف هذه املرحلة غري قادر عىل التمييز بني ما هو مقبول وما هو مرفوض، للقيام بها، إضافة إىل ذلك يكون الط

التي تحمي  232وبني ما هو ضار وما هو نافع، من هنا كانت الحاجة ملحة إىل إصدار مجموعة من النصوص القانونية

 الطفل يف جسده وعقله2

ة نظرية ب أن تقوم عليها أي خطوقد كشفت البحوث والدراسات الاربوية عن أن  القاعدة الرئيسية التي يج

أو عملية لرعاية الطفولة وتربية الطفل وتعليمه هي: "يجب أن يفهم الطفل عىل أنه طفل له عامله الخاص الذي 

يختلف اختالفا واضحا عن عامل الكبار والراشدين، فالطفل يشكل عنرصا مهام من عنارص املجتمع مل تكتمل 

س لنمو الجسامين والنفيس والعقيل، فهو حلقة من سلسلة استمرارية الجنشخصيته، ومل يبلغ درجة النضج يف ا

البرشي تحتاج إىل عناية خاصة"2 وهذا يعني أن لألطفال خصوصياتهم التي تستوجب الرعاية والحامية ضد األذى 

ي رضر أ واألخطار املادية والنفسية، والطفل إنسان يشارك مع كل البرش يف أن له الحق يف توفري التحصني ضد 

أو أذى مادي أو نفيس ميكن أن يلحق به ويهدد عامل طفولته الوردي والزاهي، ولكنه يتميز بكونه لبنة املجتمع 

األوىل، فهو البذرة التي تحتاج إىل تربية خصبة لتنمو وتنتج مثارا طيبة ومحصول غنيا2 ومن ثم فالطفل يحتاج إىل 

خصية فهم قدراته ومواهبه وتسعى لتنميتها بشكل يكفل منو الشالرعاية الرضورية والتنشئة املناسبة التي تت

 الصحيحة املستقيمة2

وقد تخلصت تربية الطفولة ورعايتها من إحباطات املقولة اإلغريقية الرومانية الوثنية التي ظلت سائدة يف ربوع 

كبار والراشدين لف عن الالغرب حتى مطلع العرص الحديث، والتي كانت تعترب الطفل رجال صغريا أو مصغرا ل يخت

                                                           
النمو هو عبارة عن تغيرات تقدمية متجهة نحو تحقيق غرض ضمني هو  النضج، وللنمو جانبان رئيسيان : األول مرتبط بالتكوين 230

جسمي، والثاني نفسي أو عقلي. أنظر : معتوق محمد عبد القادر المتنائي : "منهج رياض األطفال"، دار الكتب الوطنية بنغازي، ال

 .22، ص : 0782الطبعة األولى 

، 5114محمد جاسم محمد : "النمو والطفولة في رياض األطفال"، الناشر مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األولى 231

 . 9ص : 

من قانون الصحافة والنشر  22-21-27من مجموعة القانون الجنائي، أنظر أيضا الفصول  490، و429-5و 420و 427انظر الفصول 232

 من قانون المسطرة الجنائية المغربية.  200و  201المغربي، والمادتين 
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ولقد تفهم الباحثون ودارسوا علم الاربية وعلم النفس أن للطفل وجوده وكيانه الخاص،  233إل بصغره يف السن2

والذي يجب أن ل ينطبق عليه ما ينطبق عىل الكبار من بني البرش من أساليب العقاب والاربية والتعليم والعمل، 

 235والنفسية الخاصة2 234ناية ورعاية تتناسب مع تركيبته السيكولوجيةبل يجب أن يتمتع بوسائل تعليم وع

فإذاكان "استغالل األطفال" يقارن مفهومه بالستفادة غري املرشوعة عىل حساب حقوقهم، وذلك إلحداث 

عف من  رضر بجسمهم وعقلهم، فام هو أساس هذا الستغالل يف القانون الجنايئ؟ هل ميكن ربطه بصفة الضَّ

عف من حيث اإلرادة  حيث القوة الجسامنية والبدنية فقط ؟ أمأن هذا األساس يجد سنده القانوين يف صفة الضُّ

والتمييز كذلك )القصور(؟وما دام العقل والجسم هام تعبريان من تعبريات الحياة، وأن العقل يساير الجسم يف 

 تطوره ومنوه، فهل ميكن تصور فصل عقل الطفل عن جسمه ؟

 ذه األسئلة سيكون من خالل تقسيم هذا املبحث إىل مطلبني اثنني كام ييل: إن جوابنا عىل ه

عف من حيث القوة الجسامنية والبدنيةطلب األولامل  : األساس املرتبط بصفة الضَّ

عف من حيث اإلرادةوالتمييزاألساس املرتبط بصف املطلب الثاين:  ةالضُّ

عف  يث القوة الجسمانية والبدنيةمن ح 236المطلب األول : األساس المرتبط بصفة الضَّ

إن حياة الطفل يوجد بها ما يطلق عليه بتعبري فرضية "الفارة الحرجة"، ومؤداها أن النتقال من مرحلة منو 

فهذا الجانب التكويني األخري هو نتاج  237معينة إىل مرحلة أخرى، يجب أن ل تعارضه عوائق يف منوه الجسمي،

 238إىل منو األعضاء الخارجية، وكذلك األعضاء الداخلية2التفاعالت الكيميائية التي تقود 

لذلك كان لبد للطفل أن يحظى بالعناية والرعاية التامتني، والتمتع بكل حقوقه يف هذه املرحلة من عمره، 

وذلك حتى يتمكن جسمه من النمو يف ظرو  عادية2 فحالة الطفل الجسمية والبدنية ل تسمح له بأن يقاوم كل 

بق تطافه222 كام سأن ميس بجسمه الضعيف أو أن يدافع عن نفسه يف حالة العتداء عليه أو اخ ما من شأنه

كام أن جسم الطفل يف هذه املرحلة ل يقوى عىل تحمل األعامل التي ميكن أن يقوم بها أثناء تشغيله  الذكر2

                                                           
 . 52لعربي، بدون تاريخ الطبع، ص:نجوى علي عتيقة : "حقوق الطفل في القانون الدولي"، دار المستقبل ا233

إن دراسة سيكولوجية الطفل وتمحيصها تتناول جوانب شتى من حياة الطفل لعل أبرزها : مراحل النمو والنضج من جهة، والتطور 234

 من جهة أخرى. لمزيد من االطالع حول هذا الموضوع أنظر في ذلك، عبد العالي الجسماني : "سيكولوجية الطفولة والمراهقة،

 وما بعدها.  07، ص : 0774وحقائقهما األساسية"، الدار العربية للعلوم، بيروت لبنان، الطبعة األولى 

 .7، ص : 0797فتيحة حسن سليمان : "تربية الطفل بين الماضي والحاضر"، القاهرة، طبعة 235

عف"، وفي الم236 عف"، لقد استعملنا في المطلب األول من المبحث الذي نحن بصدده مصطلح "الضَّ طلب الثاني أوردنا مصطلح "الضُّ

عف"  عف" يستعمل في المجال المادي مثل )طفل له جسم َضعيف(، بينما "الضُّ والفرق بين األول والثاني يتجلى في كون "الضَّ

 يستعمل في المجال المعنوي، مثل انعدام أو نقصان اإلرادة والتمييز، أو القصور. 

 .07ص :  عبد العالي الجسماني : مرجع سابق،237

 . 9محمد جاسم محمد : مرجع سابق، ص : 238
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لها ناجم أو يف كرس الحجارة أو حمسواء يف نطاق العمل الزراعي أو يف نطاق العمل الصناعي أو يف املقالع أو امل

 239أو يف رش املبيدات أو يف أي عمل آخر، ألن ذلك يؤثر سلبا ل محالة عىل جسم الطفل ومنو عضالته2

فعندما نعترب بأن "استغالل األطفال" هو العمل عىل الجرح أو الرضب العمد، لطفل دون الخامسة عرشة من 

أو  240ناية حرمانا يرض بصحته أو ارتكب ضده أي نوع من العنف أو اإليذاءعمره، أو تعمد حرمانه من التغذية أو الع

أو تم  241تعريض هذا الطفل للخطر أو تركه يف مكان ل يستطيع أن يحمي نفسه بسبب حالته الجسدية أو العقلية

البغاء أو حرضه عىل الدعارة أو  243أو استغالله ملامرسة عمل قرسي، أو توسط أو حرض عىل ذلك 242بيعه أو رشاؤه

فإذا كان ذلك يعد استغالل  245أو استغالله يف األعامل التي حذرها القانون عليه2 244أو شجعه عليها أو سهلها له

 للطفل فإن األساس القانوين السليم لهذا الستغالل هو مصلحة الطفل الفضىل، وخاصة حاميته يف جسده2

الرسيع،  وقت الذي تستمر فيه الساقان يف النموفجسم الطفل ينمو ببطء يف األجزاء العليا منه، وذلك يف ال

كام يختفي مظهر طفل املهد، حيث تستطيل الذراعان والساقان وينمو الجزء األسفل من الوجه برسعة يف الوقت 

الذي ل يحدث بالجبهة والجمجمة إل بقدر بسيط من النمو، وبالتدرج ينمو الرأس إىل أن يصل يف نهاية مرحلة 

ة إىل مثل حجم رأس الراشد ويستمر منو الجهاز العصبي، بحيث تحدث زيادة وزن املخ، كام يزداد الطفولة املبكر 

منو الجهاز الهيكيل وتتحول الغضاريف إىل عظام، هذا ويزداد كذلك منو الجهاز العضيل وفيه تسبق العضالت 

اجة إىل الغذاء شباعها هي الحالكبرية العضالت الصغرية2 ومن الحاجات الفسيولوجية لدى الطفل والتي يسعى إل 

 الصحي2

إن هذه املظاهر الجسمية السابقة تتفاعل مع مظاهر النمو األخرى األمر الذي يتطلب العناية بها ومراعاتها، 

ألن ذلك قد ينعكس حتى عىل التحصيل التعليمي والذي يختلف من الطفل الصحيح والسليم جسميا عن مثيله 

 246ا، ألنه كام ينمو الطفل ككل فهو يتعلم كذلك2عند الطفل العليل والسقيم صحي

لذلك يجب الهتامم بالطفل والعناية به ورعايته من الناحية الجسمية وهو ما فعله املرشع املغريب عندما أحاط 

هذا الكائن الضعيف بالرعاية والعناية والحامية التامتني لجسمه، ويتضح ذلك من خالل مجموعة من النصوص 

عف من حيث القوة البدنية ل  القانونية2 لكن وكام يبدو فإن األساس املرتبط مبصلحة الطفل جسامنيا أو بصفة الضَّ

يفرس بوضوح غرض املرشع من وراء تجرميه لستغالل األطفال يف املنظومة الجنائية األمر الذي يقتيض التطرق 

                                                           
 . 07عبد العالي الجسماني : مرجع سابق، نفس الصفحة السابقة 239

 . 54.13من مجموعة القانون الجنائي المغربي، كما تم تعديله وتتميمه بمقتضى القانون رقم  418انظر الفصل 240

 من ق.ج.  427انظر الفصل 241

 . 54.13الذي أضيف بمقتضى قانون رقم من ق.ج، و 429-0انظر الفصل 242

 . 54.13من ق.ج، والذي أضيف بمقتضى قانون رقم  429-5انظر الفصل 243

 من ق.ج.  479انظر الفصل 244

 من مدونة الشغل.  049و 042و 042انظر الفصول 245

 . 04-03محمد جاسم محمد : مرجع سابق، ص : 246
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من هذا  ، وهذا هو محور املطلب الثاينإىل األساس املرتبط مبصلحة الطفل من حيث القدرة عىل اإلدراك والتمييز

 املبحث2

عف من حيث اإلرادة والتمييز المطلب الثاني:  األساس المرتبط بصفةالضُّ

عف من حيث اإلرادة والتمييز إىل عدم اكتامل تكوين الطفل  ترجع فكرة األساس القانوين املرتبط بصفة الضُّ

يه ط بتقدم السن، فالطفل يف هذه املرحلة من السن يكون لدالعقيل، فهو غري قادر عىل التمييز واإلدراك املرتب

قصور يف امللكات العقلية، أي ليس لديه أهلية إلدراك النتائج السلبية واآلثار السيئة الناتجة عن استغالله، حيث 

نه ل داخل املجتمع، ومن ثم فإ 248مع منو جسمه 247إن هذه امللكات ل يولد بها اإلنسان، وإمنا يكتسبها ويتعلمها

يفهم ماهية الستغالل ول يستطيع تقدير نتائجه، كام أنه ليست لديه قوة ذهنية تساعده عىل تفسري املحسوسات 

 249وإدراك ماهية األفعال، مع انعدام الخربة التي تساعده عىل تقدير خطورة ما يرتكب ضده2

لدى 250يةات العقلية والنفسوميثل سن الطفل أهم الرشوط لستغالل األطفال، فهو يعرب عن سالمة امللك

الطفل املستغل لحظة استغالله أو العتداء عليه2 ولقد سعى املرشع املغريب إىل تحديد األساس القانوين الذي 

عف من حيث اإلرادة والتمييز، وربطه مبلكتي التمييز أو اإلدراك وحرية الختيار، وهي أمور ل  يرتبط بصفة الضُّ

غ سنا معينة تؤهله إلدراك كونه سو  يقع ضحية لالستغالل، وهذا ما ذهب إليه تتوفر إل يف شخص يكون قد بل

املرشع املغريب حينام نص عىل معاقبة كل من هتك أو حاول هتك عرض قارص مل يبلغ مثان عرشة سنة أو عاجز 

ترك طفال كام نص كذلك عىل أنه من عرض أو  251أو معاق أو معرو  بضعف قواه العقلية سواء كان ذكرا أو أنثى،

كام أن استغالل 252دون سن الخامسة عرشة أو عاجز ل يستطيع أن يحمي نفسه بسبب حالته الجسمية أو العقلية2

ويف  253كل طفل مل يبلغ خمس عرشة سنة كاملة يف أي عمل كيفام كان يعترب محذورا من طر  املرشع املغريب،

ط ليك يكون هناك استغالل لألطفال، أن يكون فاملرشع املغريب اشار  254موضع آخر دون الثامنة عرشة من عمره2

 الطفل الضحية ل يتجاوز مثانية عرشة سنة، ويف حالت أخرى خمسة عرشة سنة كام سبق الذكر2

                                                           
يعات الدول العربية والشريعة اإلسالمية"، الناشر دار النهضة العربية، حمدي رجب عطية : "المسؤولية الجنائية للطفل في تشر247

 .49القاهرة، بدون تاريخ الطبع، ص : 

 .03محمد جاسم محمد : مرجع سابق، ص : 248

 .49حمدي رجب عطية : مرجع سابق، نفس الصفحة السابقة : 249

بي والمقارن، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في حنان الدكالي : "األهلية الجنائية للحدث"، دراسة في التشريع المغر250

 . 04، ص : 5119-5112القانون الخاص، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، طنجة، السنة الجامعية 

 . 54.13من ق.ج، كما عدل وتمم بمقتضى القانون رقم  484انظر الفصل 251

 سبيل المثال ال الحصر. من ق.ج، وذلك على 427انظر الفصل 252

 .22-77من قانون الشغل رقم  043انظر المادة 253

 من ق.ش المذكور.  042انظر المادة 254
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فالنشاط الذهني أو العقيل عند الطفل ل ينمو عىل مستوى واحد بعينه منوا متصال بل يتطور من نسق إىل 

و رصة تثبت أن قيام النشاط العقيل بوظيفته حري أن يعذو غري متصور لفكل تقريرات السيكولوجيا املعا 255نسق،

لذلك  256تعني تحليل أو تفكيك عملياته إىل عنارص يكون مقر أو عضو كل منها عنرصا أو تأليفا من عنارص عضوية،

ذ صغره هو عىل اعتبار أن أهم ما يكون شخصية الفرد من 257كان النضج العقيل لدى الطفل مواكبا للتطور البيولوجي

منوه العقيل وذكائه، إذ إن فهم الطفل ملا يدور من حوله وللعامل الذي يعيش فيه أثره الذي ل ينكر لتنمية قواه 

العقلية وتقويتها، فإذا فهم الطفل عامله الذي يعيش فيه وما يجري حوله انعكس عليه ذلك إيجابيا فيشعر باألمن 

 258تعقد الحياة وملا طرأ عليها من ثورة معرفية وتكنولوجية معقدة2والطمئنان وإن كان هذا ليس سهال نظرا ل

ويطلق البعض عىل مرحلة الطفولة مرحلة السؤال، حيث تكرث أسئلة الطفل حول ما يثري انتباهه يف البيئة من 

فهم يحوله، وإن كان ل يفهم كل األجوبة التي يحصل عليها لعدم النضج الكايف، وتزداد حصيلة الطفل املعرفية ف

بعض الخربات واملعلومات البسيطة، وخاصة تلك التي ترتبط مبا حوله من منبهات ومثريات، وميكن معرفة النمو 

املعريف أو العقيل من نظرية "بياجة" وهو أن استيعاب الفرد لبيئته املادية والجتامعية يبدأ باإلدراك الحيس وينتهي 

 259بتكوين املفاهيم املجردة2

 ف يتسنى تحقيق الصحة العقلية املنشودة عند الطفل والعناية بقدراته ؟لكن السؤال هو كي

إن الجواب عىل هذا السؤال يجد سنده عند "هادفيلد"، الذي أكد أن: "األهدا  والغايات واملثل من أَلْزَِم 

الصحة بالرضوريات التي تقتضيها الصحة العقلية ويتطلبها انتظام الشخصية عند الطفل"، فالطفل الذي يتمتع 

العقلية هو الطفل الذي تكون قدراته واستعداداته قد أتيح لها النمو الكامل، وهذا معناه أنه سيكون بوسعه استخدام 

تلك الطاقات عىل نحو يتمثل يف الكفاءة كام أنه سيكون عىل جانب كبري جدا من قوة اإلرادة ومتانة الخلق، ذلك 

ىل، وأن خلقه الذي هو أحد مظاهر الشخصية مل يتصدع، فيكون قد ألن إرادته مل تكن قد فتتت أيام عمره األو

 260نشأ وهو ينعم بالثقة بالذات ولكنها الذات البعيدة عن النزعة الرنجسية مبعناها السلبي2

                                                           
والنشر، القاهرة،  ر دار نهضة مصر للطبعـــــــــري فالون )المؤلف(، نظمي لوقا )المترجم(، التطور السيكولوجي للطفل، الناشـــــــهن255

 . 02: ، ص0798أبريل 

 . 52ون )المؤلف(، نظمي لوقا )المترجم(، المرجع السابق، ص : هنري فال256

 . 07عبد العالي الجسماني : مرجع سابق، ص : 257

محمد عبد الرحيم عدس، جميل أبو ميزردد : "المرشد في منهاج رياض األطفال"، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، الطبعة األولى 258

 .37، ص : 0773

 .01-7، ص : محمد جاسم محمد : مرجع سابق259

 . 37عبد العلي الجسماني : مرجع سابق، ص : 260
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وكخالصة ملا سبق ذكره، فقد تم النتهاء من هذا املبحث إىل أن األساس القانوين "لستغالل األطفال" يتخذ 

تعلق بهوان وَضعف جسم الطفل، وثانيهام يرتبط بقصور عقله عن التمييز واإلدراك، وذلك وجهان، أحدهام ي

 بالشكل الذي تطرقنا إليه آنفا2

لكن ويف نظرنا فإنه ل ميكن تصور قيام أحد هذين األساسني دون اآلخر مادام أن كل من العقل والجسم 

لنهاية، تطوره ومنوه، وذلك منذ أيام الحياة األوىل حتى اهام تعبريان من تعبريات الحياة، فالعقل يساير الجسم يف 

فيتعاونان كجزأين متالزمني يف آن واحد، فالعقل كاملحرك يجر معه كل إمكانيات الجسم ليؤمن له السالمة 

والنتصار عىل كل املتاعب والصعوبات، ففي كل حركة من حركات الجسم أو يف أي تعبري من تعبرياته يبدو تأثري 

 261ه جلية2أهداف

من هنا يتضح بأن املرشع املغريب يف تعامله مع األطفال ضحايا الستغالل بكل أنواعه قد راعى عنرص الجسم 

والعقل ومل يفصلهام عن بعضهام، مادام أن عقل الطفل القارص عن اإلدراك هو الذي دفعه إىل عدم إدراك كونه 

عىل فعل ما، وما يزيد من تأكيد هذا الطرح هو مضمون ُمْستََغل أو سو  يقع ضحية لالستغالل من جراء قدومه 

من القانون الجنايئ، والذي جاء فيه ما ييل : "222طفال دون سن الخامسة عرشة222 ل يستطيع أن  1.4الفصل 

 262يحمي نفسه بسبب حالته الجسمية أو العقلية"2

هم الجسدية بالحفاظ عىل سالمت كام نص كذلك عىل رضورة اتخاذ التدابري املمكنة للنمو الطبيعي لألطفال

إضافة إىل ذلك نص عىل اجتناب العنف املفيض إىل اإلرضار الجسدي 263والنفسية والعناية بصحتهم وقاية وعالجا2

 264واملعنوي، والحرص عىل الوقاية من كل استغالل يرض مبصالح الطفل2

 لألطفال ضحايا االستغالل المبحث الثاني: الحماية الجنائية

قواعدموضوعية، ومن خاللها يبني  265ع الجنايئ عادة بإنتاج نوعني من القواعد القانونية الزجرية،يهتم املرش 

الحقوق أو املصالح التي تقتيض الحامية الترشيعية من العتداء عليها، مثل الحفاظ عىل مصلحة الطفل الفضىل، 

تها الجنائية يطلق تبناها كل دولة يف سياسواملتمثلة يف سالمته العقلية والجسدية، وذلك عىل ضوء مبادئ قانونية ت

عليها القانون الجنايئ املوضوعي، وقواعد شكلية يبني فيها املرشع نوع اإلجراءات القانونية التي يلزم اتباعها 

                                                           
إن اكتشافات السيكولوجيا الفردية تزيل كثيرا من صعوبة اإلشكال الذي يثور حول اعتبار العقل هو الذي يسيطر على الجسد أم إن 261

توسع أكثر في هذا الموضوع، راجع الجسد هو الذي يسيطر على العقل، ولم يعد هذا األمر مجرد مسألة "إما العقل أو الجسم"، لل

 ، تحت عنوان : "الطفل ومشاكل عقله وجسده". 79محمد جاسم محمد: مرجع سابق، ص: 

من ق.ج الذي جاء فيه : "...طفال دون سن الخامسة عشرة... ال يستطيع أن يحمي نفسه بسبب حالته  427انظر أيضا الفصل 262

 الجسمية أو العقلية". 

 من مدونة األسرة.  24من المادة  انظر الفقرة الخامسة263

 من مدونة األسرة.  24انظر الفقرة السادسة من المادة 264

 . 7، ص : 5112برانت فاس، الطبعة الثانية، -محمد التغذويني: "إشكالية التجريم في التشريع الجنائي المغربي"، مطبعة أنفو265
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لقتضاء حق الدولة يف العقاب، أو التي ميكن اتباعها لتوفري الحامية لألطفال ضحايا الجنايات والجنح، وهذه 

 التي تنظم يف مجموعة قانونية تسمى بالقانون الجنايئ الشكيل أو اإلجرايئ2القواعد هي 

 ولدراسة هذا املبحث يتعني علينا تقسيمه إىل مطلبني كام ييل:

 يا الستغالل يف الترشيع املغريباملطلب األول: الحامية الجنائية املوضوعية لألطفال ضحا

 ا الستغالل  يف الترشيع املغريبطفال ضحاياملطلب الثاين: الحامية الجنائية اإلجرائية لأل 

 المطلب األول: الحماية الجنائية الموضوعية لألطفال ضحايا االستغالل في التشريع المغربي

إن حامية الحق يف الحياة، ويف السالمة الجسدية، والعقلية، والنفسية لآلدميني بصفة عامة، ولألطفال 

 ءات التي قد تقع عليهم، تكون الهد  األول للقانون الجنايئ املغريب2ضحايا الستغالل بصفة خاصة من العتدا

وذلك 266وهذه الحامية تبتدئ منذ أن يكون الكائن البرشي جنينا يف بطن أمه، حيث ميتنع العتداء عليه بإجهاضه،

بلغ ق2ج(، وت 119ق2ج( أو من طر  الغري كالطبيب ومن يف حكمه )الفصل  151سواء من طر  الحامل )الفصل 

هذه الحامية مداها أثناء حياة هذا الكائن وبعد خروجه من رحم أمه، حيث يظهر العتداء عىل حقه يف الحياة 

ق2ج(، وعىل سالمته الجسدية  132ق2ج وما بعدها(، وغري العمد )الفصل  392)القتل بنوعيه(، العمد )املادة 

من ق2ج( وعىل سالمته  132عدها(، وغري العمد )الفصل من ق2ج وما ب 392والصحية )اإليذاء بنوعيه العمد( )املادة 

وما بعدها ق2ج(2 كام متتد  133ق2ج وما بعدها(، والخطأ )م 111الجسدية والصحية )اإليذاء بنوعيه العمد )املواد 

ق2ج(، أو تحريضهم  121ق2ج(، والعتداء عليهم جنسيا )الفصل  1.1-4هذه الحامية لتشمل بيع األطفال )الفصل 

 ق2ج(، وذلك عىل سبيل املثال2 191الدعارة والبغاء، أو تشجيعهم عليها، أو تسهيلها لهم )الفصل عىل 

وسنقف أثناء معالجتها لهذااملوضوع عىل مجموعة من األحكام والقواعد الزجرية التي توفر الحامية الرضورية 

نيا(، خطف األطفال لستغاللهم )ثا لألطفال ضحايا الستغالل، سواء كان هذا األخري يف التسول )أول(، أو يف

أو يف الستغالل الجنيس بنوعني التجاري وغري التجاري )ثالثا(، ثم نعقب الحديث بعد ذلك عن مختلف 

 قتضيات الحامئية األخرى )رابعا(2امل

 أوال : تجريم  استغالل األطفال في التسول

صول من يف التسول بصفة خاصة يف الف نص املرشع املغريب عىل التسول بصفة عامة، واستغالل األطفال

ثم أعقبه  267من القانون الجنايئ، حيث عاقب يف البداية عىل مامرسة التسول بصفة عامة، 334و 331و 322إىل  .32

بعد ذلك بعقوبة الحبس من ثالثة أشهر إىل سنة يف حق كل متسول حتى ولو كان ذا عاهة أو معدما استجدى "أو 

                                                           
 .073، بدون دار النشر، ص : 5113"، الطبعة الثالثة، عبد الواحد العلمي : "القانون الجنائي المغربي القسم الخاص266

منق.ج ما يلي : "يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر من كانت لديه وسائل التعيش أو كان بوسعه  352جاء في الفصل 267

 الحصول عليها بالعمل أو بأية وسيلة مشروعة، ولكنه تعود ممارسة التسول في أي مكان". 



 

 

103 

 9102 دجنبر 51العدد 
 

 أي بالحبس من ثالثة–كام يعاقب بنفس العقوبة املذكورة  268و أكرث من غري فروعه"،تعود استصحاب طفل صغري أ 

من يستخدم يف التسول رصاحة أو تحت ستار مهنة أو حرفة ما أطفال يقل سنهم عن ثالثة عرش  -أشهر إىل سنة

 269عاما2

 املالحظات اآلتية : بداءومبناقشتنا لعبارة "تعود استصحاب طفل صغري أو أكرث من غري فروعه"، يتعني علينا إ 

: استعمل املرشع املغريب مصطلح "التعود"، وهو مصطلح يفيد العتيادية والحارا ، أي املالحظة األوىل

كل من اعتاد عىل استصحاب طفل يف مرات عديدة، أما إذا كان هذا الستصحاب يف مرة أو مرتني، فال تنطبق 

 يعني أن املرشع مل يتطرق لحامية الطفل الذي يتعرض من ق2ج املذكور، مام 321عليه مقتضيات الفصل 

لالستغالل يف التسول يف هذه الحالة، مع  العلم أن هناك العديد من األشخاص من يقومون باستصحاب طفل 

يف كل يوم أو يومني أثناء التسول أو يقوم بالتنقل مع هذا الطفل من مكان إىل آخر حتى يتجنب أي إزعاج له من 

ت، أي أن هؤلء املستغلني يقومون بتغيري الطفل يف كل يوم أو يومني، وذلك بغرض التحايل عىل طر  السلطا

 القانون2

: كون املرشع الجنايئ املغريب اشارط أن يكون هذا التعود باستصحاب طفل من غري الفروع، املالحظة الثانية

 يعاقب، مع العلم أن جل األشخاص فمفاد ذلك أن الشخص يف حالة ما إذا تعود استصحاب طفل من فروعه فال

 يستغلون أبناءهم يف التسول رغم يرسهم2

من ق2ج، عندما عاقب املرشع عىل  321ونفس املالحظة ميكن إبداؤها بخصوص الفقرة الخامسة من الفصل 

هذا بالتسول الجامعي واستثنى من العقاب التجمع املكون من األب واألم وأولدهام الصغار دون تحديد أي رشوط 

الشأن، وهو ما يؤكد الطرح الذي ذكرناه قبل قليل، وخاصة وكام سبق وأن أرشنا فإن معظم اآلباء يستغلون أبناءهم 

يف التسول، وهنا ميكن القول بأن املرشع املغريب رخص لهؤلء اآلباء باستغالل أبنائهم يف التسول خصوصا وأن 

 م أو كرامتهم، بل يفكرون فقط يف جلب املال2جل اآلباء تكون نيتهم سيئة ل تهمهم حياة أبنائه

املذكور كل شخص قام باستخدام أطفال تحت  321كام عاقب املرشع املغريب بالعقوبة املشار إليها يف الفصل 

من  322ينة، وذلك حسب الفصل عاما يف التسول، وذلك إما بصفة رصيحة أو تحت ستار مهنة أو حرفة مع 43سن 

كذلك بخصوص هذا الفصل أن املرشع املغريب عاقب عىل استغالل األطفال يف  وما ميكن مالحظته ق2ج2

عاما أو أكرث،  43عاما، مام يعني أن الشخص املستغل ل يعاقب إذا كان الطفل يبلغ من العمر  43التسول دون سن 

األطفال هو املوجود وخاصة إذا كان هذا الطفل من ذوي العاهات العقلية أو البدنية، إذ إن هذا النوع األخري من 

 بكرثة عىل أرض الواقع سواء مع اآلباء أو مع أشخاص آخرين2

                                                           
 من مجموعة القانون الجنائي.  359لثالثة من الفصل انظر الفقرة ا268

 منق.ج. 358راجع الفصل 269
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من  331ومن مظاهر حامية األطفال ضحايا الستغالل يف التسول، ما جاء يف الفقرة األوىل من الفصل 

طفل أو  الق2ج، حيث عاقب املرشع األب أو األم أو الويص أو املقدم أو الكافل أو املشغل، وكل من له سلطة عىل

كان يقوم برعايته إذا َسلََّم ولو بدون مقاباللطفل أو اليتيم املكفول أو الطفل املهمل الخاضع للكفالة أو املتعلم الذي 

 تقل سنه عن مثان عرشة سنة إىل متسول أو متسولني، وذلك بالحبس من ستة أشهر إىل سنتني2

و املتعلم ليتيم أو املكفول أو الطفل الخاضع للكفالة أ كام يعاقب بنفس العقوبة املذكورة كل من سلم الطفل ا

سنة أو حمل غريه عىل تسليمه إىل متسول أو متسولني أو حرضه عىل مغادرة مسكن أهله  42الذي تقل سنه عن 

 270أو الويص عليه أو املقدم عليه أو كافله أو مشغله أو الشخص الذي يقوم برعايته ليتبع متسول أو متسولني2

من ق2ج، نالحظ بأن املرشع املغريب مل يحدد عمرا محددا لألطفال  331و 322ئنا ملقتضيات الفصلني وباستقرا

عاما، مام  42عاما، وتارة أخرى ينص عىل سن دون  43ضحايا الستغالل يف التسول، فهو تارة يستعمل سن دون 

 سنة2 42ا إىل عام 43من ق2ج لرفع سن  322يتعني عليه التدخل إلعادة صياغة مضمون الفصل 

 ثانيا : تجريم خطف األطفال

من ق2ج، حيث جرم خطف األطفال  112إىل  114تطرق املرشع املغريب لخطف األطفال يف الفصول من 

بصفة عامة، دون أن يوضح الغرض من وراء هذا الخطف، وبذلك ميكن أن يكون خطف األطفال إما لستغاللهم 

 الجنسية أو يف التبني أو يف أخذ أعضائهم لبيعها222يف العمل أو يف التسول أو يف السياحة 

منق2ج عىل أنه: "من استعمل العنف أو التهديد أو التدليس لختطا  قارص دون  114وهكذا ينص الفصل 

الثامنة عرش عاما، أو لستدراجه أو إغرائه أو نقله من األماكن التي وضع فيها من طر  من له سلطة أو إرشا  

 ذلك بنفسه أو بواسطة غريه يعاقب بالسجن من خمس إىل عرش سنوات"2عليه، سواء فعل 

وباستقرائنا لهذا الفصل يالحظ بأن املرشع تطرق إىل جناية خطف الصغري الذي مل يجاوز سن الثامنة عرشة 

نة مبالعنف أو التهديد أو التدليس، حيث يتطلب املرشع لوقوع جرمية الخطف أن يكون املجنى عليه قارصا دون الثا

 عرش عاما، فإذا كان قد بلغها ل تقع جرمية الخطف وإن كان الفعل يندرج تحت جرمية الحبس بدون وجه حق2

وتجب اإلشارة هنا إىل أن املرشع قد َخرََج عىل القواعد العامة يف املساهمة الجنائية، حيث سوى بني الفاعل 

 271ن خطف222 بنفسه أو بواسطة غريه"،وبني الرشيك بالتحريض يف جرمية الخطف، فنص عىل عقاب "كل م

وبذلك يكون قد اعترب كل منهام فاعال أصليا يف الجرمية، ومن ثم عاقب الثنني بنفس العقوبة وهي السجن من 

 خمس إىل عرش سنوات2

                                                           
 من مجموعة القانون الجنائي. 331انظر الفقرة الثانية من الفصل 270

 من ق.ج المغربي. 490راجع الفصل 271
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عاما، فإن  42منق2ج قد عاقب عىل اختطا  طفل دون  114وإذا كان املرشع املغريب من خالل الفصل 

القانون قد شدد من عقوبة خطف القارص الذي يقل عمره عن اثني عرش عاما، حيث يعاقب  من نفس 112272الفصل 

املذكور بالسجن من عرش إىل عرشين سنة، وإذا  112الجاين الذي يرتكب جرمية الخطف املنصوص عليها بالفصل 

 عرش سنوات2 إىل تم العثور عىل القارص حيا قبل صدور الحكم عىل الجاين، فإن العقوبة تكون السجن من خمس

منق2ج، فإذا كان غرض الجاين الحصول عىل فدية مالية، فإن العقوبة تكون مشددة،  113وحسب الفصل 

ويرجع ظر  التشديد إىل الباعث عىل الجرمية، فإذا كان هد  الجاين من خطف القارص هو الحصول عىل فدية 

ور النظر عن سن القارص2 ويف حالة ما إذا تم  العثمالية أو أخذ الفدية فعال، كانت عقوبته السجن املؤبد برص  

 قبل صدور حكم ضد الجاين، فإن العقوبة تكون السجن من عرش إىل عرشين سنة2 273عىل القارص حيا

أما فيام يتعلق بجرمية الخطف بدون استعامل العنف أو التهديد أو التدليس أو املحاولة، فقد نص عليها 

فمحل الجرمية حسب املرشع املغريب أن تقع جرمية الخطف صفة يف 274ن ق2ج،م 115املرشع املغريب يف الفصل 

املجنى عليه هو أن يكون قارصا مل يبلغ مثاين عرشة سنة كاملة سواء كان ذكرا أم أنثى، والعربة يف تحديد سن 

تزعه الجاين ناملجنى عليه بوقت تنفيذ الجرمية دون وقت انتهائها، فإذا كان الصغري دون الثامنة عرشة وقت أن ا

من بيئته ونقله إىل محل آخر قامت الجرمية ولو بلغ املجنى عليه مثاين عرشة سنة أثناء استمرار الجرمية، ويؤخذ 

 يف حساب سن الضحية بالتقويم امليالدي باعتباره التقويم الذي يعتد به القانون الجنايئ2

اطال، ناحيتني الواقعية والقانونية وإل كان بويجب أن يكون الحكم الصادر عن املحكمة املختصة معلال من ال

وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، مثل ما هو الشأن بالنسبة للمحكمة التي أدانت الطاعن بجرمية اختطا  قارصة 

التي أنكرها اعتامدا منها عىل شهادة الشهود التي أفادت أن املتهم كانت له عالقة بالضحية وأنه كان عىل اتصال 

بل تغيبها، يف حني اعترب املجلس األعىل هذا غري كا  إلبراز عنرص الختطا  مام جعل الحكم ناقص بها ق

 275التعليل يوازي انعدامه2

 ثالثا : حماية األطفال ضحايا االستغالل الجنسي التجاري وغير التجاري.

                                                           
( تقل سنه عن اثني 490ق )جاء في هذا الفصل ما يلي: "إذا كان القاصر الذي وقعت عليه الجريمة المشار إليها في الفصل الساب272

 عشر عاما، فعقوبة الجاني السجن من عشر إلى عشرين سنة". 

والمتعلقة بخطف القاصرين إذا نتج عن ارتكاب الجاني ألي جريمة من الجرائم  493إلى  490وفي الحاالت المنصوص عليها بالفصول 273

 من ق.ج.  494لك حسب الفصل المشار إليها موت القاصر، فإن عقوبة الجاني تكون هي اإلعدام، وذ

جاء في هذا الفصل ما يلي: "من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة بدون استعمال عنف وال تهديد وال تدليس 274

أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم. ومع ذلك، فإن القاصرة التي 

رر بها إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها، فإنه ال يمكن متابعته إال بناءا على شكوى من شخص له الحق في اختطفت أو غ

 طلب إبطال الزواج، وال يجوز الحكم بمؤاخذته إال بعد صدور حكم بهذا البطالن فعال".

 . 20041لف جنحي عدد م 0783دجنبر  52صادر عن المجلس األعلى المغربي بتاريخ  8432قرار عدد 275
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تجىل الل البشع، وتسنعرض من خالل هذه النقطة ألهم قواعد حامية األطفال ضحايا هذا الشكل من الستغ

(، وتجريم هتك عرض أو محاولة ذلك بغري قوة أو 123أهم هذه األحكام يف تجريم الفعل الفاضح العلني )الفصل 

(، وأخريا تجريم 125(، ثم كذلك هتك العرض أو محاولة ذلك مع استعامل العنف )الفصل 121تهديد )الفصل 

 ق2ج(2 .12الغتصاب )الفصل 

 جريمة الفعل الفاضح العلني:الطبيعة القانونية ل 

وتعترب هذه الجرمية من الجرائم   276منق2ج، 123نص املرشع عىل جرمية الفعل الفاضح العلني يف الفصل 

ُن لها َحَدٌث نفيس ضار يتمثل يف إيذاء الشعور بالحياء الجنيس لدى املجنى  املادية ل الشكلية، ألن الَْحَدَث الُْمَكوِّ

ها واملفيض إىل هذا الحدث سلوك مادي ذو مضمون نفيس2 كام تعترب هذه الجرمية من عليه، والسلوك املكون ل

ُن لها هو طُرُُق ما فيها من التعبري الجنيس، فهي  الجرائم التعبريية عن شعور جنيس لدى الجاين َوالَْحَدُث الُْمَكوِّ

ُر  ن تقع فتكون كاملة وإما أل تقع أصال، ول وسط َعَمالً الرشوع فيها، ألنها إما أ  -أي الجرمية املذكورة–ل يُتََصوَّ

بني األمرين ولبد لقيام الحدث النفيس الضار املكون للجرمية من عنرص املباغتة التي مل يكن فيها محل لرضا 

املجنى عليه، حيث يتعني يف التعبري املكون للفعل الفاضح أن يكون بحركة عضلية صادرة من جسم الجاين أو من 

 أعضاء جسمه تتمخض عن فعل مادي ل مجرد القول2 عضو ما من 

والجرمية عمدية كام هو واضح من الوصف الوارد عنها يف منوذجها بقاعدة التجريم وإن كانت الصورة غري 

ونتيجة لهذه الترصفات املخلة بالحياء كانت العقوبة هي الحبس من شهر واحد إىل سنتني  277العمدية فيها متصورة2

 ق2ج(2 123ني إىل خمسامئة درهام )الفصل وبغرامة من مائت

 :جريمة هتك عرضأو محاولة ذلك بغير قوة أو تهديد 

تصنف هذه الجرمية بطبيعتها ضمن الجرائم املادية ل الشكلية، ألن الحدث املكون لها حدث نفيس ضار، 

ض منه قضاء الغر  تجاري، هو العدوان عىل حرمة القارص الجنسية2 ويعترب هذا النوع من الستغالل، استغالل غري

وقدعاقب املرشع الجاين عىل أفعاله املذكورة بالحبس من سنتني إىل خمس سنوات، سواء كانت  الشهوة الجنسية2

 278هذه الجرمية تامة أو مجرد محاولة2

                                                           
ينص هذا الفصل على ما يلي: "من ارتكب إخالال علنيا بالحياء، وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في اإلشارات أو األفعال، يعاقب 276

كب تبالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم. ويعتبر اإلخالل علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ار

 بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا أو بمحضر قاصر دون الثامنة عشرة من عمره، أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار العموم".

راجع سمير صبحي، إيهاب عبد المطلب : الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه وأحكام 277

كمة النقض المصرية، المجلدين الثالثو الرابع، الشركة المغربية لتوزيع الكتاب صوماديل الطبعة األولى المجلس األعلى المغربي ومح

5117/5101، 

 .03-05ص : 

 من مجموعة القانون الجنائي المغربي المذكور.  484انظر الفصل 278
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 :جناية هتك العرض أو محاولة ذلك مع استعمال العنف 

من  125لة ذلك مع العنف يف الفصل تطرق املرشع الجنايئ املغريب لجناية هتك العرض أو محاو 

ويرجع ظر  تشديد العقوبة إىل صفة املجنى عليه القارص الذي تقل سنه عن مثاين عرشة سنة، حيث 279ق2ج2

 السجن من عرش إىل عرشين سنة2 -أي العقوبة–أصبحت 

لوصف القانوين اويتعني عىل املحكمة عند إدانتها املتهم أو الجاين بجناية هتك عرض قارص بالعنف، أن تعتمد 

السليم املعطى للوقائع املادية املكونة للجرمية، وكيفية ارتكابها، وأن تبني ما تضمنته أوراق امللف، وذلك ليسهل 

 280عىل املجلس األعىل التحقق من ذلك، ويحول ذلك دون تعرض قرارها للنقض2

 :جناية اغتصاب اإلناث 

 عر  املرشع الجنايئ املغريب الغتصاب بأنه : 

 281و مواقعة رجل لمرأة بدون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من خمس إىل عرش سنوات222"2"ه

 282وقد عرفه البعض اآلخر بأنه: "اتصال الرجل جنسيا باملرأة كرها عنها"2

من ق2ج املذكور، هو ما ورد يف فقرته الثانية، حيث نصت عىل أنه : "إذا  .12إل أنه ما يهمنا من الفصل 

عليها تقل عن مثان عرشة سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حامال،  كانت سن املجنى

 فإن الجاين يعاقب بالسجن من عرش إىل عرشين سنة"2

ونظرا لخطورة جناية اغتصاب الطفلة القارصة، شدد املرشع يف العقوبة، ويرجع ظر  التشديد هذا إىل صفة 

رها عن مثاين عرشة سنة، حيث ترفع عقوبة الجاين إىل السجن من عرش إىل عرشين املجنى عليها التي يقل عم

من ق2ج2 كام ترجع ظرو  التشديد إىل الحالة املنصوص عليها  .12سنة، وذلك حسب الفقرة الثانية من الفصل 

له من عمن ق2ج، والعائدة لصفة الفاعل يف الجرمية، حيث نجد املرشع شدد العقاب عليه فج 121يف الفصل 

سنة بحسب األحوال، فإذا كان الفاعل من أصول الضحية  284أو من عرشين إىل ثالثني 283خمس إىل عرش سنوات

                                                           
تك عرض أي شخص ذكر كان أو جاء في هذا الفصل ما يلي : "يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك أو حاول ه279

أنثى، مع استعمال العنف. غير أنه إذا كان المجنى عليه طفال تقل سنه عن ثماني عشرة سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف 

 قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة". 

 .52488، ملف جنائي 0783أبريل  14اريخ الصادر عن المجلس األعلى المغربي بت 0754قرار عدد 280

منق.ج، وقد عرفه كذلك بعض الفقه بأنه : "مواقعة أنثى كرها عنها وبدون رضاها، أي اإلتصال  482راجع الفقرة األولى من الفصل 281

نية دار الثقافة، الجنسي الطبيعي معها غير المشروع".انظر : محمد صبحي نجم : "الجرائم الواقعة على األشخاص"، المكتبة القانو

 .082عمان، بدون تاريخ الطبع، ص : 

 .49سمير صبحي، إيهاب عبد المطلب : مرجع سابق، المجلد الرابع، ص : 282

 . 489/0إذا كان سن المجنى عليه يقل عن ثماني عشر سنة، انظر الفصل 283

 منق.ج. 489راجع الفقرة الخامسة من الفصل 284
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وهم من تناسلت منهم تناسال حقيقيا كاألب والجد أو ممن لهم سلطة عليها ويستوي يف السلطة أن تكون قانونية 

 285اتها2مره عىل املجنى عليها والسيطرة عىل ترصفأو فعلية وقوام هذه السلطة ما للشخص من مقدرة عىل تنفيذ أوا

والفقرة الثانية من  121وإذا كانت ظرو  التشديد لعقوبات الغتصاب وهتك العرض املنصوص عليها يف الفصل 

من ق2جارجع لصفة الجاين، فإن املرشع الجنايئ املغريب مل  .12، وكذلك الفقرة الثانية من الفصل 125الفصل 

لعقوبات عند هذا الحد فقط، بل أرجع ظر  تشديد الجناية محل التحليل إىل جسامة النتيجة يقف يف تشديده ل

من ق2ج يف فقراتها املذكورة والتي تتحدث عن الطفلة  121إىل  121اإلجرامية كذلك، وذلك حسب الفصول من 

 القارصة، وهذه الجرائم هي:

تكون العقوبة مشددة عىل التفصيل الوارد وفض غشاء البكارة للقارصة، حيث  287وهتك العرض286الغتصاب 

بالفقرات من الثانية حتى الخامسة بالفصل محل التعليق، وميكن الرجوع إليها تفاديا للتكرار2 عىل أنه إذا كان 

من ق2ج، فإن الحد األقىص املقرر للعقوبة يف كل فقرة من  121الجاين أحد األشخاص املشار إليهم يف الفصل 

عقاب، أي أنه يف هذه الحالة ل يجوز للقايض أن يستعمل سلطته التقديرية عند توقيع العقوبة، فقراته يكون هو ال

 288وإمنا يكون ملزما بتطبيق الحد األقىص املقرر للعقوبة عند ثبوت الجرمية2

انتهينا قبل قليل من الحديث عن الحامية التي أقرها الترشيع الجنايئ لألطفال ضحايا الستغالل الجنيس 

التجاري، وحتى نتمكن من إعطاء صورة كاملة للحامية الجنائية لألطفال ضحايا الستغالل بصفة عامة،  غري

سنتناول بالتحليل جل القواعد الجنائية التي جاء بها املرشع الجنايئ املغريب، لحامية األطفال ضحايا الستغالل 

تحت عنوان، "يف  511إىل  191لفصول من الجنيس التجاري، والتي نص عليها القانون الذي نحن بصدده يف ا

 إفساد  الشباب ويف البغاء"2

                                                           
م على خادمته ورب العمل على عامالته، أما السلطة الفعلية وهي التي ترجع إلى واقع مثال للسلطة القانونية، سلطة المخدو285

 ياألمر، ألبناء على صفة قانونية مثالها سلطة أحد أقارب المجنى عليها إذا لم يكن من المتولين تربيتها، أو وصيا عليها كأن يكون الجان

َل إليهم أمر اإلشراف عليها وتهذيبها بحكم القانون، أنظر إيهاب من المتولين تربية المجنى عليها أو مالحظتها، ويقصد ب هم كل من ُوكِّ

 .25عبد المطلب، سمير صبحي، مرجع سابق، المجلد الرابع، ص : 

-23، راجع أيضا إيهاب عبد المطلب، سمير صبحي: مرجع سابق، المجلد الرابع، ص: 092انظر عبد الواحد العلمي : مرجع سابق، ص : 286

24. 

بخصوص هتك عرض قاصر  17-10-55صادر عن محكمة الجنايات االستئنافية بتطوان بتاريخ  17-34جع كذلك الملحق، قرار عدد را287

 صادر عن نفس المحكمة بخصوص نفس الجناية. 18-599بالعنف، أنظر أيضا قرار عدد 

، المتعلق بجريمة اغتصاب طفلة تبلغ 5119-10-13صادر عن محكمة االستئناف بتطوان بتاريخ  19-12انظر الملحق قرار جنائي عدد 288

 سنة. 02من العمر 
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فبالنسبة لجرمية تحريض القارصين دون الثامنة عرشة عىل الدعارة أو البغاء أو تشجيعهم عليها أو تسهيلها 

وتتكون من عنرص مفارض يتمثل يف صفة املجنى عليه كونه من  289من ق2ج، 191لهم فقد نص عليها الفصل 

 ين دون سن الثامنة عرشة من عمره،  كام تتكون من ركن مادي ومعنوي2القارص

ونظرالكون الجرمية تتعلق بأطفال قارصين، فإن املرشع عاقب عىل ذلك بالحبس من سنتني إىل عرش 

املذكور2 وأما جنحة  191سنوات وبغرامة من عرشين ألف إىل مائتي ألف درهام، وذلك وفق ما جاء يف الفصل 

أو التعيش أو الحامية أو القيام بأعامل الوساطة أو عرقلة الوقاية والخاصة بأعامل البغاء أو الدعارة فقد املساعدة 

املذكور  192وقد شدد املرشع يف العقوبة املنصوص عليها بالفصل  290من ق2ج2 192جاءت اإلشارة إليها يف الفصل 

ت ىل مليوين درهام، وذلك يف حالة ما إذا كانلتصبح الحبس من سنتني إىل عرش سنوات وغرامة من عرشة آل  إ

ول تكون جنحة اإلغراء عىل الفساد موجودة بصورة  291الجرمية مرتكبة ضد قارص تقل سنه عن مثانية عرشة سنة2

قانونية إل يف حالة التحريض عىل الفساد لفائدة الغري، إما مبقابل أو بدونه وأن التصال الجنيس بني رجل وامرأة 

ن يكيف إل كاغتصاب أو كمس العرض بعنف أو بدون عنف أو كمجرد زنا إذ أن املبدأ هو أن محاولة ل يصوغ أ 

وإذا ارتكبت الجرمية املنصوص عليها يف الفقرة األوىل  292ارتكاب الجنحة ل تعاقب إل بنص خاص من القانون2

ُد العقوبة لتصبح جناية بدل من جنحة، حيث 199من الفصل  ن عرش ترفع العقوبة لتصبح السجن م املذكور، تَُشدَّ

سنوات إىل عرشين سنة، وبالغرامة من مائة ألف إىل ثالثة ماليني درهام، وذلك إذا ارتكبت الجرمية بواسطة 

                                                           
ينص هذا الفصل على ما يلي : "يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف درهم كل 289

 من حرض القاصرين دون الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء أو شجعهم عليها أو سهلها لهم".

في هذا الفصل ما يلي : "يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبالغرامة من خمسة آالف إلى مليون درهم، ما لم جاء 290

 يكن فعله جريمة أشد، كل من ارتكب عمدا أحد األفعال اآلتية :

 أعان أو ساعد أو حمى ممارسة البغاء أو جلب األشخاص للبغاء وذلك بأية وسيلة كانت.= -0

نصيبا مما يحصل عليه الغير عن طريق البغاء أو الدعارة أو أخذ معونات من شخص اعتاد على تعاطي البغاء أو أخذ بأي شكل كان  -5

 الدعارة وهو يعلم بذلك.

 عاش مع شخص اعتاد على تعاطي البغاء وهو يعلم بذلك. -3

ه ضغوطا من أجل ممارسة البغاء استخدام أو استدراج أو سلم أو حمى شخصا بقصد ممارسة البغاء أو الدعارة برضاه أو مارس علي -4

 أو الدعارة أو االستمرار في ذلك.

 مارس الوساطة، بأية صفة كانت بين من يتعاطى البغاء أو الدعارة وبين من يستغل بغاء الغير أو دعارته أو يؤدي مقابال عن ذلك. -2

 ساعد من يستغل بغاء أو دعارة الغير على إعطاء تبرير وهمي لموارده المالية. -2

ن تبرير مصادر مالية مالئمة لمستوى معيشته في الوقت الذي يعيش فيه مع شخص اعتاد على تعاطي البغاء أو الدعارة أو عجز ع -9

 له عالقات مشبوهة مع شخص أو عدة أشخاص يتعاطون البغاء أو الدعارة.

أو الهيئات أو المنظمات المؤهلة لذلك عرقلة أعمال الوقاية أو المراقبة أو المساعدة أو إعادة التربية التي تقوم بها القطاعات  -8

 تجاه أشخاص يمارسون البغاء أو الدعارة أو معرضين لتلك الممارسة.

 منق.ج.  477راجع الفقرة األولى من الفصل 291

 . 0724دجنبر  53الموافق لـ 0384شعبان  08( الصادر عن المجلس األعلى في 8)س 525قرار عدد 292
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كام تغلظ العقوبة املنصوص عليها يف  293عصابة إجرامية، حيث يكون ألفرادها جميعا هد  ونية ارتكاب الجرمية2

من  192ق2ج لتصبح السجن املؤبد، إذا ارتكبت األفعال املنصوص عليها يف الفصل " من 199-4" و"199الفصلني "

باإلضافة إىل ذلك  294ق2ج، ضد مجنى عليه يقل عمره عن مثانية عرشة عاما بواسطة التعذيب أو أعامل وحشية،

ان النص ياملرتكبة ضد األشخاص بصفة عامة وضد القارص بصفة خاصة وطبقا كذلك لرس 295ونظرا لخطورة األفعال

الجنايئ من حيث املكان وعىل األخص مبدأ إقليمية النص الجنايئ والذي مؤداه أن مجموعة القانون الجنايئ ل 

من  511تطبق إل عىل األشخاص املقيمني داخل اململكة ول يرسي خارج اململكة، فإن املرشع قد خرج بالفصل 

" من ق2ج، 199" إىل "191ت املنصوص عليها يف الفصول "ق2ج محل التحليل عىل هذا املبدأ وقرر تطبيق العقوبا

 296حتى ولو كانت بعض هذه األفعال املرتكبة ضد القارص واملكونة لعنارص الجرمية قد ارتكبت خارج اململكة2

وتأكيدا من املرشع الجنايئ املغريب لحاميته لألطفال ضحايا الستغالل الجنيس التجاري لألطفال من جهة، 

تفاقيات الدولية التي صادق عليها من جهة أخرى، عاقب عىل جرمية تحريض أو تشجيع أو تسهيل والتزاما بال 

 5132297-2واستغالل أطفال تقل أعامرهم عن مثاين عرشة سنة يف مواد إباحية، وذلك حسب مقتضيات الفصل 

ر جليا يف ن املعنوي لها يظهومبا أن هذا النوع من الجرائم التي نحن بصددها تعترب من الجرائم العمدية، فإن الرك

ولذلك كانت العقوبة هي الحبس من سنة إىل خمس سنوات، وغرامة من عرشة آل  إىل مليون  298القصد الجنايئ،

درهام2 وتطبق نفس العقوبة عىل كل شخص قام بإنتاج أو توزيع أو نرش أو استرياد أو تصديرأو عرض أو بيع أو 

ستثناءا من مبدأ إقليمية النص الجنايئ من حيث رسيان النص، فإن املرشع قد حيازة مواد إباحية من هذا النوع2 وا

من ق2ج، الذي تطرقنا له قبل قليل، وقرر العقاب عىل هذه األفعال  511خرج عىل هذا املبدأ كام فعل يف الفصل 

جرمية كام لو كانت الحتى ولو ارتكبت عنارصها خارج اململكة املغربية، كام  تطبق نفس العقوبة يف محاولة ارتكاب 

                                                           
 جنائي المغربي.من القانون ال 477-0أنظر الفصل 293

 من مجموعة القانون الجنائي المغربي. 477-5راجع الفصل 294

 من ق.ج. 478األفعال المذكورة في الفصل 295

إن المشرع الجنائي المغربي لم يقتصر عند تجريمه لالستغالل الجنسي التجاري لألطفال على األشخاص الطبيعيين فقط، كما 296

تجريم والعقاب ليشمل الشخص المعنوي مرتكب الجرائم المنصوص عليها في الفصول من أشرنا إلى ذلك قبل قليل، بل امتد هذا ال

 من ق.ج. 210-0من ق.ج، ضد األشخاص عامة، وما يرتبط بالقاصرين خاصة، أنظر الفصل  213إلى  479

درهم، كل من ينص هذا الفصل على ما يلي : "يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من عشرة آالف إلى مليون 297

حرض، أو شجع، أو سهل استغالل أطفال تقل سنهم عن ثماني عشرة سنة، في مواد إباحية، وذلك بإظهار أنشطة جنسية بأية وسيلة 

كانت، سواء أثناء الممارسة الفعلية أو بالمحاكاة أو المشاهدة أو أي تصوير لألعضاء الجنسية لألطفال يتم ألغراض ذات طبيعة جنسية. 

العقوبة على كل من قام بإنتاج، أو توزيع، أو نشر، أو استيراد، أو تصدير، أو عرض، أو بيع، أو حيازة مواد إباحية من هذا  تطبق نفس

النوع، يعاقب على هذه األفعال حتى لو ارتكبت عناصرها خارج المملكة. تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة األولى من هذا 

أصول الطفل، أو مكلفا برعايته، أو له سلطة عليه. تطبق نفس العقوبة على محاولة األفعال المذكورة. يأمر الفصل إذا كان الفاعل من 

ك لالحكم الصادر باإلدانة بمصادرة وإتالف المواد اإلباحية، ويمكن للمحكمة أن تأمر بنشر، أو تعليق الحكم الصادر باإلدانة. عالوة على ذ

الحكم باإلدانة بسحب الترخيص الذي كان يستفيد منه المحكوم عليه، كما يجوز أن يحكم بإغالق  يمكن أن يأمر، عند االقتضاء، في

 المحالت بصفة نهائية أو بصفة مؤقتة".

 .050أنظر إيهاب عبد المطلب، سمير صبحي : مرجع سابق، المجلد الرابع، ص : 298
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حيث شددها إىل الضعف، وذلك يف حالة ما إذا كان  299الجرمية  تامة2 إل أن املرشع مل يكتف بهذه العقوبة،

ويجب عىل القايض عند الحكم باإلدانة أن يحكم 300الجاين من أصول الطفل أو مكلف برعايته أو له سلطة عليه2

ذلك يجوز للقايض الحكم بسحب الارخيص الذي كان يستفيد منه  وعالوة عىل301مبصادرة وإتال  املواد اإلباحية2

ومل يقترص املرشع املغريب عىل العقوبات الزجرية  302املحكوم عليه وبإغالق املحل املعد لذلك بصفة نهائية أو مؤقتة2

ية تتمثل ئملواجهة الستغالل الجنيس التجاري لألطفال، بل أجاز الحكم إىل جانب العقوبات األصلية بتدابري وقا

" من ق2ج، وباملنع من اإلقامة من خمس 11يف الحرمان من حق أو أكرث من الحقوق املنصوص عليها يف الفصل "

إىل عرش سنوات، حيث يعاقب املرشع عىل محاولة ارتكاب الجنح املنصوص عليها يف الفرع السابع من الباب 

ما أكده قضاء املجلس األعىل يف إحدى قراراته، حيث وهو  303الثامن من هذا القانون، كام لو كانت الجرمية تامة،

من ق2ج، كعقوبة إضافية ماروك ملحكمة املوضوع تقيض به  511نص عىل أن املنع من اإلقامة الذي يقره الفصل 

كعقوبة إضافية متى رأت ذلك، دون حاجة إىل أن تطلبه النيابة العامة، واملحكمة غري ملزمة بأن تعلل قضاءها باملنع 

 304اإلقامة بتعليل خاص2من 

 رابعا : بعض المقتضيات الحمائية األخرى

 عاما: 08جريمة "تجارة رقيق األطفال"، جريمة بيع أو شراء طفل يقل سنه عن  -

عر  املرشع الجنايئ املغريب بيع األطفال بقوله:"يقصد ببيع األطفال كل فعل أو تعامل يتم مبقتضاه نقل 

 305 شخص آخر أو مجموعة أشخاص مبقابل كيفام كان نوعه"2طفل من شخص أو مجموعة أشخاص إىل

من مجموعة القانون الجنايئ، وتتجىل يف  1.1306-4وقد نص املرشع املغريب عىل هذه الجرمية يف الفصل 

سنة2 ونظرا ألن  42قيام أي شخص برص  النظر عن درجة قرابته للمجنى عليه، ببيع أو رشاء طفل يقل سنه عن 

فقد  307ل قد تدر دخال وفريا، يتمثل يف قيمة ما يحصل عليه الجاين من جراء جرميته الشنعاء،تجارة رقيق األطفا

عاقب املرشع الجنايئ الجاين عىل نقيض قصده، وألزمه بدفع غرامة مالية تعادل قيمة ما قد يحصل عليه من جراء 

                                                           
 من ق.ج. 213-5انظر الفقرة األولى من الفصل 299

 (.213-5ة من الفصل محل التحليل )راجع الفقرة الرابع300

 المذكور. 213-5الفقرة السادسة من الفصل 301

 الفقرة األخيرة من الفصل المذكور أعاله.302

 منق.ج.  214انظر الفصل 303

 . 87-03325ملف جنائي  0787شتنبر  58الصادر بتاريخ  9332قرار عدد 304

 جنائي المغربي. من مجموعة القانون ال 429-0راجع الفقرة الثانية من الفصل 305

وما يليه،  429-0تممت فصول الفرع الثاني من الباب الثامن من الجزء األول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي، بالفصل 306

 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي السالف الذكر.  54.13بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 

 . 243ب، سمير صبحي : مرجع سابق، المجلد الثالث، ص : إيهاب عبد المطل307
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ة، فقرر عىل ارتكاب هذه الجرميفعله، وحتى يتحقق الردع الخاص لهذا الجاين، وملن تسول له نفسه يف اإلقدام 

 308سنوات، وبغرامة من خمسة آل  إىل مليوين درهم2 41املرشع عقوبة الجاين بالحبس من سنتني إىل 

كام يعاقب بنفس العقوبة السالفة الذكر عىل مجرد تحريض األبوين أو أحدهام، أو الكافل أو الويص أو من 

بيعه أو كل من قام بأعامل الوساطة يف بيع أو رشاء طفل دون  عىل 42له سلطة عىل طفل يتوىل رعايته دون سن 

ويعاقب املرشع املغريب بنفس العقوبة املذكورة  309السن املذكور أو سهل ذلك أو أعان عليه بأية وسيلة من الوسائل2

لقايض ويف هذه الحالت السابقة يجوز ل 310آنفا عىل محاولة ارتكاب هذه الجرمية كام لو كانت الجرمية قد متت،

الذي حكم بالعقوبة األصلية املذكورة، أن يحكم عىل الجاين بتدبري وقايئ يتمثل يف الحرمان من حق أو أكرث من 

 312سنوات2 41إىل  5من ق2ج وباملنع من اإلقامة من  11311الحقوق املنصوص عليها بالفصل 

 لك:عاما على القيام بعمل قسري أو توسط أو حرض على ذ 02جريمة إجبار طفل دون -

عر  كذلك املرشع الجنايئ املغريب هذه الجرمية، حيث نص عىل أنه : "يقصد بالعمل القرسي مبفهوم الفقرة 

إجبار الطفل عىل مامرسة عمل ل يسمح به القانون أو  -من ق2ج 1.1-2أي الفقرة األوىل من الفصل –السابقة 

-2اول املرشع املغريب هذه الجرمية يف الفصل وتن 313القيام بعمل مرض بصحته أو سالمته أو أخالقه أو تكوينه"2

عاما من  45منق2ج، وهي تتكون من عنرص مفارض، ويتمثل يف صفة املجنى عليه باعتباره طفل مل يبلغ سن  1.1

 عمره2

وتتمثل هذه الجرمية يف قيام الجاين عن قصد بإجبار الطفل املوصو  بالعنرص املفارض سلفا عىل مامرسته 

سمح به القانون أو القيام بعمل مرض بصحته أو سالمته أو أخالقه أو تكوينه أو توسط أو حرض عىل وقيامه بعلم ل ي

 3ذلك2 ونظرا لخطورة هذه الجرمية عىل سالمة وصحة الطفل عاقب املرشع املغريب الجاين بالحبس من سنة إىل 

 314ه الجاين عىل جرمية أشد2ألف درهام ما مل ينطبق الفعل الذي ارتكب 21آل  إىل  5سنوات وبغرامة من 

                                                           
 من القانون الجنائي محل التحليل.  429-0انظر الفقرة األولى من الفصل 308

 منق.ج. 429-0الفقرة الثالثة من الفصل 309

 منق.ج. 429-0الفقرة الرابعة من الفصل 310

ها القانون إذا حكمت بعقوبة جنحية أن تحرم المحكوم عليه جاء في هذا الفصل ما يلي : "يجوز للمحاكم في الحاالت التي يحدد311

لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المنصوص عليها في 

 حية من أجل جريمة إرهابية".، ويجوز أيضا للمحاكم تطبيق مقتضيات الفقرة األولى من هذا الفصل إذا حكمت بعقوبة جن52الفصل 

 منق.ج. 429-0راجع الفقرة األخيرة من الفصل 312

 منق.ج. 429-5الفقرة الثانية من الفصل 313

 منق.ج محل التحليل.  429-5الفقرة األولى من الفصل 314
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من ق2ج، بل  1.1-2و 1.1-4ومل يكتف املرشع املغريب بالعقاب عىل إتيان الفعل الجرمي املذكور يف الفصلني 

إضافة 315عاقب أيضا عىل املحاولة "الرشوع" كام لو كانت الجرمية تامة، وذلك بنفس العقوبة املقررة للجرمية التامة2

 316من ق2ج2 1.1-3إىل  1.1-4 الجاين مرتكب األفعال املعاقب عليها بالفصول من إىل الحكم بتدابري وقائية عىل

 المطلب الثاني : الحماية الجنائية اإلجرائية لألطفال ضحايا االستغالل.

مل تقترص حامية املرشع الجنايئ لألطفال ضحايا الستغالل من خالل الحامية الواردة يف املجموعة الجنائية 

نون الجنايئ املوضوعي، بل امتدت هذه الحامية لتشمل أيضا القانون اإلجرايئ أو الشكيل، حيث املتمثلة يف القا

أفرد له نصوصا يف قانون املسطرة الجنائية تتضمن قواعد تحرص عىل ضامن سالمته وحياته وترتبط هذه األحكام 

 رتكبة ضدهم2باألطفال ضحايا الجنايات أو الجنح، وكذا تطويل مدد التقادم يف الجرائم امل

 وعليه فإن دراستنا لهذا املطلب ستكون من خالل الفقرتني التاليتني:

 ة األطفال ضحايا الجنايات والجنح: اإلجراءات املتبعة لحاميالفقرة األوىل

 ة ضد الطفل ضحية الجنايات والجنحالفقرة الثانية: متديد آجال التقادم يف الجرائم املرتكب

 المتبعة لحماية األطفال ضحايا الجنايات والجنح.: اإلجراءات الفقرة األولى

إن الطفل بحكم بنيته الجسامنية غري الناضجة تجعله فريسة سهلة للجرمية، ومن أجل ذلك اعتنى املرشع 

من خالل معاقبته عىل حرمانه من العناية والعالج أو تعريضه لالستغالل  317الجنايئ بالطفل ووفر له حامية خاصة

 318واملعنوي وتحريضه عىل مامرسة أفعال غري مرشوعة2واإلهامل املادي 

من ق2م2ج2 وهكذا قضت  544و 541وقد نظم املرشع حامية األطفال ضحايا الجنايات والجنح يف املادتني 

سنة، فلقايض  42منق2م2ج عىل أنه:"إذا ارتكبت جناية أو جنحة وكان ضحيتها حدثا ل يتجاوز عمره  541املادة 

ار املكلف باألحداث، إما استنادا مللتمسات النيابة العامة وإما تلقائيا بعد أخذ رأي النيابة العامة األحداث أو املستش

أن يصدر أمرا قضائيا بإيداع الحدث املجنى عليه لدى شخص جدير بالثقة أو مؤسسة خصوصية أو جمعية ذات 

نهايئ  ية الطفولة إىل أن يصدر حكممنفعة عامة مؤهلة لذلك أو بتسليمه ملصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة برعا

يف موضوع الجناية أو الجنحة وينفذ هذا األمر رغم كل طعن2 وميكن للنيابة العامة أو لقايض األحداث أو املستشار 

املكلف باألحداث األمر بعرض الحدث عىل خربة طبية أو نفسية أو عقلية لتحديد نوع وأهمية األرضار الالحقة به 

يحتاج إىل عالج مالئم لحالته حال ومستقبال"2 وأضا  املرشع املغريب أنه ميكن للنيابة العامة  وبيان ما إذا كان

                                                           
 منق.ج.  429-3راجع الفصل 315

 منق.ج.  429-4انظر الفصل 316

 .032، العدد الثاني، ص : 5112ال منشور بمجلة ندوات محاكم فاس، يناير حميد الوالي : "آفاق جديدة لعدالة األحداث"، مق317

، 79لحسن بيهي : "مؤسسة قضاء األحداث وفق قانون المسطرة الجنائية الجديد"، مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية، العدد 318

 .53، ص : 5115دجنبر -نونبر
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يف حالة صدور حكم من أجل جناية أو جنحة ارتكبت ضد حدث أن تُِحيَل القضية عىل قايض األحداث أو املستشار 

مناسبا  يض املذكور أن يتخذ ما يراهاملكلف باألحداث املختص إن ارتأت أن مصلحة الحدث تربر ذلك2 وميكن للقا

من تدابري الحامية، كام ميكنه أن يأمر بالتنفيذ املعجل لقراره2 وميكن للنيابة العامة وللحدث أو أبويه أو الويص 

عليه أو املقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو املكلف برعايته أن يستأنف قرار القايض خالل عرشة أيام من صدوره أمام 

 319لجنحية لألحداث مبحكمة الستئنا 2الغرفة ا

وبالرجوع إىل الفصلني املذكورين يتضح بأن توفري هذه الحامية خصه املرشع باألطفال ضحايا الجنايات 

وقد أسند 320سنة، وبذلك يكون قد استبعد األطفال ضحايا املخالفات من نطاق هذه الحامية2 42والجنح دون سن 

ث إذا تعلق األمر بجنحة من اختصاص املحكمة البتدائية أو املستشار املرشع هذا الختصاص لقايض األحدا

املكلف باألحداث إذا تعلق األمر بجنحة من اختصاص محكمة الستئنا ، ويضعان يدهام عىل القضية إما تلقائيا 

تنقسم إىل  ةأو بناءا عىل ملتمس من النيابة العامة2 وميكن القول أن الحامية املقررة للطفل ضحية جناية أو جنح

 321نوعني:

حامية مؤقتة: وتتمثل يف إيداع الطفل لدى شخص جدير بالثقة أو مؤسسة خصوصية أو جمعية ذات منفعة 

عامة مؤهلة لذلك أو بتسليمه ملصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة برعايته، ومادام أن هذا النوع من الحامية مؤقت 

فمن أجل حامية مستعجلة وفعالة للطفل 322نافذا رغم كل طعن2بطبيعته، فإن املرشع جعل األمر باتخاذ التدبري 

الضحية أقر املرشع إحالة الطفل عىل خربة طبية أو نفسية أو عقلية لتحديد نوع وأهمية األرضار الالحقة بهوبيان 

 323ما إذا كان يحتاج إىل عالج إذا كانت حالته الصحية تستوجب فحصا طبيا2

ايض األحداث أو املستشار املكلف باألحداث أو النيابة العامة، وهذا اإلجراء وقد ُخوَِّل هذا اإلجراء لكل من ق

ويستمر التدبري املؤقت املتخذ من 324اختياري بالنسبة لها بدليل استعامل املرشع ملصطلح "ميكن"، وليس "يجب"2

 325لجنحة2أو اطر  قايض األحداث أو املستشار املكلف باألحداث إىل أن يصدر حكم نهايئ يف موضوع الجناية 

وأما النوع الثاين من الحامية فيكون بعد صدور الحكم: ففي حالة صدور الحكم يف الجناية أو الجنحة املرتكبة 

ضد القارص ميكن للنيابة العامة أن تحيل القضية عىل قايض األحداث أو املستشار املكلف باألحداث ليتخذ ما يراه 

                                                           
 ية. من قانون المسطرة الجنائية المغرب 200انظر المادة 319

 .032حميد الوالي : مرجع سابق، ص : 320

 . 522وزارة العدل : مرجع سابق، ص : 321

 من ق.م.ج. 201انظر الفقرة األولى من المادة 322

 منق.م.ج. 201راجع الفقرة األخيرة من المادة 323

منشور بمجلة أنفاس حقوقية، أمينة شايب : "دراسة قانونية حول حماية القاصرين في إطار ظهير المسطرة الجنائية الجديد"، مقال 324

 .022، ص : 5113، دجنبر 3و 5العدد 

 .032حميد الوالي : مرجع سابق، ص : 325
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وقد منحت للنيابة العامة سلطة تقديرية  326الحدث الفضىل تقتيض ذلك، مناسبا من تدابري الحامية إذا كانت مصلحة

  327واسعة، ألن املرشع استعمل تعبري "إن ارتأت أن مصلحة الحدث تربر ذلك"2

أعطى املرشع لقايض األحداث واملستشار املكلف باألحداث  328ولضامن الفعالية والرسعة للتدابري الحامئية

ويقبل قرار قايض األحداث واملستشار املكلف  329تخاذ التدبري بالتنفيذ املعجل،إمكانية شمول األمر القضايئ با

باألحداث الستئنا  أمام الغرفة الجنحية لألحداث مبحكمة الستئنا  من طر  النيابة العامة والحدث أو أبويه 

 330ر الحكم2م من تاريخ صدو أو الويص عليه أو املقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو املكلف برعايته داخل أجل عرشة أيا

وما تجب اإلشارة إليه هو أن املرشع من خالل هذا اإلجراء خول للحدث حق استئنا  القرار القضايئ الصادر 

يف موضوع الجناية أو الجنحة التي كان ضحية لها دون أن يحيل عىل قانون املسطرة املدنية الذي ينظم أهلية 

 الضحية يتمتع بهذا الحق يف جميع مراحل حياته، ولو كان عديم التمييز،التقايض، فيتبادر إىل الذهن أن الحدث 

كام أن تخويل األبوين هذا الحق معا دون توضيح، أو تبيان ما إذا كان أحدهام فقط يستطيع القيام بهذا اإلجراء 

 331ال2يف حالة غياب اآلخر، مام يجعل التفكري يتجه إىل أن وجودهام معا رضوري وإل كان اإلجراء باط

 الفقرة الثانية: تمديد آجال التقادم في الجرائم المرتكبة ضد الطفل ضحية الجنايات والجنح.

