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 كلمة افتتاحية

 

بسم الله الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعني، نحمده سبحانه كام ينبغي أن يحمد، ونصيل ونسلم 

 عىل رسوله محمد وعىل آله وصحبه والتابعني . 

الدولية أن تضع بني يدي القراء والباحثني العدد السابع  واألعامل يرس إدارة مجلة القانون  …وبعد

 يتضمن جملًة متنوعًة من املواضيع التي تتكامل فيام بينها لتعالج إشكاليات آنية ومهمة.والعرشين الذي 

لقد جاء هذا العدد ليفتح آفاقًا رحبة للبحث العلمي القانوين يف مواضيع لها أهميتها البالغة يف اإلجابة عن 

ختلفة كلها اث متنوعة ومبحأ إشكاالت قانونية.وبالقاء نظرة عىل فهرس العدد، يلتقي القارئ الكريم مع 

 تتسم بالجدة.

األعزاُء نقدم لكم العدد السابع و العرشون من مجلتكم الدولية القانون و  الباحثونوها نحن أيها 

 كمإشعاعا ييضء درب متنوعة متثلأمل أن يكون مبا احتواه من بحوث ودراسات بحثية  األعامل وكلنا

جديد هو أن تغدو املجلة منرباً لآلراء واألفكار املختلفة رشط طموحنا املتجدد مع كل عدد  سبيل.الوينري 

 االلتزام باملعايري العلمية واألخالقية الضابطة للبحث العلمي يف أفق النهوض واالرتقاء به.

وننتهز فرصة وضع هذا العدد بني يدي القارئ الكريم لنتوجه بتشكراتنا لكل من تجاوب مع هذه 

 ها فتفضل بقبول االنتامء إىل اللجنة العلمية للمجلة أو فريق إدارتها، أو بإمداداملبادرة أو ساهم يف تجسيد

املجلة باألبحاث والدراسات، والله نسأل أن يجعل جهودهم وما قدموا ويقدمون يف موازين حسناتهم، إنه 

 هو الربر الررحيم.

ا هذا ، فهو ا االستمرار يف عملننسأل الله تعاىل أن يكون عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم وأن ييرس لن

الم عليكم ورحمة الله تعاىل وبركاته املوفق وهو املعني.  والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل والسر

 ل الدوليةعماواألإدارة مجلة القانون 
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 قواعد قانون حامية املستهلك بالجزائر مسؤولية املنتج بني قصور قواعد القانون املدين وتشعب

 مسؤولية المنتج بين قصور

 قواعد القانون المدني وتشعب قواعد قانون حماية المستهلك بالجزائر
 

 
بن خلدون   تيارت ) الجزائر ( -الحقوق والعلوم السياسية جامعة إ

 

جال القانون ر تعترب مسؤولية املنتجني عن منتجاتهم املعيبة من املوضوعات الحديثة التي خصها  :ملخص

، ذلك أن  أساسها يرجع  النعدام التوازن يف املعرفة والكفاءة الفنية واالقتصادية بني الوضعي بأهمية خاصة

املتعاقدين، ال سيام أمام التطور الصناعي املسارع والثورة التكنولوجية السائدة يف وقتنا هذا، خّولت للمهني أو املنتج 

ذا ما جعل ني البسطاء إدراكها وبلوغها ، وهحنكة وتجربة مل يتسن للطرف مقتني هذه املنتجات ال سيام املستهلك

جل الترشيعات تفكر بجدية يف إقرار مقتضيات والتزامات جديدة تكون من شأنها إضفاء أكرث حامية للمرضورين 

 الختيار أفضل املنتوجات من حيث ضامن سالمتها وعدم تعيبها.                                         

املرشع الجزائري وجسد املسؤولية املدنية للمنتجني عن األرضار التي تسببها منتجاتهم ويف ذات السياق سار 

املعيبة وذلك يف القانون املدين، فضال عن قانون حامية املستهلك، وجعل أحكام هاته املسؤولية كفيلة بإرساء حامية 

لية، ها، ال سيام رشوط هاته املسؤو مدنية للمرضورين، اال أنها يف الواقع حامية قارصة يف ظل عدم تبيان أحكام

                                                            ونطاقها الشخيص واملوضوعي، فضال عن طبيعتها وأساسها القانوين.

   املسؤولية املدنية، املنتج، املنتجات املعيبة، املستهلك، املرضور الكلامت املفتاحية:

 
 

Résumé de l'article: La responsabilité des producteurs pour leurs produits défectueux est 

l'un des sujets modernes que les hommes de loi ont retenu pour une importance particulière, car 

sa base est due au manque d'équilibre dans les connaissances et l'efficacité entre les 

entrepreneurs, en particulier face au développement industriel, car il était habilité au 

professionnel ou au produit avec sophistication que le parti n'a pas pu obtenir ces produits. Sa 

prise de conscience et sa réalisation, et c'est ce qui a poussé la plupart des législations à 

envisager sérieusement d'adopter de nouvelles obligations qui donneraient plus de protection 

aux personnes concernées pour choisir les meilleurs produits en termes de garantie de leur 

sécurité et de leur non-défaut. 

Dans le même contexte, le législateur algérien a défilé et a inscrit la responsabilité civile 

des producteurs pour les dommages causés par leurs produits défectueux dans le droit civil, 

ainsi que dans la loi sur la protection des consommateurs, mais en réalité il s'agit d'une 

protection mineure compte tenu du manque de clarification de ses dispositions, notamment des 

conditions de cette responsabilité, et de sa portée personnelle et objective. 

Mots-clés: responsabilité civile, produit, produits défectueux, consommateur, blessé 
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 مقدمة: 

تعد األسواق الجزائرية غنية مبختلف املنتجات التي تجعل مقتنيها يطلبها دون التفكري يف خطورتها، فالتغريات 

الجذرية التي عرفتها الجزائر يف شتى املجاالت السيام الجانب االقتصادي يف ظل اقتصاد السوق الحر، عرفت تنوع للسلع 

عل  مقتنيها ال سيام  املستهلكني منهم يقدمون إىل إبرام عقود لسد حاجاتهم ورغباتهم ، واذا وتطورها تطورا مذهال ما ج

كان اذعان هؤالء لرضورة استخدام املنتجات التي تلبي رغباته ملا توفره من أسباب الراحة والرفاهية يتم غالبا بإرادته ، فانه 

ا م وخداعهم وذلك بإغراق األسواق مبنتجات معيبة  تشكل خطر يف املقابل نجد تالعب املنتجني  مبصالحهم ومحاولة غشه

محدقا بسالمة وصحة مقتنيها بسبب تعيبها ، فضال عن املخاطر اللصيقة باملنتوج بغض النظر عن ما لحقه من عيوب، ال 

رض املنتوجات للبيع عسيام والتطور التكنولوجي الهائل وأثره يف تنوع وتعقد املنتجات عموما ، وعليه  فقد يلجأ املتدخل يف 

إىل التغايض عن سالمة وأمن مقتنيها بطرح منتجات معيبة وإيهامه مبزايا غري حقيقية يف إنتاجه أو ذكر االيجابيات وإخفاء 

االخطار التي ميكن ان يسببها استعاملها ، ولذلك وجب حامية هذا األخري باعتباره ميثل الطرف الضعيف يف العملية 

ل ة يف الربح الرسيع دفعت العديد من املنتجني  إلتباع أساليب غري مرشوعة لإلثراء الرسيع باستعامل وسائالتعاقدية ، فالرغب

 الغش والخداع املختلفة،  وتتجىل  حامية املرضورين ال سيام فئة املستهلكني يف قواعد املسؤولية املدنية للمنتجني  فلحامية 

املتعلق بحامية املستهلك وقمع الغش  واملراسيم التطبيقية ال 1 09/03بالقانون املستهلك يف مواجهة املنتج تدخل املرشع 

املحدد لرشوط وكيفيات وضع ضامن السلع والخدمات  ليحدث  26/09/20132املؤرخ يف  13/327سيام املرسوم التنفيذي رقم 

املنتوج متس  الة وجود عيب أو خطورة يفوالتي تثور يف ح تطورا يف مجال حامية املستهلك  وذلك  بتقرير مسؤولية املنتج ،

أمن وسالمة املستهلك ، غري أنه قد تتعدى هذه العيوب والخطورة املستهلك املتعاقد لتمس أشخاص آخرين مام يستوجب 

  حاميتهم.

كرر م  140ويف ذات السياق عمل  املرشع إىل سد الفراغ الترشيعي املوجود يف القانون املدين ، باستحداث نص املادة  

والذي كرس من خالله بشكل رصيح مسؤولية املنتج التقصريية عن 3 20/06/2005املؤرخ يف  05/10مبوجب القانون رقم 

، وكذا استحدث مبدأ مسؤولية الدولة عن تعويض األرضار الجسامنية يف حال 4األرضار الناتجة عن العيب يف منتجاته

ويف هذا الصدد يجب االشارة اىل ان نطاق تطبيق قواعد حامية   1ررمك 140انعدام املسؤول وذالك من خالل نص املادة 

املستهلك تقترص فقط عىل عقود االستهالك، أي متى كان املرضور له صفة املستهلك فقط ، اما اذا كان املرضور ال تتوافر 

 وحدها . واجبة التطبيقفيه صفة املستهلك كأن يكون االقتناء ألجل تجارة أو غريها فان قواعد القانون املدين هي ال

وعليه وأمام هاته الرتسانة القانونية، ويف ظل التطور العلمي الكبري الذي أدى إىل ظهور العديد من املبتكرات  

واالخرتاعات يف مجاالت الحياة املختلفة، وأمام وسائل الدعاية الكبرية السيام املكتوبة والسمعية، البرصية املستعملة من 

                                                           
 .15ةتعلق بحماةة المستهلك وقمع الغش ، ج رج ع  25/02/2009المؤرخ في  09/03القانون رقم  1

 .49، ةحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات، ج رج ع 26/09/2013  المؤرخ في 13/327 المرسوم التنفيذي رقم 2

 .44المعدل والمتمم للقانون المدني اللرةدة الرسمية العدد 02/6/2005الصادر في  05/10األمر  3

، 19/05/1998الصادر بتارةخ  98/389ةبدو أن المشرع الليائري حذا حذو المشرع الفرنسي حيث اقتبس هذه األحكام اللدةدة من القانون رقم  4

والمتعلقة بمسؤولية  05/07/1985المؤرخة في  85/374أن تم دمج التعليمة األوروبية رقم  والمتعلق بالمسؤولية عن فعل المنتلات ، بعد

 المنتج، ضمن القانون الداخلي الفرنسي. 
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لمرضور مدى  نجاعة هذه القوانني يف إرساء حامية مدنية ل ماطرح اإلشكالية التالية: ض منتجاتهم لنا أن نقبل املهنيني لعر 

من املنتجات املعيبة كفيلة بإعادة التوازن العقدي املفقود يف ظل عالقة غري متكافئة بني منتج ميتاز باملهنية والكفاءة ومقتني 

 بة عن هاته االشكالية نتناول املوضوع وفق الشكل اآليت:جاللسلعة يتسم بالضعف وعدم الدراية؟ لإل

 املطلب األول : نطاق مسؤولية املنتج 

 املطلب الثاين: رشوط مسؤولية املنتج 

 املطلب األول : نطاق مسؤولية املنتج

الخرية مبثابة اتتجىل حامية املرضورين من املنتجات املعيبة من خالل تقرير املسؤولية املدنية للمنتجني ، وتعد هذه 

، فهذا النظام  2005نظام جديد يف أحكام املسؤولية املدنية ، وذلك مبوجب التعديل الجديد للقانون املدين الجزائري سنة 

طرح العديد من املصطلحات التي تقتيض منا الوقوف عىل تحديد مفهومها ، حيث يقصد مبسؤولية املنتج تلك املسؤولية 

ري نتيجة األرضار التي تسببها منتجاته للمستهلك ، والتعويض عن هذه األرضار ، حيث يعد نظام التي تقوم يف حق هذا األخ

مسؤولية املنتج نظام مستحدث يف القانون الجزائري وهو يطرح العديد من املصطلحات التي تستوجب منا الوقوف عندها 

 ويتعلق األمر باملفاهيم التالية : املنتوج ، املنتج ، املترضر.

حاول من خالل هذا املطلب تسليط الضوء عىل التعريفات لهذه املصطلحات وذلك من خالل تقسيمه إىل ثالث وسن

 فروع نتناول يف الفرع األول مصطلح املنتوج ، ونتناول يف الفرع الثاين مصطلح املنتج ويف الفرع الثالث مصطلح املترضر. 

 الفرع األول: تعريف املنتوج

بذلك اليشء الذي يتولد عن عملية اإلنتاج سواء كان صناعيا أو زراعا أو فنيا ، ولقد اختلفت يعرف املنتوج اصطالحا 

الترشيعات حول إيجاد تعريف لهذا املصطلح ، وسنحاول من خالل هذا الفرع تسليط الضوء عىل بعض هذه التعاريف املقرتح 

 من قبل املهتمني واملتخصصني بهذا املجال.

املتعلق بحامية املستهلك  2009فرباير 25املؤرخ يف  09/03عرف القانون قانون حامية املستهلك :  تعريف املنتوج يف -اوال

املنتوج هو كل سلعة أو خدمة ميكن أن يكون موضوع منه عىل ما ييل:" 03وقمع الغش مصطلح املنتوج ، حيث تنص املادة 

قابل ون سلعة أو خدمة ، كام ميكن أن يتنازل عليه املنتج مبفيتضح من هذه املادة أن املنتوج قد يك تنازل مبقابل أو مجانا"،

 5مادي أو مجانا ، فاملنتوج يكتسب هذه الصفة مبجرد إنتاجه وليس إىل حني عرضه لالستهالك.

املؤرخ  75/58الصادر باألمر يف  6مل يستعمل القانون املدين الجزائريتعريف املنتوج يف القانون املدين الجزائري :  -ثانيا

منه ، يف القسم الثالث تحت عنوان  138مصطلح املنتوج ، وإمنا استعمل لفظ فعل اليشء يف املادة  1975سبتمرب  26 يف

املسؤولية الناشئة عن األشياء ، والتي تقوم عىل كل رضر سببه يشء مادي غري حي فيام عدا تهدم البناء ، سواء كان منقوال 

ن منقوال ، سواء كان متحركا بقوته الذاتية أو تحركه يد اإلنسان وسواء كان خطريا أو عقارا بطبيعته أو بالتخصيص ، وإن كا

                                                           
 12-11،ص 2007قادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج، دراسة مقارنة، دار اللامعة اللدةدة، اإلسكندرةة، -5

الصادر في  05/10،المعدل والمتمم باألمر 78ج.ر.ج، العدد  1975/ 26/09المتضمن القانون المدني الليائري المؤرخ في  58/75األمر رقم  6

 (.44)اللرةدة الرسمية العدد02/6/2005
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من القانون املدين الجزائري جاء واسعا وشامال للمنقول  138ولعله يظهر أن اللفظ عىل النحو الوارد يف املادة  7أو غري خطري

 8ار الغاز والضجيج الذي تحدثها الطائرة.والعقار الجامد واملتحرك ، بل يشمل أيضا حتى التيار الكهربايئ وتي

 140أدرج املرشع الجزائري مصطلح املنتوج مبوجب نص املادة  05/10لكن بعد تعديل القانون املدين مبوجب القانون 

لصناعي ايعترب منتوجا كل مال منقول ولو كان متصال بعقار ، ال سيام املنتوج الزراعي واملنتوج : " والتي تنص عىل أنه  2مكرر/

فيتضح من هذه املادة أن املرشع الجزائري  .وتربية الحيوانات والصناعة الغذائية والصيد الربي والبحري والطاقة الكهربائية"

مل يضع عند تناوله ملسؤولية املنتج تعريفا شامال ومانعا ملفهوم املنتوج ، بل اقترص عىل ذكر األشياء التي تعترب منتوجا ، وهو 

 9.من القانون املدين الفرنيس ، فيكون بذلك قد انتهج نفس النهج الذي انتهجه هذا األخري 1386/3ادة نقل عن نص امل

وعليه فان املنتوج هو مال منقول ، وبالتايل تستثنى العقارات بالطبيعة ، حيث يشرتط أن يكون املنتوج منقوال مع   

القانون  فيد املتعامل يف العقارات من أحكام مسؤولية املنتج يفاستبعاد العقارات من هذه املسؤولية ، ونتيجة لذلك ال يست

 املدين ، وتبقى العقارات بالتخصيص منتوجا إذا تم التعامل فيها بصفة منفردة ومستقلة عن العقار الذي وضعت لخدمته.

نعة، بل يتضمن ملصهذا ومفهوم املنتوج يف هذا الصدد، ال يتضمن فقط ما يعترب نتاج النشاط الصناعي، أي األشياء ا

كالخرض والفواكه ، واملحاصيل الزراعية، ومثالها سقي األشجار مبياه ملوثة ويصاب الغري برضر  10أيضا املنتجات الزراعية

نتيجة استهالك مثارها ، كام يتضمن مفهوم املنتوج كذلك تربية الحيوانات كالدواجن واملوايش كأن تصـاب حيوانات مبرض 

مثال لالستهالك ، ويتضمن املنتوج أيضا الصناعة الغذائية كصناعة الحليب ، أو العجائن ، وفضال عن ورغم ذلك يتم بيعها 

                                                                                           ذلك  يدخل يف مفهوم املنتوج الصيد البحري ، والصيد الربي ، والطاقة الكهربائية بالنسبة لرشكة سونلغاز مثال.                      

  11.وال يشرتط أن يكون املنتوج يف شكله النهايئ ، كام ال يشرتط أن يكون ملموسا حيث تعد الطاقة الكهربائية منتوجا

يب صكام يدخل يف نطاق املنتوجات  املنقول املعنوي  فترتتب مسؤولية منتج املنقول املعنوي عن الرضر الذي ي

االشخاص  نتيجة عيب بهذا املنقول ، كربامج الحساب االيل  املعيبة ، فقد يؤثر العيب  الذي يصيب برنامجا من برامج 

الحساب االيل عىل سالمة االشخاص واألموال ، ومثالها الخطأ يف التحليل الطبي من قبل جهاز يعمل بالحاسب يرتتب 

 .12ريضعليه خطأ يف وصف الدواء الالزم ملعالجة امل

ويرى بعض رشاح القانون املدين أن هذه العنارص كلها غري كافية لضبط مفهوم املنتوج يف مجال املسؤولية املدنية إذ 

يجب تحديد اإلطار أو الرشوط التي يصبح مبقتضاها املال املنقول منتوجا ، إذ لو كانت العربة بالوصف األول ، ملا كان املرشع 

                                                           
 .262، ص  2007،  2، موفر للنشر، الليائر، ط -الفعل المستحق للتعوةض -علي فياللي، االلتيامات  -7

 .642المرجع نفسه، ص -8

، 2المؤسسة الوطنية للكتاب، الليائر، ط  -مصادر االلتيام وأحكامها في  القانون المدني الليائري -محمد حسنين، الوجيي في نظرةة االلتيام  -9

 .208، ص 1985

 .5، ص   1983، االسكندرةة  ،    2ط  :دار الفكر العربي  .ها منتلاته الخطرةتسبب مسؤولية المنتج عن األضرار التي  :محمد شكري سرورــ 10

،الليائر، 14مكرر، مذكرة تخرج، لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء الدفعة 140عولمي منى، مسؤولية المنتج المدنية في ظل أحكام المادة  -11

 .11ص  ،2006

 24، ص  1998، القاهرة ،  1ط  ـ حسين الماحي ، المسؤولية الناشئة  عن المنتلات المعيبة ، دار النهضة العربية ، 12
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 ، ملنتج إىل جانب مسؤولية الحارس التي يتسع مجالها لكل األشياء التي تتسبب يف أرضار للغريبحاجة إىل تقرير مسؤولية ا

 مبا فيها املال املنقول املادي واملعنوي.

وعىل ضوء الترشيع املتعلق بحامية املستهلك من جهة القانون املقارن ، ال سيام القانون الفرنيس الذي يبدو أنه استلهم 

ي أحكام مسؤولية املنتج ، ومن جهة ثانية يتعني توفر رشط إضايف ليك يصبح املال املنقول منتوجا أال منه املرشع الجزائر 

وهو جعل املال محل تداول ، فيتحول املال املنقول من تاريخ الرشوع يف تسويقه إىل منتوج ابتداء من أول مراحل التسويق 

 هو القيام بتجارب أو فحوصات أو تحليالت أو باعتباره منوذجا، وال يتحقق رشط التسويق إذا كان الغرض من عرض اليشء 

فقط ، وال يعد اليشء املتداول يف السوق منتوجا إذا كان متداوال بدون رضا املنتج كأن يتعلق األمر برسقته مثال ، ويف جميع 

 13الحاالت يجب أن يكون املنتوج معيبا.

 الفرع الثاين : تعريف املنتج   

مسؤولية املنتج إىل جانب مصطلح املنتوج ، مصطلح آخر وهو مصطلح املنتج وهذا االخري تجاذبه قانونني يطرح نظام 

وهام القانون املدين باعتباره الرشعة العامة وقانون خاص واملتمثل يف قانون حامية املستهلك ويبدو أن تعدد املصطلحات 

و املوزع  ، ف املنتج فقد يقصد باملنتج الصانع أو املحرتف )املهني( أ من وجهة نظر الفقه والقانون يطرح إشكالية تحديد وتعري

واالنحياز إىل مصطلح ما سيعطي مضمونا خاصا ملسؤولية املنتج من حيث األشخاص ، فالنصوص القانونية التي تستعمل 

امدة األولية عىل اعتبار للفظ الصانع تسعى لحرص مسؤولية املنتج يف طائفة األشخاص القامئني بعملية التحويل الصناعي ل

أن املجال الحقيقي والخصب لدراسة هذه املسؤولية هو املنتجات الصناعية ، يف حني أن النصوص القانونية التي تستعمل 

مصطلح املنتج ، تستهدف توسيع املسؤولية لتشمل أيضا منتجي املواد األولية التي مل تخضع للمعالجة الصناعية كاملواد 

د الربي والبحري وغريها ، وأما النصوص القانونية التي تستعمل مصطلح املحرتف )املهني( فإنها ترى برضورة الزراعية والصي

 انسحاب املسؤولية إىل كافة األشخاص املتدخلني يف عملية عرض املنتوج من صنعه وإنتاجه وتهيئته وتغليفه وتسويقه.

راحل ملشاركته يف جميع مراحل اإلنتاج الشتامله عىل مختلف م " املنتج "ويبدو أن الرأي الراجح استقر عىل املصطلح 

تصادية "املنتج هو الذي يساهم يف إنتاج الرثوة االق إذ يعرف اصطالحا عىل أنه اإلنتاج ، وبهذا ليس للمنتج تعريف ثابت.

 14".بواسطة املواد الصناعية أو الفالحية أو عن طريق تحويلها 

نع أو مل يرد ذكر مصطلح املنتج وال املصطلحات املشابهة له كاملهني أو الصاين الجزائري : املنتج يف القانون املد -وال  أ

واملتضمن القانون املدين  26/09/1975املؤرخ يف  75/58املحرتف يف نصوص القانون املدين الجزائري الصادر مبوجب األمر 

رشع يف ة أساسية بالغرض الذي انرصفت إليه نية املالجزائري ، تاركا األمر للفقه والقضاء ، حيث عرفوه مسرتشدين بصف

، وهو مساءلة املنتج عن األرضار املرتتبة عىل  2005، من التعديل الوارد عىل القانون املدين يف سنة 115مكرر 140نص املادة 

 عيب يف منتوجه ، أي إلزام املنتج بضامن أمن وسالمة الغري.

                                                           
 .14،2006لحلو غنية ، محاضرات في القانون المدني ، ألقيت على طلبة المعهد العالي للقضاء ، دفعة   -13

 .265علي فياللي ، المرجع السابق ، ص  -14

تى ولو لم تربطه بالمتضرر عالقة كون المنتج مسؤوال عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه ، ح على ما ةلي: 1مكرر/ 140تنص المادة  - 15

 تعاقدةة.
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شأن لتي ظهرت أيضا يف القانون املقارن كالقانون الفرنيس والقانون املرصي بوعىل العموم فإن االختالفات املحتملة وا

تعريف املنتج تتعلق بجانبني يتمثل الجانب األول يف تحديد املنتج بالنسبة للمنتوج الذي يقتيض إنتاجه تدخل عدة أشخاص 

عملية  رسي أيضا يف حق كل متدخل يف، ومن ثم نبحث عام إذا كانت صفة املنتج قارصة عىل املنتج النهايئ ، أو أنها ت

اإلنتاج ، ويف هذا ميكن تعريف املنتج، أنه كل شخص طبيعي كان أو معنوي ، يقوم يف إطار نشاطه املعتاد ، بإنتاج مال 

منقول معد للتسويق ، سواء يف شكل منتوج نهايئ أو مكونات أو أي عمل آخر ، وذلك عن طريق الصنع أو الرتكيب ، بالنظر 

مكرر من القانون املدين الجزائري ، فقد يكون املنتج مزارعا  140نواع املنتجات التي أشارت إليها الفقرة الثانية من املادة إىل أ 

 . 16أو مربيا للموايش أو صانعا...الخ

لحالة اوعليه فإن املنتجات عديدة ومتنوعة منها الطبيعية واملصنعة ، ومنها املنتجات البسيطة واملركبة ، ويف مثل هذه 

األخرية كثريا ما يقترص عمل املنتج عىل عملية تركيب مكونات وأجزاء أنتجها غريه ، بحيث يكون لهذا الغري صفة املنتج 

بالنسبة لهذه األجزاء التي قد تكون معيبة ، مام يحدث التساؤل عن الشخص الذي تثبت له صفة املنتج هل هو منتج الجزء 

 ذي يشمل الجزء املعيب؟املعيب ، أم هو منتج املنتوج ال

وقد يتعدد املنتجون اتجاه الضحية ، ويرى بعض رشاح القانون املدين يف هذا الشأن أن تعدد املنتجني يتعارض مع 

حسن السياسة الترشيعية ، خصوصا أن هذه املسؤولية خاصة من حيث أركانها ورشوطها ، كام أنه يؤدي تعدد املنتجني إذا 

ل متدخل يف سلسلة اإلنتاج إىل اضطراب العالقات التعاقدية بني هؤالء ، غري أن انسحاب صفة انرصفت صفة املنتج إىل ك

 عملية عىل كل من ساهم يفاملنتج إىل كل املتدخلني يف هذه السلسلة حامية أكرث للضحية ، بحيث ميكننا الرجوع 

 17.اإلنتاج

ج ، وذلك النهايئ الذي توىل املرحلة النهائية يف اإلنتا ويرى جانب آخر من الفقه أن صفة املنتج تقترص عىل املنتج 

باعتباره أقدر األشخاص وأدراهم بعملية اإلنتاج وخصائص املنتوج ، وهو أيضا من يستطيع تقدير سالمة املنتوج واحتامالت 

عن املسؤولية  حوالاألخطار التي قد يوقعها ، وهو الذي يتوىل عملية عرض املنتوج للتداول ، ويف الغالب يؤمن يف كل األ 

 18عىل كل منتجاته.

يتعلق بتحديد صفة املنتج للمنتوج الذي يتوىل تسويقه شخص غري املنتج الفعيل كأن يكون هو  وأما الجانب الثاين

املنتج الظاهر ، مبعنى آخر قد يكتفي املنتج بعملية اإلنتاج ويتوىل غريه عرض املنتوج للتداول ، وقد يضع هذا األخري اسمه 

 املنتوج ، أو عالمته الصناعية ، أو أي عالمة تنسب املنتوج إليه ، وقد تتطلب صالحية بعض املنتوجات رشوطا خاصة عىل

يف نقلها أو تخزينها أو عرضها ، ويكون التاجر حينئذ هو الذي يتوىل عملية التوزيع بدل املنتج ، وتثري كذلك هذه الحاالت 

ملنتوج يحمل عالمة املوزع أو املستورد ، ومنه متتد صفة املنتج إىل كل من يظهر بهذه مشكلة تحديد املنتج ، خاصة إذا كان ا

الصفة باعتباره كذلك ، ويتعني عليه أخذ ما يراه  مناسبا أو ما يجب عليه اتخاذه من احتياطات رضورية ليتأكد من سالمة 

لو مل تحمل هذه النسبة للمنتوجات التي يستوردها و املنتجات  قبل مبارشة عملية التوزيع ، ويعترب املستورد أيضا منتجا ب

                                                           
ةعتبر منتوجا كل مال منقول ولو كان متصال بعقار،السيما المنتوج  : التي تنص على ما ةلي من القانون المدني الليائري 2/مكرر 140المادة  16

 اليراعي... والطاقة الكهربائية.

 271_272علي فياللي، المرجع السابق، ص  - 17

 .272_273المرجع نفسه، ص  - 18
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املنتجات عالمته أو اسمه ، وتنسحب صفة املنتج إىل املنتوج والوسطاء لتجنب املرضور البحث عن املنتج الفعيل وتسهل من 

 19أجل مطالبته بالتعويض عن الرضر الحاصل بسبب عيب املنتوج .

واملتعلق بالقواعد العامة  07/02/1989املؤرخ يف  89/02بالرجوع إىل القانون رقم ثانيا: املنتج يف قانون حامية املستهلك : 

منه كأحد املتدخلني يف عملية عرض  28واملادة  5لحامية املستهلك )امللغى(، نجده قد أشار للمنتج من خالل نص املادة 

تهالك وىل إىل غاية العرض النهايئ لالساملنتوج أو الخدمة لالستهالك ، والتي تشمل جميع املراحل يف طور اإلنشاء األ 

املتعلق بضامن املنتوجات والخدمات  266-90من املرسوم التنفيذي  02قبل االقتناء من طرف املستهلك ، وهو ما أكدته املادة 

و موزع د ، أ املحرتف هو منتج ، أو صانع ، أو وسيط أو حريف ، أو تاجر ، أو مستور )امللغى(، بقولها "  15/09/1990الصادر يف 

، يف حني أن املرسوم  أو الخدمة لالستهالك" ، وعىل العموم كل متدخل ضمن إطار مهنته ، يف عملية عرض املنتوج

املحدد لرشوط وكيفيات وضع ضامن السلع والخدمات أشار اىل املتدخل ،  26/09/2013املؤرخ يف  13/327التنفيذي رقم 

 وبالتايل فاملنتج هو أحد املتدخلني.

هم مام سبق أن املنتج وفقا لقانون حامية املستهلك واملراسيم التنفيذية املكملة له هو كل من يقدم منتوج أو خدمة يف

 ، هو من يقوم بجميع عمليات اإلنتاج التي تتمثل يف تربية املوايش" للمستهلك ، وعىل هذا النحو يكون تعريف املنتج 

نعه ح املوايش ، وصنع منتوج ما وتحويله وتوضيبه ومن ذلك خزنه يف أثناء صواملحصول الفالحي والجني والصيد البحري وذب

 ". ، وقبل أول تسويق له ، أو يقدم مجهودا عضليا كان أو فكريا ما عدا تسليم املنتوج

الجودة املتعلق برقابة  30/01/1990املؤرخ يف :  39-90من املرسوم التنفيذي  03و 02ويتأكد لنا هذا باستقراء نصوص املواد 

املتعلق باملراقبة الجودة  2001اكتوبر  16املؤرخ يف  01/315وقمع الغش ، هذا األخري املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم 

تبقى عىل ما هي عليه ، وعىل ضوء ما  03و 02مام يدل عىل أن املادتني  1مكرر 19مكرر و 19و 19/01وقمع الغش، يف مواد 

 القانون املدين وقانون حامية املستهلك ومختلف املراسيم التنفيذية املكملة له، يتضح أن املرشعسبق وباستقراء نصوص 

 الجزائري مل يعطي تعريف جامع مانع للمنتج ، بل اكتفى بإعطابه مفهوما عاما يرتبط بالشخص القائم بعملية اإلنتاج .

ة يقع عليه التزام بوضع منتجات سليمة  وغري معيبة ، يف العملية االستهالكي (20)وعىل العموم ميكن القول ان املتدخل

ويستوي يف ذلك املنتج أو املوزع أو تاجر الجملة أو التجزئة أو غريه، غري أن هذا االلتزام يقع بصورة رئيسية عىل عاتق املنتج 

اياها السيام يعرف كل خب، ويرجع ذلك إىل حجم املعلومات املتوفرة لديه عن السلع التي يقوم بإنتاجها ، فهو بالتأكيد 

مكوناتها وخصائصها ، وكيفية استعاملها واألخطار التي تحيط بهذا االستعامل ، فضال عن ذلك أن املنتج ميلك من الوسائل 

ما ميكنه كتابة بيانات منتجاته عليها ذاتها أو عىل غالفها ، أو عن طريق نرشة مرفقة بها ، ويف املقابل املشرتي السيام 

ينتظر من هذا الشخص قدرا كبريا ومتناسبا من املعلومات عن كيفية استعامل السلعة واالستفادة منها ، والوقاية املستهلك 

 من مخاطرها.