تأكيدا من املرشع املغريب لحرصه الشديد عىل حامية األطفال ضحايا الجنايات والجنح، مل يكتف باتخاذ 

هم عدم بدء رسيان التقادم يف حق التدابري الالزمة يف حق هؤلء األطفال لحاميتهم، وإمنا أضا  إىل ذلك إجراء

حيث تتقادم الدعوى العمومية ما مل تنص قوانني خاصة عىل  332إل ابتداء من تاريخ بلوغهم سن الرشد املدين،

خال  ذلك مبرور خمسة عرش سنة ميالدية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجرمية، ومبرور أربع سنوات ميالدية 

حة، وأخريا مبرور سنة كاملة، تبتدئ من يوم ارتكاب املخالفة2 وكاستثناء من هذه كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجن

املدد املذكورة ويف حالة ما إذا كان الضحية قارصا وتعرض لعتداء جرمي ارتكبه يف حقه أحد أصوله أو من له عليه 

الضحية سن  بتداء من تاريخ بلوغرعاية أو كفالة أو سلطة، فإن أمد التقادم يبدأ يف الرسيان من جديد لنفس املدة ا

سنة كاملة، وهو نفس سن الرشد الجنايئ2 فإذا كان الطفل  42والذي يتحدد يف بلوغ الطفل  333الرشد املدين،

                                                           
 .011يوسف أجبار: مرجع سابق، ص : 326

 .022أمينة شايب: مرجع سابق، ص : 327

 .522وزارة العدل : مرجع سابق، ص : 328

 من ق.م.ج. 200انظر الفقرة األولى من المادة 329

 من ق.م.ج. 200نية من المادة انظر الفقرة الثا330

 .029أمينة شايب: مرجع سابق، ص : 331

 .010يوسف أجبار: مرجع سابق، ص : 332

 انظر المادة الخامسة من ق.م.ج. 333
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سنة، ومن ثم فإن مدة التقادم  42الضحية قارصا، فإن مدة التقادم ل تبدأ بالرسيان إل من تاريخ بلوغ القارص سن 

 334ما بني تسعة عرش عاما، وثالثة وثالثون عاما، وذلك حسب الحالت اآلتية:يف هذه الحالة قد تاراوح 

الحالة األوىل: لو كان الطفل حديث الولدة، وكانت الجرمية املرتكبة ضده جناية، فإن مدة التقادم التي  -

هي خمسة عرش سنة، ل تبدأ إل بعد بلوغه سن الرشد الذي هو مثانية عرش سنة، ومن ثم تصبح مدة 

 تقادم ثالثة وثالثون عاما2ال

الحالة الثانية: إذا كان الطفل الضحية حديث الولدة كذلك، وكانت الجرمية املرتكبة ضده تشكل جنحة،  -

فإن مدة التقادم تصبح اثنان وعرشون سنة، إذ إن سن الرشد املدين هو مثانية عرشة تنضا  إليها أربع 

 سنوات التي هي مدة تقادم الجنح2

ثة: عندما تكون الجرمية املرتكبة ضد الطفل الضحية املذكور مكيفة بكونها مخالفة، تصبح مدة الحالة الثال -

 التقادم تسعة عرش عاما، حيث تنضا  لسن الرشد سنة كمدة لتقادم املخالفات2 

وإذا كان املرشع املغريب بإقراره ألحكام خاصة بتقادم الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم املرتكبة ضد 

ألطفال، وذلك بتمديد مدد التقادم ملا يف ذلك من تدعيم للحامية الجنائية اإلجرائية لألطفال ضحايا الجنايات ا

والجنح، فإنه يف هذه الحالة يكون قد ساير غالبية الترشيعات املقارنة والتي عملت عىل إقرار أحكام وقواعد خاصة 

 بة ضد األطفال، وذلك بعدم بدء رسيانها إل ببلوغ الطفللتقادم الدعاوى الجنائية الناتجة عن الجرائم املرتك

سنة كاملة2 وهكذا تنص الفقرة الثانية من املادة السابعة من قانون اإلجراءات الفرنيس واملعدلة  42الضحية سن 

 دبشأن مكافحة الجرائم الجنسية وحامية األطفال عىل أن مد 4992يونيو سنة  41الصادر يف  92-12.بالقانون رقم 

تقادم الدعوى الجنائية يف الجنايات الواقعة عىل األطفال ل يبدأ رسيانها إل ببلوغ الطفل املجنى عليه سن الرشد 

 2-سنة كاملة 42أي بلوغه –

 خاتمة:

وكخالصة ملا سبق ذكره ومن أجل زيادة فعالة للحامية الجنائية لألطفال ضحايا الستغالل، وذلك تدعيام 

ورة إضافة نصوص جديدة تعاقب عىل جرمية استغالل األطفال من خالل إقرار عقوبات ألخالق الطفل تظهر رض 

وتدابري زجرية عىل مستعميل شبكة النارنت، وذلك من قبيل إنشاء نظم ملتابعة املواقع اإلباحية ووضع خطوط 

ني واألطفال أنفسهم ملإلبالغ عليها ونظم لتصنيف وحجب تلك املواقع ونوعية مستخدمي هذه الشبكة كاآلباء واملعل

باستخدامها الستخدام السليم وبصورة آمنة بعيدة عن الصور وامللفات املاسة بهم أخالقيا، كام يتطلب األمر وضع 

اساراتيجيات وطنية ميدانية ملحاربة استغالل األطفال بصفة عامةوالستغالل الجنيس بنوعيه التجاري وغري 

 التجاري بصفة خاصة2

                                                           
 .028أمنية شايب : مرجع سابق، ص : 334
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ل دراستنا وتحليلنا لهذه الفصول التي جاء بها القانون الجنايئ املغريب بخصوص حامية كام يالحظ من خال

األطفال ضحايا الستغالل، أنها تحمل يف مضامينها قواعد وأحكام زجرية تراعي املصلحة الفضىل للطفل بالشكل 

لهؤلء األطفال  ر الحصانة التامةالذي ارتأته وأوصت به التفاقيات واملعاهدات الدولية، باإلضافة إىل ذلك فهي توف

 من كل مس بكرامتهم وسالمتهم2
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 القضاء الفقه ضوء عىل األموال عن اآليل الدفاع رشعية

 القضاء الفقه ضوء على األموال عن اآللي الدفاع شرعية

 
 الحقوق في دكتور

 

 مقدمة: 

املساس مبال مادي بواسطة تقنية تتحرك بفعل من  ميكن تعريف الدفاع اآليل عن األموال بأنه: "حظر

، كام ميكن تعريفه أيضا بعبارة عن 335املعتدي عىل هذا املال، والتي قد تحدث رضرا يحول دون إنجاح مرشوعه"

، كمن يضع 336"وسائل ميكانيكية أو متفجرة والتي يكون استعاملها قد استلزمه اوتوماتيكيا ارتكاب فعل عدواين"

ده، آلة تطلق الرصاص تلقائيا عىل من يحاول فتحها أو من يحيط محله التجاري أو مسكنه بشبكة عىل خزانة نقو 

 2 337كهربائية تصعق من يحاول التسلل إليه

أن هناك دفاع آيل إيجايب يتحقق مثال يف حالة البندقية  J. Pradel 338الفرنيس   ويف هذا اإلطار يقول الفقيه

ائيا للقذ  مبجرد فتح الباب، ودفاع آيل سلبي ويظهر يف حالت وضع أسالك املوضوعة وراء الباب واملهيأة تلق

 شوكية أو بناء جدار ووتثبيت ونصب قطع زجاجية حادة وغريها من الوسائل املبتكرة2

وقد أثار موضوع رشعية الدفاع اآليل لألموال، نقاشا عميقا بني الفقه والقضاء، وقد عمق هذا الخال  صمت 

فإذا كان من املسلم به، أنه  منها املغرب، يف التصدي لهذا النوع من الدفاع بنص خاص ورصيح،يف جل و   املرشع

ل يوجد ما مينع املالك من اتخاذ التدابري والحتياطات الالزمة ملنع العتداء أو خطره املحتمل، واللجوء إىل نوع من 

خيل، ، أو ما يف حكمهام، يف حالة تدخل عميل د الدفاع يعتمد عىل الوسائل واآلليات امليكانيكية، أو التفجريية

يتحقق ذلك دون مشاركة املدافع الذي غالبا ما كان يسلط عليه الضوء من طر  الفقه والقضاء يف الدفاع الرشعي 

 3392مبفهومه التقليدي

                                                           

. Pedone, "La défense automatique des biens", In Mélange en l’honneur du doyen Pierre Bouzat, AJ. Pradel:335

p 218Paris, 1980, 

329, N°121 –.C.L pénal, art 327  Hilaire: J-D. Saint336 

أحمد محمد مونس: التشريع الجنائي المقارن "القتل والجرح والضرب والدفاع الشرعي وجرائم اإلجهاض في ضوء التشريعات  337

 391، ص 0، ط. 5103ة، الجنائية لدول مجلس التعاون الخليجي"، دار الفكر والقانون، المنصور

J. Pradel: 338"  défense automatique des biens La légitime", op.cit, p 217 

D339 .J. Pradel: La , J. Larguier: Les limites de l'état de nécessité, RSC, 1982, p 765Hilaire: Faits justificatifs,-Saint

défense automatique des biens, op.cit, p 217 - 238 
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وإذا كان هذا الشكل الدفاعي متجدد يف بعض مظاهره، فإن جدوره ترضب يف عمق التاريخ النساين، ففي  

العهد الفرعوين كان يتم تفخيخ املقابر ضد اللصوص الذين يعمدون إىل رسقة محتوياتها من ذهب وحيل، إل أن 

أوىل القضايا ملثل هذا الشكل الدفاعي يف ارتباطها بالقانون، مل تظهر إل يف بداية القرن العرشين، حيث كان 

فاقم أن تزايد ظاهرة العنف ضد األموال واملمتلكات، وتاستعامل هذه املعدات محصورا عىل املالكني امليسورين، إل 

الشعور بالال أمن، جعال هذه التقنية أكرث شيوعا لدى املالكني، واستقرت عليها املامرسات الهادفة إىل تأمني وحامية 

 3402األموال من الستيالء والرسقات

هزة يف الدفاع عن األموال، إن اإلشكال املثار يف هذا الخصوص، هو مدى مرشوعية استعامل هذه األج

والتي بقيت محل تساؤل باعتبارها وسائل حديثة يف تأمني األموال ، ويف ظل سياق تزايد وثرية العتامد عليها، 

 الجة القضائية يف ظل صمت املرشع؟وذلك عىل ضوء املقاربة الفقهية، واملع

 المحور األول: المقاربة الفقهية للدفاع اآللي عن األموال 

ل جدال فيه، أن للاملك الحق يف الحفاظ عىل أمالكه بأي طريق يشاء، واتخاذ كافة التدابري والوسائل مام 

الكفيلة بتحقيق تلك الغاية، رشط عدم ارتكابه أفعال إجرامية معاقب عليها جنائيا ويصبح تحت طائلة العقاب، 

لتها تشهد ، فمعظم الكتابات الفقهية عىل قوباستقراء املواقف الفقهية بهذا الشأن نجدها قد انشقت إىل فريقني

عىل وجود فقه منقسم بني الرفض والقبول2 أحدهام يضفي الرشعية عىل استعامل هذه الوسائل، ويعتربها نوعا من 

الدفاع الرشعي برشط تناسب الرضر الالحق باملعتدي مع العتداء الواقع عليه )الفقرة الثانية(، وفريق ينزع عنها 

بعلة أنه كان بإمكان املدافع أن يتخذ كافة التدابري لحامية املصلحة التي وقع عليها العتداء دون اللجوء  هذا الطابع

 إىل الوسائل اآللية لحاميتها )الفقرة األوىل(2

 الفقرة األولى: اتجاه الرافضين

الجتهاد القضايئ ، يف ظل تردد وتحفظ 341لقد أظهر الفقه الجنايئ يف مجمله عداء تجاه قضايا الدفاع اآليل

الفرنيس يف قبوله الرصيح لهذا النوع الدفاعي عن األموال، وقد اتجه البعض اآلخر إىل القول أنه متى تبني أن 

املالك قد أعد أو هيأ جهازا قاتال بطبيعته وذلك قصد النتقام أو الثأر، أو كان ياربص لشخص معني، فإن سلوكه 

 3422أل مسؤولية عمدية كاملةل يدخل يف إطار الدفاع املرشوع ويس

                                                           
 38 – 30، ص 1، ط 1982نجاح سعيد حمشو: البحث الجنائي الفني في الجرائم المرتكبة بواسطة األسلحة النارية، دمشق، 340

D .Drevelle: Du besoin de sécurité a la doctrine de la securité, Mémoire pour obtenu Diplôme d'études 

approfondies d'Administration Publique de la Faculté de Droit et des Sciences politiques et sociales d'Amiens, 

France, 1978, p 28 - 51 

D341 .B. Claude:  –L. Jean , de Vabres: Traité de droit criminel et de législation pénale comparé, Sirey, 1947, p 408

même" en droit Français, Travaux de l'Association Henri -Rapport sur la règle "nul ne peut se faire justice soi

210-Capitant, T. XVIII, 1966, p 173 

Hugueney: RSC, 1954, p 545L. 342 

https://criminocorpus.org/fr/outils/bibliographie/consultation/ouvrages/90446/
https://criminocorpus.org/fr/outils/bibliographie/consultation/ouvrages/90446/
https://criminocorpus.org/fr/outils/bibliographie/consultation/ouvrages/90446/
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كام ثار نقاش، حول ما إذا كان الغرض من الدفاع اآليل اعن األموال مبفهومه التقليدي هو دفع العدوان 

الحال أو الوشيك الوقوع، ألن العدوان املحتمل ل ميكن مواجهته بالدفاع الرشعي نظرا لتواجد إمكانية اللجوء إىل 

التدابري الكفيلة بتجنبه، إل أن خصوصية هذه الحالة الفاراضية  فيام يخص  السلطات العامة وإلمكانية اتخاذ

 الدفاع اآليل، تطرح تساؤل عريضا حول مدى مرشوعية اآللت التي تعمل تلقائيا عند بدء العدوان2

لتي ا فاإلصابات التي تحدثها األجهزة التي تعمل ذاتيا وما عىل شاكلتها، تعترب جرائم تتوافر فيها األركان

يتطلبها القانون يف القتل والجرح، فالقصد الجنايئ متوافر لدى املالك عندما يقصد إصابة من يريد العتداء عىل 

ماله سواء يف حياته أو يف سالمة جسمه، حيث يتخذ التجاوز يف الدفاع الرشعي ألول وهلة الصورة اإلجرامية 

، وكذلك عندما يركب القاذ  اآليل 343اآليل عن األموالللقتل املصحوب بسبق اإلرصار وذلك يف فرضية الدفاع 

ويجهزه أو يقوم ببدء تشغيل التيار الكهربايئ يف السلك املحيط مبنزله، يكون قد أىت الركن املادي للجرمية بقصد 

جرامية القتل أو الجرح، فيكون الركن املعنوي متوافرا أيضا، وبالتايل وجود عالقة سببية بني فعل املالك والنتيجة اإل 

 3442املتمثلة يف النتيجة التي قصدها الفاعل

اتجاه فقهي آخر يرى أن مفهوم الدفاع الرشعي  يتناىف مع الدفاع اآليل، حيث إنه من أجل قيام حالة الدفاع 

الرشعي ينبغي أن يكون العتداء حال، أما إذا كان محتمل الوقوع فيمكن اتخاذ كافة التدابري التي من شأنها 

عىل املصلحة التي يحميها القانون، برشط أل تكون مهيأة إلحداث الرضر باملعتدي، ألن الدفاع الرشعي  املحافظة

ل يفارض اللجوء إىل إحداث رضر باملعتدي إل إذا مل يكن باإلمكان تجنب الرضر لدفع العدوان، كام أن فعل 

ال يقف عند حد صد العدوان ضد األمو  الشخص الذي سبب الرضر للمعتدي بواسطة اآللت واألدوات ل ميكن أن

 3452واملمتلكات وحسب، بل يتعدى ذلك إىل إثبات وقوع الجرمية ومحاكمة الجاين

ويذهب بعض الباحثني يف املجال الجنايئ إىل القول بأن مسؤولية املالك ثابتة يف مثل هذه الحالت، لعدم 

ود حالة الدفاع ى إسباغ الفعل بالرشعية والدفع بوجوجود أساس قانوين ميكن الستناد إليه كسبب إباحة حتى يتسن

الرشعي عن األموال، وعدم إسناد أي خطأ له سواء كان عمديا أم غري عمدي، والقول بأن فعل املدافع كان يف 

، كام أن مكونات عملية الدفاع الرشعي غري متوافرة، ألن وقت وضع الجهاز اآليل 346حدود استعامل الحق املرشوع

ك خطر حال، إمنا حدوثه قد يكون يف املستقبل، كام أن فعل الدفاع يتطلب القيام به من اإلنسان مل يكن هنا

                                                           
المسؤولية الجنائية للمتجاوز في الدفاع الشرعي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق، جامعة محمد  بن القائد امبارك السعيد: 343

 58، ص 0771 – 0787الخامس، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الرباط، السنة الجامعية 

 344، ص0748، محمد مصطفى القللي:المسؤولية الجنائية، مطبعة جامعة فؤاد، القاهرة344

، ص 3، ط. 0772محمد سامي النصراوي: شرح قانون العقوبات "لقانون العقوبات الليبي"، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي،  345

173 

نشر دار شتات لل –أحمد محمد بونة: أسباب اإلباحة وأسباب تخفيف العقاب "في القانونين الليبي والمغربي، دار الكتب القانونية 346

 143، ص 5101يات، والبرمج
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نفسه وأثناء زمن العتداء، حتى يستطيع من خالل وجوده يف ذلك املوقف أن يقرر فيام إذا كانت هناك وسيلة 

 3472من قوة لزمة لدفع العتداءأخرى غري النزوع إىل الجرمية، ليتجنب الخطر الداهم ويقدر أيضا ما يحتاجه 

 ويف تساؤل آخر هل يجوز الدفاع الرشعي عن طريق وسائل آلية إذا ما قتلت أو جرحت من يحاول العتداء؟

يعترب أنه حني وضع اآللة من أجل قتل أو جرح اللص، فإن الدفاع الرشعي  Garçon E.348وكهذا نجد الفقيه 

ي يف هذه الحالة تعسفي بشكل كبري، بعلة عدم وجود تناسب واضح ل ميكن أن يكون مقبول ألن الفعل الدفاع

، إىل أن قبول هذا الشكل من 349بني الرضر املتجنب والرضر املسبب2 ويف نفس التجاه يذهب بعض الفقه املغريب

كام حالدفاع باعتباره حقا كامال يف تعزيز حامية األموال واملمتلكات مرشوط بقيود صارمة، منها رضورة أن يظل مت

فيه ليك يكون متزنا ومتناسبا، ألن الحامية عرب اآللت ما هي إل وسيلة لدرء خطر العدوان، وبالتايل يجب 

استعاملها بالقدر الالزم لدرء الخطر2 وتحقيق غايات آخرى من قبيل السقوط يف متاهات العدالة الخاصة بشكل 

 متطر 2

 الفقرة الثانية: اتجاه المؤيدين

يضع األجهزة اآللية بغاية حامية أمواله، مل يفعل ذلك إل ترجمة واستعامل لحقه املرشوع إن املالك الذي 

2 ويف هذا اإلطار يذهب 350املتمثل يف نصب أجهزة آلية دفاعية، ومن ثم فليس للغري أن يترضر من تلك املرشوعية

الخطر يف اللحظة  جب النظر إىلبعض الفقه إىل القول برشعية نصب الوسائل اآللية لدفع الخطر املستقبل ألنه ي

التي تعمل فيها اآللة ضد املعتدي، وعندئذ يكون الخطر محدقا مبن أعد الوسيلة لدفع العتداء، وبالتايل يكون 

الدفاع عن األموال بالوسائل اآللية، من قبيل لجوء صاحب الحق إىل أجهزة تعمل تلقائيا ضد كل من اقتحم حرمة 

جراء محاولة العتداء عىل حق الغري، كأن يضع مالك آلة يف خزانته تنطلق منها النار ممتلكاته، فتصيبه باألذى 

 عىل من يقتحمها2

، أن املالك الذي يستعمل الفخاخ أو األجهزة اآللية لحامية منزله، أو R. Garraud351ويذهب الفقيه الفرنيس 

الترص  أو غريها من األفعال يف ملك  خزانة حديدية أو نحو ذلك ضد من ليس له الحق يف الدخول أو الفتح أو

 الغري، ل يعترب مرتكبا ألية جرمية، رشيطة توافر رشطني هام: 

                                                           
 346محمد مصطفى القللي:المسؤولية الجنائية، م.س،ص 347

E. Garçon: Code penal annoté "article 328 et 329", Recueil Sirey, Paris, 1952, p 34800 

 109جعفر علوي: المعين في شرح القانون الجنائي العام المغربي، م.س، ص  349

ر تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي "دراسة تطبيقية لمبدأ المشروعية الجنائية في القانون محمد نعيم فرحان: النظرية العامة لعذ350

 491المصري والمقارن"، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 

de la notion de responsabilité morale et pénale, Bulletin de 1, union international de droit penal, T.  Garraud: R.351

6, 1897, p 25, R. Merle et A. Vitu:Problèmes généraux de la science criminelle "Droit pénal général", T. 1, Cujas, 

1997, 7 éd, p 313 
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 األول: أن تقوم عالقة السببية بني القتل أو الجرح املرتكب وسلوك العتداء2

 الثاين: عدم تجاوز حدوداملرشوعية2

وطه، ، أن يحتج بالدفاع الرشعي إذا توافرت رش وارتباطا بالرأي املشار إليه، يجوز لصاحب الحق املعتدى عليه

ومن أهمها أل تعمل هذه الوسائل إل إذا حل الخطر بالحق، وأن يكون األذى الذي تحدثه داخال يف حدود الدفاع 

 3522مبعنى تناسبه مع الخطر

، سواء كان املالك ةواستنادا إىل الواقع العميل، فاملدافع الذي يقوم بفعل الدفاع عن أمواله باستعامل أجهزة آلي

أو من يقوم مقامه، فإن انطالق املقدو  مثال ما هو إل تنفيذ إلرادته التي شاءت ذلك، وإذا حدثت اإلصابة وكانت 

متناسبة مع مقدار الخطر املطلوب دفعه، فهنا تغيب أهمية أن يكون املالك أو من يقوم مقامه هو الذي بارش فعل 

2 ويف 353يل، بل ما ينبغي التأكيد عليه هو متام النتيجة وحدوث الردع بدفع العتداءالدفاع بيده أو طريق الجهاز اآل 

إىل القول، أن الدفاع اآليل عن املال، ممكن إذا توافرت عنارص ورشوط  354نفس التجاه يذهب بعض الفقه املرصي

 يثري نقاشا عن األموال ل الدفاع الرشعي، وأساسا ضابط التناسب وعدم تجاوز حدود الدفاع2 غري أن الدفاع السلبي

أو اختالفا كبريا، ول يرتب أي مسؤولية عىل املالك كقاعدة عامة، يف حني أن الدفاع اإليجايب يتضمن حالت 

، ذلك أن هناك وسائل خطرية ميكن أن تودي بحياة أي شخص أو أن متس 355تختلف حسب الوسائل املستعملة

 مسا بليغا بسالمته الجسدية2 

لذي فسح املجال أكرث إلثارة تجاوز حدود الدفاع الرشعي يف الدفاع الرشعي اآليل عن األموال، هذا األمر، ا

من قبيل نصب كمني ناري، أو تعبئة بندقية برصاص قاتل ينطلق تلقائيا، أو كل وسيلة آلية، ففي مثل هذه الحالت 

ود املسموح بها واختالل التوازن بني مثل هذا الشكل من الدفاع، عىل أساس تجاوزه الحد 356يرفض الفقه األملاين

الوسيلة والغاية، ويف هذا الخصوص يتوجب نصب عالمة منبهة تشري إىل وجود كمني ناري، باإلضافة إىل عالمة 

خطر املوت من طر  املالكني، ويف حالة عدم وجود مثل هذه التنبيهات والعالمات، فيارتب عن عملية الدفاع 

، مع استحضار بعض الظرو  املحيطة بكل واقعة عىل 357تجاوز حدود الدفاع قامئاجروح جسيمة أو وفاة، فيصبح 

                                                           
عدلي خليل: جنح وجنايات الجرح والضرب "في ضوء الفقه والقضاء والطب الشرعي"، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى، مصر،  352

 53-52، ص 0772

 346محمد مصطفى القللي:في المسؤولية الجنائية، م.س، ص 353

 55،  ص 0787محمود نجيب حسني: قانون العقوبات "القسم العام"، دار النهضة العربية، القاهرة، 354

 انظر ما تقدم بشأن موضوع الدفاع اآللي وعلى الخصوص السياق المحيط ببروز الدفاع اآللي لألموال كشكل عصري للدفاع 355

 044 - 043القائد امبارك السعيد: نظرية التجاوز في الدفاع الشرعي في القانون الجنائي المغربي، م.س، ص بن 356

انظر ما تم تناوله الحقا ضمن هذه األطروحة، خالل معالجة مدى صالحية القواعد العامة لحاالت الدفاع اآللي لألموال من حيث 357

 الشروط واآلثار
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، عىل اعتبار أن القبول املطلق للدفاع الرشعي عن األموال وبكل السبل مبا فيها الوسائل اآللية، سيهدم 358حدة

 القيم اإلنسانية العليا املتمثلة يف سمو حياة اإلنسان عىل غريها من القيم2

 –ب أن ينسينا بروز وصعود قيمة املال وراهنيته يف عامل اليوم، مع وجود مفهوم "جسدي لكن هذا ل يج

ية نفيس" للقيم املالية يقتيض التعامل معها ترشيعيا وقضائيا بشكل يعطي معنى إيجابيا لكل القيم اإلنسانية واملال

ذه اآللت إل عند حلول الخطر أي يف إطار نوع من التوازن2 كام أن هذه الوسائل الدفاعية ل تجيز استعامل ه

بدء العتداء وأن يكون األذى الذي تحدثه داخال يف حدود الدفاع، وأن يوجه إىل مصدر العتداء، وإل يكون 

 3592صاحبه قد أساء استعامل حقه، ويرتب آثار املسؤولية يف جانبه

ة رد ، مادام الخطر قد حل لحظإن الدفاع عن طريق الوسائل اآللية لدفع خطر مستقبل يعترب دفاعا رشعيا

اآللة تجاه من يقوم بالعتداء، ويف تلك اللحظة يكون الخطر محدقا مبن أوجد تلك الوسيلة لدرء خطر العتداء، 

، غري أن املقصود بالتناسب 360إل أنه ينبغي أن تكون الوسيلة املستخدمة متناسبة مع الرضر الذي يحدثه العتداء

ء ل يعني تطابق القوة والعتداء يف املقدار والنوع، بل بظرو  كل حالة عىل حدة يف هذا النوع من العتدا

واستحضار الظرو  واملالبسات التي أدت إىل ترص  املدافع، دون الكتفاء بالتفكري الهاديء املتزن الذي يصدر 

 3612من اإلنسان البعيد عن املوقف الذي حدث

اقع العميل، وكذا التطورات الجتامعية والقتصادية وتصاعد إن رضورة اعتبار املستجدات الحاصلة يف الو 

دور املال، ومن شأن التحفظ يف اإلقرار برشعية هذا النوع من الدفاع، فتح املجال واسعا أمام املجرمني يف السطو 

الدفاع ب والستيالء عىل األموال واملمتلكات بشكل غري مرشوع، وبالرغم من أن بعض الباحثني يقيد رشعية اإلقرار

 3622اآليل، بعدم التضحية بالنفس يف سبيل املحافظة عىل املال مهام بلغت قيمته

                                                           
 042 - 042ظرية التجاوز في الدفاع الشرعي في القانون الجنائي المغربي، م.س، ص بن القائد امبارك السعيد: ن358

، العقوبة والتدبير الوقائي" –المجرم  –عبد السالم بنحدو: الوجيز في القانون الجنائي المغربي "المقدمة والنظرية العامة: الجريمة  359

 023-025، ص 4، ط. 5111المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 

محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات، القسم العام "النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة للعقوبة والتدبير االحترازي"، 360

 220، ص مرجع سابق

K. Sassy: la légitime défense en droit pénal marocain a la lumiere du droit musulman, Thése pour le doctorat de 361

droit, Université de Perpignan Via Domita, Faculté Internationale de Droit Comparé des Etats Francophones, 

Perpignan, 2011 – 2012, p 126 - 127 

الجمالي محمد: الدفاع الشرعي في القانون الجنائي المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة  362

 177، ص 0782الثاني، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الدار البيضاء،  الحسن
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ويف رأينا، يجب التمييز بني اآللت التي تستعمل يدويا وبشكل يسمح ملستعملها بالتحكم فيها، وتلك التي 

الثانية فتثري  دية، أمايفقد مستعملها التحكم فيها مبجرد برمجتها، فاألوىل يرسي عليها حكم األسلحة التقلي

 صعوبات جمة يف اعتبارها حالة دفاع رشعي من عدمها، وتتجىل هذه الصعوبات يف الجواب عن األسئلة التالية: 

هل كان بإمكان املالك اللجوء إىل وسيلة أخرى لرد العدوان؟ وهل الرضر الذي أحدثته اآللة الدفاعية يتناسب 

 يع التدابري التي تحذر من الخطر الذي ميكن أن يتعرض له املعتدي؟2مع خطورة العتداء؟ وهل تم اتخاذ جم

يف تقديرنا نعتقد، أنه يجب اإلقرار مبرشوعية الدفاع اآليل عن األموال، يف ظل التغيريات التي يعرفها عامل 

الحامية  زالجرمية، ويف ظل تزايد وترية جرائم العتداء عىل الحقوق املالية، كام أن املرشع أبدى حرصه لتعزي

التي يوفرها القانون الجنايئ للحقوق املالية، خصوصا مللكية املنقولت والعقارات عىل الرغم من استفادته من 

، ولهذا ميكن القول أن سياسة املرشع يف تجريم 363الحامية التي توفرها له مختلف الفروع القانونية األخرى

، والتي تتجسد أهم تجلياتها يف العارا  برشعية 364القانونيةالعتداء عىل األموال سياسة تهد  إىل سد الثغرات 

الدفاع اآليل عن األموال، ضمن مدونة القانون الجنايئ، ليتسنى تطبيق مقتضياتها قضائيا عىل الحالت املعروضة 

 عليه2

 المحور الثاني: المعالجة القضائية لقضايا الدفاع اآللي عن األموال 

شأن الدفاع الرشعي لألموال يعطي للموضوع بعدا عمليا لإلشكالت التي يفرزها إن تناول الحلول القضائية ب

2فمنذ ظهور أوىل القضايا التي 365الواقع، وعموما فإن موقف القضاء منقسم إىل اتجاهني فيام يخص الدفاع اآليل

ن عدمه2 الدفاع متهم الدفاع عن طريق املعدات اآللية بدا الجتهاد القضايئ منقسام حول قبول هذا الشكل من 

حيث أصبح يثري نقاشا يف الوقت الحارض بالنظر لإلشكالت املتفرعة عنه كنوع جديد من أشكال الدفاع )الفقرة 

الثالثة(، فاتجاه يرفض هذا النوع من الدفاع، ويقيض بإدانة املالك إما بناء عىل خطأ عمدي إذا كان األذى قد 

دي يف حالة إذا تحققت الوفاة، )الفقرة األوىل(، واتجاه يرفض هذا النوع ألحق رضرا بدنيا أو بناء عىل خطأ غري عم

من الدفاع، ويقيض بإدانة املالك إما بناء عىل خطأ عمدي كلام كان األذى املتحقق متمثال يف مجرد الرضب 

القضاء  يوالجرح، أو بناء عىل خطأ غري عمدي إذا تحققت الوفاة كنتيجة للدفاع اآليل وقد فرس هذا الوضع بسع

 إىل عقاب معتدل )الفقرة الثانية(2

 الفقرة األولى: االتجاه المؤيد

                                                           
 73-83، ص 5119إدريس طارق السباعي: جرائم األموال في ظل التشريعين المغربي واإلماراتي، مطبعة الرسالة، الرباط،  363

اساءة االئتمان"، دار الثقافة  –االحتيال  –لعقوبات "السرقة عادل عبد إبراهيم العاني: جرائم االعتداء على األموال في قانون ا 364

 00 - 01، ص 0779والنشر والتوزيع، عمان، 

D. de Vabres: Traité de droit criminel et de législation pénale comparé, Sirey, 1947, p 408365 
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يؤسس هذا التجاه عىل أنه ل يوجد ما مينع من اتخاذ الحتياطات الالزمة لدرء العتداء عن طريق وسائل 

يام ن العربة يف قالدفاع اآللية ضد جرائم األموال، ما دامت ل تعمل إل إذا وقع من  الجاين فعل يعد جرمية، أل 

حق الدفاع تحدد بهذه اللحظة، ويشارط أن يكون الرضر املارتب عن فعل الدفاع متناسبا مع خطر العدوان، وإل 

2 ويحكم بالرباءة تأسيسا عليه مع إضفاء الصفة العمدية عىل األذى 366اعترب املالك متجاوزا لحدود الدفاع الرشعي

 لرشعي فكرة ل تستقيم إل مع وصف العمد للنتيجة املتحققة2املتحقق من آلة املالك، ألن الدفاع ا

كام أن األحكام والقرارات الصادرة عن القضاء الفرنيس، بشأن الدفاع عن األموال باستخدام األجهزة اآللية 

والرشاك الخادعة، ميكن تناولها حسب التطور التاريخي الحديث نسبيا، حيث يتضح مدى تربير فعل القتل أو 

أو الرضب الذي تحدثه الوسائل الدفاعية، واعتبارها تدخل ضمن إطار مامرسة الدفاع الرشعي دون تجاوز  الجرح

 حدوده2

م بوجه عام تربيراألفعال القتل أو الجرح املتأتية من مامرسة حق 4959لقد تضمنت األحكام الصادرة قبل سنة 

 الدفاع الرشعي دون تقرير التجاوز لحدود ذلك الحق2

بفرنسا، حيث تتخلص وقائع الحادث يف كون أحد املالك  367م4912مارس  25حكم الصادر بتاريخ ومنها ال

يحتفظ داخل حديقة منزله ببحرية صغرية بها بعض األسامك النادرة، وخشية رسقتها، وضع داخل تلك البحرية 

املالك  بذلك فسخروا منأجهزة قابلة لالنفجار مبجرد ملسها دون أن ينتج عنها رضر، غري أن اللصوص قد علموا 

وأرسلوا له خطابات تتضمن معنى التحدي، تظهر نية وإرصارا عىل فعل الرسقة، مام جعل املالك يصعد هو اآلخر 

من جانبه، فقرر وضع جهاز ناري ينتج عنه املوت أو الجروح البالغة عند وقوع العتداء أو خطره الحقيقي، وعزم أحد 

ابه من حوض السمك املوجود بحديقة منزلهونجم عنه اقتحام الدخيل انفجار اللصوص رسقة الحديقة ليال واقار 

الجهاز وتحطم ساقه اليمنى،  فتقدم "اللص" املصاب بدعوى مدنية قصد املطالبة بالتعويض عن ما أصابه من 

 هرضر، وقد رفضت املحكمة دفع املدعى عليه )املدافع( الذي متسك بوجود حالة الدفاع الرشعي وحكمت علي

، وأخذت يف اعتبارها دفع املدافع 368بفرنسا ألغت الحكم  Dijonبالتعويض املايل، غري أن محكمة الستئنا  

مبامرسة حق الدفاع الرشعي، ومن أهم الحيثيات الواردة يف هذا الحكم ما ييل: حيث إن املقتضيات الواردة يف 

ه نزل مسكون أو توابعه أثناء الليل، يتحقق معق2ج2  تعد قرينة قانونية مهمة، ألن التسلق لحائط م 329الف2 

العتداء أو خطره الحقيقي فيلزم ملن يتهدده ذلك العتداء أن يدفعه بالوسيلة املتيرسة له يف تلك اللحظة، كام أن 

عبارات هذه املادة تطبق ليس عىل الحالة التي يثبت أن فعل التسلق قد بدأ وإمنا أيضا عىل تلك الحالة التي يكون 

 يها التسلق قد تم، وأن خطر العتداء أصبح أكرث تهديدا2ف

                                                           
 370م.س، ص محمد سامي النصراوي: شرح قانون العقوبات "لقانون العقوبات الليبي"، 366

Caen-Req. 25 mars 1902, S. 1903.1.5, note Lyon367 

 497ص محمد نعيم فرحات: النظرية العامة لعذر تجاوز حدود الدفاع الشرعي، م.س، 368
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وحيث إنه ل ميكن أن ينسب خطأ ما، لشخص املدافع الذي انتهكت حرمة مسكنه يف ظرو  تشكل خطورة 

ألمنه، ومن ثم ليس من الواجب عليه أن ينتظر حدوث أفعال إجرامية جديدة تعد أكرث جسامة من التسلق خالل 

 الليل2

الك مل يكن بوسعه التأكد بشكل تام من وسائل اللص املعتدي التي يستخدمها يف امتام غرضه وحيث إن امل 

ع نغري املرشوع، مام يؤرش عىل عدم تجاوز حدود دفاع املالك، وخصوصا لتزامنه مع ظر  الليل الذي بطبيعته مي

  تقدير ومالحظة ظرو  العتداء2

 وبالتايل ل يهمنا كثريا أن نبحث يف مدى تدخله شخصيا يفوحيث أنه قد تقرر للاملك حق الدفاع الرشعي، 

الوسائل املستعملة  لرد العتداء الحقيقي أو خطره، فيستوي له أن يحمي نفسه أو ماله بوضع جهاز يعمل بشكل 

 آيل، ما كان له الحق أن يفعله هو بيده2

لق، سبق، وليس يف لحظة التسغري أن ما ميكن مالحظته بهذا الخصوص هو أن وضع الجهاز قد تم بشكل م

بغرض وقف العتداء أو خطر وشيك الوقوع، خاصة أن املالك مل يكن قد حذر بإعالن سابق عن وجود أجهزة الدفاع 

إعجابا كبريا بحيثيات هذا الحكم، واعترب السادة  369وخطورتها، لكن رعم ذلك فقد أبدى بعض الفقه الفرنيس

 املجتمع، وامتالكهم ناصية املعرفة التامة بهذا الخصوص2 "القضاة" هم املدافعني الحقيقيني عن

 Amiensوهناك قرارات أخرى قبلت الدفاع الرشعي عن طريق الوسائل اآللية، منها حكم محكمة السئنا  

، والذي يؤيد استعامل الوسائل اآللية يف الدفاع عن املمتلكات العائدة لألفراد، حيث 370م49.5فرباير  23الصادر يف 

أحد املالك بإحداث جروح مع سبق اإلرصار والارصد وحمل السالح، ألن منزله سبق أن رسق عدة مرات، إىل  اتهم

جانب تعدد أفعال الرسقات بنفس الحي الذي يسكنه، وبعد إخبار جهاز الرشطة بهذه الوقائع، قام بوضع جهاز آيل 

داء، وحدث أن دخل شاب مل يتجاوز عمره يف ركن داخل إحدى حجرات منزله ينطلق منه الرصاص فور وقوع العت

سنة ليال محاول الرسقة فانفجر الجهاز املثبت وأصيب عىل إثره بطلق ناري يف ساقيه، وسبق له أن ارتكب  45

 أفعال رسقة سابقة بنفس الحي2 

أت شغري أن املحكمة قضت برباءة املالك، واعتربت أنه قام مبامرسة حق الدفاع الرشعي عن مسكنه بعد أن ن

له رضورة حالة، وأن رد فعله الدفاعي كان متناسبا وأفعال العتداء، ومن ثم فالدفاع قائم وليس هناك أي تجاوز 

 3712لحدوده

وهكذا نجد أن القضاء الفرنيس منذ البدايات األوىل لربوز هذا الشكل الدفاعي املستحدث، قد أبدى جرأة 

ها القضاء املالكني ي عامل بــوضوع، متثلت يف العناية الفائقة التكبرية يف معالجة اإلشكالت املتفرعة عن هذا امل

                                                           

Bouzat: op.cit, pP. 369   027 

RSC, 1965, p 421 ,Amiens 23 Fevrier 1965, RSC, 1965, p 421Les exemples sont rares: Tri. CA 370 

Hugueney Louis: RSC, 1965, p 421371 



 

 

127 

 9102 دجنبر 51العدد 
 

القضايا،  ة غالبا ما تحفظ هذهــة كانت النيابة العامــــــــي البدايـــــــــالذين يستعملون هذا النوع من الدفاع، وف

تهمني "املدافعني" برأوا املحايا غالبا ما كانوا يصنفون من بني اللصوص الخطريين، وبالفعل فإن القضاة ــألن الض

د ـــم اعتم4912ويف قرار  3722قا مطلقاــق2ج2 2ق، الذي يجعل من الحق يف امللكية ح 329اعتامدا عىل الف2 

 ، 373م4241من ق2ج2  ل  329عىل الفصل 

م، 4911مارس  .2م، وقرارات غرفة الجنايات ملحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 4911مارس  29وكذلك قضية 

، وتتلخص هذه القضية يف أن مالكا كان ضحية رسقة حقول السمك التابعة له 374جتهاد قضايئ رائدأسست ل 

ملرات متعددة ومتكررة، فوضع فخاخ يف محميته غري أنه لحظ عدم فعاليتها، خصوصا الت التسلالت الليلية غري 

تداء، فاملدافع الشخيص لدفع الع املربرة والتي ل تستند ملقتىض قانوين عام أو خاص، فرد فعل، فعوض التدخل

بحث عن حامية ممتلكاته عن طريق استخدام آلة تعمل آليا لتقوم مبا له الحق يف القيام به يدويا، وهو نفس 

 3752م4929نونرب  24ببلجيكا يف قرارها املؤرخ يف  Liégeالتوجه الذي أرسته محكمة 

لية، بل األساس الذي اعتمد هو سبب وضع هذه بالنسبة للقضاء أسس ملبدأ عدم أهمية أجهزة الدفاع اآل

األجهزة، أي وضعية العتداء التي دفعت الفرد للرد، بالنسبة لبعض املعلقني عىل مثل هذه القرارات انتقدوا بشدة 

 3762الذي اعترب مثل هذه القرارات غري مقبولة  .Vabre -de-Dالقرارواعتربوه مواقف قضائية راديكالية، ومنهم 

ركزية لهذا اإلشكال تكمن يف معرفة إىل أي مدى ميكن أن يذهب املالك يف حامية مسكنه: هل النقطة امل

 ميكن أن يفعل ما يريد يف منطقته؟

لقد أسس الجتهاد القضايئ ملبدأ رشعية الدفاع بالوسائل اآللية عن األموال، وفقا لضوابط صارمة منها عنرص 

  .377مرعاة الظرو  الخاصة للهجومالتناسب بني عمليتي الدفاع ضد العتداء مع 

                                                           

J. Pradel: la defense automatique des biens, op.cit, p 217 372 

L’affaire Jeufosse C d’assises d’Evreux, 18 décembre 1857, Journal des débats 19 et 20 Décembre 1857, France, 373

V. aussi, Journal de Toulouse, N° 349, 18 Décembre 1857 

Dijon 21 mars 1900, D. 1901.2.475, qui infirma une decision du Tribunal civil saisi de l’action en dommage et 374

interest intentée par le voleur et qui avait condamné le propriétaire en rejetant le fait justificatif de légitime 

defense, arret du 25 mars 1902, S.1903.1.1, D. 1902.1.356 

199 –Jurisprudence belge, Cour de Cassation, p195  375 

https://www.law.kuleuven.be/lib/plone/tijdschriften/cassatie/1905/1.pdf 

201 -8  –jour le: 9  –a  –Mise 8 

R. Payen: De l’emploi d’engins automatiques pour la défense des proprieties et de la responsabilité pénale,  376

Paris, 1905, p 233 

iminelle, Cour de Cassation, arretRéminiac, crim. 19 Février 1959, D. 1959, p 161, RSC, 1959, p 839, Cassation Cr377

19 Mai 1904, France  

https://www.law.kuleuven.be/lib/plone/tijdschriften/cassatie/1905/1.pdf
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 الفقرة الثانية: االتجاه الرافض

من أهم األحكام الصادرة يف هذا الشأن واملصنفة يف خانة رفض استعامل الوسائل اآللية يف الدفاع، نجد 

، حيث وضع أحد ماليك محل 378م 1969أبريل 21"الغرفة الجنحية" الصادر يف  Provence -En-Aixحكم محكمة 

لف إحدى النوافذ املحكمة اإلغالق مدفعا آليا مملوءا بالطلقات النارية، وقد أعلن للامرة عن وجود املدفع تجاري خ

داخل املسكن، قاصدا بذلك تحذير اللصوص من رسقة املكان، وكان الجهاز يعمل آليا، فبمجرد اللمس البسيط 

طلقة ، فلمست يده السالح الناري فأصيب بيحدث إطالق العيار الناري، وذات مساء مر أحد األشخاص حسني النية

نارية فقتل عىل الفور، فأصدرت املحكمة قرارها بإدانة املالك بارتكاب جنحة القتل الخطأ، دون قبول الدفع الذي 

متسك به املتهم من مامرسة حقه يف الدفاع الرشعي، غري أن ما يعاب عىل هذا الحكم اقتناع املحكمة بتحقق 

ية، دون نقاش مدى توافرعنارص ورشوط الدفاع الرشعي لتحدد بعد ذلك مسؤولية املتهم عىل الجرمية غري العمد

 3792الوجه الصحيح

أكتوبر 8"الغرفة الجنحية" بفرنسا الصادر بتاريخ  Toulouseكام نشري أيضا  يف هذا اإلطار أيضا لحكم محكمة 

نزله، تعرضت لرسقات متعددة فقرر ، والتي تتلخص يف امتالك أحد األشخاص لحظرية طيور داخل م380م49.9

وضع حد للرسقات املستقبلية املحتملة، من خالل وضع سالح ناري عبارة عن بندقيتني بداخلهام أعرية نارية، 

ووجههام ناحية باب دخول الحظرية، إذ تطلق النار مبجرد فتح الباب عن طريق استخدام جهاز خاص يف ذلك، 

بقصد رسقة بعض الطيور، وعندما بدأ بفتح الباب اشتغل الجهاز مطلقا  وقد حدث أن دخلت سيدة مبعية شخصني

عيارا ناريا فأصابها بجراح2 فقدم املالك للمحاكمة، لتتم إدانته بجرمية الرضب والجرح العمدي، ورفضت املحكمة 

ىل الك مل يعمل عالقانون الجنايئ الفرنيس، معللة حكمها بكون امل  329متسك املدافع بالقرينة الواردة يف الفصل 

 التنبيه عن طريق اعالن واضح بوجود جهاز خطري مبسكنه، وكذا ترك الباب الخارجي ملسكنه مفتوحا2

ومن بني ما ورد يف الحكم، أنه ثبت  ،381م1978نونرب  9الصادر يف  Reinsوكام نجد أيضا حكم محكمة جنح 

م، وأنه تقدم بشكاوى مسجلة لدى 1976م و 1966للمحكمة أن مسكن املدافع قد تعرض للرسقة عدة مرات ما بني 

م اضطر لتخاذ الحتياطات 1975الرشطة، غري أن مرتكبي هذه الرسقات مل يتم التعر  عليهم، ويف مستهل سنة 

الالزمة لحامية مسكنه من العتداءات املتكررة، مام اضطره إىل نصب جهاز مذياع مفخخ "ترانزستور" بحيث إذا 

لنفجار بعد تسعني ثانية، وعىل هذا األساس اعتقد املدافع أنه مل يرتكب أي خطأ من حرك من مكانه يحدث ا

جانبه، ألنه اعتقد أن املادة املحشوة بقلب املدياع لن تحدث القتل أو الجرح الشديد، إىل جانب إخفاء جهاز املدياع، 

                                                           

375Provence, France, 6 Octobre 1969, RSC, 1970, p 851, et RSC, 1970, p  -en–Tribunal correctionnel, Aix 378 

Legal, RSC, 1970, p 374II, 159, RSC, 1970, p 97,-Trib. Corr. Aix, 21 avril 1969, Gaz. Pal. 1969379 

use, France, 15 Novembre 1979 Tribunal Corr. Toulouse 8 octobre 1969, RSC, 1970, p Cour d'appel de Toulo380

851, V. RSC, 1977, p 334,15 Octobre 1980, B. N° 261 

P. Bouzat, JCP, 1979, 19046 II381 
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خطر املوت، كام رصح بعدم   –مع وضع لوحة داخل ملكيته ومكتوبة بشكل واضح ورصيح متضمنة ممنوع الدخول 

 توقعه حدوث نتيجة القتل التي أحدثها الجهاز ألحد اللصني، والجروح البالغة ألحدهام اآلخر2

، أن ناقش هذا اإلشكال يف القضية التالية "مالك كان ضحية 382م4925فرباير  23لقد سبق لقرار قضايئ يف 

مسة ندقية صيد مملوءة بالرصاص، فدخل طفل يبلغ خمحاولة رسقة سابقة، فثبت يف منزله مخلعة وضع عليها ب

عرشة سنة ليال عرب سالليم املنزل فجرح يف ركبته، فرفع األمر للقضاء ليقر بعدم تناسب بني رد الفعل الدفاعي 

 واملصالح املحمية2

 الفقرة الثالثة: تقدير العمل القضائي

ام قضائية رائدة ومؤسسة يف هذا التجاه من إن املالحظة األساسية التي يجب اإلشارة إليها هو غياب أحك

طر  القضاء املغريب بشأن الدفاع اآليل لألموال، أما فيام يخص دراسة القرارات القضائية املقارنة املتعلقة بالدفاع 

العنيف عن طريق املعدات األتوماتيكية، فإنها تسمح بالحديث عن رشطني مفروضني عىل مستعميل املعدات 

 بغرض تجنب أكرب قدر ممكن من النزلقات املتكررة نتيجة أتوماتيكية الرد2األتوماتيكية 

، فمستعميل 383املوضوع من طر  القضاة يهم بالخصوص اإلعالم واإلخبار بوجود فخ ناري فالرشط األول: 

خ، ف هذه الفخاخ يجب عليهم أن يثبتوا يف عني املكان إشارات واضحة من قبيل لوحات أو كتابات تشري إىل وجود

وهذا الرشط يسمح مبعرفة الحالة الذهنية للشخص الذي يثبت اآللة الدفاعية، حول ما إذا كان يقصد عمدا جرح 

اللص املحتمل أم ل، ألن عدم التحذير من وجود آليات أو معدات تربر النية املبيتة املتمثلة يف الرغبة الحقيقية 

ا بإنسان مسؤول وواع بالنزلقات املمكنة، وهو ما يتوضح جليإلصابة الهد ، أو عىل العكس من ذلك يتعلق األمر 

 من خالل أخذ الحتياطات الالزمة2

الذي وضع من طر  القضاة هو أخذ ترصيح من البلديات عىل غرار الترصيح اإللزامي  أما الرشط الثاين: 

 3842املفروض عىل ماليك الكالب الخطرية

استعامله من طر  الخواص، نجد القضاة يبحثون يف ما إذا  وفيام يخص وظيفة الفخ والغاية منه وظرو  

كان الستعامل يتطابق مع إرشادات املصنع، ويف حالة ما إذا كان الستعامل غري متطابق مع إرشادات الستعامل 

فإن الخطأ غالبا ما ينسب للشخص الذي قام بتثبيت الجهاز، ويف أغلب األحيان يكيف فعله خطأ نتيجة عدم 

                                                           

RSC, 1965, p 421382 

D 383 .P. CHairoff: le guide de la légitime 5, 2 –défense, RPN, N° 109, 1979, p 17 -légitime défense et autoGuy: 

defense: protégez-vous, protégez vos biens, op.cit, p 149 

, N° 261Publié au bulletin, du 15 octobre 1980,  92653-N° de pourvoi: 78Cass.Crim.,  384 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007061411 

Mise – a – jour le: 17 – 04 - 2018 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007061411
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، ولذلك فإن احارام مختلف هذه الرشوط يعترب رضورة حتى يف حالة انتفاء أي خطأ، خصوصا 385اه أو اإلهاملالنتب

وأن مثبت اآللة ل يكون تحت أي ضغط ويترص  بهدوء ويف كامل قواه وغري خاضع ألي حالة ضغط أو استعجال 

 3862حيث مشاعر الخو  والقلق تسود وتؤثر عىل العقل وفعاليته

ن القضاء الفرنيس، يتشدد يف التأكد من وجود مربر لستعامل الدفاع اآليل، كام يوجب عىل وهكذا نجد أ 

مستعمليه أن يتخذوا الحتياطات الالزمة لعدم إصابة غري املعتدي، وضامن ما أمكن أن ل تصيب آلته إل املعتدي 

ام هذه الحتياطات املطلوبة، ، ويف حالة عدم احار 387حتى يبقى هذا الشكل من الدفاع يف نطاق الدفاع الرشعي

فإن املستعمل يدان أو عىل األقل "يالم" بعدم النتباه واإلهامل، مام يؤسس لتكييف فعله عىل أنه جناية أو جنحة 

، فالقضاة الذين يقدرون وجود إهامل أو تهاون متعمد، فإنهم ل ميتعون 388غري إرادية مام يحرمه من الدفاع الرشعي

عي ويكيف فعله بأنه فعل غري إرادي، وبدراستنا لبعض القرارات يف هذا الشأن تبني لنا أنه يف املتهم بأي مربر رش 

 3892بعض الحالت اإلهامل يؤدي إىل تكييف غري عمدي ويف حالت أخرى يكيف بأنه جرمية أو جنحة عمدية

سمح ملستعملها شكل يويف رأينا، ل بد من التمييز بني آلت الدفاع األتوماتيكية التي تستعمل يدويا وب 

التحكم فيها، فهذه اآللت ل تطرح أي إشكال ويرسي عليها حكم األسلحة التقليدية، وبني اآللت األتوماتيكية 

التي يتم إعدادها بشكل مسبق من أجل مواجهة العتداء املستقبل، والتي يفقد مستعملها التحكم فيها مبجرد 

من شأنه إطالق النار عىل من يقوم بفتحها، فهذه اآللت تثري صعوبات  برمجتها، كمن يضع سالحا ناريا يف خزانة

 يف اعتبارها حالة للدفاع الرشعي من عدمها2

 ول ميكن لهذه الصعوبات أن تنجيل إل بالجواب عىل التساؤلت التالية2

                                                           

N° de pourvoi:  , du mardi 18 janvier 1977, Provence, 21 avril 1969, GP 1969.2.159, Cass. Crim.-en-Trib. Corr. Aix385

 Publié au bulletin N° 21 12591-76 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007062695 

Mise – a – jour le: 13 – 04 - 2018 

J. Pradel: 386"ense automatique des biensla déf", op.cit, p 228 

العقوبة والتدبير  –المجرم  –الجريمة  –عبد السالم بنحدو: الوجيز في القانون الجنائي المغربي "المقدمة والنظرية العامة  387

 023الوقائي"، م.س، ص 

-N° de pourvoi: 66 di 16 février 1967Cass. Crim. du jeuArretCousinet 16 Février 1967, RSC, 1967, p 659 et 854, 388

Publié au bulletin N° 7092071 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007058652  

Mise – a – jour le: 14 – 04 - 2016 

J. Pradel – A. Varinard: Les grands arrets du droit pénal général, Dalloz, 2001, p 22  

Provence 21 avril 1969, RSC, 1970, 97, Tribunal Corr. Toulouse 8 octobre 1969, RSC,  -en-Tribunal Corr. Aix389

1970, p 851 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007062695
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 ألتوماتييكهل كان باإلمكان اللجوء إىل وسيلة أخرى لدرء العتداء؟، وهل الرضر الذي أحدثه الدفاع ا

يتناسب مع خطورة العتداء؟، ثم هل تم اتخاذ جميع التدابري التي تحذر من الخطر الذي ميكن أن يتعرض له 

 املعتدي؟

وبالرجع إىل توجه القضاة يف هذا املوضوع فإنه يف حالة وفاة الذخيل املعتدي، فإن القضاة غالبا ما يكيفون 

، حيث نجد 390ل بدون عقاب، وهذا اإلهامل أيضا له نتائج خطريةالفعل بأنه غري عمدي بهد  عدم ترك اإلهام

قضاة محكمة النقض الفرنسية يتعاملون بحساسية مفرطة مع املمتلكات املرسوقة التي يعرث عليها بحوزة املتهم، 

الحديث عن  اوالتي تؤدي إىل إدانة املتهم بعقوبات ثقيلة، بينام ل يتعلق األمر سوى بعدم النتباه2 غري أنه ل ميكنن

، بني تراجع الجتهاد القضايئ وتبني مقابل ذلك تكييف 391م4912نونرب  9مبدأ ثابت فيام يتعلق بهذا املوضوع، فقرار 

 الفعل عىل أنه قتل وجرح عمديان، فام املعيار املستعمل يف تبني هذا التكييف؟

وضة عىل ن يف وقائع التوازل املعر يبدو أن القضاة يعريون كثريا من الهتامم لسلوكات املتهم، كام يبحثو 

أنظارهم، ويدققون فيام إذا كان تثبيت الفخ حركته إرادة ورغبة يف القتل والجرح، أم أن األمر يتعلق بعدم النتباه 

 جاء ما ييل: 392م1978نونرب  9ل  Legrasفقط، وهكذا يف قضية 

قتل أو يتضمن إرادة متعمدة سواء للإن صناعة وتثبيت الفخ يشكالن قرينة خطرية عىل أن الفعل عمدي، و 

 عىل األقل الجرح2

ومهام كان املعيار املستعمل من طر  القضاة فإن الفقه وجه انتقادات لدعة تاركز خصوصا عىل عدم توافق 

الدفاع الرشعي مع الجرائم غري العمدية، كام أن أسئلة كثرية تثار أيضا فيام يتعلق بالجرح غري العمدي فهل تعترب 

 األفعال كجنح عمدية أو غري عمدية؟هذه 

، اعتربوا أن مسؤولية شخص عن ورشة بناء أو مبنى 393ويف هذا اإلطار نجد جل الباحثني يف هذا املجال

معرض للخطر مامثلة ملسؤولية املالك الذي يستعمل الفخاخ، ففي الحالة األوىل فإن جرمية القتل أو الجرح غري 

يف حالة ما إذا مل يعمد املالك إىل األخذ مبحاذير لزمة واحتياطات رضورية،  العمديني، ل ميكنها أن تثبت إل

من أجل تجنب كل حادث أو مل يعمل عىل تسييج الورشة، ويف حالة ما إذا أخذت كل هذه الحتياطات فإنها تنفي 

تحمل مسؤولية أن ي مسؤولية املالك، ألن الذي يقتحم ويتسلل لهذه األمكنة بالرغم من التحذيرات واملخاطر عليه

مخاطرته، ونفس املنطق يرسي بشأن املساكن التي تتعرض لنتهاكات غري مرشوعة من طر  دخالء يضمرون نية 

                                                           

J. Pradel: 390"la défense automatique des biens", op.cit, p 222 

es, France, publié au RSC, 1979, p 329Affaire M. legras, CHambre criminelle, 9 Novembre 1978, Troy 391 

Affaire M. legras, op.cit, p 329392 

P. Lamau393 :La place de la victime dans le procès pénal, Mémoire du Master en Droit pénal et sciences pénales, 

l’Université Panthéon-AssasParis-II, 2009-2010, p 74-76 
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، بالنسبة لفقهاء أخرون فإن 394إجرامية2 فاملالك له الحق يف منع دخول أي كان وضامن عدم العتداء عىل منزله

لفخاخ األتوماتيكية فهم يخاطرون إراديا بإمكانية القتل أو تكييف الغري العمد غري مطروح، ألنه من يثبت ا

 3952الجرح

واملالحظ أن الدفاع اآليل عر  تغريات مختلفة حسب الزمان، ففي البدايات األوىل الدفاع الرشعي عن طريق 

تقدير  اآللت األتوماتيكية كان مقبول سواء أخذت الحتياطات أم مل تأخذ، حيث مل تكن تشكل معيارا أساسيا يف

2 وهكذا نجد أن 396الوضع، ويف حقبة لحقة أصبح هذا النوع من الدفاع مرفوضا بالرغم من أخذ كل الحتياطات

، فتحت املجال أمام مرحلة ثالثة جعلت من أخذ الحتياطات الالزمة يف عملية الدفاع اآليل معيارا Legras397قضية 

يرتبط أساسا بقبول أو رفض الدفاع الرشعي عن طريق  أساسيا لقبول الدفاع: فوجود الدفاع الرشعي من عدمه

 املعدات األتوماتيكية، وإن تقدير رشعيته يتعلق بكل حالة عىل حدة2

وعليه فإن الفقه والقضاء ارتكزوا أساسا يف قبول الدفاع الرشعي عن طريق املعدات اآللية، عىل العناية والحذر 

ض الفقه ذهب إىل حد اعتبار املتطفل أو باألحرى املتدخل وحده املبذولني من طر  املثبت املدافع، كام أن بع

املسؤول عن الجرح أو القتل، واملسؤول عن أي يشء قد يحدث له2 فمن يقدم عىل املخاطرة باقتحام ممتلكات 

 ق، عليه أن يقبل نتائج أفعاله ومغامراته، كام أن الجدال املتعل398الغري، املحمية بأجهزة تصنف خطرية إىل حد ما

بالحامية عن طريق الوسائل اآللية مستمر إىل اليوم، صمت املرشع يف سياق كهذا أمر غري مفهوم وغريب يف 

اآلن نفسه، خصوصا وأن فرصة إنهاء الجدال، وإقصاء كل الشكوك حول املوضوع قد أتيحت له غداة إعداد مرشوع 

 املدونة الجنائية الجديدة2

 خاتمة: 

يل ملبدأ الدفاع الرشعي عن األموال، ل ينص بشكل رصيح عىل أسلوب الدفاع وهكذا يتضح أن التدوين الحا

اآليل عن األموال، ويتجسد هذا األمر من خالل وجود فراغ ترشيعي عىل مستوى النص القانوين املؤطر ملبدأ الدفاع 

ادئ قضائية مؤسسة نها مبالرشعي عن األموال، الذي يعترب من القضايا التي ل زالت يف طور التطور، ومل تتبلور بشأ 

من طر  القضاء عموما املغريب عىل الخصوص، كام يعترب هذا الشكل الدفاعي من املواضيع التي مل تحظى 

بنقاش فقهي معمق، باستثناء وجود إشارات عابرة، وهو ما يؤرش عىل تعاظم اإلشكالت املتعلقة بهذا األسلوب 

                                                           

Lyon, J. Desvigne, 1952, p 131, R. Payen: De  t pénal spécial appliqué à l'information, Éd.L. Lambert: Droi394

l’emploi d’engins automatiques pour la défense des proprieties, Paris, 1905, p 67 

E. Lepointe: lediagnostique judiciaire des faits justificatifs, RSC, 1969395 

39650Provence, GP 1969.2.159: le propriétaire d’un cabanon avait installé deerriére -en-1969, Trib. Corr. Aix avril

un volet un canon avertisseur chargé de poudre ainsi qu’une inscription sur le volet prévenant de la présence d’un 

piége à feu, un étranger tentant d’ouvrir le volet reçu la décharge en plein cœur., V. 8 Octobre 1969, RSC, 1970, 

p 851 

Cour d’appel Troyes, chambre criminelle, affaire M. Legras, 20 Novembre 1982, France397 

80 -défense, GP, T. 1, 1979, p 74 -G. Denis: légitime defense et auto398 
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  عىل استعامل التقنيات اآللية الحديثة  لتأمني أموالهم منالدفاعي املستحدث سيام يف ظل إقبال املالكني

العتداءات اإلجرامية التي تطالها، كام يشكل هذا األسلوب أحد تجليات التطورات التكنولوجية وعالقتها باملال 

تطلب ت والقانون الجنايئ، وعدم صالحية املقتضيات القانونية الكالسيكية يف معالجة حالت الدفاع اآليل، والتي

تدخال ترشيعيا لتأطري هذه املامرسات الدفاعية وإمداد القضاء بآلية قانونية لضبط استعامل الوسائل اآللية يف الدفاع 

عن املال2 مام يتوجب معه تدخل املرشع يف تأطري الدفاع اآليل عن األموال ضمن مدونة القانون الجنايئ، خضوعا 

اءات الجنائية الواجبة التطبيق، متى ثارت واقعة الدفاع اآليل عن األموال، ملبدأ رشعية الجرائم والعقوبات، واإلجر 

 ومعالجة آثارها املختلفة فيام يخص أطرا  الخصومة الجنائية واملدنية
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 الجنايئ القانون مرشوع ضوء يف بديلة كعقوبة العامة املنفعة ألجل العمل

 بديلة كعقوبة العامة المنفعة ألجل العمل

 الجنائي القانون شروعم ضوء في 

 
 الخاص القانون في دكتوراه

 

مرشوع القانون الجنايئ، يعد يف جزء كبري منه رائد يف تبني سياسة جنائية حديثة  زاوجت بني الخصوصية 

ن الجنايئ، ويف و املغربية والنفتـاح عىل التجارب املقارنة، وذلك من خـالل إدراج العقوبات البديلة يف مرشوع القان

هذا الصدد فإن القيمة العقابية واإلصالحية التي تتمتع بها العقوبات البديلة باعتبارها وسيلة للعقاب والتأهيل، 

تنسجم بشكل كبري مع شخصية الجاين وخطورته اإلجرامية وطبيعة اإلجرام املوجه له أيضا، كانت عامال رئيسيا 

هذه العقوبة كبديل من الحبس القصرية املدة، يهد  تجاوز سلبياته، دفع العديد من الترشيعات إىل األخذ ب

والتخفيف من اكتظاظ املؤسسات السجنية، وفق مقاربة عقابية تأهيلية، يعد العمل من أجل املنفعة العامة بديال 

ا دعى إليه الفقيه منمهام للعقوبات السالبة للحرية القصرية األمـد، وهـو ليس وليد تطور السياسة العقابية الحالية، وإ 

اإليطايل "بيكاريـا" منذ أمد، بحيث اعترب هـذه العقوبة مناسبة للمذنب من خالل خدمته للمجتمع من أجل إصالح 

الستبداد الذي مارسه لخرق العقد الجتامعي، ويف جانب آخر نظرا ألهمية هذه العقوبة أكـدت عليها العديد من 

، وكذا 4951لدويل الثاين عرش لقانون العقوبات املنعقد يف لهاي خالل غشت املؤمترات الدولية منها املؤمتر ا

، حيث اعتمدت الترشيعات العقابية 49.1املؤمتر الثاين لألمم املتحدة ملكافحة الجرمية ومعاملة املجرمني يف لندن 

ه وإدماجهم هيل املحكوم علياملقارنة هـذا البديل يف صوره الحديث بإحدى اآلليات ملكافحة الظاهرة اإلجرامية، وتأ 

 400، وهـو السبب الذي دفع الترشيعات العقابية املعارصة لتبني هذه العقوبة البديلة399داخل املجتمع يف الوقت ذاته

من هنا سو  نطرح الشكال التايل مدى فعالية نظام العمل من أجل املنفعة العامة للتخفيف من أزمة السياسة 

 العقابية؟

 يمة العقابية للعمل من أجل المنفعة العامة: القالمبحث األول

                                                           
نوسي : تشغيل السجناء في المغرب بين القانون والواقع، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، الطبعة األولى عبد الجليل عي 399

5105. 

 من المؤتمرات التي نـادت بذلك : 400

ماد والذي كان من توصياته، اعت 0792مؤتمر األمم المتحدة الخاصة للوقاية من الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في جنيف سنة  -

 تدابير بديلة عن السجن تكون أكثر جدوى وأثر في تأهيل المحكوم عليهم.

، وقد تم تخصيص حلقة من 5101مؤتمر األمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي انعقد في البرازيل سنة  -

لدول بتحديث أنظمتها الوطنية واتخاذ إجراءات العمل حلقاته لمناقشة إشكالية اكتظاظ السجون وكان من توصياته توجيه دعـوة إلى ا

 ببدائل االعتقال والحبس ومن بينها الخدمة المجتمعية.
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يعترب العمل من أجل املنفعة العامة من أهم بدائل العقوبة السالبة للحرية القصرية املدة وقد أخذت به أغلب 

الترشيعات العقابية املعارصة،  رغم أنها اختلفت يف تطبيقه، بحيث اعتربته بعض األنظمة كعقوبة أصلية يف حني 

 نظمة بوصفه عقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية القصرية املدة2طبقته بعض األ 

 المطلب األول: ماهية عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة

يعد العمل للمصلحة العامة أو للمنفعة العامة أو العمل لخدمة املجتمع أحد بدائل الحبس القصري املدة، وهـو 

 ابية التي تطبق عىل الجناة خارج املؤسسة العقابية2يف الوقت ذاته أحـد أساليب املعاملة العق

إلـزام الشخص املحكوم عليه أو املسلوبة حريته بالقيام  "فقد ذهب البعض إىل تعريف هـذا النظام بأنه : 

بأعامل معينة لخدمة املجتمع بدون مقابل خالل املدة التي تقررها املحكمة أو النيابة العامة، وذلك يف الحدود 

إلـزام املحكوم عليه بالشغل مجانا خدمة للصالح العام يف  "2 كام عر  هـذا النظام بأنه : 401"عليها قانونا  املنصوص

2 كذلك فقد عرفه 402"إحـدى املؤسسات العامة أو الجمعيات عـددا من الساعات خالل مدة معينة تحدد يف الحكم 

تقررها دمة املجتمع بدون مقابل خالل املدة التي ستكليف املحكوم عليه بالقيام بأعامل معينة لخ "البعض بأنه : 

 4032"املحكمة، وذلك يف حدود املنصوص عليها قانونيا 

ويالحظ أنه وإن كانت هذه التعاريف تختلف يف ألفاظها إل أنها متفقة يف دللتها فهي تدور حول تكليف 

 وابط املبينة قانونا2املحكوم عليه بعمل يعود بالنفع عىل املجتمع يف أوقات معينة، وفقا للض

بالقيام  –وافقة مب –ويعد عقوبة زجرية، تهد  إىل تعويض العقوبة البدنية، وتتجىل يف قيام املحكوم عليه 

تلك " 2 كام عر  بكونه : 404بعمل غري مؤدى عنه لفائدة الجامعات أو املؤسسات العمومية أو الجمعيات ملدة معينة

ام الجاين بالقيام بالعمل يف إحدى املؤسسات الحكومية بعدد معني من العقوبات البديلة التي تقوم عىل إلـز 

الساعات، خالل فارة العقوبة سواء بصفة يومية أو لعدد معني من األيام خالل أشهر يحددها الحكم الصادر، والذي 

عدد ساعاته و  يحدد كذلك املؤسسة التي سيقوم املحكوم عليه بتنفيذ الحكم بها، وكذلك منط العمل الذي سيقوم به

والفارة التي يجب عليه إمتام تنفيذ تلك الساعات ويجب أن يحدد القايض نوع العمل الذي سيلزم به املحكوم عليه 

بأدائه يف ضوء دراسته لخربات الجاين ومهارته الفنية وقدراته البدنية والصحية والنفسية ومؤهالته العلمية التي 

 4052يبينها ملف دراسة الحالة

                                                           

: 159. : Les traisvisayes du travail d’mterel généra rev.sc.Crim, 1989, P P. Coouvart401 

ظام العقابي المعاصر مقارنا بالنظام العقابي اإلسالمي، محمد أبو العال عقيدة : أحوال علم العقاب، دراسة تحليلية وتأصيلية للن 402

 .437، ص : 0772دار الفكر العربي، الطبعة الخامسة، سنة 

 .348، ص : 0772شريف سيد كامل : علم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األولى  403

 75، ص : 5100، دجنبر 54المنفعة العامة، مجلة اإلشعاع، العدد بوجمعة الزناكي : بدائل العقوبات السالبة للحرية الشغل من أجل  404

– 73. 

عبد الرؤوف حنان : العمل العام كبديل عن عقوبة الحبس، مذكرة مكملة من مقتضيات نيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص  405

 .40ـ ص : 5104 – 5103امعية : القانون الجنائي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة الج
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أن العمل ألجل املنفعة العامة يتم برضاء املحكوم عليه، عالوة عىل أنه يختلف يف مسألة األجر، مع العلم 

فبعض الترشيعات تجعل العمل غري مؤدى عنه، وبعضها جعله مبقابل مبلغ قليل2 ولعل هـذا التباين يف هذه الناحية 

 راجع إىل اختال  الترشيعات2

 ويتجىل هـذا العمل عـادة فيام ييل :

 شاركة يف أعامل يدوية أو مهنية2امل -

 املشاركة يف حمالت نظافة البيئة بالتشجري والتنظيف من األعشاب الضارة2 -

 القيام بأعامل وأنشطة ثقافية ملصلحة الجامعة أو املؤسسة العمومية222 -

 صيانة وتجديد املباين ) الطالء، النجارة، الكهرباء222 (2 -

عات هذه العقوبة للجنح التي ل تكتيس خطورة كبرية، فهناك ترشي والجدير بالذكر أن جل الترشيعات خصصت

استبعدت جرائم العنف الخطري وجرائم العرض وهناك من الترشيعات التي استبعدت الجرائم املقارنة بحالت العود 

 ) املغرب من خالل مسودة مرشوع القانون الجنايئ (2

ة املدة متعددة ام بصفته بديال عن العقوبات الحبسية القصري إن التعريفات التي أعطيت للعمل لفائدة النفع الع

بارة عن عقوبة العمل للنفع العام هو ع "ومتنـوعـة، وعليه ميكن اختيار التعريف التايل للعمل لـفـائدة النفع العام : 

لفائدة  بدون أجـر بعد موافقته 406صادرة من جهة قضائية مختصة، تكمن يف إلـزام املحكوم عليه القيام بعمل

املجتمع لـدى مؤسسة عمومية بدل من إدخاله ملؤسسة عقابية لقضاء عقوبة سالبة للحرية قصرية املدة وذلك بعد 

 4072"تحقق رشوط حـددهـا القانون 

وتبدو أهمية نظام العمل لخدمة املجتمع يف كونه وسيلة إضافية من وسائل الكفاح ضد مساوئ العقوبات 

رة دة وتتضح أهمية هـذا الدور عىل وجع التحديد بالنسبة للمجرمني الذين ل ميثلون خطو السالبة للحرية القصرية امل

إجرامية كبرية عىل املجتمع، ويتبني للمحكمة أنه ليس من املالئم الحكم عليهم بعقوبة الحبس لتجنبهم األرضار 

امعيا صالحهم وتأهيلهم اجتاملارتبة عىل الختالط باملحكوم عليهم األشد خطورة داخل السجن، وأنه يكفي إل 

                                                           
إن اختيار نـوع العمل ال يتطلب موافقة المعني، بل يوكل أمر ذلك إلى القاضي، وخاصة فاضي تنفيذ العقوبات أو من يقوم مقامه  406

ية ق بشخصحيث يتـوفـر على مساعدين اجتماعيين يطلعونه على نوعية األعمال المتوفرة داخل الجماعة، وكما يقدمون له أبحاثا تتعل

 الظنيين لمعرفة مدى كفاءته البدنية ومؤهالته وقدرته على العمل وانضباطه ومعتقداته الدينية.

يدخل ضمن األعمال على سبيل المثال، األعمال اليدوية والتي يمكن تنفيذهـا في إطار العمل للمنفعة العامة كحماية البيئة وهـذا  407

جير، صيانة وتجديد المباني العمومية، تصليح األثاث المدرسي، العمل في المطاعم باالشتراك في حمالت النظافة، أعمال التش

 المدرسية. أنظر :

دراسة مقارنة، مجلة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية،  –صفاء أوتاني : العمل للمنفعة العامة في السياسة العقابية المعاصر  -

 .430، ص : 5117، العدد الثاني 52المجلد 

، 5102فوظ علي علي : البدائل العقابية للحبس وإعـادة إصالح المحكوم عليه، الطبعة األولى، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، مح -

 .002ص : 
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مجرد تقييد حريتهم عن طريق إلزامهم بالقيام ببعض األعامل لخدمة الصالح العام وفرض مجموعة من تدابري 

 4082الرقابة واإلرشا  عليهم

ومن ناحية أخرى، فإن العمل لخدمة املجتمع من شأنه أن ينمي قيمة العمل لدى املحكوم عليه ويعوده عىل 

لك قد يكون العمل لخدمة املصلحة العامة سببـا للقضاء عىل عامل من العوامل املؤدية إىل ارتكاب ترك الكسل، وبذ 

املحكوم عليه للجرمية، وليكون هذا العمل لخدمة املجتمع فإن هذا بال شك سيدرب املحكوم عليه عىل احارام 

ليه كل فعال يف إصالح املحكوم عالقيم الجتامعية والقوانني السائدة داخل املجتمع، األمر الذي يساهم بش

 وتـأهيله اجتامعيا2

ومن ناحية أخرى، يساهم نظام العمل لخدمة املجتمع يف حل مشكلة اكتظاظ السجون، ويقلل من التكاليف 

 الباهظة التي تنفقها الدولة عىل السجون وبرامج اإلصالح والتأهيل التي تطبق عىل املسجونني2

نظام العمل ملصلحة املجتمع يصاد  عدة صعوبات : أولها، تتمثل يف  ومع ذلك فقد ذهب البعض إىل أن

مدى تقبل الجمهور لفكرته2 ذلك أن تنفيذه يحتاج غالبا إىل متطوعني ومنظامت خاصة تساعد عىل إنجاحه، 

ل موالصعوبة الثانية تتعلق بنوع العمل نفسه، إذ يخىش، يف ظل النظام القتصادي الحر من منافسة بعض أنواع الع

لنشاط الخاص، ومن الناحية العملية، أمكن التغلب عىل هذه الصعوبة بتوجيه املحكوم عليهم إىل أعامل يحجم 

عنها القطاع الخاص عادة، أما الصعوبة الثالثة تكمن يف دقة املراقبة واإلرشا  عىل الخاضعني للنظام محل 

ام مع مبدأ صعوبة األخرية، فتتمثل يف تعارض هذا النظالدراسة أثنـاء تنفيذه، وصعوبة إيجاد املرشفني عليه2 أما ال

أسايس حرصت عىل تكريسه املعاهدات الدولية ومواثيق حقوق اإلنسان وهو حظر العمل اإلجباري، وقد أمكن 

تفادي هذه الصعوبة بتعليق تنفيذ نظام العمل لخدمة املجتمع عىل رضاء املحكوم عليه، وهو ما يجري عليه العمل 

2 وهو ما تم التنصيص عليه يف مسودة مرشوع قانون املسطرة 409الترشيعات التي تتبنى هذا النظاميف غالبية 

 (2 11.-1/  11.-2/  11.-2الجنائية )املواد 

 الفقرة الثانية: خصائص عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة

بة السالبة للحرية كبديل للعقو بعدما تطرقنا للتعريف السابقة املرتبطة بعقوبة العمل من أجل املنفعة العامة

القصرية املدة، نجدهـا تتميز بعض الخصائص تشارك بها مع باقي العقوبات يف حني تنفرد بخصائص متييزها عن 

 باقي العقوبات األخرى2

 الخصائص العامة لعقوبة العمل من أجل المنفعة العامة -أوال

                                                           
 .347أنظر شريف سيد كامل : علم العقاب، مرجع سابق، ص :  408

 .422 – 422، ص : 0784 – 0783لعربية، الطبعة األولى أحمد عوض بالل : علم العقاب، النظرية العامة والتطبيقات، دار الثقافة ا 409

رامي متولي القاضي : المراقبة اإللكترونية في القانون الفرنسي والمقارن، مجلة الشريعة والقانون، كلية الحقوق، جامعة اإلمارات    

 .41، ص : 5102، يوليو 23العربية المتحدة، العدد 
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وغريها عىل  بعدم إمكانية توقيع عقوبة العمل للنفع العام تخضع عقوبة العمل ألجل املنفعة العامة ملبدأ الرشعية

إىل حامية حقوق األفراد من كل تجاوز الحدود  410أحـد حالة مل ينص القانون عليها، حيث يهد  مبدأ الرشعية

التي وضعها املرشع أي أن السلطة الترشيعية هي التي تنص عىل كامل الجرائم والعقوبات وتحدد القواعد املنظمة 

ي عقوبة، وكذلك الحال مع عقوبة العمل للنفع العام فالسلطة الترشيعية هي التي تحدد الحالت التي تفرض أل 

، وتارك الترشيعات عادة للمحكمة سلطة تقديرية واسعة يف تحديد طبيعة العمل 411فيها، وكذلك رشوط تطبيقها

املغريب حينام نص عىل عقوبة العمل  وهو نفس ما ذهب إليه املرشع ورشوطه وعـدد ساعات العمل وجهة العمل2

تدابري  11.-1إىل  11.-4لفائدة املنفعة العامة يف مسودة مرشوع قانون املسطرة الجنائية حيث حـدد يف املواد من 

 تنفيذ هـذه العقوبة2

 ءأما الخاصية املوالية فارتبط برضورة صدور حكم قضايئ لعقوبة العمل من أجل املنفعة العامة ذلك أن الجزا

،  فالقضاء مبا له من صفات النزاهة والخربة والعلم مؤمتن 412الجنايئ عمل قضايئ ل يجوز أن يعهد به لغري القضاء

عىل توقيع الجزاء،  وعليه فال يجوز للسلطة التنفيذية أن توقع الجزاء املنصوص عليه يف القانون، ولو اعار  املتهم 

، وهـذا 413أمام القضاء يك يصدر حكام يحدد الجزاء نوعا ومقدارابالجرمية، إذ ل بد من رفع الدعوى الجنائية 

لعتبار السلطة القضائية الهيئة الوحيدة صاحبة الختصاص يف إصدار العقوبات، وبالتايل فإن الحكم بعقوبة العمل 

 4142لعقوبةا للنفع العام ل يصدر إل من قبل املحاكم الجزائية املختصة التي حددهـا القانون املنظم ألحكام هذه

ما مييز عقوبة العمل للنفع العام، هو أن سلطة القايض الجنايئ يف النطق بهذه العقوبة مقيدة بقيد ل يتوافر 

يف العقوبة التقليدية، وهو رضورة موافقة املحكوم عليه عليها، وهذا يعني مشاركة املحكوم عليه يف تقديرها، مام 

 بات هي من النظام العام ل تجيز لألطرا  التفاوض بشأنها ول التعبريقد يتعارض مع قاعدة أن نصوص قانون العقو

عن قبولها أو عـدم قبولها، فعقوبة العمل للنفع العام ل تصبح ملزمة إل بعد اإلتفاق عىل تبنيها وقبولها من طر  

 4152املحكوم عليه

                                                           
ن الجنائي بأنه له مصدرا واحدا، وهو القانون المكتوب وهو بذلك يختلف عن فروع القانون يختلف مبدأ الشرعية في مجال القانو 410

 األخرى التي تضيف إلى نص القانون، مصادر أخرى كالعرف والشريعة اإلسالمية. وللتوسع أكثر في مبدأ الشرعية راجــع :

، ص 5103األولى، دار الفسيفساء للطباعة والنشر، طرابلس أحمد الرزاقي : محاضرات في القانون الجنائي، القسم العام، الطبعة  -

 :57 – 44. 

 .23 – 25، ص : 5118دراسة مقارنة، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان  –أكـرم نشأت إبراهيم : السياسة الجنائية  -

 .79، ص : 5103الجزائر، سنة سعداوي محمد صغير : عقوبة العمل للنفع العام، دار الخلد، ونية للنشر،  411

، يتولى القاضي حماية حقوق األشخاص 009يعد العمل القضائي بمثابة ضمانة هامة للحريات العامة نص عليها الدستور في الفصل  412

 ."والجماعات... 

 .184 – 419، ص : 5112عبد الله سليمان : شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء األول، الطبعة األولى  413

 .020، ص : 5118عثمانية لخميسي : عولمة التجريم والعقاب، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر،  414

 .5102طباش عز الدين : عقوبة العمل للنفع العام بين تارة الردع واإلصالح، الطبعة األولى، المؤسسة الحديثة للعقاب، لبنان  - 415
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ساواة ويقصد ملبدأ الشخصية واملباإلضافة للمبادئ السابقة فإن عقوبة العمل من أجل املنفعة العامة تخضع 

، أي 416بشخصية العقوبة بأنه ل يسأل عن الجرمية إل الشخص املذنب الذي ثبتت إدانته بارتكاب جرمية معينة

من ارتكبها أو شارك أو ساهم يف حدوثها بصفة أصلية أو تبعية وكان أهال للمسؤولية الجنائية فيها فحسب، فال 

 4172عد املسؤولية الجنائية أحـد غريه من أفراد أرسته أو ورثتهيجوز أن ميتد لينال وضمن قوا

أما املساواة يف العقوبة تتجىل يف مخاطبة القاعدة الجنائية الناس كافة وتأمرهم برضورة احارام السلوك 

الجتامعي، فال يقترص الخطاب عىل فئة دون أخرى، ول يختص بجامعة معينة، فالناس سواسية أمام القانون، 

ميكن ألحد أن يتذرع بأي متييز يعود سببه إىل املولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي رشط أو أي ظر  آخـر ول 

 شخيص أو اجتامعي2

وعليه مبقتىض هـذا املبدأ يفرض هذا النظام دون أي متييز بني األفراد ممن تنطبق عليهم رشوط فرضه، وهو 

 من سلطة تقديرية يف تحديد طبيعة العمل املفروض عىل املحكوم مبدأ ل يتعارض مع ما يارك املرشع للمحكمة

عليه نظرا ملؤهالته، وكذلك الحرية يف تحديد عـدد ساعات العمل بني حدين أعىل وأدىن، وذلك حسب جسامة 

، بل لعل استعامل هـذه السلطة يؤكد تحقيق هـذا 418الفعل املرتكب، وإمكانية التأهيل يف شخصية الفاعل وظروفه

املميزة  وبخصوص أيضا الخصائص بدأ، حيث ميكن القايض من تحديد طريقة تنفيذهـا حسب ظرو  كل جانح2امل

للعمل من أجل املنفعة العامة، فتتعلق بالفحص واملوافقة، ويف ما يرتبط بفحص املحكوم عليه فلم تشمل مسودة 

التي أوجبت من خاللها  9مكرر  35مرشوع القانون الجنايئ سوى شخص الحدث يف الفقرة األخرية من املادة 

يتعني عىل قايض األحداث أن يتـأكـد من مدى مالمئة العمل ألجل املنفعة العامة ملصلحة  "املرشع عىل ما ييل : 

 4192"الحدث والحاجيات تكوينه وإعادة إدماجه 

ة يف املادة ) جنائيو ما تجب اإلشارة إليه يف هـذا الصدد أن املرشع املغريب نص يف مرشوع قانون املسطرة ال

( يف فقرتها الثالثة واملتمثل يف منح املحكوم عليه الحق يف اختيار عمل معني من بني األعامل املعروضة  11.-2

التي تالئم قدراته ومهاراته، والتي من شأنها أن تحافظ عىل اندماجه دون التأثري سلبا عىل املسار العادي لحياته 

 سية2العائلية أو املهنية أو الدرا

 الخصائص التي تنفرد بها عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة -ثانيا

يعترب الفحص الطبي من أهم ما مييز عقوبة العمل للنفع العام، وتتمثل يف خضوع املحكوم عليه لفحص 

سطرة ( من مسودة مرشوع قانون امل 11.-2شامل ودقيق يسبق قيامه بأداء العمل املسند إليه، حيث توضح املادة ) 

                                                           
 .049، ص : 5111العام، دار حومة للطباعة والنشر والتوزيع، سنة لحسن بن الشيخ : مبادئ القانون الجزائي  416

 .450، ص : 5112عبد الله سليمان : شرح قانون العقوبات الجزائي، القسم العام، الجزء الثاني، الطبعة األولى، سنة  417

 .439ابق، ص : دراسة مقارنة، مرجع س –صفاء أوتاني : العمل للمنفعة العامة في السياسة العقابية المعاصر  418

، 5102محمد العروصي : العمل ألجل المنفعة العامة وفقا لمسودة مشروع القانون الجنائي، مجلة العلوم الجنائية، العدد الثاني  419 

 .002ص : 
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الجنائية عىل أن قايض تطبيق العقوبات ميكن أن يأمر بعرض املحكوم عليه عىل خربة طبية لفحصه وتقديم تقرير 

عىل حالته الصحية من أجل اختيار طبيعة العمل الذي يناسب حالته البدينة من ناحية، ومن ناحية ثانية التأكد من 

املجتمع ل يشكل اضطرابا أو خطرا عىل اآلخرين كام يربز أن جرميته ظرفية وأنه يستحق فرصة، ألن وجوده يف 

جاحه، حتى ل عىل ن –عقوبة العمل للنفع العام  –هذا الفحص غرض الترشيعات العقابية التي تبنت هـذا النظام 

يسهم بصورة غري مبارشة يف خلق شعور لدى الرأي العام بأن هنـاك تراخيا من قبل السلطات القضائية يف ردة 

ل الجتامعي عىل الجرمية، أو أن الدولة مل تعد قادرة عىل وقايته من الجرمية والتصدي ملن يعبث بأمنها الفع

 4202بوسائل رادعـة وفعالة

باإلضافة لتطبيق هـذا البديل يتطلب املرشع رضورة موافقة املحكوم عليه بالخضوع للعمل من أجل املنفعة 

ه ذه العقوبة اشارطت موافقة املحكوم عليه، واملرشع املغريب اهتم بهذالعامة بعض القوانني العقابية التي أقرت ه

امليزة، واعتربهـا من بني الرشوط األساسية لتطبيق العقوبة، حيث خصت هذه العقوبة بانفرادها بكونها ل نفذ إل إذا 

ارة كذلك وتجدر اإلش أبدى املحكوم عليه موافقته الرصيحة بالخضوع لها، حيث أنه ل مجال إلكراهه عىل قبولها،

 إىل أن بعض القوانني ل تشارط موافقة املحكوم عليه،

فقد اعتربتها عقوبة أصلية وأعطت القضاء الحرية يف الحكم بها منفردة أو مع عقوبة أخرى2 إل أن فكرة  

ه إذا اختار عقوبة يالرضا والختيار يف الحقيقة ل تتـعـارض مع خاصية اإلجبـار واإللـزام يف العقوبة، فاملحكوم عل

العمل للنفع العام وصدر الحكم بها أصبح مجربا عىل التنفيذ، فهي تعترب عقوبة بديلة للحبس بحكم إخضاع املحكوم 

عليه بهذا اإلجراء لجملة من اللتزامات والقيود التي تعوق حرية جولنه وتقيد من حريته، وذلك من خالل 

 عـوات الحضور وانصياعه لبعض القيود التي يفرضها عليه قايض تنفيذاستجابته لالستدعاءات املوجهة إليه ود

العقوبات فضال عام يبذله املحكوم عليه من مجهودات يومية يف العمل، والتقيد بسلوك معني من حيث الوقت 

 والحضور واحارام املتواجدين باملؤسسة التي يعمل بها مع التقيد ببعض الضوابط حتى ل يستبدل عقوبة العمل

 بالحبس2

أيضا تتميز عقوبة العمل للنفع العام باعتبارهـا تتصف بالطابع الجتامعي، ملا له من آثـار إيجابية عىل املحكوم، 

، حتى أنها اعتربت من العقوبات 421حيث يبقى يف بيئته الجتامعية قريبا من أرسته وعمله مجتمعه الذي يعيش فيه

الذي يقوم به املحكوم عليه تنتفع املؤسسة العمومية التي يتم تنفيذ ، ألنه من خالل مجانية العمل 422الجتامعية

 4232العمل فيها، ويظهر تحقيق عقوبة العمل ألحد أهدافها وهـو خدمة املجتمع

                                                           
 .071، ص : 0773مصطفى العوجي : التأهيل االجتماعي في المؤسسات العقابية، مؤسسة بحسون، بيروت، سنة  420

 .03، ص : 5102المنصوري : بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة األمد، دار النهضة العربية، القاهرة، عائشة حسين على  421

، ص : 5102بركاني أعمر : نحو ضرورة تعميم بدل عقوبة الحبس قصيرة األمد، الطبعة األولى، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان،  422

732. 

س، منشورات مركز الدراسات القانونية والقضائية، وزارة العدل، تونس، دون سنة نشر، ص : رضا خماخم : العدالة الجزائية في تون 423

511. 
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وباعتبار أن العمل املقدم من طر  املحكوم عليه مجاين، فهو بدون شك يحقق املصلحة العامة، وعليه فإن 

 إسداء مقار  الجرمية عمال لفائدة املجموعة، وذلك بعنوان تعويض رمزي ملا ألحقه جوهر العقوبة البديلة يتمثل يف

 من رضر باملجتمع2

إن النظام العقايب املعتمد يف املغرب ويف كثري من الدول يعتمد عىل العقوبة السالبة للحرية كعقوبة أساسية، 

ة للحرية يف ة قد أثبتت محدودية العقوبة السالبغري أن التوجهات والدراسات الحديثة يف السياسة العقابية املعارص 

تحقيق األهدا  املرجوة يف العقوبة، وذلك بالعمل عىل استبدال بعض العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة2 

ويف هـذا الصدد عمل املرشع املغريب يف إطار مسودة القانون الجنايئ واملسطرة الجنائية بتضمني عقوبة العمل 

 ملنفعة العامة2من أجل ا

 المبحث الثاني : العمل ألجل المنفعة العامة من خالل مسودة مشروع القانون الجنائي

إن اعتامد املرشع الجنايئ لنظام العمل من أجل املنفعة العامة يف السياسة العقابية الحديثة ذلك بالتنصيص 

ا يف بعض ية السجن وبـأن السجن ليس رضوريعليه يف مسودة القانون الجنايئ، جاء بعد اقتنـاع املرشع بعدم فعال

الحالت، وليس القضاء املناسب إلجراء أي عملية عقابية هادفة لتحقيق اإلصالح واإلدمـاج والتأهيل، ومنح 

الارخيص بوضع املحكوم عليه بعقوبة حبسية يف الخارج مع العمل من أجل املنفعة العامة طرح بعض الصعوبات 

 لتوجهات الحديثة للسياسة العقابية من جهة، وفلسفة حقوق اإلنسان من جهة ثانية2فيام يتعلق باملسايرة ل

 المطلب األول : بديل عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة في ضوء مشروع القانون الجنائي 

وحري بالذكر أن الشغل يعد من أهم أساليب معاملة السجناء يف الترشيعات الحديثة، ومن بينها القانون 

الذي وضع النصوص التي تنظم تشغيل  4999غريب املتعلق بتنظيم وتسيري املؤسسات السجنية الصادر سنة امل

لقد تبنى هذا القانون عىل وجه الخصوص املقتضيات الواردة يف مجموعة القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة  424السجناء

املتعلق بتنظيم السجون،  4945أبريل  44ولسيام ظهري السجناء، خالفا ملا كان سائدا يف النصوص القانونية السابقة، 

 4252الخاص بتنظيم مصلحة السجون املعدة لالعتقال الجامعي 4931يونيه  .2وظهري 

ولقد خصت مناظرة إفران لتدارس موضوع العقوبات البديلة عدة توصيات تحث عىل رضورة اعتامد عمل من 

برشوط  يته تكليف الجانح بعمل بدون مقابل ملدة معينة لفائدة املجتمعأجل املنفعة العامة كبديل يأمر به القضاء، غا

 4262محددة بعد موافقة املعني

                                                           
عمل  "خصص المشرع المغربي الفرع الثالث من الباب الثالث من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية لما سماه  424

 (. 42إلى  32) المواد من  "السجناء 

، 5105سي : تشغيل السجناء في المغرب بين القانون والواقع، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الطبعة األولى عبد الجليل العينو 425

 .57ص : 

 .72بوجمعة الزناكي : بدائل العقوبات السالبة للحرية الشغل من أجل المنفعة العامة، مرجع سابق، ص :  426



 

 

142 

 9102 دجنبر 51العدد 
 

( من املسودة ليست شيئا جديدا أو بدءا مستحدثة  2)  35وتجدر اإلشارة أن بدائل العقوبات التي ذكرتها املادة 

عقوبات ويف حدود معينة، إىل تنفيذ بدائل المن املسودة، فقد جرت املامرسة العملية عىل الجنوح، قدر املستطاع 

السالبة للحرية بأخرى تحل محلها، ويكون من شأنها نرش الرحمة بني املجتمع وبني رشيحة من أفراده الذين 

تعرضوا لإلبتالء ورمبا كانوا ضحية عتاه املجرمني والطغاة واألرشار أو ضحية ظرو  اجتامعية مل يكن لهم بها قبال 

 4272اعـدة املستفيد من بديل العقوبة عىل إعـادة الئتال ، والندمـاج والتأقلم مع الحياة الجتامعيةمن جهة، وملس

-9وقد ذهبت يف نفس التوجه املناظرة الوطنية للسياسة الجنائية باملغرب : واقع وآفـاق املنعقدة مبكناس أيـام 

يلة تكون عقوبة الشغل من أجل املنفعة العامة حيث أكدت عىل أهمية إيجاد عدالة جنائية بد 2111ديسمرب  41-44

 أبرز مالمحها2

ونظرا لألهمية القصوى لهذا البديل يف السياسة العقابية الذي من خالله يتم إرشاك الجاين يف اختيار العقوبة 

ب ااملناسبة بعد موافقته عليها يتم الرشوع يف تنفيذهـا، ويشكل هـذا املستجد إحدى أهم متظهرات أنسنة العق

ومجال خصبا إلنجاح فلسفة العقوبة وتحقق أهدافها ووعيـا من املرشع املغريب بأهمية العدالة البديلة يف التخفيف 

من أزمة العقوبات القصرية، بـادر إىل إقحام عقوبة الشغل من أجل املنفعة العامة ضمن مسودة مرشوع القانون 

أجل املنفعة العامة من ضمن العقوبات البديلة، وقد نظمت التي حددت العمل من  2-35الجنايئ من خالل املادة 

 من مسودة مرشوع القانون الجنايئ ( وتتجىل فيام ييل : 2-35إىل  5-35أحكام العمل ألجل املنفعة العامة باملواد ) 

 رضورة وجـود جرمية معاقب عليها بالحبس ملدة ل تتجاوز سنتني2 -

 سنة عىل األقل وقت ارتكاب الجرمية2 45أن يكون املحكوم عليه بالغا من العمر  -

موافقة املحكوم عليه عىل القيام بالخدمة من أجل املنفعة العامة، وإشعاره بأنه يف حالة عـدم تنفيذه  -

 (2 1-35لاللتزامات املفروضة عليه، فإنه سيتم تنفيذ العقوبة األصلية املحكوم بها عليه ) املادة 

بدون مقابل لفائدة شخص اعتباري عام أو جمعية ذات منفعة العامة ملدة إلـزام املحكوم عليه بالقيام بعمل  -

ساعة، وتحدد ساعات العمل ألجل املنفعة العامة املحكوم بها مبوازاة كل يوم من مدة  11.و  11تتـراوح بني 

اثني عرش (، ويتم تنفيذ هـذا العمل داخل أجل ل يتجاوز  1- 35العقوبة الحبسية لساعتني من العمل ) املادة 

شهرا من تاريخ صدور املقرر التنفيذي، مع إمكانية متديد هـذا ألجل بناء عىل طلب املحكوم عليه، بقرار 

 (من مرشوع القانون الجنايئ2 1-35صادر عن قايض تطبيق العقوبات ) املادة 

مات، ينفذ امن خالل تفويض املرشع لقايض تطبيق العقوبات صالحية تتبع التنفيذ، ويف حالة خرق اللتز 

 املحكوم عليه العقوبة األصلية املحكوم بها بقرار صادر عن هـذا األخري2

                                                           

، 5102ة مشروع القانون الجنائي، مجلة العلوم الجنائية، العدد الثاني، أحمد زوكاغي : مالحظات حول األحكام العامة في مسود 427 

 .520ص : 
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وغني عن البيان أنه إذا تعلق األمر بحدث فإن قايض األحداث هـو الذي يتوىل هـذه املهام ) الفقرة األخرية 

 ـاجه2( مراعيا يف ذلك مصلحة الحدث وحاجيات تكوينه وإعـادة إدمـ 2-35و  5-35من املادة 

عن جلسة الحكم وهذا املقتىض أو الرشط  428ول ميكن تطبيق هذه العقوبة عىل املتهم يف حالة رفضه أو غيابه

يق القوة ل يجوز فرض عمل عن طر "يستمد روحه يف التفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان والتي تنص عىل أنه : 

 4292"واإللــزام

نتني، املدة الحبسية املمكن استبدالها بعمل ألجل املنفعة العامة يف س وبالعودة ملسودة نجد املرشع املغريب حـدد

لكن يجب أن ترد يف منطوق الحكم، وليس من املمكن أن يعاقب بها القانون الجنايئ، بحيث ميكن أن يكون 

 4302الحد األقىص للعقوبة أكرث من سنتني

عة العامة يحق الحكم بالعمل لألجل املنفلكن الحد األدىن يكون يساوي السنتني أو يقل عنها فيحكم بها، ف

( من املسودة عىل رضورة حضور وموافقة الجاين وإشعاره بحقه يف  35-1يف مثل هذه الحالة ولقد نصت املادة ) 

الرفض، كام استلزم املرشع أن ل يكون املحكوم عليه يف حالة العود، وهنا يظهر أن املرشع املغريب سـار يف نفس 

ته الترشيعات املقارنة فيام يخص الرشوط املوضوعية، واملرشع اعتد مبنطوق الحكم وليس مبنطوق النهج الذي سلك

، وللمحكمة يف حالة رفض "أل تتجاوز العقوبة املنطوق بها سنتني حبسا  ":  35-1النص بحيث ورد يف املادة 

 ين :الجاين للبديل املتعلق باملنفعة العامة تقيض بالعقوبة الحبسية يف حق الجا 

ومن أجل الحكم بعقوبة العمل من أجل املنفعة العامة لبد أن تقيض املحكمة أول بالعقوبة الحبسية تم تقرر  -

لحقـا تعويضها بعقوبة العمل من أجل املنفعة العامة، أي أن املحكمة ملزمة بأن تقرر العقوبة األصلية يف حق 

لتزامات وبة البديلة مع التنبيه إىل أن عـدم احارام الالجاين الحارض يف الجلسة، عىل أن يتم تعويضها بالعق

 4312املفروضة يارتب عنه تنفيذ العقوبة الحبسية

ومبا أن عقوبة العمل من أجل املنفعة العامة تعد عقوبة بديلة فإن املحكمة تكون ملزمة بالحكم بالعقوبة 

يجب عىل املحكمة  "( :  35-1نص يف املادة )  األصلية قبل أن تقرر العقوبة البديلة وهـو ما ذهب إليه املرشع حيث

، ونفس "أن تحكم بالعقوبة الحبسية األصلية وأن تقرر استبدالها بعقوبة بديلة وتحدد اللتزامات الناتجة عنها 

                                                           
يشترط للتصريح بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة  "من المجلة الجزائية التونسية :  02-3كما نصت الفقرة األولى من الفصل  428

 ."أن يكون المتهم حاضرا بالجلسة ويعبر عن ندمه وال يكون عائد ... 

 المادة الرابعة من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. 429

 ."... أال تتجاوز العقوبة المنطوق بها ستين حبسا  "من مسودة القانون الجنائي تنص على :  32-2المادة  430

ص :  5102ألولى جمال مجاطي : بدائل العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة في ضوء التشريع المغربي والمقارن،الطبعة ا 431

087. 
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التوجه أيضا تؤكده أغلب الترشيعات منها التونيس والجزائري، غري أن بعض الترشيعات خصوصا املتقدمة تخول 

 4322ببديل العقوبة الحبسية بشكل مبارش للقايض النطق

لكن ما يالحظ عىل مسودة القانون الجنايئ املغريب باألساس يف تكريس بدائل العقوبات السالبة للحرية، 

هـو أنها مل تجعل هذه البدائل مبثابة عقوبات أصلية، مام يدع الباب مفتوحا أمام إمكانية الولوج لتطبيق العقوبات 

 4332ريض وهـذا ل يتامىش والتوجه الذي اختاره املغرب بخصوص النظام العقايبالحبسية بشكل غري م

وبالرجوع أيضا ملقتضيات مرشوع القانون الجنايئ اشارط تحديد الغال  الزمني لتنفيذ عقوبة العمل من أجل 

أساس أن يكون ساعة عىل  11.و  11املنفعة العامة، حيث نجد املرشع املغريب يف املسودة جعل املدة تاراوح بني 

 4342املعدل هـو ساعتني مقابل كل يوم حبسا

وما يالحظ هـو أن هذه املدة تبدو األطول يف حدهـا األقىص مقارن مع العديد من الترشيعات منها الفرنيس، 

شهرا،  42بالنسبة للمخالفات، وبحيث التنفيذ داخل أجل ل يتعدى  421و  21للجنح و 211و  11حيث حدد ما بني 

نت هذه العقوبة أصلية أو إضافية ونفس املدة اعتمدهـا املرشع اإلنجليزي، أما املرشع التونيس فقد خول سواء كا

 11.للقايض السلطة التقديرية يف تحديد ساعات العمل التي عىل املحكوم عليه أن يلتزم بها، رشط أن ل يتعدى 

 4352ساعة كـحـد أقىص

ساعة فإن له نية ترك املجال بيد هيئة الحكم لتحديد املدة املناسب  11.ولـعـل املرشع املغريب رغم رفعه املدة لـ 

ساعة، غري أن  11.ساعة واألقىص يف  11خصوصا أن املرشع منح حيزا كبريا للقايض عندما حـدد الحد األدىن يف 

عمل، وهذا من املسودة، وهـو أنها تجعل مقابل كل يـوم حبس ساعتني من ال 35-.هـذا يرد عليه قيد يف املادة 

التحديد قد يراعي ويناسب بعض املحكوم عليهم يف حني قد ل يراعي البعض اآلخر، خصوصا إذ كانوا موظفني أو 

 أطـر وكانت جرامئهم ارتكبت من غري عمد2

وميتاز العمل لفائدة املنفعة العامة بكونه يتم يف وسط مفتوح مام يسمح بسهولة إدمـاج املحكوم عليه يف 

وتجدر  4362يكون إقباله عىل العمل أكرث نجاعة بسبب تهديده بالسجن يف حالة عـدم المتثـالمحيطه، بحيث 

                                                           
 من القانون الجنائي الفرنسي. 08-030إلى  00-030هـذا ما أكدته المواد  432

 .001رضوان الصيكوكي : بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في السياسة الجنائية المعاصرة، مرجع سابق، ص :  433

، وتعتبر المحكمة في هـذا اإلطـار "ساعة  211و  41.. المدة تتراوح بين . "من مسودة القانون الجنائي على أنه :  32-9تنص المادة  434

 موازاة كل يوم من مدة العقوبة الحبسية المنطوق به لساعتين من العمل، مع مراعاة الحد األقصى لعدد ساعات العمل.

 5103حمد خيضر، الجزائر، السنة الجامعية : عبد الرؤوف حنان : العمل للنفع العام كبديل عن عقوبة الحبس، رسالة ماجستير، جامعة م 435

 .20، ص : 5104 –

، مقال منشور بمجلة الشؤون الجنائية، يصدرهـا مركز الدراسات واألبحاث "العمل لفائدة المنفعة العامة  "مقال تحت عنوان :  436

مة القانونية والقضائية، العدد الثاني، أكتوبر الجنائية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو، وزارة العدل، مطبعة إليت، جمعية نشر المعلو

5105. 
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اإلشارة إىل أن هناك بعض الترشيعات املقارنة ) كالترشيع األملاين واإليطايل ( تعتمد عقوبة العمل من أجل املنفعة 

 4372شكالية اإلكراه البدينالعامة كبديل للغرامة التي يعجز املحكوم عليه أدائها، وذلك لتفادي إ 

 : العمل لفائدة المنفعة العامة من خالل مشروع قانون المسطرة الجنائيةالمطلب الثاني

عمل املرشع املغريب عىل تضمني مسودة مرشوع قانون املسطرة الجنائية مجموعة من املقتضيات املتعلقة 

شكاليات أن تزيل اللبس والغموض وتجيب عن اإل بكيفية عقوبة العمل من أجل املنفعة العامة وهي مقتضيات شأنها 

املطروحة حول الجهة املعهودة بالسهر عىل تنفيذ إجراءات هذه العقوبة وكـذا الجزاءات التي ميكن أن تطال 

املحكوم عليه يف حالة إخالله باللتزامات املحددة له يف املقرر التنفيذي ألداء عقوبة العمل من أجل املنفعة العامة، 

عن الحالت التي يتعذر معها عىل املحكوم عليه لسبب من األسباب القيام بهذه األعامل وما هي الجهات  وأيضا

 التي منحها املرشع امتيـاز الستفادة من األعامل املقدمة من قبل املحكوم عليهم2

ة مرشوع دتلكم إشكاليات سو  لن نجد سبيل إلجابة عنها غري التعرض للمواد التي ضمنها املرشع يف مسو 

قانون املسطرة الجنائية وهنا الحديث بالتحديد عن الباب الخامس مكرر من هذه املسودة فنجد أن املرشع قد نص 

عىل أن النيابة العامة تقوم بتبليغ الحكم املتضمن لعقوبة العمل من أجل املنفعة العامة بعد اكتسابه  11.-4يف املادة 

 العقوبات الذي يتوىل السهر عىل تنفيذ إجراءات هذه العقوبة2 لقوة اليشء املقيض به إىل قايض تطبيق

ويتضح من خالل هذه املادة مبا ل يدع مجال للشك بأن الجهة التي أناط بها املرشع مهمة تنفيذ إجراءات 

 عقوبة العمل لفائدة املنفعة العامة هـو قايض تطبيق العقوبات الذي يقوم مبجرد توصله بالحكم من طر  النيابة

العامة بالستامع للمحكوم عليه حـول هويته  ووضعيته الجتامعية واملهنية والعائلية، كام ويـمـكـن لقايض تنفيذ 

العقوبات الستعانة بالنيابة العامة للتأكـد من صحة املعلومات التي يديل بها املحكوم عليه وميكنه أيضا أن يأمر 

ذي يم تقرير عن حالته الصحية من أجل اختيار طبيعة العمل البعرض املحكوم عليه عىل خربة طبية لفحصه وتقد

 4382يناسب حالته البدنية إذا اقتىض األمـر ذلك

تبقى اإلشارة إىل الجهات التي خولها امتياز الستفادة من األعامل املقدمة من طر  املحكوم عليهم بالعمل 

الجنائية هذه الجهات وحرصتها يف كل من  من أجل املنفعة العامة، وقد حـددت مسودة مرشوع قانون املسطرة

الجامعات املحلية واإلدارات العمومية واملحاكم واملؤسسات الخريية واملنظامت الغري حكومية العاملة لفائدة الصالح 

 4392العام

                                                           
عبد المجيد برطال : العقوبات البديلة غير السالبة للحرية واتجاهات تطبيقها، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة  437

 .87. ص 5105 – 5100نة الجامعية : الرباط، الس –محمد الخامس، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، السويسي 

 من مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية. 249-5المادة  438

 من مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية. 249-4المادة  439
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من املجلة الجنائية التونسية أنه يتم قضاء  41نفس التوجه أخد به املرشع التونيس والذي جاء يف الفصل  

العمل لفائدة املصلحة العامة باملؤسسات العمومية أو الجامعات املحلية أو الجمعيات الخريية وإلسعافيه أو  عقوبة

واملرشع التونيس يف هذا  440الجمعيات ذات املصلحة القومية والجمعيات التي يكون موضوعها ملحافظة عىل البيئة

 إطار الحد املرتبطة بالعمل يف أجل املنفعة العامة يفالطار عمل عىل تنزيل وتحديد رشوط تطبيق العقوبات البدلة 

 من آثار العقوبة السالبة للحرية القصرية املدة2

وكذا تجدر اإلشارة إىل حالة إخالل املحكوم عليه باللتزامات املحددة له يف املقرر التنفيذي ألداء عقوبة 

ق العقوبات إصدار مقرر لوضع حـد لهذه العمل من أجل املنفعة العامة، ففي هذه الحالة ميكن لقايض تطبي

 441العقوبات2 وتطبق حينها يف حـق املحكوم عليه العقوبات الحبسية األصلية بعد خصم عـدد ساعات العمل املؤداة

 4422من ذات املسودة 11.-3والتي يتم احتسابها وفقا ملا هـو منصوص عليه يف املاد 

بات وتنـا اإلشارة إليها واملتمثلة يف كـون قايض يطبق العقوكام هناك نقطة ل تقل أهمية عن سابقاتها ل تف

يجوز له إما تلقائيا أو بناء عىل طلب من املحكوم عليه أو دفاعه أن يصدر  مقررا بوقف تطبيق العقوبات إىل حني 

لمحكوم لزوال السبب الجدي متى استدعت ذلك الظرو  الجتامعية أو الصحية أو العائلية أو الدراسية أو املهنية 

 4432عليه أو إذا تعلقت بظرو  املؤسسة التي يقيض بها العقوبة

وبالرجوع للمقتضيات التي نص عليها املرشع املغريب يف هـذا الصدد سواء عىل مستوى مسودة قانون املسطرة 

الحيات ص الجنائية ومسودة القانون الجنايئ، نجده قد سار عىل نهج املرشع الجزائري، بحيث أناط بالنيابة العامة

مهمة لتنفيذ عقوبة العمل ألجل املنفعة العامة، فهي تقوم بتبليغ الحكم املتضمن لعقوبة العمل ألجل املنفعة العامة 

 بعد أن يصبح مكتسبا لقوة اليشء املقيض به، إىل قايض تطبق العقوبة، هـذا األخري الذي يسهر عىل عملية التنفيذ2

لغ لقايض تطبيق ق بتبليغ الحكم بعقوبة املنفعة العامة بطريقتني، فامللف يبولقد سلك املرشع لبلوغ الهد  املتعل

العقوبة من طر  كتابة الضبط وتشعر النيابة العامة بذلك، كام يبلغ له من طر  النيابة العامة، اليشء الذي نرى 

 4442معه ضامنا لفعالية هـذه العقوبة البديلة

                                                           

القضاء  ةأبو لبابة العثماني النظام القانونية لعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة كبديل عن العقوبة السجنية مقال منشور بمجل -440 

 75، ص  5114أبريل  4والتشريع وزارة العدل التونسية العدد 

 من مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية. 249-2المادة  441

تخصم مدة االعتقال المؤقت أو الحبس التي قضاهـا المحكوم عليه بحساب ساعتي عمل عن كل يوم حبس ثم تستبدل المتبقية  442

 يها لنفع عـــام.من عقوبة الحبس األصلية ليؤد

 من مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية. 249-9المادة  443

العمل ألجل المنفعة العامة نموذجا، دراسة على ضوء بعض القوانين المقارنة ومسودة  –عبد الفتاح لغزايلي : العقوبات البديلة  444

القاضي عياض، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، القانون الجنائي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة 

 .72، ص : 5102 – 5104مراكش، السنة الجامعية : 
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قال، فقد خوله املرشع إذ هـو تنـازل عن استئنافه، الحق يف أن أما إذا كان املحكوم عليه موجود رهن العت

يطلب من املحكمة تنفيذ عقوبة العمل من أجل املنفعة العامة، ففي هذه الحالة تحيل النيابة العامة ملف املحكوم 

دة قانون من مسو  11.-2عليه لقايض تطبيق العقوبة إلصدار قـرار يقيض بتنفيذ هذه العقوبة البديلة حسب املادة 

 املسطرة الجنائية2

كام خول املرشع للنيابة العامة أيضا صالحية إبداء وجهة نظرهـا يف الربامج التي يعدهـا قايض تطبيق العقوبة 

والذي يتعني عليه أن يحيل عليها نسخة منه، كام تتلقى التقارير تعدهـا املؤسسة املستقبلة التي يؤدى العمل ألجل 

2ويف 445وذلك يف حالة ما إذا أنهى املحكوم عليه تنفيذ العمل أو انقطع عنه أو رفض القيام به املنفعة العامة لديها،

إطار تتبع النيابة العامة لعملية التنفيذ، فإنه ميكن لوكيل امللك، أن يقوم بزيارة تفقدية للمحكوم عليهم الذي يقضون 

ميكنه يحيل نسخة منه لقايض تطبيق العقوبة، و عقوبة العمل ألجل املنفعة العامة، وينجز عىل إثـر ذلك تقريرا 

كذلك تكليف موظفي من كتابة الضبط أو أحد املوظفني املكلفني باملساعـدة الجتامعية داخل املحاكم للقيام بهذه 

 الزيارة وإعـداد تقرير بشأنها2

ة السياسة العقابية مويف األخري فإن التجاهات املعارصة للسياسة الجنائية يف العقوبة تهد  للتخفيف من أز 

و التخفيف من اكتظاظ السجون وظاهرة العود ، ومن جهة مواكبة التغري الذي تعرفه الظرو  الجتامعية 

والقتصادية والسياسية ، ومن هنا فقد عمدت الترشيعات إىل تبديل بعض العقوبات وألغت مجموعة من العقوبات 

ردية ح املتطورة واملتغريات داخل املجتمع وبني الحقوق والحريات الفمع مراعاة وجود توازن وناسب بني القيم واملصال

2 

 

 

  

                                                           
 من مسودة قانون المسطرة الجنائية. 249-2الفقرة الثانية من المادة  445
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 الداخيل التحكيم اتفاق تكوين

 الداخلي التحكيم اتفاق تكوين

 
 د.م.ل دكتوراه

 الخاص الإقتصادي القانون تخصص
 البيئة و الإقتصادي القانون مخبر

 

 
 اسيةالسي والعلوم الحقوق كلية

 احمد بن محمد 2 وهران جامعة
 -الجزائر – 

 

  امللخص:

الذي ألغى قانون  2112أبريل  25الصادر بتاريخ  19-12رقم يتضمن قانون اإلجراءات املدنية  واإلدارية 

يف كتابه الخامس "الطرق البديلة لحل املنازعات من الصلح  ..49جوان  12اإلجراءات املدنية بتاريخ 

 التحكيم"2والوساطة إىل 

خصص املرشع الباب الثاين من هذا الكتاب الخامس "للتحكيم الداخيل" فتناول يف الفصل األول 

 41422إىل املادة  .411من هذا الباب "اتفاقيات التحكيم" ابتداء من املادة 

اتفاق التحكيم بأنه اتفاق الطرفني لعرض النزاعات التي نشأت أو ميكن  4144و 4111تعر  املادتني 

 أن تنشأ بينهام بشأن عقد عىل التحكيم2

كام تبني أن اتفاق التحكيم عقد ككل العقود يتكون برشوط عامة وهي الرضاء، املحل، السبب، 

ورشوطا خاصة وهي كتابة اتفاقية التحكيم، تحديد موضوع النزاع وأهلية األطرا  وإلّ كان اتفاق 

 التحكيم باطال بطالنا مطلقا2

 الكلامت املفتاحية:

 اإلجراءات املدنية واإلدارية، التحكيم الداخيل، اتفاقيات التحكيم، عقد عىل التحكيم، النزاع2
 

 

Résumé :  

La loi n°08-09 du 25 février 2008 de procédure civile et administrative abrogeant 

la loi de procédure civile du 08 juin 1966 comporte dans son livre V « des modes 

alternatifs de règlement des litiges ». 

Le législateur a prévu dans le titre II du livre V « de l’arbitrage » et dans son chapitre 

I « des conventions d’arbitrage » a partir de l’article 1006 à l’article 1018. 

Le chapitre I traite dans la section 1 de « la clause compromissoire » et dans la 

section 2 « du compromis ». L’articles 1007 et 1011 définissent la « convention 

d’arbitrage » comme étant la convention par laquelle les parties à un contrat s’engagent 

à soumettre à l’arbitrage un litige né ou un litige qui pourrait  naître à ce contrat.  

De même qu’il ressort de ces différents texte que la convention d’arbitrage est un 

contratr comme tout contrat qui se forme par des conditions générales : consentement, 

objet et la cause et par des conditions spéciales de validité qui sont : l’écrit de la 

convention arbitrale et la capacité des parties. 

Mots clés : 
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L’arbitrage, clause compromissoire, convention d’arbitrage, arbitrage interne, 

litige  

 المقدمة:

لكن اعتناق  (446)..49جوان  12صدر أول قانون لإلجراءات املدنية بالجزائر، يف ظل نظام الشارايك بتاريخ 

 (447)، يف ظل العوملة القتصادية، القائم عىل مبدأ "حرية التجارة والصناعة"4922الجزائر نظام اقتصاد السوق سنة 

 .45-..ود الدولية، دفع باملرشع أن يعدل ويتمم أحكام األمر رقم الذي أدى إىل اتساع نطاق العقود الداخلية والعق

الصادر بتاريخ  13-93بأحكام املرسوم الترشيعي رقم  ..49جوان  12املتضمن قانون اإلجراءات املدنية الصادر بتاريخ 

 2(448)4993أبريل  25

 يل للنظام القتصادي الجزائريالذي يتبني منه التجاه الليبريا 4929جاء هذا األخري ليطابق أحكام دستور 

 وانتهاء مرحلة النظام الشارايك2

الذي ينص رصاحة عىل أن  .499لتتامىش هذه القوانني ومعطيات الواقع الذي نعيشه ومسايرة لدستور سنة 

ومسايرة كذلك لالتجاهات الحديثة يف التحكيم  (449)"حرية التجارة والصناعة مضمونة ومتارس يف إطار القانون"

2 ووضع قانون جديد لإلجراءات املدنية (450)..49ى املرشع الجزائري قانون اإلجراءات املدنية القديم لسنة ألغ

يتضمن هذا األخري يف كتابه الخامس "الطرق البديلة لحل املنازعات من  2(451)2112أبريل  25واإلدارية بتاريخ 

 الصلح والوساطة إىل التحكيم"2

ين من الكتاب الخامس "للتحكيم الداخيل"2 فتناول يف فصله األول خصص املرشع الجزائري الباب الثا 

الذي جاء  .2214ويؤكد عىل أهمية التحكيم دستور سنة 4142إىل املادة  .411"اتفاقيات التحكيم" ابتداء من املادة 

 2(452)ببعد جديد هو حرية الستثامر خدمة للتنمية القتصادية الوطنية

                                                           
دنية. الجريدة الرسمية للجمهورية المعدل والمتمم المتضمن قانون اإلجراءات الم 0722جوان  18المؤرخ في  022-22( األمر رقم 446

 .48الجزائرية العدد 

التي تنص على أنه: "حرية التجارة  39المعدل والمتمم في مادته  0772( كرس مبدأ حرية التجارة والصناعة صراحة دستور سنة 447

 .92والصناعة مضمونة تمارس في إطار القانون" ج ر ج ج العدد 

 .52/14/0773ؤرخ في الم 13-73( المرسوم التشريعي رقم 448

 ، المعدل والمتمم.92، العدد 0772ديسمبر  18، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المؤرخة في 0772( دستور 449

 ( السالف الذكر.450

ورية يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، الجريدة الرسمية للجمه 5118فبراير سنة  52الصادر بتاريخ  17-18( القانون رقم 451

 .3، ص50الجزائرية، العدد 

الصادرة بتاريخ  04ج ر ج ج العدد  5102مارس  12المؤرخ في  10-02الصادر بموجب القانون رقم  5102من دستور سنة  43( المادة 452

 .72، ج رج ج العدد 438-72الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم  0772المتضمن بتعديل دستور سنة  5102مارس  19



 

 

150 

 9102 دجنبر 51العدد 
 

ص، نتساءل كيف ينعقد اتفاق التحكيم الداخيل؟ لإلجابة عىل هذا اإلشكال، ملعرفة معنى مختلف هذه النصو 

نتطرق يف القسم األول إىل "الرشوط العامة لنعقاد اتفاق التحكيم الداخيل"، ثم نتطرق يف القسم الثاين إىل 

 "الرشوط الخاصة لنعقاد اتفاق التحكيم الداخيل"2

I- لداخليالشروط العامة النعقاد اتفاق التحكيم ا 

تستوجب دراسة الرشوط العامة لصحة اتفاق التحكيم الداخيل التطرق قبل كل يشء إىل تعريف اتفاق 

 التحكيم الداخيل )أ( ليك ميكننا أن نتطرق إىل الرشوط العامة املكونة له )ب(2

 تعريف اتفاق التحكيم الداخلي: -أ

ونية التي هذا التعريف إل بدراسة الطبيعة القانيعر  الفقه والقانون اتفاق التحكيم الداخيل لكن ل يكتمل 

 تستخلص من تعريفه2

 التعريف  الفقهي والقانوني التفاق التحكيم: -0

حسب ما يتفق عليه جل الفقه التحكيم هو التفاق عىل طرح النزاع عىل محكم أو أكرث ليفصلوا فيه بحكم 

(، وقد la clause compromissoireرشط التحكيم ) ملزم للخصوم، وقد يكون هذا التفاق بندا يف العقد ويسمى

 2(453)(le compromisيكون بعد قيام النزاع بني الخصوم ويسمى اتفاق التحكيم )

 la clause( اتفاق التحكيم يشمل من جهة رشط التحكيم )Fouchardوحسب الفقيه فوشار )

compromissoireيق كن أن يقع بسبب هذا العقد عن طر( وهو الرشط املنصوص عليه يف العقد لفصل أي نزاع مي

( والذي هو اتفاق بني األطرا  إلخضاع le compromis d’arbitrageالتحكيم، ومن جهة أخرى، اتفاق التحكيم )

 2(454)النزاع الالحق إلبرام العقد إىل محكمة أو هيئة تحكيمية

عات التي نشأت كل أو بعض املناز يفهم من التعريف الفقهي إن اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفني عىل تسوية 

 أو ميكن أن تنشأ بينهام من تنفيذ عقد معني عن طريق التحكيم2

                                                           
 وما بعدها. 553، ص5112العليم الرفاعي، اتفاق التحكيم، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، ( إشراف عبد 453

) Ph.Fouchard, l’arbitrage commercial international, Dallos, Paris, 1986, p53.454 

 .99، ص0772الفكر العربي، س األول، اتفاق التحكيم، دار  ي المواد المدنية والتجارية، جمحمود هاشم، النظرية العامة للتحكيم ف
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2 ويرى الفقه أن رشط التحكيم هو األكرث استعامل خاصة (455)رجح جل الفقه هذا التعريف لتفاق التحكيم

 2(456)مي"يف العقود الدولية وأن هذا الرشط هو "حجر األساس الذي يقوم عليه الرصح التحكي

 فام هو موقف القانون من تعريف اتفاق التحكيم؟ 

اتفاق التحكيم بأنه اتفاق الطرفني لعرض النزاعات التي نشأت أو ميكن أن  (457)تعر  بعض القوانني العربية

 تنشأ بينهام بشأن عقد عىل التحكيم2

 اص حيث اكتفى املرشع يفومن بينها الجزائر اتفاق التحكيم بنص خ (458)مل تعر  الكثري من الدول العربية

أبريل  23الساري املفعول بتاريخ  2112فرباير من سنة  25قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية الجديد الصادر بتاريخ 

يف الفصل األول منه الذي خصصه "لتفاقيات التحكيم" من الباب الثاين املعنون "بالتحكيم" إىل تعريف،  2119

بقوله: "هو التفاق الذي يلتزم مبوجبه األطرا  يف عقد متصل بحقوق  4111املادة  من جهة، الرشط التحكيمي يف

من  وتعريف،2 ار بشأن هذا العقد عىل التحكيم"، لعرض النزاعات التي قد تث(459)أعاله .411متاحة مبفهوم املادة 

"التفاق الذي يقبل األطرا   قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية بأنه: 4144جهة أخرى، اتفاق التحكيم يف املادة 

 مبوجبه عرض نزاع سبق نشوءه عىل التحكيم"2

                                                           

1, 1989, p.-) En ce sens Berthold Goldman, Arbitrage commercial international, Cd tint Fox 586455 

- E.Gaillard, arbitrage commercial international, J.CL d tint, 1994, n°8, p. 

- Ph.Fouchard, E.Gaillard, B.Goldman, Traité de l’arbitrage commercial international, Delta, Paris, 1996, p 

 وما بعدها. 02، ص0788أحمد أبو الوفا، التحكيم االختياري واإلجباري، الطبعة الخامسة، منشأة المعارف، اإلسكندرية  -

 وما بعدها. 92، ص0784ية، سامية راشد، التحكيم في العالقات الدولية الخاصة، الكتاب األول، اتفاق التحكيم دار النهضة العرب -

 .552( إشراف عبد العليم الرفاعي، المرجع السابق ذكره، ص456

منه تنص على أنه: "اتفاق  01، المتعلق بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية، المادة 0774الصادر بتاريخ  59( القانون المصري رقم 457

تسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة التحكيم هو اتفاق الطرفين على االلتجاء إلى التحكيم ل

 عالقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية.

يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقال بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات  -

 التي تنشأ بين الطرفين،...

 كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية،....". -

( القانون اللبناني، األردني، السعودي، السوداني، المغربي وغيرهم، أنظر مقال نور الدين بكلي، دور وأهمية اتفاق التحكيم في 458

، 5117، الطرق البديلة لحل النزاعات: الوساطة والصلح والتحكيم، سنة 0ائية العدد الخاص، الجزء العقود التجارية الدولية، المجلة القض

 .524ص

قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية على أنه: يمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكيم في الحقوق التي له مطلق  0112( تنص المادة 459

 التصرف فيها.

 لمتعلقة بالنظام العام أو حالة األشخاص وأهليتهم.ال يجوز التحكيم في المسائل ا -

 وال يجوز لألشخاص المعنوية العامة أن تطلب التحكيم، ما عدا في عالقتها االقتصادية الدولية أو في إطار الصفقات العمومية. -
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ويف نظرنا بهذين التعريفني اللذين ضمهام املرشع يف الفصل الثاين تحت عنوان "اتفاقيات التحكيم" قد 

اإلدارية الجديد من قانون اإلجراءات املدنية و  4111عر  اتفاق التحكيم بصورة غري مبارشة2 وهذا ما تؤكده لنا املادة 

 خاصة الفقرة األوىل منها التي تنص عىل أنه "ترسي اتفاقية التحكيم عىل النزاعات القامئة واملستقبلية"2

من نفس القانون يف رأينا أن  4144و 4111قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية باملادتني  4111وبتقريب املادة 

 والقانون ويف هذا التجاه كل من القانون املغريب الداخيل والدويل2 املرشع ل يختلف يف تعريفه لتفاق التحكيم

الفرنيس حيث يتضح من النصوص القانونية أن املرشع املغريب والفرنيس عرفا التحكيم يف صورتني اتفاق 

ويتضح من النصوص  (la clause compromissoire2) (461)( ورشوط التحكيمle compromis) (460)التحكيم

القانون الجزائري واملغريب والفرنيس قد اعتمد التمييز بني اتفاق التحكيم ورشط التحكيم وعرّ   املتقدمة أن

 التحكيم يف صورتيه اتفاق التحكيم ورشط التحكيم2

 la clauseكام نالحظ أن هذه القوانني اتجهت اتجاها حديثا يف تعريفها لرشط التحكيم ) 

compromissoire( واتفاق التحكيم )romisle comp مام جعل هذه التعاريف تتفق مبا جاءت به اتفاقية )

املتعلقة باعتامد وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبي يف تسميتها لصور اتفاق التحكيم: "رشط التحكيم"  (462)نيويورك

 2(463)و"اتفاق التحكيم"

م ورشط التحكيم يوإن كانت اتفاقية نيويورك يف تعريفها لتفاق التحكيم جمعت بني الصورتني اتفاق التحك

عىل عكس القانون الجزائري، املغريب والفرنيس الذي عر  كل صورة عىل حدى إل أن الفرق يبدو شكيل وليس 

 جوهري2

 تجرّنا هذه التعاريف الفقهية والقانونية إىل التساؤل عن الطبيعة القانونية لتفاقية التحكيم؟

 الطبيعة القانونية التفاقية التحكيم -5

قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية واتفاق  4111الجزائري يعر  كل من رشط التحكيم يف املادة  إن املرشع

 قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية بأنهام "اتفاق بني األطرا "2 4144التحكيم يف املادة 

 فام املقصود بهذه العبارة؟

                                                           
بأنه االتفاق الذي يلتزم بمقتضاه من القانون الفرنسي  0449من القانون المغربي والمادة  004( أما اتفاق التحكيم، تعرفه المادة 460

 أطراف نزاع معين قائم بإخضاعه إلى محكم أو محكمين للفصل فيه.

من قانون المرافعات المدنية اللتان عرفتا الشرط  0445القانون المغربي والمادة  302( فيما يخص الشرط التحكيمي، المادة 461

 معين على عرض ما قد ينشأ من منازعات بخصوصه إلى التحكيم.التحكيمي بأنه االتفاق الذي يلتزم بمقتضاه أطراف عقد 

والتي دخلت حيز التنفيذ  0728جوان  02( اتفاقية نيويورك المتعلقة باعتراف وتنفييذ أحكام المحكمين األجنبية الموقعة بتاريخ 462

 .0727جوان  8بتاريخ 

ommercial international, Dallos, Paris, 1986, p290 ) Ph.Fouchard, E.Gaillard, B.Goldman, traité de l’arbitrage c463

et s. 
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 هل هذا معناه إن اتفاق التحكيم عقد ككل العقود؟

 2(464)ن الفقه أنه "مستقل عن العقد222ألنه ميتاز بخصائص يفتقدها العقد العادي"يرى جانب م

2 أي أن اتفاق التحكيم "عقد من العقود أي (465)يرى الفقه اآلخر أن اصطالح العقد والتفاق لهام نفس املعنى

ا واملحل والسبب2 الرض ترصفا من الترصفات التي تنعقد بإرادتني فإنه يلزم لوجود هذا التفاق، توافر أركانه وهي

وأنه يلزم لصحة هذا الوجود أن يكون الرضا به صادرا عن أهلية يعتد بها القانون وأن يكون خاليا من العيوب املفسدة 

 2(466) له222"

نتفق مع الرأي الثاين ألن برجوعنا إىل الرشيعة العامة وبالضبط إىل القانون املدين نجد املرشع يعر  العقد 

 بأنه "اتفاق بني األطرا 222" أي توافق إرادتني أو أكرث عىل أحداث أثر قانوين2 (467)قانون مدين 51يف املادة 

هذا التعريف ينطبق عىل "اتفاق التحكيم" لسيام أن مكونات العقد: الرضاء، املحل، السبب والشكلية هي 

 نفس مكونات اتفاق التحكيم2

التي تعر   (468)لق بالتحكيم يف املواد املدنية والتجاريةمن القانون املرصي املتع 1يف هذا الصميم املادة 

غريب الذي ويف هذا التجاه القانون امل فا النزاع بإرادتهام الحرة2222"2التحكيم بأنه التحكيم الذي "يتفق عليه طر 

 من قانون املسطرة املدنية2 441يسمى "اتفاق التحكيم" "بعقد التحكيم" يف املادة 

للعقد والتفاق مدلول واحدا وأن اتفاق التحكيم هو عقد ككل العقود له خصائصه متيزه ومام سلف نستنتج أن 

كام لكثري من العقود لها خصائصها متيزها وأنه ينعقد ككل العقود بنفس الرشوط العامة التي يجب أن تتوفر فيه 

 وإلّ كان باطال2

 داخلي:الرضا، المحل والسبب شروط عامة النعقاد اتفاق التحكيم ال -ب

 ينعقد اتفاق التحكيم ككل عقد برشوط عامة، هي الرضاء، املحل والسبب2

 (:le consentementالرضا ) -0

                                                           
 .591، ص5117، سنة 0( نور الدين بكلي، دور وأهمية التحكيم في العقود التجارية الدولية، مقال بمجلة القضاء، عدد خاص، جزء 464

 .39، ص5113لية الحقوق، جامعة القاهرة، ( أحمد صالح علي مخلوف، اتفاق التحكيم لتسوية المتزعات التجارية الدولية، دكتوراه، ك465

 .572( إشراف عبد العليم الرفاعي، المرجع السابق، ص466

 .72محمود هاشم، المرجع السابق، ص -

المتضمن  0792سبتمبر  52المؤرخ في  28-92المعدل والمتمم لألمر رقم  5119مايو  03المؤخ في  12-19( القانون رقم 467

 .5112جوان  51المؤرخ في  01-12تمم بالقانون رقم القانون المدني، المعدل والم

 ( القانون السالف الذكر.468
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قانون املدين  59رضاء املتعاقدين رشط هام يف العقد ويقصد به توافق اإلرادين وهذا ما تنص عليه املادة 

نصوص عن إرادتهام املتطابقني دون اإلخالل بال الجزائري بقولها: "يتم العقد مبجرد أن يتبادل الطرفان التعبري

 2(469)القانونية"

ويقوم اتفاق التحكيم عىل رضاء األطرا  للجوء إىل التحكيم لحل النزاعات الناشئة أو املستقبلية، وإل كان 

يف  51 هذا عمال بالقواعد العامة، أي أحكام القانون املدين الجزائري الذي تنض مادته 2(470)اتفاق التحكيم باطال

 تعريفها للعقد بأنه توافق إرادتنا أو أكرث عىل إحداث أثر قانوين2

يفهم من هذه النصوص يجب توافر ركن الرضاء لوجود اتفاق التحكيم وأن يكون صادر عن أهلية يعقد بها 

 ، وإل كان اتفاق التحكيم باطال بطالنا مطلقا2(471)القانون

 (:l’objetالمحل ) -5

عىل أنه: "العقد  2115جوان  21املؤرخ يف  41-15قانون املدين الجزائري املعدلة بقانون من ال 51تنص املادة 

اتفاق يلتزم مبوجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين مبنح أو فعل أو عدم فعل يشء 

 (472)ما"

قيام ية وإما أن يكون الويفهم من نص املادة أن محل اللتزام يف العقد إما أن يكون إعطاء أي نقل حق امللك

وتطبيقا ملا سلف إن محل اتفاق التحكيم هي املنازعات الناشئة أو  2(473)بعمل وإما أن يكون امتناع عن القيم بعمل

  2(474)الالحقة يف عقد متصل بحقوق يسمح بشأنها القانون

أنه  مح بشأنها القانونمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية يقصد بعبارة "بحقوق يس .411وتطبيقا للامدة 

يجوز اللجوء  ومعنى هذا أنه ل يستطيع كل شخص اللجوء إىل التحكيم يف حقوقه التي له مطلق الترص  فيها"2

 إىل التحكيم يف املسائل املتعلقة بالنظام العام واملسائل املتعلقة بحالة األشخاص أو أهليتهم2

                                                           
 ( القانون المدني الجزائري مذكورا أعاله.469

 .031سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، مطبعة السالم، شبرا، ص -

 .032، ص0725المصرية، القاهرة، عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، دار النشر للجامعات  -

 .0771ل(، المجلة القضائية الجزائرية، -قضية )د ب( ضد )ب 00/00/0798بتاريخ  2044( قرار المحكمة العليا رقم 470

قانون المدني الجزائري تنص على أنه: "كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه، يكون كامل  41( المادة 471

 ( سنة كاملة".07لمباشرة حقوقه المدنية. وسن الرشد تسعة عشر ) األهلية

 ( القانون المدني الجزائري المذكور سالفا.472

 .039( عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق الذكر، ص473

 إجراءات المدنية واإلدارية الجديدة على أنه: 0112( تنص المادة 474

 ق التي له مطلق التصرف فيها."يمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكيم في الحقو

 ال يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة األشخاص أو أهليتهم.