                                                           
 .273_275علي فياللي، المرجع السابق، ص   - 19

، «ةلب على كل متدخل...» المتعلق بحماةة المستهلك وقمع الغش نلدها تنص على أنه:  09/03من قانون  17بالرجوع إلى نص المادة  - 20

يعي أو معنوي ةتدخل في عملية عرض المنتوجات لالستهالك من نفس القانون فإن المتدخل هو كل شخص طب 07فقرة  03وباستقرار المادة 

 ، وعلى ذلك فالمتدخل قد ةكون منتلا أو موزعا أو تاجر جملة أو تليئة أو غيره.
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ر كام يطرح نظام مسؤولية املنتج إىل جانب مصطلح املنتوج ومصطلح املنتج مصطلح آخ الفرع الثالث : تعريف املترضر

 أن الثاين يتسبب بفعل منتجاته املعيبة يف إرضار املستهلك.ويتعلق األمر باملترضر وذلك عىل أساس 

حيث يعرب الفقه عن طائفة األشخاص املستفيدين من دعوى مسؤولية املنتج أو املترضرين باملدعي يف املسؤولية ، 

نستنتج من هذا ، و 21فيعرف أنه: " كل شخص ترضر من املنتوج املعيب املطروح للتداول" أو "املترضر بسبب املنتجات املعيبة"

 التعريف أن املرضور قد يكون: 

*مشرتي املنتوج من املنتج ففي هذه الحالة بإمكانه الرجوع عليه مبارشة باعتباره بائعا عىل أساس ضامن العيوب الخفية 

 ، وله أن يطلب التعويض عن األرضار التي لحقت به .

البائع ، د املتدخلني يف سلسلة اإلنتاج كاملوزع والوسيط و *املرضورين من املنتوج من غري املتعاقدين مع الصانع أو أح

 كأفراد عائلة املشرتي املتعاقد أو املستعريين له ، أو املؤجرين له.

*الغري بدون الفئتني السابقتني، كأن يلحق املنتوج املوضوع يف املكان العام أرضار ويف هذه الحالة فإن املرضور لن 

ار بيع ، وعليه أن يتمسك بالقواعد العامة للمسؤولية التقصريية للحصول عىل تعويض عن األرض تسعفه القواعد العامة لعقد ال

 .22الالحق به ويقع عليه عبء إثبات خطأ الصانع أو املنتج أو أحد أتباعه

ومن املالحظ أن األرضار التي تنتج عن فعل املنتجات املعيبة أصبحت ال تخري ضحاياها بل أن األشخاص املحايدين 

صبحوا أكرث عرضة لألخطار من املتعاقدين، كام أنه ال يجب التفرقة بني املرضورين سواء كانوا شخصا طبيعيا أو معنويا، أ 

ونجد أن الترشيعات هي بدورها قد قدمت تعريفات للمترضر يف مسؤولية املنتج ونسلط الضوء فيام ييل عىل بعض منها مبا 

 العامة أو القواعد الخاصةفيها الترشيع الجزائري سواء يف القواعد 

 مل تحدد نصوص القانون املدين الجزائري مفهوم املترضر ، ومنأوال. تعريف املترضر يف القانون املدين الجزائري : 

هنا قد تكتنف عملية تحديده صعوبات جمة ، لكن بالرغم من ذلك فإن الفقه يف الجزائر حاول اإلملام بهذا املصطلح ، 

ه وهو تعريف مقتبس من االجتهاد القضايئ بفرنسا، حيث يعرفه الدكتور عيل عيل سليامن أنه: وإعطائه تعريف خاص ب

يد وعىل العموم يبقى مصطلح املترضر بحاجة أكرث إىل التحداملسؤول عن الرضر" ،  "صاحب الحق ، يف طلب التعويض من

 إلزالة اللبس الذي يكتنفه.

امللغى  89/02تنص املادة األوىل من قانون حامية املستهلك رقم هلك: ثانيا. تعريف املترضر يف قانون حامية املست

املشار إليه آنفا بقولها: "يهدف هذا القانون إىل تحديد القواعد العامة املتعلقة بحامية املستهلك طوال عرض املنتوج أو خدمة 

لك مام تجعله اد تالزم صفة املستهاالستهالك ، فمن خالل هذه املادة يبدو أنها مل تعرف املترضر وإمنا يتضح أن صفته تك

: يهدف هذا القانون مادته األوىلجاء يف  09/03أساس الحامية القانونية ، يف حني أن القانون رقم الحاىل للمستهلك رقم 

                                                           
 5سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، الفعل الضار والمسؤولية المدنية، المللد السادس، المنشورات الحقوقية، بيروت، ط -21

 109_110ص ،1998، 

 .60قادة شهيدة، المرجع السابق ، ص   22
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حكام هذا القانون تطبق أ  تنص املادة الثانية عىل أنه :إىل تحديد القواعد املطبقة يف مجال حامية املستهلك وقمع الغش، و

 عىل كل سلعة أو خدمة معروضة لالستهالك مبقابل أو مجانا وعىل كل متدخل ويف جميع مراحل عملية العرض لالستهالك.

يف فقرتها األوىل عىل أن  املستهلك هو ذلك الشخص الذي يقتني منتوجا ألجل  03ويف ذات السياق تنص املادة 

ن فهوم الضيق للمستهلك الذي أخذ به مرشعنا يحرص الدائإشباع حاجاته الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر، ومنه فامل

املرضور فيه يف شخص املستهلك فقط ، ومن ثم وكام قيل سلفا فان نطاق تطبيق قواعد حامية املستهلك ال سيام املتعلقة 

ن الراجح يف أ  باملنتجات املعيبة ال تطبق عىل فئة املرضورين من غري االشخاص الذين ال تتوافر فيهم صفة املستهلك غري

مجال الحامية  من املنتجات املعيبة ال سيام املرضور يف كل األحوال وبغض النظر عن صفته سواء أكان مستهلكا أو مشرتيا  

متخصصا أو غريه ، يكون بحاجة اىل هذه الحامية ومن ثم  فاألخذ باملفهوم الواسع للمستهلك ليشمل بذلك املستهلك 

 ضفاء قدرا من الحامية املدنية للمرضور اليشء الذي يصبو له القانون ويتطلع له األفراد.واملشرتي املتخصص من شانه ا

 املطلب الثاين: رشوط مسؤولية املنتج

مكرر من القانون املدين الجزائري رشوط مسؤولية املنتج ومن يف حكمه، وهي مسؤولية ال تقوم  140لقد حددت املادة 

، وإمنا تقوم عىل أساس عدم كفاية األمان والسالمة يف املنتجات، وسنحاول من عىل أساس الخطأ أو عىل العيب الخفي

خالل هذا املطلب التطرق إىل هذه الرشوط من خالل تقسيمه إىل ثالثة فروع ، نتناول يف الفرع األول رشط العيب ، 

 طني.بني هذين الرش  ونتناول يف الفرع الثاين رشط الرضر، وأخريا نتناول يف الفرع الثالث العالقة السببية

 الفرع األول: وجود عيب يف املنتوج

مكرر يف فقرتها األوىل من ق م ج لتحقق مسؤولية املنتج أن يكون الرضر الحاصل نتيجة عيب  140اشرتطت املادة  

 يف املنتوج.

ح العيب يف مصطلومل يّعرف املرشع الجزائري العيب ومل يذكر العنارص التي يّقدر من خاللها ، وإن كان قد استعمل 

من ق م ج املتعلقة بضامن العيوب الخفية يف اليشء املبيع ، فإنه يعني يف هده الحالة بأن املبيع ال تتوافر فيه  379املادة 

عىل كل فيمكن و لح " العيب" يف مسؤولية املنتج. املواصفات املتفق عليها يف العقد ، وهو ما ال يتوافق مع املقصود من مصط

" عدم مطابقة املنتوج للمواصفات واملعايري التي وضعها مكرر من ق م ج بأنه 140يف املنتوج حسب نص املادة تعريف العيب 

 القانون من الناحية التقنية للمنتوج".

كعدم اتخاذ االحتياطيات املادية الالزمة فيام يتعلق بتعبئتها، أو تغليفها، إهامل التأكد من سالمة املواد األولية الداخلة   

نون حامية كام يستشف من خالل أحكام قا نتوج مثال انتهاء مدة الصالحية.  تركيبة املنتوج، وال يعترب عيبا يف امليف

منه أن العيب يلحق باملنتوج اذا مل يلبي هذا االخري الرغبات املرشوعة للمستهلك من حيث  11املستهلك ال سيام املادة 

وتركيبته ومصدره وكيفية استعامله ومخاطره وغريها ويف ذات السياق ذهب طبيعته وصنفه ومنشئه ومميزاته االساسية  

من القانون املدين اذ اعتربت املنتوج معيبا عندما ال يستجيب للسالمة   4ف 1386املرشع الفرنيس من خالل نص املادة 

نتج بااللتزام العام بالسالمة  امللقى هو اخالل امل املرغوبة قانونا اي عندما يشكل خطرا ويهدد السالمة العامة مبعنى أن العيب

 عىل عاتقه .
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فمفهوم العيب  يف املنتوج  يتجاوز الجانب التقني  املتمثل يف ضامن  اداء املنتوج  لوظائفه بصورة رصيحة اىل توفري 

ان مسؤولية فالحامية الالزمة  يف اقىص صورها  اذ كل تقصري يف ضامن عدم احداث املنتوج للرضر قد يعترب عيبا ومن ثم 

، نطوي عىل اي عيبج  وإمنا قد ال ياملنتج  تقوم بسبب  وجود عيب يف املنتوج  والعيب ال يتعلق  فقط بوجود خلل يف املنتو 

 ولكن مسؤولية املنتج تنعقد مبجرد ان تتعرض سالمة مستعمل املنتوج  للخطر .

مكرر جاءت  140املنتوج املنصوص عليها يف املادة إن عبارة " الرضر" الناتج عن عيب يف :  الفرع الثاين: حصول رضر

لرضر املادي ال سيام ا عامة ، فهذه األخرية مل تحدد طبيعة األرضار ، مام يؤدي بنا إىل األخذ بعبارة الرضر مبفهومها الواسع

ه ، وبالتايل دفيكون املنتج مسؤوال عن األرضار الجسدية ، أي كل األرضار التي تصيب اإلنسان يف جس ومنه واملعنوي.

يرتتب عليها وفاته أو إصابته بجروح أو عجز دائم أيا كان نوعه ، ويجوز للمرضور إىل جانب املطالبة بالتعويض عن الرضر 

املادي أن يطالب بالتعويض عن الرضر األديب جراء اآلالم التي أصابته بسبب الجروح أو تلك التي أصابت ذويه يف حالة 

 .23وفاته

ؤوال أيضا عن تعويض الخسائر املرتتبة عن األرضار املادية التي تلحق أموال املرضور ، غري أن القانون ويكون املنتج مس

الفرنيس وضع بعض القيود ، إذ يشرتط من جهة أن يكون املال املترضر مخصصا لالستهالك الخاص أو يستخدم يف أغراض 

ي انية هالك املنتوج املعيب ذاته ، أي األرضار املادية التتجارية أو يف مامرسة نشاط حريف أو مهني ، ويستثني من جهة ث

 التي تنص عىل ما ييل: 1386/2تلحق به ، وهذا ما نص عليه املرشع الفرنيس من خالل نص املادة 

 إن أحكام هذا الباب ترسي عىل الرضر الناشئ عن املساس بالشخص أو مبال آخر ، غري املنتوج املعيب نفسه "." 

د : يجب أن يكون الرضر الذي لحق الضحية نتيجة العيب املوجو  الثالث: عالقة السببية بني العيب والرضرالفرع 

فيتعني عىل املرضور مثل ما هو األمر يف  مكرر ق م ج ، 140باملنتوج ، وإال فال تحقق مسؤولية املنتج وفق األحكام املادة 

، عيب املوجود باملنتوجاملرضور والالقة التي تربط بني الرضر الذي أصاب كل صور املسؤولية أن يثبت عالقة السببية ، أي الع

 24فاملرضور ملزم بإثبات العالقة املادية بني الرضر واملنتوج وذلك بهدف تخفيف عبء اإلثبات عىل هذا األخري.

افرتاض وجود العيب بوحامية أكرث للضحية استخلص الفقه يف فرنسا قرينتني بشأن العالقة السببية تتعلق األوىل 

 :حيث تنص عىل ما ييل 2/ 1386/11لحظة إطالق املنتوج للتداول ، وهو ما ذهب إليه املرشع الفرنيس يف نص املادة 

، إذ كان املنتج ورغم ظهور العيب يف 10من املادة  5و 4ال يجوز للمنتج التمسك بأسباب اإلعفاء الواردة يف الفقرات " 

  25ملنتوج يف التداول ، مل يقم باتخاذ التدابري الالزمة للوقاية من آثاره الضارة ".أجل عرش سنوات بعد عرض ا

من القانون املدين الفرنيس  1386/5وتتعلق الثانية بافرتاض إطالق املنتوج بإرادة املنتج ، وذلك وفقا ملا قضت به املادة 

 داول ".نه ، وال يكون املنتج محال إال لعرض واحد للتيعرض املنتوج للتداول ، عند تخيل املنتج بصفة إرادية ع: " بقولها

                                                           
 .276علي فياللي، المرجع السابق، ص   23

 .41، ص 2005بودالي محمد، المسؤولية المنتج عن منتلاته المعيبة، دار الفلر للنشر والتوزةع الليائر،  -24

 .134، ص المرجع نفسه-25
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 خــامتـــة:

وكخامتة ملا تّم ذكره نقول أن الحياة املدنية الجديدة التي ازدادت تطورا للمنتجات وتعقدت فيها أشكالها عىل مختلف  

ة واالقتصادي، الكفاءة الفنيأنواعها كشفت عن منط جديد من عدم التوازن العقدي بني منتج أو مهني يفرتض فيه املعرفة و 

ومقتني لهاته املنتجات يف الغالب مستهلك، وال ميلك هاته الكفاءة، ومجرب عىل التعاقد يف سبيل إشباع حاجياته الشخصية 

 والعائلية، وعىل نحو ال يسمح له يف غالب األحيان اإلحاطة علام بأحسن هاته املنتجات سالمة وأكرثها جودة.

املذهل يف املجال الصناعي انتشار منتوجات كثرية ومتنوعة غالبا ما تعرض حياة املستهلك وأمواله فقد نتج عن التطور 

للخطر أو الخسارة، خاصة عندما تكون معيبة وغري مطابقة للمواصفات، وأمام عجز القواعد العامة إلضفاء الحامية الالزمة 

لية ، ومن ورائهام الترشيع السيام الجزائري إىل اقرار مسؤو لفئة املرضورين من املنتجات املعيبة، اهتدى الفقه والقضاء

مكرر من القانون املدين لتحديد مسؤولية املنتج عن املنتجات املعيبة دون   140املنتجني عن منتجاتهم املعيبة فجاءت املادة

خطري، ومل تبني ملنتوج التحديد ألحكام هذه املسؤولية وال رشوطها ، فتطرقت للمنتوج املعيب بصفة شاملة مبا يف ذلك ا

أساس هاته املسؤولية وال أثارها، ويف ذات السياق جاءت أحكام قانون حامية املستهلك واملراسيم التنظيمية له، وتضمنت 

 مسؤولية املنتجني عن منتجاتهم املعيبة ، لكن دون تبيان ألحكام هاته املسؤولية 

بي ري اىل وجود خطأ من املنتج يتمثل يف عدم طرح منتوج سليم يلولو أن مصطلح املنتج املعيب له من الداللة ما يش

 الرغبة املرشوعة للمستهلك، وعىل كل وما ميكن قوله وااليصاء به يف هذا املقام يتمثل فيام ييل :

ـــ رضورة عدم حرص تطبيق قانون حامية املستهلك ال سيام يف مجال املسؤولية عن املنتجات املعيبة عىل فئة 

كني واتساع نطاق تطبيقه عىل كل املرضورين من املنتجات املعيبة، بغض النظر عن صفته سواء اكان مستهلكا عاديا املستهل

 أو متخصصا أو ميارس نشاطا تجاريا، ويف ذلك حامية أكرب لفئة املترضرين .