 وال يجوز لألشخاص المعنوية العامة أن تطلب التحكيم ماعدا في...أو في إطار الصفقات العمومية".
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ء إىل التحكيم لحل نزاعتها إل يف ما تربمه من عقود أما األشخاص املعنوية العامة فال يجوز لها اللجو 

 اقتصادية دولية أو فيام يتعلق بالصفقات العمومية2

 السبب: -3

 2(475)يقصد بالسبب الباعث الدافع للتعاقد

قانون مدين جزائري بقولها: "يعترب السبب املذكور يف العقد هو السبب الحقيقي  92/2وهذا ما تنص عليه املادة 

الدليل عىل ما يخالف ذلك، فإذا قام الدليل عىل صورية السبب فعىل من يدعى أن لاللتزام سببا آخر  حتى يقوم

 مرشوعا أن يثبت ما يدعيه"2

ويفهم من نص املادة أن السبب رشط من رشوط انعقاد العقد ويجب أن يكون مرشوعا وإل بطل العقد بطالنا 

 مطلقا2

 طرا  بحسن نية عىل حل نزاعهم عن طريق التحكيم2فسبب إبرام اتفاق التحكيم هو اتفاق األ 

ويرى الفقيه "نور الدين بكيل" أن "سبب إبرام اتفاق التحكيم هو اللجوء إىل التحكيم لعدالة خاصة ملا فيها 

من مميزات وتفادي قضاء الدولة ملا فيه من تعقيدات إجرائية ووقتية، وملا يحققه من رسية مطلوبة ويديره 

 2(476)ال التجارة الدولية، مع فرض حسن النية"متخصصون يف مج

يفهم مام سلف أن سبب اتفاق التحكيم يجب أن يكون موجودا أو مرشوعا وإل بطل اتفاق التحكيم بطالنا 

 مطلقا2

 وط خاصة لنعقاد اتفاق التحكيم2كام يجب، بجانب هذه الرشوط العامة، توافر رش 

II- لداخلي:الشروط الخاصة النعقاد اتفاق التحكيم ا 

بالرشوط الخاصة لنعقاد اتفاق التحكيم الوطني رشوط املنصوص عليها يف النصوص القانونية الخاصة  يقصد

 بالتحكيم وهي: كتابة اتفاقية التحكيم، تحديد موضوع النزاع، أهلية أطرا  اتفاقية التحكيم )أ( واملحكمون )ب(2

 ية األطراف:كتابة اتفاقية التحكيم، تحديد موضوع النزاع وأهل -أ

 كتابة اتفاقية التحكيم: -0

 نتساءل: هل الكتابة تعد ركنا لنعقاد اتفاق التحكيم أم هي مجرد وسيلة إلثباته؟

                                                           
 يرى "السبب أنه ركن في إرادة االلتزام". 584شيرا، ص( سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، مطبعة السالم، 475

 . يرى: "السبب عنصر في االلتزام العقدي".404عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص -

 .594( نور الدين بكلي، المرجع السابق، ص476
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بة رشط احسب قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية الجزائري الجديد إن اتفاقية التحكيم شكلية أي أن الكت

  لوجودها وبدونها ل تتم2

يف شأن رشط التحكيم بقولها "يثبت رشط التحكيم، تحت طائلة البطالن  4112ادة وهذا ما تنص عليه امل

 بالكتابة يف التفاقية األصلية أو يف الوثيقة التي تستند إليها"2

قانون إإلجراءات املدنية واإلدارية فقرة األوىل بقولها: "يحصل التفاق عىل  4142وما تنص عليه املادة 

ن النصني أن الكتابة رشط من رشوط انعقاد كل من رشط التحكيم واتفاق التحكيم ويفهم م التحكيم كتابيا"2

 وليس وسيلة لإلثبات2

ويجب اإلشارة إىل أن البطالن الرشط التحكيم ل يؤدي إىل بطالن العقد بل وحده رشط التحكيم هو الذي 

 2(477)يعتربه وكأن مل يكن

املتعلق  4991لسنة 25من القانون رقم  42رصي املادة ويف هذا التجاه الكثري من الترشيعات كالترشيع امل

بالتحكيم يف املواد املدنية والتجارية التي تنص عىل أنه "يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإل كان باطال"، 

 منه2 351والقانون املغريب املادة 

ضح لتحكيم إذا مل يكن مكتوبا2 ويتمن قانون املرفعات التي حسبها يبطل رشط ا 4113والقانون الفرنيس املادة 

مام تقدم من النصوص يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإن الكتابة ليست وسيلة من وسائل إثباته وإمنا هي 

ترشعات مع وهكذا تتطابق هذه ال مطلقا ألنه متعلق بالنظام العام2ركنا لنعقاده وإل بطل اتفاق التحكيم بطالنا 

التي حسبها الكتابة ركن لنعقاد اتفاق التحكيم يارتب عن  (478)منها 2حيث تنص املادة  4952ة اتفاقية نيويورك لسن

 تخلفها بطالن العقد بطالنا مطلقا ول ميكن اعتباره وسيلة من وسائل اإلثبات2

لكن السؤال الذي يطرح نفسه، ماذا يقصد املرشع بالكتابة؟ هل الكتابة الرسمية أو املحرض املوقع أمام 

 حكمني أو يقصد بها مجرد الكتابة العرفية؟2امل

ويف رأينا املرشع مل يشارط للكتابة شكال خاصا بل ترك املجال واسعا، ومن تم إذا الكتابة ميكن أن تكون 

 بعقد رسمي أو عريف أو مبحرض يحرر أمام املحكني أو الهيئة التحكيمية املختارة2

ملسطرة املغريب التي تنص عىل أنه: "وعمال مبا جاءت به املادة من قانون ا 343ويف هذا التجاه جاءت املادة 

 كون التفاق الكتايب يف صورتني :، الفقرة الثانية من اتفاقية نيويورك قد ي2

                                                           
 .022، ص5112ديثن اإلسكندرية، ( عبد الباسط محمد الواسع الضراسي، النظام القانوني التفاق التحكيم المكتب الجامعي الح477

 .599نور الدين بكلي، المرجع السابق، ص -

والتي دخلت حيز  0728يونيو  02( اتفاقية نيويورك الخاصة باالعتراف وتنفيد أحكام المحكمين األجنبية الموقعة في نيويورك بتاريخ 478

 .0727يونيو  8التنفيد بتاريخ 
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 إفراغ اتفاق التحكيم يف وثيقة موقع عليها من األطرا 2 -أ

 أو وجود تبادل املستندات كتابية بني األطرا  يفيد قبولهم للتحكيم"2 -ب

 تحديد موضوع النزاع في التحكيم الداخلي -5

 حسب قانون التحكيم الداخيل يجب أن يحدد اتفاق التحكيم موضوع النزاع املقصود عرضه عىل التحكيم2

قانون اإلجراءات  4142ويقصد بالنزاع الدعاءات املتبادلة التي يدعيها الخصوم، وهذا ما تنص عليه املادة 

 قولها: "يجب أن يتضمن اتفاق التحكيم، تحت طائلة البطالن، موضوع النزاع222"2ب 2فقرة  املدنية واإلدارية

 ويفهم من نص املادة أن المتناع عن تحديد موضوع النزاع يؤدي إىل بطالن اتفاق التحكيم2

ل  أي قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية .411كام ل يجوز أن يكون موضوع النزاع مخالفا ملا جاءت به املادة 

يكون موضوع النزاع من املواضيع التي يرفض النظام العام التحكيم فيها وإل كان اتفاق التحكيم املتضمن لهذا 

بقولها: "ميكن لكل  قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية .411النزاع باطال وكأنه مل يكن2 وهذا ما تنص عليه املادة 

 طلق الترص  فيها2شخص اللجوء إىل التحكيم يف الحقوق التي له م

 ل يجوز التحكيم يف املسائل املتعلقة بالنظام العام أو حالة األشخاص أو أهليتهم2

 ل يجوز لألشخاص املعنوية العامة أن تطلب التحكيم، ما عدا222يف إطار الصفقات العمومية"2

تتجاوز حدود الوقائع التي أي أنها ل  (479)كام يفهم أن عىل املحاكم التحكيمية التقيد مبوضوع النزاع املحدد

أي عىل املحكم أن يفصل يف  (480)يتكون منها موقف كل من األطرا  كام هو منصوص عليه يف اتفاق التحكيم

 يطلبه األطرا  ل أكرث ول أقل2 حدود ما

من قانون املسطرة املغريب التي تنص عىل أنه "يجب أن يتضمن  345/4ومن هذا التجاه ماجاءت به املادة 

 2(481)التحكيم تحت طائلة البطالن: "تحديد موضوع النزاع2222"عقد 

 األهلية في التحكيم الداخلي: -3

عىل أنه "ميكن لكل شخص اللجوء إىل التحكيم  4فقرة  قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية .411تنص املادة 

 يف الحقوق التي له مطلق الترص  فيها"2 

                                                           

: l’arbitrage, p94. J.Robjert -479 

 انون اإلجراءات المدنية واإلدارية السالف ذكره.( ق480

 "يبطل موضوع النزاع اتفاق التحكيم إذا ما اختصاص المحاكم القضائية". 29-22( عبد الحميد األحدب، السالف ذكره، ص 481

- Juris-classeur procédure civile, Fasc, p6-7, n°16 à 24. 
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من  11سنة كاملة حسب ما جاءت به املادة  49ط أهلية الترص  وهي يفهم من نص املادة أن القانون يشار 

 وليس مجرد أهلية التقايض وإدارة الحقوق2 (482)القانون املدين الجزائري

كام أصبحت لألشخاص املعنوية العامة أهلية التحكيم يف الصفقات العامة أي األشغال العامة بحكم املادة 

التي تنص عىل أنه: "ل يجوز األشخاص املعنوية العامة أن تطلب  3ارية فقرة قانون اإلجراءات املدنية واإلد .411

 التحكيم ما عدا222يف إطار الصفقات العمومية"2

ويفهم من نص املادة أن الدولة والوليات والبلديات واملؤسسات العامة ذات الصبغة اإلدارية لها أن تطلب 

 حت قابلة للتحكيم الداخيل2التحكيم يف األشغال العامة الداخلية التي أصب

 211قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية بقولها: "ل يجوز لألشخاص املذكورة يف املادة  915وهذا ما تؤكد املادة 

أعاله، أن تجري تحكيمها إل يف الحالت الواردة222يف مادة الصفقات العمومية" واألشخاص املذكورة يف املادة 

 دنية واإلدارية: الدولة، الولية، البلدية وإحدى املؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية2قانون اإلجراءات امل 211

 عىل أنه: "ل تسند مهمة التحكيم لشخص طبيعي، إل إذا كان متمتعا بحقوقه املدنية"2  4141وتنص املادة 

ان له األهلية إذا كويفهم من نص املادة أن الشخص الطبيعي الذي أسند إليه مهمة التحكيم ل تكون 

قانون مدين  11محجورا عليه أي إذا كان ممنوعا بالقضاء من مامرسة حقوقه املدنية، وهذا ما تنص عليه املادة 

 جزائري2

قانون اإلجراءات املدنية  4141إذن ل يكون املحكم أهال للتحكيم يف مامرسة حقه املخول له بحكم املادة 

 واإلدارية السالفة الذكر2

 حكمون:الم -ب

 تشكيل هيئة التحكيم: تعيينهم وعددهم -0

أوجب املرشع الجزائري تعيني املحكم أو املحكمني يف اتفاق التحكيم سواء كان رشطا أو اتفاقا واعتربه رشطا 

لرشط التحكيم بقولها: "يجب أن  4112/2وهذا ما تنص عليه املادة  جوده يارتب عىل مخالفته البطالن2أساسيا لو 

وتنص  2(483)التحكيم تحت طائلة البطالن تعيني املحكم أو املحكمني أو تحديد كيفيات تعيينهم"يتضمن رشط 

فية أسامء املحكمني وكيبقولها: "يجب أن يتضمن اتفاق التحكيم تحت طائلة البطالن22  4142/2عليها املادة 

عىل يحيل  يعني املحكمني أوويفهم من النصني لقانون التحكيم الداخيل الجديد أن سلطان اإلدارة  تعيينهم"2

  نظام تحكيمي تعيني املحكمني2

                                                           
 المسطرة المغربي. من قانون 5فقرة 309( في هذا االتجاه المادة 482

 ( قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية السالف ذكره.483
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كام يفهم من النصني أن املحكم أو املحكني أو تحديد كيفيات تعيينهم رشط من رشوط اتفاقيات التحكيم 

 يارتب عىل مخالفته البطالن2

عني م صعوبة ي/ قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية إذا اعارضت تشكيل محكمة التحكي4119وحسب املادة 

حسب و  محل إبرام العقد أو محل لتنفيذه2املحكم أو املحكمون من قبل رئيس املحكمة الواقع يف دائرة اختصاصها 

الفقرة الثانية من نفس املادة إذا كان رشط التحكيم غري كا  لتشكيل محكمة التحكيم أو كان باطال، يعاين 

من قانون التحكيم الداخيل عىل أنه: "تتشكل  4141ص املادة وتن رئيس املحكمة ذلك ويرصح بأل وجه للتعيني2

ويفهم من نص املادة أن املرشع الجزائري اختار  محكم أو عدة محكمني بعدد فردي"2 محكمة التحكيم من

 2(484)الطبيعة القضائية لحسم النزاع الخاضع للتحكيم

ا  التفاق عىل التحكيم أثناء رسيان قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ميكن لألطر  4143وحسب املادة 

ويفهم من هذا أن النزاع الخاضع للمحكمة القضائية للدولة مهام كانت درجته  الخصومة أمام الجهة القضائية2 

 2(485)ميكن توجيهه إىل التحكيم

 المحكم شخص طبيعي أو معنوي -5

ا، : "إذا عينت اتفاقية التحكيم شخصا معنويقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية عىل أنه 2فقرة  4141تنص املادة 

 توىل هذا األخري تعيني عضو أو أكرث من أعضائه بصفة محكم"2

 يفهم من النص املادة أن الشخص املعنوي تنحرص مهمته يف تسمية محكم أو محكمني من أعضائه2

حرص مهمتها ه األخرية تنفإذا، حالت اتفاقية التحكيم عىل الفصل يف النزاع مثال عىل غرفة التجارة فإن هذ

يف تسمية تجار من أعضائها محكمني2 وهذا عىل خال  ما جاء به القانون الفرنيس بحيث نقابة املحامني أو الغرفة 

التجارية إذا أحال رشط التحكيم الفصل يف النزاع، فإنها تسمى املحكمني ليسوا بالرضورة من أعضائها وتضع 

 2 (486)إجراءات املحاكمة التحكيمية

 شروط قبول المحكم مهمته: -3

قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية عىل أنه: "ليعد تشكيل محكمة التحكيم صحيحا، إل  4145تنص املادة 

 إذا قبل املحكم أو املحكمون باملهمة املسندة إليهم"2

حكمة م ويفهم من نص املادة أن رضاء املحكم بقبول املهمة املسندة إليه رشط من رشوط صحة تشكيل

 4142التحكيم وبدونها ل تتشكل محكمة التحكيم، وأن للمحكم حق الرفض وإذا رفض عني القضاء غريه املادة 

 32قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية فقرة 

                                                           
 .92( في هذا االتجاه عبد الحميد األحدب، المرجع السابق، ص484

 .29-22( عبد الحميد األحدب، المرجع السالف الذكر، ص485

 ( قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية السالف ذكره.486
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 رد المحكم: -4

يخرب عىل أنه: "إذا علم املحكم أنه قابل للرد  2قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية فقرة  4145تنص املادة 

 األطرا  بذلك ول يجوز له القيام باملهمة إل بعد موافقتهم"2

 2(487)فام هي األسباب التي ميكن أن يرد بها املحكم؟

 ميكن رد املحكم لألسباب اآلتية: .414حسب املادة 

 عندما ل تتوفر فيه املؤهالت املتفق عليها بني األطرا 2 -4

 م اتفق عليه األطرا 2عندما يوجد سبب رد منصوص عليه يف نظام التحكي -2

عندما تتبني من الظرو  شبهة مرشوعة يف استقالليته لسيام بسبب وجود مصلحة أو عالقة اقتصادية أو  -3

 عائلية مع أحد األطرا  مبارشة أو عن طريق وسيط2

 ل يجوز طلب رد املحكم من الطر  الذي كان قد عينه، أو شارك يف تعيينه، إل لسبب علم به بعد التعيني2

2 من يفصل يف طلب (488)وتوجب نفس املادة السالفة الذكر إبالغ املحكمة التحكيمية والطر  اآلخر بسبب الرد

 الرد؟2

قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية بقولها: "يف حالة، إذا مل  .414من املادة  .تجيب عن هذا التساءل الفقرة 

ك بأمر بناء   لتسوية إجراءات الرد، يفصل القايض يف ذليتضمن نظام التحكيم كيفيات تسويته أو مل يسع األطرا

 ويفهم من نص املادة أن أسباب الرد ميكن تسويتها ل2 هذا األمر غري قابل ألي طعن"2عىل طلب من يهمه التعجي

إما مبا اتفق عليه األطرا  من تسوية أو ما يتضمن نظام التحكيم من تسوية2 إذا مل يتسع الحل بطريقتني يفصل 

 ايض بأمر بناء عىل طلب من يهمه التعجيل2الق

ويستنتج مام سبق أن أسباب الرد ليست من النظام العام وأن األمر الصادر من القايض لتسوية نزاع الرد ل 

 ميكن للطر  املترضر أن يطعن فيه2

 الخاتمة:

ه اتفاقيات حظيت بويف الختام ميكن القول بأن املرشع الجزائري خطا خطوة جيدة يف الترشيع الجديد ملا 

 التحكيم من اهتامم2

لقد خصص لكل من "رشط التحكيم" و"اتفاق التحكيم" بقسم خاص ملا لهام من أهمية يف نظام التحكيم2 

 فاعترب اتفاقيات التحكيم عقد ككل العقود له خصوصياته2

                                                           
 .92، ص5، العدد5117لتحكيمية، ( عبد الحميد األحدب، المجلة ا487

 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد، السالف الذكر. 0102/2( المادة 488
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ساس الذي ري هو األ يتضح لنا مام درسنا أن اتفاق التحكيم أو اتفاقيات التحكيم كام سامه املرشع الجزائ

 يبنى عليه نظام التحكيم2

فهي الوسيلة الحديثة البديلة لحل النزاعات بني األطرا  التي تسهل الوصول للحق مراعاة ملصالح األطرا  

بأقل كلفة وبرسعة أعىل بالنسبة لإلجراءات القضائية العادية، فهي تحقق العبئ عن املحاكم يف القضايا الشخصية 

 نظام العام2التي ل متس ال
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 املغربية التجربة ضوء عىل موريتانيا يف اإلسالمية البنوك لعمل الضابطة الجديدة املقتضيات يف دراسة

 اإلسالمية البنوك لعمل الضابطة الجديدة المقتضيات في دراسة

 المغربية التجربة ضوء على موريتانيا في 

 
 وقــــ الحق في ورـــــــدكت

 

 مقدمة:

من خالل بنك الربكة اإلسالمي، بنك الوفاء حاليا، إل أن  4925عرفت موريتانيا البنوك اإلسالمية منذ العام 

العتامد الذي ُمنح لبنك الربكة والبنوك اإلسالمية التي دخلت السوق لحقا، مل يكن يراعي خصوصيتها اإلسالمية، 

سات القرض التي تنص بالحر  عىل أنه ل يجوز ملؤسسات من قانون مؤس 21نظرا للمنع الرصيح الوارد يف املادة 

القرض أن تقوم لحسابها الخاص أو لحساب الغري بنشاطات زراعية أو صناعية أو تجارية222إل إذا كانت هذه 

 النشاطات رضورية أو مرتبطة بتحصيل ديونها2

بعد تعديل قانون  2142العام  وبعد انتظار دام ما يربو عىل الثالثة عقود جاءت املقتضيات الجديدة خالل

مؤسسات القرض إلدماج املنتجات املالية اإلسالمية املختلفة عن التمويل التقليدي، كام أىت تعديل القانون 

املتضمن النظام األسايس للبنك املركزي من أجل استحداث لجنة مراقبة خارجية متارس مهمة مطابقة أنشطة البنوك 

 يعة2اإلسالمية مع املقتضيات الرش

من أجل خلق انسجام داخل الحقل البنيك،  وقد اعتمد املرشع املوريتاين عىل غرار املغريب مقاربة اإلدماج

 وهي ذات املقاربة التي اعتمدها املرشع املغريب وتجلت يف مظاهر عدة أجملها يف نقاط:

 إدماج املقتضيات الضابطة لعمل البنوك اإلسالمية يف صلب القانون البنيك  -

 لاراخيص لبنوك تشاركية برؤوس أموال مملوكة يف معظمها لبنوك تقليدية يف املغرب2منح ا -

 انخراط البنوك اإلسالمية إىل جانب البنوك التقليدية يف ذات الجمعيات املهنية  -

 489النتساب لصندوق واحد لضامن الودائع مع اختال  بني الترشيعني -

عن الرضبات  اإلسالمية جوا ميكنها أن تنموا فيه وتنضج بعيدا وهي املقاربة التي تخدم التنافسية وتوفر للبنوك

التي كان باإلمكان أن تواجهها من خصمها التقليدي القوي واملتمكن2 مقاربة اإلدماج هذه التي اعتمدها املرشع 

يالت داملوريتاين مؤخرا أتت بعد الهبة التي عرفتها املالية اإلسالمية عىل مستوى اململكة والتي متخضت عن تع

                                                           
فباإلضافة إلى انسجامها في صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية تلزم هذه البنوك باالنضمام للصندوق الجامع المعني  -489489

مؤسسات االئتمان بالصندوق، بينما ال وجود في التشريع الموريتاني نص على صندوق بضمان الودائع البنكية والمسمى في قانون 

 خاص بالبنوك اإلسالمية ما يعني االكتفاء بصندوق واحد تنسجم فيه كافة البنوك العاملة على أرض الجمهورية اإلسالمية الموريتانية.
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قانونية واستحداث الهيئات الرقابية والتنظيمية الرضورية لضامن نجاح التجربة، ويبدو جليا تأثر املرشع املوريتاين 

باملغريب وهو ما سنالمسه عند مقارنة املقتضيات، وهو استمرار ملنهج التأثر الواضح يف املدونة التجارية وقانون 

 اللتزامات والعقود املوريتاين2 

 هنا عىل إيجابيات مقاربة اإلدماج:ونقف 

عدم تشتيت املقتضيات املنظمة للمجال البنيك، عىل اعتبار أن حقبة القطيعة ومناصبة العداء بني  2أ

النظامني أصبحت متجاوزة، لكونها ل تخدم النظامني وخصوصا البنوك اإلسالمية ألنها تدخل عىل 

  نظام ضارب يف القدم اكتسب قوته ومكانته مع الزمن2

ولكون البنوك بغض النظر عن طبيعتها متارس نفس األنشطة من الناحية الشكلية من قبيل اإليداع وتقديم 

 التمويل مع اختال  اآلليات املعتمدة2

فالبنوك التقليدية تعتمد آلية واحدة هي القرض بالفائدة يف حني تعتمد البنوك اإلسالمية آليات متعددة تصل 

 491تاينـــــــواملوري 490من قبيل املرابحة واإليجار واملشاركة222 وقد نص املرشعني املغريب إىل ست عرشة آلية للتمويل

عىل الستة املعروفة2 وترك الباب مفتوحا أمام باقي املنتجات مع رشط املطابقة مع املقتضيات الرشعية واملقتضيات 

 املنصوصة يف القانون البنيك2 

لنظامني وهي البنك املركزي الذي ينهض مبهمة الرقابة وحدة الجهة الوصية عىل املجال يف كال ا 2ب

واإلرشا ، من خالل هيئاته مع اختال  يف طبيعة التعامل مع النظامني نظرا للطبيعة املختلفة، ويف 

إطار الرقابة الرشعية فقد منحها القانون املغريب للمجلس العلمي األعىل يف حني أبقت عليها موريتانيا 

 نك املركزي من خالل لجنة مستحدثة لهذا الغرض2يف دائرة اختصاص الب

ومن تجليات اإلدماج كذلك الارخيص للبنوك التقليدية مبامرسة الصريفة اإلسالمية من خالل فروع أو شبابيك 

إسالمية نص القانون املوريتاين بهذا الخصوص عىل مقتضيات ظاهرها املحافظة عىل أسلمة تلك العمليات 

من قانون مؤسسات  11اليا تاما عن البنك األصيل، حيث نصت الفقرة األخرية من املادة واستقاللها استقالل م

القرض املوريتانية عىل أنه "متنح الشبابيك اإلسالمية مخصصات من رأس املال وتتمتع باستقاللية متكنها من 

 فصل أنشطتها كليا عن األنشطة التقليدية ملؤسسات القرض املعنية"2

                                                           
حكمها" يمكن البنوك التشاركية أن تمول العمالء بواسطة من قانون مؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة في  28المادة  -490

 المنتجات التالية على الخصوص )عددت المادة المنتجات: المرابحة واإلجارة والمشاركة والمضاربة والسلم واالستصناع(

طابقة لضوابط الشريعة من ق م ق" يمكن للبنوك اإلسالمية المعتمدة أن تمول زبناءها بواسطة كل المنتجات الم 32المادة رقم  -491

 وخاصة المرابحة واإلجارة والمشاركة والمضاربة والسلم واالستصناع.
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إلدماج أىت النص رصاحة عىل رسيان القانون البنيك عىل البنوك اإلسالمية فيام عدا وتجسيدا ملسرية ا

الحالت التي أىت النص عليها يف القسم الثالث من قانون مؤسسات الئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها بعنوان 

 املالية اإلسالمية"2حت عنوان ""البنوك التشاركية"، ويقابلها الباب الثالث من قانون مؤسسات القرض املوريتاين ت

املعدل للنظام األسايس للبك  13122142ويف هذه الورقة أتناول املقتضيات املستحدثة من خالل القانون 

القانون  ، قبل الخوض يف املقتضيات الجديدة املدمجة يف)املحور األول(املركزي واملنشئ لهيئة املطابقة الرشعية 

 2)املحور الثاين(القرض يف موريتانيا  املنظم ملؤسسات 13.22142رقم 

 استحداث هيئة المطابقة مع أحكام الشريعة -المحور األول

ويتضمن النظام األسايس للبنك املركزي املوريتاين، ويهد  حسب املادة  13122142تم سن القانون رقم 

مبوجب القانون  492ريتاين املنشأاألولىمنه إىل تحديد مهام وأهدا  وصالحيات وأدوات وعمليات البنك املركزي املو 

يناير  42الصادر بتاريخ  2111-111الذي يلغي ويحل محل القانون رقم  4913مايو  31الصادر بتاريخ  13/442رقم 

21112) 

وقد أتت هذه التعديالت للمواءمة مع قانون مؤسسات القرض الذي تم تعديله مؤخرا من أجل إدخال 

ام سالمية ولتكتمل الصورة، حيث يتطلب العارا  بالبنوك اإلسالمية احار املقتضيات الضابطة لعمل البنوك اإل 

 خصوصيتها األبرز املتمثلة يف استحداث هيئة للمطابقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية2

 -ثانيا-قبل الوقو  عىل العمل املنوط بها-أول–وأدرس يف هذا املحور تشكيلة هذه الهيئة 

 تشكيلة الهيئة:-أوال

من هذا القانون عىل استحداث هيئة سمتها بهيئة املطابقة مع الرشيعة اإلسالمية، كام  493ادة الثامنةنصت امل

 نصت عىل استحداث هيئات أخرى للرقابة والتدقيق2 

                                                           
تعتبر التجربة المصرفية قصيرة نسبيا، فقد كانت البالد تابعة في نظامها المالي للبنك المركزي لدول غرب إفريقيا الذي أنشأ سنة  -492

؛ األول هو "البنك المركزي لدول غرب مصارف مركزية يين يرتبطان بعدةيوجد في أفريقيا اتحادين مال 0725وباشر العمل  0725

في التداوالت  الفرنك األفريقي االتحادينتستخدم دول هذين  (BEAC) "والثاني هو " بنك دول وسط أفريقيا (BCEAO) "أفريقيا

 .القانونية

وتوالى بعد ذالك ظهور  0793يناير  BMD وأول بنك ظهر على أرض الجمهورية اإلسالمية الموريتانية كان البنك الموريتاني للتنمية

بعد استقالل البالد عن النظام النقدي لدول غرب إفريقيا واتخذت موريتانيا من  0793البنوك، ولم يظهر البنك المركزي إال سنة 

لى تتم معادلته عاألوقية عملة لها وكانت عملية االستقالل النقدي جريئة جدا ومفيدة لتكوين رأس المال القومي الفتي وحمايته و

 أساس سلة عمالت تضم الفرنك الفرنسي والليرة اإليطالية ... قديما قبل ظهور العملة األوربية الموحدة

تتألف هيئات القرار في البنك »في إطار الفصل الثاني المخصص لهيئات الحكامة في البنك المركزي، حيث نصت المادة على  -493

 المركزي من:

 ا مساعداالمحافظ ويساعده محافظ (0

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D9%83_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D9%83_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
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وهي خطوة هامة أتت باملوازاة مع إصدار القانون البنيك املعرو  بقانون مؤسسات القرض والذي تضمن بابا 

وك ، وهي الخطوة التي تشكل التكامل بني الجوانب التنظيمية والرقابية األساسية لعمل البنباسم املالية اإلسالمية

 اإلسالمية2

وتعترب الرقابة الرشعية أمرا رضوريا يف إطار الصريفة اإلسالمية وهو ما جعل كل األنظمة القانونية تنشأ هيئات 

 يئة نفس املكانة للنهوض بدورها الهام2 من هذا القبيل، وإن كانت مل تعتمد نفس األسلوب ومل متنح اله

وقد دخلت هذه التعديالت الجديدة من البوابة التي دخلت منها أهم القوانني املوريتانية وهي البوابة الشاملية 

الغربية وأقصد الشقيقة املغرب،والتي عرفت البنوك اإلسالمية مؤخرا باسم مختلف وهو البنوك التشاركية، وقد شكلت 

هيئات جديدة من ضمنها هيئة للرقابة الرشعية أسمتها باللجنة الرشعية للاملية التشاركية حسب ما  لذات الغرض

التابعة للجنة اإلفتاء باملجلس  494ورد يف الفصل الخامس من الظهري الرشيف الذي أحدثت مبوجبه هذه اللجنة

 العلمي األعىل الذي تم تعديل نظامه األسايس من أجل إنشاء هذه الهيئة2

وهو عمل -الختال  البارز بني النظامني القانونيني يف هذا املجال أن اململكة أوكلت مهمة الرقابة الرشعية و 

إىل املجلس العلمي األعىل بصفته الهيئة العليا املسؤولة وحدها عن الفتوى عىل مستوى اململكة، والتي –فقهي 

 س ويضم يف عضويته وزير األوقا  باإلضافة إىلتحظى مبكانة دستورية هامة جدا حيث يارأس امللك هذا املجل

 كبار علامء وفقهاء اململكة2

نظرا -وبالتايل فقد أعطوا القوس باريها ومنحوا الرقابة ألصحابها الذين تعودوا إصدار الفتوى، ولَِكون املجلس 

 مبنأى عن التأثر بوسائل الضغط2-ملكانته املعنوية

فا حيث تم إلحاق هيئة املطابقة بصفة مبارشة للمجلس العام للبنك أما يف موريتانيا فقد بدا األمر مختل

، وهو الجهة التي تحدد السياسات العامة للبنك املركزي واملسؤول األول عن الجانب اإلداري فيه، 495املركزي

فق و  وبالتايل فهو املسؤول عن اختيار أعضاء الهيئة واملشكلة من خمسة أعضاء ملدة سنتني قابلة للتجديد، وذلك

 رشوط منصوصة:

                                                           

 المجلس العام (5

 مجلس السياسة النقدية  (3

 مجلس االحتراز والتسوية واالستقرار المالي (4

 للبنك المركزي كذلك لجنة للمطابقة مع ضوابط الشريعة ولجنة للتدقيق ومراقب ومدقق خارجي.

الصادر  311.13.0ر الشريف رقم ( بتتميم الظهي5102يناير  51) 0432من ربيع األول  58صادر في  15.02.0الظهير الشريف رقم  -494

 ( بإعادة تنظيم المجالس العلمية.5114أبريل  55) 0452ربيع األول  5في 

المهام الكبيرة المنوطة به بصفته األعلى في البنك ويرأسه استحقاقا  07تناوله المشرع من خالل القسم الثالث وحدد من خالل  -495

لعضوين يقترحهما الوزير األول واالثنين يقترحهما وزير االقتصاد والمالية وعضو  السيد محافظ البنك المركزي ومساعده باإلضافة

 (.52وما بعدها من مدونة الشغل )المادة  052منتخب من طرف العمال محمي في إطار مهامه كممثل للعمال بمقتضى المواد 
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 حسن السرية والسلوك  2أ

 التكوين األكادميي وهو ما يعني استبعاد غري األكادمييني 2ب

 كفاءاتهم يف مجال املالية اإلسالمية والرشيعة اإلسالمية وهو ما يفيد التخصص يف املجال  2ت

 الخربة الواسعة يف املجال ومختلف املجالت ما يعني أن يكون صاحب ثقافة شمولية  2ث

باإلضافة إىل الرشوط العامة املنطبقة عىل أعضاء الهيئات األخرى من قبيل رشط الجنسية وعدم التعارض هذا 

2 وقد أحاطهم املرشع بنوع من الستقاللية، من خالل 496وعدم وجود مصلحة يف املسائل املعروضة عىل الهيئة

ليامت من أي شخص أو هيئة ول يلحق أنه ل يجوز لهم أن يقبلوا تع 13122142من القانون  33النص يف املادة 

 بهم أي رضر يف سبيل تنفيذ مهامهم2

 وملقارنتها من حيث التشكيلة بنظريتها املغربية واملسامة مبقتىض القانون املنشئ لها باللجنة الرشعية للاملية

املعرفة واإلملام و التشاركية نجد األخرية تتشكل من منسق وتسعة أعضاء من العلامء الفقهاء املشهود لهم بالعلم 

بأحكام الرشع واملقاصد، وتستعني عىل سبيل الستشارة بخمسة خرباء دامئني ذاتيني أو اعتباريني تحدد وضعيتهم 

مبوجب عقود، وميكن كذلك الستعانة بكل شخص عىل سبيل الستشارة من ذوي الخربة والختصاص قصد 

 497تقديم إفادات إىل اللجنة بخصوص القضايا املعروضة2

 41وهذه التشكيلة الكبرية واملتخصصة تجد مربرها يف املهام الكبرية املنوطة باللجنة وهي املنصوصة يف املادة 

، والتي تتجاوز البنوك التشاركية نحو استصدار الصكوك والتأمينات التكافلية، 1224524املكررة مرتني من القانون 

ي فيام يبدو ية، وهو ما ل نجد له مثيال يف نظريتها املوريتانية التوكل األقسام املستجدة واملتعلقة باملالية التشارك

أنها أنشئت حكرا ملطابقة أعامل البنوك اإلسالمية ل أكرث وذلك نظرا لكون املرشع مل يتجاوز بعد نحو باقي أقسام 

اب الثالث التي ىل الباملالية اإلسالمية، وإن كان يف إطار تنظيم عمل هذه البنوك أطلق مسمى املالية اإلسالمية ع

من القانون رقم  31تنضوي تحته تلك املقتضيات كام أىت مبقتضيات مجملة حول مهام اللجنة من خالل املادة 

 4982املنشئ لها 131-2142

 المهام المنوطة بالهيئة -ثانيا

                                                           
 5108-341من القانون المنشئ للهيئة  33إلى  57وهي الشروط المنصوصة في المواد من  -496

  311.31.0المكررة مرتين من الظهير الشريف السالف الذكر  01المادة  -497

تختص لجنة المطابقة مع ضوابط الشريعة بالنظر في مطابقة المنتجات والعمليات واألنشطة المصرفية والمالية مع ضوابط  -498

ي هذه المادة تعتبر نافذة باإلمكان أن تدخل منها كل ما الشريعة اإلسالمية..." عبارة والمالية التي أضافها المشرع بعد المصرفية ف

 قد يستحدثه البنك المركزي الحقا من عمليات مالية من قبيل االئتمان التكافلي واستصدار الصكوك 
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احة عىل رص ألجل املهام املستحدثة ألجلها تجتمع اللجنة كل شهرين وكلام رأت رضورة لذلك، ومل يتم النص 

إلزامية الجتامع هذه لكنها واضحة عندما عاد املرشع ليؤكد عىل إمكانية الجتامع كلام دعت الرضورة، وهو ما 

 يفيد أن الحالة األوىل إلزامية نظرا لطابع التخيري يف الثانية2

الحظ أن يف ن وفيام يتعلق بالهد  الذي أنشئت ألجله اللجنة وهو املطابقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية،

اإلشارة إىل أحكام الرشيعة اإلسالمية استمرارا ملا انتهجه املرشع املوريتاين يف مدونة التجارة التي نصت عىل أنه 

 499يرجع إىل أحكام الرشيعة فيام مل يتم النص عليه يف هذا القانون

 500مذهب واحد التخندق يف ما يعني أن املرشع حني يتعلق األمر باملعامالت املالية ينتهج نهج التوسع وعدم

واملعامالت املدنية حيث ل يخفي املرشع  501وهو واضح يف باب املعامالت، وخالفه يف باب األحوال الشخصية

ولعل السب وراء هذا النفتاح يف باب املعامالت هو عامل العاملية التي تتسم بها املعامالت  5022تشبثه باملذهب املاليك

 دأ السترياد والتصدير والحوالت املرصفية ويتداخل فيها املحيل بالدويل، فمن غريالتجارية، والتي تقوم عىل مب

 الوارد يف هذا الباب مراعاة مذهب بعينه خصوصا حني الحديث عن الحقل البنيك2

 503بنك املركزييف ال هيئات القراروهذه الهيئة يف إطار املطابقة تبدي الرأي يف األمور املرفوعة إليها من قبل 

ما يعني عدم وجود عالقة مبارشة مع البنوك اإلسالمية، وهي الوضعية املثرية والتي نجد لها شبيها يف القانون  وهو

الذي مل ينص رصاحة عىل وجود صلة مبارشة بني البنك التشاريك واملجلس العلمي، وتجد هذه املسألة  504املغريب

                                                           
ه هذ من مدونة التجارة الموريتانية تنص على أنه "يرجع إلى أحكام الشريعة اإلسالمية في كل ما لم ينص عليه في 0422المادة  -499

 المدونة.

 وكل غموض في النص الفرنسي يرجع في معناه إلى النص باللغة العربية.

أعتقد أن القانون المغربي نص في إحدى المواد على أن مذهب مالك هو مذهب الدولة إال أنه ما فتئ يكرر في القانون المحدث  -500

)أذكر هنا الحاالت التي أثبت المشرع تمسكه بالمقاصد وهل للجنة الشرعية على المطابة مع الشريعة اإلسالمية ومقاصد الشريعة 

 اختلف فيها عن المشرع الموريتاني(

 ."يرجع في تفسير مدلوالت هذه المدونة عند اإلشكال إلى مشهور مذهب مالك" 300المادة  -501

 .كل ما لم ينص عليه في هذه المدونة يرجع فيه إلى مشهور مذهب مالك

 وأستعرض هنا المواد من قانون االلتزامات والعقود الموريتاني وهي ثالث مواضع وردت في ثالث مواد على النحو التالي:  -502

 كل ما لم ينص عليه في هذا الفصل يرجع فيه إلى المذهب المالكي. 422المادة 

 ا هو مقرر بالمذهب المالكي.يرجع في تغليظ اليمين بالزمان والمكان والهيئة إلى م 495المادة 

 يرجع إلى مذهب مالك في كل ما لم ينص عليه في هذا األمر القانوني. 0097المادة 

 وكل غموض في النص الفرنسي يرجع في معناه إلى النص باللغة العربية.

يعة رأيها بناء على طلب من " تبدي لجنة المطابقة مع ضوابط الشر 5108-134من القانون  39في فقرتها األخيرة أكدت المادة  -503

 إحدى هيئات القرار في البنك المركزي.

المكررة ثالث مرات: تحال إلى اللجنة الشرعية للمالية التشاركية طلبات إبداء الرأي في األنشطة والعمليات المشار إليها  01المادة  -504

 في المادة الثالثة أعاله عن طريق:

 لرأي المقدمة من قبل مؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.بنك المغرب بالنسبة لطلبات إبداء ا -

 هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي... -
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 أنه باإلمكان إل واإلرشا  وفق شكليات محددة2  ابةمربرها يف أن املجلس يستقبل الطلبات فقط من جهات الرق

برفعه إىل املجلس نهاية  505تَلَمُّس وجود عالقة مبارشة يف الشق املتعلق بالتقرير السنوي الذي تُلزم البنوك التشاركية

 كل عام من خالل وظيفة التقيد بآراء اللجنة2

 ة للهيئة عىل النحو التايل:الصالحيات املمنوح 2142-131من القانون  31وقد حددت املادة  

تقوم بإعداد الدراسات وتعطي رأيها: بخصوص األعامل املتعلقة باملالية اإلسالمية التي ينوي البنك املركزي  -4

 القيام بها2

تقوم بإعداد الدراسات وتعطي رأيها يف مسائل تطبيق الرشيعة ألنشطة البنك اإلسالمي واملؤسسات األخرى  -2

 لقيام بالعمليات اإلسالمية حني يتعلق األمر بهذه العمليات التي يرخص لها البنك با

 وحدها املسؤولة عن إجازة املنتجات املالية اإلسالمية لضامن مطابقتها للرشيعة اإلسالمية  -3

 تعطي الرأي بخصوص إجراءات التدخل املتعلقة بأدوات التمويل املرفوعة من طر  مجلس السياسة النقدية2 -1

إليها تجتمع مرة كل شهرين إلزاما وكلام اقتضت الحاجة، وتكون مداولتها صحيحة  وألجل املهام املوكلة

 بحضور ثالثة أعضاء عىل األقل2 

وعند مقارنة هذه الصالحيات بتلك املمنوحة للجنة املالية التشاركية نجد األخرية جاءت محددة للمهام بدقة 

 أكرب ومن خاللها تحديد للجهات املتدخلة وهي:

ركزي يف إطار عالقته مبؤسسات الئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها حني يتعلق األمر البنك امل 42

باملنتجات ومناذج العقود املتعلقة بها، وحني يتعلق األمر باملناشري املتعلقة باملنتجات التشاركية والودائع 

 الستثامرية وعمليات صندوق ودائع البنوك التشاركية2

 إطار عالقتها مبقاولت التأمني وإعادة التأمني عندما يتعلق األمر بالتأمني هيئة مراقبة التأمينات يف 22

 التكافيل 

 الهيئة املغربية لسوق الرساميل يف إطار العالقة بالجهات املصدرة لشهادات الصكوك كيفام كانت2 32

 ومتارس هذه املهام من خالل طلبات إبداء الرأي املرفوعة للجنة وفق الشكليات املحددة2

بدوا من الجيل أن عمل اللجنة يتجاوز البنوك التشاركية نحو التأمني وسوق الرساميل وهو ما ل نجد له وي

شبيها عند نظريتها املوريتانية التي يخترص عملها يف إطار عالقتها بالبنك املركزي ومن خالله البنوك اإلسالمية، 

                                                           

 الهيئة المغربية لسوق الرساميل... -

من قانون مؤسسات القرض "يجب على البنوك اإلسالمية والمؤسسات األخرى المعتمدة أن ترفع إلى البنك  39المادة  -505

 زي...تقارير تقييمية حول مطابقة عملياتها وأنشطتها آلراء لجنة المطابقة مع ضوابط الشريعة.المرك

أعاله عند  25من قانون مؤسسات االئتمان المغربي " ترفع البنوك التشاركية إلى المجلس األعلى المشار إليه في المادة  23المادة 

لياتها وأنشطتها لآلراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي األعلى السالف نهاية كل سنة محاسبية تقريرا تقييميا حول مطابقة عم

 الذكر. 
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ة ل من حيث الواقع ول من حيث التنظيم وذلك نظرا لعدم وجود تأمني تكافيل ول شهادات صكوك إسالمي

وتصدر اللجنة آراءها باسم املجلس العلمي األعىل وبإجامع أعضائها الحارضين الذين شاركوا يف  القانوين2

 مداولتها، وتحدد اإلجراءات العملية للتطبيق بواسطة النظام الداخيل للجنة املصادق عليه من طر  املجلس2

 المنظم لمؤسسات القرض 132/5108ت المنصوصة في القانون رقم المقتضيا-المحور الثاني

ألول مرة وبعد فارة من اإلهامل الترشيعي الذي عرفه الحقل املرصيف اإلسالمي أىت القانون البنيك الجديد 

املعرو  بقانون مؤسسات القرض مستجيبا لنداءات متكررة برضورة مراعاة خصوصية البنوك اإلسالمية، أىت هذه 

 نون املنظِّم ملؤسسات القرض وهو الضابط ألعامل البنوك والهيئات املعتربة يف حكمها2القا

وقد عمد املرشع إىل تعريف عمليات القرض وأشار إىل أنه ألغراض هذا القانون تعترب مبثابة عمليات قرض 

شارة إىل اعتبار ر، يف إ عمليات التمويل الخالية من نسبة الفائدة و/أو تلك املبنية عىل تقاسم األرباح والخسائ

املنتجات املعتمدة يف البنوك اإلسالمية إمنا هي قروض مختلفة عن القروض التقليدية، وهو مسعى منه لضبط 

املصطلحات ما أمكن ومتاشيا مع مقاربة اإلدماج والنسجام التي يأيت القانون مجسدا لها، ومن أجل البتعاد ما 

 قة البنك اإلسالمي بالتقليدي قدميا2أمكن عن التنافر الذي كان يطبع عال 

 )ثانيا(فرقة قبل تناول أحكام مت )أول(ويف هذا املحور أتناول املنتجات املنصوصة كبديل للقرض التقليدي 

 ومستحدثة يف إطار تنظيم البنوك اإلسالمية2

 المنتجات اإلسالمية )التشاركية(-أوال

يف  يف البنوك التقليدية هي القرض بفائدة واألمر مختلف من املعرو  أن اآللية الوحيدة للتمويل املعتمدة

البنوك اإلسالمية حيت توجد ستة عرش منتجا بديال للقرض، وقد نص القانون املوريتاين كام املغريب عىل الصيغ 

الست املعروفة، وترك الباب مفتوحا أمام أي منتج آخر برشط املطابقة مع الرشيعة واملقاصد، واعتامد الخصائص 

 لفنية املعتمدة، وهذه الصيغ املنصوصة هي:ا

وهي بصيغتها الفقهية عملية بيع عادية يرصح فيه البائع بالثمن األول ويضع عليه ربحا لتنتقل  املرابحة: 2أ

السلعة إىل املشاري بثمنها األول وزيادة ربح معلوم، وهي املنتج األهم والذي يكاد يجتاح عمليات البنوك 

ها ودرجة املخاطرة املنخفضة فيها خصوصا يف ظل اإللزام بالوعد، وهي النقطة التي اإلسالمية نظرا لبساطت

أثارت إشكالت رشعية كبرية حاول املهتمون تجاوزها ببعض اآلليات من قبيل البيع عىل الخيار كأداة 

لتعويض اللتحوط أمام الخسارة التي ميكن أن تلحق بالبنك فيام لو نكث الزبون عن الرشاء، باإلضافة إىل 

 امللزم للعميل جراء نكوله2

وهي عقد يراد به متليك منفعة مرشوعة معلومة ملدة معلومة بعوض مرشوع معلوم، وهي غالبا عىل  اإلجارة: 2ب

كية إىل العميل عن يف نهايتها تنتقل املل متليكيةيتم بعد انتهائها رد العني إىل البنك، و  تشغيليةنوعني:

سداد جميع األقساط، وبخصوص الصيانة الالزمة للتشغيل السليم  معلق عىل -مثال–طريق عقد هبة 
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للمعدات أو اآللت املؤجرة، فقد ذهب الفقهاء املعارصون إىل أن ما يتطلبه ذالك من صيانة ومتابعة دورية 

يتحملها املستأجر باعتبارها لزمة لكامل النتفاع ل ألصله، وعمال بالعر  يف ذالك، وألنها معلومة 

، ويبقى اإليجار املنتهي بالتمليك عقد 506ة فتعترب كأنها جزء من األجرة التي يلتزم بها املستأجرومنضبط

 2 507مركب مثري ينبغي تحويله إىل عقد بسيط مبني عىل البيع بأجل

وأسلوب املشاركة يعني قيام املرص  اإلسالمي مبشاركة غريه بقصد تنمية أحواله برشوط وضوابط  املشاركة: 2ت

مع ذلك الغري، ويكون الغرض من هذا العقد مشاركة بنك تشاريك يف مرشوع قصد تحقيق يتفق عليها 

ربح، يشارك األطرا  يف تحمل الخسائر يف حدود مساهامتهم ويف األرباح بنسب محددة مسبقا 

 5082بينهم

ط بينهم، بومبقتضاها يبقى األطرا  رشكاء إىل حني انقضاء العقد الرا املشاركة الثابتةوتتخذ املشاركة شكل 

 ومبقتضاها ينسحب البنك تدريجيا من املرشوع وفق بنود العقد2 واملشاركة املتناقصة

وهي عقد عىل املشاركة بني مالك املال وعامل يقوم بالستثامر مبا لديه من خربة، ويقتسمون  املضاربة: 2ث

البنيك  يف إطار العمل األرباح ويتحمل رب املال وحده الخسائر، وهذه هي املضاربة الفقهية قبل تطويرها

إىل ما أصبح يعر  باملضاربة املشاركة التي يتعدد فيها األطرا : مالك املال من جهة، واملضاربون من 

 جهة ثانية، وهي محل إشكالت رشعية2

لُم: 2ج يعرفه علامء الشافعية والحنابلة بأنه عقد عىل موصو  يف الذمة مؤجل بثمن مقبوض يف مجلس  السَّ

 املالكية بأنه "بيع يتقدُم فيه رأس املال ويتأخُر الُمثَمُن ألجل"، فهو البيع الذي يتم فيه تسليمالعقد، وعرفه 

 الثمن يف مجلس العقد وتأجيل تسليم السلعة املوصوفة بدقة إىل وقت محدد يف املستقبل2

ملتعاقد عىل ا وإذا دخل املسلم إليه يف عقد سلم مستقل مع طر  ثالث عىل سلعة مواصفاتها مطابقة للسلعة

تسليمها يف السلم األول فإن هذا العقد يسمى السلم املوازي، وعقد السلم وعقد السلم املوازي يجب أن يكون كل 

واحد منهام مستقال عن اآلخر يف جميع الحقوق واللتزامات، فإن أخل أحد الطرفني يف عقد السلم األول بالتزاماته 

 لرضر إىل من َعَقَد معه سلام موازيا، سواء بالفسخ أو تأخري التنفيذ2ل يحق للطر  اآلخر أن يُحيَل ذالك ا

عقد عىل مبيع يف الذمة ورشط عمله عىل الصانع، وذالك نظري مثن معني وقد يستصنع  الستصناع: 2ح

املرص  بعض املنتجات لنفسه ثم يترص  فيها بيعا أو تأجريا أو مشاركة أو قد يقوم بذلك بتوكيل من جهة 

عية من خالل تلقي طلبات العمالء لتوفري سلع أو منشآت صنا صانعا، وقد يكون ُمْستَصِنعاً ون فيك509أخرى،

                                                           
 0/51فتاوى دار البركة  -506

عبد السالم بالجي، إعادة هيكلة وتمويل منتجات الصيرفة اإلسالمية، المؤتمر العالمي الحادي عشر لعلماء الشريعة في المالية  -507

 02اإلسالمية، ص

 قانون مؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. 013-05لقانون رقم من ا 28المادة  -508

 هذا األسلوب يمكن أن يحقق ما يلي: - 509
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نكون أمام فأو معامرية مبواصفات محددة، فيقوم البنك هنا بالتفاق مع ُمَصنِّعٍ لتوفري املنتجات املطلوبة 

لنهايئ للسلعة بني املشاري ا عقدين منفصلني عن بعضهام، فال توجد أية عالقة قانونية أو التزامات مالية

وبني الصانع يف عقد الستصناع املوازي، ويف حالة وجود خال  فإنه يَُحلُّ يف إطار كل عقد عىل حده 

 5102وفق الرشوط الواردة فيه

وهذا األسلوب يف تطبيق الستصناع هو السائد يف املصار  اإلسالمية ملالءمته لطبيعة العمل املرصيف 

 تصناع املوازي2واملسمى بعقد الس

 وقد أردت من استعراض هذه املنتجات توضيح مسائل هي:

  هذه الصيغ تم تغيريها عن صيغتها الفقهية املعروفة لتتالءم مع متطلبات التمويل والضامنات التي

وهو ما نالحظه يف الوعد امللزم بالرشاء يف  تراها البنوك رضورية ألجل التخفيف من هامش املخاطرة2

والوعد بنقل امللكية يف اإلجارة التمليكية واملشاركة املتناقصة، ومسألة الوعد هذه محاطة املرابحة، 

بإشكالت رشعية كبرية، وقد خلص الفقه والقانون إىل اعتبار الوعد ملزما، لكن اإللزام ل يعني إرغام 

 ل2لعميامللتزم عىل الرشاء إمنا يعني تحمله لألرضار التي قد تلحق البنك من جراء نكول ا

  ولرضورة التاميش مع حاجيات الزبناء ولستغالل املنتجات الرشعية تم تغيري عقد السلم املعرو  إىل

سلم موازي، والستصناع إىل استصناع موازي وهو ما أثار إشكالت من قبيل طبيعة العالقة والتشابك 

ع املوازي، وأكد العلامء أو املستصن بني العقد األول بني العميل والبنك، والعقد الثاين بني البنك واملسلم

عىل أهمية استقالل العقدين عن بعضهام وعدم توقف نفاذ أحدهام عىل اآلخر2 وبالتايل فإن أََخلَّ أحد 

الطرفني يف عقد السلم األول بالتزاماته ل يحق للطر  اآلخر أن يحيل ذلك الرضر إىل من عقد معه 

 نفيذ2سلام موازيا، سواء بالفسخ أو تأخري الت

  13.22142من القانون  .3املرشع املوريتاين مل يتعرض بالتفصيل لهذه املنتجات إمنا عددها يف املادة 

وأوكل مسألة الرشوط والخصائص الفنية إىل البنك املركزي بعد أخذ الرأي باملطابقة، بينام تعرض 

املنتجات موكلة  ات الفنية لهذهاملرشع املغريب لتعريف هذه الصيغ وتبيني أنواعها وأشار إىل أن املواصف

 5112إىل منشور يصدره بنك املغرب

                                                           

 قيام المصرف بوظيفتين تمويلية وتجارية من خالل تمويله للمنتجين بشراء منتجاتهم مسبقا .0

 توفير السيولة النقدية للمنشآت الصناعية بدل اللجوء إلى القروض الربوية .5

 استثمار موارد المصرف وتحقيق أرباح من وراء ذالك .3

، جدة البنك اإلسالمي للتنمية، المعهد اإلسالمي للبحوث 5ط –الجعالة واالستصناع تحليل فقهي واقتصادي  –شوقي أحمد دنيا  - 510

 42ص – 0778-والتدريب 

 ي.من قانون مؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المغرب 28المادة  -511
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وبشكل عام فقد أقر املرشع أنه باإلمكان الستفادة من أي منتج يف إطار الهندسة املالية التي ما فتئت تتطور 

شكل ب بشكل واضح يجسده تحول املرابحة الفقهية املعروفة قدما إىل مرابحة لآلمر بالرشاء برشوط جديدة مختلفة

كبري عن الصيغة املعهودة، ونفس اليشء نالحظه يف السلم والسلم واملوازي والستصناع والستصناع املوازي، وكذا 

 املضاربة املشاركة يف التجاهني حيث يتعدد املضاربون كام يتعدد مالك رأس املال2

ى تختلف املعرو  أن الفتو  واألمر ينطبق عىل كافة الصيغ وليس هذا باألمر املنكر يف الرشيعة، حيث من

باختال  األعصار واألمصار، وبتطورها تتجدد الرشوط الناظمة للمعامالت، وهو أمر مقبول ما مل يتجاوز مناطق 

الحظر املحددة بالربا والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، وإن كان الشارع يطالب بالبتعاد عن الشبهات خصوصا 

 2عندما يتعلق األمر بشبهة الربا

 ثانيا: أحكام متفرقة:

جاء يف القانون املنظم للبنوك اإلسالمية يف موريتانيا كام يف املغرب بعض األحكام املتفرقة أحاول هنا الوقو  

 عليها بإيجاز:

 : الشكل الذي يتخذه البنك اإلسالمي .أ

السم  ةقانون مؤسسات القرض عىل أنه يجب عىل مؤسسات القرض أن تأخذ شكل رشكة خفي 2نصت املادة 

وهي املعروفة برشكة املساهمة يف القانون املغريب، كام نصت ذات املادة أن يكون رأس مالها ثابت، وتأخذ أسهم 

 البنك اإلسالمي شكال اسميا ذا قيمة محددة2

 االعتماد: .ب

ع وذلك فيام ل يتعارض م 33تخضع البنوك اإلسالمية للقواعد العامة لالعتامد كام أشارت إىل ذلك املادة 

أنه: "يحدد  21األحكام الخاصة بهذه املؤسسات والنصوص التطبيقية التي يتخذها البنك املركزي حيث أكدت املادة 

البنك املركزي بواسطة نصوص تنظيمية الرشوط التي تنطبق فيها أحكام هذه املادة عىل مؤسسات القرض التي 

 نون"، متارس النشاطات املشار إليها يف الباب الثالث من هذا القا

 حظر التعامل بالفائدة:  .ت

عىل غرار الترشيعات الضابطة لعمل البنوك اإلسالمية حظر املرشع املوريتاين التعامل بالفائدة وليس األمر 

حيث جاءت املادة رصيحة شاملة لجميع  5122باملستغرب فهو تأكيد ملا ورد يف قانون اللتزامات والعقود املوريتاين

هُة للجمهور وذلك تالفيا ملا قد تنتهجه بعض البنوك من أسلمة عالقتها بالزبنأعامل البنك وليست فقط تل اء، ك املُوجَّ

 واإلبقاء عىل عالقتها بالوسط البنيك املحيل والدويل كام هي، فجاءت املادة لقطع الطريق أمام أي تعامل بالفائدة2

                                                           
 نص في قانون االلتزامات والعقود في ستة مواضع على منع كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الربا، وبصيغة السالمة من الربا أحيانا. -512
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 ذلك محظورا رشعيا، وقد نصت عىل وعليه فالفائدة وهي متظهر للربا بوصفه املحظور الرشعي األول تعترب

من قانون مؤسسات الئتامن املغربية "يجب أل تؤدي هذه األنشطة والعمليات املشار إليها أعاله إىل  51املادة 

 تحصيل أو دفع فائدة أو هام معا"2

 الودائع:  .ث

األخرية بأنها  رية، وعر موريتانية عىل مسألة استقبال الودائع بجميع أنواعها مبا فيها الستثام 35نصت املادة 

 تلك التي يتم تلقيها من العمالء من أجل استثامرها يف املشاريع حسب الصيغ املتفقة مع الرشيعة 

 وأقف عىل مالحظات: 

اختال  الوديعة الستثامرية من حيث األصل عن الوديعة العادية ألن صاحبها يسلمها بدًء للبنك من أجل  -

 2 استثامرها ل من أجل حفظها

يارتب عىل التمييز كام هو واضح يف املادة أنه عىل البنك استفسار الزبون وأخذ اإلذن من أجل استثامر  -

 وديعته2 

وهو ما يثري مسألة الضامن: ألن املبالغ املسلمة عىل سبيل الستثامر غري مضمونة بينام املسلمة كوديعة عادية 

 تثامرها، فمسألة الضامن هي الفيصل بني النوعني تكون مضمونة فيام لو استغلها البنك وخرس يف اس

الوديعة الستثامرية ميكن استثامرها من خالل صيغ عدة فلم ينص القانون عىل صيغة واحدة من الرضوري  -

 اللتزام بها، واألمر متوقف عىل نصوص تنظيمية بعد أخذ رأي لجنة املطابقة2

 التقيد باآلراء بالمطابقة: .ج

باملطابقة نص القانون املنشئ لهيئة املطابقة عىل تقيد البنوك اإلسالمية باستحداث لجان  ألجل احارام اآلراء

داخلية تعنى باملطابقة مع مقتضيات الرشيعة، وهي نفسها وظيفة التقيد بآراء املجلس العلمي األعىل التي نص عليها 

 وأوضح املهام املنوطة بها وهي: 513قانون مؤسسات الئتامن

 اطر عدم املطابقة التعر  عىل مخ 

  ضامن تتبع وتطبيق اآلراء باملطابقة 

  السهر عىل وضع واحارام الدليل واملساطر الواجب احارامها 

ومن الواضح أن املرشع حني استحداث لجنة املالية التشاركية ارتأى أن عمل هذه اللجنة يحتاج لرقيب داخل 

للبنك املركزي، مسألة رفع التقارير باملطابقة للمجلس العلمي و املؤسسات املعنية ينهض باملهام املوضحة أعاله ويتوىل 

                                                           
من قانون مؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة في  24من قانون مؤسسات القرض الموريتاني، وتقابلها المادة  34المادة  -513

 حكمها المغربية.
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ق م ق  31ق م إ املغربية، وهو ما أكدته املادة رقم  3.وهو التقرير التقييمي الذي أشار إليه املرشع يف املادة 

 املوريتاين2

لزَمُة مبراقبة أعامل غريب مُ وبالتايل فإن هذه اللجنة كام يف الترشيع املوريتاين أو الوظيفة كام سامها املرشع امل

املطابقة ورفع تقرير تقييمي بخصوصها، ولعل اختيار التقرير التقييمي مهم ليتم من خالله تقييم مدى احارام 

 البنوك لتلك اآلراء2

 صندوق ضمان الودائع:  .ح

لبنوك امن ق م ق املوريتانية عىل إنشاء صندوق ضامن الودائع والتسوية لصالح مودعي  431نصت املادة 

العاملة يف موريتانيا، وأوجبت املادة املوالية أنه عىل البنوك العاملة يف موريتانيا النتساب لهذا الصندوق، ومل 

تستثني هذه املادة ول املواد الواردة يف هذا القانون أي فئة ول بنك، وهو ما يعني رضورة انتساب البنوك اإلسالمية 

د مقاربة الندماج والنسجام داخل الحقل املرصيف بوجهيه التقليدي لهذا الصندوق يف تأكيد عىل اعتام

واإلسالمي، وعىل خال  مع املرشع املغريب الذي خص البنوك التشاركية بصندوق موحد باإلضافة إىل صندوق آخر 

ليها إتجتمع فيه مختلف البنوك العاملة يف اململكة، كام أوكل تسيريها لرشكة مساهمة تؤسس لهذا الغرض يعهد 

"يحدث صندوق جامعي لضامن الودائع  422بتدبري هذا الصندوق باإلضافة إىل الصندوق املنصوص عليه يف املادة 

(، ومل ينص القانون املوريتاين عىل تفاصيل 422413ق م إ  432ألجل حامية املودعني" وتسمى بالرشكة املسرية )م 

تخويل البنك املركزي بواسطة نصوص تنظيمية بتحديد إجراءات من  .43إدارة صندوق الودائع إل ما ورد يف املادة 

 إدارته وكافة األمور املتعلق به2

ولعل للتمييز الذي انتهجه املرشع املغريب ما يربره يف ظل الختال  الكبري بني ودائع البنوك التشاركية 

مية انطالقا من الستثامر اإلسال  ونظريتها يف البنوك التقليدية من حيث عنرص املخاطرة الذي تقوم عليه عمليات

القاعدة الفقهية القائلة: "الغنم بالغنم والخراج بالضامن"، وما دامت الطبيعة تختلف فهذا يعني وجود اختالفات 

 جوهرية كان من الوارد مراعاتها2

 االنتساب للجمعيات المهنية:  .خ

ي انخراط التي تنتمي إليها وهو ما يعن البنوك اإلسالمية ملزمة بالنتساب إلحدى هذه الجمعيات حسب الفئة

 ق م ق املوريتانية2 415البنوك اإلسالمية إىل جانب التقليدية يف جمعية واحدة حسب املادة 

ويتم اعتامد هذه الجمعيات من البنك املركزي وتسهر عىل مراعاة أعضائها ألحكام القانون وتبلغ البنك املركزي 

أعضاءها وتدرس التحسينات التقنية ومسائل القرض وحامية املنافسة  بأي إخالل يف هذا املجال،كام متثل

واملستهلك وتكوين العامل، كام ميكن استفسارها من قبل البنك املركزي، وميكنها التقايض دفاعا عن مصالح 

 ق م ق املوريتانية(2 411املهنة )م 
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من ق م ق قبل التعديل حيث كانت  21وقد تم رفع الحظر عن عمل البنوك اإلسالمية الذي كانت تقره املادة 

 تنص عىل أنه مينع عىل مؤسسات القرض األنشطة الصناعية والتجارية والعقارية والخدماتية2

وقد أضا  املرشع لذات املادة أعاله "يحدد البنك بواسطة نصوص تنظيمية الرشوط التي تنطبق فيها أحكام 

 ات املشار إليها يف الباب الثالث من هذا القانون" وهو البابهذه املادة عىل مؤسسات القرض التي متارس النشاط

املخصص للاملية اإلسالمية، وهو ما يفهم منه عدم إطالق الحرية الكاملة للبنوك اإلسالمية ملزاولة هذه األنشطة 

هو ما و ما يعني أنه ل مناص من انطباق هذه املادة عىل البنوك اإلسالمية، لكن وفق رشوط تحدد بنصوص لحقة، 

 يفيد عدم إطالق يد البنك اإلسالمي ليامرس من النشاطات التجارية والعقارية وغريها ما يراه مناسبا

 الخاتمة:

يف إطار التسمية املعتمدة مغربيا "البنوك التشاركية" وهي التسمية املعتمدة يف تركيا، يبدو أن املرشع أراد 

نافر،  التقليدي واإلسالمي، نظرا ملا توحي به التسمية من تالتخيل عن كل ما من شأنه خلق تنافر بني النظامني

ورمبا يريد التأكيد عىل أن الطابع العام الذي يطبع مجال عمل البنوك التشاركية هو التشارك بني البنك والعميل 

ت التسمية اانطالقا من القاعدة الفقهية الحاكمة للمعامالت املالية "الغنم بالغرم والخراج بالضامن"، وقد أطلق ذ

عىل القسم املخصص للمقتضيات املتعلقة بهذه البنوك، يف حني نجد املرشع املوريتاين يعتمد التسمية املعهودة 

"البنوك اإلسالمية" ويطلق "املالية اإلسالمية" عىل الباب الضابط لعملها، وهو ما يوحي بالتوسع يف تناول باقي 

 رجمته يف صميم هذا القانون الذي مل يتجاوز البنوك اإلسالمية نحو باقيأقسام املالية اإلسالمية، وهو ما مل تتم ت

 أقسام املالية اإلسالمية2

ويف إطار الرقابة الرشعية لعمل البنوك اإلسالمية كان األحرى باملرشع املوريتاين البتعاد بهيئة املطابقة عن 

صاص طة محافظ البنك املركزي من منح الختوصاية البنك املركزي نظرا لطابعها الرشعي، وملا يف إخضاعها لسل

ل كان األحرى الرفع من مستواها، من أج-يف املقام األول-لغري أهله، يف حني أن هذه اللجنة نظرا لعملها الفقهي 

تحقيق الستقاللية املطلوبة التي تجعلها مبنأى عن التبعية والتأثر بكل ما من شأنه املس من مسارها الرقايب املهم 

اس، فكان األحرى استلهام التجربة املغربية ومنح صالحية املطابقة لهيئة من خارج الحقل البنيك، خصوصا والحس

أن موريتانيا استحدثت مؤخرا هيئة للفتوى واملظامل، وكان من املناسب جدا منحها هذه الوظيفة خصوصا أنها تحظى 

 لكفاءة املطلوبة2مبكانة هامة وتضم يف عضويتها علامء أكفاء تتحقق فيهم رشوط ا

وإكامل لستلهام التجربة املغربية كان من املناسب تخصيص صندوق لضامن الودائع خاص بالبنوك اإلسالمية 

يراعي خصوصية هذه الودائع والضامنات يف إطار املالية اإلسالمية املختلفة عن املنطبقة يف مجال عمل البنوك 

 التقليدية2
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 ر املقتضيات املنظمة للبنوك اإلسالمية يف موريتانيا واملغرب تم إسناد جلويف الختام أشري إىل أنه يف إطا

، 514األمور التفصيلية املتعلقة بتطبيق املقتضيات الجديدة إىل نصوص تنظيمية أو تطبيقية يف القانون املوريتاين

لتشاركية يف املالية ا ومناشري صادرة عن وايل بنك املغرب بعد أخذ رأي لجنة مؤسسات الئتامن أحيانا، ورأي لجنة

أحايني كثرية، وهو يدل عىل عدم نضج هذه الترشيعات ألنه يف تشتيت املقتضيات بني مقتضيات تنظيمية 

وتطبيقية دليل عىل الترسع يف سن مقتضيات مل ترقى بعد إىل درجة من الثبات يسمح بإدماجها يف القوانني 

يل يكون ي ل تصل املكانة التي تحظى بها القوانني العادية وبالتاالعادية، وبالتايل تركها للمقررات واملناشري الت

 طابعها املرونة وإخضاعها للتغيري حسب املستجدات2

  

                                                           
د كل المواد في الفصل الثاني والثالث مختومة بفقرة: " يحدد البنك المركزي...بواسطة نصوص تنظيمية بعد رأي لجنة نج -514

 مواد تتضمن المقتضيات المتعلقة بالمالية اإلسالمية. 7مرات في الباب الثالث المكون من  8المطابقة: وهي العبارة التي تكررت 

ت االئتمان الذي طالما نص على عبارة من قبيل" تحدد شروط وكيفيات ... بمنشور يصدره وهو األمر المالحظ في قانون مؤسسا

 .27والي بنك المغرب بعد استطالع رأي لجنة مؤسسات االئتمان والرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي األعلى" المادة 
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 الجزائري القانون يف الصورة يف الحق عىل العتداء إثر املدنية الصحفي مسؤولية

 

 الحق على االعتداء إثر المدنية الصحفي مسؤولية

 جزائريال القانون في الصورة في 

 

 
 السياسية العلوم و الحقوق بكلية أستاذ

 22 البليدة لونيسي علي جامعة

 

 
 سياسيةال العلوم و الحقوق كلية القانون في باحثة

 بلعباس سيدي اليابس الجيلالي جامعة

 

 مقدمة:

 أغراضه، و ما يجول يف ذهنه ويحيط يفلقد استعمل اإلنسان الصورة منذ وجوده عىل األرض للتعبري عن 

بيئته ثم انتقل بعدها إىل الرسم الذي أصبح فنا قامئا بذاته، ليبدع اإلنسان يف رسم الشخصيات برضا أصحابها، 

إىل أن ظهر التصوير الضويئ و الذي أصبح ل يستلزم رضا األفراد لتيرس التقاط الصور عن بعد دون الحاجة لرضا 

 ون علمه2صاحبها بل رمبا بد

و تعر  الصورة بأنها "كل امتداد ضويئ للجسم البرشي، يدل دللة واضحة عىل شخصية صاحبها، و يستوي 

رة ترتبط ارتباطا الصو ريفا بحيث يعطيها منظرا هزليا2" و أن يكون هذا ناقال للصورة عىل حقيقتها، أو يدل عليها تح

ا من حق لكل شخص يف موافقته عىل التقاط صورته و نرشهوثيقا باإلنسان ما جعل الفقه و القضاء يعار  بأنها 

 رفضه، باإلضافة إىل حقه يف العاراض عىل املساس بصورته أو تحريفها2

و بظهور وسائل اإلعالم أصبحت الصورة أبرز وسائل التعبري الفعالة يف العرص الحديث والتي ميكن استخدامها 

ن طر  الصحفيني خصوصا بعد التطور الهائل يف مجال تقنيات يف أغراض مختلفة، كام ميكن العتداء عليها م

و برامج التالعب  علوماتالتصوير و التصال، حيث ازدادت نسبة العتداء عىل الصورة بعد تطور وسائل رسعة نقل امل

  بالصور2

 يوجد لو املالحظ أن حامية الحق يف الصورة يف مختلف الترشيعات مل يكرس إل يف القوانني الجنائية، و 

نص رصيح يكرس الحق يف الصورة بصفة عامة، و عليه فإن تقرير الحامية املدنية للصورة تقتيض التعرض لقواعد 

املسؤولية املدنية باعتبار أن الحق يف الصورة يدخل ضمن الحق يف الخصوصية، علام أن هذه الحامية ليست 

 لجمهور يف اإلعالم2مطلقة بل ترد عليها العديد من الستثناءات باعتبار حق ا
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و من هنا نطرح اإلشكالية التالية: ما مدى تفعيل قواعد املسؤولية املدنية لحامية صور األشخاص من العتداء 

 سواء بالتقاطها أو نرشها عرب وسائل اإلعالم؟

و عىل ضوء ما سبق سنتطرق يف هذا املوضوع إىل أساس املسؤولية املدنية للصحفي عن نرش الصور و رشوط 

 قيامها يف املبحث األول ثم نتناول يف املبحث الثاين أحكام املسؤولية الناتجة عن الحق يف الصورة2

 المبحث األول: أساس المسؤولية المدنية للصحفي عن نشر الصور و شروط قيامها

ن ع إن الحديث عن املسؤولية املدنية يف حالة العتداء عىل الصور يستوجب البحث يف أساس هذه املسؤولية

هذا العتداء، فال ميكن مساءلة الصحفي ما مل يرتكب فعال غري مرشوع و سبب رضرا للغري، و بالرغم أن الفقه 

اهتم برضورة حامية الصورة، إل أنه لغاية اليوم ل يوجد نص واضح ينظم الحق يف الصورة، إضافة للبحث يف 

 للتعويض2رشوط قيام املسؤولية املدنية للصحفي للمترضر و استحقاقه 

 المطلب األول: أساس المسؤولية المدنية للصحفي عن نشر الصور

اختلف الفقه يف طبيعة الحق يف الصورة حيث يرى التجاه األول أنه ل وجود للحق يف الصورة لعدم وجود 

ر ينص ترشيعي يقرر حق اإلنسان يف صورته و كذا انتفاء املصلحة لالعارا  بهذا الحق، فال يوجد رضر من تصو

 515الشخص و نرش صورته2

أما التجاه الثاين فيؤيد فكرة وجود الحق يف الصورة، و لقد رد عىل التجاه األول يف عدم الحتجاج بوجود 

نص ترشيعي خاص بالحق يف الصورة كمربر لعدم العارا  بهذا الحق القائم بذاته مستوجبا الحامية القانونية، 

 516ن العتداء عىل الحق يعد مصلحة مرشوعة تكفي لقيام املسؤولية2أما بخصوص عدم وجود مصلحة فال شك أ 

 الفرع األول: فكرة الحياة الخاصة كأساس تقليدي لمسؤولية الصحفي

إن الحديث عن مسؤولية الصحفي يف هذا النطاق يقتيض معرفة مفهوم الحياة الخاصة، إذ تعر  بأنها 

عني ارتباطا وثيقا، و بداخله تكون للشخص مكنة النزواء عن األ "النطاق املادي أو املعنوي و الذي يرتبط بالشخص 

و تعر  أيضا أنها "النطاق الذي يكون للمرء يف إطاره مكنة النسحاب  2517"لينشد بعض الهدوء و ليحفظ أرسار ذاته

 518أو النزواء عن اآلخرين، بقصد تحقيق نوع من السكينة و الحفاظ عىل رسية الحياة الخاصة2"

                                                           
ق في الصورة في القانون المدني األردني، مجلة جامعة مها يوسف خصاونة، المسؤولية المدنية للصحفي عن االعتداء على الح 515

 .092، ص 5102، 5الشارقة، العدد 

 .092مها يوسف خصاونة، المرجع السابق، ص 516

، ص 5114مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي، المسؤولية المدنية للصحفي عن انتهاك حرمة الحياة الخاصة، دار النهضة العربية، سنة  517

27. 