ـــ نرى رضورة تجسيد أحكام املسؤولية عن املنتجات املعيبة ال سيام التزام املنتج بوضع منتوج سليم  يرتتب التعويض 

عن كل اخالل بهذا االلتزام ، وتبيان االطار املفاهيمي، السيام النطاق الشخيص بتوضيح صفة املنتج واملتدخل ، وكذا 

 وضوعي من خالل تبيان املنتجات املعيبة واملقصود بها . املرضور  باإلضافة اىل تحديدا النطاق امل
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 الحامية القانونية للخرباء القضائيني

 

 الحماية القانونية للخبراء القضائيين

 

 
 أستاذ محاضر'أ'، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مخبر القانون والتنمية

 جامعة طاهري محمد، بشار، الجزائر

 

 :مستخلص

، مدى الحامية القانونية التي توفرها النظم القانونية املختلفة للخرباء القضائيني بيانيهدف هذا البحث إىل 

عىل اعتبار أنهم يؤدون أدوارا خطرية  ضمن مسار الخصومة ، فالقايض قد تعرتضه مسائل فنية ال يستطيع أن يبث 

حظة سيكون ويف هذه الل. يةفيها برأيه الشخيص، ما يضطره إىل اإلستعانة بأحد الخرباء لفهم هذه املسألة الفن

الخبري محط نظر أطراف الخصومة ، ويف مواجهة حقيقية مع أطراف قد يكون بعضهم مجرمني ليسوا عاديني ، 

فهم ميتلكون القوة والنفوذ والسلطة التي سيستخدمونها حتام للدفع باتجاه أن يكون تقرير الخبري يف صالحهم، 

جدا، فإما اإللتزام بأداء عمله وفقا لألصول املهنية واألخالقية أو اإلنحراف ما يجعل هذا األخري أمام خيارات صعبة 

ة الثقيلة إن أداء هذه املهم. عن القيم املهنية ورشفها والوقوع يف املحظور وارتكاب ما يغري مسار الحقيقة والعدالة

ثري من تلفة وهو ما أدركته الكوالصعبة يحتاج أن يكون صاحبها محاطا مبجموعة من أدوات الحامية القانونية املخ

النظم القانونية التي وضعت مجموعة من أدوات الحامية القانونية للخرباءتنوعت بني حامية جنائية وأمنية ووظيفية 

 .وكذا حصانة قضائية وتعويض عن األرضار

 كلامت دالة: خربة، حامية قانونية، التأثري عىل الخرباء، التعويض، الحصانة القضائية.

 

Résumé : 

Cette recherche vise à expliquer la protection juridique des experts judiciaires, car ils jouent 

des rôles dangereux dans la voie du contentieux, car le juge peut rencontrer des problèmes 

techniques dans lesquels il ne peut pas transmettre son opinion personnelle, ce qui l'oblige à 

recourir à un expert pour comprendre ce problème technique. En ce moment, l'expert sera le 

centre d'intérêt des parties au différend, et dans une véritable confrontation avec des parties, 

dont certaines peuvent être des criminels qui ne sont pas ordinaires. Pour effectuer son travail 

conformément aux principes professionnels et éthiques, ou pour dévier des valeurs 

professionnelles et les honorer, tomber dans les interdictions et commettre ce qui change le 

cours de la vérité et de la justice. L'exécution de cette tâche lourde et difficile nécessite que son 

propriétaire soit entouré d'un ensemble d'outils de protection juridique différents, ce qui a été 

réalisé par de nombreux systèmes juridiques qui ont développé un ensemble d'outils de 

protection juridique pour les experts qui varient entre la protection pénale et la protection et la 

protection fonctionnelle ainsi que l'immunité judiciaire et l'indemnisation des dommages. 
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 : مقدمة

أن يلم بكافة العلوم إملاما كافيا، لذلك أجاز املرشع للقضاء من أجل ال ميكن إلنسان مهام زاد علمه واتسعت مداركه 

واإلسرتشاد برأيهم يف املنازعات القضائية ذات  البث يف النزاعات بشكل سليم يحقق العدالة ، اإلستعانة بأهل اإلختصاص

م األخرى ، ع يف العلو فالقايض شخص متخصص يف العلوم القانونية ، ويفرتض فيه سعة اإلطال .  )26(الصلة باختصاصهم

بيد أن تعدد وتعقد هذه املعارف والعلوم جعل من إملام شخص واحد بها أمرا مستحيال ، فكان البد للقايض من أن يستعني 

 . )27(يف كل مسألة فنية بخربة أهل الفن والصنعة يف مختلف أنواع املعارف واإلختصاص

 قدم العلوم وتشعبها ، فقد يكون موضوع النزاع مسألة فنية منوقدإزدادت أهمية الخربة يف العرص الحارض نتيجة لت

مسائل الطب أو الهندسة أو الزراعة أو املحاسبة أو غري ذلك من الفنون التي ال يدركها القايض فيلجأ إىل تكليف خبري 

 كام. (28)عدل  اللفحص املوضوع وإبداء رأيه لدى املحكمة ، فيبني القايض حكمه عىل أساس من وضوح الرؤية مبا يحقق 

انعكست أهمية الخربة عىل العلوم الجنائية، وما يتصل بها من وقائع تتعلق بالجرمية ونسبتها إىل املتهم وتعني السلطات 

فقد تعرتض الدعوى الجنائية مسائل فنية ال يستطيع القايض أن يشق .(29)القضائية عىل أداء رسالتها يف توزيع العدالة

برأيه الشخيص نظرا الحتياجها إىل تخصصات علمية ال تتوافر لديه، كتقرير أسباب األسباب املؤدية الطريق فيها أو يبث 

لوفاة املجني عليه ، أو التعرف عىل املواد السامة ، أو كشف مواطن التزوير ، وغري ذلك من املسائل الفنية التي ال تقع تحت 

 .(30) حرص والتي يتعني الرجوع فيها إىل الخربة والخرباء

فالخربة القضائية من أهم اإلجراءات املساعدة للقايض يف اإلثبات، والتي يأمر بها يف ظروف خاصة ورشوط معينة 

بقصد إجراء تحقيق يف مسائل فنية من طرف األشخاص ذوي املعارف الخاصة يك يستطيع الحكم يف القضية بضمري 

ه ملعالجة املسائل التي تنشأ يف القضية يكون عىل األرجح ل كام أن رأي الخبري الذي تعينه املحكمة املختصة.(31) مرتاح

أهمية كبرية يف تقييم املحكمة لهذه املسائل، فقد يؤدي غياب الحياد من جانب الخبري إىل انتهاك مبدأ تكافؤ وسائل 

وعي إىل وموض ،وبالتايل يتعني أن ال ينحاز الخبري إىل أي طرف ، ويكون مسؤوالً عن تقديم رأي خبري نزيه(32)الدفاع

 .(33) املحكمة

                                                           
القضائية ودورها في اإلثبات، مللة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، عبد الرزاق أحمد الشيبان، إجراءات الخبرة  – )26(

 .421، ص 15المللد الرابع، العدد 

 ،حسن جوخدار، أصول المحاكمات الليائية، الليء الثاني، منشورات جامعة حلب، مدةرةة الكتب والمطبوعات اللامعية، سورةا، بدون سنة النشر - )27(

 140، ص 2018أبرةل  14.عي الدةن الماحي، الخبرة القضائية في المنازعات اإلدارةة، مللة محاكمة، عدد 148طبعة، ص  بدون

 . 277، ص 2002، 1ع ، 16)العلوم اإلنسانية(،المللد مللة جامعة النلاح لألبحاث اإلثبات بالمعاةنة والخبرة في الفقه والقانون، جمال الكيالني،  -( 28) 

 .  182، ص 1994علي محمد جعفر، مبادئ المحاكمات الليائية، المؤسسة اللامعية للدراسات والنشر والتوزةع، بيروت، الطبعة األولى،  -( 29) 

ثبات . وانظر: محمد زكي أبوعامر، اإل348، ص 2006برهامي أبو بكر عيمي، الشرعية اإلجرائية لألدلة العلمية، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  - (30)

 .186في المواد اللنائية، الفنية للطباعة والنشر، اإلسكندرةة، بدون سنة النشر، بدون طبعة، ص 

 .01، ص2014الرحيلي، محمد غالب ، الخبرة في المسائل الليائية، رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط، األردن،  -(  31) 

ة للعدالة اللنائية خالل الفترات الالحقة للصراع، المللد الثاني، القوانين النموذجية لإلجراءات فيفيان أوكونر، كوليت روش، القوانين النموذجي -(  32) 

 .237، ص 2011اللنائية، مطبعة معهد الوالةات المتحدة للسالم ، واشنطن، 

ؤسسات الدةمقراطية وحقوق اإلنسان، منظمة األمن والتعاون، المدونة القانونية لحقوق المحاكمة العادلة الدولية، منشورات مكتب الم -(  33) 

 .91، ص 2013
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ا ويزداد األمر تعقيد. إن أداء هذا الدور الهام و الخطري من طرف الخبري سيجعله بال شك محط نظر أطراف الخصومة

حينام يتعلق األمر بخربة مرتبطة بجرمية من الجرائم الخطرية كالجرمية املنظمة والجرائم الفساد واإلرهاب حيث يكون 

حقيقية مع مجرمني ليسوا عاديني ، فهم ميتلكون القوة والنفوذ والسلطة التي سيستخدمونها حتام للدفع الخبري يف مواجهة 

باتجاه أن يكون تقرير الخبري يف صالحهم ما يجعل هذا األخري أمام خيارات صعبة جدا، فإما اإللتزام بأداء عمله وفقا 

م  ، وحياته ، أو حياة أحد أفراد عائلته، أو اإلنحراف عن القيلألصول املهنية واألخالقية حتى ولو عىل حساب أمنه الشخيص

 .املهنية ورشفها والوقوع يف املحظور وارتكاب ما يغري مسار الحقيقة والعدالة

إن ما يالحظ من خالل األنظمة والقوانني املنظمة ألعامل الخربة القضائية يف الترشيعات املقارنة  أنها تركز بصفة 

جراء اإلخالل بأداء أعامل الخربة  ، مع (34)ات امللقاة عىل الخرباء واملسؤولية التأديبية وكذا الجنائية لهمكبرية عىل الواجب

غياب كبري ألدوات ووسائل الحامية التي مل تتطرق إليها ، وهو ما يبدوا بصورة جلية  من خالل تفحص أنظمة الخربة يف 

لتساؤالت حول الضامنات التي تجعل الخبري يؤدي مهامه عىل أحسن ،ما يطرح العديد من ا(35)العديد من الدول العربية

وجه، دون خوف أو ترهيب ودون اإلنصياع للمؤثرات التي قد تجعله يحيد عن أداء مهامه الجسيمة، خاصة أن القضاء أصبح 

 .تلف مناحي الحياةمخيعتمد بصورة كبرية عىل أعامل الخربة إنطالقا من التطورات العلمية الهائلة التي فرضت نفسها يف 

لقد أدركت مختلف األنظمة القانونية  خطورة املهام امللقاة عىل عاتق الخرباء القضائيني وخصوصا يف القضايا الخطرية، 

لذلك سعت إىل إيجاد أدوات متنوعة كفيلة بحامية هؤالء الخرباء حال أدائهم ملهامهم، وقد تجىل ذلك من خالل وضع 

نائية ، إىل حامية ج حصانة قضائية وية هذه الطائفة من املتعاونني مع أجهزة العدالة تنوعت بينمجموعة من األحكام لحام

 .حامية وظيفية وكذا أمنية ووصوال إىل إقرار التعويض عن اإلعتداءات التي يتعرضون لها يف بعض الحاالت

 :يسعى هذا البحث إىل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية

 اءالقضائيني، وما هي مظاهرها؟ما هي وسائل حامية الخرب 

 ما موقف املواثيق الدولية والترشيعات العربية من مسألة حامية الخرباء القضائيني؟

ار لخرباء القضائيني أهمية كربى يف سياق تحقيق العدالة، وذلك بالنظر إىل األدو ليكتيس موضوع الحامية القانونية 

لتي ، وخصوصا عرصنا الحايل الذي أصبح عرصا تقنيا بامتياز، تلك التقنية ااملهمة والخطرية التي باتت ملقاة عىل عاتقهم 

أصبحت سالحا ذو حدين يستخدمها الجميع فيام يخدم مصالحه ، إن عىل مستوى املعامالت املدنية مبختلف صورها 

                                                           
ةلدر القول أن الخبير القضائي كما ةؤدي دورا مهما وإةلابيا في الدعوى، فال شك في أنه وبصفته إنسانا غير معصوم من الخطأ قد ةقع  -( 34) 

بة، أو إحداث تيوةر في المستندات التي سلمت إليه، في المحظور ، وةرتكب أفعاال ملرمة على غرار تقدةم تقرةر خبرة كاذب أو تأدةة شهادة كاذ

في  ضائيأو إفشاء تقرةر خبرة ألحد الخصوم... وغيرها من اللرائم للميةد أنظر: إبراهيم سليمان زامل القطاونة، المسؤولية الليائية للخبير الق

 .2014، 3، ملحق 41علمي ، جامعة األردن، المللد نطاق خبرته، دراسة مقارنة، مللة دراسات علوم الشرةعة والقانون، عمادة البحث ال

بتنظيم أعمال  2017( لسنة 16قانون رقم )، المملكة األردنية الهاشمية. ال  2018( لسنة 35نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم)أنظر: -( 35) 

بإصدار  2002/  77المحاكم لدولة اإلمارات. قرار وزاري رقم تنظيم الخبرة أمام   في شأن 1974( لسنة  8الخبرة القطري.القانون اتحادي رقم ) 

 الئحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم لسلطنة عمان.

 

 



 2020 أبريـــــــــــل 27 ددـــالع                                                                                                                                                                                                                                                     مجلة القانون واألعمال الدولية

28 

ني من جوع إىل املتخصصوأشكالها، أو مجال ارتكاب الجرائم، لتطرح أمام القايض يف نزاعات معقدة ال ميلك معها إال الر 

الخرباء ملساعدته يف فهمها والتبرص مباهيتها ، وهنا يكون الخبري أمام مسؤولية كبرية للعمل وفق أصول العدالة دون الخوف 

من اإلنتقام أو الرتهيب الذي قد يتعرض له ، وال تتحقق هذه النتيجة إال من خالل ضامنات وأدوات حامية قوية تحقق له 

 .يع النواحي الشخصية والوظيفيةاألمان من جم

ومن جهة أخرى نجد أن  نظم العدالة القانونية قد أولت أهمية كربى ملختلف أطراف الدعوى من ضحايا وشهود، حيث  

أقرت الكثري من التدابري الحامئية لهم ، فإن األمر يقتيض أيضا إحاطة الخرباء القضائيني مبستوى كاف من الحامية ، ألن 

 .لة مسألة متداخلة ومتكاملة تقتيض مراعاة املركز القانوين لجميع املتدخلني يف العملية القضائيةتحقيق العدا

كز هذه الدراسة عىل توضيح بعض املفاهيم املرتبطة بالدراسة من خالل املبحث األول، ثم بيان صور الحامية تسرت و 

 القانونية للخرباء يف املبحث الثاين،لنصل إىل خامتة البحث.

 املبحث األول: اإلطار املفاهيمي للدراسة

نتطرق من خالل هذا املبحث إىل إعطاء مفهوم الخربة وأهميتها، وحامية الخرباء يف اإلتفاقيات الدولية والعربية     

 من خالل املطالب التالية.