 .25، ص 5114جازي، الحق في الخصوصية و مسؤولية الصحفي، دار الفكر الجامعي، سنة عماد حمدي ح 518
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أن قيام مسؤولية الصحفي تكون عن طريق التعدي عىل حقه يف نرش صور الضحايا عرب وسائل  و الحقيقة

اإلعالم املختلفة، و لعتبار فكرة الحياة الخاصة كأساس لقيام املسؤولية، لبد من دراسة بعض النصوص القانونية 

 يف مختلف الترشيعات:

من القانون الجنايئ انتهاك الحق يف الصورة و  4/.22جرم املرشع الفرنيس من املادة يف الترشيع الفرنيس: 

ربطها بالحياة الخاصة بقولها "معاقبة كل من يلتقط أو يسجل أو ينرش صورة شخص موجود يف مكان خاص دون 

 519رضائه بالسجن و الغرامة2"

و يستطيع منه عىل "لكل شخص حق يف احارام حياته الخاصة  9أما بالنسبة للقانون املدين فقد نصت املادة 

القضاة دون املساس بحق املرضور يف التعويض أن يأمروا باتخاذ كل اإلجراءات كالحراسة و الحجز و أي إجراء 

آخر يكون من شأنه منع أو وقف العتداء عىل ألفة الحياة الخاصة وهذه األمور ميكن أن يأمر بها قايض األمور 

 520الوقتية يف حالة الستعجال2"

من القانون الجنايئ املرصي إىل تجريم أفعال العتداء عىل  319أشارت املادة  يف الترشيع املرصي:

الخصوصية و تحديد عقوبات ملن يعتدي عليها عن طريق التقاط أو نقل صورة شخص من مكان خاص بأي وسيلة 

 عىل الحياة الخاصة لألشخاص2 521و عىل كل من ذاع أو سهل إذاعة أو استعمل الطرق املمنوعة قانونا

ما بالنسبة للقانون املدين فلم يرد نص يحمي الحياة الخاصة لألفراد بشكل خاص، ما دفع الفقه املرصي أ 

من القانون املدين املتعلقة بالحقوق املالزمة للشخصية مثل الحق يف الرش  و رد العتبار  51بالستناد إىل املادة 

من  9وصول إىل نفس الحامية املقررة مبوجب املادة أو الحق يف السمعة، و غريها من الحقوق اللصيقة من أجل ال

 522القانون املدين الفرنيس2

                                                           
519 Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros  Art 266/1 du code pénal français, dispose que «

d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui : 

0- En captant, enregistrantou, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou 

confidentiel 

5- En fixant, enregistrant ou, sans le consentement de celle-ci l’image d’une personne se trouvant dans un 

lieu privé. » 

les juges peuvent, sans  français, dispose que «Chacun a droit au respect de sa vie privée, Art 09 du code civil520

préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, 

propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ces mesures peuvent, s’il y a urgence, 

être ordonnées en référé. » 

 ب و قد حددت عقوبة الحبس على كل من اعتدى على الحياة الخاصة لألشخاص. –من القانون الجنائي المصري بفقرتيها أ  317المادة  521

جبر الموازي، نعيم كاظم جبر الموازي، نحو نظام قانوني لمسؤولية الصحفي المدنية عن عرض صور ضحايا الجريمة، جعفر كاظم  522

 .24، ص 5118، سنة 9بدون اسم المجلة، العدد 
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لبد من اإلشارة إىل تأسيس املسؤولية عن انتهاك الحق يف الحياة الخاصة موجود يف الترشيع الجزائري: 

و يحميهام  بقوله "ل يجوز انتهاك حرمة حياة املواطن الخاصة، و حرمة رشفه .1من خالل املادة  523يف الدستور

القانون2222" غري أن مصطلح مواطن يثري التساؤلت حول مدى وجود هذه الحامية لغري املواطنني املقيمني يف 

 الاراب الوطني2

و املرشع الجزائري عىل غرار املرشع املرصي فقد أعطى أهمية بالغة من خالل تجرميه لبعض األفعال 

عىل: "يعاقب بالحبس من ستة  524مكرر من قانون العقوبات 313ة كاللتقاط و النرش و التشهري حيث نصت املاد

دج كل من تعمد املساس بحرمة الحياة الخاصة  311111دج إىل  51111أشهر إىل ثالث سنوات و بغرامة من 

 لألشخاص بأية تقنية كانت و ذلك:

 رضاهبالتقاط أو تسجيل أو نقل مكاملات أو أحاديث خاصة أو رسية يف غري إذن صاحبها أو  -

 يف التقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص يف مكان خاص بغري إذن صاحبها أو رضاه2" -

كل من نرش خصوصيات األفراد إذ تنص املادة عىل "يعاقب  4مكرر 313كام يعاقب املرشع الجزائري يف املادة 

اول الجمهور أو الغري متنبالعقوبات املنصوص عليها يف املادة السابقة كل من احتفظ أو وضع أو سمح بأن توضع يف 

ة دبأي وسيلة كانت التسجيالت أو الصور أو الوثائق املتحصل عليها بواسطة أحد األفعال املنصوص عليها يف املا

التي "تعاقب كل من نرش أو بث  525من قانون اإلعالم 422باإلضافة إىل املادة  مكرر من هذا القانون 222" 313

ما أو أية بيانات توضيحية أخرى تعيد متثيل ظرو  ارتكاب الجنايات أو بإحدى وسائل اإلعالم صورا أو رسو 

من نفس القانون جعلت من ضمن أخالقيات املهنة و آدابها عدم انتهاك الحياة الخاصة  93الجنح2222" كام أن املادة 

 لألفراد و رشفهم و اعتبارهم2

ل إلزام املؤسسات التي متارس نشاط و بدوره قانون السمعي البرصي اهتم بحرمة الحياة الخاصة من خال

 526السمعي البرصي السهر عىل عدم املساس بالحياة الخاصة لألشخاص2

فال يوجد ما يؤسس قيام مسؤولية انتهاك الحياة الخاصة بشكل خاص، أما إذا  527أما يف إطار القانون املدين

ة يف بغية الوصول إىل نفس الحامية املقرر  منه و املتعلقة بالحقوق املالزمة لشخصية اإلنسان 11عدنا إىل املادة 

                                                           
ي المؤرخ ف 10-02، المعدل و المتمم بموجب قانون رقم 92، عدد الجريدة الرسمية 0772ديسمبر  8دستور الجزائر المؤرخ في   523

 .04، عدد الجريدة الرسمية 5102مارس  2

يونيو  07المؤرخ في  15-02، المعدل و المتمم بقانون 0722يونيو  8المتعلق بقانون العقوبات، المؤرخ في  022-22األمر رقم  524

 .14، الجريدة الرسمية عدد 5102

 .15، عدد الجريدة الرسمية 5105يناير 05المتعلق بقانون اإلعالم، المؤرخ في  12 – 05قانون عضوي رقم  525

 .02، عدد الجريدة الرسمية 5104فيفري  54المتعلق بنشاط السمعي البصري، المؤرخ في  14 – 04من قانون  48و  33المادتين  526

 .78، المعدل و المتمم، عدد الجريدة الرسمية0792سبتمبر  52المتعلق بالقانون المدني، المؤرخ في  28-92األمر رقم  527
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من القانون املدين الفرنيس، لكن فقط إذا تم التسليم بأن الحق يف الحياة الخاصة و الحق يف الصورة  9املادة 

 تدخل ضمن الحقوق اللصيقة بشخصية اإلنسان2 

 الفرع الثاني: فكرة الكرامة اإلنسانية كأساس حديث لمسؤولية الصحفي

لحق يف الكرامة اإلنسانية قدمية جدا، إذ لعبت األخالق دورا هاما يف الحياة القانونية وتكوين إن فكرة ا

القواعد القانونية، زيادة عىل أنها فكرة مرنة ل ميكن تحديدها يف إطار معني فهي تعني "حظر كل ترص  ل 

هم ة حق األشخاص من عرض مأساتإنساين يف مواجهة اإلنسان" و توظيف فكرة الكرامة اإلنسانية يف إطار حامي

علنا تتجىل يف كونها تعني الحفاظ عىل الكرامة اإلنسانية ضد الستبداد والتجريح، وهي تعني يف نفس الوقت 

 انتساب اإلنسان إىل معنى جيل واسع و هو اإلنسانية بصفة عامة2

ة التي تقول أن عامة، منها القاعدو لقد سعى الفقه الفرنيس لتربير هذه الفكرة بالستناد إىل بعض القواعد ال

الكرامة اإلنسانية متثل قيدا عىل الحريات، و كذلك القاعدة التي تعطي لكل اإلنسان الحق يف اللجوء إىل القضاء 

 528يف حالة العتداء عىل كرامته اإلنسانية حتى مع عدم وجود اعتداء عىل حق شخيص2

اس ام املسؤولية املدنية بالرجوع إىل األديان كمصدر أسو ميكن تأصيل فكرة الكرامة اإلنسانية كأساس لقي

لها، و يعترب الدين اإلسالمي عىل وجه الخصوص يف مقدمة األديان التي كرست هذه الفكرة، فلقد جاء يف قوله 

تعاىل "و لقد كرمنا بني آدم و حملناه يف الرب و البحر و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم عىل كثري ممن خلقنا 

 529يال2"تفض

أما عىل املستوى الدويل فلقد كان لهذه الفكرة صدى كبري عىل مستوى التفاقيات الدولية، و أيضا عىل 

إىل تحديد عقوبة لنرش  2111املضافة بالقانون الصادر يف سنة  35/4مستوى قانون الصحافة الفرنيس أشارت املادة 

 530ة الضحية و أن النرش قد تم دون رضا صاحب الشأن2صور ضحايا الجرمية إذا كان النرش اعتداء خطري عىل كرام

عىل "تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة اإلنسان، ويحظر أي عنف  11و قد نص الدستور الجزائري يف املادة 

بدين أو معنوي أو أي مساس بالكرامة 222" كام نص قانون اإلعالم أيضا عىل احارام كرامة اإلنسان و الحريات 

                                                           
 .22كاظم جبر الموازي، نعيم كاظم جبر الموازي، المرجع السابق، جعفر  528

 سورة اإلسراء 91اآلية  529

916 du 19 -516 du 15 Juin 2000, art. 97, JORF 16 juin 2000 Ordonnance 2000-Article 35/4 Créé par Loi 2000530

Septembre 2000, art. 3, JORF 22 septembre 2000, dispose clairement que:" La diffusion, par quelque moyen que 

ce soit et quel qu'en soit le support, de la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit, lorsque cette 

reproduction porte gravement atteinte à la dignité d'une victime et qu'elle est réalisée sans l'accord de cette 

dernière, est punie de 15000 euros d'amende". 
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إضافة إىل قانون السمعي  531يات املهنة و من اللتزامات امللقاة عىل عاتق اإلعالمي الصحفي،الفردية من أخالق

 532البرصي الذي نص عىل السهر عىل احارام الكرامة اإلنسانية2

 المطلب الثاني: شروط قيام مسؤولية الصحفي المدنية عن انتهاك الحق في الصورة

ما سيتم  فر ثالثة رشوط هي الخطأ و الرضر و العالقة السببية و هولقيام املسؤولية املدنية للصحفي لبد من توا

 معالجته يف هذا املطلب2

 الفرع األول: االعتداء الغير مشروع

من القانون املدين عىل "كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه و يسبب رضرا للغري يلتزم  421تنص املادة 

 القواعد العامة فإن كل اعتداء أو فعل غري مرشوع يستوجب من كان سببا يف حدوثه بالتعويض" بالعودة إىل

املسؤولية، حيث ميكن تأسيس املسؤولية عند العتداء عىل الحق يف الصورة عىل أساس أنها فعل ضار ميس الحق 

معتديا أو متعمدا، و عىل املترضر إثبات تعمد الصحفي و  533يف الصورة بالتقاط الصور و نرشها دون إذن صاحبها

 ديه، و التعدي عىل الحق يف الصورة يحدث يف عدة صور هي:تع

 أوال: تشويه صورة اإلنسان عن طريق التحريف

نتيجة للتطور الهائل الذي شهده العامل يف مجال الكامريات الرقمية و برامج الحاسوب، أصبح من املمكن 

مل تصدر  و تنسب له سلوكات إدخال تعديالت عىل الصور الحقيقية حتى يظهر صاحبها يف وضع مل يكن فيه،

 منه، حيث يقتنع من يشاهد تلك الصور أنها مطابقة للواقع باعتبار أن الصورة ل تكذب2

يتحقق تاج وـــــــن أهم تلك الطرق نجد املونـــو يتحقق التحريف الصورة عن طريق إحداث تغري فيها، و م

ف قي، أي خلق صورة لشخص يف موقــــــري حقيالفعل الغري مرشوع باستعامل مجموعة من الحيل لخلق نظر غ

ه يف الواقع، كذلك برنامج الفوتوشوب الذي يقوم بإدخال تعديالت عىل الصورة أو حذفها أو دمجها ــمل يوجد في

مع صورة أخرى، باإلضافة إىل ما يعر  بالفوتومونتاج الذي يحول الصورة املتحركة إىل ثابتة و ذلك باجتزاء مقطع 

 534ملتحركة و نرشها كصورة ثابتة2من الصور ا

و قد يؤثر تشويه الصورة عن طريق التحريف يف الجانب الجتامعي، الفكري ، السيايس و املهني لصاحب 

 الصورة كام يؤدي إىل الخلط بني شخصيتني بشكل ييسء إىل أحدهام أو كليهام،

                                                           
 المتعلق بقانون اإلعالم 12 – 05من قانون  15المادة  531

 المتعلق بالسمعي البصري. 14 -04من قانون  24/9المادة  532

ديثة، مذكرة لنيل شهادة بوزيدي سليم و حميطوش الجيدة، االعتداء على الحق في الصورة في ظل التطورات التكنولوجية الح 533

 .41، ص 5102الماستر في الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، سنة 

 .02بوزيدي سليم و حميطوش الجيدة، المرجع السابق، ص  534
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ومبيدو" لفرنيس السابق "جورج بو من أمثلة ذلك ما عرض عىل القضاء الفرنيس يف قضية جنازة الرئيس ا 

ق الاركيب س، و عن طريــــــحيث التقط املصور الصحفي صورة لعامل املركب الجنائزي و هم يحملون نعش الرئي

بتعليق أن  رت الصورة متبوعةـــي بوضع شارة الجيش األملاين عىل كتف الحاملني للنعش، و نشــــــقام الصحف

ء عىل ى أساس العتداــــــد اقتحم باريس، إذ حكم القضاء مبسؤولية الصحيفة علـــــــش األملاين قــــــالجي

خاصة داء عىل املصلحة الــــــورة إنسان بنرش صورته ل ميثل فقط اعتــــــق يف الصورة، و تشويه صـــــــالح

 535ة العامة2ــــورة، و إمنا هو أيضا اعتداء عىل املصلحــــــلصاحب الص

لصورة اإلعالمية تعطي معاين غري حقيقية، فيعني ذلك أن الجمهور يتلقى إعالما مزيفا و غري فإذا كانت ا

صادق، خصوصا إذا تعلق األمر بالشخصيات املشهورة، و لقد جرم املرشع الفرنيس نرش الصور و األحاديث املركبة 

 536من قانون العقوبات الفرنيس2 2/.22عن طريق املونتاج يف املادة 

 ويه سمعة إنسان بواسطة نشر صورهثانيا: تش

هي من أكرث الحالت شيوعا و انتشار كام يطلق عليها التزييف املعنوي، و مبوجبها ل يحدث الصحفي أي 

تغيري مادي عىل الصورة، بل تبقى كام هي لكنها ل تعكس حقيقة صاحبها كونها تقارن بتعليق خاطئ، و يف سياق 

 خص و إيذاء كرامته فيتعرض إىل الذم والقدح، معني ما يؤدي إىل تشويه سمعة الش

و مثال ذلك أمام القضاء الفرنيس ما نرشته إحدى الصحف حول صورة أم و هي تنادي ابنها، وقد ظهرت يف 

وان "األمومة السعيدة التي اختارتها ـــــــالصورة أنها مرهقة و صاحب نرش الصورة تعليق للصحفي تحت عن

باعا بتعاسة هذه ـــــضاء مبسؤولية الصحيفة ألن التعليق يشوه شخصية األم، و يعطي انطريتها" و حكم القـــــبح

 537األم و هو أمر مخالف للحقيقة2

 ثالثا: الكاريكاتير

                                                           
 .080مها يوسف خصاونة، المرجع السابق، ص 535

Art 266/5368 ue«Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros du code pénal français, dispose q

d'amende le fait de publier,par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une 

personne sans son consentement , s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas 

expressément fait mention . 

Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou 

audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne 

la détermination des personnes responsables » 

 .085مها يوسف خصاونة، المرجع السابق، ص  537
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هو رسالة برصية هزلية تعتمد عىل الفعل، الحدث، املعنى، و هو وسيلة اتصال جامهرية يف الجرائد و املجالت 

فن التصوير الساخر من أجل التعليق عىل حدث ما والنقد من أجل سلوك اجتامعي أو لتتسلل بها إىل الفرد، و هو 

 التعبري عن سلوكات اجتامعية و سياسية2

و مبدئيا يعد مرشوعا يف ظل الدميقراطية و حرية الرأي باعتباره منط اتصال يقوم عىل الرسم حامال مضمونا 

و عىل الرغم من متتع رسام الكاريكاتري بحرية واسعة،  538قع،قصد تحقيق أهدا  و أداء رسالة من خالل تصليح الوا

داء عىل حقه أو العت فإنه يجب أن تهد  تلك الحرية للضحك و النقد فقط، فال يقصد من ورائه اإلرضار بالغري

و قد جرى العر  يف الدول الدميقراطية عىل التسامح يف الكاريكاتري التي يعترب من أعامل الصحفي  يف الصورة2

بناءا عىل حقه يف النقد املارتب عىل الحق يف اإلعالم، و تبقى األحكام املتعلقة برسومات الكاريكاتري نادرة، إل 

أن الكاريكاتري يبقى مقيدا بعد العتداء عىل سمعة األفراد و تشويه سمعتهم فإذا تم العتداء يصبح الصحفي 

 د زعامء اليمني املتطر  يف فرنسا، و هو يرتدي زي ضابطلقد قىض بعدم جواز رسم كاريكاتري ألحو  539مسؤول عنه2

مظالت يغوص يف بانيو مملوءة باملاء، مع تعليق يشري إىل أنه قاتل أثناء عمله كعسكري أثناء حرب الجزائر عام 

49512540 

 الفرع الثاني: الضرر

ويعترب الرضر  2541"يعر  الفقه الرضر بأنه "اإلخالل مبصلحة محققة، مرشوعة للمرضور يف ماله أو شخصه

ركن أسايس من أركان املسؤولية املدنية فإذا أمكن الخطأ يف فعل املسؤول فال ميكن تصور قيام هذه املسؤولية 

دون وجود رضر، و ما مييز ركن الرضر هنا هو وقوع العتداء عىل الصور من وسائل اإلعالم، و يفارض معه وقوع 

ق يستتبع بالرضورة توافر الرضر، و من مثة فإن العتداء الحق يف الرضر بالضحية ألن العتداء عىل هذا الح

الواقع أن الرضر غالبا  و ل صورهم ملشهد عام يعرفه الكافة2الصور بالنرش يسبب دامئا رضرا حقيقيا يتمثل يف تحوي

، أما الرضر هما يكون معنويا يتمثل بالعتداء عىل الشعور بالحياء من قبل الضحية من جراء النرش علنا دون إذن

هذا نجد القضاء ل ريا أو تفويت فرصة القيام بنرشه2املادي فيمكن تصوره أحيانا يف من خالل استغالل الصور تجا

 542يقوم بتقدير مبلغ التعويض مبا يغطي الرضر املادي و املعنوي معا2

 الفرع الثالث: العالقة السببية

                                                           
بلحاج يوسف، الحماية القانونية للحق في الصورة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير تخصص قانون اإلعالم، كلية الحقوق والعلوم  538

 .23السياسية، جامعة الجياللي اليابس سيدي بلعباس، ص 

 .083مها يوسف خصاونة، المرجع السابق، ص  539

 .24بلحاج يوسف، المرجع السابق، ص  540

 .40بوزيدي سليم و حميطوش الجيدة، المرجع السابق، ص  541

 .28جعفر كاظم جبر الموازي، نعيم كاظم جبر الموازي، المرجع السابق، ص  542
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سببية و ضافة إىل األركان التي تم ذكرها ركن العالقة اليشارط لقيام املسؤولية املدنية عن الفعل الضار باإل 

يقصد بها أنه يجب أن يكون الفعل الضار هو سبب الرضر، و الذي ما كان ليقع لول الفعل الضار، و ركن العالقة 

 ، و لقد جاء543السببية مستقل عن بقية األركان األخرى للفعل الضار، و عدم وجودها يعني عدم وجود الفعل الضار

ن كان ممن القانون املدين أن "كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه و يسبب رضرا للغري يلتزم  421يف املادة 

العالقة السببية يف حالة تعدي الصحفي عىل حق األشخاص، يف اشاراط أن يكون و  سببا يف حدوثه بالتعويض"2

و الرضر الناشئ عن هذا العتداء، ومنه  العتداء عىل حق األشخاص "ركن الخطأ" هو السبب يف حدوث الرضر

فإن انقطاع العالقة السببية بني خطأ الصحفي و الرضر الذي أمل بالضحية يؤدي إىل انعدام مسؤولية الصحفي 

 544املدنية عن األرضار التي لحقت الضحية، و ل يحق لهذا األخري الرجوع عليه بالتعويض2

 عن الحق في الصورةالمبحث الثاني: أحكام المسؤولية الناتجة 

سيتم التطرق يف هذا املبحث إىل التعويض باعتباره الهد  الرئييس الذي يسعى إليه املعتدى عليه يف املطلب 

األول، و مبا أن مسؤولية الصحفي ليست مطلقة حيث ميكنه دفع هذه املسؤولية يف تصوير بعض الحالت لنرشها 

 لثاين2باستعامل حقه يف اإلعالم و ذلك يف املطلب ا

 المطلب األول: التعويض

التعويض هو الوسيلة التي يتم من خاللها تصحيح التوازن الذي اختل و أهدر، نتيجة وقوع الرضر و إعادة 

الحال عىل عهد سابقه قبل حدوث الخطأ، و ذلك عىل حساب املسؤول، و الغاية منه جرب األرضار التي لحقت 

 545انت مادية أو معنوية2بالشخص املعتدى عليه بنرش صورته سواء ك

و املالحظ يف مجال تقدير التعويض أنه يقوم عىل اعتبارات شخصية، فالرضر املعنوي تحدده ضوابط مرنة، و 

، و لقد ظهرت عدة اتجاهات يف كيفية تقدير 546يظهر ذلك من خالل اختال  املحاكم يف تقدير مبلغ التعويض

طه للصور دور يف ال بفكرة الربح الذي ناله املسؤول بسبب التقالتعويض الناتج عن الرضر املعنوي، فهناك من قا

و هناك اتجاه آخر يرى أن التعويض يحدد من خالل معرفة سعر النسخ التي وزعت و تم بيعها  تحديد التعويض2

ومن مثة معرفة الربح املحقق، و ذهب اتجاه آخر إىل تحديد حد أدىن للتعويض عن الرضر املعنوي من خالل 

 547معينة مسبقا2جداول 

                                                           
 .084مها يوسف خصاونة، المرجع السابق، ص  543

 .28الموازي، نعيم كاظم جبر الموازي، المرجع السابق، ص  جعفر كاظم جبر 544

، ص 5102، سنة 33لعالم محمد مهدي، المسؤولية المدنية للصحفي عن عرض صور ضحايا الجريمة، مجلة الفقه و القانون، العدد  545

30. 

 .83بلحاج يوسف، المرجع السابق، ص  546

 .90لمرجع السابق، ص جعفر كاظم جبر الموازي، نعيم كاظم جبر الموازي، ا 547
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و العقبة القانونية يف مجال تقدير التعويض بالنسبة للمسؤولية يكون بقدر الرضر دون العتداد بالنفع الذي 

عاد عىل املعتدي، فاملرضور يترضر من الخسارة التي لحقته و ليس من الكسب الذي عاد عىل املسؤول، كام أن 

من القانون املدين  11و بالرجوع إىل املادة  548الغالب أدبيا2 الرضر الذي أصاب الشخص جراء نرش صورته يكون يف

 الجزائري فإنها تعطي أفضل الحلول لجرب الرضر من خالل منح القايض سلطات أكرث مالمئة2

و يكون التعويض إما عيني أو مبقابل من خالل رد الحال إىل ما كان عيه سابقا و تصحيح املعتدي ملا نرشه 

اإلعالمية املستعملة، أو بإتباع إجراءات وقائية لدرء الخطر قبل وقوع العتداء أو وقفه إذا  سابقا يف نفس الوسيلة

وقع عن طريق "دعوى وقف العتداء" التي تسمح للقايض بوقف املساس مبصالح األشخاص، و وقف نرش صورهم 

من القانون  9 الجزائري و املادة من القانون املدين 11و تداولها و مصادرة و حجز األجهزة أو الصحيفة طبقا للامدة 

 املدين الفرنيس2

و يف حالة استحالة اللجوء إىل التعويض العيني أو عدم كفايته، يتم التعويض مبقابل أي عن طريق النقود و 

 وتجدر اإلشارة إىل أن التعويض النقدي ل يزيل الرضر ككل بل ه 549تكون للقايض السلطة التقديرية يف ذلك،

لرضر، و امللزم بالتعويض يف املسؤولية املدنية للصحفي هم كل املسؤولون عن ا و ترضية للمرضور2 مبثابة تخفيف

 و لذلك توزع املسؤولية حسب حالة العتداء، و هي تأخذ أشكال متعددة منها:

يف حالة العتداء الصادر من الصحفي املستقل فإن املسؤولية هنا تكون تقصريية موزعة بالتضامن بني  -4

 حفي و الصحيفة و رئيس التحرير2الص

يف حالة العتداء من الصحفي التابع لصحيفة فإن الصحفي يسأل عىل أساس الخطأ الشخيص، أما  -2

الصحيفة فتسأل عىل أساس مسؤولية املتبوع عن أعامل تابعيه، و هذا ما نص عليه قانون اإلعالم 

 4452550الجزائري يف املادة 

الصحفي ميثل جرمية، فإن املجني عليه يصبح مدعيا مدنيا، حيث  و مادام نرش صورة الضحية من طر 

و  551من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري 11و  13و  12ميكن إرفاق الدعوى املدنية بالعمومية طبقا للمواد 

و  ن2من نفس القانو  351/2و  4/.34د الستفادة من تبعية حقوق املجني عليه يف الدعوى العمومية من خالل املوا

                                                           
 .83بلحاج يوسف، المرجع السابق، ص  548

 .30لعالم محمد مهدي، المرجع السابق، ص  549

من قانون اإلعالم على "يتحمل المدير مسؤول النشرية أو مدير جهاز الصحافة اإللكترونية و كذا صاحب الكتابة أو  002تنص المادة  550

من طرف نشرية دورية أو صحافة إلكترونية ويتحمل مدير االتصال السمعي البصري  الرسم مسؤولية كل كتابة أو رسم يتم نشرهما

أو عبر األنترنت وصاحب الخبر الذي تم بثه المسؤولية عن الخبر السمعي و/ أو البصري المبث من قبل خدمة االتصال السمعي البصري 

 أو عبر األنترنت."

 ، المعدل و المتمم.0722يونيو  18ائية، المؤرخ في المتعلق بقانون اإلجراءات الجز 022 – 22األمر  551
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يف األخري ميكن انتقال الدعوى املدنية إىل الورثة يف حالة ما إذا تسببت لهم رضر شخيص مبارش من جراء العتداء 

 552عىل حق مورثهم يف الصورة2

المطلب الثاني: مدى إمكانية نشر صور األشخاص باالعتماد على حق الصحفي في اإلعالم 

 "وسائل دفع المسؤولية"

اص يف العاراض عىل التقاط صورهم و نرشها من قبل الغري، إل أنه هناك حالت األصل أنه ميكن لألشخ

 تسمح للصحفي بنرش الصور دون قيام املسؤولية القانونية2

 الفرع األول: الرضا بالتصوير

يعد رضا اإلنسان بإنتاج صورته و نرشها سببا من أسباب إباحة عمل الصحفي يف نرش الصور، و يتم ذلك عادة 

و الراجح يف الفقه أن  553عقد، إذ يوافق صاحب الصورة عىل استخدام صورته ألغراض محددة يف العقد2 مبوجب

يكون رضا األشخاص بنرش صورهم رصيحا، كام يشارط أن يكون متعلقا باملايض ل املستقبل، إل أنه يصح الرضا 

ق عليها دون ب أن يكون بالصيغة املتفبعد نرش الصور ألن الرضا الالحق مبثابة إذن سابق، كام أن نرش الصور يج

 تعديل أو تحوير من قبل الصحفي2

فإذا خالف الصحفي ذلك ينشأ له حق التعويض، باإلضافة إىل املسؤولية الجنائية يف نرش الصور دون إذن 

و يثار التساؤل فيام إذا يستطيع الصحفي الذي حصل عىل إذن مسبقا بنرش  554مسبق مام ينفي أسباب اإلباحة2

ورة شخص يف إعادة نرش الصورة يف تقرير آخر دون الحصول عىل إذن، هنا استقر القضاء عىل رأسه محكمة ص

النقض الفرنسية عىل أن إعادة نرش ما سبق نرشه بصورة متفرقة هو أمر محظور متى تم إعادة النرش دون موافقة 

 555جديد2 الشخص، و عليه ل يجوز للصحفي إعادة نرش الصور دون الحصول عىل إذن

 الفرع الثاني: الحق في اإلعالم كسبب إلباحة نشر الصور

يقصد بالحق يف اإلعالم بأنه حق كل إنسان يف تلقي أو نقل املعلومات و األنباء و اآلراء عىل أي صورة دون 

تدخل، فللجمهور حق يف الطالع عىل كل ما يحدث يف املجتمع، األمر الذي يؤدي إىل تحول الخصوصية إىل 

طفل و ل يعني الحق يف اإلعالم الت شاهري موضوعا لإلعالم و الصحافة2لن و تصبح األحداث العامة و حياة املالع

و التعدي عىل خصوصيات األفراد، بل يلزم اإلعالم بنقل املعلومات يف إطار املصلحة العامة، إل أنه يف كثري من 

لعامة و املشاهري، و من هنا كان لبد من إيجاد األحيان يتعارض الحق يف اإلعالم مع خصوصيات الشخصيات ا

 توازن بينهام لتحقيق املصلحة العامة2

 أوال: الوقائع و الحوادث العلنية

                                                           
 .30لعالم محمد مهدي، المرجع السابق، ص  552

 .087مها يوسف خصاونة، المرجع السابق، ص  553

 .27جعفر كاظم جبر الموازي، نعيم كاظم جبر الموازي، المرجع السابق، ص  554

 .071مها يوسف خصاونة، المرجع السابق، ص  555
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إن ضحايا الجرائم و الحوادث يتمتعون بالحق يف حامية صورهم و عدم عرض مأساتهم، لكن هؤلء يصعب 

إذ أن الحق يف اإلعالم  ي العام الذي له الحق اإلعالم2رأ عليهم مامرسة حقهم هذا إذا كانوا ضحايا الحوادث، و ال

قبل تعديله يغلب حق الجمهور يف  4224يتوسع يف األوقات الغري العادية، و لقد كان قانون اإلعالم الفرنيس سنة 

 التي جرمت 35/1يف املادة  2111اإلعالم عىل حق الضحايا بعدم نرش صورهم، إل أن الوضع تغري بعد تعديله سنة 

، أين لقت صدى أيضا يف قانون اإلعالم الجزائري 556نرش صور الضحايا بناءا عىل الحق يف الكرامة اإلنسانية

 557من الدستور2 11باعتبارها مبدأ دستوري منصوص عليه يف املادة 

و تطبيقا لذلك فقد قضت محكمة النقض الفرنسية إىل القول بجواز نرش صور األحداث الهامة تطبيقا لحق 

م رشط احارام الكرامة اإلنسانية للضحايا، و ميتد الحق يف الكرامة ليشمل حق ضحايا األموات يف عدم اإلعال 

ليس عىل  --PrefetErignacتناول صورهم يف وسائل اإلعالم، و تطبيقا لذلك أدانت محكمة النقض نرش جثامن 

ن نرش الصور يكون بناءا عىل هد  كام أ  558أساس الحق يف الصورة إمنا عىل أساس الحق يف الكرامة اإلنسانية2

 و مغزى، و أن تكون لها عالقة مبارشة مع الحدث املراد تغطيته2

 ثانيا: صور الشخصيات الشهيرة

يقصد بالشخصيات العامة األشخاص الذين يتولون وظائف عامة يف الدولة كرئيس الدولة والوزراء و أعضاء 

 559بارز يف تسيري األموال العامة يف الدولة2الربملان و غريهم، إضافة إىل كل من يقوم بدور 

و يباح نرش الصور إذا ارتبطت الصور مبامرسة أعامل عامة يف حدود املصلحة العامة التي تقتضيها، حيث يحق 

للجمهور متابعة تلك الشخصيات العامة إذا كانت الصور تدخل يف إطار امللك العام من لحظة تقدمه لشغل وظيفة 

رية، فمنذ طبعه و توزيعه للصور عرب وسائل اإلعالم تفقد هذه الصور صفتها الخاصة لتدخل عامة كرئيس الجمهو 

يف نطاق امللك العام، إذ ل يحق له املطالبة بالتعويض إذا قامت وسائل اإلعالم بنرش صورته كام يشارط أن ل 

عىل أنه  ستقر القضاء الفرنيسيكون النرش ألغراض تجارية أو دعائية حتى ل تيسء لهذا الشخص العام، و لقد ا

ل يجوز استعامل صور الشخصيات العامة من أجل الدعاية دون إذن الشخصية كأن يقوم رئيس الجمهورية بافتتاح 

معرض السيارات للدعاية و قىض أيضا بأنه ل يجوز استخدام صورة إمرباطور النمسا للدعاية إلحدى رشكات 

 560اإلعالم2

 الخاتمة:

 وضوع نستنتج أن:و يف النهاية امل

                                                           
 .31، المرجع السابق، ص لعالم محمد مهدي 556

 على "تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة اإلنسان، و يحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة ..." 41تنص المادة  557

 .42بلحاج يوسف، المرجع السابق، ص  558

 .075مها يوسف خصاونة، المرجع السابق، ص  559

 .020بلحاج يوسف، المرجع السابق، ص 560
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أن الحامية املدنية للحق يف الصورة جراء العتداء الذي يلحقها من طر  الصحفيني عن طريق التقاط  -4

الصور و نرشها وجب أن يصاحبها قواعد خاصة، و إجراءات وقائية ملنع العتداء يف ظل التطور 

 التكنولوجي2

ن الحق رة يتعلق بالحياة الخاصة، و ثانيها أ يتمتع الحق يف الصورة مبيزتني أولهام أن الحق يف الصو  -2

 يف الصورة هو حق ذايت مستقل عن الحق يف الخصوصية2

لقيام املسؤولية املدنية للصحفي وجب توفر العنارص الثالثة املكونة للمسؤولية املدنية بصفة عامة و هي  -3

 الخطأ، الرضر، العالقة السببية، و أن التعويض يكون بقدر الرضر2

أخريا فإن الحق يف الصورة مقيد إل أنه قد ترد عليه بعض الستثناءات التي تسمح للصحفي بالتصوير  -1

 و نرش الصور2

 كام نويص ب:

رضورة زيادة الحامية للحق يف الصورة و ذلك من خالل تنظيم مواد خاصة بها يف قانون اإلعالم و  -4

 القانون املدين كام فعل املرشع الفرنيس2

 جزائري عىل تنظيم إجراءات وقائية عند العتداء عىل الحقوق املالزمة للشخصية2حث املرشع ال -2
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 الجزائري الترشيع وفق والحرية التقييد بني إثباتها مسألة و اللكارونية التجارية املعامالت

  االلكترونية التجارية المعامالت

 الجزائري التشريع وفق والحرية التقييد بين إثباتها ومسألة

 
 السياسية العلوم و الحقوق بكلية أ قسم محاضرة أستاذة

 الجزائر مستغانم،-باديس بن الحميد عبد جامعة
ير رئيسة و البيئة و العقاري القانون مخبر مديرة  مجلته تحر

 

 مقدمة: 

ستها اقامت الجزائر بتحديث منظومتها الترشيعية  بتعديل القوانني وسن قوانني جديدة متاشيا مع سي

تخاذ االقتصادية التي توجهت نحو اقتصاد السوق الحر، و ما تطلبه من انفتاح حول العامل و ذلك من خالل 

رصفات القانونية شبكة النارنت يف التعاقد و إمتام التأساليب حديثة يف التعامالت املدنية و التجارية بالعتامد عىل 

ة و يرس بغية تشجيع الستثامر  و تحسني مناخ األعامل و تشجيع من خاللها نظرا ملا تتيحــه من سهـولة ورسعـ

باعتامدها عىل  2115ازدهار املؤسسات خدمة للتنمية القتصادية الوطنية، فبدأت بتعديل أحكام القانون املدين سنة 

ة بقانون التجارة رش الكتابة اللكارونية كوسيلة إثبات، ثم أصدرت قانون التوقيع و التصديق اللكارونيني وتلتهام مبا

 اللكارونية و فيه نظمت وقننت مختلف األنشطة التجارية اللكارونية2 

و بالرغم من أن وسائل التصال اإللكاروين تتيح إنجاز الترصفات برسعة و أمان إل أن استعاملها ل يخلو 

خاصة  إلشكالت مسألة اإلثباتمن املشكالت القانونية التي تطرح أو ميكن طرحها أمام القضاء و عىل رأس هذه ا

بعدما أصبحت معظم الترصفات تتم عن طريق املحررات اإللكارونية لذلك مل تعد الوسيلة التقليدية يف إثبات 

الترصفات القانونية و هي التوقيع التقليدي مالمئة للتعاقدات الحديثة التي تتم يف الشكل اإللكاروين، فظهر 

استخدام مثل يف التوقيع اإللكاروين الذي يتوافق و طبيعة الترصفات التي تتم ببديل عن التوقيع التقليدي املت

 الوسائل اإللكارونية2 

ومن املعلوم أنه ينازع تنظيم اإلثبات مذهبان: مذهب اإلثبات املطلق أو الحر أين تطلق يد القايض يف البحث 

و القانوين، ير قيمتها2 ومذهب اإلثبات املقيد أ عن الحقيقة بأي وسيلة كانت، فله واسع النظر يف قبول األدلة وتقد

والذي فيه تحدد لكل وسيلة من وسائل اإلثبات قوتهــا وكـذا الحـالت التـي يتـم فيهـا اإلثبات بها ومينع عىل 

القايض يف هذا املذهب تقدير الدليل أو إعطائه القوة التي مل يحددها له القانون2 ونظرا للتفارق الكبري بني 

بني، فاألول يحقق العدالة ويغفل عن استقرار املعامالت ويعكسه النظام الثاين حيث يعمل عىل استقرار املذه

التعامل ويحول دون تحقيق العدالة، ذهبت الرشائع الحديثة إىل اعتناق اتجاه يجمع بني املذهبني السالفني فهو 

نظام ويضمن استقرار التعامل معا أل وهو اليتوسطهام ويعر  باملذهب املختلط يف اإلثبات الذي يحقق العدالة 
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املختلط يف اإلثبات الذي يجمع بني الحرية والتقييد يف اإلثبات، حيث أخذ بحرية اإلثبات يف املواد الجنائية 

 والتجارية وقيده يف املسائل املدنية2

فكام يُعر   القايض2 أما األوىل، فأطلق اإلثبات فيها ألنه يف املسائل الجنائية كل األمور تخضع لقناعة

محكمة الجنايات هي محكمة اقتناع ل يخضع فيها القايض إل لضمريه وللقانون بطبيعة الحال، باإلضافة إىل 

استحالة تقديم الدليل الكتايب غالبا يف املسائل الجنائية2 ونفـس األمر بالنسبة للمواد التجارية ألن التجارة يف حد 

عة والئتامن لذا يستحيل تقييد التعامالت بوسائل معينة إلثبات حقوقهم ما عدا ذاتها يحكمها عنرصان وهام الرس 

مسائل محددة نظرا ألهميتها حدد لها املرشع طرقا إلثباتها2 وأما الثانية، وهي املسائل املدنية فلقد قيد املرشع 

 وسائل إثباتها تقييدا شديدا نظرا لطبيعتها2

ية املسائل التجارية ملبدأ اإلثبات املطلق، و لكن وبالنظر إىل أن مصداقو عليه، كأصل عام يخضع اإلثبات قي 

املعلومات التي يتم نقلها و تحويلها عرب شبكة النارنت و تحديد شخصية طريف العمليات التعاقدية تتوقف عىل 

عل من ج استعامل التوقيع اإللكاروين الذي ترش  عىل إصداره هيئة تصديق الكاروين معتمدة من طر  الدول

مسألة املعامالت التجارية  اللكارونية هي األخرى ل تخلو  مــن املشـكــالت القــانونيـــة التي تطــرح أو ميكــن 

طرحهــا أمام القضاء و عىل رأس هذه اإلشكالت مسألة اإلثبات خاصة بعدما أصبحت معظم الترصفات تتم عن 

 طريــق املحــررات اإللكــارونية،

هل يلزم التجار بإثبات معامالتهم اللكارونية التجارية بالكتابة لزاما أم لهم الذي يطرح نفسه هو  فالسؤال 

 مطلق الحرية يف إثباتها بأي وسيلة كانت؟ 

لإلجابة عىل هذه اإلشكالية سنقسم بحثنا إىل محورين اثنني، نخصص املحور األول لدراسة املعامالت 

ن التجارة اللكارونية، أما املحور الثاين فسنخصصه لدراسة مسألة إثبات هذه التجارية اللكارونية طبقا لقانو 

 املعامالت2 

 المحور األول: المعامالت التجارية االلكترونية طبقا لقانون التجارة االلكترونية الجزائري. 

املتضمن قانون  2142-15-41املؤرخ يف  15-42نظم املرشع الجزائري املعامالت اللكارونية يف القانون رقم 

الذي بدأ بتحديد مجال تطبيق هذا القانون حيث جعله يطبق عىل املعامالت اللكارونية التي  561التجارة اللكارونية

يكون فيها أحد أطرا  العقد اللكاروين متمتعا بالجنسية الجزائرية، أو مقيام إقامة رشعية يف الجزائر، أو شخصا 

 كان العقد محل ابرامه أو تنفيذه بالجزائر2  معنويا خاضعا للقانون الجزائري أو

                                                           

 . 14، ص5108لسنة  54مية عدد جريدة رس 561 
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: لعب القامر والرهان 562وما يالحظ عىل هذا القانون، أنه أخرج من محل العقود اللكارونية املعامالت اآلتية

والتبغ، املنتجات الصيدلنية املنتجات التي متس بحقوق امللكية الفكرية أو  563واليناصيب، املرشوبات الكحولية

، كل سلعة أو خدمة محظورة مبوجب الترشيع 564التجارية، كل سلعة أو خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي الصناعية أو

 املعمول به2 

ولتامم املعاملة التجارية عرب شبكة النارنت لبد من تتبع بعض اإلجراءات الخاصة نص عليها القانون السالف 

 ا ما سندرسه تباعا يف ماييل2الذكر ويف حالة امتامها إل وتارتب عليها بعض اآلثار، هذ

 أوال: إجراءات إتمام المعاملة التجارية االلكترونية. 

من قانون التجارة  42للقيام بأي معاملة تجارية الكارونية لبد من اتباع ثالث خطوات وهو ما بينته املادة 

 اللكارونية والتي تتمثل يف اليت: 

 دية يف متناول املستهلك اللكاروين حتى يكون عىل درايةكمرحلة أوىل، عىل التاجر وضع الرشوط التعاق

تامة بطبيعة العقد ورشوطه2 ثم يأيت دور املستهلك اللكاروين كمرحلة ثانية وذلك من خالل التحقق من موضوع 

هي و  العقد "الطلبية" لسيام من حيث الكمية والعدد والثمن، لتأيت املرحلة الثالثة وبها يربم العقد وتتم املعاملة

 تأكيد الطلبية من طر  املستهلك2 

ويف الحقيقة، يعترب العقد الذي تضمن املعاملة التجارية عقد كالعقود التقليدية إل أنه يتم بواسطة دعامة 

واملتضمن القواعد املطبقة عىل املامرسات  2111/.23/1املؤرخ يف  12-11من القانون  13الكارونية ولقد عرفته املادة 

ملحال إليها مبوجب قانون التجارة اللكاروين بأنه كل اتفاق أو اتفاقية تهد  إىل بيع سلعة أو تأدية ا 565التجارية

خدمة حرر مسبقا من أحد أطرا  التفاق مع إذعان الطر  اآلخر بحيث ل ميكن لهذا األخري إحداث تغيري حقيقي 

: عاقد عن بعد عن طريق عدة وسائل الكارونيةفيه2 وما مييز هذا العقد أنه ل يتم يف مجلس واحد وإمنا يتم الت

 عن طريق الواب أو عن طريق الربيد اللكاروين أو الفاكس أو الهاتف الذيك2 

و يتم بتبادل اليجاب مع القبول، أما اليجاب اللكاروين ل يختلف من حيث املبدأ عن اليجاب التقليدي 

وين قة ظاهرة إل أنه و بالرغم من ذلك يبقــــى اليجـــاب اللكار مادام املوجب قصد بعرضه ترتيب آثار قانونية بطري

2 566يتمتع بخصوصية و هو كونه يتم عن طريق وسيلة الكارونية اي عن طريق الواب أو عن طريق الربيد اللكاروين

                                                           

 . 12-08من قانون  13المادة 562 

و قانون الضرائب الغير  0792-14-57المؤرخ في  52-92حيث يخضع ممارسة هذا النشاط ألحكام خاصة نظمها كل من األمر 563  

 . 0792-05-17المؤرخ في  014-92منه( الذي تضمنه األمر رقم  522إلى  42مباشرة )المواد من 

 لك لغياب التوثيق االلكتروني في الجزائر. و ذ564 

 .13، ص5114لسنة  40الجريدة الرسمية عدد  565 

 وما بعدها.  524عبد الله محمد سعيد ربابعة، التعاقد االلكتروني، دراسة فقهية قانونية، مقال، مؤتمر المعامالت االلكترونية، ص  566 
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يق الربيد 2 أما إذا تم عن طر567فإذا تم عن طريق الواب يتخذ شكل قامئة متاحة عىل املوقع أو املتجر الفارايض

اللكاروين فغالبا ما يتم ارسال العروض التعاقدية عن طريق الربيد اللكتـروين يف شكل رسالة نصية تحتوي عىل 

2 و لصحة اليجاب لبد من توفره عىل رشوط 568مستندات مرتبطة بها يف شكل نصوص أوصوت أو صوت و صورة

 تويا عىل كافة العنارص الرئيسية الرضورية إلبراممعينة تتمثل يف وجوب كونه كامال و محددا أي أن يكون مح

 , و أن يكون جازما أي معربا عن إرادة عازمة و حرة عىل إبرام العقد2 569العقد

وأما القبول اللكاروين فهو التعبري الثاين عن اإلرادة يصدر عن الطر  الثاين يعرب من خالله موافقته عىل 

ة ك املعنى املشار إليه يف القواعد التقليدية فضال عن خصوصيته املتمثلوهو يتوافق يف مضمونه مع ذل بنود العقد

يف صدوره من خالل وسيط الكاروين ويتم عن بعد مع عدم الحضور املادي ألطرا  العملية التعاقدية يف لحظة 

ونة الخاصة بقبول قتبادل الرضاء2 ويتم التعبري عنه هو الخر عن طريق الربيد اللكاروين أو بالنقر بالفأرة عىل األي

العقد املعروض عىل موقع الويب حيث يرسل حاسوب القابل رسالة رقمية إىل حاسوب الخادم )الوسيط مقدم خدمة 

الواب( الذي يستضيف موقع النارنت الخاص باملوجب وتعد هذه الحركة تعبريا عن إرادة القابل أو باستعامل التوقيع 

 5702 اللكاروين

يجاب مع القبول تأيت مرحلة الدفع التي تكون يف اغلب األحوال عبارة عن دفع الكاروين وبعد مرحلة تطابق ال 

والذي يتخذ عدة صور وان احتوت كلها عىل ما يضمن مصداقيتها وآمانها التوقيع اللكاروين ونظرا لعتامد املرشع 

 عىل دراسة القبول إلثبات سنقترصالجزائري يف القانون املدين للتوقيع اللكاروين وباعتباره وسيلة فعالة يف ا

 باستخدام التوقيع اللكاروين والذي يأخذ عدة صوركام أسلفنا الذكر2

 ثانيا: األثر المترتب على القيام بالمعامالت التجارية االلكترونية.  

زامات تواملتضمن قانون التجارة اللكارونية نجده نص عىل ال 41/15/2142املؤرخ يف  15-42بالرجوع إىل قانون 

م تنفيذ العقد عن فيتكل من املتعاقدين، املورد اللكاروين واملستهلك اللكاروين وحدد وقت و طرق دفع الثمن ، 

طريق قيام الطر  األول يف العقد بتنفيذ ما التزم به من عىل شبكة النارنت بان يسلم السلعة أو يؤدي الخدمة 

لعة ذات كيان املباع ، وقد يكون س ء2 أما موضوع التسليم فهو اليشمقابل تنفيذ الطر  األخر للتزامه بدفع الثمن

مادي ملموس أوكياناً معنوياً  أي ليس له وجود مادي ملموس مثل برامج الكمبيوتر وقواعد البيانات فإذا كانت 

عقد أو إذا لالسلع ذات كيان مادي ملموس  فعىل املشاري تسليم املبيع بالحالة نفسها التي كان عليها وقت أبرام ا

كانت السلعة ذات كيان معنوي )كاملعلومات( فعىل املورد إقامة كل جديد من املعلومات التي تتعلق باملجال الذي 

                                                           

تروني عبر االنترنت،أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر ، تامر محمد سليمان الدمياطي، إثبات التعاقد االلك 567 

 . 27، ص  5118سنة 

 . 21تامر محمد سليمان الدمياطي، نفس المرجع، ص  568 

Ed, Dalloz, 2002, p116. èmeFrançois Terre, Philippe Simler et Yves Lequette, Droit Civil, les obligations. 8 569 

 .93محمد سليمان الدمياطي، المرجع السابق، ص تامر   570 
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و أما عن نفقات التسليم فاألصل أن تكون عىل البائع إل إذا كان هناك اتفاق أو  571يهتم املتعاقد وان تكون شاملة

 الربيدية والتي تسبب التأخري يف تسليم السلعة أو أداء الخدمة2نص بغري ذلك  ولكن توجد بعض الصعوبات 

يقابل التسليم أداء املشاري للثمن عن طريق الوفاء اللكاروين الذي يتم عن طريق الدفع اللكاروين و

بواسطة بطاقات الوفاء التي تعر  بأنها بطاقة تصدرها مؤسسة مجازة وتسلمها إىل عميلها بهد  استعاملها بشكل 

تكرر يف سحب النقود أو بهد  تسديد مثن السلع والخدمات للموردين دون أن يكون قبولها محصوراً باملؤسسة م

 5722مصّدرة البطاقة فقط

من قانون التجارة اللكارونية  42لقد أقر املرشع الجزائري مبسؤولية املورد اللكاروين العقدية مبوجب املادة و 

من  مبجرد ابرام العقد و ل ميكنه دفع املسؤولية عنه إل بإثبات السبب األجنبي و جعل مسؤوليته قامئة بقوة القانون

 قوة قاهرة أو خطأ املستهلك اللكاروين2  

يعترب التوقيـع اللكـاروين عىل العقد اللكاروين من بني أهم النزاعات التي تنشأ عن تنفيذ العقد و ذلك  و

ب بالتوقيع اللكاروين من خالل تركها يف متناول العامة مام قــد يتسب بإهامل املوقع  يف حامية البيانات الخاصة

كام إذا عمد شخص يشتغل لدى تاجر معرو  يتمتع بثقـة ماليـة و سمعة طيبة عىل يف رضر للمتعاقد الثاين 

العقود و  ناخاراق البيانات الخاصة بالتوقيع اللكاروين كالرقم الرسي لبطــاقة الئتامن فقام بإبرام مجموعة م

حصل من خاللها عىل خدمات من تجار آخرين، مستفيدا بذلك مام يتمتع به التاجر من ثقة وائتامن فإن هؤلء 

التجار باعتبارهم طـرفا  فـي هــذه العقــود هــم املتضـررون من إهامل هذا التاجر صاحب التوقيع اللكاروين و 

 مر الذي يجعله مسؤول عن تعويض التجار2باعتبار أن الهامل هو صورة من صور الخطأ األ 

يكفي للمترضر إثبات الرضر الذي لحق به نتيجة لتعويله عىل توقيع الكاروين وفقا لتفاق عقدي حتى تقوم و

 املسؤولية العقدية للتاجر املورد فالخطأ مفارض يف املوقع 2

العقد كحالة  الخالل بالتزام غري مستمد منكام ميكن إثارة املسؤولية التقصريية اللكارونية للتاجر إذا ما تم 

العتداء عىل التوقيع اللكاروين2 وصورته الدخول بطريق الغش أوالتدليس عىل قاعدة البيــــانــــات املتعلقــة 

بالتوقيع اللكاروين أو حيازة برنامج إلعــداد توقيـــع الكتـــروين دون موافقة صاحبه أو تزوير أو تقليد توقيع 

2 ففي هذه الحالة تقوم املسؤولية التقصريية للمعتدي إل أنه و يف غياب أي 573كاروين أو شهادة اعتامد الكارونيةال

نص قانوين ينظم املسؤولية التقصريية اللكارونية فيتوجب الرجوع إىل أحكام املسؤولية التقصريية العامة الواردة 

قة اللكارونية لنخلص يف األخري إىل أنها نفس األحكام املطبيف القانون املدين و إسقاط حكمها عىل املعامالت 

عىل املعامالت اللكارونية من حيث أركانها )لبد من توفر كل من الخطأ و الرضر و أن يكون هذا األخري ناتجا 

                                                           

 .502نزيه محمد الصادق المهدي، انعقاد العقد االلكتروني. مقال، مؤتمر المعامالت االلكترونية، ص  571 

 و ما بعدها. 7احمد السيد لبيب ابراهيم، المرجع السابق، ص  572 

 .025، ص5112السكندرية، مصر، سنة محمد حسين منصور، المسؤولية االلكترونية. منشأة المعارف، ا 573 
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ي فعن الخطأ( ومن حيث نوعها )هي مسؤولية واجبة اإلثبات أي يجب إثبات الخطأ فيها( و من حيث انتفاؤها )تنت

بثبوت السبب األجنبي من قوة قاهرة و خطأ الغري و خطأ املترضر( وأخريا من حيث األثر املارتب عليها و هو التعويض2 

و مثال املسؤولية التقصريية اللكارونية استعامل احد األشخاص التوقيع اللكاروين املتعلق بشخص ثان لنفرض 

شارين و يبيعه سلعة مقلدة فهنا تقوم مسؤولية هذا الشخص و هي انه تاجر معرو  و ابرام اتفاق باسمه مع احد امل

من القانون املدين الجزائري تقوم عىل توفر كل من  421مسؤولية تقصريية الكارونية مجال تطبيقها نص املادة 

 الخطأ و الرضر و العالقة السببية بينهام2

رص عنرصين واحد مادي و آخر معنوي فالعن أما الخطأ يف هذه الحالة مثله مثل الخطأ التقصريي يشتمل عىل

املادي يتبلور يف إقدام البائع عىل استعامل التوقيع اللكاروين الخاص بالتاجر املعرو  و استعامله فــي بيـــع 

2 ويتمثل العنرص املعنوي الدراك والتمييز وهو أمر 574السلـــع املقـــلـــدة و هـــذا يعد انحرافا عن السلوك املألو 

فارض يف مجال املسؤولية اللكارونية إىل أن يثبت العكس حيث استعامل التوقيع اللكاروين للقيام بالتبادلت م

 5752التجارية يتطلب قدرا من املهارة والخربة التي ل تتوفر إل يف شخص عاقل أقل ما يوصف به أنه مميز و له إدراك

لحة مرشوعـة قصريية التقليدية حيث يقصد به املساس مبصوأما الرضر، فهو أيضا نفسه الرضر يف املسؤولية الت

يعـــوض الضــرر املباشـــر منــــه، ووقوعه يعترب مسألة موضوعية يرجع يف تقديرها ملحكمة املوضوع ول رقابة عليها 

ة وسائل فيف ذلك من املحكمة العليا، و مبا أن الرضر يعترب من قبيل الوقائع املادية فيجوز للمرضور إثباته بكا

 اإلثبات2 

وأخريا العالقة السببية بني الخطأ والرضر أي أن يكون الرضر ناتجا عن الخطأ أي مبفهوم آخر أن يكـــون 

الخطــأ سبـــبا يف وقوع الرضر مبعنى لو ل استعامل التوقيع اللكاروين يف هذه الحالة ملا وقع الترص  و بالرضورة 

 2  576الرضر

التجارية اللكارونية والثار املارتبة عنها بصفة مخترصة، إل أنه قد تنشأ عن هذه  هذا عن قيام املعامالت

املعامالت بعض النازلت القضائية وإذا وجدت نازلة فبالرضورة تثار مسألة اإلثبات إذ الحق بدون وسيلة إثبات هو 

 والعدم سواء2 

 المحور الثاني: إثبات المعامالت التجارية االلكترونية.  

ــعـدد الـتعامالت اإللـكارونية و تختلف يف ما بينها اختالفا كبريا، فمن ناحية قد تكون هذه التعامالت عىل تت

شبكات اتصال مفتوحة للكافة دون متييز كشبكة األنارنت أو شبكات مغلقة يقترص التعامل من خاللها عىل عدد 

                                                           

جمال زكي اسماعيل الجريدلي، المسؤولية المدنية الناشئة عن بيع السلع المقلدة عبر االنترنت. مكتبة الوفاء القانونية،  574 

 . 515، ص 5100، سنة 0االسكندرية، مصر، ط 

 . 513جمال زكي اسماعيل الجريدلي، المرجع السابق، ص  575 

 و ما بعدها. 390، ص 5117يب ابراهيم، الدفع بالنقود االلكترونية. دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، مصر، سنة احمد السيد لب 576 
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م كات و املؤسسات الحكومية و الهيئات التي تقدمحدود من األفراد أو الهيئات و مثالها الشبكات الخاصة بالرش 

 2 577خدمات مثل الرعاية الصحية والتأمينية

و قد أسهمت نظم جديدة يف التصالت يف زيادة أهمية و كفاءة املعامالت اإللكارونية التي مبقدورها إمتام 

وتتم هذه 2  578ين للبياناتالترص  يف لحظات معدودة و كذلك وسائل التصال عن بعد و نظم التبادل اإللكارو 

املعامالت أي إبرام الترصفات والصفقات عن طريق السند اإللكاروين الـذي يــنطـوي عـىل ثالثة عـنارص، أولـها 

أنه يـتضمن تعـبري عـن األفـكـار اإلنـسانية املارابطة و ثانيها أن يكون هذا التعبري له قيمة قانونية، و ثالثها أن 

 الصفة اإللكارونية أي أن كتابة املستند و نقله يتم بصورة إلكارونية2يتصف هذا املستند ب

كام تجب اإلشارة إىل أن أول نص قانوين تضمن التعامل اللكاروين يف القطاع املرصيف هو القانون رقم 

 عاملتعلق بالنقد والقرض من خالل اعتامده عىل وسائل الدف 44580-13املتضمن املوافقة عىل األمر رقم45579 -13

" تعترب وسائل الدفع كل األدوات التي متكن كل شخص من تحويل أموال بقوله:  9.اللكارونية يف نص املادة 

 2 ثم استعمل املرشع الجزائري مصطلح التعامل اللكاروين يفمهام يكون السند أو األسلوب التقني املستعمل"

منه استعمل رصاحة  13وبالضبط يف املادة  581ريباملتعلق مبكافحة الته 2115-12-23املؤرخ يف  .1-15األمر رقم 

مصطلح " وسائل الدفع اإللكاروين" حيث اعتربها من بني التدابري واإلجراءات الوقائية ملكافحة التهريب2 ومبوجب 

"22 ميكن أن يف وفاء السفتجة نص عىل 141أضا  فقرة ثالثة للامدة  2115582-12-.1املؤرخ يف  12-15القانون رقم 

هي نفس الفقرة التي  و ديم أيضا بأية وسيلة تبادل إلكارونية محددة يف الترشيع والتنظيم املعمول بهام"يتم التق

مبناسبة تقديم الشيك للوفاء2 وأضا  املرشع مبوجب نفس القانون إىل الكتاب الرابع  512تم اضافتها يف املادة 

 التي تضمنت بطاقات السحب والدفع2    23مكرر  513من القانون التجاري واملعنون بالسندات التجارية، املادة 

أما عن الطبيعة القانونية لهذه البطاقات، فلقد اعتربها املرشع الجزائري أوراق تجارية جديدة إضافة إىل 

األوراق التجارية الكالسيكية وهي السفتجة والشيك والسند ألمر، و بهذا يكون املرشع استحدث نظام الوفاء 

 عامالت التجارية و الذي يكون موضوع دراستنا يف ما ييل2اإللكاروين يف امل

 أوال: وسائل الدفع االلكتروني في المعامالت التجارية. 

                                                           

التجارة و الصناعة الكويتية، مجلة   عبد الله مسفر الحيان، حسن عبد الله عباس، التوقيع االلكتروني. دراسة نقدية لمشروع وزارة 577 

 , 8، ص0، العدد 07، المجلد العلوم االقتصادية و اإلدارية

Mohamed Fares,le législateur Français crée l’acte authentique électronique. 578    5112، سنة 05مجلة الموثق، العدد ،

 .52ص

 ,25الجريدة الرسمية، العدد 579

 .24الجريدة الرسمية، العدد 580

 .27الجريدة الرسمية، العدد  581

 .00المتضمن القانون التجاري، جريدة رسمية عدد  0792سبتمبر  52لـ  27-92ر األمر المعدل والمتمم لألم582
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تتنوع وسائل الدفع اللكاروين وتتخذ عدة صور من بينها الشيكات اللكارونية، بطاقات السحب اآليل و 

 البطاقات الذكية و بطاقات الئتامن2  

ونية، فهي عـبارة عــن رسـالة تحـتوي عىل كافة البيانات التي يحتويها الشيك الورقي أما الشيكات اللكار 

العادي من ذكر كلمة شيك يف السند نفسه، اسم الشخص الذي يجب عليه الدفع )املسحوب عـليه(، الـمكـان 

ع العلم أن هذا التوقيع )الساحب( م 583الـذي يربم فيه الدفع، تاريخ إنشاء الشيك و مكانه وتوقيع مـن أصدر الشيك

الذي يتضمنه الشيك يكون توقيعا إلكارونيا و يف غالب األحيان يكون توقيعا رقميا2 فيقــوم املسحــوب عـليه 

 5842بإرســال الشيك إلكارونيا عرب أي وسيلة إلكارونية كالفاكس أو الربيد اللكاروين يف أغلب األحيان

 وسيلة للدفع كاآليت: وتتم عملية استخدام الشيك اإللكاروين ك

يقوم املسحوب عليه )املشاري مثال( بفتح حساب جاري لدى البنك الذي يلعب دور الوسيط والذي يقوم بإجراء 

حـيث  -تعتمد عملية استخدام الشيك اإللكاروين كوسيلة للدفع عــىل وجــود وسـيط وهــو البـنك  -عملية التحويل 

لمسحوب عليه وتسجيله يف قاعدة البيانات الخاصة بالبنك رشط أن يكون يتـم تـحديـد التوقيع اإللكاروين ل

الساحب )أي البائع مثال( هو اآلخر لديه حساب جاري بنفس البنك و أن يكون توقيعه اإللكاروين محددا و مسجال 

ــوقيع الشيك تباملثل يف قاعدة البيانات الخاصة بهذا البنك2 و يقــوم بعـد ذلــك املسحــوب عـليه )املشاري( ب

بالتوقيع اإللكاروين املشفر و يرسله للساحب )البائع( عن طريق الربيد اإللكاروين و عند استالم هذا األخري أي 

الساحب )البائع( الشيك اللكاروين يقوم بالتوقيع عليه كمستفيد بتوقيعه اإللكاروين املشفر و يرسله إىل البنك 

لتحقق من مدى صحة األرصدة و التوقيعات و بعد تأكده يعلن كل من فيتوىل هذا األخري مراجعة الشيك و ا

 5852املسحوب عليه و الساحب )املشاري و البائع( إمتام العملية أي أنه تم خصم الرصيد من املشاري و إضافته للبائع

رص  لأما بطاقات السحب اآليل و البطاقات الذكية، فأغلب املعامالت البنكية تتم اليوم من خالل أجهزة ا

اآليل و التي تتم عن طـريق إدخــال العميل بطاقة السحب اآليل إىل داخل الجهاز مع الرقم الرسي و من ثم 

2 و مام تجدر اإلشارة إليه يف (4)586متابعة العملية من خالل الخيارات املتاحة عىل الشاشة كالسحب و تحويل املبالغ

آليل هو فقدان هذه البطاقة أو ضياع الرقم الرسي مام ما يخص املشكل الذي يواجه استعامل بطاقات السحب ا

قد يؤدي إىل استخدامها من قبل الغري مام دفع إىل خال  بني الفقهاء حول مصداقية و ثقة هذا النوع من أنواع 

التوقيع اإللكاروين و مدى حجيته عىل صاحبه و هذا ما سيتم اإلشارة إليه لحقا حني التطرق إىل حجية التوقيع 

 لكاروين2 اإل

                                                           

 من القانون التجاري الجزائري. 495راجع المادة  583 

االلكترونية في التشريع المصري و العربي و  قدري عبد الفتاح الشهاوي، قانون التوقيع االلكتروني و الئحته التنفيذية و التجارة 584 

 .442.، ص5112سنة  ،0لنهضة العربية، القاهرة، طاألجنبي. دار ا

 .449قدري عبد الفتاح الشهاوي، نفس المرجع، ص585 

 .09عبد الله مسفر الحيان، حسن عبد الله عباس، المرجع السابق، ص 586 
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ثم ظهر إىل الوجود إىل جانب بطاقات السحب اآليل، البطاقات الذكية فهي تعترب وسيلة مستقلة للدفع 

اإللكاروين و هي عبارة عن بطاقة بالستيكية ذات مواصفات و مقاييس محددة تحتوي عىل رقاقة إلكارونية تعمل 

املصدر  خاصة بحاملها من اسم و عنوان و املرص كالحاسوب حيث ميكن تخزين بعض البيانات عليها كالبيانات ال

لها و تاريخ حياة العميل املرصفية و األرصدة القامئة لصاحب البطاقة و قيود املرصوفات املالية التي يقوم بها فضال 

 5872عن بياناته الشخصية و الرقم الرسي

ن و التزييف و سوء الستخدام م و أهـم ما مييز هذه البطاقات هو الحامية التي توفرها ضد عمليات التزوير

جانب الغري يف حالة رسقتها أو محاولة تقليدها، و من أهم مرجعياتها: الرشيط املمغنط و الصورة الفوتوغرافية 

 2  588للعميل و الرقم الرسي و عدم القدرة عىل فتح الغطاء الخارجي لها

تحويل  ن أن متأل و تفرغ من النقود و عمليةكام أن البطاقات الذكية تعترب حافظة نقود إلكارونية يف اإلمكا

النقود من املشاري إىل البائع ل تحتاج إىل عملية تصديق أو إثبات من قبل طر  ثالث )أي البنك(، فالبائع ليس 

يف حاجة إىل الرجوع إىل البنك للتأكد من وجود مبالغ يف حساب العميل ألن البطاقة مزودة بذاكرة ذات سقف 

 5892جاوزه إثر إنجاز املعامالتمايل ل ميكن ت

و أخريا، بطاقات الئتامن التي أصـبح استـخدامها عرب شبكة األنارنت منترشا عىل نطاق واسع خاصة عىل 

مستوى املعامالت التجارية التي تتم بني البائع و املستهلك2  ولستخدام بطاقات الئتامن لبد من توافر عاملني 

 هام: 

ـد البنوك يُعر  باسم الحساب التجاري و ل يعترب هذا اإلجراء سهال حيث أن فـتح حسـاب خـاص بأح: 4

معظم البنوك ل تقبل تحمل مخاطرة ضامن بائع غري معرو  لديها فقد يكون من املحتالني إذ لو تحقق مثل هذا 

ة الئتامنية2 لذلك بطاقالحتيال فإن البنك يجد نفسه ملزما بوفاء اللتزامات التي مل يو  بها التاجر تجاه حامل ال

البنك عند منحه للحساب التجاري يطلب سعر فائدة مقابل ذلك الحساب التجاري كنوع من الضامن له ملواجهة 

 5902أي إخالل ميكن أن يصدر من البائع تجاه املشارين حاميل بطاقات الئتامن

يانات لسيارة التي تقوم بنقل البأن يتوافـر مـا يسـمى مدخل الدفع اآلمن حيث يقوم هذا املدخل بعمل ا: 2

الخاصة ببطاقة الئتامن و املعلومات املالية بصورة آمنة من املوقع الخاص بالتاجر إىل معالج بطاقة الئتامن الذي 

يعترب طرفا ثالثا يعمل ما بني رشكة الئتامن و البنك الخاص بالتـاجر إذ يعمل عىل الكشف عن حقيقة بطاقة 

ا و كذا التأكد من صالحيتها لقيام حاملها بالرشاء إلمكانية املصادقة و املوافقة عىل عملية البيع2 الئتامن و بياناته

                                                           

 .24، ص0777رأفت رضوان، عالم التجارة االلكترونية. المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، ط 587 

 .22لمرجع السابق، صرأفت رضوان، ا588 

 .442قدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع السابق، ص589 

 .447قدري عبد الفتاح الشهاوي، نفس المرجع، ص590 
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ثم يقوم معالج بطاقة الئتامن بتحويل املبلغ املستحق للتاجر إلكارونيا من حساب املشاري إىل الحساب الخاص 

ء عـىل مـا عىل البيـانـات الـمدونة والسـتـال  بالبائع والعكس يف حالة رد أي مبالغ للعميل2 وحتى ل يـتم السطو

 2 591بـها مـن أمـوال فإنه لبــد مـن اسـتخـدام وسـائـل أمـيـنة مــن أهـمها إرسال طلب الرشاء حامال للتوقيع الرقمي

و املالحظ، أن كل هذه الوسائل تعتمد عىل ما يطلق عليه التوقيع اللكاروين فكل معاملة تجارية الكارونية 

 إل و ذيلت بتوقيع الكاروين و هو الذي نظم املرشع حجيته يف اإلثبات كام سنبينه يف اليت2 

 ثانيا: حجية التوقيع االلكتروني في االثبات.  

إن التوقيع اإللكاروين يلعب دورا هاما يف إرساء نوع من األمن و الخصوصية للمتعاملني مع شبكة النارنت 

 رسية املعلومات أو الرسالة املرسلة و عدم قدرة أي شخص آخر الطالع أو تعديل من خالل قدرته يف الحفاظ عىل

كام أنه بواسطة التوقيع اللكاروين تحدد شخصية و هوية املرسل و املستقبل إلكارونيا و التأكد  أو تحريف الرسالة2

 5922من مصداقية هذه الشخصيات

ـرب الشبـكة ة تشفري البيانات لضامن رسيتها عـند تنقـلها عو بالنـتـيجة و كـمـا سبـق توضيحه سابقا تربز أهمي

حيث تقوم عملية التشفري عىل مفهوم أسايس مفاده أن كل معلومة تم تشفريها تحتاج لفكها و إعادتها إىل وضعها 

األصيل من قبل صاحبها و ذلك باستخدام مفاتيح خاصة و بهذا تضمن سالمة املستند املرسل و التأكد من هوية 

 ملرسل معا2ا

و التشفري أنواع، فهناك نوع من التشفري يستخدم فيه مفتاح واحد للتشفري و فك التشفري و هناك نوع آخر 

 يستخدم فيه مفتاحني واحد للتشفري و اآلخر لفك التشفري إىل جانب أنواع أخرى2 

يف إنشاء التوقيع و  تستخدم تتعدد أشكــال التوقيع اإللكاروين و أنواعه بحسب الوسيلة أو التقنية التي نعم،

 من هذه األشكال أو الصور التوقيع الرقمي، التوقيع البيوماري، التوقيع باملاسح اللكاروين و التوقيع الكودي2

التوقيع الرقمي يقوم عىل أساس تحويل املحرر املكتوب من منط الكتابة العادية إىل معادلة رياضية ل ميكن 

2 593املقررة ماعدا الشخص الذي ميلك املعادلة الخاصة بذلك و التي يطلق عليها املفتاحألحد أن يعيدها إىل الصيغة 

و هذا النوع من التوقيعات اإللكارونية )التوقيع الرقمي( يعترب أكرث أمنا و رسية و آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا 

و هـذا ما  594ياانا مـرتبطني ريـاضفهو يعتمد عىل استخدام طريقة حسابية باستعامل مفتاحني مختلـفني و إن كـ

يعر  بنظام التشفري الالمتناظر أو نظام " شفرة املفتاح العام " حيث يستعمل الطر  املوقع عىل الرسالة ما يعر  

                                                           

 . 421قدري عبد الفتاح الشهاوي، نفس المرجع، ص 591 

ر النهضة العربية، اإلسالمي، دا  ممدوح محمد علي مبروك، مدى حجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات. دراسة مقارنة بالفقه592 

 .041، ص5112، سنة 0القاهرة، ط 

 ,50عبد الله مسفر الحيان، حسن عبد الله عباس، المرجع السابق، ص593 

 .411قدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع السابق، ص594 
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باملفتاح الخاص لوضع التوقيع الرقمي و هو مفتاح يحتفظ به املوقع و يحفظه عىل درجة عالية من الرسية فمن 

بينام يستعمل الطر  اآلخر )مستقبل الرسالة( املفتاح العام للتحقق من صحة التوقيع  الرضوري أن يظل رسيا2

الرقمي املوضوع بواسطة املفتاح الخاص و هو معرو  ألكرث من شخص يستطيع مبوجبه فك شفرة النص الذي تم 

 تشفريه بواسطة املفتاح الخاص2

ئـص الـذاتية ة التي يعتمد بشكل أسايس عىل الخـصاأما التوقيع البيوماري فهو نوع من التوقيعات اإللكاروني

و بصمة اإلصبع و نربة الصوت و بصمة الشفاه و درجة ضغط الدم و غري ذلك  595لإلنسان و من أبرزها قزحية العني

اآليل  بـــــــــومات إىل الحاســــــمن الصفات الجسدية والسلوكية2 يـتـم عن طريق أجهزة تقوم بإدخال املعل

ح التي تقوم بالتقاط صوت املوقع أو صورة دقيقة لعينه أو بصمة إصبعه و يتم تخزينها ــــــــة و لوحة املفاتيكالفأر 

بطريقة مشفرة يف ذاكرة الحاسب اآليل، و للتحقق من صحة التوقيع يعاد فك التشفري و ذلك ملقارنة صفات املوقع 

 2 596مع الصفات التي تم تخزينها يف الحاسب اآليل

 توقيع بالقلم اإللكاروين فصورته تتمثل يف قيام املوقع بكتابة توقيعه الشخيص باستخدام قلم إلكاروينأما ال

ضويئ خاص  وحساس ميكنه الكتابة عىل شاشة جهاز الحاسب اللكاروين عن طريق برنامج خاص يقوم بخدمة 

خذها من الشاشة و األشكال التي يتالتقاط التوقيع و التحقق من صحته بالستـنــاد إلـى حركة هذا القلم عىل 

دوائر أو انحناءات أو التواءات أو نقاط أو درجة الضغط بالقلم و غري ذلك من سيامت التوقيع الشخيص الخاصة 

ويحتاج هذا النوع من التوقيعات إىل تقنية عالية و نوع  2   597باملوقع و الذي يكون قد سبق تخزينه بالحاسب اآليل

 5982ل الكتابة عىل شاشته مبارشةخاص من الحسابات يقب

و أخريا التوقيع الكودي أو الرسي فيقصد به استخدام مجموعة من األرقام أو الحرو  أو كليهام يختارها 

صاحب التوقيع لتحديد هويته و شخصيته و يتم تركيبها و ترتيبها يف شكل كودي معني بحيث ل يعلمها إل صاحب 

 , 599التوقيع فقط و من يبلغه بها

                                                           

 هي الجزء الموجود خلف قرنية العين و الذي يعطي للعين لونها و هي تختلف من شخص إلى آخر.595 

د قنديل، التوقيع االلكتروني. ماهيته، صوره، حجيته في اإلثبات بين التدويل و االقتباس دار الجامعة الجديدة للنشر، سعيد السي596 

        .                      91، ص5114، سنة 0ط 

وراه، كلية الحقوق جامعة أطروحة دكت عايض راشد عايض المري، مدى حجية الوسائل التكنولوجية الحديثة في إثبات العقود التجارية.597 

 .003، ص0778القاهرة، سنة 

. و عبد العزيز المرسي حمود 59أيمن سعد سليم، التوقيع االلكتروني.دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، بدون سنة طبع، ص 598 

 .33، ص5112، سنة 0مدى حجية المحرر االلكتروني في اإلثبات في المسائل المدنية والتجارية. ط 

 5113، سنة 0الكويت، ط   راهيم الدسوقي أبو الليل، الجوانب القانونية للتعامالت االلكترونية. مجلس النشر العلمي، جامعةاب 2

 .028ص
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هــذا النوع من التوقيع يعتمد عىل مفتاح واحد للتشفري و فك التشفري عكس التوقيع الرقمي الذي يعتمد  و

 عىل مفتاحني كام رأينا سابقا أي مفتاح عام للتشفري و مفتاح خاص لفك التشفري2 

 :600و للحصول عليه نتبع الخطوات التالية

 يل: نرفق كل حر  من الحرو  األبجدية برقم معني كالتا: 4

 ص ش س ز ر ذ د خ ح ج ث ت ب أ

4 2 3 1 5 . 1 2 9 41 44 42 43 41 

 ي و ه ن م ل ك ق   غ ع ظ ط ض

45 4. 41 42 49 21 24 22 23 21 25 2. 21 22 

 

نقوم بارميز النص و ذلك بإلحاق كل حر  منه بالرقم املرفق و نضيف لكل حر  من أحر  النص، حر  : 2

تاح و الذي هو بدوره يكون قد رمز برقم مـع اإلشارة أن كلمة الرس أي املفتاح هي التي من الكلمة التي تسمى املف

يختارها املعني باألمر و التي ينبغي حفظها2 ولنرضب مثال عىل ذلك: النص هو: "نلتقي عىل الساعة السادسة" و 

 املفتاح هو كلمة "صباح"، فالتشفري يكون كاآليت: 

  الساعة السادسة"2النص األصيل: " نلتقي عىل -أ

 س ل ا ى ل ع ي ق ت ل ن

25 23 3 24 22 42 23 22 4 23 42 

 ة س د ا س ل ا ة ع ا

4 42 3 4 23 42 4 2 42 3 

 كلمة الرس )املفتاح(: " صباح "2 -ب

 ح ا ب ص

41 2 4 . 

 النص املشفر:  -ج

 ل+أ ع+ب ي+ص ق+ح ت+أ ل+ب ن+ص

25+41 23+2 3+4 24+. 22+41 42+2 23+4 

 ت+ب ع+ص أ+ح س+أ ل+ب أ+ص ي+ح

                                                           

Michel Jaccard, droit de la concurrence et signature numérique. p16. Jaccard@ttv.ch,28/11/2000. 600 
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22+. 4+41 23+2 42+4 4+. 42+41 3+2 

 ت+ص س+ح د+أ أ+ب س+ص ل+ح أ+أ

4+4 23+. 42+41 4+2 2+4 42+. 3+41 

 

لفك تشفــري النـــص يكفـــــي الحصول عىل كلمة الرس أي املفتاح و القيام بفك التشفري بواسطة عملية : 3

 الطرح و التي تتم كاآليت: 

 ،222 ،   فنتحصل عىل: 25=2+23ل+ب=   39=41+25يصل النص املشفر إىل املرسل إليه كالتايل: ن+ص= -أ

39 25 1 21 12 21 21 31 45 25 43 

1 32 5 2 29 2. 3 9 42 41 

 نقوم بطرح هذه األرقام كاآليت:  -ب

39-41 25-2 1-4 21-. 12-41 21-2 21-4 

31-. 45-41 25-2 43-4 1-. 32-41 5-2 

2-4 29-. 2.-41 3-2 9-4 42-. 41-41 

 فنتحصل عىل:  -ج

25 23 3 24 22 42 23 22 4 23 42 

4 42 3 4 23 42 4 2 42 3 

 ثم نقوم بإلحاق كل رقم بالحر  الخاص به فنتحصل عىل النص األصيل كاآليت:  -د 

25 23 3 24 22 42 23 22 4 23 42 

 س ل ا ى ل ع ي ق ت ل ن

4 42 3 4 23 42 4 2 42 3 

 ة س د ا س ل ا ة ع ا

 أي نتحصل عىل: " نلتقي عىل الساعة السادسة "2

و تجـب اإلشــارة إلــى أن التـوقيع الكـودي أو الرسي غالبا ما يستخدم يف املراسالت و إبرام عقود التجارة 

لحياة العملية فظهرت ا اللكارونية واملعامالت املرصفية البنكية 2 كام أصبح للتوقيع اإللكاروين عدة تطبيقات يف

 الشيكات اإللكارونية وبطاقات الرص  اآليل و بطاقات الئتامن و أخريا التعاقد اللكاروين2 
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و يلعب التوقيع اإللكاروين دورا هاما يف إرساء نوع من األمن و الخصوصية للمتعاملني مع شبكة النارنت 

الة املرسلة و عدم قدرة أي شخص آخر الطالع أو تعديل من خالل قدرته يف الحفاظ عىل رسية املعلومات أو الرس

أو تحريـف الرسالــة2 كمـا أنـــه بواسطـة التوقيع اللكاروين تحدد شخصية و هوية املرسل و املستقبل إلكارونيا و 

 6012التأكد من مصداقية هذه الشخصيات

مكرر  323تني ملدين بالضبط يف نص املادو تجدر اإلشارة إىل أن املرشع نظم التوقيع اللكاروين يف القانون ا

املؤرخ يف  11-45منه وجعله يتمتع بذات الحجية التي يتمتع بها التوقيع التقليدي و بعد صدور قانون  321و 

و املتضمن قانون التوقيع و التصديق اللكارونيني أكد عىل املبدأ و حدد رشوط ما يعر  بالتوقيع  14/12/2115602

 و هو التوقيع الذي يحمله السند اللكاروين والصادر مبوجب شهادة تصديق الكاروين2  اللكاروين املوصو 

 603و لقد اتفق الفقه و القضاء عىل وجوب استفاء الكتابة مجموعة من الرشوط حتى تكون لها حجية يف اإلثبات

 و هي: 

 : أن تكون الكتابة مقروءة.4

 مقروءة و هنا ما يقتيض أن يكون املحرر مدونا بحرو حتى تكون للكتابة حجية يف اإلثبات لبد أن تكون 

أو رموز أو إشارات معروفة و مفهومة ملن يحتج عليه بها2 أما يف ما يخص املحرر اإللكاروين فال ميكن الطالع 

2  و لكن 604عليه و الوصول إىل محتواه مبجرد الرؤية املجردة و إمنا عن طريق حفظه يف نظام تشغيل إلكاروين

قراءة املحرر اإللكاروين ل تتم بطريقة مبارشة بل يقتيض األمر استخدام الحاسب اآليل لقراءتها فهذا رغم أن 

2 فكام أن القلم وسيلة للكتابة الخطية، فإن الحاسب 605ليس من شأنه أن يحول دون اعتبار هذه املحررات مقروءة

 2 606اإللكاروين وسيلة قراءة الكتابة اإللكارونية

 ابة مستمرة.: أن تكون الكت2

باإلضـافة إلـى الشـرط األول و هو كون الكتابة مقروءة لبد أن تكون مستمرة أيضا أن تكون الكتابة مدونة 

عىل وسيط يسمح بثبات الكتابة و استمرارها ليمكن الرجوع إىل املحرر عند الحاجة فالوسيط الورقي متوفر عىل 

                                                           

is crée l’acte authentique électronique.Mohamed Fares,le législateur França 601    5112، سنة 05مجلة الموثق، العدد ،

 .52ص

 . 12، ص5102لسنة  12جريدة رسمية عدد  602 

F.Lorentz, rapport du commerce électronique, une nouvelle donnée pour les  consommateurs, les entreprises,  603

les citoyens et les pouvoirs publics, Ed  Ber 1998,p 5 et s. 

 .01أشرف توفيق شمس الدين، المرجع السابق، ص604 

 .5، ص5111ط   حسن جميعي، إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق االنترنت. دار النهضة العربية ، 605 

 .02عبد العزيز المرسي حمود، المرجع السابق، ص606 
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استطاعت التقنية الحديثة من جعله يتصف بالستمرارية و هذا الرشط ل محالة أما الوسيط اإللكاروين فقد 

 2 607الدميومة

 : عدم قابلية الكتابة للتعديل إال بإتالف المحرر أو ترك أثر مادي عليه.3

إن حجية املحرر الكتايب يف اإلثبات مرهونة بعدم وجود عيوب مادية من شأنها أن تقلل من قيمته الثبوتية 

2 و 608ب، فإذا وجد عيب من هذه العيوب وجب أن يكون له أثر مادي ظاهر عىل املحرركاإلضافة أو املحو أو الشط

غالبا ما يسهل اكتشافه يف السند الورقي نظرا للحرب الذي ميتصه الورق بحيث ل ميكن فصل الكتابة عن الورق 

 6092يةخربة الفنإل بإتال  الـورق أوإحداث تغيريات مادية به يسهل التعر  عليها من خالل الستعانة بال

أما بالنسبة للدعامات اإللكارونية فاألطرا  ميكنهم التعديل من الترص  الذي تتضمنه هذه الدعامات 

2  و لكن بعد اكتشا  برامج تسمح بتحويل النص إىل صورة ثابتة ل 610باإلضافة أو اإللغاء دون وجود أثر مادي

 دور الذي تؤديه املحررات العادية من كونها مقروءة وميكن تعديلها أصبحت املحررات اإللكارونية تؤدي نفس ال

مستمرة و ل ميكن تعديلها إل من خالل ترك أثر مادي عليها خاصة بعدما أصبح يلجأ إىل حفظ املحررات 

اإللكارونية يف صناديق تكون تحت إرشا  جهات موثوق فيها حيث تؤدي محاولة تعديل الوثيقة اإللكارونية إىل 

 6112إتالفها

ر مام سبق أن املحرر اإللكاروين له نفس حجية املحرر العادي و هذا ما ذهب إليه املرشع الجزائري يف يظه

 املذكورة آنفا و التي يستخلص منها نتيجتان:  4مكرر 323نص املادة 

 عدم التمييز بني الكتابة بسبب الوسيط الذي تتم من خالله2 فسواء متت الكتابة عىل وسيطالنتيجة األوىل: 

 رقي أو عرب وسيط إلكاروين فإن هذا األمر ل يحول دون قوتها يف اإلثبات2و 

املساواة الوظيفية بني املحرر اإللكاروين و املحرر التقليدي أي منح نفس الحجية للمحرر النتيجة الثانية: 

له الـمحرر متيـيز ماإللكاروين التي يتمتع بها املحرر العريف التقليدي برشط التمكن من خالل التـوقيع الـذي يحـ

الشخـص الـذي أصـدره و تحديد هويته2 وأن هذا التوقيع  كان إنشاؤه و حفظه قد متا يف ظرو  و بطريقة جديرة 

بالحفاظ عليه من التحريف أو التعديل و بالنتيجة املساواة بني التوقيع التقليدي و التوقيع اإللكاروين و العارا  

 يتمتع بها التوقيع التقليدي2لهذا األخري بذات الحجية التي 

                                                           

 .50بق، صحسن جميعي، المرجع السا607 

 .09عبد العزيز المرسي حمود، المرجع السابق، ص 608 

A.Raynoward,la dénaturalisation des titres, étude sur la forme scripturale, thèse, Paris 2, 1998,n65. 609 

مبيوتر و االنترنت "، جامعة و الك  أســامة أبو الحسن، خصوصية التعاقد عبر االنترنت. دراسة مقدمة إلى مؤتمر موضوعه " القانون 610 

 االنترنت. ، منشور على شبكة39، ص5111اإلمارات العربية، سنة 

المدنية و التجارية مع إشارة  محمد حسام الدين لطفي، اإلطار القانوني للمعامالت االلكترونية. دراسة قواعد اإلثبات في المواد611

 .58ص، 5115خاصة لبعض قوانين البلدان العربية، القاهرة، ط 
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و لكن رشط التأكد من إعداد املحرر و حفظه يف ظرو  تضمن سالمته ل ميكن أن ينفذ و يطبق بشكل دقيق 

إل عند وجود طر  ثالث و هو ما يعر  بالهيئة التي تصدر شهادات التصديق اإللكاروين2 فهذه الهيئة تعمل عىل 

التصديق  إنشاء التوقيع و التي نظم أحكامها املرشع الجزائري يف قانون التوقيع و تثبيت الرتباط بني املوقع و بيانات

 اللكارونيني2 

و عليه، و كخالصة ملا سبق يظهر أن املرشع أضفى الحجية عىل مثل هذه املعامالت برشط حملها لتوقيع   

 ثالثة، كارونيني و لخصهام يفالكاروين موصو  و هو التوقيع الذي حدد رشوطه قانون التوقيع والتصديق الل

 أن يكون صادرا عن هيئة التصديق اللكاروين أن يضمن هوية صاحبه و أن يضمن سالمة املحرر املوقع2    

كام أن املرشع الجزائري جعل من وسيلة إثبات املعاملة التجارية اللكارونية تتلخص يف الكتابة اللكارونية 

من تم حدد وسائل إثبات املعامالت التجارية اللكارونية و يكون ذلك استثناء  الحاملة لتوقيع الكاروين ل غري و

عن القاعدة العامة التي جعلت من اإلثبات يف املواد التجارية إثباتا حرا بشكل يتالءم و املعاملة التجارية إل أنه 

املرشع جعل من  ، و بالتايل يكونعندما تكون هذه األخرية الكارونية فإثباتها يكون عن طريق الكتابة اللكارونية

مبدأ اإلثبات يف املواد التجارية اللكارونية يختلف عن املواد التجارية التقليدية ففي األول قيده بالكتابة والثاين 

جعله مطلقا عىل حسب الترص  و الواقعة و حسن ما فعال ذلك لخطورة عامل النارنت فحتى يضمن سالمة 

 الشبكة جعل من طريقة إمتامها ووسيلة إثباتها محددة بنص القانون2   الترصفات القانونية عرب 
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 اإلنسان لحقوق الدولية الرشعة مع املغرب تفاعل

 اإلنسان لحقوق الدولية الشرعة مع المغرب تفاعل

 
 السياسية والعلوم العام القانون في دكتور

 

 مقدمة:

ساسية وق اإلنسان، مجموع العهود والتفاقيات الدولية التي تعترب املرجعية األ يقصد بتعبري الرشعة الدولية لحق

الصلبة لحقوق اإلنسان املعار  بها دوليا، والتي أقرها القانون الدويل لحقوق اإلنسان، من خالل هيئة األمم 

تشغلها حقوق اإلنسان ، وهذه املكانة التي أصبحت 612املتحدة، بهد  تعزيز حقوق اإلنسان وحاميتها من كل انتهاك

يف النظام الدويل دفعت العديد من الدول إىل العمل عىل تبني سياسات عامة يف مجال حقوق اإلنسان، خاصة 

وأن التشبث بالسيادة الداخلية أضحى من املربرات التي ل تشفع ألي دولة من التنصل بالتزاماتها الدولية تجاه 

نية نه هذه املواثيق من مبادئ، بل إن هذه املواثيق تتيح لهيئات دولية إمكامبادئ حقوق اإلنسان وامتثالها ملا تتضم

                                                           
الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان تدل علي خمس وثائق أساسية وتم استعمال هذا المصطلح ألول مرة، من طرف لجنة حقوق  -612

، على سلسلة الوثائق الجاري إعدادها وقتئذ وهي: اإلعالن العالمي  لحقوق 0749اإلنسان في دورتها األولى المنعقدة في دجنبر 

لحقوق المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، غير أن الفترة الالحقة على سنة اإلنسان والعهدين الدوليين ل

شهدت صدور مجموعة من الوثائق األخرى ذات األهمية البالغة في مجال حقوق اإلنسان على الصعيدين المحلي والعالمي  0722

تعذيب  االختفاء القسري والميز العنصري، ...، وتتكون الشرعة الدولية التي تهتم أساسا بحقوق المرأة وحقوق الطفل وتجريم ال

 لحقوق اإلنسان من:

كانون األول/  01( المؤرخ في 3-ألف )د 509اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  -0

 ؛0748ديسمبر 

ة واالجتماعية والثقافية، اعتمد وفتح باب التوقيع والتصديق عليه واالنضمام إليه بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادي -5

كانون الثاني/  3، تاريخ بدء النفاذ: 0722كانون األول/ ديسمبر  02( المؤرخ في 50-ألف )د 5511قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

 منه؛ 59، طبقا للمادة 0792يناير 

خاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمد وفتح باب التوقيع والتصديق عليه واالنضمام إليه بموجب قرار الجمعية العهد الدولي ال -3

، طبقًا ألحكام 0792آذار/مارس  53تاريخ بدء النفاذ:  - 0722كانون/ ديسمبر  02( المؤرخ في 50-ألف )د 5511العامة لألمم لمتحدة 

 منه؛ 47المادة 

 -ياري األول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بشأن تقديم شكاوي من قبل األفراد البروتوكول االخت -4

 02( المؤرخ في 50-ألف )د 5511اعتمد وفتح باب التوقيع والتصديق عليه واالنضمام إليه بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

 منه؛ 7وفقا ألحكام المادة  0792آذار/ مارس  53النفاذ: تاريخ بدء  -0722كانون األول/ ديسمبر 

البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويهدف العمل علي إلغاء عقوبة اإلعدام،  -2

 .0787ون األول/ ديسمبر كان 02المؤرخ في  44/058اعتمد وأعلن رسميا بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 
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، األمر الذي يدفع للقول 613مراقبة مدى امتثال الدول واحارامها ملبادئ ومقتضيات القانون الدويل لحقوق اإلنسان

ل معه، بحيث يؤثر عبأن تطور املسألة الحقوقية يف أية دولة ل يتم بشكل منفصل عن املحيط الدويل الذي تتفا

 يف برامجها وسياساتها سلبا وإيجابا2

والدول العظمى تربط مساعداتها املالية املوجهة للدول  614يف نفس السياق، أصبحت املؤسسات الدولية املانحة

ألغراض تنموية برضورة احارام هذه األخرية ملبادئ القانون الدويل لحقوق اإلنسان، وهذا الربط بني احارام حقوق 

إلنسان واملنح املالية تم إعالنه ألول مرة من طر  الوليات املتحدة األمريكية يف فارة حكم الرئيس جيمي كارتر ا

(Jimmy Carter من خالل خطابه، بتاريخ )الذي رصح فيه بربط أمريكا ملساعداتها املالية مبسألة 4911يناير  21 ،

قي إن حسنا األخال "ام جاء يف هذا الخطاب نجد ما ييل: احارام حقوق اإلنسان ودمقرطة األنظمة السياسية، وم

 6152"يجعلنا منيل إىل تفضيل املجتمعات التي تتقاسم معنا هاجس احارام حقوق اإلنسان

                                                           
يوسف البحيري: تأصيل مسؤولية الدولة المغربية في مجال حقوق اإلنسان، المكتسب والرهان، وارد ضمن: المواطنة وحقوق  -613

. منشورات كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية 5114مارس  51و 07اإلنسان بالمغرب، أعمال الندوة الوطنية، مراكش 

 .33، الصفحة 5112المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، الطبعة األولى  -55، سلسلة الندوات واأليام الدراسية، العدد مراكش

 3تشير المادة  إذ دول العالم الثالث، تجاه يعتبر مبدأ اشتراط حقوق اإلنسان والديمقراطية معطى ثابت في السياسة األوربية -614

ربي إلى أن عالقات هذا األخير مع باقي دول العالم تنبني  على احترام حقوق اإلنسان، ومن أجل من معاهدة االتحاد األو 2الفقرة 

حة في كل المساعدات المالية الممنو حقوق اإلنسان مبدأ تحقيق هذه الغاية ابتكر االتحاد األوربي بعض المقتضيات التي تتيح له إدماج

وتضمينها   (des clauses relatives aux droits de l'homme et à la démocratie dans ses accords internationaux) من قبله

  .في جل اتفاقاته مع الدول المتلقية للمساعدات االقتصادية والمالية

بين  بالطوغو ،0787دجنبر  02الرابعة، بتاريخ  لومي اتفاقية توقيع بمناسبة من قبل االتحاد األوربي ،واستخدم هذا الشرط ألول مرة

نصت في مادتها الخامسة بأن هذا  التي (،ACPودول الكاريبي والمحيط الهادي ) اإلفريقية االتحاد األوربي والدول

يع عنصرا أساسيا في جم وال زال األساسية، بحيث شكل هذا الشرط والحريات اإلنسان حقوق باحترام وثيقا ربطا التنمية يربط االتفاق

يق تنص على إمكانية تعل بنودا إضافية كل اتفاقاته تحاد األوربي مع دول العالم الثالث، بل يضمناالتفاقات الدولية التي أبرمها اال

  .لحقوق اإلنسان انتهاكات ما تبين بأنها مارست في حالة اتفاقاته مع هذه الدول

يونيو  53تعاون الموقع بتاريخ من اتفاق ال األولى والثانية، في فقرتيها 7في فقرتها الرابعة و 8في نفس السياق، نصت المادتين 

على أن الطرفان  والمجموعة األوربية، (ACP) ودول الكاريبي والمحيط الهادي اإلفريقية الدول ، بمدينة كوتونو بالبينين بين5111

القيام  األساسية من بينها السياسية والتجارية والعسكرية يؤكدان على أن الحوار يرتكز على جملة من األمور

واحترام الحقوق والحريات األساسية  القانون، وسيادة الديمقراطية والمبادئ اإلنسان، في مجال حقوق للتطورات نتظمم بتقييم

 باعتبارهما جزءا ال يتجزأ من التنمية المستدامة. والديمقراطية القائمة على دولة الحق والقانون والشفافية

Voir:   

Pamphile Sebahara: La coopération politique entre l’UE et les États ACP Bilan des politiques et des pratiques sous 

les 4 conventions de Lomé (1975-1998), Document de réflexion, ECDPM n° 7, Juin 1999, page 8.  

nous incline à préférer  Dans son discours inaugural du 20 janvier 1977, Carter a déclaré : «Notre sens moral - 615

nettement les sociétés qui partagent avec nous le souci constant de respecter les droits de l'Homme...».Voir :

Droits de l’Homme en Afrique centrale, Colloque de Yaoundé, 9-11 novembre 1994, sous la direction de Denis 

Maugenest  et Paul- Gérard Pougoué. Pesses de l’UCAC, Paris France- Karthala 1995,  page 234. 
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، Warren Christopherوهذا التوجه الجديد للسياسة الخارجية األمريكية أكده يف مرحلة لحقة كاتب الدولة 

، الذي رصح فيه بأن عالقات الوليات املتحدة األمريكية مع باقي الدول، 4912فرباير  43يف خطابه بتاريخ 

وخصوصا تلك الراغبة يف مساعداتها القتصادية والعسكرية يحكمه معطى مدى احارام حقوق اإلنسان2 ومن 

جانبه، صوت الكونغرس عىل حذ  املساعدات العسكرية املوجهة إىل دولتي التشييل واألوروغواي وقرر خفض 

ملساعدات املقدمة لكوريا الجنوبية ملدة سنة، كام اعتمد نصوص قانونية تقر بإلغاء املساعدات األمريكية املوجهة ا

 6162للدول التي ثبت بأنها مارست انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان

نيو يو  22و  21ومن جانبها، أكدت فرنسا عىل لسان رئيسها فرنسوا مياران يف قمة لبول، املنعقدة ما بني 

، بأن املعايري األساسية إلقامة دولة دميقراطية، تتمثل أساسا يف توسيع هامش الحريات والحقوق وإقامة 4991

2 ويف هذا اإلطار، أكد 617أنظمة متثيلية عن طريق انتخابات نزيهة، وضامن حرية الصحافة واستقالل القضاء

ة، يف مقابل لتي تبذلها الدول لتحقيق مزيد من الحريفرانسوا مياران بأن فرنسا ساربط مساعدتها املالية بالجهود ا

، خاصة بالنسبة للدول 618فتورها بالنسبة لألنظمة التي تَُسريَّ بطريقة استبدادية أو ترفض الدميقراطية كمنهج للحكم

، وهو نفس املنحى الذي اعتمدته العديد من الدول، مثل كندا وهولندا 619التي ترغب يف مساعدات فرنسا املالية

 6202للتان أكدتا عىل تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان كمعيار ورشط لزم لتقديم املساعدات املالية للتنميةا

وقد تزامن هذا التوجه الدويل املتعلق بربط املنح املالية بالدميقراطية وحقوق اإلنسان مع تبني منظمة األمم 

وآليات مؤسساتية كفيلة  621أهدا  ومبادئ املتحدة لقضايا الدميقراطية وحقوق اإلنسان، وما حمله ميثاقها من

أصدر برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ  4991بحامية الحقوق الفردية والجامعية من أي انتهاك، كام أنه يف سنة 

                                                           

 616- 11 novembre 1994, Op, Cit, page 234.-Droits de l’Homme en Afrique centrale, Colloque de Yaoundé, 9 

 617- El Hadji Omar Diop :cratique en Afrique noire, Editions Partis politiques et processus de transition démo

Publibook, Paris France, 2006, pages 479 – 480. 

 618- "La France liera tout son effort de contribution aux efforts qui seront accomplis pour aller vers plus de liberté". 

en fin "l’aide normale de France sera plus tiède envers les régimes qui se comporteraient de façon autoritaire 

sans accepter l’évolution vers la démocratie, et plus enthousiaste pour ceux qui franchiront le pas avec courage". 

Extrait de l’allocution prononcée par François Mitterrand président de la république française à l’occasion 

d’ouverture de la 16 éme conférence des chefs d’état de France et d’Afrique. La Baule, le 20 juin 1990. Citée par  

Crispin Ngandu Mualaba :République Démocratique du Congo, tout est à refaire - À qui la faute?, Editions 

Publibook ; Paris 2008, Page 350. 

Ange Tsiba-Michel - 619 :Pourquoi la violence refuse l'état et la république au Congo Brazzaville, le processus 

démocratique liquidé, Préface de Alpha Ousmane Diangolo Barry, Editions  Publibook, Paris 2009, Page 400. 

روسي: التشريع المغربي واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان، مالءمات قانونية ودستورية، منشورات المجلة عبد العزيز لع -620

 .031، الصفحة 5104 -89المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة العدد 

ظ السلم واألمن الدوليين، )...(، وإلى تعزيز حيث نصت المادة األولى من ميثاق األمـم المتحدة على أن هذه الهيئة تسعى لحف -621

 احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس جميعا )...(.
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تقريره األول عن التنمية البرشية يف العامل، حيث تم اعتامد مؤرشات جديدة أكرث شمولية لقياس نسبة التنمية 

، ومبوجبه تم النتقال من الحديث عن الرأسامل القتصادي إىل الحديث عن الرأسامل البرشية يف العامل

وهكذا، أصبحت مؤرشات النمو عىل املستوى الدويل تقاس باملكانة التي يحتلها الفرد يف السياسات  .622البرشي

عيش الكريم وط الالجتامعية والقتصادية للدولة، وكذا مبدى متتع األشخاص بحياة رغيدة تضمن لهم كافة رش 

 فضال عن احارام الدول للصكوك واملواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان2 

واملغرب بدوره، بحكم عالقاته مع املنتظم الدويل، ل يشكل استثناء عن هذه القاعدة، إذ هو اآلخر من بني 

نون الدويل رط يف وقت مبكر يف القاالدول التي تتفاعل مع النسق الدويل املهتم بحقوق اإلنسان، خاصة وأنه انخ

سنوات عىل صدور اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان،  2لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، فبعد مرور حوايل 

، رشعت اململكة املغربية يف النضامم الفعيل للمنظومة الدولية لحقوق اإلنسان، حيث صادقت يف سنة 4912لسنة 

الخاصة بوضع الالجئني، وعىل اتفاقيات جنيف األربع الخاصة بالقانون الدويل اإلنساين يف  عىل التفاقية .495

، وهذا األمر يلزمه 4912شتنرب  .2، يف 49.9، باإلضافة إىل اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لسنة .495يوليوز  .2

ة بحقوق سان يف سياساته العامة ذات الصلاستنادا إىل مرجعية القانون الدويل بإدماج الرشعة الدولية لحقوق اإلن

 اإلنسان وفقا ألحكام القانون الدويل لحقوق اإلنسان2

ونتيجة لكل هذه املعطيات السالفة الذكر، وخاصة تلك التي تتعلق بالتوجه الدويل القائم عىل تعزيز ثقافة 

والسيايس  ليات التعاون القتصاديحقوق اإلنسان داخليا وتعزيز مقومات دولة الحق والقانون وكمحصلة طبيعية آل

وبحكم الوضع املتقدم الذي يجمع املغرب بدول التحاد األوريب، فإنه أصبح معتادا يف املامرسة املغربية  مع الخارج

المتثال ملقتضيات املواثيق الدولية وكل ما يتعلق بحقوق اإلنسان والدميقراطية، بحيث أصبح املغرب ملزما بالتفاعل 

 تفاعلية مع الرشعة الدولية لحقوق اإلنسان عامة وهيئات األمم املتحدة خاصة، وذلك انسجاما مع وبشكل أكرث

 التطور الدويل الذي يويل عناية خاصة لحقوق اإلنسان وكل األمور املرتبطة بها2

وله من اوعليه، فإن تطرقنا لدور الرشعة الدولية لحقوق اإلنسان يف رسم السياسة الحقوقية باملغرب، سيتم تن

خالل عدة جوانب، نخص منها بالذكر تقديم التقارير الدورية أمام هيئات املعاهدات املنشأة لهذا الغرض، أو عرب 

آلية الستعراض الدوري الشامل، والقبول باآلليات الدولية املنشأة للمراقبة، أو من خالل عضوية املغرب مبجلس 

ملغرب بهذه الهيئات الحقوقية، خصوصا مبجلس حقوق اإلنسان، حقوق اإلنسان، مع تبيان مدى نجاعة إسهامات ا

 وكذا مدى احارامه للمعايري الدولية واآلجال املعمول يف مجال التقارير الدورية املقدمة أمام هيئات املعاهدات2 

 المطلب األول: تقديم التقارير الدورية لهيئات المعاهدات

                                                           
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي يصدر تقارير عن التنمية البشرية استنادا لألعمال واألبحاث التي قام  0771والجدير بالذكر أنه منذ  -622

هندي حاصل على جائزة نوبل في اقتصاد الرفاه والباكستاني محبوب الحق، الحاصل بدوره على جائزة  بها كل من امارتيا صن، اقتصادي

 نوبل في االقتصاد الحديث، فالتنمية بحسبهما تعني توسيع هامش الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
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اصات كتلقي التقارير الدورية من الدول والنظر فيها وإصدار ، بالعديد من الختص623تضطلع هيئات املعاهدات

مالحظات وتوصيات بشأنها، وتشكل هذه التقارير آلية أساسية يف عمل اللجان التعاهدية، بحيث تلزم الحكومات 

وق قبتقديم تقارير بصفة دورية ومنتظمة لهيئة املعاهدة املعنية، وتبني فيها الدولة الطر  التقدم الحاصل يف الح

والحريات األساسية التي ترعاها اللجنة املعنية وتنص عليها املعاهدة وعىل الكيفية التي يجري بها إعامل تلك 

الحقوق دون إغفال اإلكراهات والصعوبات التي تحول دون التمتع بها يف حالة وجود صعوبات يف أجرأتها وتنزيلها 

 اتخاذها قصد تجاوز هذه اإلكراهات2عىل أرض الواقع والتدابري التي تعتزم الدول الطر  

وهكذا، يجب عىل الدولة الطر  أن تقدم بصورة دورية ومنتظمة تقارير للجنة املعنية، عادة ما تكون مرة كل 

أربع أو خمس سنوات بحسب ما تنص عليه أحكام كل معاهدة، وتبني الدول يف تقاريرها اإلجراءات والتدابري 

م لك الشق املتعلق بالسياسات العمومية التي اتخذتها من أجل تنفيذ وإعامل أحكاالقانونية والترشيعية مبا يف ذ

املعاهدة، عالوة عىل إشارتها يف تقاريرها إىل الصعوبات والعراقيل التي تعيق إعامل الحقوق املنصوص عليها يف 

 6242التفاقية املعنية

حة ر الدورية يشكل للدول األطرا  فرصة سانهذا، ول بد من التأكيد عىل أن الغرض من إعداد وتقديم التقاري

إلجراء حوارات ونقاشات تفاعلية الغاية منها تعزيز التمتع الفعيل بالحقوق التي تكفلها التفاقيات الدولية، وذلك 

بخال  النظرة السائدة والتي تنظر للتقارير باعتبارها مناسبة إلحراج الحكومات باملحافل الدولية، بل يجب النظر 

ا باعتبارها آلية تستهد  تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان والتمتع والنهوض بها من خالل املالحظات التي تقدمها إليه

 2 625هيئات املعاهدات

يعترب املغرب بدوره من الدول التي تلتزم بتقديم تقارير دورية أمام اللجان املعنية برصد تنفيذ مقتضيات 

دق عليها وانضم إليها2 وهكذا، فاملغرب وباإلضافة إىل الضامنات التفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان التي صا

الدستورية واملؤسساتية التي اعتمدها من أجل الوفاء بالتزاماته الدولية تجاه القانون الدويل لحقوق اإلنسان، نجده 

                                                           

la mise en œuvre des principaux traités  Il ya 9 organes de traités sur les droits de l’homme qui surveillent -  623

internationaux sur les droits de l’homme, il s’agit des: 1) Le Comité des droits de l'homme (CCPR) 2) Le Comité 

des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) 3) Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale 

(CERD) 4) Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) 5) Le Comité contre 

la torture (CAT) et Sous-comité pour la prévention de la torture (SPT) 6) Le Comité des droits de l'enfant (CRC) 7) 

Le Comité des travailleurs migrants (CMW) 8) Comité des droits des personnes handicapées (CRPD) 9) Comité 

des disparitions forcées (CED). 

عصام الدين محمد حسن: التقارير الحكومية وتقارير الظل، مصر ... والهيئات التعاهدية لحقوق اإلنسان، منشورات مركز القاهرة  -624

 .55، الصفحة 5118(، سنة 07ن، سلسلة تعليم حقوق اإلنسان عدد )لدراسات حقوق اإلنسا

 .53عصام الدين محمد حسن: التقارير الحكومية وتقارير الظل، مصر ... والهيئات التعاهدية لحقوق اإلنسان، مرجع سابق، الصفحة  -625
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ان التعاهدية جكذلك ووفاء مبصادقته عىل العديد من التفاقيات األساسية لحقوق اإلنسان يقدم تقارير أمام الل

 .املنشأة مبوجب التفاقيات

ولكن ما يعاب عىل املغرب بخصوص التقارير الدورية هو التأخر الحاصل يف تقدميها للهيئات، بحيث أن 

العديد منها هذه التقارير مل يتم تقدميها يف وقتها الذي كان ينبغي أن تقدم فيه، وهكذا إذا أخذنا، عىل سبيل 

نة ولية ملناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة لساملثال، التفاقية الد

سنوات، فإذا كان املغرب قدم  3سنة و 4، نجد بأنه بدءا من التقرير الدوري الثالث هناك تأخر ياراوح ما بني 4921

، وهو نفس اليشء الذي تكرر مبناسبة تقدميه 2112ة ، فإنه كان ينبغي عليه تقدميه سن2113التقرير الثالث يف سنة 

مل يقدم  2141، علام بأنه لحدود شهر يوليوز .211، والذي كان يجب أن يقدم يف سنة 2119للتقرير الرابع يف سنة 

 21452التقرير الدوري الخامس الذي كان يجب تقدميه يف سنة 

ق بالحقوق لقة بإعامل مقتضيات العهد الدويل املتعلونفس املالحظة تنطبق أيضا عىل التقارير الدورية املتع

بدل  2145، وخاصة التقرير الدوري السادس الذي قدمه املغرب يف يوليوز من سنة ..49املدنية والسياسية لسنة 

، نفس املالحظة تسجل أيضا عىل التقرير 2112نونرب من سنة  14وقته الذي كان ينبغي أن يقدم فيه واملحدد يف 

 .492أكتوبر من سنة  34عوض تاريخه الذي كان مربمجا يف  4991مارس  22لثاين لنفس العهد املقدم يف الدوري ا

 سنوات بالنسبة للتقرير السادس وأربع سنوات بالنسبة للتقرير الثاين2 2أي بتأخري دام حوايل 

ل واللذين مل يتم قوق الطفكام أنه كان من املفروض تقديم التقريرين الثالث والرابع من التفاقية الدولية لح

، بل تم تسجيل تأخر بشأنهام ملدة تفوق ثالث سنوات، ومل يتم 2119يناير  21تقدميها يف تاريخهام املحدد يف 

، وهو نفس األمر الذي ينطبق عىل التقرير الدوري األول من التفاقية الدولية 2142ماي  31تقدميها إل بتاريخ 

اجرين وأفراد أرسهم الذي تأخرت الحكومة املغربية يف تقدميه بحوايل مثاين لحامية حقوق جميع العامل امله

 21422يوليوز  12، غري أنها تأخرت يف تقدميه حتى حدود 2111يوليوز  14سنوات، فقد كان من املفارض تقدميه يف 

خاص الدويل ال ، قدم املغرب التقرير الدوري الرابع املتعلق بإعامل مقتضيات العهد2143يناير  21وبتاريخ 

، 2119يونيو  31، غري أنه كان عليه تقديم هذا التقرير بتاريخ ..49بالحقوق القتصادية والجتامعية والثقافية لسنة 

مارس  16وهذا التأخري طال أيضا حتى التقريرين األول والثاين املتعلقني بنفس العهد، األول، تم تقدميه بتاريخ 

، أما 4991يونيو  31ىل أنظار اللجنة املعنية بتلقي التقارير ودراستها، بتاريخ ، يف حني كان محددا عرضه ع4993

 49952يونيو  31، بينام كان ينبغي عىل الدولة الطر  تقدميه يف 4992غشت  21الثاين فقدم بتاريخ 

حول  24و  21و  49، مل يقم املغرب بتقديم التقارير أرقام 2141ويالحظ كذلك أنه حتى حدود يوليوز من سنة 

، والتي كان يجب عليه تقدميها يف ..49إعامل التفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي لسنة 

، الذي كان .211، كام أن التقرير الدوري األول لتنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لسنة 2141يناير 41

سنوات ومل يعرضه عىل أنظار اللجنة املعنية  3يف تقدميه بحوايل  ، تأخر املغرب2144ماي  12من املقرر تقدميه يف 
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2 وهذا التأخر الحاصل يف تقديم أغلب التقارير الدورية التي يقدمها املغرب لهيئات 2141مارس  41إل بتاريخ 

 املعاهدات ميكن الوقو  عليه من خالل الجدول املبني فيام بعد2

 ات المعاهدات وضعية التقارير الدورية المقدمة لهيئ

 التفاقية الدولية وضعية التقاريـر مالحظات

يوليوز  22بتاريخ  هالتقرير األول: تم تقدمي ــــــــــــــ

 ؛4991

التفاقية الدولية ملناهضة 

التعذيب وغريه من رضوب 

املعاملة أو العقوبة القاسية أو 

الالإنسانية أو املهينة لسنة 

 ؛4921

 ؛3499تاريخ مصادقة املغرب 

شتنرب  12التقرير الثاين: تم تقدميه بتاريخ 

 ؛4992

مارس  21التقرير الثالث: تم تقدميه بتاريخ  ؛2112يوليوز  21كان مقررا تقدميه يف 

 ؛2113

أبريل  21التقرير الرابع، تم تقدميه بتاريخ  ؛.211يوليوز  21كان مقررا تقدميه يف 

 ؛2119

 التقرير الخامس، مل يتم تقدميه بعد ؛2145كان مقررا تقدميه يف سنة 

 9بتاريخ   هالتقرير األول: تم تقدمي ؛4921غشت  12كان مقررا تقدميه يف 

 ؛4924فرباير

العهد الدويل املتعلق 

بالحقوق املدنية والسياسية 

 ؛..49لسنة 

 ؛4919تاريخ مصادقة املغرب 

 

 22م تقدميه بتاريخ التقرير الثاين: ت ؛.492أكتوبر   34كان مقررا تقدميه يف 

 ؛4991ارسم

 21التقرير الثالث: تم تقدميه بتاريخ  ؛4992دجنرب   34كان مقررا تقدميه يف 

 ؛4993يوليوز

 21التقرير الرابع: تم تقدميه بتاريخ  ؛.499أكتوبر   34كان مقررا تقدميه 

 ؛4991يناير

 41تقدميه بتاريخ التقرير الخامس: تم  ؛2113أكتوبر   34كان مقررا تقدميه يف 

 ؛2111مارس

 11التقرير السادس: تم تقدميه بتاريخ  ؛2112نونرب  14كان مقررا تقدميه 

 ؛2145يوليوز 

الدولية لحامية  التفاقية التقرير األول مل يتم تقدميه بعد ؛2145يونيو  41كان مقررا تقدميه 

جميع األشخاص من 

 ؛.211الختفاء القرسي لسنة 

 ؛2143املغرب  تاريخ مصادقة
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 41التقرير األول: تم تقدميه بتاريخ  ــــــــــــــ

 ؛4991شتنرب

 التفاقية الدولية للقضاء عىل

جميع أشكال التمييز ضد 

 ؛4919املرأة لسنة 

 ؛4993تاريخ انضامم املغرب 

فرباير  29التقرير الثاين: تم تقدميه بتاريخ  ؛4992يوليوز  24كان مقررا تقدميه 

 ؛2111

: تم تقدميها مجتمعني 3/1التقريرين  ــــــــــــــ

 ؛.211شتنرب  42بتاريخ 

 ؛2141يوليوز  24كان مقررا تقدميها يف 

 

 

 

التقريرين الخامس والسادس: مل يتم 

 تقدميها بعد؛

يناير 10التقرير األول: تم تقدميه بتاريخ  ــــــــــــــ

 ؛4912

 التفاقية الدولية للقضاء عىل

أشكال التمييز جميع 

 ؛49.5العنرصي لسنة 

 ؛4911تاريخ مصادقة املغرب 

 

فرباير  11التقرير الثاين: تم تقدميه بتاريخ 

 ؛4911

دجنرب  19التقرير الثالث: تم تقدميه بتاريخ 

 ؛.491

أكتوبر  11التقرير الرابع: تم تقدميه بتاريخ  ؛4912يناير 41كان مقررا 

 ؛4911

يناير 23تقرير الخامس: تم تقدميه بتاريخ ال ــــــــــــــ

 ؛4921

 29التقرير السادس: تم تقدميه بتاريخ 

 ؛4922أكتوبر

شتنرب  11التقرير السابع: تم تقدميه بتاريخ  

 ؛4921

يوليوز  41التقرير الثامن: تم تقدميه بتاريخ 

 ؛.492

و  4991؛ 4922كان مقررا تقدميها 

 ؛4992

:تم تقدميها يف  44و 41و  9التقارير أرقام 

 ؛4993أبريل 22تقرير واحد بتاريخ

و  4991يناير  41كان مقررا تقدميها يف 

 ؛.499

: تم تقدميهام يف 43و  42التقريرين رقمي 

 ؛4991نونرب  .1تقرير واحد بتاريخ 
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و  4992يناير 41كان مقررا تقدميها يف 

 ؛2112ثم  2111

قدميهام : تم ت.4و 45و  41التقارير أرقام 

 ؛2112يناير  34يف تقرير واحد بتاريخ 

: تم تقدميها 42و  41التقريرين رقمي  ؛.211يناير  41كان مقررا تقدميهام يف 

 ؛2119يناير  42بتاريخ 

 : مل يقدمها24و  21و  49التقارير أرقام  ؛2141يناير 41كان مقررا تقدميها يف 

مارس  16ول: تم تقدميه بتاريخ التقرير األ  ؛4991يونيو  31كان مقررا يف 

 ؛4993

العهد الدويل الخاص 

بالحقوق القتصادية 

والجتامعية والثقافية لعام 

 ؛..49

 ؛4919تاريخ مصادقة املغرب 

غشت  21التقرير الثاين: تم تقدميه بتاريخ  ؛4995يونيو  31كان مقررا يف 

 ؛4992

أكتوبر  21 خالتقرير الثالث: تم تقدميه بتاري ــــــــــــــ

 ؛2111

يناير  21التقرير الرابع: تم تقدميه بتاريخ  ؛2119يونيو  31كان مقررا يف 

 ؛2143

يوليوز  12التقرير األول: تم تقدميه بتاريخ  ؛2111يوليوز   14كان مقررا يف 

 ؛2142

التفاقية الدولية لحامية 

حقوق جميع العامل 

املهاجرين وأفراد أرسهم 

 ؛4991لسنة 

 ؛4993خ مصادقة املغرب تاري

 التقرير الثاين: مل يتم تقدميه بعد؛ ؛2142شتنرب   43كان مقررا يف 

يوليوز  27التقرير األول: تم تقدميه بتاريخ  ــــــــــــــ

 ؛1995

اتفاقية حقوق الطفل لسنة 

 ؛4929

شتنرب  1: تم تقدميه بتاريخ الثاينالتقرير  ؛4993تاريخ مصادقة املغرب 

 ؛2111

 31: قدما يف تقرير واحد 4/3التقريرين  ؛2119يناير  21كان مقررا تقدميهام يف 

 ؛2142ماي 

مارس  41التقرير األول: تم تقدميه بتاريخ  ؛2144ماي  12كان مقررا يف 

 ؛2141

اتفاقية حقوق األشخاص 

 ؛.211ذوي اإلعاقة لسنة 

 ؛2119تاريخ مصادقة املغرب 
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امت املجتمع املدين تقدم بدورها تقارير موازية للتقارير الرسمية التي يقدمها املغرب، وجبت اإلشارة إىل أن منظ

وهذا من شأنه املساهمة يف تعزيز السياسة الحقوقية باملغرب، وذلك من خالل لفت انتباه الدولة املغربية للنواقص 

ال عن ا عىل أرض الواقع، هذا فضوالشوائب التي تعاري تنفيذ مقتضيات املعاهدات الدولية أو تعوق من إعامله

 دعوة الدولة لاللتزام بتعهداتها يف هذا املجال من خالل احارام اآلجال املخصصة لتقديم التقارير الدورية2 

وقد تم فعال تقديم مجموعة من التقارير املوازية من قبل جمعيات املجتمع املدين التي من الصعب جدا 

 اإلحاطة بها جميعها2

م تقديم أول تقرير دوري موازي من لدن منظامت املجتمع املدين مببادرة من املنظمة املغربية وهكذا، فقد ت

، لتقريره الدوري الثاين حول إعامل مقتضيات 4991مارس  22لحقوق اإلنسان، وذلك مبناسبة تقديم املغرب، بتاريخ 

ق عن اإلرضاب ملذكورة تقريرها املوازي مبلحالعهد الدويل املتعلق بالحقوق املدنية والسياسية، وقد أرفقت الجمعية ا

تقريرين موازيني  4991، كام قدم نفس التنظيم الحقوقي يف سنة 4991العام واألحداث التي صاحبته يف سنة 

 6262املتعلق بإعامل مقتضيات العهد املذكور سابقا 4993للتقرير الدوري الحكومي الثالث يف سنة 

لتقريره الدوري السادس حول إعامل مقتضيات العهد الدويل للحقوق  2145ومبناسبة تقديم املغرب يف سنة 

تقريرا موازيا من طر  جمعيات املجتمع املدين، نذكر منها  32، تم تقديم حوايل ..49املدنية والسياسية لسنة 

ق وجمعية منتدى الكرامة لحقو  ،214.627شتنرب  23التقارير التي تقدمت بها كل من مؤسسة الكرامة، بتاريخ 

وهي نفس املبادرة التي قامت بها أيضا كل من جمعية ملتقى النساء املغربيات من خالل  ،214.628اإلنسان، فرباير 

للتقرير الرسمي الحكومي، وكذا التنسيقية املغاربية ملنظامت حقوق اإلنسان  214.629تقدميها لتقرير موازي يف فرباير 

 ، موازاة للتقرير الحكومي2 214.630شتنرب  41ن يف عرب تقريرها املقدم للجنة املعنية بحقوق اإلنسا

فإذا أخذنا، عىل سبيل املثال، التقرير املوازي الذي قدمته جمعية ملتقى النساء املغربيات نجده تطرق بتفصيل 

للتقدم الذي لحق املشاركة السياسية للمرأة املغربية يف الحياة السياسية، وذلك من خالل مجموعة من التدابري 

                                                           
 .52، مرجع سابق، الصفحة 5117نة التقرير السنوي للمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان عن وضعية حقوق اإلنسان برسم س -626

Rapport soumis au Comité des Droits de l’Homme dans le cadre du sixième examen périodique du Maroc par  - 627

Fondation Alkarama, le  23 septembre 2016. 

sur le  sixième rapport périodique du  Rapport alternatif du forum de la dignité, en février 2016, commentaire - 628

gouvernement marocain dans le cadre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 

Rapport parallèle au sixième rapport périodique du gouvernement marocain dans le cadre du Pacte  - 629

international relatif aux droits civils et politiques, présenté par le forum des femmes marocaines, en février 2016.   

Rapport Alternatif de la société civile sur la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits civils et  - 630

politiques. Soumis au Comité des Droits de l’Homme en vue de l‘examen du sixième rapport périodique du Maroc, 

élaboré par la Coordination Maghrébine des Organisations de Droits Humains, le 16 décembre 2015. 
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، 631 عية والقانونية املتخذة من طر  الحكومة املغربية بغية تشجيع متثيلية النساء داخل املؤسسات املنتخبةالترشي

دون أن يغفل التقرير التطرق لإلكراهات التي تعارض مشاركة ومتثيلية املرأة يف العملية السياسية، وبناء عليها 

 :632من قبيل بالنهوض باملشاركة السياسية للمرأة، وذلكقامت بتقديم مجموعة من التوصيات والتي ترى بأنها كفيلة 

 ت والتي من شأنها تحقيق املناصفة الحقيقية بني متثيلية الرجل واملرأة داخل املؤسسا اتخاذ التدابري الالزمة

 املنتخبة وهيئات الحكامة، وذلك عىل جميع املستويات، سواء املحلية أو اإلقليمية والجهوية وحتى الوطنية؛

 ؛.214مبناسبة إجراء الستحقاقات الترشيعية لسنة  %33بنظام كوطا تدريجي ل يقل عن نسبة  العمل 

 تضمني القوانني التنظيمية املنظمة للمشاركة السياسية للمرأة كافة التدابري التحفيزية قصد تشجيع تقديم 

 النساء ترشيحاتهم لالستحقاقات النتخابية؛

 ء والرجال ا للمقتضيات الدستورية بغية الحد من التفاوت الحاصل بني النساالعمل مببدأ التمييز اإليجايب وفق

 يف مجال الوصول ملناصب املسؤولية بالوظائف العمومية واملؤسسات العمومية؛

  اتخاذ تدابري عاجلة ومؤقتة بهد  تحقيق املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة، وفقا ألحكام املادة الرابعة من

عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، خاصة وأنها مل تكن موضوع تحفظ من قبل الحكومة  اتفاقية القضاء

 املغربية؛

  ضامن مشاركة املغاربة املقيمني بالخارج داخل املؤسسات الستشارية وهيئات الحكامة املنصوص عليها يف

 الوثيقة الدستورية؛

 2متتيع املغاربة املقيمني بالخارج بحق التصويت 

ا، تطرقت جمعية مؤسسة الكرامة يف تقريرها املوازي الدي قدمته لكافة اإلصالحات القانونية ومن جهته

والترشيعية التي شهدها املغرب بعد إقراره لدستور جديد، كإصالح النظام القضايئ وقانون العدل العسكري ومدونة 

ملامرسة فة إىل التقدم املحرز يف االصحافة وقانون املسطرة الجنائية ومرشوع إصالح القانون الجنايئ، باإلضا

التفاقية للمغرب واملتمثل يف املصادقة عىل التفاقية الدولية لحامية األشخاص من الختفاء القرسي2 ويف هذا 

                                                           

plusieurs  textes et lois  Selon le Rapport, (la Page 3), présenté par le forum des femmes marocaines, il ya  - 631

organiques ont été adoptés pour encourager la participation des femmes au champ politique notamment: loi 

organique n° 29-11 relative aux partis politiques qui stipule que tout parti politique œuvre pour atteindre une 

proportion d’un tiers de participation des femmes dans ses organes dirigeants aux niveaux national et régional, 

dans le but de la réalisation, à terme et d’une manière progressive, du principe de la parité entre les hommes et 

les femmes; loi organique n° 27-11  relative à la chambre des représentants qui a introduit un mécanisme qui 

prévoit l’élection de 60 femmes au titre de la circonscription électorale nationale (article 23), et loi organique n° 

59-11 relative à l’élection des membres des conseils des collectivités territoriales (article 76). 

Voir Rapport parallèle au sixième rapport périodique du gouvernement marocain dans le cadre du Pacte  -632

international relatif aux droits civils et politiques, présenté par le forum des femmes marocaines, en février 2016, 

page 5. 
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اإلطار، أوصت برضورة إقامة مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان مبوجب قانون يصدره الربملان بعد تشاور مع جمعيات 

  6332استقاللية هذه املؤسسة الوطنية وضامن حصانة موظفيها املجتمع املدين وتعزيز

وبخصوص مامرسات التعذيب وكل املعامالت املهينة أو الالإنسانية أوصت املؤسسة املذكورة يف تقريرها املوازي 

ملجال، ا باستكامل تعريف مفهوم التعذيب يف الترشيع املغريب والوقاية منه وفقا للمعايري الدولية املعمول بها يف هذا

وضامن أن تخضع كل الشكايات املتعلقة بالتعرض للتعذيب لتحقيق نزيه ومحايد من قبل السلطة القضائية، 

املتعلق بتنظيم وتسيري املؤسسات  23292باإلضافة إىل السامح للجمعيات بزيارة أماكن الحتجاز وتعديل القانون رقم 

أقرب وقت  واملحامني املتعلقة بإجراء تقارير طبية يف املوضوع يف السجنية، مع األخذ بعني العتبار طلبات املتهمني

 2 634ممكن مع ضامن استقالليتها وجعلها تحت سلطة وزارة الصحة

أما فيام يتعلق بالختفاء القرسي، فقد أوصت جمعية مؤسسة الكرامة بالعارا  باختصاص اللجنة املعنية 

من التفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من الختفاء  34بحالت الختفاء القرسي، وذلك وفقا للامدة 

ورغم تأكيدها يف تقريرها املوازي بعدم وجود حالت الختفاء القرسي يف وقتنا الراهن، إل أنها رغم  ،635القرسي

 وذلك استنادا إىل636ذلك طالبت الحكومة املغربية برضورة إجراءا تحقيق نزيه وشفا  يف وفاة السيد عدنان رحايل

، مع إخبار أرسته بنتائج التحقيق وتزويدها بكافة الوثائق والصور أثناء عملية التحقيق والبحث، 637بروتوكول مينيسوتا

 49936382مع مطالبتها بوقف حالت النطق باإلعدام رغم توقف املغرب عن تطبيقها منذ سنة 

 المطلب الثاني: االستعراض الدوري الشامل 

" قيام جميع الدول L’Examen Périodique Universel "EPUي الشاملالستعراض الدور يقصد بآلية 

األعضاء يف األمم املتحدة بإجراء استعراض لسجالت حقوق اإلنسان، مرة كل أربع سنوات أمام مجلس حقوق 

                                                           

Rapport soumis au Comité des Droits de l’Homme dans le cadre du sixième examen périodique du Maroc -633 par 

Fondation Alkarama le 23 septembre 2016, page 6. 

cRapport soumis au Comité des Droits de l’Homme dans le cadre du sixième examen périodique du Maro -634 par 

Fondation Alkarama, précité, les pages 17-18.  

Qui prévoit  - 635":Tout État partie peut déclarer, au moment de la ratification de la présente Convention ou 

ultérieurement, qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications 

présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être 

victimes d'une violation, par cet État partie, des dispositions de la présente Convention…". 

des disparitions forcées est aujourd’hui quasi inexistant dans  Alkarama a relevé que de fait, le phénomène -636

l’Etat partie, même si en 2015 elle a été saisi par la famille d’un jeune étudiant Adnane Rahali à Agadir de sa 

disparition, en date du 17 décembre 2015, page 18. 

the Investigation of Potentially Unlawful Death. Aims to protect the right to life The Minnesota Protocol on  -637

and advance justice, accountability and the right to a remedy, by promoting the effective investigation of 

potentially unlawful death or suspected enforced disappearance. 

Rapport soumis au Comité des Droits de l’Homme dans le cadre du sixième examen périodique du Maroc -638 par 

Fondation Alkarama, précité, page 19 et 20. 
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اإلنسان، ويف إطار هذه اآللية يتم مراجعة أوضاع حقوق اإلنسان يف جميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة، 

لك قصد إبراز التقدم الحاصل يف مجالت حقوق اإلنسان، وتعترب هذه الوسيلة من إبداعات مجلس حقوق وذ

اإلنسان من خالل توفري فرصة لجميع الدول لإلفصاح عن سياساتها العامة املتبعة للنهوض بثقافة حقوق 

 6392اإلنسان

والذي أناط  1/254.ية العامة رقم ، وذلك مبوجب مقتضيات قرار الجمع.211أُنشأت هذه التقنية يف مارس 

مبجلس حقوق اإلنسان "إجراء استعراض دوري شامل يستند إىل معلومات موضوعية وموثوق بها ملدى وفاء كل 

دولة بالتزاماتها وتعهداتها يف مجال حقوق اإلنسان عىل نحو يكفل شمولية التطبيق واملساواة يف املعاملة بني 

، وافق أعضاء املجلس عىل بناء مؤسساته التي توفر خريطة طريق ترشد عمله يف 2111"، ويف يونيو 640جميع الدول

 املستقبل، وكان من بني العنارص الرئيسية التي تم التفاق عليها هو الستعراض الدوري الشامل2

وميكن القول بأن الهد  النهايئ لالستعراض الدوري الشامل يتمثل أساسا يف تحسني ودعم وتوسيع نطاق 

ز حامية حقوق اإلنسان وحاميتها من أي تعسف، ولهذا الغرض يقوم مجلس حقوق اإلنسان من خالل لجانه تعزي

بتقييم سجالت الدول بشأن حقوق اإلنسان بحيث يضطلع الفريق املعني بالستعراض الدوري بتلقي التقارير 

لدول للتزاماتها إزاء حقوق صفحة، ويعمل عىل تقييم مدى احارام ا 21الوطنية للدول التي يجب أل تتعدى 

اإلنسان املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان222، وبعد ذلك يقرر يف التدابري 

ويف هذا  .641التي يتعني اتخاذها من طر  حكومات الدول ويصدرها عادة تحت اسم توصيات ومالحظات ختامية

ومية املهتمة بحقوق اإلنسان أن تقدم تقارير موازية للتقرير الوطني الذي تقدمه اإلطار، ميكن للمنظامت غري الحك

الدولة املعنية كام ميكن ألي دولة أن تشارك يف املناقشات التفاعلية، وتجري عملية الستعراض الدوري الشامل 

هدا  والغايات النبيلة ، وينبغي أن تحقق هذه التقنية مجموعة من األ 642استنادا إىل العديد من الصكوك الدولية

 6432يف مجال حقوق اإلنسان

                                                           
 3ة الصفحمحمد يعقوب: التقارير المتعلقة باالستعراض الدوري الشامل، منشورات المركز الوطني لحقوق اإلنسان، بدون تاريخ،  -639

 وما بعدها.

 .5112مارس  02، بتاريخ 95، الصادر عن الجمعية العامة في دورتها A/RES/60/251، 520.21، من القرار رقم 2البند )هـ(  الفقرة  -640

http://www.cndh.org - 641. 

الدولة طرفا فيها؛ التعهدات خصوصا: ميثاق األمم المتحدة؛ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؛ صكوك حقوق اإلنسان التي تكون  -642

وااللتزامات الطوعية من جانب الدول؛  أحكام القانون اإلنساني الدولي الواجبة التطبيق، وذلك نظرا لما يتصف به القانون الدولي 

ق لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي من طابع تكاملي ومترابط ومعزز لبعضه البعض. أنظر: المرفق الخاص بمجلس حقو

يونيو  08و  00بناء مؤسسات مجلس حقوق اإلنسان. أواًل: آلية االستعراض الدوري الشامل، الدورة الخامسة ما بين  2/0اإلنسان، 

 وما بعدها. 4الصفحة  -A/HRC/5/21 -5119غشت  9إصدارات الجمعية العامة بتاريخ  -5119

اء بالتزامات الدولة وتعهداتها في مجال حقوق اإلنسان وتقييم من قبيل: تحسين حالة حقوق اإلنسان على أرض الواقع؛ الوف -643 

نية عالتطورات اإليجابية والتحديات التي تواجهها الدولة؛ النهوض بقدرة الدولة وبالمساعدة الفنية المقدمة إليها، بالتشاور مع الدولة الم

ين؛ دعم التعاون في مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان؛ وبموافقتها؛ تبادل أفضل الممارسات فيما بين الدول وأصحاب المصلحة اآلخر
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، ويف سياق التعهدات الطوعية للدول بخصوص الستعراض الدوري 2542.1طبقا ملقتضيات القرار رقم 

، عن تعهداتها .211الشامل أعربت اململكة املغربية، مبناسبة التقدم لعضوية مجلس حقوق اإلنسان يف سنة 

مارس  45، يف 12الصادر عن الجمعية العامة يف دورتها  644 2542.1ت هذا القرار رقم الطوعية يف اللتزام مبقتضيا

، والخاص بتقديم تقارير دورية لالستعراض أمام مجلس حقوق اإلنسان، وقد ساهمت بشكل كبري منذ إحداث .211

قت عليها اململكة من دهذه اآللية بتقديم التقارير الوطنية املتعلقة بوضعية تنفيذ مقتضيات التفاقيات التي صا

خالل الحوارات التفاعلية مع خرباء هيئات املعاهدات املعنية بذلك من خالل الحرص عىل تتبع تنفيذ وتوصيات 

 6452الهيئات التعاهدية وتضمينها يف السياسات العمومية

ل أمام معمل املغرب، يف هذا السياق، عىل تقديم ثالثة تقارير وطنية يف جولت الستعراض الدوري الشا

، وقد سهر وزير العدل آنذاك عبد 2112الفريق املعني بالستعراض الدوري الشامل، األول كان يف أبريل من سنة 

الواحد الرايض برفقة وفد يضم مجموعة من القطاعات الوزارية عىل تقديم أهم ما جاء فيه، والثاين كان يف سنة 

، وقد تضمنت هذه التقارير إسهامات اململكة املغربية يف مجال 2141، أما التقرير الثالث فقد تم تقدميه يف 2142

حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها داخليا من خالل التطرق للتقدم الحاصل يف هذا املجال وكذا السياسات 

العمومية واإلصالحات الترشيعية والسياسية وتعزيز البناء املؤسسايت للدولة بخصوص النهوض بالحقوق والحريات 

 ساسية كام نصت عليها املواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان2األ 

تم تكوين لجنة مشاركة ما بني مجموعة من  2112ومن أجل إعداد التقرير األول الذي قدمه املغرب يف سنة 

ريية يف ضالقطاعات الوزارية حيث أسندت مهمة تنسيق أعاملها لوزارة العدل والحريات، وانطلقت األشغال التح

، غري أن هذا مل 646، من خالل تنظيم لقاءات واجتامعات للتعريف بآلية الستعراض الدوري الشامل2111أكتوبر 

من إبداء مواقفها املنتقدة ملضمون هذا التقرير املعد لالستعراض الدوري وكذا  647مينع بعض الجمعيات الحقوقية

غرب من تقدم يف مجال حقوق اإلنسان، إل أنها أثارت مسألة املنهجية التي أعد بها، فرغم ارتياحها ملا حققه امل

                                                           

تشجيع التعاون واالنخراط الكاملين مع المجلس وغيره من هيئات حقوق اإلنسان ومع مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان. 