 املطلب األول: مفهوم الخربة

ية، وهو ري مع بيان أهميتها يف نطاق الدعوى الجزائيقتيض بحث مفهوم الخربة التطرق إىل تعريفها وكذا تعريف الخب

 ما سنتطرق إليه من خالل الفروع التالية

 الفرع األول: تعريف الخربة

 ملصطلح الخربة داللة لغوية ، وكذا داللة إصطالحية نوردها تباعا  

ة  األمر أي علمه. والخرب : الخربة يف اللغة من َخرُبَ اليشء، أي عرف خربه عىل حقيقته، ويقال خربَ الخربة لغة –أ 

واملخربة ، العلم باليشء كاإلختبار والتخرب، واستخربه سأله الخرب كتخربه، وخرًبه تخبريا أخربه، وقولك ألخربن خربك ، أي 

 .(36)ألعلمن علمك وقيل أن الخربة هي العلم ببواطن األمور 

نية تقوم عرقها البعض بإنها إجراء تحقيقي واستشارة فتعددت تعريفات الفقه للخربة ، فقد الخربة يف اإلصطالح:  –ب 

بها املحكمة بقصد الحصول عىل معلومات رضورية عن طريق أهل اإلختصاص وذلك للبث يف املسائل التي يستلزم الفصل 

 قايض أو الخصم بأشخاصوعرفت الخربة أيضا بأنها " استعانة ال.         )37(فيها أمورا علمية أو فنية ال تستطيع املحكمة اإلملام بها

مختصني يف مسائل يفرتض عدم إملام القايض بها للتغلب عىل الصعوبات الفنية أو العملية التي تتعلق بوقائع النزاع ، وذلك 

                                                           
ملد الدةن محمد بن ةعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، تحقيق محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزةع، الطبعة  – ( 36) 

. وانظر أةضا: إبراهيم أنس وآخرون، المعلم الوسيط، ملمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، مصر،الطبعة الرابعة، 382، ص 2005الثامنة، 

 .214، ص 2004

 .378، ص 2005،  3حسن صادق المرصفاوي، شرح قانون اإلجراءات والمحاكمات الليائية الكوةتي، مكتبة الفالح، الكوةت، ط  -( 37) 
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. فالخربة وسيلة علمية وفنية للبحث عن )38(بالقيام بأبحاث فنية وعملية واستخالص النتائج منها يف شكل رأي غري ملزم

واإلختصاص ممن يختارهم القضاء إلبداء رأيهم يف مسألة تتعلق بإثبات وقائع  ا يقوم بها أهل الفن والصنعةاألدلة وتقديره

 .)39(الدعوى

ومن هنا كانت الخربة وقفا عىل األخصائيني من أهل الخربة مثل الخربة يف اكتشاف التزوير ، أو الخربة الهندسية أو 

ة يف اإلتصاالت ، وهي دليل مستمد من العلم والخربة و املنهج املتبع، وليس مجرد الخربة الطبية أو الخربة املالية أو الخرب 

اإلدراك بالحواس كام هو الحال يف الشهادة ، وهو ما يستلزم أال يعرض الخبري رأيه الفني إال مشفوعا بالضوابط الفنية التي 

 .)40(اعتمد عليها حتـــى تطمنئ املحكمة إىل تقريره

 ف الخبريالفرع الثاين:تعري

 نتطرق إىل تعريف الخبري لغة ثم اصطالحا

. مه وذو الخربة الذي يخرب اليشء بعل. العامل مبا كان وما يكون: الخبري أسم من أسامء الله عز وجل الخبري لغة:  –أ 

ي فاْسأَْل بِه َخِبرياً ؛ أَ : وقوله تعاىل . وَخرَبُْت األَمَر أَْخرُبُُه إِذا عرفته عىل حقيقته . )41("فاسأل به خبريا" ويف التنزيل العزيز 

. ء بعلمهالذي يَْخرُبُ اليش: والَخِبرُي . عامل بالَخرَبِ : املُْخترَِبُ املَُجرُِّب ورجل خابر وَخِبري : والخاِبُر . اسأَل عنه خبرياً يَْخرُبُ 

 .)42(العامل :والِخبْرُي 

الذي يتخصص يف أحد فروع العلوم أو الحرف، ويتعمق  ميكن تعريف الخبري بأنه الشخصالخبري اصطالحا:  –ب 

يف تخصصه بحيث يصبح عىل إملام بكامل التفصيالت الدقيقة بصورة تؤهله إلبداء الرأي الصائب يف أي مشكلة متصلة 

. فهو كل شخص توافرت لديه معرفة علمية أو فنية لتخصصه يف مادة معينة ، )43(بفرع تخصصه تطرح عىل بساط البحث

 .44عني به عضو السلطة القضائية لتقدير املسائل الفنيةويست

ويف املجال الجنايئ يقصد بالخبري الشخص الذي ميكن للقايض اإلستعانة به لإلفادة بخرباته ورأيه الفني حول األمور 

وإذا  .)45(قيدتهعاملتصلة بالجرمية والتي يحتاج تقديرها إىل معرفة فنية أو دراية علمية ، ويستند عليها القايض يف تكوين 

كانت الترشيعات ال تهتم عادة بإعطاء التعاريف، فإننا نجد  البعض منها قد أورد تعريفا للخبري ، كام هو الحال بالنسبة 

املتعلق بحامية الشهود والخرباء واملخربين   2017لسنة  58ثانيا من القانون  -1للمرشع العراقي الذي عرف الخبري ضمن املادة 

                                                           
. وانظر أةضا فهد بن نافل بن عبد العيةي 9، ص 1995، 1ةدي، الخبرة في المسائل المدنية والليائية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط علي الحد -( 38) 

 وما ةليها. 73، ص 2016الصغير، اإلستعانة بأهل الخبرة في القضاء، مللة قضاء، جامعة اإلمام محمد بن سعود، العدد السابع، 

 .147، المرجع السابق، ص حسن جوخدار  - )39(

 .555، ص 2016،  10أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون اإلجراءات اللنائية، الكتاب األول، دار النهضة العربية، القاهرة، ط   -  )40(

 .215،  ص 2004،  4إبراهيم أنس وآخرون، المعلم الوسيط،  ملمع اللغة العرةة، مكتبة الشروق الدولية، مصر، الطبعة  - ( 41) 

 227، 226، دار صادر للنشر والتوزةع، بيروت، المللد الرابع، بدون سنة النشر، ص أبي الفضل جمال الدةن محمد بن أكرم ابن منظور، لسان العرب -( 42) 

 .25، ص 2009د الخالق الصلوي، حلية الخبرة في اإلثبات اللنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، عب - )43(

 .963إبراهيم سليمان زامل القطاونة، المرجع السابق، ص  - 44

كلية الحقوق والعلوم لميةد من التفاصيل حول مفهوم الخبرة أنظر لمرةني سهام الخبرة القضائية في المواد الليائية، أطروحة دكتوراه،  - )45(

 وما ةليها. 78، ص 2014السياسية، جامعة تلمسان، 



 2020 أبريـــــــــــل 27 ددـــالع                                                                                                                                                                                                                                                     مجلة القانون واألعمال الدولية

30 

عليهم بأنه " الشخص الذي له الخربة الفنية يف تقدير مادي أو ذهني من أصحاب الفن واإلختصاص يف مسألة واملجني 

فنية ال يستطيع القائم بالتحقيق يف الجرمية معرفتها مبعلومات خاصة ، سواء أكانت تلك املسألة الفنية متعلقة بشخص 

 .)46(ا وآثارهااملتهم أو جسم الجرمية أو املواد املستعملة يف ارتكابه

املتعلق بحامية املبلغني والشهود واملخربين  2014لسنة  62ونفس األمر سار عليه املرشع األردين ضمن النظام رقم 

، يف مادته الثانية  بقوله" الخبري هو الشخص املكلف بتقديم تقرير خربة يف واقعة فساد". وما (47)والخرباء يف قضايا الفساد

أنه قرص تعريف الخبري عىل مجال ونطاق الجرائم املرتبطة بهذا النظام وهي جرائم الفساد التي يالحظ عىل هذا التعريف 

شمل الخرباء فيها بالحامية القانونية دون غريهم من الخرباء يف القضايا األخرى التي ال تدخل ضمن نطاق ومجال تطبيق 

 هذا النظام.

 الفرع الثالث: أهمية الخربة

أهمية قصوى تتجىل من نواح عدة، إن عىل مستوى القضاء املدين أو الجزايئ ميكن إيرادها  تكتيس الخربة القضائية

 كام ييل:

تعترب الخربة طريقا هاما من طرق اإلثبات التي يحتاجها العمل القضايئ كلام عرضت يف النزاع املطروح مسألة  -أ 

 عارف الخاصة ، من أهل املعرفة املتخصصني يفيتطلب حلها معرفة معلومات فنية وذلك بالرجوع إىل األشخاص ذوي امل

، السيام يف مواجهة التطور التقني يف شتى املجاالت ، و تقدم العلوم والفنون مبختلف (48)علم من العلوم أو فن من الفنون

هذه  فروعها ، وبروز التخصصات يف الفرع العلمي الواحد ، ما أوجب عىل القضاء الرجوع إىل أهل الخربة املتخصصني يف

 .(49)العلوم والفنون

 .(50)تفــــيد الخربة يف إثبات وقوع الجرمية أو نسبتها إىل املتهم أو يف تحديد مالمح شخصيته اإلجرامية –ب

الخربة يف حقيقتها نوع من أنواع املعاينة التي ال تحصل مببارشة املحكمة وإمنا بوساطة أهل اإلختصاص، ولهذا  - ج

ية ألنها تتم ممن يتوافر لديهم كفاءة فنية خاصة غري متوافرة لدى القضاة، فالقايض شخص يطلق عليها املعاينة الفن

متخصص يف العلوم القضائية والقانونية وال ميكن له اإلملام بباقي العلوم والفنون لكرثة تنوعها وتعددها فكان لزاما عليه أن 

نياً عىل م إلبداء رأيهم فيها ليكون الحكم القضايئ مبيستعني بذوي اإلختصاصوالصنعة يف مختلف أنواع املعارف والعلو 

أساس من الوضوح، فيؤخذ برأي األطباء يف قضية طبية ، واملهندسني يف قضية هندسية، وبرأي خرباء الخطوط عند مضاهاة 

عرفة ملالخ، هذا فضالً عن املختربات العلمية التي يقوم عليها أخصائيون … وهكذا … بعضها ببعض للكشف عن التزوير

حقائق األشياء املتنازع عليها كمختربات الطب الرشعي وما تقوم به من عمليات تحليل لتحديد أسباب الوفاة. وتحليل الدماء 

                                                           
 .2017-5-2، بتارةخ، 4445الوقائع العراقية، العدد  -(46) 

 .3100، ص 2014 -05 -15، بتارةخ، 5276اللرةدة الرسمية األردنية، رقم  -(47) 

 .73لمرةني سهام، ، المرجع السابق، ص -(48) 

 .89لمرةني سهام، المرجع نفسه، ص   - (49) 

 .1044أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون اإلجراءات اللنائية، المرجع السابق، ص  - (50)
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وفحص البصامت والكتابات واملالبس ملعرفة أصحابها، وفحص الحرائق ملعرفة أسبابها والقنابل ملعرفة مصدرها، حتى 

 .(51)ن ماهيتها وتركيبها وأثرها مختربات فحص الرتاب والحجارة لبيا

تقدم لنا الخربة التفسري املنطقي لكيفية حدوث الواقعة يف كثري من الجرائم الغامضة مبينة األدوات املستخدمة  –د 

، كام تساهم الخربة يف تحقيق مدى صحة ادعاء املجني عليه أو املبلغ عىل (52)فيها ، والسبل التي سلكها الجاين لتنفيذها

يات املعاينة التي يقوم بها الخبري الفني ملرسح الجرمية، حيث يتحقق من مدى مطابقة تلك اإلدعاءات لواقع ضوء معط

 . (53)املعاينة من عدمها

  املطلب الثاين: حامية الخرباء يف اإلتفاقيات الدولية

 الحامية القانونية توفريتضمنت العديد من املعاهدات واإلتفاقيات الدولية نصوصا قانونية وتوصيات تقيض برضورة 

للخرباء الذين أضحت مشاركتهم يف التحقيقات القضائية مهمة ال مفر منها، خاصة تلك املتعلقة بالجرمية املنظمة والفساد 

واإلرهاب، وملزيد من التفصيل يف هذه املسألة نتطرق إىل الحامية القانونية للخرباء يف املواثيق الدولية باستعراض ما ورد 

 ن أحكام ضمن النقاط التالية:فيها م

 الفرع األول: حامية الخرباء يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة.

وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضامم مبوجب قرار (54)اعتمدت  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة 

وقد جاء الهدف  2000ترشين الثاين/نوفمرب 15خمسون املؤرخ يف الدورة الخامسة وال 25الجمعية العامة لألمم املتحدة 

 األسايس منها تعزيز التعاون عىل منع الجرمية املنظمة عرب الوطنية ومكافحتها مبزيد من الفعالية.

 27ها قرتبعنوان املساعدة القانونية املتبادلة، يف ف 18ومن التدابري املتعلقة بحامية الخرباء تلك التي نصت عليها املادة 

أو شخص آخر يوافق، بناء عىل  أو خبريأي شاهد  ال يجوز مالحقةمن هذه املادة،  12بقولها " دون مساس بانطباق الفقرة 

طلب الدولة الطرف الطالبة، عىل اإلدالء بشهادته يف إجراءات قضائية، أو عىل املساعدة يف تحريات أو مالحقات أو 

ضاعه أو الشخص اآلخر أو معاقبته أو إخ الخبريذلك الشاهد أو  أو احتجازطرف الطالبة، إجراءات قضائية يف إقليم الدولة ال

ألي إجراء آخر يقيد حريته الشخصية يف إقليم ذلك الطرف، بخصوص أي فعل أو إغفال أو حكم إدانة سبق مغادرته إقليم 

ليم أو الشخص اآلخر مبحض اختياره يف إقالدولة الطرف متلقية الطلب. وينتهي هذا الضامن إذا بقي الشاهد أو الخبري 

الدولة الطرف الطالبة، بعد أن تكون قد أتيحت له فرصة املغادرة خالل مدة خمسة عرش يوما متصلة، أو أية مدة تتفق عليها 

ال ح الدولتان الطرفان، اعتبارا من التاريخ الذي أبلغ فيه رسميا بأن وجوده مل يعد مطلوبا من السلطات القضائية، أو يف

 عودته إىل اإلقليم مبحض اختياره بعد أن يكون قد غادره.

                                                           
 .278، ص 1، العدد 16جمال الكيالني، اإلثبات بالمعاةنة والخبرة في الفقه والقانون، مللة جامعة النلاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية(، المللد  - (51) 

 .60عبد الخالق الصلوي، المرجع السابق، ص  -(52) 

 .61عبد الخالق الصلوي، المرجع السابق، ص  - (53) 

 https://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525a.pdfلمراجعة أحكام اإلتفاقية بالتفصيل أنظر:  -(54) 
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إن ما يالحظ أن األحكام التي جاءت بها هذه اإلتفاقية ضمن الباب املتعلق باملساعدة القانونية املتبادلة أنها أضفت  

ل األعضاء حدى الدو حامية خاصة بالنسبة للخرباء ، وهي حصانة إجرائية نظري مساعدتهم يف اإلجراءات القضائية لدى إ 

 تتجىل يف عدم جواز املالحقة ، وعدم جواز اإلحتجاز أو املعاقبة أو تقييد الحرية يف إقليم الدولة الطالبة .

من اإلتفاقية واملتعلقة بتجريم تجريم عرقلة سري العدالة ، والتي مل ترش  23مع اإلشارة إىل إمكانية تطبيق أحكام املادة 

نهم قد يندرجون ضمن األشخاص الذين يقدمون األدلة وكذا املوظفني القضائيني واملوظفني املعنيني رصاحة إىل الخرباء ، لك

 .(55)بإنفاذ القانون الذين  يكونون عرضة الستخدام القوة والتهديد والرتهيب من أجل حملهم والتأثري عليهم يف أداء أعاملهم

 ة ملكافحة الفسادالفرع الثاين: حامية الخرباء يف اتفاقية األمم املتحد

مادة تشمل  71، حيث تضمنت (56)2003املؤرخ يف أول أكتوبر  58/4تم إقرار هذه اإلتفاقية مبوجب قرار الجمعية العامة 

مجموعة شاملة من املعايري والتدابري والقواعد التي ميكن أن تطبقها الدول من أجل تعزيز نظمها القانونية والتنظيمية ملكافحة 

إنطالقا من التدابري الوقائية وكذا تجريم أكرث أشكال الفساد شيوعا يف القطاع العام والخاص، وصوال إىل وضع الفساد، 

 إطار للتعاون الدويل وتبادل املعلومات بغية منعه والكشف عنه ورد العائدات الناجمة عنه.

الفساد،  ة القانونية للخرباء يف جرائمإن من أهم النقاط التي لقيت حيزا ضمن هذه اإلتفاقية ، مسألة توفري الحامي

بعنوان حامية الشهود والخرباء والضحايا، والتي قضت بأن  تتخذ كل دولة طرف تدابري  32وذلك ضمن مقتضيات املادة 

لذين يدلون ا والخرباءمناسبة وفقا لنظامـها القـانوين الداخلـي، وضمـن حـدود إمكانياتها، لتوفري حامية فعالة للشهود 

ـهادة تتعلـق بأفعـال مجرمـة وفقـا لهذه االتفاقية وكذلك ألقاربهم وسائر األشـخاص الوثيقـي الصلـة بهـم عنـد بش

 االقتضـاء، مـن أي انتقام أو ترهيب محتمل.