االستعراض الدوري الشامل، مرجع بناء مؤسسات مجلس حقوق اإلنسان. أواًل: آلية  2/0أنظر: المرفق الخاص بمجلس حقوق اإلنسان، 

 .2سابق الصفحة 

Morocco’s voluntary pledges and Commitments in accordance with resolution A/RES/60/251 - 644 .The permanent 

0mission of the kingdom of the morocco in united nation, New York 17 April 2006. KM/hi. N:VN/170/06. 

ضعية انخراط المملكة المغربية في االتفاقيات األساسية في مجال القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، و -645

 .0، الصفحة 5102منشورات المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان، فبراير 

، 5118ض الدوري الشامل في سنة التقرير الذي قدمته المملكة المغربية أمام الفريق المعني باالستعرا  -646

A/HRC/WG.6/1/MAR/1-  00-01الفقرتين. 

كالمنظمة المغربية لحقوق اإلنسان، منظمة الكرامة لحقوق اإلنسان، المركز المغربي لحقوق اإلنسان، العصبة األمازيغية لحقوق  -647

  اإلنسان، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، واتحاد العمل النسائي بالمغرب.
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عدم رفع بعض التحفظات الخاصة بحقوق املرأة، وعدم تطبيق توصيات هيئة اإلنصا  واملصالحة رغم التعهدات 

 وعدم استقاللية القضاء2 .211التي قطعها العاهل املغريب يف عام 

مل اإلصالحات ذات الصلة بحقوق اإلنسان وكل فقد تطرق ملج 2112وبخصوص التقرير األول لسنة 

اإلجراءات التي اتخذتها الدولة املغربية للوفاء بالتزاماتها تجاه محيطها الدويل، وخاصة هيئات املعاهدات املنضوية 

تحت لواء األمم املتحدة مبا يف ذلك سياسة التصديق والنضامم إىل املعاهدات الدولية املهتمة بحقوق اإلنسان، 

عىل املستوى القضايئ باعتباره آلية من آليات ضامن مامرسة الحقوق املدنية والسياسية والقتصادية وغريها من أو 

الحقوق، وفيام يخص هذا التقرير ويف إطار تجميع املعلومات املنجزة من طر  املفوضية السامية لحقوق اإلنسان، 

قوقية ها يف التقارير املوازية التي أعدتها بعض الهيئات الحفقد أشارت هذه الهيئة إىل مجموعة من املطالب املعرب عن

 6482الوطنية وكذا الدولية بخصوص الوضعية الحقوقية يف املغرب

 2142ويف إطار الجولة الثانية من الستعراض الدوري الشامل فقد متت صياغة التقرير الوطني الثاين يف سنة 

لسياسات ده فرصة لتعزيز مسلسل التشاور الوطني حول موضوع ابنفس املنهجية السابقة، بحيث شكلت مناسبة إعدا

العامة يف مجال حقوق اإلنسان وكذا التزامات اململكة املغربية تجاه هيئات األمم املتحدة، بهذه املناسبة تم تنظيم 

وق قعدة لقاءات وطنية وجهوية مبشاركة خرباء دوليني ومنظامت دولية كاملفوضية السامية لألمم املتحدة لح

اإلنسان، اللجنة الدولية للتنسيق بني املؤسسات الوطنية لحامية حقوق اإلنسان والنهوض بها، ومنظامت غري 

 6492حكومية دولية إضافة إىل فاعلني محليني يف مجال حقوق اإلنسان

                                                           
 / مطالبة المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان بإدراج مبدأ المساواة في الدستور ومدونة األسرة؛0مثل:  -648

 / مطالبة اتحاد العمل النسائي بمالءمة التشريع الوطني مع أحكام اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة؛5 

الـدولي لحقوق اإلنسان على أن بعض المحكوم عليهم باإلعدام ال زالوا / تشديد كل من المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان واالتحـاد 3 

 مسجونين في في انتظار تنفيذ الحكم؛

/ تسجيل المركز المغربي لحقـوق اإلنـسان لمجموعة من حاالت االعتداء الجنسي على األطفال، ترتبط في بعض الحاالت بالسياحة 4 

 عة؛الجنسية المتمثلة أساس في إنتاج أفالم خلي

/ أفاد المركز المغربي لحقوق اإلنسان أن كثيرا من المؤسسات اإلصالحية تشهد حالة متردية ساهم فيها االكتظاظ وسوء التغذية 2 

 وتفشي األمراض الُمعدية وتعاطي المخدرات واالعتداء الجنسي والفساد والعنف؛ 

اإلنسان بأن ُتطّبق بدقة أحكـام قـانون العمل عن طريق تعميم / أوصت المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان واالتحاد الدولي لحقوق 2

الضمان االجتماعي على جميع العاملين، وحظر التسريح التعسفي لألجراء، ومنح تعويضات مقابل فقدان العمل ألسباب اقتصادية، 

 عة والخدمات والزراعة. واحترام شروط الصحة والسالمة المهنية ووضع سياسة عامة لكفالة المساواة بين مأجوري الصنا

، 5118أنظر: تقرير المفوضية السامية لحقوق اإلنسان عن االستعراض الدوري الشامل للمغرب برسم سنة 

A/HRC/WG.6/1/MAR/3 ،00  5118مارس  . 

لدوري ه لالستعراض اتجدر اإلشارة، إلى أن جزءا كبيرا من مطالب الحركة الحقوقية التي تم التعبير عنها بمناسبة تقديم المغرب لتقرير

 .5100أصبح متجاوزا بفضل التشريعات المتقدمة التي أقرتها المملكة المغربية خاصة مع تبني دستور  5118الشامل سنة 

التقرير الذي قدمته المملكة المغربية في إطار الجولة الثانية لالستعراض الدوري الشامل أمام الفريق المعني باالستعراض   -649

 .A/HRC/WG.6/13/MAR/1، 5105في سنة  الدوري الشامل
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البالد  اما ميز التقرير الثاين عن التقرير السابق هو كونه جاء باملوازاة مع الدينامية السياسية التي عرفته

واملتسمة بإقرار اململكة املغربية لعدة إصالحات دستورية وسياسية شكلت أرضية مالمئة لتبني سياسات مختلفة 

تجلت أساسا يف الرشوع يف مالءمة الترشيعات الوطنية مع القانون الدويل لحقوق اإلنسان، واملصادقة عىل اتفاقية 

اء لق األمر بالتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من الختفمن أهم التفاقيات يف مجال حقوق اإلنسان ويتع

أصبح يعاقب ألول مرة عىل جرمية العتقال التعسفي أو الرسي  2144القرسي، خاصة وأن الدستور املغريب لسنة 

 2 650والختفاء القرسي

قوق س الوطني لحـــــــويف إطار املهام املوكولة إليه يف مجال حامية وتعزيز حقوق اإلنسان شارك املجل

رب، حيث ـــــمغراض الدوري الشامل للـــــــة دستورية يف الجولة الثانية مبناسبة الستعــــاإلنسان باعتباره مؤسس

قدم تقريرا موازيا تضمن منجزات اململكة يف مجال الحقوق والحريات وتضمن كذلك مجموعة من املالحظات 

 6512والتوصيات للحكومة املغربية

املغرب أمام مجلس حقوق اإلنسان خالل جلسة املصادقة النهائية عىل التقرير عن رشوع الحكومة التزم 

ة املغربية يف توفري كافة الرشوط والضامنات الكفيلة بتأمني متابعة تنفيذ التوصيات طبقا ملقاربة تشاركية وإعداد خط

تاح عىل آليات حكومية ومؤسسات وطنية والنفعمل ملتابعة تنفيذها بإرشاك مختلف الفاعلني املعنيني من قطاعات 

الستعراض الدوري الشامل، معلنا انطالق تنفيذ التوصيات املنبثقة عن هذا الستعراض وكذا كل التوصيات الصادرة 

عن اآلليات املعاهداتية األخرى، وباقي املساطر الخاصة لدى مجلس حقوق اإلنسان وكذا تقديم املغرب لتقرير 

 6522ام مجلس حقوق اإلنسان عن مدى التقدم يف تنفيذ التوصياتنصف مرحيل أم

                                                           
 -(5100يوليوز  31، )0435شعبان  58مكرر بتاريخ  2724، كما تم إصداره في الجريدة الرسمية عدد 5100من دستور  53الفصل  -650

 .3211الصفحة 

 مثل:  -651

o إشراك فعاليات المجتمع المدني في مسار إعداد القوانين المنصوص عليها في الدستور؛ 

o د الرسمي لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان وتنفيذ مقتضيات األرضية المواطنة للنهوض االعتما

بثقافة حقوق اإلنسان، كما يدعو إلى اإلشراك القوي للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان والمجتمع المدني في تنفيذ وتقييم وتحيين 

 هاتين اآلليتين؛

o  للقوانين المنظمة لقطاع االتصال واإلعالم والمقتضيات الجنائية في مجال حرية التعبير، وذلك طبقا الدعوة إلى مراجعة شاملة

 للمقتضيات الدستورية ومبادئ القانون الدولي لحقوق اإلنسان مع الحرص على إلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة؛ 

o حداث اآللية الوطنية التي تنص عليها االتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اآللية دعوة الحكومة إلى تعزيز ممارستها االتفاقية مع إ

 الوطنية للوقاية من التعذيب.

 وما بعدها. 5، الصفحة 5105أنظر: تقرير المجلس الوطني لحقوق اإلنسان برسم الدورة الثانية لالستعراض الدوري الشامل في سنة 

ض الدوري الشامل في تعزيز الحكامة في مجال حقوق اإلنسان: تجربة المملكة المغربية، المحجوب الهيبة، إسهام آلية االستعرا -652

 . 5105نونبر  57 – 52أشغال ندوة القاهرة حول الحكامة: المسؤولية االجتماعية في سياق التحوالت، اآلليات والفاعلون، القاهرة 
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، تم تقديم التقرير الوطني الثالث لالستعراض الدوري الشامل أمام الفريق املعني مبجلس 2141ويف ماي 

 ، 2141ماي  42و  4حقوق اإلنسان بجنيف، وذلك برسم الدورة السابعة والعرشون التي تم عقدها خالل الفارة ما بني 

د تم إعداد هذا التقرير وفقا ملقاربة ميكن القول بأنها تشاركية ساهمت فيها مختلف األطرا  املعنية بحقوق وق

اإلنسان باملغرب من قطاعات حكومية وبرملان ومؤسسات وطنية نسقت أعاملها املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق 

 2 653اإلنسان

التي تم استكامل بناء املؤسسات املعنية بحقوق اإلنسان و يأيت هذا التقرير الثالث يف سياق وطني يتميز ب

التنصيص عليها دستوريا، وذلك من خالل إخراج القوانني املتعلقة بإنشاء هذه الهيئات الدستورية لحيز الوجود، 

وطنية ، والقانون املتعلق بالهيئة ال654نذكر منها القانون التنظيمي املتعلق باملجلس القتصادي والجتامعي والبيئي

، ثم 656، والقانون املتعلق باملجلس األعىل للاربية والتكوين والبحث العلمي655للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

 ،657القانون املتعلق باملجلس الستشاري لألرسة والطفولة

صات اهذا علام بأن مرشوع القانون املتعلق باملجلس الوطني لحقوق اإلنسان يعطيه صالحية مامرسة الختص 

 6582املرتبطة باآللية الوقائية من التعذيب

كام تم إخراج بعض القوانني التي تنظم مامرسة بعض املهن التي لها صلة بحقوق اإلنسان لحيز الوجود من 

والقانون التنظيمي  659خالل نرشها بالجريدة الرسمية، ونخص بالذكر منها القانون املتعلق بالصحفيني املهنيني

                                                           
المتعلق باستعراض عمل وأداء مجلس  02/50قوق اإلنسان رقم التقرير الوطني المقدم وفقا للفقرة ه من مرفق قرار مجلس ح -653

 .A/HRC/WG.6/27/MAR/1- 5109حقوق اإلنسان 

12 du 31 juillet 2014 relative au Conseil économique, social et environnemental, B.O-Loi Organique n° 128 -654 .

Nº 6284 -24 chaoual 1435 (21 août 2014 ), P 3879. 

12 relative à -65 du 21 chaabane 1436 (9 juin 2015) portant promulgation de la loi n° 113-15-Dahir n° 1 - 655

l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption. Bulletin officiel N° 6388 du 

4 kaada 1436 (20 août 2015), P 3357. 

12 relative au Conseil -100 du 16 rejeb 1435 (16 mai 2014) portant promulgation de la loi n° 105-14-Dahir n° 1 - 656

Supérieur de L’Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique. B.O .N° 6284- 24 Chaoual 1435 (50 

août 2014 ), P 3872. 

14 du 20 juillet 2016 relative au Conseil consultatif de la famille et de l'enfance. Bulletin officiel, N° -n°  78 Loi - 657

6496- 28 Kaada 1437 (1-9-2016) P. 1357. 

وأداء مجلس المتعلق باستعراض عمل  02/50التقرير الوطني المقدم وفقا للفقرة ه من مرفق قرار مجلس حقوق اإلنسان رقم  -658

 .00، الفقرة A/HRC/WG.6/27/MAR/1حقوق اإلنسان 

04  -13 du 27 avril 2016, relative statut des journalistes professionnelles, Bulletin officiel, N° 6506-Loi n° 89 - 659

moharrem 1438 (06-10-2016), P 1478. 
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وغريها من القوانني املكملة لها كالقانونني املنشئني لكل من املجلس الوطني  660سايس للقضاةمبثابة القانون األ 

، وغريها من النصوص الترشيعية والتنظيمية الهادفة للنهوض بسري 662واملجلس األعىل للسلطة القضائية 661للصحافة

 نها2توريا وكذا الدفاع عوعمل املؤسسات املعنية بحامية الحقوق والحريات األساسية املنصوص عليها دس

أما فيام يتعلق بالقوانني والنصوص الترشيعية التي متكن املواطنني من املشاركة يف تدبري الشأن فقد متيزت 

الفارة التي شملها هذا التقرير بصدور مجموعة من القوانني التنظيمية التي متكن املواطنات واملواطنني من املشاركة 

 واء عىل املستوى املحيل، كام هو الحال مع القوانني التنظيمية للجامعات الارابية التييف تدبري الشؤون العامة س

، أو عىل املستوى الوطني كام هو الشأن 663 مكنت األفراد من املشاركة يف تدبري الشأن املحيل وفق منهجية تشاركية

 664لطات العموميةلعرائض لدى السمع القانون التنظيمي املتعلق بتحديد رشوط وكيفيات مامرسة الحق يف تقديم ا

 2 665أو القانون التنظيمي املتعلق بتحديد مسطرة وكيفيات مامرسة الحق يف تقديم امللتمسات يف مجال الترشيع

هو كونه تتمة للمجهودات السابقة والهادفة إىل تعزيز حقوق  2141وما مييز الستعراض الدوري لسنة 

لتزامات الدولية وية ومدى مراعاتها لالـــوالقطاعية املتعلقة بالحقوق الفئ اإلنسان، مبا يف ذلك السياسات العمومية

ة ــــللمغرب يف مجال حقوق اإلنسان عىل أرض الواقع من خالل الاركيز عىل التوصيات املوجهة للمغرب مبناسب

 2 2142فحص التقرير السابق يف سنة 

                                                           

tant statut des magistrats,  Bulletin Officiel N° 6492 du 14 kaada 13 du 24 mars 2016 por-Loi organique n° 106 - 660

1437 (18 -8- 2016), page 1313. 

04  -13 du 10  mars 2016 portant création du  conseil national de la presse,  Bulletin Officiel N° 6506-Loi n° 90 - 661

moharrem 1438 (06-10-2016) P. 1470. 

13 du 24 mars 2016 relative au Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire,  Bulletin Officiel -oi organique n° 100L - 662

N° 6492 du 14 kaada 1437 (18 -8- 2016), p 1299. 

préfectures  14 relative aux-14 relative aux régions; Loi organique n° 112-Notamment, Loi organique n° 111 - 663

et provinces et Loi organique n° 113-14 relative aux communes, publiées au Bulletin Officiel N° 6440 du 09 

Joumada I 1437 (18 Février 2016), PP  197- 231-260. 

u droit de présenter des 14 déterminant  les conditions et les modalités d'exercice d-Loi organique n° 44 - 664

pétitions aux pouvoirs publics, B. Officiel N° 6492 du 14 kaada 1437 (18 -8- 2016), p 1325. 

14 fixant les conditions et les modalités d'exercice du droit de présenter des motions en -Loi organique n° 64 - 665

matière législative, B. Officiel N° 6492 du 14 kaada 1437 (18 -8- 2016), p 1327. 
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ية ت الحكومية املتعلقة بتعزيز الحقوق املدنوهكذا، فقد تطرق التقرير الثالث للمجهودات وكل السياسا

222 وحتى  668وحق تأسيس الجمعيات 667وحامية حرية الرأي والتعبري 666والسياسية كالنهوض بأحوال السجناء

الحقوق القتصادية والجتامعية كالحق يف الصحة والعمل والتعليم والسكن الالئق ومحاربة الفقر والهشاشة 

 عطيات التي وردت يف التقرير2الجتامعية، وغريها من امل

ذا أهم ــــــال حقوق اإلنسان، وكــــــقها املغرب يف مجــــــــورات التي حقـــــــتطرق هذا التقرير ألهم التط

م املتحدة ات األمـــــع آليـــــاعل مــــــراض السابق، منها مواصلة التفـــــــاملستجدات التي لحقتها منذ الستع

ولني ـــــــه التفاقية بانضاممه للربوتوكــــــرب ملامرستــــــة أساسا يف تعزيز املغــــسان واملتمثلقوق اإلنـلح

رأة ـــــــد املع أشكال التمييز ضــــــذيب واتفاقية القضاء عىل جميــــــن لتفاقية مناهضة التعــــــــالختياريي

بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، وكذا استعراض ياري األول امللحق األختـــــــــوالربوتوكول 

  669هيئات املعاهدات لخمسة تقارير وطنية

 6702فضال عن زيارة أربعة إجراءات خاصة للمغرب

                                                           
بخصوص النهوض بأحوال السجناء، سجل التقرير بأن مشروع القانون الجنائي تضمن أحكاما تعزز العمل بعقوبات بديلة تسمح  -666

برنامجا يرمي إلى النهوض  بتحسين أوضاع المحتجزين، من خالل الحد من اكتظاظ السجون، مشيرا إلى أن الحكومة السابقة تبنت

 بمجموع مرافق السجون، 

 5102سرير، ثالثة منها بدأت عملها منذ يوليوز  7111بطاقة استيعابية تصل إلى  5102مؤسسات سجنية في سنة  01حيث تم فتح 

 وخمسة توجد قيد التشييد.

الصحافة والنشر لمجموعة من المستجدات القانونية على مستوى حرية التعبير أشار التقرير إلى تكريس القانون الجديد المتعلق ب -667

والمتمثلة أساسا في إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بغرامات مالية، واالعتراف القانوني بالصحافة االلكترونية وحماية 

 ت وكذا حجب المواقع اإللكترونية.الصحافيين من أي اعتداء وتعزيز دور القضاء باعتباره الجهة المختصة في حجز المنشورات والمطبوعا

أشار التقرير إلى أن المغرب يعمل بالنظام التصريحي في تأسيس الجمعيات، وأنه من حق الجمعيات المتضررة أن تلجأ إلى القضاء  -668

 التي تجد اإلداري باعتباره الجهة المختصة للنظر في كل تجاوز أو شطط في استعمال السلطة، ولكن رغم ذلك هناك بعض الجمعيات

 صعوبات إدارية في مسطرة التأسيس أو تجديد مكاتبها المسيرة.

1) Le sixième rapport périodique sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,  - 669

examiné les 24 et 25 octobre 2016; 2) Le quatrième rapport périodique sur l’application du Pacte international 

relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, examiné les 30 septembre et 1er octobre 2015; 3) Les 

troisième et quatrième rapports périodiques sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant et le 

deuxième rapport sur l’application du protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants 

et la pornographie mettant en scène des enfants, présentés en un seul document et examiné le 3 septembre 2014; 

4) Le rapport initial sur l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, 

concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, examiné le 4 septembre 2014; 5) Le rapport initial sur 

l’application de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des 

membres de leur famille; examiné les 10 et 11 septembre 2013. 

 2)19 janvier 2016); –Expert indépendant sur les droits de l’homme et la solidarité internationale (5 1) - 670

Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation (5–12 octobre 2015); 3) Groupe de travail sur la détention arbitraire 
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هذا، باإلضافة إىل اإلشارة لإلصالحات الرئيسية التي بارشتها الحكومة املغربية يف مجال إصالح القضاء، 

ستور واملعايري الدولية املتعقلة بإنشاء نظام قضايئ مستقل ونزيه يقوم عىل احارام حقوق وذلك وفقا ألحكام الد

وإعداد  2143اإلنسان وسيادة القانون، وهذه اإلصالحات توجت بإصدار ميثاق إصالح منظومة العدالة يف سنة 

ع أحكام القانون عمول بهام حاليا ممرشوعي قانونني يهدفان إىل مالءمة قانون املسطرة الجنائية والقانون الجنايئ امل

، فضال عىل 4993الدويل لحقوق اإلنسان، مع اإلشارة إىل التزام املغرب بالوقف الختياري لعقوبة اإلعدام منذ سنة 

أن مرشوع القانون الجنايئ قيد التحضري عمل عىل تقليص عدد الجرائم التي يعاقب عليها باإلعدام ومكافحة 

 سوء املعاملة2جميع أشكال التعذيب و 

وإذا كان هذا التقرير تضمن مجموعة من اإلجراءات والتدابري اليجابية يف مجال تعزيز الحقوق املدنية 

والسياسية وحتى القتصادية والجتامعية والثقافية222، والتي ل ميكن ألحد أن ينكر أهميتها، إل أنه ل بد من 

اق يتميز بتنامي وثرية الحركات الحتجاجية، خاصة وأن كل اإلشارة أيضا، إىل أن هذا التقرير أىت يف سي

اإلصالحات التي شهدها املغرب همت يف غالبها الجوانب السياسية أما الجوانب القتصادية والجتامعية فلم تحظ 

بالقدر الكايف الذي حظيت به مثيلتها عىل املستوى السيايس، ففي مجال السكن، مثال، يالحظ بأن هناك مجموعة 

من الفئات تجد صعوبة يف الحصول عىل سكن لئق، بحيث يبني واقع الحال بجالء استمرار ظاهرة سكان 

الصفيح، هذا علام بأن مشاريع السكن الجتامعي، وكذا تجربة مدن بدون صفيح مل تؤت النتائج املتوخاة منها رغم 

 العتامدات املالية املرصودة لها2

تمرار حالت الوفيات وذلك بسبب الخصاص املسجل يف األطر الطبية أما يف املجال الصحي، فيالحظ اس

وشبه الطبية، حيث أن هناك العديد من الحالت كان باإلمكان تفاديها يف حالة تواجد طاقم طبي كا  

ومتخصص، علام بأن الولوج إىل الحق يف الصحة يتفاوت بحسب املناطق الجغرافية إذ تعر  بعض املناطق عدة 

تعلقة بصعوبة املسالك املؤدية إىل مراكز الستشفاء، ويف ميدان التشغيل يالحظ أيضا بأن هناك نقص إكراهات م

فة قمسجل فيام يخص توفري مناصب الشغل اليشء الذي ساهم يف تنامي ظاهرة البطالة يف أوساط النخب املث

امعية املوازية حات القتصادية والجتوهنا تبدو الحاجة رضورية للقيام ببعض اإلصال  الحاصلة عىل الشواهد العليا2

التي من شأنها متكني املواطنني من التمتع بحقوقهم، بحيث هناك العديد من املواطنني واملواطنات غري قادرين 

والصحة والشغل والسكن الالئق وهي حقوق نص عليها   عىل الحصول عىل الحد األدىن من مستويات، التعليم

، وهذا ليس نتيجة لنعدام املوارد وإمنا ..49قوق القتصادية والجتامعية والثقافية لسنة العهد الدويل املتعلق بالح

 يرجع باألساس لنعدام توفر سياسات عمومية ناجعة وهادفة تأخذ بعني العتبار الحاجيات األساسية للمواطنني2 

 المطلب الثالث: عضوية المغرب في مجلس حقوق اإلنسان

                                                           

(09–18 décembre 2013); 4) Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des 

enfants (17–21 juin 2013). 
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سان هيئة حكومية دولية تابعة لألمم املتحدة، وحل هذا األخري محل لجنة األمم يعترب مجلس حقوق اإلن

ورصد كل  671املتحدة لحقوق اإلنسان، تتجىل مهمته يف تعزيز حقوق اإلنسان وحاميتها يف جميع أرجاء العامل

ألخري من احالت انتهاك حقوق اإلنسان وتقديم توصيات بشأنها فضال عن تلقي الشكاوى وفحصها، ويتكون هذا 

سنوات ل تتجاوز وليتني  3دولة تنتخبها الجمعية العامة بالقاراع الرسي واملبارش يف شهر نونرب كل  11حوايل

متتاليتني، ويؤخذ بعني العتبار يف عملية النتخاب مساهامت الدولة املرشحة يف تعزيز حقوق اإلنسان وكذا 

2 تستند تركيبة املجلس عىل 672ه يف مكتب األمم املتحدة يف جنيفتعهداتها والتزاماتها الطوعية2 ويعقد اجتامعات

 6732التوزيع الجغرايف حيث يخصص لكل قارة عدد من املقاعد بناء عىل مساحتها

ساهمت املغرب بشكل كبري يف تطوير نظام األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ووضع آلية الستعراض الدوري 

 حا عىل مجلس حقوق اإلنسان، باعتباره هيئة دولية مكلفة بالنهوض بحقوقالشامل، كام يعد من الدول األكرث انفتا

اإلنسان وحاميتها، وذلك وفقا للجهود التي يبذلها املغرب يف مجال النهوض بحقوق اإلنسان وخاصة فيام يتعلق 

، بهذا .211 ةبتعامله مع هيئات حقوق اإلنسان2 ويف هذا السياق، اضطلع املغرب خالل وليتني متتاليتني، منذ سن

 674املجلس مبواصلة التزامه النشط داخل دوراته، وذلك عرب مجموعة من املؤسسات الوطنية املعنية بحقوق اإلنسان

، ويف مقدمتها املجلس الوطني لحقوق اإلنسان الذي يواصل املغرب من خالله العمل عىل تطوير عالقات التعاون 

 ني مبراقبة حقوق اإلنسان بكافة دول املعمور من خالل، التعاونمع مختلف األطرا  والفاعلني الدوليني املكلف

 6752واملشاركة يف أشغال هيئات األمم املتحدة املختصة يف حقوق اإلنسان وحتى بعض اآلليات املنشأة للمراقبة

                                                           
 5112مارس  02الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ  A/RES/60/251، 21/520س بموجب القرار رقم أنشأ المجل -671

 .5112يونيو  31إلى  07وعقد دورته األولى في الفترة الممتدة من 

نكفونية، مطبعة دليل عملي حول مجلس حقوق اإلنسان، إصدارات المفوضية السامية لحقوق اإلنسان والمنظمة الدولية للفر -672

 .51إلى  05، الصفحة 5102فيليار فرنسا، طبعة 

 وذلك وفق التقسيم التالي:  -673

o  :مقعدا؛ 03الدول اإلفريقية 

o  :مقعدا؛ 03الدول اآلسيوية 

o  :مقاعد؛ 8دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

o  :مقاعد؛ 9دول أوروبا الغربية ودول أخرى 

o  :اعد.مق 2دول أوروبا الشرقية 

 .51أنظر: دليل عملي حول مجلس حقوق اإلنسان، إصدارات المفوضية السامية لحقوق اإلنسان، المرجع السابق الصفحة 

VN/134/06, regarding the decision by the government of the morocco to present its candidature to  oNote n - 674

the human right council in accordance with resolution A/RES/60/251. The Permanent Mission of the Kingdom 

Morocco in United Nation, New York 17 April 2006. KM/hi. VN/170/06 

 من قبيل: -675 

o التعاون مع المفوضية السامية لحقوق اإلنسان؛ 

o خاصة المنبثقة عنه؛المشاركة في أشغال دورات مجلس حقوق اإلنسان والتعاون مع اإلجراءات ال 

o متابعة أشغال اللجان التعاهدية المكلفة بمراقبة تنفيذ مقتضيات اتفاقيات حقوق اإلنسان؛ 
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ة كملجلس حقوق اإلنسان بجنيف قام وفد مغريب بتقديم ترشح اململ 49ويف هذا اإلطار، ومبناسبة انعقاد الدورة 

، 2143نونرب  42، انتخب عىل إثرها املغرب، يوم 214.676 -2141املغربية لعضوية هذا املجلس خالل الفارة املمتدة من 

، وحصل املغرب الذي كان 2141عضوا جديدا مبجلس حقوق اإلنسان لولية ثالث سنوات ابتداء من فاتح يناير 

 .211املطلوبة، وقد سبق وانتخب املغرب يف سنة  91ل صوتا، بد 4.3ضمن املرشحني عن املجموعة اإلفريقية عىل 

عضوا بهذا املجلس وشغل منصب نائب الرئيس باسم املجموعة اإلفريقية، وهذا النتخاب تم بفضل املجهودات 

 6772التي بذلها املغرب من أجل النهوض بحقوق اإلنسان

ا بالدور ه املؤسسني، اعارافا دولييعترب انتخاب املغرب عضوا مبجلس حقوق اإلنسان، الذي يعد أحد أعضائ

هذا النتخاب  679، واعتربت بعض الهيئات الحقوقية678الذي يلعبه املغرب يف تفعيل آليات مجلس حقوق اإلنسان

مبثابة تتويج لإلصالحات التي عرفتها اململكة منذ الحصول عىل الستقالل، وذلك عىل الرغم من كونها ل زالت 

وق اإلنسان متمثلة يف كون العديد من الجمعيات مل تتسلم الوصولت القانونية  تعيش بعض مظاهر انتهاكات حق

، فضال 680بعد وضع ملفاتها، إىل جانب العتداءات التي تطال املواطنني أمام الربملان ويف مناطق مختلفة باملغرب

هاب، إضافة إىل ن اإلر عن الوضعية املزرية للسجون املغربية خاصة يف ظل ما يعانيه املعتقلون عىل خلفية قانو 

 التضييقات التي يعيشها الصحافيون2

                                                           

o متابعة أشغال اآلليات األممية غير التعاهدية؛ 

o التعاون مع الوكاالت المتخصصة لألمم المتحدة؛ 

o سان؛المشاركة في أنشطة لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلن 

o التعاون مع المنظمات الدولية غير الحكومية؛ 

o متابعة أنشطة وتقارير المنظمات الدولية غير الحكومية التي تهم أوضاع حقوق اإلنسان في المغرب؛ 

o تيسير التعاون بين هذه المنظمات وبين السلطات الحكومية المغربية؛ 

o نظمات الدولية غير الحكومية؛تنظيم لقاءات وندوات في مجال حقوق اإلنسان بالتعاون مع الم 

o استقبال وفود عن مؤسسات حكومية وغير حكومية أجنبية ومن المجتمع المدني قصد تبادل التجارب وتنمية مشاريع التعاون. 

 http://www.cndh.ma. 

 676- ee Annex to the note Verbale, dated 6 May 2013S .d Nations The Permanent Mission of Morocco to the Unite

addressed to the Secretary-General, Regarding Candidature of Morocco to the Human Rights Council, 2014-2016. 

Publications the General Assembly A/68/83, 16 May 2013. 

، منشورات المجلس 5112 / 5112أنظر تقرير المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان عن وضعية حقوق اإلنسان خالل سنتي  -677

 .017الصفحة  -االستشاري لحقوق اإلنسان

، 5102، الجزائر 5102دولة عن الدول اإلفريقية ويتعلق األمر بالدول التالية: المغرب  03تأتي عضوية المغرب بهذا المجلس رفقة  -678

، 5109، نيجيريا  5102، ناميبيا 5102، كينيا 5109غانا  ،5102، الغابون 5102، أثيوبيا 5102، كوت ديفوار  5109، الكونغو 5109بوتسوانا 

 .5102، جنوب أفريقيا 5102سيراليون 

 نذكر على سبيل المثال منتدى الكرامة لحقوق اإلنسان. -679

الرباط  .البيان الصادر عن المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق اإلنسان، حول بعض األحداث والقضايا الحقوقية وطنيا وإقليميا -680

 .5104مارس 30في:
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فمنذ حصول املغرب عىل العضوية مبجلس حقوق اإلنسان التابع لهيئة األمم املتحدة بجنيف، ساهم بشكل 

إيجايب يف مجموعة من اإلجراءات الخاصة بحامية حقوق اإلنسان والنهوض بها يف عدة مجالت، كام شارك 

2 681ن القرارات التي تهد  إىل حامية حقوق اإلنسان والاربية عليها يف جميع بقاع العامليف صياغة مجموعة م

وتفاعله الدينامييك مع هيئات األمم املتحدة،  682فباإلضافة، إىل التزامه مبكانيزمات الستعراض الدوري الشامل

رنكفونية حول التعريف الدولية للفعالوة عىل تنظيم ملتقيات بتنسيق مع املفوضية السامة لحقوق اإلنسان واملنظمة 

بآلية الستعراض الدوري الشامل ومنهجية إعداد التقارير الدورية، نجده يقدم مساعدات مالية وتقنية لفائدة الدول 

 6832النامية لاللتزام بإعداد تقاريرها لدى املجلس املعني

 المطلب الرابع: القبول باآلليات الدولية المنشأة للمراقبة

تمع الدويل يف ظل قواعد القانون الدويل لحقوق اإلنسان، وخالفا ملا كان عليه الحال سابقا، طرفا أصبح املج

أصيال معنيا مبسألة حقوق اإلنسان وصار يقف إزاءها عىل قدم املساواة مع الدولة املعنية أو تلك التي ينتمي إليها 

ه آليات ور الرقايب كان من الرضوري أن يضع لنفساألفراد الذين تنتهك حقوقهم، وليك يتسنى له الطالع بهذا الد

محددة يضغط مبوجبها عىل الدول من أجل حثها عىل اإللتزام بالحقوق والحريات األساسية التي تضمنها املواثيق 

الدولية لألفراد، فإىل جانب أساليب الضغط املعنوي واألديب التي تتمثل عادة يف اتخاذ قرارات وإصدار تقارير، 

                                                           
، ساهم وشارك المغرب في العديد من اإلجراءات الملموسة والتي تناولت مختلف الجوانب المتعلقة بتعزيز 5119سنة  منذ  -681

 حقوق اإلنسان وحمايتها، وذلك من قبيل:

 التعاون مع األرجنتين وسويسرا؛القرار المنشئ لإلجراءات الخاصة لتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، ب (أ)

 القرار المتعلق بحاالت االختفاء القسري أو غير الطوعي بشراكة مع فرنسا واألرجنتين؛ (ب)

 القرار المتعلق بمكافحة التعصب والتمييز والتحريض على العنف أو ممارسته ضد أشخاص معينين بسبب دينهم أو معتقداتهم؛ (ت)

نشاء عدد من اإلجراءات الخاصة، مثل الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة، أيد المغرب قيام مجلس حقوق اإلنسان بإ (ث)

والخبير المستقل في مجال الحقوق الثقافية والمقررين الخاصين المعنيين بحق اإلنسان في مياه الشرب والمرافق الصحية والحق في 

 التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛

، في القرار الذي أعلن بموجبه البدء في عملية صياغة إعالن لألمم المتحدة بشأن 5119سنة  شارك المغرب مع سويسرا، في  (ج)

 التثقيف والتدريب في مجال حقوق اإلنسان.

 منذ إنشاء مجلس حقوق اإلنسان، ساهم المغرب بشكل كبير في عملية إنشاء وتعزيز آلية االستعراض الدوري الشامل. -682

دوالر لفائدة الصندوق الطوعي لالستعراض الدوري الشامل  211 111غرب بمبلغ فاق حوالي ، ساهم الم5100منذ سنة   - 683

 المخصص للمساعدة المالية والتقنية للبلدان النامية، وذلك بهدف تنفيذ التزاماتها المتمثلة في االستعراض الدوري الشامل.

Pour plus d’informations voir, Candidature du Royaume du Maroc au Conseil des Droits de l'Homme 2014 -2016 .

Adressée au Secrétaire général par la Mission permanente du Maroc auprès de l’Organisation des Nations Unies, 

A/68/83, 16 mai 2013. 
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عض املنظامت الدولية سلطة الرقابة تحت إرشا  دوليني فيام يتصل مبدى التزام الدول بالقواعد واملعايري متارس ب

 6842الدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان

أنشأت منظمة األمم املتحدة ما يسمى بالزيارات القطرية أو امليدانية التي يقوم بها خرباء مكلفون مبراقبة 

يعهد لهم بالقيام بزيارات للتحري عن أحوال حقوق اإلنسان بالدول وتقييم الحالة ، حيث 685أوضاع حقوق اإلنسان

العامة لحقوق اإلنسان يف بلد معني من خالل عقد لقاءات واجتامعات مع ممثيل الدولة مبا يف ذلك أعضاء 

لحكومية ومنظامت ا الهيئات القضائية واملجالس النيابية وأعضاء املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان واملنظامت غري

املجتمع املدين وكل من يعترب نفسه ضحية من ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، وتتعهد الدولة موضوع الزيارة 

 :686امليدانية مبنح املكلفني بهذه اإلجراءات الخاصة مجموعة من الضامنات والتسهيالت نذكر من بينها

o  نتقال؛حرية التنقل يف البلد بأكمله، مبا يف ذلك تيسري ال 

o : حرية التحقيق، ول سيام من خالل السامح لهم بـ 

 النفاذ إىل السجون ومراكز الحتجاز وغريها؛ 

 التصال بالسلطات املركزية واملحلية التابعة للحكومة؛  

 عقد اجتامعات مع ممثيل املنظامت غري الحكومية؛ 

 قرر ا يعترب رضوريا للوفاء بولية املجلسات استامع رسية مع األشخاص املحرومني من حريتهم، وهو م تنظيم

 الخاص؛

 2الطالع عىل الترشيع الوطني املتعلق بحقوق اإلنسان 

تتعهد حكومة الدولة موضوع الزيارة بأن األشخاص الذين كانوا عىل اتصال مع املقرر الخاص سواء كانوا 

خذ كل باملقررين الخاصني وأن تت مسؤولني أو أفرادا عاديني لن يتعرضوا لتهديدات أو أي عقوبات جراء لقائهم

الارتيبات األمنية الالزمة التي تسهل الزيارات التي يقوم بها فريق العمل لبالدها، ويعترب املغرب واحد من بني 

الدول التي اتخذت موقفا ثابتا وواضحا بشأن الجهود الدولية الرامية لتعزيز وحامية حقوق اإلنسان، وبشكل أكرث 

                                                           
سية المميزة للنظام الدولي المعاصر ال يخفى على كل متتبع بأن االهتمام بحقوق اإلنسان أضحى يمثل إحدى السمات األسا -684

الذي أرسيت دعائمه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فمنذ إنشاء منظمة األمم المتحدة باتت مسألة حقوق اإلنسان وضماناتها 

 نساني.المختلفة تشكل ما يعرف اآلن بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان إلى جانب ما أصطلح على تسميته بالقانون الدولي اإل

 0779( في سنة E/CN.4/1998/45) الزيارات القطرية عقب االجتماع السنوي الرابع للمقررين الخاصيناختصاصات تم اعتماد  -685

 بالمجلس االقتصادي واالجتماعي باألمم المتحدة.

Report of the meeting of special rapporteurs/representatives, Experts and chairpersons of working groups of the 

special Procedures of the commission on human rights and of the Advisory services programme, Geneva, 20-23 

May 1997, Rapporteur: Ms. Fatma-Zhora Ksentini. E/CN.4/1998/45. 

http://www.ohchr.org. - 686 
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تحدة املنشأة للمراقبة ومنها الزيارات امليدانية التي يقوم بها خرباء أجانب تابعني لألمم املتحدة مع آليات األمم امل

 لتقيص الحقائق عن حالة ووضعية حقوق اإلنسان يف مختلف األقاليم املغربية ونخص بالذكر: 

رصي وكره األجانب تمييز العنالتي قامت بها  املقررة الخاصة املعنية باألشكال املعارصة للعنرصية وال الزيارة* 

، وهي الزيارة 2142دجنرب 24و 43وما يتصل بذلك من تعصب، السيدة إي2تيندايي أشيومي للمغرب يف الفارة ما بني 

، حيث 2142و 2111الثانية عرش آلليات اإلجراءات الخاصة التابعة ملجلس حقوق اإلنسان للمغرب ما بني سنتي 

يف معرفة تقدم اإلصالحات الجارية يف مجال حقوق اإلنسان ونيتها يف زيارة  عربت املقررة الخاصة عن رغبتها

عدد من املدن املغربية باإلضافة إىل مدينة الرباط ملعرفة كيفية إعامل السياسات والقوانني والديناميات الجارية 

ومة املغربية2 فضال حكعىل الصعيد املحيل إلعداد تقرير شمويل ودقيق ومستقل عن الواقع املغريب بتنسيق مع ال

  .عن تنظيمها للقاءات مع املجتمع املدين وباقي الفاعلني معها

 15التي قام بها املقرر الخاص مبناهضة التعذيب وسوء املعاملة السيد خوان مانديز للمغرب ما بني  * الزيارة

ملغربية للتعامل مع إرث ، الذي نوه باملجهودات واإلجراءات الخاصة التي بذلتها السلطات ا2142شتنرب  22و

التجـاوزات التي ارتُكبت خالل "سنوات الرصاص"، وذلك عن طريق هيئـة اإلنـصا  واملـصالحة، ورحب، بصفة 

2 وباملناسبة فقد وجه رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان من 687عامة، بظهور ثقافة حقوق اإلنسان يف املغرب

ن مسؤويل املؤسسات السجنية واألمراض العقلية من أجل التعامل أجل تسهيل هذه الزيارة دعوة إىل العديد م

بانفتاح وايجابية مع زيارة مانديز، وذلك للتأكيد عىل أن املغرب قرر بشكل إرادي وطوعي التعامل مع جميع اآلليات 

ادقته صواملؤسسات األممية املختصة مبراقبة وتقييم السياسات العمومية يف مجال حقوق اإلنسان انطالقا من م

 .688إراديا عىل عدد من املعاهدات الدولية يف هذا املجال

ملدينة  2143دجنرب  42و  9التي قام بها فريق العمل الخاص بالعتقال التعسفي للمغرب، ما بني الزيارة * 

 بالعيون، للوقو  عىل الجهود املبذولة لحامية حقوق اإلنسان والنهوض بها، فتلقوا بشكل إيجايب اعتامد املغر 

 .689منه التي تجرم العتقال التعسفي 23وخاصة املادة  2144لدستور

التي قامت بها املقررة الخاصة املعنية باتفاقية التجار بالبرش سيام النساء واألطفال ملدينة الداخلة ما  الزيارة *

افحة هذه الظاهرة، ، بغية الوقو  عىل اإلجراءات املتخذة من لدن الحكومة املغربية ملك2143يونيو  24و 41بني 

                                                           

torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Rapport du Rapporteur spécial sur la -687 

Mr, Juan E. Méndez, A/HRC/22/53/Add.2, 28 février 2013. 

 09وكالة المغرب العربي لألنباء: اليزمي يدعو مسؤولي السجون إلى التعامل بانفتاح مع زيارة المقرر الخاص بالتعذيب بتاريخ  -688

 .5105يوليوز 

689- , A/Hrc/27/48/Add.5, 4 Août 2014. Le Rapport du groupe de Travail sur La Détention Arbitraire 
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حيث وجهت عدة توصيات للحكومة املغربية من ضمنها اعتامد إطار قانوين ومؤسسايت للحد من هذه الظاهرة 

 .690ودعم ومساندة ومواكبة الضحايا

، حيث نوه الفريق 2119يونيو  25إىل  22التي قام بها فريق العمل الخاص بالختفاء القرسي من  الزيارة* 

 .691مجال هيئة اإلنصا  واملصالحة معتربا إياها منوذجا ميكن لدول أخرى القتداء به بتجربة املغرب يف

 

 خاتمة:

يتضح، من خالل ما سبق، بأن املغرب يبذل جهودا حثيثة لتعزيز انخراطه يف الرشعة الدولية لحقوق اإلنسان 

امل، أو ية لالستعراض الدوري الشوالتفاعل املثمر مع أجهزة رصد املعاهدات، وذلك من خالل تقديم التقارير الوطن

عرب آلية التقارير الدورية، فضال عن إسهاماته، عرب مجلس حقوق اإلنسان، يف مجموعة من اإلجراءات والقرارات 

الدولية التي تهد  إىل تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان وكذا من خالل توفري بعض املساعدات املالية لبعض الدول 

 تقديم تقارير الستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق اإلنسان2  قصد وفائها بالتزاماتها يف

وهكذا، فقد بادر املغرب منذ حصوله عىل استقالله السيايس إىل النخراط الطوعي والتدريجي يف الرشعة 

زة هالدولية لحقوق اإلنسان، من خالل التصديق عىل التفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان والتعاون مع أج

األمم املتحدة املعنية بحقوق اإلنسان وكذا اللتزام باإلجراءات املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة واملتعلقة 

أساسا بصون السلم واألمن الدوليني وتنمية التعاون من أجل حل القضايا السياسية العالقة وكذا تعزيز ثقافة حقوق 

 ة التطور الذي تعرفه قضايا الدميقراطية وحقوق اإلنسان2اإلنسان واحارامها، وذلك سعيا منه ملساير 

يف نفس السياق، شهدت املامرسة التفاقية للمغرب تقدما ملموسا سواء من حيث ارتفاع وترية التصديق أو 

، بحيث قام املغرب مبارشة بعد 692رفع ومراجعة التحفظات والقبول ببعض اآلليات الدولية املنشأة للرصد واملراقبة

عىل استقالله السيايس باملصادقة عىل أهم التفاقيات الدولية التي تشكل النواة الصلبة للقانون الدويل  حصوله

لحقوق اإلنسان، وبعدها تزايد اهتامم املغرب بقضايا حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، وهو ما تجىل من 

ظومة وع هذا األخري يف النخراط التدريجي يف املنخالل الدينامية التي عرفتها املامرسة التفاقية للمغرب برش 

                                                           

Le Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants,  -690

Joy Ngozi Ezeilo, A/HRC/26/37/Add.3, 1er avril 2014. 

Le Rapport du groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, A/HRC/13/31/Add.1, 9 février  -691

2010. 

كقبول المغرب بآلية االستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق اإلنسان، وتقديم التقارير الدورية أمام هيئات المعاهدات  -692

بحقوق اإلنسان، وقبوله كذلك بالزيارات الميدانية التي يباشرها محققون أجانب تابعين لألمم المتحدة لتقصي الحقائق عن المعنية 

حالة ووضعية حقوق اإلنسان في مختلف األقاليم المغربية، كزيارة المقرر األممي الخاص بمناهضة التعذيب وسوء المعاملة السيد 

 .5105شتنبر  55و  15غرب خالل الفترة الممتدة ما بين( للمJuan Mendezخوان مانديز )
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، وبداية التوقيع والنضامم إىل مختلف املعاهدات الدولية املعنية بحقوق اإلنسان 693الدولية لحقوق اإلنسان

 وإدراجها يف خانة السياسات العامة يف هذا املجال2

ان، خاصة ولية ذات الصلة بحقوق اإلنسوميكن القول، بأن املغرب يعد طرفا يف جل التفاقيات والصكوك الد

، عالوة عىل أن معطى حقوق 4912694شتنرب .2بتاريخ  49.9وأنه صادق عىل اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لسنة 

اإلنسان شكل إحدى أولويات ومرتكزات السياسة األممية يف تلك املرحلة، وبالتايل بداية بروز اهتامم الحكومة 

املشهد  لسياسيني باملسألة الحقوقية مبختلف أبعادها القتصادية والسياسية بغية تحسني صورةاملغربية والفاعلني ا

، بحيث متت 2144السيايس املغريب عىل املستوى الدويل، وتعززت املامرسة التفاقية للمغرب بعد صدور دستور 

، فضال عن انضامم 2143 سنة املصادقة عىل التفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من الختفاء القرسي يف

، وكذا العديد من الربوتوكولت اإلضافية .495اململكة إىل التفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية، منذ سنة 

 .وامللحقة بالتفاقيات الدولية املذكورة

 

  

                                                           
 . 02الصفحة  5109-5105خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان،  -693

 0374ذو القعدة  05، بتاريخ 3537( الجريدة الرسمية عدد 0793غشت  8) 0373رجب  8، بتاريخ 0.93.348الظهير الشريف رقم،   -694

 .3449(، ص0794نونبر  59)
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 (مقارنة دراسة)  االستثمار على الضريبية للسياسة السلبية العام االثار مالنظا بمفهوم وعالقتها اإلداري  القضاء طرف من تلقائيا املثارة املوضوعية األسباب أهم

 

 محور الدراسات واألبحاث باللغة الفرنسية
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La relation temporelle entre le contrat et la loi 

Péripéties historiques de l'arbitrage 

Doctorant au Laboratoire Droit des Affaires  
FSJES Settat université Hassan 1er 

 

De nos jours, nous ressentons avec force cette mondialisation féroce qui a bouleversé le 
cours du monde, à plusieurs égards, et notamment au niveau de la scène politique, de la 
sphère économique et financière et de la norme juridique et judiciaire des pays formant notre 
globe695. 

Ainsi, la croissance technologique, conjuguée à l’autonomisation industrielle des pays, a 
permis de créer un scénario mondial caractérisé par de nombreuses transactions très rapides. 
Il est naturel, au milieu de cette commercialisation intense à l'échelle mondiale, qu'il y ait des 
frictions tant dans les sphères publique que privée, amenant le conflit à recourir à une forme 
de résolution du différend.  

Ainsi, à la lumière des caractéristiques commerciales actuelles, les parties sont censées 
rechercher le moyen le plus équitable et le plus rapide de régler leur différend, la décision par 
défaut ou injuste de ce dernier pouvant représenter un préjudice économique important pour 
l'une des parties ou les deux.  

L'institut d'arbitrage a été qualifié de forme de résolution de conflit très bien adaptée aux 
exigences internationales, car il présente des avantages tels que la neutralité territoriale, en 
ce qui concerne le tribunal à utiliser ; le secret quant à la matière ; la possibilité de choisir des 
arbitres expérimentés et techniques dans un domaine donné ; des coûts inférieurs à ceux 
d'une procédure judiciaire ; plus rapide que la voie judiciaire. Il est entendu que chaque État 
a sa souveraineté et son autonomie, étant gouverné sur son territoire par son propre ordre 
juridique.  

Ainsi, au niveau international, il est difficile de mettre en place un tribunal unique qui ait 
la légitimité nécessaire pour juger des différents conflits entre pays. Compte tenu de cette 
situation, l'arbitrage international - parce qu'il s'agit d'une forme de résolution de conflit dans 
laquelle intervient une ou plusieurs personnes choisies par les parties intéressées et dans 
lequel la procédure d'arbitrage est déterminée par les parties en vue de générer la sentence 
arbitrale – plus impartiale à la flexibilité que réclament des conflits de cette ampleur.  

Cependant, grâce à cette flexibilité, il est possible d'identifier, au cours de l'arbitrage 
international, l'incidence des systèmes juridiques de différentes nations, les normes des 
conventions et traités internationaux, les règles stipulées par les tribunaux arbitraux déjà 
constitués ou même, de règles établies par les parties ou d'un ensemble de règles choisies par 
celles-ci, ce qui entraîne par conséquent une incertitude quant à leur validité devant l'ordre 

                                                           
695 M. TAMOURO, « Droit de l’arbitrage interne et international, Droit et pratique de l’arbitrage international au Maroc », 
UIR, 2015-2016, p.4. 
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juridique national, puisque la sentence arbitrale générée par l'arbitrage international doit être 
déclarée reconnue et exécutoire. Au Maroc c’est par le président de la juridiction commerciale 
dans le ressort de laquelle la sentence arbitrale a été rendue, ou par le président de la 
juridiction commerciale du lieu d'exécution si le siège de l'arbitrage est situé à l'étranger, 
observant, au cours de cette analyse, le respect de certaines exigences. En outre, la 
communauté internationale comprend que la sentence arbitrale est valable entre les parties 
concernées et peut donc être efficace de différentes manières dans chaque Etat.  

Pourquoi l'arbitrage a-t-il si prospéré dans le domaine des relations commerciales 
internationales ? 

Étant donné les qualités et les difficultés de l'arbitrage international, cet article entend 
clarifier le concept et les types d'arbitrage et, parallèlement, aborder la loi 08/05696 chaque 
fois utile, avec son règlement sur l'arbitrage international, permettant finalement, un point de 
vue sur la résolution des conflits dans le commerce international avec le recours à l'arbitrage, 
est ce  pour bien le décanter des incertitudes et des insécurités qui surgissent naturellement 
lorsqu’une partie domiciliée dans un pays conclut un accord avec un autre domicilié dans un 
autre pays ? 

A.   Concept et types d'arbitrage  
Donner une définition précise à l'arbitrage 697 est une gageure, compte tenu de la diversité 

et de l'immense richesse du concept. 

1) Concept  
Il existe plusieurs concepts sur ce que serait un arbitrage, mais il peut être défini comme 

suit :  

L’arbitrage, traditionnellement dénommé « arbitrage commercial », mais dont le 
domaine excède désormais assez largement celui du droit commercial, est un mode alternatif 
de règlement des litiges ; il est « alternatif » dans le sens où il propose le traitement d’un litige 
en dehors du cadre judiciaire d’un recours aux tribunaux étatiques. Il n’en est pas moins un 
mode de règlement juridictionnel du litige, et c’est pourquoi on le distingue des autres modes 
alternatifs de règlement des litiges, également conventionnels dans leur source, mais non 
juridictionnels dans leur régime698. 

C’est un règlement des litiges rapide, équitable et de qualité qui contribue à la 
stabilisation des relations économiques et à l'amélioration du climat des affaires. De même 
doit-on se garder d'exagérer et de croire la justice arbitrale nécessairement moins coûteuse 
que la justice étatique. Sous ces réserves, on peut admettre que «speed, convenience and 
économy» sont trois vertus maîtresses de l'arbitrage.699 

                                                           
696 Loi n°08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du Code de procédure Civile a été promulguée par le dahir n° 1-07-
169 du 30 novembre 2007 et publiée au bulletin Officiel n° 5584 du Jeudi 6 Décembre 2007. 
697 Vient du mot arbitre, Etymologie : du latin arbiter, tri=témoin (qui assiste à une chose), juge ; dérivé, le verbe : arbitror, 
are=observer, épier, penser. 
698 Dominique Vidal, « Droit français de l’arbitrage interne et international », Gualino éditeur, Lextenso éditions, 2012.p. 14. 
699 Johnson, «Arbitration in English and International Law» (1956) 41, Transactions of the Grotius Society, p. 96, cité par E. J. 
Conn, «The Rules of Arbitration of the I.C.C.», International and Comparative Law Quarterly, January 1965, p. 132. 

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/gageure/fr-fr/#anchorSynonyms
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Vieille comme le monde, l'institution arbitrale a fait, et continue à faire, l'objet de tant de 
commentaires et d'analyses qu'il semble aussi impossible que superflu d'y ajouter quelque 
chose. On est tenté de citer ici La Bruyère et de remarquer que, sur l'arbitrage, «tout est dit 
et l'on vient trop tard » et que l'«on ne fait que glaner après les Anciens et les habiles d'entre 
les Modernes»!700 

L'arbitrage a pour objet de faire trancher un litige par un tribunal arbitral qui reçoit des 
parties la mission de juger en vertu d'une convention d'arbitrage701. 

Le tribunal arbitral est un organe non gouvernemental constitué de personnes choisies 
par les parties ou désignées conformément à la procédure établie par la loi en vue de régler 
le différend. 

Dans le contexte du droit international privé au sens large l’arbitrage commercial 
international 702 est probablement le domaine par excellence de l’autonomie des parties, ainsi 
que celui où le recul de l’Etat est le plus marqué. En effet, au cours des cinquante dernières 
années l’arbitrage n’a pas cessé de gagner de liberté par rapport aux systèmes juridiques des 
Etats en même temps qu’il continuait à gagner d’importance comme instrument alternatif aux 
juridictions étatiques pour le règlement des litiges dans les rapports commerciaux 
internationaux. 

Souvent considéré comme un succédané de la justice étatique, l'arbitrage consiste, on le 
sait, dans le règlement des litiges par de simples particuliers choisis par les parties, soit 
directement, soit, tout au moins, selon des mécanismes convenus ou acceptés par elles. Que 
ce soit en matière interne ou en matière internationale, qu'il s'agisse de relations privées ou 
de relations interétatiques, l'essence de l'institution est la même : fondée sur un accord, elle 
tend à obtenir le règlement d'un litige par une décision émanant d'une ou plusieurs personnes 
choisies par les parties . . . « par des juges de leur choix », comme dit la Convention de La Haye 
de 1907 sur le règlement pacifique des différends entre Etats.703 

Aux termes de la loi 08/05, "les parties intéressées peuvent soumettre le règlement de 
leurs différends au tribunal arbitral au moyen d'une convention d'arbitrage, ainsi entendant 
le compromis et la clause d'arbitrage"704. Avec cela, les parties, exerçant le principe de 
l’autonomie de la volonté, déterminent de manière consensuelle la procédure d’arbitrage ; 
l'objet de l’arbitrage ; le lieu de l’arbitrage ; le nombre d’arbitres ; la loi qui sera appliquée au 
litige ou à la résolution en équité.  

                                                           
700 Jean de La Bruyère, « Les Caractères, Des ouvrages de l’esprit, I », éd.1696. 
701 Article 306 de la loi 08/05. 
702 Par ce terme on se réfère ici à l’arbitrage entre personnes privées (ou entre personnes privées et entités étatiques 
étrangères) portant sur des litiges commerciaux et présentant des rattachements à plusieurs Etats. Pour plus de détails, aussi 
au sujet des particularités de cette terminologie dans les conventions internationales et les droits nationaux, voir Ph. 
Fouchard, E. Gaillard et B. Goldman, On International Commercial Arbitration, La Haye, Boston, Londres, 1999 (ci-après 
Fouchard-Gaillard-Goldman), pp. 9 ss. ; J.-F. Poudret et S. Besson, Droit comparé de l’arbitrage international, Bruxelles, Paris, 
Zurich, 2002 (Poudret-Besson), pp. 23 ss. ; J. D. M. Lew, L. A. Mistelis et S. M. Kröll, Comparative International Commercial 
Arbitration, La Haye, Londres, New York, 2003 (Lew-Mistelis-Kröll), pp. 49 ss. 
703 Article 37 de la Convention de La Haye de 1907. 
704 Article 307 de la loi 08/05. 

https://www.librairie-gallimard.com/listeliv.php?base=paper&form_recherche_avancee=ok&auteurs=Jean++de+La+Bruy%C3%A8re
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Comme indiqué précédemment, le compromis d'arbitrage et la clause d'arbitrage sont 
des points essentiels d'un arbitrage, car elles représentent un accord entre les parties, d'un 
différend actuel ou futur, qui définit le règlement du différend par l'arbitrage. En ce qui 
concerne la définition des deux formes de convention d'arbitrage, le compromis d'arbitrage 
est défini par l'accord consensuel des parties qui établit le règlement du conflit actuel entre 
elles par voie d'arbitrage. En revanche, une clause d'arbitrage705 est un type de convention 
d’arbitrage, insérée dans un contrat ou un document séparé qui la mentionne, par laquelle les 
parties établissent que les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat seront réglés 
par des arbitres. Ainsi, la divergence générale entre les deux formes de convention d'arbitrage 
est que le compromis d'arbitrage est un différend en cours706 et que la clause d'arbitrage fait 
référence à un différend futur707.  

2) Types d'arbitrage  
Il existe deux formes de procédure d'arbitrage : l'arbitrage ad hoc et l'arbitrage 

institutionnel. Un arbitrage ad hoc est un arbitrage dans lequel les parties par convention (le 
compromis ou la clause d'arbitrage) décident de la manière dont l'arbitrage se déroulera par 
rapport à leur objet ; arbitre (s) ; règles ; local ; procédures. En d’autres termes, les parties 
sont responsables de l’ensemble de l’administration de l’arbitrage et doivent respecter les 
règles du droit de l’arbitrage et des autres lois en la matière afin de parvenir à un consensus 
sur l’ensemble de la procédure d’arbitrage. Ce type d'arbitrage est guidé par le principe de 
l'autonomie des parties, puisque la procédure d'arbitrage est établie selon leur volonté.  

Entre-temps, l'arbitrage institutionnel est un processus dans lequel les parties, par 
consensus, choisissent une institution d'arbitrage qui administrera l'arbitrage, en désignant 
les arbitres ; les règles ; la législation ; l’emplacement ; les délais ; langue ; mener le procès ; 
entre autres questions liées à l'arbitrage conformément à son règlement. Ce type est 
caractérisé par des questions de procédure d’arbitrage par les parties, préservant un 
comportement d’éthique et de secret. Les institutions d’arbitrage représentent généralement 
une sécurité et une agilité pour les parties, dans la mesure où elles suivent des règles de 
fonctionnement interne, selon la loi 08/05 dans son article 319, alinéa 3 « …seront respectées 
les règles relatives aux droits de la défense », en plus ils ont des arbitres avec des 
connaissances techniques et spécialisées dans plusieurs domaines, constituant une véritable 
structure pour l'exécution de l'arbitrage.  

Au niveau international, l'arbitrage institutionnel est très efficace, considérant qu'il s'agit 
d'une relation entre entreprises, individus et États-nations avec des lois, des langues et des 
cultures différentes, représentant un éventail de décisions à prendre pour un arbitrage 
équitable, et avec l'institution intermédiaire, tout devient une responsabilité de la même 
manière, générant moins d'usure entre les parties et assurant une relation plus saine entre 
elles.  

Le contrat est conclu sous les formes suivantes : 
1) La convention est incluse dans le texte du contrat économique extérieur (le compromis 

d’arbitrage). 

                                                           
705 La clause d’arbitrage n’est valable qu’entre commerçants. 
706 Article 314 de la loi 08/05. 
707 Article 316 de la loi 08/05. 
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Conformément à la législation marocaine en vigueur, le compromis d’arbitrage contenu 
dans le texte du contrat est toujours traité comme une transaction distincte et indépendante 
du contrat principal, la transaction. Ainsi, la reconnaissance d'un accord de commerce 
extérieur invalide n'invalidera pas la clause d'arbitrage et le différend sera examiné708. 

La solution admise (l’arrêt Gosset709 , l’arrêt Impex710, l’arrêt Toulouzy711 en France et 
l’arrêt Prima Paint712 au Etats-Unis) a été reprise au point qu’il apparaît, à raison de sa 
conformité à l’attente des parties et aux intérêts du commerce international, qu’elle devient 
un élément des « principes généraux de l’arbitrage auxquels les arbitres du commerce 
international se réfèrent volontiers quel que soit le lieu où ils siègent »713. Ce principe est 
également énoncé à l’article 16§1 de la loi type de la CNUDCI ainsi qu’à l’article 6 §9 du 
règlement d’arbitrage de la CCI. 

2) Une clause d’arbitrage distincte. A cet effet l’article 308 de la loi 08/05 dispose que « 
la clause d’arbitrage est réputée être une convention indépendante des autres clauses du 
contrat. La nullité, la résiliation ou la cessation du contrat n’entraine aucun effet sur la clause 
d’arbitrage comprise avec ledit contrat lorsque celle-ci est valable en soi ». 

Conformément à la Convention de New York de 1958, la législation de la plupart des pays, 
y compris la Maroc, une convention d’arbitrage est requise pour se conformer à la forme 
écrite714. Ainsi l'exigence d'une forme écrite d'un accord d'arbitrage, permet sa conclusion 
sous toute autre forme715, étant donné qu'il existe des États dans lesquels aucune loi n'impose 
de forme écrite pour un accord d'arbitrage.  L'arbitre ne peut pas représenter les intérêts des 
parties dans les procédures d'arbitrage. L'une des tâches principales des arbitres est la 
confidentialité des différends examinés par l'instance d'arbitrage716. 

                                                           
708 Une décision rendue par la Cour de Commerce de Casablanca a rendu un arrêt par lequel elle reconnait une sentence 
arbitrale internationale et en donne l’exequatur à l’encontre d’une société n’ayant pas signé la clause compromissoire et 
n’ayant pas été partie au contrat contredisant alors le Jugement de Première Instance avait accordé l’exequatur, mais 
partiellement et à l’encontre d’une seule partie au litige (la partie contractante). La sentence arbitrale dont il s’agit, en 
application du Droit Suisse, avait étendu les effets de l’arbitrage à des sociétés du Groupe n’ayant pas signé de clause 
compromissoire ni souscrit à la convention objet du litige. Le dossier impliquant la Société Ynna Holding en 2015. 
709 Cass.civ.1ere, 7 mai 1963, Gousset. 
710 Cass.civ.1ere, 18 mai 1971.Impex. 
711 Cass.com, 9 avril 2002.Toulouzy. 
712 Cour suprême des Etats-Unis, 12 juin 1967.Prima Paint. 
713 Fouchard, Gaillard et Goldman, n° 392 et 406 ; cf. Paris, 7 juin 2001, Hellfrance, Rev. Arb. 2001.616 :l’autonomie de la 
clause compromissoire par rapport au contrat principal est un principe général de droit de l’arbitrage commercial 
international. 
714 Article 313 : « La convention d'arbitrage doit toujours être établie par écrit, soit par acte authentique ou sous seing-privé, 
soit par procès-verbal dressé devant le tribunal arbitral choisi. La convention d'arbitrage est réputée établie par écrit 
lorsqu'elle est consignée dans un document signé par les parties ou dans un échange de lettres, de communications télex, de 
télégrammes ou de tout autre moyen de télécommunication considéré comme convention et qui en atteste l'existence, ou 
encore dans l'échange de conclusions en demande ou de conclusions en défense, dans lesquelles l'existence d'une telle 
convention est alléguée par une partie et n'est pas contestée par l'autre… ». 
715 La souplesse de ces dispositions relatives à l’établissement de la preuve de la convention d’arbitrage a mis fin la rigidité 
des dispositions de l’ancien article 309 (alinéa 2) du code de procédure civile de 1974 qui disposait que « les parties peuvent, 
lorsque le contrat concerne un acte de commerce, désigner à l’avance dans la convention même, le ou les arbitres. Dans ce 
cas, la clause doit être écrite à la main et spécialement approuvée par les parties, à peine de nullité ». Abdallah 
KHIAL, « L’arbitrage en droit marocain », sur : https://cimeda.org/larbitrage-en-droit-marocain-par-mr-abdallah-khial/. visité 
le 27/08/2019 à 14h37. 
716 Article 326 de la loi 08/05. 
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• Dans l'application de l'arbitrage institutionnel (l’arbitre est nommé par la Cour 
internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale)717. 

• Lorsqu'elles forment un groupe spécial d’arbitrage, les parties choisissent 
indépendamment un arbitre individuel (à moins que les parties n'aient convenu qu'un arbitre 
sera nommé, trois arbitres seront nommés, chaque partie désignant un arbitre, deux arbitres 
nommés par les parties, choisissent le troisième arbitre, qui est un arbitre (le responsable de 
l'arbitrage ad hoc). 

Aussi un arbitre ne peut être récusé que si des circonstances soulèvent des doutes 
raisonnables quant à son impartialité ou à son indépendance, ou s'il ne dispose pas des 
qualifications requises par l'accord des parties718 .Une partie ne peut contester un arbitre 
qu'elle a désigné ou pour lequel elle a été partie que pour des raisons qui lui sont connues 
après sa nomination719. Son révocation ne peut avoir lieu qu’à la suite du consentement 
unanime des parties720 .Dans sa forme, la révocation est normalement expresse, et résultera, 
soit par un procès-verbal en cours d'arbitrage ou d'une lettre adressée par les parties aux 
arbitres721. 

L'arbitre a le droit de se déclarer lui-même pour les motifs suivants : 

 une déclaration aux parties (l'arbitre dans ce cas peut lui-même refuser de 
participer à la procédure qu’avec l’accord des parties); 

 en cas de perte de confiance des parties et de l'arbitre ou lorsqu'un fait nouvel 
essentiel intervenant après l'acceptation par l'arbitre dénature le compromis ou la 
mission de l'arbitre722. 

B. L’arbitrage international dans la sphère commerciale  
L’originalité essentielle de l'arbitrage commerciale international provient du fait que ses 

règles prennent fortement en compte les usages du commerce international ou plus 
précisément la lex mercatoria comme étant une règle juridique dans les règlements du litige 
confié aux arbitres. 

                                                           
717 La cour marocaine d’arbitrage (CMA) est la principale institution nationale de règlement des différends commerciaux 
internationaux. CASABLANCA TECHNOPARK, route de Nouaceur, Casablanca – Maroc. 
718 L’article 327-3 de la loi 08/05 vise l’un des cas de mise en jeu de la responsabilité des arbitres.  
719 Article 322 de la loi 08/05. 
L’article 323 énumère les motifs de la récusation d’un arbitre quand : 
1 - il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des faits énumérés à l'article 320 ci-dessus ; 
2 - il a ou son conjoint ou ses ascendants ou descendants un intérêt personnel direct ou indirect à la contestation ; 
3 - il y a parenté ou alliance entre l'arbitre ou son conjoint et l'une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement 
; 
4 - il y a procès en cours ou quand il y a eu procès terminé depuis moins de deux ans entre l'une des parties et l'arbitre ou 
son conjoint ou leurs ascendants ou descendants ; 
5 - il est créancier ou débiteur de l'une des parties ; 
6 - il a précédemment plaidé ou postulé ou déposé comme témoin sur le différend ; 
7 - il a dû agir comme représentant légal de l'une des parties ; 
8 - il existe un lien de subordination entre l'arbitre ou son conjoint ou ses ascendants ou descendants et l'une des parties ou 
son conjoint ou ses ascendants ou descendants. 
9 - il y a amitié ou inimitié notoire entre l'arbitre et l'une des parties. 
720 Article 324 de la loi 08/05. 
721 JEAN, Robert. , « L'arbitrage : droit interne, droit international privé ». Paris : Édition Dalloz 6e édition. P.93. 
722 BOUDAHRAIN, Abdellah, « L’arbitrage Commercial Interne Et International Au Regard Du Maroc ». Casablanca : Édition Al 
Madariss .p.67. 
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1) Lex Mercatoria en tant que source d'arbitrage international  

Les sources de l'arbitrage international sont : les lois, les traités internationaux, les 
coutumes et pratiques, la jurisprudence arbitrale, la doctrine, les principes généraux du droit 
et la lex mercatoria. Comme les lois, les traités internationaux, les coutumes et les pratiques, 
la jurisprudence arbitrale, la doctrine et les principes généraux du droit sont des instituts 
récurrents communs aux autres branches du droit, nous soulignerons la lex mercatoria, qui 
est la source différentielle appliquée dans l'arbitrage international.  

Appelée également "droit des marchands" ou encore "droit des praticiens", la Lex 
mercatoria est constitué de règles professionnelles propres sans référence à un droit 
déterminé. C'est à dire qu'elle s'appuie sur des usages et des principes largement reconnus et 
respectés, sur des usages observés entre commerçants, sur des contrats-types et des principes 
consacrés par les sentences arbitrales rendues en matière de commerce international. 

On y trouve plus particulièrement : 
o des dispositions qualifiées de "sources spontanées" car elles ont leur origine première 

dans les pratiques et usages du commerce international : Les Incoterms 
o le droit conventionnel qui inclut à la fois les conventions inter-étatiques bilatérales, et 

les conventions multilatérales.723 

C’est une théorie qui part du principe que les sous-traitants ont l'intention d'unifier le 
régime juridique des ventes internationales et des opérations complémentaires par le biais de 
contrats.  