لقد تضمنت هذه املادة مجموعة من تدابري الحامية األمنية والشخصية التي ميكن أن تتمتع بها هذه الطائفة من 

 مع العدالة و تشـمل: )أ( إرساء إجراءات لتوفري الحاميـة الجسـدية ألولئـك األشـخاص، كالقيـام مثـال، بالقدر املتعاونني

الالزم واملمكن عمليـا، بتغيـري أمـاكن إقامتـهم والسـامح، عنـد االقتضـاء، بعـدم إفشـاء املعلومات املتعلقة هويتهم وأماكن 

ا؛ )ب( توفري قواعد خاصة باألدلة تتيح للشهود والخرباء أن يدلوا بـأقوالهم علـى نحـو تواجدهم أو بفرض قيود عىل إفشائه

                                                           
تدابير تشرةعية أو تدابير أخرى لتلرةم األفعال التالية جنائيا، عندما ترتكب على أنه" تعتمد كل دولة طرف ما قد ةليم من  23تنص المادة  -(55) 

 عمدا:

 تدخلاستخدام القوة البدنية أو التهدةد أو الترهيب أو الوعد بميةة غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحرةض على اإلدالء بشهادة زور، أو ال –أ 

 راءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بهذه اإلتفاقية.في اإلدالء بالشهادة ، أو تقدةم األدلة في إج

استخدام القوة البدنية أو التهدةد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي موظف قضائي ، أو موظف معني بإنفاذ القانون مهامه الرسمية  -ب 

 في إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بهذه اإلتفاقية."

. ولميةد من التفصيل حول الدول الموقعة والمصادقة على اإلتفاقية راجع الرابط 2005-12-14دخلت هذه اإلتفاقية حيي التنفيذ بتارةخ  - (56) 

 التالي:

http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/ratification-status.html .09:46،  2018-09-21أطلع عليه بتارةخ:    

 

http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/ratification-status.html
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يكفـل سـالمة أولئـك األشـخاص، كالسـامح مثـال بـاإلدالء بالشــهادة باســتخدام تكنولوجيــا االتصاالت، مثل وصالت 

 الفيديو أو غريها من الوسائل املالمئة.

ال يجوز مالحقة أو احتجـاز أو معاقبـة من هذه اإلتفاقية تقيض بأنه   27فقرة  46أن املادة إضافة إىل هذه األحكام نجد 

أو شـخص آخـر يوافـق، بنـاء علـى طلــب الدولــة الطــرف الطالبــة، علــى اإلدالء بشهادة يف إجراءات  خبـري أي شـاهد أو

راءات قضائية يف إقليم الدولة الطرف الطالبة، أو إخضاعه ألي قضائية، أو عىل املسـاعدة يف تحريـات أو مالحقـات أو إجـ

إجراء آخر يقيد حريتـه الشـخصية يف ذلـك اإلقليـم، بسـبب أي فعـل أو إغفـال أو حكـم إدانـة سـابق ملغادرتـه إقليـم الدولـة 

ياره يف خص اآلخـر مبحض اختوينتهي ضامن عدم التعرض هذا متى بقي الشاهد أو الخبري أو الش. الطـرف متلقية الطلب

إقليم الدولة الطرف الطالبـة، بعـد أن تكـون قـد أتيحـت لـه فرصـة املغـادرة خالل مدة خمسة عشـر يومـا متصلـة، أو أي 

 مـدة تتفـق عليـها الدولتـان الطرفـان، اعتبـارا مـن التاريخ الذي أُبلغ فيـه رسميـا بـأن وجـوده مل يعـد الزمـا للسـلطات

 .القضائيـة، أو مـتى عـاد إىل ذلك اإلقليم مبحض اختياره بعد أن يكون قد غادره

من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة سالفة  18/27إن هذا النص يشبه إىل حد كبري مع أشارت إليه املادة 

  اإلجراءات القضائية.الذكر والتي عنيت بإضفاء حصانة إجرائية بالنسبة للخرباء الذين يساهمون يف

 حامية الخرباءاتفاقية االمم املتحدة ملكافحة االتجار غري املرشوع يف املخدرات الفرع الثالث:

إعتمد مؤمتر األمم املتحدة اتفاقية مكافحة االتجار غري املرشوع يف املخدرات  واملؤثرات العقلية الذي عقد يف فيينا 

تهدف هذه االتفاقية إىل النهوض بالتعاون فيام بني األطراف حتى تتمكن  . و(57)20/12/1988إىل  25/11/1988يف الفرتة من 

من التصدي مبزيد من الفعالية ملختلف مظاهر مشكلة االتجار غري املرشوع يف املخدرات واملؤثرات العقلية الذي له بعد 

 .دويل

اإلتجار باملخدرات ، ولعل ما يهمنا يف هذا املقام ما لقد تضمنت هذه اإلتفاقية مجموعة من التدابري ملواجهة ظاهرة  

والتي جاءت بتدابري خاصة بالحصانة املمنوحة للشهود والخرباء الذين يساهمون يف التحقيقات  18فقرة  7تضمنته املادة 

تبادلة بني الدول ملواإلجراءات القضائية املرتبطة مبكافحة اإلتجار غري املرشوع باملخدرات ضمن مجال املساعدة القانونية ا

 األطراف يف اإلتفاقية.

ال يجوز أن ياُلحق قضائيا أي شاهد أو خبري أو شخص آخر يوافق عىل اإلدالء " فقد نصت املادة سالفة الذكر بأنه 

بشهادته يف دعوى أو عىل املساعدة يف تحقيقات أو مالحقات أو اجراءات قضائية يف إقليم الطرف الطالب، أو أن يحتجز 

الشاهد أو الخبري أو الشخص اآلخر أو يعاقب أو يخضع ألي شكل آخر من أشكال تقييد حريته الشخصية يف اقليم ذلك 

وينتهي  .ذلك الطرف، بخصوص فعل أو امتناع عن فعل أو لصدور أحكام بإدانته قبل مغادرته اقليم الطرف متلقي الطلب

مبحض اختياره يف اإلقليم، بعد أن تكون قد أتيحت له الفرصة أمان املرور إذا بقي الشاهد أو الخبري أو الشخص اآلخر 

للرحيل خالل مدة خمسة عرش يوما متصلة أو أية مدة يتفق عليها الطرفان اعتبارا من التاريخ الذي أبلغ فيه بأن حضوره مل 

 ."غادرهيعد مطلوبا من السلطات القضائية، أو يف حال عودته إىل االقليم مبحض اختياره بعد أن يكون قد 

                                                           
 https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_ar.pdfلميةد من التفاصيل حول أحكام هذه اإلتفاقية راجع الرابط اآلتي: - (57) 

https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_ar.pdf
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 حامية الخرباء أمام املحكمة الجنائية الدولية :الفرع الرابع

اإلبادة  كأول محكمة قادرة عىل محاكمة األفراد املتهمني بجرائم 2002 تأسست سنة(58) املحكمة الجنائية الدولية

أبريل  11تنفيذ يف ، الذي دخل حيز ال(59)االعتداءمبوجب ميثاق روماوجرائم وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية الجامعية

 .من السنة نفسها، بعد تجاوز عدد الدول املصادقة عليه ستني دولة

،  (60)درت العديد من النصوص القانونية املتعلقة باإلجراءات أمامهاـــــفضال عن نظام روما املؤسس لهذه املحكمة ص  

أن امتيازات املحكمة ـــــ، واإلتفاق بش(62)الدوليةة ــــ، والنظام األسايس ملوظفي املحكمة الجنائي(61)وكذا الئحة املحكمة

 . وحصاناتها

لقد تضمن هذا األخري بالتفصيل مجموعة الحصانات واإلمتيازات التي تتمتع بها املحكمة وقضاتها والعاملني بها ، 

 :تاليةمن هذا اإلتفاق بالحصانات واإلمتيازات ال 21فضال عن حصانات الشهود والخرباء الذين خصتهم املادة 

مينح الخرباء الذين يؤدون مهام للمحكمة االمتيازات والحصانات والتسهيالت التالية بالقدر الالزم ألداء مهامهم علـى 

نحـو مسـتقل، مبـا يف ذلـك الوقـت الـذي تسـتغرقه الرحـالت املتصلة مبهامهم، برشط إبراز الوثيقة املشار إليها يف الفقرة  

 :من هذه املادة2

 الحصانة من االعتقال أو االحتجاز الشخصيني ومن الحجز عىل أمتعتهم الشخصية؛ -أ 

الحصانة من اإلجراءات القانونية من أي نوع فيام يتعلق مبا يصدر عنـهم مـن أقوال منطوقة أو مكتوبة وجميع ما  -ب 

 انتهاء مهامهم يف املحكمة؛يقومون به من أفعـال يف أثنـاء أداء مهامـهم، ويسـتمر منـح هذه الحصانة حتى بعد 

 ......حرمة األوراق والوثائق أيا كان شكلها واملواد املتصلة مبهامهم يف املحكمة؛ -ج 

ت العملة وسعر ق بتسهيال ـــــــش ، وامتيازات تتعلــــكام شملت التدابري أيضا إعفاء األمتعة الشخصية من التفتي  

األجنبية ، واإلعفاء من قيود الهجرة أو إجراءات قيد األجانب فيام يتعلق ومات ـــــــــالرصف املمنوحة ملمثيل الحك

 .(63)مبهامهم

                                                           
 ةد حول المحكمة راجع الموقع الرسمي الخاص بها:للمي - (58) 

 https://www.icc-cpi.int/ 

 لميةد من التفصيل حول نظام روما راجع الرابط اآلتي: - (59) 

 http://legal.un.org/icc/statute/arabic/rome_statute(a).pdf 

 أنظر الرابط التالي: - (60) 

 http://www.iccnow.org/documents/RulesofProcedureEvidence_Arabic.pdf 

 أنظر الرابط التالي: - (61) 

 http://www.iccnow.org/documents/RegulationsCourt_Arabic.pdf 

 أنظر الرابط التالي: - (62) 

 http://www.iccnow.org/documents/StaffRegulations_Arabic.pdf 

 :حول اإلتفاق بشأن امتيازات المحكمة وحصاناتها أنظر - (63) 

http://www.iccnow.org/documents/StaffRegulations_Arabic.pdf: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/2002
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A8
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 املطلب الثالث: الحامية القانونية للخرباء يف اإلتفاقيات العربية.

لجرمية اقامت الدول العربية بإبرام العديد من اتفاقيات التعاون القانوين والقضايئ، وكذا اإلتفاقيات املرتبطة مبكافحة 

 املنظمة والفساد واإلرهاب، تضمنت أحكامها إجراءات لتوفري الحامية القانونية للخرباء نوردها من خالل النقاط التالية.

 الفرع األول: الحامية القانونية للخرباء يف اإلتفاقية العربية ملكافحة الفساد

ية املتعاونني مع العدالة من شهود وضحايا، كام مجموعة من األحكام الهامة املتعلقة بحام (64)تضمنت هذه اإلتفاقية

من هذه اإلتفاقية بعنوان: حامية املبلغني والشهود  14شملت أيضا الخرباء بالحامية القانونية وذلك ضمن أحكام املادة 

خرباء والضحايا لوالخرباء والضحايا التي أقرت بوجوب أن  توفر الدولة الطرف الحامية القانونية الالزمة للمبلغني والشهود وا

الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال تجرمها هذه االتفاقية وتشمل هذه الحامية أقاربهم واألشخاص وثيقي الصلة بهم، من 

 :أي انتقام أو ترهيب محتمل، ومن وسائل هذه الحامية

أن يديل  -3 .ن تواجدهمعدم إفشاء املعلومات املتعلقة بهويتهم وأماك -2 .توفري الحامية لهم يف أماكن إقامتهم-1

 .املبلغون والشهود والخرباء والضحايا بأقوالهم عىل نحو يكفل سالمتهم مثل اإلدالء بالشهادة عرب استخدام تقنية االتصاالت

اتخاذ اإلجراءات العقابية بحق كل من أفىش معلومات متعلقة بهوية أو بأماكن تواجد املبلغني أو الشهود أو الخرباء أو  -4

 ا.الضحاي

إن هذه التدابري التي يتمتع بها الخرباء وغريهم من املتعاونني مع العدالة من شهود ومبلغني تندرج ضمن تدابري الحامية 

األمنية والشخصية التي أكدت عليها الصكوك الدولية ذات الصلة مبكافحة الجرمية املنظمة والفساد، وخاصة اتفاقية األمم 

اجهة الجامعات اإلجرامية امن أكرب تعاون من طرف هؤالء األشخاص يف مو ــــجل ضمن أ  (65)املتحدة ملكافحة الفساد

 .املنظمة

كام نجد أن هذه اإلتفاقية قد نصت عىل استفادة الخرباء من تدابري الحصانة من املالحقة أو اإلحتجاز أو املعاقبة أو 

ا أقرته أو اإلجراءات داخل الدولة الطالبة حسب م تقييد الحرية الشخصية حال قيامه باملساعدة يف التحريات أو املالحقات

 .(66)منها 25فقرة  20املادة 

                                                           
ت عليها  -(64)  دولة  21تعد االتفاقية العربية لمكافحة الفساد اإلضافة األحدث إلى ملموعة الصكوك اإلقليمية المعنية بمكافحة الفساد، وقعَّ

قت عليها في الوقت الحاضر أكثر من 2010دةسمبر/كانون األول  21عربية في  دولة. تهدف هذه االتفاقية إلى تعيةي التدابير الرامية  12، وصدَّ

ن م إلى الوقاةة من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر اللرائم المتصلة به ومالحقة مرتكبيها، وتعيةي التعاون العربي على الوقاةة

مكافحته وكشفه، واسترداد الموجودات، وتعيةي النياهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشليع األفراد ومؤسسات الملتمع الفساد و

الة في منع ومكافحة الفساد  .المدني على المشاركة الفعَّ

 والضحاةا. من اإلتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بعنوان حماةة الشهود والخبراء 32أنظر المادة  -(65) 

( من هذه المادة، ال ةلوز مالحقة أو احتلاز أو معاقبة أى شاهد أو خبير أو شخص آخر 20دون مساس بتطبيق الفقرة ) : " 25/  20المادة  -(66) 

ت أو إجراءات ةوافق، بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة، على اإلدالء بشهادة فى إجراءات قضائية، أو على المساعدة فى تحرةات أو مالحقا

دانة إقضائية فى إقليم الدولة الطرف الطالبة، أو إخضاعه ألى إجراء آخر ةقيد حرةته الشخصية فى ذلك اإلقليم، بسبب أى فعل أو إغفال أو حكم 

 سابق لمغادرته إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب. 
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 الحامية القانونية للخرباء يف اإلتفاقية العربية للتعاون القضايئ الفرع الثاين:

 1د( 1)تم اعتامد اإلتفاقية العربية للتعاون القضايئ من طرف مجلس وزراء العدل العرب يف دورته األوىل بالقرار رقم 

، وحسب ديباجة هذه اإلتفاقية  فإن الهدف منها جاء لتجسيد التعاون  30/10/1985، ودخلت حيّز النفاذ بتاريخ 6/4/1983 -

العريب يف املجال القضايئ إمياناً منها بأن وحدة الترشيع بني الدول العربية هدف قومي ينبغي السعي إىل تحقيقه انطالقاً 

ت لة، واقتناعاً منها بأن التعاون القضايئ بني الدول العربية ينبغي أن يكون تعاوناً شامالً لكل املجاال نحو الوحدة العربية الشام

وحرصاً منها عىل  .القضائية عىل نحو يستطيع أن يُسهم بصورة إيجابية وفّعالة يف تدعيم الجهود القامئة يف هذا املجال

 ايف املجاالت القضائية والعمل عىل دعمها وتنميتها وتوسيع نطاقهتوثيق عالقات التعاون القامئة بني الدول العربية 

لقد تضمنت اإلتفاقية أحكاما مختلفة بخصوص التعاون العريب املشرتك، وكانت من أهم محاورها مسألة  حضور الخرباء 

الباب الرابع  ضمنيف القضايا الجزائية ، حيث أقرت اإلتفاقية طائفة من اإلجراءات التي تهدف إىل توفري حصانة لهم 

كل شاهد أو : تحت عنوان حصانة الشهود والخرباء بقولها (: 22)بعنوان حضور الشهود والخرباء يف القضايا الجزائية املادة 

خبري أياً كانت جنسيته يعلن بالحضور لدى األطراف املتعاقدة ويحرض مبحّض اختياره لهذا الغرض أمام الهيئات القضائية 

قد الطالب، يتمتّع بحصانة ضد اتّخاذ إجراءات جزائية بحّقه أو القبض عليه أو حبسه عن أفعال أو تنفيذ لدى الطرف املتعا

ة بهذه ويتعنّي عىل الهيئة التي أعلنت الشاهد أو الخبري إخطاره كتاب. أحكام سابقة عىل دخوله إقليم الطرف املتعاقد الطالب

 .الحصانة قبل حضوره ألول مرة 

 لحامية القانونية للخرباء يف اإلتفاقية العربية ملكافحة اإلرهابالفرع الثالث: ا

رغبة ىف تعزيز التعاون فيام بينها ملكافحة الجرائم اإلرهابية التي تهدد أمن األمة العربية واستقرارها وتشكل خطرا 

التي جاءت أيضا بأحكام لحامية الخرباء  (67)أبرمت الدول العربية اإلتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب عىل مصالحها الحيوية

منها تلك التي تضمنها الفصل الثالث بعنوان إجراءات حامية الشهود والخرباء.فقد نصت ضمن املادة الثالثة منها عىل تدابري 

 .تأمني حامية فعالة للعاملني يف مجال العدالة الجنائية - 2املكافحة والتي تقتيض العمل عىل :....

من اإلتفاقية  فنصت عىل أنهال يجوز توقيع أي جزاء أو تدبري ينطوي عىل إكراه قبل الشاهد أو الخبري  35أما املادة 

وإذا حرض الشاهد أو الخبري  .الذي مل ميتثل للتكليف بالحضور، ولو تضمنت ورقة التكليف بالحضور بيان جزاء التخلف

 .فق أحكام الترشيع الداخيل لهذه الدولةطواعية إىل إقليم الدولة الطالبة فيتم تكليفه بالحضور و 

حريته  للمحاكمة أو الحبس أو تقييد الخبري من اإلتفاقية فتقيض بأنه ال يجوز أن يخضع الشاهد أو 36وتقيض املادة 

كان  طاملا -يتهأيا كانت جنس-يف إقليم الدولة الطالبة عن أفعال أو أحكام سابقة عىل مغادرته إلقليم الدولة املطلوب إليها، 

أو يخضع ألي  يحاكم أو يحبسكام ال يجوز يجوز أن  .مثوله أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء عىل تكليف بالحضور

لك الدولة بناء يحرض أمام الجهات القضائية لت –أيا كانت جنسيته–قيد عىل حريته يف إقليم الدولة الطالبة أي شاهد أو خبري 

عىل تكليف بالحضور عن أفعال أو أحكام أخرى غري مشار إليها يف ورقة التكليف بالحضور، وسابقة عىل مغادرته أرايض 

تنقيض الحصانة املنصوص عليها يف هذه املادة إذا بقي الشاهد أو الخبري املطلوب ىف إقليم الدولة  – 3 .الدولة املطلوب إليها

                                                           
 .22/4/1998المنعقد بمقر األمانة العامة للامعة الدول العربية بالقاهرة ةوم اعتمدها مللسي وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما  -(67) 
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الطالبة ثالثني يوما متعاقبة بالرغم من قدرته عىل مغادرته بعد أن أصبح وجوده غري مطلوب من الجهات القضائية، أو إذا 

 .عاد إىل إقليم الدولة الطالبة بعد مغادرته

من اإلتفاقية فقد نصت عىل مجموعة من تدابري الحامية الشخصية واألمنية للخرباء، إذ قضت بأن تتعهد  37دة أما املا

الدولة الطالبة باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لكفالة حامية الشاهد أو الخبري من أية عالنية تؤدي إىل تعريضه أو أرسته أو 

  :و بخربته، وعىل األخصأمالكه للخطر الناتج عن اإلدالء بشهادته أ 

 .كفالة رسية تاريخ ومكان وصوله إىل الدولة الطالبة ووسيلة ذلك –    

 .كفالة رسية محل إقامته وتنقالته وأماكن وجوده –    

 .كفالة رسية أقواله ومعلوماته التى يديل بها أمام السلطات القضائية املختصة –    

 األمنية الالزمة التي تقتضيها حالة الشاهد أو الخبري وأرسته وظروف القضية تتعهد الدولة الطالبة بتوفري الحامية –

 .املطلوب فيها وأنواع املخاطر املتوقعة

 الفرع الرابع: حامية الخرباء يف اتفاقيات التعاون القضايئ

يئ بهدف تيسري ا تسعى الدول يف سبيل تنمية روابط الصداقة والتعاون فيام بينها خاصة يف املجالني القانوين والقض

اإللتجاء إىل القضاء وتبسيط إجراءاته إىل إبرام اتفاقيات يف هذا املجال. وقد تضمنت العديد من هذه اإلتفاقيات أحكاما 

ذات عالقة مبوضوع الدراسة ،وهو حامية الخرباء حال قيام دولة من الدول األطراف يف اإلتفاقيةباإلستعانة بهم يف 

 لفة.اإلجراءات القضائية املخت

إىل اتفاقية التعاون القانوين والقضايئ يف املواد املدنية والتجارية واألحوال الشخصية والجزائية  –مثال  -فبالرجوع 

، نجد أنها قد أفردت يف الباب  (68)ونقل املحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية املربمة بني جمهورية مرص ودولة الكويت

بعنوان حصانة الشهود والخرباء مجموعة من تدابري الحامية ، حيث ال يجوز إخضاعهم ألي عقوبة أو  23الرابع منها املادة 

إجراء تقييدي، فضال عن عدم جواز مقاضاتهم أو احتجازهم أو تقييد حريتهم حال حضورهم بناءا عىل تكليف بالحضور أمام 

القضائية للطرف الطالب يف إقليم ذلك الطرف بشأن أفعال جنائية ، أو أحكام إدانة سابقة عىل مغادرته إقليم  السلطات

 الطرف املطلوب منه، كام ال تجوز مقاضاته أو إحتجازه أو معاقبته بسبب شهادته أو تقرير الخربة املقدم منه.

القضايئ يف املسائل الجنائية بني الجمهورية اليمنية من اتفاقية التعاون  12ويف نفس السياق أيضا أكدت املادة 

. (70)عىل مسألة حامية الخرباء وحصانتهم من العقوبة أو الحبس أو تقييد الحرية أو التحقيق (69)وجمهورية الصني الشعبية

                                                           
 .2018دةسمبر  6، بتارةخ 49أنظر اللرةدة الرسمية للمهورةة مصر العربية، العدد  -(68) 

 التونسية، اللرةدة الرسمية للمملكةأنظر أةضا اتفاقية التعاون القضائي في المادة الليائية المبرمة بين المملكة المغربية واللمهورةة  -(69) 

 .2016سبتمبر  01، بتارةخ 6496المغربية عدد 

:" أي شاهد أو أي خبير ةحضر إلى إقليم الطرف الطالب ال ةلوز التحقيق أورفع الدعوى ضده أو حبسه أو معاقبته ، وال ةخضع ألي 12المادة   -(70) 

ن أي فعل أو امتناع سابق قبل دخول ذلك الشخص إلقليمه، كما أن ذلك الشخص غير قيد آخر على حرةته الشخصية من قبل الطرف الطالب ع

 مليم بتقدةم أدلة في أي تحقيق أو دعوى أو أةة إجراءات أخرى غير تلك المتعلقة بالطلب.
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رباء تضمنت أحكاما مهمة لحامية الخ (71)كام تضمنت اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ملكافحة اإلرهاب

 .(72)منها 40توفري تدابري الحصانة من املتابعة القضائية، فضال تدابري الحامية األمنية والشخصية ضمن نص املادة 

إن هذا النمط من اإلتفاقيات سواء الجامعية أو الثنائية التي تربمها الدول فيام بينها خصوصا يف مجال التعاون 

ها حكام حامية الخرباء خاصة فيام يتعلق بالحصانة القضائية عنرصا أساسيا ومهام فيالقضايئ والقانوين كثرية جدا، وتعد أ 

 ة املساعدة.امية لدى الدولة طالببالنظر إىل الحاجة املاسة لتعاونهم ضمن اإلجراءات القضائية، ما يقتيض إحاطتهم بالح

 للخرباءصور الحامية القانونية  :املبحث الثاين

النصوص القانونية واألحكام الخاصة بحامية الخرباء، سواء تلك التي وردت ضمن اإلتفاقيات من خالل استقراء مجمل 

الدولية أو الترشيعات الوطنية ميكن أن نستنبط وجود مجموعة متنوعة من أدوات الحامية  الجنائية والشخصية واألمنية 

ية وموقف الصور من تدابري الحامية القانونوالوظيفية فضال عن التعويض عن الرضر والحصانة القضائية.توضيحا لهذه 

 الترشيعات العربية منها سوق نتطرق إىل ذلك من خالل املطالب التالية.

 الحامية الجزائية للخرباء املطلب األول:

يتميز قانون العقوبات عن غريه من فروع القانون بوظيفته الجزائية من خالل فرض عقوبات معينة تتوالها الدولة جزاءا 

. (74)، فهو يعترب من أكرث فروع القانون أهمية ومساسا مبصالح األفراد وحقوقهم(73)يرتكب الجرائم التي ينص عليها ملن

ويستمد قانون العقوبات هذه األهمية من الغاية التي يسعى إىل تحقيقها واملتمثلة يف صيانة أمن املجتمع واستقراره وإقامة 

السلطة العامة يف مواجهة الذين يخرجون عن إرادة الجامعة باإلعتداء عىل  العدالة فيه، وبهذا الوصف فهو يشكل سيف

املصالح الجوهرية للحياة اإلجتامعية التي يحرم املساس بها بتوفريه الجزاء الجنايئ الذي يعد أقىص مراتب الحامية 

امية املقررة ما يربر عدم اإلكتفاء بالح فوظيفة القانون الجنايئ حامئية ، إذ يحمي قيام ومصالحا بلغت من األهمية(75)القانونية

 .(76)لها يف ظل فروع القانون األخرى

لقد أولت الترشيعات العقابية أهمية كربى لتحقيق العدالة وحامية جميع األشخاص القامئني عىل تحقيقها  من قضاة 

موعة وشهود و خرباء حيث أدرجت مجوأجهزة أمنية ، فضال عن حامية األشخاص املساعدين ألجهزة إنفاذ القانون من مبلغني 

                                                           
 م.2004ماةو  4هـ الموافق 1425ربيع األول  15حررت هذه االتفاقية بدولة الكوةت بتارةخ  -(71) 

مع عدم اإلخالل بالتشرةعات أو النظم المعمول بها، تتعاون الدول المتعاقدة في ملال تبادل حضور الشهود  تنص على ما ةلي:" 40المادة  -(72) 

 لخبير الذي الوالخبراء أمام السلطات المختصة. بالدولة الطالبة، وال ةلوز اتخاذ أي إجراء أو توقيع أي جياء أو تدبير ةنطوي على إكراه للشاهد أو ا

 .نظامها وةمتثل بالحضور إلى الدولة الطالبة، وإذا حضر الشاهد أو الخبير إلى الدولة الطالبة طواعية فيتم تكليفه بالحضور وفق أحكام تشرةعها أ

بقة ل أو أحكام ساوال ةلوز أن ةخضع الشاهد أو الخبير أةًا كانت جنسيته في الدولة الطالبة للمساءلة أو المحاكمة أو أي إجراء مقيد للحرةة عن أفعا

وال ةستفيد الشاهد أو الخبير من الحماةة المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا استمر في البقاء بالدولة الطالبة ثالثين ةومًا .على حضوره

لبة باتخاذ كافة الترتيبات الالزمة وتلتيم الدولة الطا .بعد انقضاء مهمته وقدرته على المغادرة أو إذا عاد إلى إقليم الدولة الطالبة بعد مغادرته لها

 لكفالة الحماةة األمنية والقانونية للشاهد أو الخبير.

 .40، ص 2015، القسم العام، دار النهضة العربية للنشر والتوزةع، القاهرة، الطبعة السادسة، أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات  -(73) 

 .12، ص 2010قوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، هدى حامد قشقوش، شرح قانون الع - (74) 

 .10، ص 1995عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الليائري، القسم العام، الليء األول، دةوان المطبوعات اللامعية، الليائر،  - (75) 

 .18، ص2000سليمان عبد المنعم، النظرةة العامة لقانون العقوبات، دار اللامعة اللدةدة للنشر، اإلسكندرةة، - (76) 
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وال ريب  .من  النصوص الجنائية التي تعاقب عىل طائفة من األفعال التي متسهم وتنتهك مختلف الحقوق الخاصة بهم

أنالخبري يحتل مكانة هامة ضمن هذه املنظومة القضائية ، لذلك اقتضت الرضورة توفري حامية جنائية له ،بتجريم اإلنتقام 

ومن خالل  .لتهديد ضد الخرباء والتأثري عليهم، وتجريم الكشف عن هويتهم وإفشاء البيانات الخاصة بهموالرتهيب وا

تصفح النصوص الجزائية املتعلقة بحامية الخرباء جزائيا ميكن رصد طائفة من الجرائم الواقعة عليهم والتي قرر لها املرشع 

 :جزاءا جنائيا من خالل ما ييل

 هانة الخبري القضايئ أو اإلعتداء عليه بعنف أثناء تأدية مهامهتجريم إ :الفرع األول

من املرسوم التنفيذي  16اتجهت بعض الترشيعات املقارنة إىل تجريم فعل إهانة الخبري أو اإلعتداء عليه، فقد  نصت 

یعاقب كل شخص یهني الخبري القضايئ أو یعتدي عليه بعنف يف أثنـاء "بأنه  (77)املنظم  ملهنة الخرباء الجزائري 310-95

اإلهانة  16فقد اعتربت املادة ". من قانون العقوبات الجزائري حسب الحالة148و 144تأدیة مهامه وفق أحكام املادتني 

ل ـــــعمتلها عمل الخرباء. ف، وهو ما يبني القيمة الكربى التي يحة إىل قاضــــــاملوجهة للخبري مبثابة اإلهانة املوجه

رت يف الخرباء الرشوط القانونية، ومورست الخربة وفق ــــالخرباء هو عامد العدالة ووسيلتها إلحقاق الحق، خاصة إذا تواف

 م القانون مهمة أداء رسالة الخربةـــــإجراءات قانونية وتوافرت النزاهة والحيدة واإلخالص واألمانة يف كل من أوكل إليه

 (78)دمة للعدالة.خ

قانون العقوبات الجزائري نجد أنها تعاقب كل من أهان قاضيا أو موظفا أو ضابطا عموميا أو  144وبالرجوع إىل املادة  

فتعاقب عىل التعدي بالعنف أو القوة أحد 148، أما املادة  (79)قائدا أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو اإلشارة أو التهديد

القضاة أو أحد املوظفني أو القواد أو رجال القوة العمومية أو الضباط العموميني يف مبارشة أعامل وظائفهم أو عىل أحد 

 . (80). مبناسبة مبارشتها

                                                           
 .15/10/1995، بتارةخ 60أنظر اللرةدة الرسمية لللمهورةة الليائرةة، العدد  - (77) 

 .9عبد الخالق محمد أحمد الصلوي، المرجع السابق، ص  -(78) 

دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل  500.000دج إلى  1.000( وبغرامة من 2( إلى سنتين )2اقب بالحبس من شهرةن ): ةع144المادة  -(79) 

شيء  من أهان قاضيا أو موظفا أو ضابطا عموميا أو قائدا أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو اإلشارة أو التهدةد أو بإرسال أو تسليم أي

الرسم غير العلنيين أثناء تأدةة وظائفهم أو بمناسبة تأدةتها وذلك بقصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو باإلحترام الواجب إليهم أو بالكتابة أو 

 .لسلطتهم

وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى سنتين إذا كانت اإلهانة الموجهة إلى قاض أو عضو محلف أو أكثر قد وقعت في جلسة محكمة أو مللس 

للقضاء في جميع الحاالت أن ةأمر بأن ةنشر الحكم وةعلق بالشروط التي حددت فيه على نفقة المحكوم عليه دون أن تتلاوز هذه وةلوز .قضائي

 .المصارةف الحد األقصى للغرامة المبينة أعاله

أحد الموظفين أو القواد أو  ةعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل من ةتعدى بالعنف أو القوة على أحد القضاة أو:148المادة  -(80) 

 رجال القوة العمومية أو الضباط العموميين في مباشرة أعمال وظائفهم أو بمناسبة مباشرتها.

أو وإذا ترتب عن العنف إسالة دماء أو جرح أو مرض أو وقع عن سبق إصرار أو ترصد سواء ضد أحد القضاة أو األعضاء المحلفين في جلسة محكمة 

 العقوبة هي السلن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات. مللس قضائي فتكون

ون وإذا ترتب عن العنف تشوةه أو بتر أحد األعضاء أو علي عن استعماله أو فقد النظر أو فقد أبصار إحدى العينين أو أةة عاهة مستدةمة فتك

 العقوبة السلن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرةن سنة.