Pour Emily Kadens: La lex mercatoria historique n'était pas un système juridique unique, 
uniforme et essentiellement privé, mais un Ius mercatorum, le droit des commerçants : 
ensembles de privilèges et de pratiques privés, statuts publics et coutumes privées régis par le 
droit des marchands avec un certain type de commerce supra-local et les personnes qui 
l’exercent. Certaines normes coutumières étaient similaires dans de grandes zones ; beaucoup 
étaient locales ou régionales, voire spécifiques à certains groupes professionnels. En outre, il 
ne s’agissait pas d’un régime indépendant purement coutumier de lois et de tribunaux locaux, 
mais d’une création hybride reposant sur un échafaudage de lois étroitement lié aux 
règlements et aux alliances locales. 724  

Malgré tout, il est certain que Lex Mercatoria avait pour prédécesseur le Lex Rhodia de 
Jactu, ce qui, selon les mots de Trakman, était "un ensemble de lois maritimes utilisées par les 
Grecs et les Romains entre le troisième et le deuxième siècle avant notre ère"725 

Lex mercatoria consiste en un ensemble de règles de droit, connues et utilisées, non liées 
à un système juridique spécifique, fondées sur les coutumes et pratiques de cette localité, 
ainsi que par l'adoption répétée de clauses types et de contrats et pratiques standard 

                                                           
723 https://www.glossaire-international.com/pages/tous-les-termes/lex mercatoria.html#iYBxjTzribgjvmuV.99. visité le 22 
aout 2019 à 17h55. 
724 KADENS, Emily. « Ordre dans le droit, variété avec coutume : le caractère du droit des marchands médiéval », Chicago 
Journal de droit international, Chicago, v. 5, n. 1, p. 42, 2004.  
725 TRAKMAN, Léon E. « L'évolution Le marchand de loi : notre patrimoine commercial ». Partie I. n. 12. Journal de droit 
maritime et du commerce. Philadelphie : JMLC, 1980. 
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reconnus acceptées internationalement par des associations professionnelles, des 
organisations supranationales et des entités similaires.  

L'institut utilise les principes généraux du droit, englobe les us et coutumes et forme un 
ensemble de normes. Ainsi, il est possible que les problèmes puissent être résolus grâce à une 
pratique inscrite dans le droit international, dans la mesure où il s'agit d'un ensemble de 
solutions déjà trouvées dans le scénario du commerce international.  

Caractérisée comme nationale, la nouvelle lex mercatoria, qui n’est liée à aucun ordre 
juridique étatique, évolue vers un droit transnational construit au sein de l’ordre juridique 
international. Et sur l'effectivité de la fonction normative de la lex mercatoria dans l'arbitrage 
commerciale international que L'article 29-4 de la loi type de la CNUDI726 (commission des 
Nations Unis pour le Droit commercial International) par exemple impose aux tribunaux 
arbitraux de juger dans les cas conformément aux stipulations du contrat et de tenir compte 
aux obligations des règles d'usages du commerce applicable à la transaction727. 

2) L’arbitrage commercial international728 
L’arbitrage commercial est présent dans le monde depuis longtemps, car l’être humain a 

toujours recherché, en tant que nécessité inhérente de sa personnalité, la relation avec les 
autres êtres humains. C’est ainsi que sont apparues les coutumes de l’achat et de la vente. 
L’échange d'objets, d'aliments et de services à la recherche de la satisfaction de certains 
besoins matériels et biologiques. Comme le début de l'arbitrage commercial, nous avons 
connu la période au cours de laquelle les relations commerciales étaient réglementées par la 
Lex Mercatoria, en vigueur au Moyen-âge et présentant des divergences dans certaines 
localités, mais généralement suivies par plusieurs peuples.  

Avec l'évolution humaine, d'une part, nous avons consolidé les États-nations, obligeant la 
"Lex Mercatoria" à laisser la place aux traités internationaux et aux lois mises en œuvre de 
manière interne par les pays respectifs. D'autre part, l'évolution technologique et la 
mondialisation qui rapprochent de plus en plus les pays et accroissent le nombre de relations 
commerciales. En conséquence, de plus en plus de conflits apparaissent entre ces 
négociations internationales et les pays se trouvent dans une situation qui mérite une forme 
de résolution de conflit plus appropriée, chaque pays ayant son ordre juridique et sa 
souveraineté, empêchant les différends sont généralement réglés sans influence judiciaire 
impartiale.  

Le commerce international est défini par l'échange de biens et de services entre 
personnes physiques ou morales de pays différents ou comportant des éléments juridiques 
ou matériels de caractère international. Toutefois, dans le cas de l'arbitrage international, le 
droit marocain de l'arbitrage a pour critère l'article 327-46 de la territorialité, c'est-à-dire que 
si la sentence arbitrale est rendue en dehors du Maroc, elle sera considérée comme étrangère. 

                                                           
726 Dans le même sens cf. convention euro de GENEVE sur l'arbitrage com. interna : article33RAC.N.U.D.I. pp172. 
727 Transaction com. interna : l'évolution 1985. 
728 la formation d’un contrat appelé convention d’arbitrage est définie à l’article 7 (1) de la Loi-type de la CNUDCI sur 
l’arbitrage commercial international comme étant « une convention par laquelle les parties décident de soumettre à 
l’arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient s’élever entre elles au sujet d’un 
rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel ». La même disposition précise qu’« une convention d’arbitrage 
peut prendre la forme d’une clause compromissoire dans un contrat ou faire l’objet d’une convention séparée ». 
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La décision du tribunal arbitral est assortie de l'exécution provisoire, l'exercice du recours en 
annulation ne suspend pas, ipso facto, l'exécution de la sentence arbitrale internationale729. 

Parmi les avantages de l'arbitrage dans la résolution des conflits commerciaux 
internationaux, on peut citer la flexibilité de son processus, qui permet aux parties de disposer 
d'une autonomie dans le choix de l'arbitre, du lieu et des règles, par exemple. De plus, les 
parties bénéficient de la rapidité et du secret, qui sont deux autres grands avantages, car en 
matière de commerce, le temps est un facteur important de profit et de secret, car il est 
entendu que la divulgation des affaires litigieuses peut entraîner des pertes d’entreprise.  

Il est également important de souligner que, sur la scène internationale, la résistance au 
respect des décisions rendues par des arbitres n’est pas très récurrente, car les relations 
commerciales sont, en règle générale, continues et ramifiées, c’est-à-dire celles qui ne 
respectent pas leurs obligations ; il devient une cible de discrimination au sein de la 
communauté commerciale internationale car il ne garantit pas la sécurité de leurs relations.  

En plus le Maroc a promulgué la Convention sur la reconnaissance et l'exécution des 
sentences arbitrales étrangères, plus simplement appelée «Convention de New York», ratifiée 
en vertu du Dahir du 19 février 1960. Pour le moment, il est important de souligner que la 
Convention de New York est un document extrêmement utile pour permettre l’arbitrage 
international. Bien que l'ancien code de la procédure civile, du 12 août 1913, a réservé un 
chapitre 15 du titre IV (articles 527 à 543) à l'arbitrage. Ce texte constituait le régime commun 
en la matière et ne fut remplacé que bien plus tard, par celui du 28 septembre 1974, en 
l'occurrence par son chapitre 8 du titre V (articles 306 à 327). La loi n ° 08/05 quant à elle 
contienne déjà des préceptes assurant de manière satisfaisante la reconnaissance et 
l’exécution des sentences arbitrales étrangères au Maroc, c’est l’adhésion à la Convention de 
New York qui confère la confiance des partenaires internationaux et la certitude que les 
sentences arbitrales seront reconnu et appliquées dans les pays qui subordonnent 
l'application de la Convention de New York à la réciprocité.  

Par conséquent, depuis l’adhésion à la Convention de New York, le Maroc est pleinement 
intronisé dans le monde de l’arbitrage international, un fait qui contribuera certainement 
énormément à la croissance de ses activités à l’étranger. L'arbitrage entre les parties 
marocaines et étrangères sera plus fréquent et important. Il doit se dérouler dans la langue et 
la localisation d'un autre pays, dans lequel une loi étrangère ou même des règles de droit non 
nationales pour le règlement du mérite seront appliquées et des procédures établies seront 
adoptées par des institutions d'arbitrage internationales, loin de notre code de procédure 
civile. Ces faits impliquent un défi important pour les avocats marocains, un défi qui se pose 
lorsque notre environnement juridique s'efforce toujours d'absorber pleinement une 
véritable culture de l'arbitrage. Les avocats marocains doivent se préparer à voyager avec 
aisance dans le monde de l'arbitrage international, plaider devant des collègues étrangers, 
déjà familiarisés avec les subtilités et les complexités de cet univers.  

Conclusion  
L'arbitrage représente une forme alternative et extrajudiciaire dans une résolution de 

conflit, dans laquelle un ou plusieurs arbitres constituent la "sentence arbitrale". Chaque 
                                                           

729  Mohamed Chakib Kanouni Hassani « La Justice étatique face à la sentence arbitrale en droit marocain : étude critique de 
l’office du juge », Droit. Université Bourgogne Franche-Comté, 2018.  P.284. 
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partie jouit d'une autonomie dans la manifestation de sa volonté, établissant ainsi, de manière 
consensuelle, l'intégralité de la procédure d'arbitrage. Les parties peuvent choisir entre un 
arbitrage ad hoc ou un arbitrage institutionnel. Les caractéristiques de secret, de célérité, de 
souplesse, de spécialité des arbitres font de ce système extrajudiciaire un choix très 
avantageux, en particulier pour les questions de la sphère internationale, dans lesquelles on a 
le choc des cultures et la souveraineté de chaque État-nation.  

En raison de tous ces facteurs, l'institut d'arbitrage a de plus en plus attiré les justiciables, 
car il s'agit d'une méthode de résolution des conflits véritablement efficace, rapide et 
confidentielle sur le plan contractuel et commercial, national ou international. Outre ces 
avantages, l'expertise, la qualité professionnelle et la profondeur technique des arbitres dans 
l'affaire en litige dépassent souvent le niveau technique de la justice de l'État.  

Ces caractéristiques sont les principaux facteurs qui poussent les parties à recourir à 
l'arbitrage national ou international et montrent en quoi cette méthode de résolution des 
conflits peut constituer une excellente alternative aux principaux besoins des entreprises lors 
du règlement de leurs différends commerciaux.  

La loi sur l'arbitrage 08/05 établit, avec d'autres traités internationaux tels que la 
convention d'arbitrage de New York de 1958 et la loi type de la CNUDCI, d'importants 
règlements concernant l'exécution de l'arbitrage et la validité de la sentence arbitrale, 
contribuent de plus en plus au développement d’un système qui répond très bien aux 
demandes internationales.  

Dans le domaine commercial, l’arbitrage international a été mis en place grâce à 
l’élargissement des organismes de réglementation et des tribunaux arbitraux internationaux, 
garantissant ainsi un système plus adéquat de résolution des conflits en matière de 
commerce, ainsi que les avantages offerts par ce système extrajudiciaire alternatif.  

Dans de telles circonstances, seul l'arbitrage est en mesure de garantir qu'aucune des 
parties ne risque de voir un tribunal du pays de la partie adverse opposé à un éventuel litige 
concernant les activités contractées. La convention d'arbitrage, en vertu de ses effets négatifs 
et positifs, a le pouvoir de supprimer la juridiction de la justice d'État des deux côtés du pays.  

De plus, en arbitrage, le consensus des parties prévaut sur les diktats de l'État. Ce sont les 
parties qui choisissent d'un commun accord le juge ou le critère de nomination du juge; le 
processus à adopter lors du procès et les règles de droit à appliquer pour résoudre le fond du 
conflit. Ils ne risquent donc pas de voir leurs litiges réglés par le pouvoir judiciaire d'un pays 
étranger, conformément aux lois, règles de procédure et pratiques judiciaires plus familières 
à la partie adverse. Ils ont également toute latitude pour choisir la langue à utiliser dans la 
procédure arbitrale et le lieu où le jugement sera rendu.  

L’arbitrage commercial international a aujourd’hui un véritable appareil transnational 
composé de conventions internationales, de lois nationales, de réglementations sur les 
procédures d’arbitrage, de coutumes et pratiques dûment établies, d’institutions d’arbitrage 
saines et respectables, d’une communauté de professionnels spécialisés composée d’arbitres, 
de juristes experts. Universitaires, jurisprudence, congrès, séminaires, conférences, revues, 
etc.  
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Introduction :  
Le commerce électronique n'est pas un nouveau phénomène, « les entreprises n’ont pas 

attendu la disponibilité d’internet pour réaliser les transactions électroniques »730, les 
échanges électroniques existaient depuis la fin des années quarante principalement sous la 
forme des EDI (Electronic Data Inter change).   

L'avènement de l'internet a marqué un changement essentiel dans l’histoire de 
l’économie mondiale, la naissance de cette technologie a engendré notamment trois 
phénomènes, l’accélération et l’internalisation des échanges commerciaux et leur 
dématérialisation. 

La naissance du Web a changé toutes les données et a marqué alors l’histoire du 
commerce électronique, à partir des années quatre-vingt-dix, et grâce à cette technologie 
convivial et axé sur la présentation graphique et qui facilite la communication et la recherche 
de l’information, les beaux jours de l’e-commerce vont commencer… 

Dans ce cadre, « les véritables débuts commerciaux d’Amazon, Cisco ou Dell datent de 
1995 et ce n’est qu’en 1998 que sont apparues les premières formes du commerce 
électronique alimentaire en France »731 (Télémarket, suite à une expérience antérieure en 
télématique sur Minitel). 

Le commerce électronique n’a pas fait l’objet d’une définition commune et universelle, 
en raison notamment du nombre important des acteurs sur le marché e-commerce et la 
complexité et l’évolution rapide des rapports entre ces acteurs. 

Le comité technique permanent de l’organisation mondiale des douanes (CTOMD) le 
définit comme « un moyen de gérer les affaires en utilisant l’informatique et les 
télécommunications afin de faire circuler les donnes entre les systèmes informatique propres 
aux organisations en présence pour effectuer une transaction commerciale »732. 

                                                           
730 : Henri Isaac et Pierre Volle, E-COMMERCE: De La Stratégie A La Mise En Œuvre Opérationnelle, PEARSON Education, Paris, 
2008, P.11.  
731 : Gilles Marouseau, A la recherche d’un modèle logistique pour les cybermarchés, Université du Maine, p.3. 
732 : Alioune Dione, Le droit douanier, le commerce électronique et la dématérialisation, L‘Harmattan, Paris, 2012,  p.17. 
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Le CTOMD adopte une conception matérielle large de la notion du e-commerce, donc, la 
définition proposée met en lumière les échanges de données dans le contexte des opérations 
fondamentales réalisées par la douane. 

L’histoire du commerce électronique a commencé au début des années 90, « en 1991, il 
y avait moins de 3 millions d’internautes dans le monde, et l’application d’internet au 
commerce électronique était quasiment inexistante, près d’une décennie plus tard, en 1999, 
on estimait que 300 millions de personnes avaient accès à internet et que le quart environ 
effectuaient des achats en ligne pour une valeur avoisinant 110 milliards de dollars »733, il 
s’agit alors d’un marché en pleine croissance… 

Le sondage de Louis-Harris réalisé pour Enjeux Les Echos et France Info en 1995 a souligné 
que 9 % des entreprises françaises seulement étaient connectées à internet, selon les 
prévisions, le chiffre d’affaires du commerce sur internet en France ne dépassera pas 457 
millions d'euros en 2000…  

Après cinq années, « la réalité était tout autre, avec un chiffre d'affaires de 2,2 milliards 
d'euros sur le marché français (42 milliards au niveau mondial), en vingt ans, l'e-commerce a 
connu un développement exponentiel, il s’est élevé en 2014 à 57 milliards d’euros en France, 
423,8 milliards en Europe et 1,462 milliards dans le monde »734, alors, on peut parler d’une 
croissance à une vitesse vertigineuse ! 

Selon le rapport 2015 sur l’économie de l’information de la CNUCED, 1,1 milliard de 
personnes, soit environ 41 % des internautes au niveau mondial, ont réalisé au moins une 
opération d’achat en ligne au cours de 2013, dans le même cadre, et d’après eMarketer, « le 
nombre des acheteurs en ligne devrait dépasser en 2018 le chiffre de 1,6 milliard de personnes 
dans le monde, soit une croissance de 50% »735 par rapport à l’année 2013.   

La Chine occupe en 2015 la première place mondiale sur le marché e-commerce, avec un 
chiffre d’affaires qui a dépassé 691 milliards euros, suivie par les Etats-Unis avec plus de 537 
milliards euros selon les chiffres clés 2016 de la Fevad. 

Les estimations présentées par eMarketer pour les années 2014 à 2017, « laissent 
entrevoir une hausse du commerce électronique de 122 % dans le monde »736, ce qui montre 
le rythme avec lequel évolue ce marché…  

Le commerce sur internet devrait poursuivre sa croissance exponentielle, participer au 
développement des micro-, petites et moyennes entreprises, et jouer donc son rôle comme 
l’un des moteurs clés de la croissance économique mondiale… Le développement du 
commerce en ligne permet d’accroître sensiblement l’efficience des économies, hausser leur 
compétitivité, améliorer l’affectation des ressources et accélérer la croissance à long terme. 

                                                           
733 : OMC, Le commerce électronique dans les pays en développement : Possibilités offertes aux petites et moyennes 
entreprises et difficultés rencontrées, Genève, 2013, p.3.   
734 : Les Echos, le : 15/07/15, Internet a bousculé le commerce mondial. 
735 : CNUCED, La cyberlégislation et réglementation comme moyen de renforcer le commerce électronique: études de cas et 
enseignements tirés de l’expérience, Genève, mars 2015, p.6. 
736 : Desjardins, Etudes économiques, Volume 24 / Mars 2014. 
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En Belgique, « 23,1 % du chiffre d’affaires total du transport et 17,9 % du chiffre d’affaires 
du commerce en 2011, ont été réalisé grâce à ce type de commerce, en moyenne, l’industrie 
belge a réalisé 10,4 % de son chiffre d’affaires »737 à travers des activités liées à l’e-commerce. 

L’e-commerce a favorisé « la création de nouveaux marchés et constitué les bases de 
plusieurs milliers d’entreprises nouvelles »738, au niveau de l’UE, plus de 20% de la croissance 
du PIB est liée à l'économie internet739 au cours de la période 2007-2012. 

L’Economie internet représente en France 5,2% du PIB et environ 900.000 des emplois 
(3,7% du total) dans les 100.000 entreprises de 10 salariés ou plus en 2013740, en France 
toujours, le développement des TIC a participé à la création de 700 000 emplois en 15 ans, 
entre 2012 et 2015, 450 000 emplois supplémentaires ont été créés741 sur l’ensemble de 
l’économie du pays. 

L’e-commerce permet d’employer en Chine 2,5 millions de personnes, en plus de 18 
millions dans des services liés à ce type de commerce en 2014742, comme le transport par 
exemple. Une étude du Boston Consulting Group en 2013743 confirme que les PME disposant 
d’un projet e-commerce organisé et développé, ont connu une amélioration de leurs chiffres 
d’affaires de 22 % de plus par rapport aux autres PME. 

Cette évolution du commerce sur internet représente une opportunité sérieuse pour 
l’économie, les entreprises et les consommateurs pour réaliser des gains de productivité 
considérables, or, la croissance du commerce électronique constitue parallèlement, une 
manne providentielle pour les criminels… 

Le commerce électronique se caractérise notamment par « l’anonymat, le sentiment 
d'impunité, la transformation permanente des sites (dénomination, adresse web, pays 
d'hébergement...), et bien sûr l’extrême morcellement des envois »744, ces spécificités 
permettent de faciliter la fraude sur internet. 

Les informations transmises dans le cadre du e-commerce sont bien moins précises qu’en 
commerce traditionnel, en fret postal, les obligations déclaratives sont minimales et 
invérifiables, et les envois ne font pas l’objet d’une procédure informatisée de contrôle, mais 
d’un « tri visuel » reposant sur la provenance ou l’aspect du colis745, ce qui complique encore 
la mission des autorités chargées du contrôle…  

Le rythme de croissance, les avantages et les spécificités du commerce sur internet 
nécessitent alors une adaptation des outils et méthodes de contrôle de la douane, pour 
pouvoir faciliter les transactions électroniques qui créent une valeur ajoutée pour l’économie 

                                                           
737 : SPF Economie, L’e-commerce : un atout pour la durabilité de votre entreprise ?, Bruxelles, 2016.   
738 : Kenneth Laudon et Jane Laudon, Management des systèmes d'information, Pearson Education, Paris, 2010, p.98. 
739 : Antonio Tajani, Les opportunités qu'internet et le Marché Intérieur Digital offrent aux PME, Bruxelles, 2012, p.2. 
740 : Groupe de travail interministériel sur la lutte contre la cybercriminalité, Protéger les Internautes : Rapport sur la 
cybercriminalité, Février 2014, p.7. 
741 : Premier Ministre, France numérique 2012-2020 : bilan et perspectives, Novembre 2011, p.2. 
742 : Les Echos, le 24/06/15, Olivier Verot, L'e-commerce, un phénomène de société en Chine. 
743 : Banque de développement du Canada, Planifier votre croissance cinq tendances de consommation qui changent la 
donne, 2013, p.7. 
744 : SÉNAT, Les douanes face au commerce en ligne : une fraude fiscale importante et ignorée, Rapport d'information 
n° 93 (2013-2014), déposé le 23 octobre 2013, p.8. 
745 : Cour des comptes, L’action de la douane dans la lutte contre les fraudes et trafics, Janvier 2015, p.25. 
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nationale, et renforcer l’efficacité du contrôle en matière de lutte contre les marchandises 
illicites. Le commerce électronique présente donc de grandes possibilités de développement 
pour les e-marchands et pour le secteur économique de manière globale, or, ces gains de 
productivité s’accompagnent aussi de difficultés…   

Quels sont alors ces risques et ces difficultés sur le plan économique, financier et aussi 
sécuritaire ? et comment les autorités douanières peuvent s’adapter à ces évolutions ? 

Section 1 - E-commerce : risques économiques et financiers  
L’e-commerce peut être considéré comme un vecteur essentiel des fraudes et trafics, la 

montée en puissance des canaux de vente sur internet est perçue comme une opportunité 
par les fraudeurs de bénéficier des points faibles des systèmes de paiement électroniques et 
des transactions en ligne. 

Les risques économiques et financiers liés au commerce électronique proviennent 
notamment des évolutions rapides de technologies, ces évolutions devancent dans la majorité 
des cas l’adaptation des pouvoirs publics.  

Le développement des ventes en ligne pourrait représenter alors des nouvelles 
opportunités de fraude financières importantes, en raison notamment de la difficulté de 
réaliser des opérations de contrôle efficaces sur des transactions virtuelles qui n’ont pas un 
établissement stable dans le pays. 

Autrement dit, l’internet est en train de changer les pratiques du commerce, dans ce 
cadre, l’émergence des NTIC a facilité le développement de nouveaux types de fraudes 
financiers sur internet et l’émergence d’un nouveau modèle économique pour les 
trafiquants… 

I. Commerce en ligne : nouveau modèle économique pour les faussaires… 
L’e-commerce constitue le secteur préféré des faussaires compte tenu des gains et 

avantages qu’ils tirent, les fraudes, dans ce cas, ont une forme dématérialisée et elles sont 
réalisées dans le cyberespace, contrairement aux crimes traditionnels commis dans le monde 
physique.   

Avec l’avènement d’internet et le développement des NTIC, le crime financier a évolué et 
a pris de nouvelles formes, la criminalité financière peut être alors considérée comme la 
nouvelle menace du 21ème siècle…  

Les caractéristiques du commerce électronique permettent d’offrir des facilités aux 
cybercriminels, contrairement à la criminalité traditionnelle, le crime financier peut être 
commis en dehors des frontières à des milliers de kilomètres…  

A- Transactions électroniques : vecteur essentiel de la criminalité financière  

Le commerce sur internet présente plusieurs avantages, mais de l’autre côté, il encourage 
et renforce la criminalité financière, « aujourd’hui, on perçoit cette évolution criminelle, d’une 
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part au caractère nouveau des actes, et d’autre part, à la fréquence des actes commis »746, l’e-
commerce est devenu alors l’un des vecteurs essentiels de criminalité financière. 

D’après le GAFI (2001), les trois caractéristiques principales de l'internet qui peuvent 
aggraver certains risques de criminalité financière sont: la facilité d'accès, la dématérialisation 
du contact entre le client et le fournisseur, et enfin la rapidité des transactions électroniques.   

Ces caractéristiques rendent difficiles l’identification du client et le suivi des comptes et 
des transactions par les institutions financières747, notamment lorsque l’ouverture des 
comptes peut se faire sans contact direct avec le client ni lien à un compte traditionnel 
existant. 

A titre d’exemple, « aux Etats-Unis, la fraude pour les transactions de commerce 
électronique était 20 fois supérieure aux transactions hors ligne (1,92% en 2000 et 1,8% en 
2002) »748, en plus, 50% des contestations aux Etats-Unis dans la même période se 
rapportaient aux transactions électroniques, alors que ces transactions ne constituaient 
qu’entre 1 à 2% du chiffre d’affaires749, donc, plus cette part augmente, plus les risques seront 
plus importants… 

Le commerce électronique se caractérise aussi par la mise en place de nouveaux modes 
de paiement adaptés aux besoins des e-acheteurs, dans le cadre de ces nouveaux modes de 
paiement, la figure suivante montre le nombre des e-acheteurs victimes de débit frauduleux 
et montant de la fraude à la carte bancaire. 

Figure N°01 : E-acheteurs victimes de débit frauduleux et montant de la fraude à la carte 
bancaire 

 

Source : Banque de France, Ministère de l’intérieur, Interstats. 

                                                           
746 : Abbas Jaber, Les infractions commises sur Internet, L'Harmattan, Paris, 2009, p.13. 
747 : Jean-Christian Lambelet, Séminaire d’économie nationale, Le blanchiment d’argent en Suisse, Université de Lausanne, 
Ecole des HEC, Mars 2003, p.25. 
748 : Mostafa Hashem Sherif, Paiements électroniques sécurisés,  Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 
Collection technique et scientifique des télécommunications, Lausanne, 2007, p.9.  
749 : Ibid, p.10. 
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Selon les résultats présentés par cette figure, le nombre de ménages victimes de débit 
frauduleux s’est élevé à 1 210 000 en 2016 contre 500 000 en 2010, soit plus du double, le 
montant de la fraude a dépassé 416 millions euros en 2015 et 399 millions euros en 2016. 

Enfin, en Italie, et d’après les statistiques publiées par l’agence des douanes italienne, 
« sur un échantillon de 54 000 colis contrôlés, la différence constatée entre le montant déclaré 
et celui constaté était de 17 %, contre 2 % à 3 % sur le fret classique, sur ces seuls 54 000 colis, 
près de 600 000 euros de droits et taxes ont été redressés »750, ce qui peut confirmer alors les 
chiffres déjà cités dans ce cadre.  

B- Cout de la contrefaçon sur internet  

L’e-commerce a permis de passer vers une relation directe entre le producteur et le 
consommateur « en supprimant les intermédiaires classiques, notamment les distributeurs, 
cependant, nous assistons à une ‘‘réintermédiation’’ dans le contexte de la contrefaçon »751, 
car, les véritables distributeurs des produits contrefaits  ne peuvent pas être suivis.    

L’internet est devenu l’un des leviers essentiels du marché mondial de la contrefaçon, les 
contrefacteurs ont bénéficié de la multiplication des sites de vente en ligne et du 
développement de ce nouveau modèle économique pour encore élargir leurs marchés… La 
contrefaçon « est devenue depuis des dizaines d’années un sujet de réflexion majeur »752, 
dans son ouvrage, M. Moisés Naím confirme que 25 milliards de dollars de contrefaçons sont 
commercialisés chaque année sur internet753, les caractéristiques du commerce électronique 
permettent donc de faciliter l’industrie du faux.   

Selon une étude réalisée par le cabinet DLA Piper, la vente de marchandises contrefaites 
sur les sites d’enchères représente chaque année 800 millions de livres (plus d’1 milliard 
d’euros) au Royaume Uni754, l’étude prévoit que ce chiffre aurait doublé en 3 ans.   Dans le 
même cadre, en France, on peut citer l’exemple d’une opération coup de poing réalisée dans 
le centre douanier postal de Chilly-Mazarin au cours du mois de juillet 2011.  

Le centre douanier postal de Chilly-Mazarin traite chaque jour 5000 colis à l'import et 
7000 à l'export755, dans cette opération, les agents douaniers ont contrôlé pendant cinq jours 
100% des colis qui arrivent d’un certain nombre de pays ciblés.  

Parmi les principaux résultats de cette opération, on peut citer notamment, 4 % des 
marchandises contenaient des contrefaçons, (1600 marchandises au total), les douaniers ont 
saisi en moyenne 22 faux produits par envoi, et enfin la saisie de 580 types de médicaments 
qui n’ont pas une autorisation de mise sur le marché. 

                                                           
750 : SÉNAT, Commission des finances, L’e-commerce : propositions pour une tva payée à la source, Rapport II, 2015, p.31. 
751 : Eric Przyswa, Cybercriminalité et contrefaçon, FYP Editions, Collection Présence / essai, Paris, 2010, p.50.  
752 : Papa Gueye, Criminalité organisée, terrorisme et cybercriminalité : réponses de politiques criminelles, Editions 
Harmattan-Sénégal, Dakar, 2018, p.24.  
753 : Unifab, L’impact de la contrefaçon vu par les entreprises en France, Avril 2010, p.64.  
754 : Ibid, p.65. 
755 : Le Figaro, le : 01/08/11, Christophe Cornevin, Explosion des saisies douanières dans les colis. 
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Au niveau des pertes des entreprises internationales, en 2013 à titre d’exemple, la 
contrefaçon en ligne a fait perdre plus de 350 milliards de dollars aux marques756, ce qui 
montre l’enjeu que représentent les DPI pour les grandes multinationales. 

La contrefaçon sur internet constitue « une menace de niveau élevé de dangerosité, qui 
entraine des dysfonctionnements, des dégâts et des couts »757, les risques liés à ce 
phénomène évoluent alors de façon permanente et continue…  

II. Vente en ligne : Multiplication des risques financiers et économiques 

L’émergence du commerce électronique a conduit vers l’apparition de nouveaux types de 
fraudes et le développement des fraudes déjà existantes…  

Les risques sont alors plus importants au niveau des ventes en ligne par rapport au 
commerce traditionnel, les fraudes sur internet se sont multipliées parallèlement au 
développement des transactions électroniques. 

L’apparition et la diffusion d’internet peuvent être considérées donc comme l’un des 
piliers essentiels du développement des fraudes économiques et financières, les TIC et 
notamment l’internet ouvrent à ce type de fraudes l’opportunité de se jouer des frontières…  

A- Fraudes sur les paiements en ligne 

L’e-commerce est souvent présenté de manière très positive, mais les gains que ce type 
de commerce peut engendrer s’accompagnent aussi de difficultés, à la tête de ces difficultés, 
on peut citer notamment les risques sur les paiements en ligne… 

Selon le groupe international d’assurances spécialisées Hiscox, en 2012, 48% des cyber-
attaques ont concerné les sites de vente sur internet758, ils cherchent principalement les 
coordonnées postales et bancaires des e-consommateurs. 

Les données bancaires volées ou piratées s'échangent par millions dans le monde de 
l’internet, le prix de ces données volées varient selon plusieurs critères, on peut citer 
essentiellement la nationalité de la carte, sa date de validité et son niveau. 

Le développement des transactions électroniques a permis l’émergence de nouveaux 
types de risques, dans ce cadre, « la fraude à la carte bancaire a littéralement explosé»759, les 
chiffres et les statistiques permettent de confirmer ces données…  

A titre d’exemple, en 2011, « Sony a été victime d’une attaque de grande ampleur, le vol 
de 250 millions d'adresses de joueurs en ligne »760, cette attaque a visé notamment les 
données bancaires de ces clients.  

                                                           
756 : MarkMonitor, Livre blanc : la protection des marques dans le monde numérique, 2014, p.3.  
757 : Solange Ghernaouti-Hélie, La cybercriminalité: le visible et l'invisible, Presses polytechniques et universitaires romandes, 
Collection le savoir suisse, Lausanne, 2009, p.20.  
758 : HISCOX, e-commerce : Gérer le risque de la cybercriminalité, p.3.  
759 : Pascal Colombani, Fraudes à la carte bancaire, Editions Carnot, Chatou, 2004, p.19. 
760 : Challenges, le : 14/09/13, Delphine Dechaux, La vérité sur les fraudes à la carte bancaire. 
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En 2015, la France a connu une forte croissance de la fraude sur les paiements par carte 
bancaire, on parle de 522,7 millions d'euros, soit une augmentation de 4,4% par rapport à 
2014, sachant que l’augmentation du montant total des transactions était de 1,8 %761, donc 
toujours la fraude évolue plus vite que le commerce…  

Les avantages de l’e-commerce ne sont pas donc automatiques, ce type de vente peut 
poser aussi des risques à certains acteurs du marché, c’est le cas des cybermarchands par 
exemple. 

Une étude de la société spécialisée dans la sécurité du e-commerce FIA-NET réalisée en 
2002 montre que les tentatives de fraude en ligne représentent environ 3% des 26 millions de 
transactions effectuées sur internet en France, soit 1,7 milliard d'euros, sachant que le chiffre 
d'affaires réalisé par le commerce électronique dans le pays sur la même période s’est élevé 
à 45 milliards d'euros762, à titre de comparaison, les tentatives de fraude ont représenté 245,2 
millions d’euros en 2002763, donc le montant a doublé 7 fois en 10 ans. 

Figure N°02 : La fraude à l’échelle du e-commerce français 2013 (en millions d’euros) 

 

Source : Certissim, Livre Blanc : La fraude dans le e-commerce, 12e Édition, Paris, Juin 
2014,  p7. 

En 2013, le montant total des tentatives de fraudes en France a enregistré une hausse de 
11%, ce qui représente 1.96 milliard d’euros, le montant des impayés frauduleux a atteint dans 
la même année 72 millions d’euros764 selon les chiffres présentés par Certissim. 

Dans ce cadre, il sera nécessaire pour les e-marchands de prévenir l’ensemble des risques 
précédemment cités par des stratégies adaptées à ces risques au lieu de suivre uniquement 
les résultats et les conséquences…    

B- Pertes de recettes fiscales difficiles à chiffrer…  

                                                           
761 : OSCP, Rapport annuel de l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement 2015, p.18. 
762 : L’expansion L’express, le : 12/04/2013, Samuel Baudoui, La fraude à la carte bancaire passe à l'échelle industrielle. 
763 : Pascal Colombani, Op.Cit, p.36. 
764 : Français Guillaume, E-commerce, Ecole de Commerce de Lyon, 2015,  p.31. 
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Le commerce électronique connaît une croissance très rapide du volume des transactions 
en ligne, mais dans plusieurs pays, ni droits ni taxes ne sont collectés sur ces échanges 
électroniques, ce qui représente une perte potentielle de recettes pour les Etats.  

En France à titre d’exemple, et selon un rapport du SENAT en 2010, la perte de recettes 
fiscales est estimée à 450 millions d'euros765 dans le secteur du commerce électronique.  

Une autre étude réalisée en 2009 par le cabinet Greenwich consulting avait évalué cette 
perte en France à 300 millions d’euros en 2008, et plus de 600 millions d’euros en 2014766, 
soit une évolution de 100% en 6 ans…  

Les nouveaux chiffres du SENAT publiés en 2018 parlent d’un manque à gagner de 20 
milliards d’euros par an767, notamment au niveau de la TVA, ces chiffres montrent clairement 
qu’il n’y a pas de raison de laisser passer cette forme de travail au noir768, les statistiques 
présentées par les autres pays leaders du e-commerce peuvent confirmer ces résultats…  

Aux États-Unis à titre d’exemple, et selon une estimation publiée en 2010, les pertes des 
taxes de vente non perçues sur les achats liés au commerce sur internet s’élèvent à 3,9 
milliards de dollars par année769, ces pertes peuvent atteindre des montants beaucoup plus 
importants... 

Le manque à gagner s’élève à 1,2 milliard d'euros au Royaume-Uni et à 603 millions 
d'euros en Allemagne770 à la fin de l’année 2008 selon les chiffres publiés par le journal La 
Tribune.  

Enfin, le tableau suivant présente une étude réalisée par Greenwich Consulting, l’étude 
cite le cas d'Amazon Europe, cette dernière réalise un CA de 930 millions d'euros en France, 
alors que la filiale française ne déclare qu'un CA de 25 millions d'euros, le reste est enregistré 
sous la forme de prestations de services logistiques, rémunérées par la filiale à Luxembourg, 
la même remarque peut être observée au niveau des autres pays européens.  

 

 

                                                           
765 : SENAT, Rapport d'information n° 398 (2009-2010) de M. Philippe MARINI, fait au nom de la commission des finances, 
déposé le 7 avril 2010, p.21.  
766 : SÉNAT, M. Philippe MARINI, Rapport d´information fait au nom de la commission des finances sur la fiscalité numérique, 
juin 2012,  p.23. 
767 : Le Parisien, le : 25/07/2018, Daniel Rosenweg, Nouvelles règles fiscales en vue pour les ventes en ligne. 
768 : Olivier de Wasseige, E-Commerce, e-Marketing, E-Bay: 3 Leviers de croissance pour les entreprises, Editions des CCI SA, 
Liège, 2007, p.358.  
769 : Institut économique de Montréal, Mathieu Bédard, Le dilemme des taxes de vente sur les achats en ligne, Novembre 
2015, p.1.  
770 : 20minutes, le : 07/04/10, Elsa Meyer, Le commerce en ligne spécialiste de l'évasion fiscale. 
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Tableau N°01 : Impôt sur les sociétés (IS) et cas d'Amazon Europe : répartition du 
volume d'activité et du CA déclaré par pays (En millions d'euros) 

 

Source : SENAT, Rapport d'information n° 398 (2009-2010) de M. Philippe MARINI, Op.Cit, 
p.18. 

On parle alors d’une perte de recettes de TVA de l'ordre de 100 millions d'euros771 dans 
ce cas. 

Dans le même cadre, ce type de fraude fiscale « privilégie les entreprises en ligne au 
détriment des magasins traditionnels »772 qui payent régulièrement les droits et taxes, sans 
oublier que la fraude dans ce cas « désavantagent aussi de manière significative les détaillants 
nationaux »773 qui payent les impôts et les taxes contrairement à une grande partie des e-
commerçants exerçant à l’étranger. 

Cette situation peut sérieusement « remettre en cause le principe de neutralité 
technologique de la politique douanière »774, et donc fausser le jeu de la concurrence sur le 
marché. 

Le développement de l’e-commerce représente alors un défi majeur pour les 
organisations chargées du contrôle fiscale, ces dernières doivent donc essayer de s’adapter 
aux risques et enjeux liés à ce nouveau type de commerce…  

Section 2 - Développement des transactions électroniques : risques sécuritaires 

Le développement et la diffusion du réseau internet n’a pas échappé aux réseaux 
terroristes, les organisations criminelles vont essayer alors d’utiliser les possibilités offertes 
par cette évolution pour multiplier leurs modes de financement.   

La dématérialisation des processus permet aux groupes criminels de réaliser des gains 
importants et de développer de manière continue leur chiffre d’affaires. 

                                                           
771 : Idem. 
772 : Mostafa Hashem Sherif, Op.Cit, p.487. 
773 : OMD, Ana B. Hinojosa, Le concept de commerce électronique, p.4.  
774 : Laurent Gille, Les dilemmes de l'économie numérique: la transformation des économies sous l'influence de l'innovation, 
Collection Innovation, Limoges, 2009, p.131.  
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Le développement des TIC et l’émergence du e-commerce ont encouragé la croissance de 
la cybercriminalité, les infractions commises dépassent souvent les frontières, cette situation 
peut engendrer des couts importants sur le plan social et économique… 

La croissance des ventes en ligne s'est accompagnée aussi d'un développement du trafic 
illicite sur internet, ce type de commerce illicite se trouve facilité par l’évolution technologique 
et principalement l’émergence et la diffusion de l’internet. 

Les principales marchandises illicites proposées à la vente en ligne sont notamment la 
drogue, les produits stupéfiants, les produits contrefaits, les faux médicaments et les produits 
liés au piratage informatique, autrement dit, on parle principalement des produits interdits, 
volés ou non conformes. 

I. E-commerce : vers une meilleure réalisation de l’action frauduleuse…  

Le développement des transactions électroniques peut être considéré comme un levier 
essentiel de réalisation de l’action frauduleuse sur internet… 

L’anonymat offert par internet conduit vers l’apparition et le renforcement de plusieurs 
types de fraudes en ligne, et participe dans ce cas à la diversification des sources de 
financement des groupes criminels. Le commerce en ligne peut être donc utilisé par les 
organisations terroristes pour financer leurs activités, mais il peut être aussi utilisé par les 
cybercriminels pour générer des profits exceptionnels… La croissance des transactions 
électroniques peut conduire alors vers une augmentation des menaces contre la sécurité et 
un développement de l’activité criminelle. 

A- Commerce électronique et évolution de la criminalité internationale 

L’utilisation des TIC et principalement internet « a ouvert un nouvel espace que l’on 
appelle ‘‘cyberespace’’ »775, ce dernier permet aux organisations criminelles de bénéficier 
d’une « technologie à moindre cout et d’agir depuis l’étranger sans risque d’être 
poursuivi »776, autrement dit, les cybercriminels peuvent faire mieux, avec moins…  Les 
activités criminelles et terroristes (trafics illicites, stupéfiants, espèces protégés, produits 
pharmaceutiques, propriété industrielle et intellectuelle, blanchiment d’argent…) sont alors 
facilitées par l’émergence des nouvelles technologies électroniques »777, et notamment la 
diffusion d’internet et l’émergence du e-commerce. Le cyberespace est très grand, on y 
retrouve le Web visible mais aussi le Darknet accessible uniquement à travers le réseau Tor. 

En France par exemple, et comme le montre la figure N°03, un pic d’utilisation de Tor a 
été enregistré en septembre 2013 avec 350 000 utilisateurs directs quotidiens, ce nombre a 
atteint plus de 300 000 utilisateurs directs quotidiens de Tor en 2018. 

Figure N°03 : Pic d’utilisation du réseau Tor en France entre septembre 2013 et 
décembre 2017 

                                                           
775 : Papa Gueye, Op.Cit, p.29. 
776 : Daniel Ventre, Cyberespace et acteurs du cyberconflit, Lavoisier Librairie, Paris, 2011, p.156.  
777 : Florian Bedet, Essai sur la définition d’un statut juridique de la procédure de dédouanement des envois postaux, 
Université Paris-Saclay, 2016, pp.85 et 86.  



 

 

255 

 9102 دجنبر 51العدد 
 

Source : 
Délégation 

ministérielle aux 
industries de 
sécurité et à la lutte 
contre les 
cybermenaces, État 

de la menace liée au 
numérique en 
2018, Rapport n° 2, 

Mai 2018, p.16. 

 

Toujours en France, la DGDDI a enregistré en 2012 en fret postal et express « 2,8 tonnes 
de stupéfiants (+ 86 % par rapport à 2011), 29,5 tonnes de tabacs et cigarettes de contrebande 
(- 18 % par rapport à 2011) et 1,4 million d’articles de contrefaçons (stable par rapport à 
2011) »778, dans les saisies on trouve notamment des armes, des médicaments contrefaits et 
aussi des espèces protégées. 

L’e-commerce permet aussi aux terroristes de réaliser des transactions financières sans 
laisser aucune trace, les autorités chargées du contrôle ne peuvent pas dans plusieurs cas 
déterminer l'origine des transactions, les systèmes de paiement anonymes sur internet 
peuvent représentés alors un outil efficace pour financer des activités terroristes sans prendre 
de risques…  

Les organisations terroristes peuvent gérer parfois « jusqu’à 50 000 sites de vente en ligne 
illégaux »779, plusieurs exemples peuvent être cités dans ce cadre. 

Ces groupes terroristes « détiendraient donc une part du trafic illicite sur internet qui 
servirait à financer leurs opérations, Irish Republican Army (IRA), Euskadi Ta Askatasuna (ETA), 
Hezbollah et Kurdistan Workers' Party (PKK) »780 peuvent être des exemples qui montrent 
comment ces groupes exploitent des sites e-commerce illicites pour financer leurs activités. 

B- Cybercriminalité : évolution et cout économique 

Les spécificités du canal internet favorisent le développement de la cybercriminalité 
« (anonymat, faibles barrières à l’entrée, difficultés d’application de la loi à des juridictions 
multiples) »781, les risques sur internet sont plus faibles et les couts sont beaucoup moins 
élevés. 

                                                           
778 : SÉNAT, Les douanes face au commerce en ligne : une fraude fiscale importante et ignorée, Op.Cit., p.32.  
779 : Global Security Mag, janvier 2018, Emmanuelle Lamandé, Darknets et Darknautes : les dessous du commerce illicite sur 
les réseaux virtuels. 
780 : David Décary-Hétu, Vincent Mousseau et Ikrame Rguioui, Le trafic illicite de tabac sur les cryptomarchés une nouvelle 
frontière?, Université de Montréal, Juin 2017, p.14.  
781 : EL Azzouzi Ali, La Cybercriminalité au Maroc, Editions Bishops Solutions, Casablanca, 2010, p.2.  
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La Figure suivante présente une étude sur les prix de vente de produits illégaux sur le 
darknet français, autrement dit, une image sur l’économie souterraine de la cybercriminalité 
française. 

Figure N°04 : L’économie souterraine de la cybercriminalité française : prix de vente de 
produits illégaux sur le darknet français 

 

Source : La Tribune, le : 15/09/16, Sylvain Rolland, Cybercriminalité : qui sont les escrocs 
du darknet français ? 

Les cybercriminels proposent donc une liste très variée de produits illicites, « on y trouve 
des armes discrètes vendues entre 10 et 150 euros, des armes lourdes vendues entre 650 et 
1.800 euros, ainsi que des kits d'impression d'armes en 3D, que l'on peut acquérir pour une 
poignée d'euros, le cannabis se vend entre 6 et 15 euros le gramme, mais on trouve aussi de 
la cocaïne, de l'héroïne…»782, ces produits illégaux sont présentés à des prix très compétitifs 
par rapport au commerce traditionnel. 

Les réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter et Instagram peuvent être considérés 
aussi comme des leviers essentiels de l’activité frauduleuse, ces réseaux contiennent par 
exemple des liens renvoyant vers des sites e-commerce de faux. 

En France, Symantec estimait en 2011 à plus de 10 millions les Français victimes de la 
cybercriminalité, soit une facture totale estimée à 2,5 milliards d’euros, en hausse de 38%783 
par rapport à l’année précédente. 

D’après un expert en cybersécurité de Symantec, « la cybercriminalité a encore crû en 
2014 avec 317 millions de nouveaux programmes malveillants créés au niveau mondial, soit 
près de 1 million par jour»784, on peut parler alors d’un marché en pleine expansion… 

Selon une présentation en 2008 de l’éditeur McAfee au Forum économique mondial de 
Davos, la cybercriminalité a coûté 1000 milliards de dollars au niveau mondial785, le continent 
africain est l'une des régions les plus touchées par ce phénomène… 

                                                           
782 : La Tribune, le : 15/09/16, Sylvain Rolland, Cybercriminalité : qui sont les escrocs du darknet français ? 
783 : Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, Enjeux et difficultés de la lutte contre la cybercriminalité, 
Paris, juillet 2015, Op.Cit, p.6.  
784 : Idem. 
785 : EL Azzouzi Ali, Op.Cit, p.18. 
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Sans oublier enfin, qu’on doit prendre en considération dans le calcul du coût global de la 
cybercriminalité, les coûts indirects, il s’agit notamment de la perte de confiance dans les 
services bancaires sur internet, et aussi les coûts liés à la défense, à la détection et à la 
répression. 

II. Transactions sur internet et évolution de l’activité de la criminalité organisée 

Les fraudes et trafics liés à l’exploitation d’internet sont multiples et diversifiés et leur 
ampleur se développe plus rapidement que prévu… 

L’internet a modernisé la criminalité organisée, dans ce sens, l’émergence et le 
développement du darknet ont favorisé la croissance des trafics illicites sur internet, cette 
nouvelle technologie permet de vendre, acheter et commercialiser les produits illicites 
anonymement et en toute sécurité, la tâche des autorités chargées du contrôle se complique 
alors de plus en plus. 

Dans ce cadre, le fret postal et le fret express sont de plus en plus utilisés aujourd’hui pour 
l'acheminement des marchandises illicites vendues sur internet… 

A- Marchés virtuels et évolution des trafics illicites 

Le déplacement des trafics illicites vers l’internet n'est pas quelque chose de nouveau, 
depuis l’émergence des NTIC, les cybercriminels ont utilisé les forums de discussion et les 
chatrooms pour acheter et vendre des produits illicites, ces cybercriminels sont actifs 
principalement dans le secteur du piratage informatique et les secteurs liés aux différents 
types de fraude financière.  

L’émergence et la diffusion des TIC a bouleversé l’ordre des choses786, dans ce cadre, 
internet devient un outil essentiel du commerce mondial de marchandises illicites, il 
représenterait d’ores et déjà 10 % du commerce illicite, avec une progression de 20 ou 25 % 
par an787, on peut parler alors d’un marché avec un potentiel de croissance important. 

Au niveau de l’Union Européenne par exemple, 1/3 des produits contrefaisants saisis sont 
en relation avec des réseaux de distribution sur internet788 selon les chiffres publiés par 
l’Unifab. 

Les cybercriminels utilisent aussi les médias sociaux et les sites de petites annonces pour 
commercialiser leurs produits, les pertes liées au trafic illicite sur internet sont difficiles à 
chiffrer, mais les études réalisées parlent de plusieurs millions de dollars… 

Aux Etats-Unis, le chiffre d’affaires du Silk Road (fermé par le FBI à la fin de 2013) est 
estimé par le FBI à 1,2 milliard de dollars (880 millions d'euros)789, ce chiffre était réalisé 
seulement pendant deux ans et demi d’ouverture du site. 

                                                           
786 : Papa Gueye, Op.Cit, p.27. 
787 : Centre d'Étude et de Prospective Stratégique, Les liaisons dangereuses du commerce illicite : Terrorisme et criminalité 
organisée, Avril 2018, p.3. 
788 : Unifab, Combattre le commerce illicite en ligne, 2019, p.5.  
789 : Unifab, Contrefaçon et terrorisme, 2016, p.25.  
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Les cybercriminels utilisent le darknet et les cryptomonnaies pour vendre anonymement 
des armes, « on peut acheter ou louer des moyens d’attaques, des compétences, quand elles 
ne sont pas disponibles en interne »790, la figure suivante analyse la répartition des ventes 
mondiales d’armes sur le darknet par pays en 2017. 

Figure N°05 : Répartition des ventes mondiales d’armes sur le darknet par pays en 2017 

 

Source : Centre d’analyse RAND Corporation. 

Selon les résultats de cette figure, le marché des armes sur le darknet aux Etats-Unis 
occupe la première place avec plus de 59% des ventes mondiales, on trouve ensuite le 
Danemark avec environ 13% et l’Allemagne avec 5% de ces ventes, ces chiffres montrent une 
autre fois l’importance du marché américain du commerce illicite sur internet. 

Enfin, et d’après un rapport de la Commission justice pour la faune sauvage (WJC) publié 
en 2015 sur le trafic illicite d’espèces sauvages, une valeur minimale de 445.356 dollars ont 
été échangées à travers l’internet, notamment sur Facebook791, ce qui montre le rôle que les 
NTIC peuvent jouer dans le développement du trafic de produits de la faune sauvage…  

Les cybercriminels spécialisés dans le commerce illicite d’espèces sauvages utilisent donc 
de plus en plus l’internet pour commercialiser leurs produits en ligne et réaliser des gains 
considérables…  

B- Développement des risques sanitaires en matière de fret express et postal 

La contrefaçon liée aux produits pharmaceutiques en ligne représente un choix de 
prédilection pour les cybercriminels pour deux raisons essentielles, la popularité et les prix 
élevés de ces produits. 

Ce type de commerce présente aux trafiquants de médicaments contrefaits plusieurs 
avantages, notamment la possibilité d’écouler leurs marchandises à grande échelle, à moindre 
coût et en toute sécurité… 

                                                           
790 : Daniel Ventre, Op.Cit, p.189.  
791 : L’autre quotidien, le : 12/02/19, Maina Waruru, Le trafic illicite d’espèces sauvages prospère sur internet. 
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Dans ce sens, l’OMS a estimé qu’en 2010, la contrefaçon de médicaments a généré 75 milliards 
de dollars en revenus792 pour les cybercriminels spécialisés dans ce domaine. 

Selon des études, ce type de trafic  

« serait ainsi 25 fois plus rentable que le commerce de l’héroïne et 5 fois plus que celui 
des cigarettes »793, le trafic de faux médicaments permet de gagner beaucoup d’argent sans 
prendre de risques… 

D’après l’OMD, le trafic de contrefaçon de médicaments aurait augmenté de 300% entre 
2007 et 2008 au niveau mondial794, ce qui montre le rythme avec lequel évolue ce fléau… 

L’OMS ajoute que les faux médicaments constituent 10% de marché pharmaceutique 
mondial, ce taux s’élève à 50% dans certains pays795, notamment sur le continent africain. 

Selon une autre étude de l’OMS, le taux de médicaments contrefaits en Afrique dépasse 
60%, l’étude cite par exemple, 30% pour le Kenya et notamment 70% pour l’Angola796, ce qui 
montre la dynamique que connait ce marché. 

L’utilisation des faux médicaments comporte des risques importants pour la santé des e-
consommateurs, certains de ces médicaments contrefaits s'avèrent seulement inefficaces, 
mais d’autres peuvent avoir des effets dangereux sur la santé. 

Statistiquement parlant, entre 100 000 et 1 million de personnes par an sont victimes de 
la contrefaçon de médicaments797, selon une étude menée par l’OMS. 

La Figure suivante présente les résultats d’une étude de l’IRACM publiée en 2013 sur 
l’organisation du trafic mondial de la contrefaçon de médicaments. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
792 : Claudia Thériault, La contrebande de médicaments contrefaits commercialisés sur internet : Réflexions sociopolitiques 
pour améliorer la lutte contre ce crime transnational, École supérieure d’affaires publiques et internationales, Université 
d’Ottawa, 2014, p.22.  
793 : Rocher Lauraine, Thèse : La contrefaçon des médicaments dans le monde : situation actuelle et perspectives, Université 
Claude Bernard- Lyon 1, Faculté de Pharmacie, 2014, p.53.  
794 : Idem. 
795 : Claudia Thériault, Op.Cit, p.22. 
796 : Rocher Lauraine, Op.Cit, p.62. 
797 : SANOFI, Lutte contre la contrefaçon des médicaments, Novembre 2015, p.5.  
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Figure N°06 : Organisation du trafic mondial de la contrefaçon de médicaments 

 

Source : Le Figaro, le : 25/09/13, Thomas Féat, Les médicaments contrefaits tuent 700.000 
personnes par an. 

Selon cette étude, les faux médicaments tuent 700.000 personnes chaque année798, 
l’étude de l’IRACM souligne aussi le rôle croissant du commerce en ligne dans ce cadre…   

Section 3 - Explosion du commerce électronique : le salut de l’analyse des risques… 

Le commerce électronique est devenu aujourd’hui un canal préféré par les malfaiteurs 
pour commercialiser massivement leurs produits illicites, la croissance des ventes en ligne 
apporte des risques majeurs de fraude pour les autorités chargées du contrôle, ces risques 
sont de plus en plus importants…  

Le développement de l’e-commerce représente un défi majeur pour les administrations 
des douanes, ces dernières doivent donc essayer de s’adapter aux risques et enjeux liés à ce 
nouveau type de commerce…  

Parmi ces enjeux essentiels, on peut citer notamment, la facilitation des échanges, la 
réduction des délais de dédouanement, la mise en place d’un contrôle efficace pour lutter 
contre la fraude commerciale et la sécurité de la chaîne logistique. 

Face à l’évolution continue des flux de marchandises et des techniques de fraude, la 
douane devrait mettre en place des systèmes de contrôles intelligents basé sur l’analyse des 
risques, pour pouvoir trouver un équilibre entre la nécessité de faciliter et l’obligation de 
contrôler…   

I. Gestion des risques : concept, évolution et valeur ajoutée 

Les administrations des douanes doivent faire face à l’évolution constante et continue des 
risques liés à l’émergence des transactions électronique, sachant qu’elles disposent de 
ressources de plus en plus rares, alors pour pouvoir utiliser ces ressources avec le maximum 

                                                           
798 : Le Figaro, le : 25/09/13, Thomas Féat, Les médicaments contrefaits tuent 700.000 personnes par an. 
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d’efficacité, ces administrations cherchent à appliquer des techniques de ciblage et de gestion 
des risques. 

La finalité de la démarche d’analyse des risques est double, cette démarche permet 
d’assurer des contrôles efficaces et de mettre en place parallèlement des procédures de 
dédouanement simplifiées qui participent à la croissance économique du pays. 

Autrement dit, cette démarche permet grâce à un ciblage performant des opérations 
commerciales, d’offrir de grandes facilités tout en assurant un contrôle efficace aux 
opérations susceptibles de présenter des risques élevés… 

A- Concept et évolution de la gestion des risques 

Les administrations douanières sont placées aujourd’hui sous une pression croissante 
pour contrôler l’évolution de la criminalité organisée et des risques liés au développement du 
commerce électronique tout en répondant à la nécessité de faciliter les opérations de 
commerce extérieur, il s’agit donc de trouver un équilibre entre la facilitation et le contrôle, 
autrement dit, passer vers des techniques modernes de contrôle et d’analyse des risques… 

L’OMD définit l’analyse des risques comme : « l’utilisation systématique des informations 
disponibles afin de déterminer la fréquence d’occurrence de certains risques et l’ampleur de 
leurs conséquences probables »799, elle présente alors l’analyse des risques comme un rapport 
entre la probabilité d’un événement et son incidence prévisible. 

Dans le même sens, la gestion des risques est défini par l’OMD comme : « des activités 
coordonnées des administrations visant à orienter et à contrôler les risques »800, pour arriver 
à comparer et classer par ordre de priorité ces risques. 

L’analyse des risques peut être considérée alors comme la mise en place d’un ensemble 
de procédures qui permettent d’identifier, analyser, évaluer, traiter et contrôler les risques 
douaniers. 

Ce processus permet « d’axer les activités de contrôle douanier sur les risques plutôt que 
sur des éléments ou des déclarations sélectionnés de manière aléatoire »801, ce qui permet de 
contrôler mieux avec moins de ressources…  

La gestion des risques s’attache aux événements identifiables et quantifiables, la figure 
suivante présente le champ d’application de l’analyse des risques. 

 

Figure N°07 : Gestion des risques : champ d'application 

                                                           
799 : OMD, Recueil de l'OMD sur la gestion des risques en matière douanière. 
800 : Idem. 
801 : Commission Européenne, Opérateurs Economiques Agréés : le modèle compact OEA, Bruxelles, juin 2006, p.2. 
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Source : Clémence Duray & Gatien Braeckman, Gestion des risques, Groupe Jolimont. 

L’analyse des risques permet donc de trouver le meilleur équilibre possible entre la 
sécurisation et la facilitation des transactions électroniques, puisqu'elle permet à la douane 
d'axer ses ressources sur les échanges présentant un risque élevé802, c’est dans ce cadre qu’on 
peut lire le rôle de la gestion des risques pour les administrations douanières…  

B- Analyse des risques douaniers : Valeur ajoutée et gains de productivité… 

Le travail des administrations douanières se caractérise par la nécessité de traiter de gros 
volumes d'échanges liés au développement du commerce sur internet, ces volumes évoluent 
constamment, il sera alors impossible pour la douane de vérifier tous… 

Dans ce cadre, la gestion des risques « constitue, pour les administrations des douanes, 
une manière efficace et effective de traiter de gros volumes d'échanges lorsque les ressources 
sont limitées »803, sachant que les risques évoluent aussi de manière continue…  

Une approche basée sur les risques permet à la douane de cibler plus efficacement les 
risques, d’orienter les ressources qui sont de plus en plus rares vers les domaines prioritaires, 
et de trouver un meilleur équilibre entre contrôle et facilitation. 

Selon l’OMD, cette approche permet notamment : 

 « Meilleure utilisation des ressources existantes, ou capacité à travailler avec des 
ressources inférieures ;  

 Utilisation des ressources pour les domaines présentant le plus de risques ;  
 Et amélioration de la facilitation et de la circulation des marchandises et augmentation 

des investissements étrangers ».804 

Statistiquement parlant, la figure suivante montre la transition dans le volume des 
principaux services et le nombre de fonctionnaires au niveau de la douane japonaise. 

                                                           
802 : OMC, Étude de cas sur la mise en œuvre de la facilitation des échanges : Gestion des risques, L'expérience de la 
Nouvelle-Zélande, p.11. 
803 : Idem. 
804 : OMD, Guide sur la Gestion des Risques, 2003, p.5. 
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Figure N°08 : Administration douanière japonaise: étude sur le temps nécessaire à la 

mainlevée 

Source : ministère des finances du Japon. 

Selon les résultats présentés par cette figure, la mise en place d’une démarche basée sur 
les risques a permis à la douane japonaise de travailler depuis 1999 avec un effectif quasiment 
inchangé, alors que les Déclarations d’importation ont évolué d’environ 60% en 2007 et les 
Déclarations d’exportation ont augmenté de près de 50% dans la même année, sachant que 
les recettes douanières ont évolué aussi de manière significative…   

L’application des techniques de gestion des risques permis donc aux administrations des 
douanes de « libérer la grande majorité des cargaisons (jusqu’à 80-90 % de toutes les 
importations dans la plupart des pays) »805 et d’orienter les contrôles uniquement vers les 
importations correspondant à des profils à risque déterminés. 

II. Processus de gestion des risques douaniers  
Le processus d’analyse des risques consiste à identifier, analyser, évaluer et traiter les 

risques, ce processus doit être aussi contrôlé, évalué et documenté pour pouvoir décrire 
l’ensemble du processus. 

L’analyse des risques permet notamment de quantifier les risques à travers un examen 
des sources des risques, et une évaluation des conséquences de ces évenements pour arriver 
enfin à les hiérarchiser et mettre en place des stratégies de réduction de ces risques. 

Le processus de gestion des risques consiste alors à établir d’abord le contexte de la 
gestion des risques, identifier ensuite les risques, les analyser, les évaluer et enfin les traiter 
en ordre de priorité. 

A- Identifier, pondérer et comparer les risques douaniers : 

Les risques douaniers ne peuvent pas être analysés et traités avant d’être d’abord 
recenser et identifiés de manière précise. 

                                                           
805 : CNUCED et OMD, Note Technique No. 5, Audit a posteriori, Janvier 2011. 
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Pour identifier les risques douaniers, il suffit principalement de répondre à deux questions 
:  

 « Qu’est-ce qui risque d’arriver ?  

 Comment et pourquoi cela risque-t-il d’arriver » ? 806  

Le résultat de la démarche d’identification des risques est « un registre qui documente 
les risques et garantit que la totalité de l’éventail des risques est prise en compte »807, ces 
risques seront ensuite analysés et évalués…  

L’analyse et l’évaluation des risques permettent d’identifier la probabilité que les risques 
surviennent et les conséquences liées à ces risques. 

Il s’agit comme le montre la figure N°09 d’évaluer les risques, en :   

 « Estimant la fréquence des risques ;  

 Estimant la gravité potentielle des risques (faible, moyenne ou élevée) ».808 

 

Figure N°09 : Grille d’évaluation des risques 

 

Source : OMD, 2012. 

Ces risques doivent être aussi hiérarchisés, cette étape permet de compare les niveaux 
de risques estimés avec les critères préalablement établis, pour pouvoir hiérarchiser les 
risques et dégager des priorités de gestion. 

                                                           
806 : Département du commerce international, Banque mondiale, Gestion du respect de la loi basée sur les risques : Guide 
des administrations douanières, p.11. 
807 : OMD, Recueil de l'OMD sur la gestion des risques en matière douanière, p.15. 
808 : OMD, Guide sur la cartographie des risques en matière de corruption, juin 2015, p.15. 
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B- Traitement, contrôle et documentation des risques : 

Les responsables chargés de la gestion des risques doivent « distinguer trois catégories 
de situation: soit ils n’ont aucun contrôle sur le déroulement des évènements, soit ils ont un 
contrôle direct, soit enfin ils ont un contrôle indirect »809 sur ces évènements. 

Le traitement des risques douaniers fait référence à l’ensemble des mesures prises par la 
douane face à un risque déterminé, quatre types génériques de réactions peuvent être 
appliquées810, elles sont dénommées les quatre T:  

 tolérer : risques acceptables. 

 traiter : réduire la probabilité ou la conséquence des risques. 

 transférer : transférer un risque à un tiers. 

 terminer : éviter un risque en décidant d’abandonner une activité. 

La figure suivante résume les différentes stratégies de réduction des risques, la 
prévention qui permet de diminuer la probabilité de survenance de l'événement, la 
suppression, autrement dit, abandonner une activité pour éviter un risque identifié, et enfin, 
la protection pour réduire la gravité du risque. 

 

 

Figure N°10 : Stratégies de réduction des risques 

 

Source : Clémence Duray & Gatien Braeckman, Gestion des risques, Groupe Jolimont. 

                                                           
809 : OMD ACTUALITÉS, n° 62, Juin 2010, p.20. 
810 : OMD, Recueil de l'OMD sur la gestion des risques en matière douanière, p.19. 
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Après le traitement des risques, l’étape suivante consiste à « surveiller et à examiner la 
performance du système de gestion des risques, y compris les changements qui pourraient 
l'affecter »811, il s’agit alors de contrôler et examiner l’évolution des risques traités. 

Enfin, la documentation, cette étape permet de tenir des fichiers des risques, en d'autres 
termes, disposer d’une trace écrite permettant de décrire l’ensemble du processus de gestion 
des risques. 

Conclusion :  

Le développement des transactions électroniques a eu certainement un impact positif sur 
la croissance économique, notamment grâce à la stimulation de la consommation et la 
création d’emplois, mais de l’autre côté, ce développement pose sérieusement un certain 
nombre de défis sur le plan économique, financier et sécuritaire… 

Ces risques et défis sont liés principalement au commerce électronique transfrontalier de 
marchandises de faible valeur B2C (Business to Consumer) et C2C (Consumer to Consumer). 

Les caractéristiques du commerce sur internet « (anonymat, mobilité des sites et des 
hébergeurs et morcellement des envois) ne favorisent pas les contrôles »812, ce type de 
commerce peut alors donner lieu à des infractions graves, on peut citer parmi d’autres, la 
cybercriminalité, la contrebande de marchandises, la contrefaçon de médicaments et le trafic 
de stupéfiants. 

Les fraudes et trafics liés aux échanges électroniques sont de plus en plus divers, 
complexes, mondialisés et exploitent toutes les opportunités possibles et tous les vecteurs de 
transport, aérien, maritime, routier et ferroviaire, et notamment le fret postal et express qui 
gagne du terrain ces dernières années…  

La mission des autorités douanières est devenue de plus en plus complexe, « ces dernières 
ont dû prendre en compte la dématérialisation inévitable des moyens de communication et 
du développement exponentiel du commerce électronique »813, ce type de commerce 
constitue désormais un vecteur essentiel des fraudes et trafics. 

Dans ce contexte, l'adaptation sera alors une nécessité pour l’administration des douanes 
qui devra suivre les évolutions du commerce. 

La grande partie des marchandises déclarées à la douane étaient jusqu’à la seconde 
moitié du 20éme siècle contrôlées par les agents des douanes, cependant, le rôle des 
administrations douanières est aujourd’hui en constante évolution814, notamment avec la 
mondialisation des échanges et l’évolution constante et continue des transactions 
électroniques. 

                                                           
811 : OMC, Étude de cas sur la mise en œuvre de la facilitation des échanges, Op.Cit, p.8. 
812 : Assemblée Nationale, Gaby Charroux et Éric Woerth Députés, Rapport d’information sur l’évaluation de l’action de la 
douane dans la lutte contre les fraudes et trafics, Juin 2015, p.17. 
813 : Florian Bedet, Op.Cit, p.14. 
814 : Commission Européenne, Opérateurs Economiques Agréés : le modèle compact OEA, Op.Cit, p.2. 
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Cette situation a obligé les administrations des douanes « dans le monde entier à 
repenser leurs structures, procédures, politiques et pratiques existantes »815, pour pouvoir 
faire face à l’ensemble des défis déjà cités et soutenir le développement économique.  

Les dirigeants et les cadres supérieurs des administrations des douanes sont obligés 
aujourd’hui de chercher les meilleurs résultats, sur le plan des recettes douanières, et sur le 
plan aussi de facilitation et contrôle douanier, avec des ressources de plus en plus rares… 

Dans ce cadre, les stratégies et « les méthodes traditionnelles de contrôle douanier, 
comprenant une intervention à 100 % ou la sélection de pourcentages élevés d’importations 
ou des critères de sélection purement aléatoire, ne constituent pas les meilleurs modèles en 
matière de gestion des frontières »816, ces méthodes ne permettent pas de répondre aux 
enjeux de facilitation et de sécurisation fixés par la douane 

Les agents des douanes ne peuvent pas vérifier « toutes les déclarations du fait de 
l’insuffisance des capacités par rapport à la charge de travail, même s’il le pouvait encore, cela 
ne serait ni nécessaire, ni souhaitable »817, la douane sera obligé alors d’améliorer la stratégie 
de contrôle appliquée…  

Autrement dit, il n’est ni acceptable ni inutile ni possible d’inspecter toutes les 
déclarations818, dans ce sens, les administrations des douanes modernisées utilisent 
aujourd’hui des démarches scientifiques de ciblage pour analyser et gérer les risques et cibler 
de manière précise les risques prioritaires. 

Le document sur la douane au 21ème siècle, approuvé par le Conseil de l’OMD lors de la 
session de juin 2008 à Bruxelles, a signalé la nécessité de mettre en place une démarche 
positive et dynamique de gestion douanière. 

Le troisième élément constitutif de la douane au 21ème siècle considère l’analyse des 
risques comme la composante clé d’une stratégie douanière orientée vers l’avenir. 

Dans le même cadre, les Normes contenues dans le Chapitre 6 de l'Annexe Générale de 
la Convention de Kyoto révisée peuvent représenter la base légale pour la mise en place de 
l’analyse des risques. 

Alors, il sera nécessaire dans ce contexte de « mettre en œuvre un système de "contrôles 
intelligents" dans lequel les risques seront évalués et les ressources adéquates débloquées en 
conséquence »819 pour pouvoir utiliser efficacement ces ressources de plus en plus rares. 

Ce système de contrôles intelligents basé sur une stratégie de travail ciblée et planifiée, 
remplace donc le contrôle aléatoire de documents et de marchandises. 

                                                           
815 : Direction des contributions de Maurice, Département des douanes, S.S. Purmah, Mise en œuvre de la facilitation des 
échanges en République de Maurice, octobre 2011. 
816 : OMD, Renforcement des capacités 2012, p.10. 
817 : Commission Européenne, Opérateurs Economiques Agréés : le modèle compact OEA, Op.Cit, p.2. 
818 : OMD, Cadre de normes SAFE de l’OMD, Juin 2015, p.1. 
819 : OMD, Guide sur la Gestion des Risques, 2003, p.5. 
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L’objectif de la politique d’analyse des risques « est alors d’identifier les opérateurs ou les 
personnes fiables ainsi que les envois et les transactions à faible risque »820, qui peuvent 
bénéficier d’une politique de facilitation des procédures douanières, et identifier 
parallèlement  les transactions à risque élevé qui nécessitent un contrôle rigoureux. 

L’enjeu pour la douane est de trouver le meilleur équilibre possible entre la facilitation et 
le contrôle, l’analyse des risques est alors indispensable pour les administrations douanières 
pour moins contrôler et mieux contrôler…  

 

 

  

                                                           
820 : OMD, Recueil de l'OMD sur la gestion des risques en matière douanière. 



  

 

 