 ةكون الفاعل قصد إحداثها فتكون العقوبة السلن المؤبد.وإذا أدى العنف إلى الموت دون أن 

 وإذا أدى العنف إلى الموت وكان قصد الفاعل هو إحداثه فتكون العقوبة اإلعدام.
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وتشمل اإلهانة جميع صور اإلعتداء عىل الرشف واإلعتبار، مثل اإلساءة والقذف والسب، ويف هذا املعنى قالت محكمة 

هانة تنرصف إىل كل ما يوجه للموظف ماسا برشفه وكرامته أو إحساسه قذفا أو سبا أو غريهام ، النقض املرصية إن كلمة اإل 

ويعني . (81)فهي كل قول أو فعل يحكم العرف بأن فيه إزدراءا وحطا من الكرامة يف أعني الناس وإن مل يشمل قذفا أو سبا

ريهام منا تتناىف مع اإلحرتام والطأمنينة اللذين يجب توفذلك أن اإلهانة تقوم بعبارات ال متس رشف املوظف أو اعتباره، وإ 

وتقتيض جرمية اإلهانة أن تتم بالوسائل التي حددها القانون وهي القول أو اإلشارة أو التهديد أو  .(82)له وهو يؤدي وظيفته

 .بإرسال أو تسليم يشء أو الكتابة أو الرسم 

فتقتيض أن يقرتن اإلعتداء بالقوة والعنف ، والقوة إما أن تكون  ج .ع.ق 144الجرمية املنصوص عليها يف املادة  أما

مادية كالبصق يف الوجه أو متزيق املالبس أو قطع أزراره أو دفعه أو جذبه بشدة أو حجزه يف مكان معني أو الرضب أو 

مثل التهديد  ه املادي ،الرشوع يف القتل ، وقد تكون القوة معنوية تؤثر يف معنويات املوظف ، وإن مل متس جسمه أو كيان

رجة وال يشرتط أن تصل القوة أو العنف إىل د. باستعامل السالح أو إطالق األعرية النارية يف الهواء أمام املوظف إرهابا له

 . (83)معينة من الجسامة، بل يكفي مجرد التعدي البسيط 

مي وتقوم قضايئ يتمتع بصفة الضابط العمو لقد أكدت املحكمة العليا الجزائرية يف أحدث قراراتها عىل أن الخبري ال

ويتضح مام سبق ذكره أن املرشع قد .(84)يف حقه جرمية إهانة موظف أثناء تأدية مهامه يف حالة إهانته أو اإلعتداء عليه

حتك ي وضع الخبري يف مركز مهم يتامىش وخطورة املهام امللقاة عىل عاتقه، ما يوفر له الظروف املناسبة ألدائها خاصة أنه قد

 .ويتواجه مع أطراف الدعوى أو الخصومة الجزائية

 تجريم التأثري عىل الخبري :الفرع الثاين

إن الطبيعة اإلنسانية للخبري تجعله كغريه من بني البرش عرضة ملا قد يؤثر عىل املسار الصحيح لألعامل التي يؤديها، 

ئية إىل تغيري الحقيقة ، من أجل ذلك إتجهت الترشيعات الجنافقد يخضع للتهديد او الضغط أو اإلكراه أو أي يشء قد يؤدي 

من قانون العقوبات العراقي التي  235املقارنة إىل بسط حامية جنائية تجاه هذه األفعال ،ومن أمثلة ذلك ما نصت عليه املادة

أو املحكمني  أثري يف الخرباءتعاقب كل من نرش بإحدى طرق العالنية أمورا من شأنها التأثري يف الحكام والقضاة....أو الت

 .(85)أو الشهود الذين قد يطلبون ألداء الشهادة يف تلك الدعوى

                                                           
 .663، ص 2016أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، الكتاب األول، دار النهضة العربية، القاهرة،  -(81) 

 .810، ص 2012نليب حسني ، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية للنشر والتوزةع، القاهرة، الطبعة الرابعة، محمود  -(82) 

 .676أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات ، القسم الخاص، المرجع السابق، ص  -(83) 

 ، المللة القضائية، عدد 30/09/2015، قرار بتارةخ 0745435ملف رقم  المحكمة العليا الليائرةة، غرفة اللنح والمخالفات، -(84) 

: "ةعاقب بالحبس مدة ال تيةد على سنة وبغرامة ال تيةد على مائة دةنار أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العالنية  235المادة   -(85) 

بهم الفصل في دعوى مطروحة امام جهة من جهات القضاء او في رجال القضاء او أمورا من شأنها التأثير في الحكام او القضاة الذةن انيط 

و اغيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق أو التأثير في الخبراء او المحكمين او الشهود الذةن قد ةطلبون ألداء الشهادة في تلك الدعوى، 

فاذا كان القصد من النشر إحداث التأثير المذكور او كانت  .اته لذوي االختصاصذلك التحقيق، او امورا من شانها منع الشخص من االفضاء بمعلوم

 االمور المنشورة كاذبة تكون العقوبة الحبس مدة ال تيةد على سنتين وغرامة ال تيةد على مائتي دةنار او احدى هاتين العقوبتين".
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من قانون العقوبات املغريب عىل أن " التأثري عىل الخبري أو املرتجم يعاقب عليه بالعقاب املقرر  376كام نصت املادة 

من استعمل » نجد أنه تنص عىل أن  373وبالرجوع إىل مقتضيات املادة "  373للتأثري عىل الشهود، حسب مقتضيات مادة 

الوعود أو الهبات أو الهدايا أو الضغط أو التهديد أو العنف أو املناورة أو التحايل لحمل الغري عىل اإلدالء بشهادة أو ترصيحات 

 «. أو تقديم إقرارات كاذبة، يف أية حالة كانت عليها الدعوى

من قانون العقوبات العراقي فإن هدف املرشع من هذا النص يكمن  235، أي ما ورد يف املادة  األوىل فبالنسبة للصورة

، واألمر (86)يف أمرين ، أولهام الحيدة واملوضوعية للقضاة الذين يناط بهم الفصل يف دعوى معينة أو املعنيني بالتحقيق فيها 

هم بصفة محايدة وموضوعية تامة. أما األمر الثاين فهو عدم التأثري يف نفسه ينطبق عىل الخرباء إذ أنهم ملزمون بأداء مهام

 .(87)الشهود و الخرباء أو الرأي العام ملصلحة أحد الخصوم يف الدعوى أو ضده 

إن السلوك الجرمي هنا يتمثل يف النرش ، وينصب عىل موضوع معني هو األمور التي من شأنها التأثري يف الحكام 

ط بهم الفصل يف دعوى مطروحة أمام الجهات القضائية ، أو التأثري يف املحققني أو الخرباء أو املحكمني والقضاة الذين أني

من قانون العقوبات العراقي وهي  19، ويشرتط القانون العالنية التي حدد املرشع العراقي وسائلها بنص املادة (88)أو الشهود 

 كاآليت:

ا حصلت يف طريق عام، أو يف محفل عام أو مكان مباح أو مطروق أو معرض األعامل أو اإلشارات أو الحركات إذ –أ 

 .للجمهور، أو إذا حدثت بحيث يستطيع رؤيتها من كان يف مثل ذلك املكان

القول أو الصياح إذا حصل الجهر به أو ترديده يف مكان مام ذكر أوإذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع  –ب 

ذلك املكان ، أو إذا أذيع بطريقة من الطرق اآللية وغريها، بحيث يسمعه من ال دخل له يف سامعه من كان يف مثل 

 استخدامه.

الصحافة واملطبوعات األخرى وغريها من وسائل الدعاية والنرش، وكذا الكتابة والرسوم واإلشارات واألفالم ونحوها  –ج 

 .(89)يف أي مكان إذا عرضت أو وزعت أو بيعت إىل أكرث من شخص أو عرضت للبيع

إن هذا النص الذي تضمنه قانون العقوبات العراقي يحمل داللة قوية حول مقصد املرشع من توفري الحامية الجنائية   

لطائفة القضاة والشهود والخرباء بالنظر إىل األدوار الخطرية التي يؤديها كل واحد منهم ضمن مسار الخصومة الجزائية، 

ه هم الكلمة األوىل يف كثري من القضايا املستعصية التي يجد القايض نفسخاصة الخرباء الذين أضحى لتقاريرهم وخربات

 أمام خيار وحيد وهو اإلستعانة بالخبري لفهم الكثري من األمور املتعلقة بالقضية املطروحة أمامه.

                                                           
ي والوطني، المركي القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة األولى، نوزاد أحمد ةاسين الشواني، حماةة الشهود في القانون اللنائ - (86) 

 .134، ص2014

 .135نوزاد أحمد ةاسين الشواني، المرجع السابق، ص  -(87) 

ية للشهود، . ولميةد من التفصيل أنظر: أحمد ةوسف السولية، الحماةة اللنائية واألمن135نوزاد أحمد ةاسين الشواني، المرجع نفسه ، ص   -(88) 

. سعد صالح شكطي اللبوري، مسؤولية الصحفي اللنائية عن جرائم النشر، دار اللامعة اللدةدة، 152، ص 2007دار الفكر اللامعي، االسكندرةة، 

 .273، ص 2013االسكندرةة، 

 .136نوزاد أحمد ةاسين الشواني، المرجع السابق، ص  -(89) 



 2020 أبريـــــــــــل 27 ددـــالع                                                                                                                                                                                                                                                     مجلة القانون واألعمال الدولية

42 

ع جرمية أن املرش فإن ما يالحظ بالنسبة لهذه ال -من قانون العقوبات املغريب 376أي املادة  -أما بالنسبة للصورة الثانية

واملتعلقة باستعامل الوعود أو الهبات أو الهدايا أو الضغط  373قد طبق نفس األحكام املتعلقة بجرمية اإلكراه الواردة يف املادة 

أو التهديد أو العنف أو املناورة أو التحايل لحمل الغري عىل اإلدالء بشهادة أو ترصيحات أو تقديم إقرارات كاذبة، عىل الخبري 

واملرتجم ، وبالتايل فإن كل شخص يقوم بالتأثري عىل الخبري واملرتجم عن طريق استعامل الوعود أو الهبات أو الهدايا أو 

الضغط أو التهديد أو العنف أو املناورة أو التحايل لحمل الغري عىل اإلدالء بشهادة أو ترصيحات أو تقديم إقرارات كاذبة، 

ني م، أو بإحدى هاتني العقوبتإىل ثالث سنوات ،وغرامة من مائتني إىل ألفي درهتكون عقوبته الحبس من شهر واحد 

 ، سواء أدى تدخله إىل نتيجة أم ال.فقط

 تجريم اإلنتقام والرتهيب والتهديد ضد الخبري :الفرع الثالث

لجرمية عىل ا اتجهت الكثري من الترشيعات إىل تجريم أفعال اإلنتقام والرتهيب والتهديد ضد الخرباء وتقوم هذه

 .ثالثة عنارص هي السلوك املجرم ، وصفة املجني عليه، والغرض من السلوك املجرم

الرضب يأخذ شكل اإلعتداء الجسدي ك: فاإلنتقام. يتمثل يف اإلنتقام، أو الرتهيب، أو التهديد: السلوك املجرم – 1

عة بضاعة أو شخص أو طرد عامل أو فصله من والتعدي بل وحتى القتل ، وقد يأيت يف صورة قرار أو موقف معني كمقاط

وإلقاء الخوف يف ( الخبري)أما التهديد فهو ترويع املجني عليه.(90)عمله أو حرمانه من ترقية أو نقله بصفة تعسفية أو قهرية

أو  يف نفسهكام عرف بأنه كل عبارة من شأنها إزعاج املجني عليه أو إلقاء الرعب . (91)قلبه بإنزال رش معني بشخصه أو مباله

والتهديد قد يكون باستعامل العنف كالتهديد بالقتل، أو بأي . (92)إحداث الخوف لديه من خطر يراد إيقاعه بشخصه أو ماله

 . (93)عمل آخر من أعامل العنف، وقد يكون بالطرد مثال من العمل، أو بالنقل إىل مكان آخر

من قانون  327، وقد قضت محكة النقض املرصية بأن املادة ويستوي أن يوجه التهديد للضحية مبارشة أو بواسطة الغري

العقوبات إذ نصت عىل عقاب كل من هدد غريه بارتكاب جرمية ضد املال أو النفس ، مل توجب بصيغتها العامة هذه أن 

تكون عبارة التهديد وجهت مبارشة إىل ذات الشخص الذي قصد تهديده يف نفسه أو ماله، فيكفي للعقاب مبوجبها أن 

علم املراد تهديده سواء أرسلها إليه فتلقاها مبارشة، أم بعث بها إىل شخص  يكون الجاين قد أعد رسالة التهديد لتصل إىل

ويقصد بالرتهيب بث الخوف والرعب يف نفس شخص املستهدف بأي . (94)آخر فتلقاها هذا اآلخر ثم بلغها إياه أو مل يبلغها 

 .وسيلة كانت كاستخدام القوة

 اختالف أنواعهم إىل خرباء لهم صفة موظف عام، وخرباء وهو الخبري، ويصنف الخرباء عىل: صفة املجني عليه – 2

 .(95)لهم صفة عسكرية، وخرباء لهم صفة القطاع الخاص

                                                           
 .193، ص 13الليائي الخاص، الليء الثاني، دار هومه للطباعة والنشر، الليائر، ط أحسن بوسقيعة: الوجيي في القانون  -(90) 

 .492، 1977عمر السعيد رمضان، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية للنشر والتوزةع، القاهرة،  -(91) 

،مطبعة 1لمللد الثاني، جرائم اإلعتداء على األموال واألشخاص، ط عباس الحسني، شرح قانون العقوبات العراقي اللدةد، القسم الخاص، ا -(92) 

 .138، ص1972العاني بغداد، 

 .190أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  -(93) 

 .1942-12-07، جلسة 15، سنة  48نقض جنائي، الطعن رقم  -(94) 

 .965لميةد من التفصيل أنظر : إبراهيم سليمان زامل القطاونة، المرجع السابق، ص  - (95) 
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لقد ورد تجريم هذه الصورة من صور اإلعتداء عىل الخرباء ضمن العديد من النصوص القانونية يف الترشيعات املقارنة،  

تحت عنوان حامية الشهود والخرباء واملبلغني والضحايا  (96)ة الفسادمن قانون مكافح 45فاملرشع الجزائري ضمن نص املادة 

دج كل شخص يلجأ إىل اإلنتقام  500.000إىل 50.000يعاقب بالحبس من ستة أشهر إىل خمس سنوات، وبغرامة من " بقوله

ني أو أفراد ايا أو املبلغأو الضح الخرباء أو الرتهيب أو التهديد بأي طريقة كانت ، أو بأي شكل من األشكال ضد الشهود أو

من قانون حامية املبلغني عن جرائم الفساد  35ونفس الحكم أورده الفصل ". عائالتهم ، وسائر األشخاص وثيقي الصلة بهم

وعاقبت اإلنتقام أو الرتهيب أو التهديد بقولها يعاقب بالسجن من ستة أشهر  (98)ألحقت حكم الخبري باملبلغالتي  (97)التونيس

إىل سنتني كل من يلجأ إىل اتخاذ تدابري انتقامية أو الرتهيب أو التهديد مبارشة أو بواسطة وبأي شكل من األشكال ضد 

ورة إلحاق رضر جسدي أو معنوي من هذا القانون، ويف ص26شخص املبلّغ أو أيشخص من األشخاص املشار إليهم بالفصل  

 سنوات.10إىل عرش 5جسيم يعاقب الفاعل بالسجن من خمس 

عىل متتع املبلغني والشهود والخرباء والضحايا  (99)من قانون مكافحة الفساد 19كام نص املرشع املوريتاين ضمن املادة 

ت وبغرامة من مائتي ألف إىل مليون أوقية سنوا 5وذويهم بحامية خاصة تسهر عليها الدولة، ويعاقب بالحبس من سنة إىل 

كل شخص يلجأ إىل اإلنتقام أو الرتهيب أو التهديد بأي طريقة أو بأي شكل من األشكال ضد الشهود أو الخرباء أو الضحايا 

ربية عأو املبلغني أو أفراد أرسهم ، أو سائر وثيقي الصلة بهم. إن هذه النصوص وغريها مام نصت عليه الكثري من الدول ال

ضمن ترشيعاتها الجنائية تؤكد عىل األهمية التي يوليها املرشع الجنايئ لحامية الخرباء من مختلف صور اإلعتداءواإلنتقام 

 من الخرباء.

 .تجريم كشف هوية الخرباء وإفشاء البيانات الخاصة بهم :الفرع الرابع

ورة وإفشاء البيانات الخاصة بهم، بالنظر إىل الخطخرباء تجريم الكشف عن هويتهم لمن أهم صور الحامية الجنائية ل

املرتتبة عىل ذلك ، وذرأ ألي اعتداء قد يقع عليهم نتيجة معرفة البيانات الخاصة بهم وكشف هويتهم، خاصة إذا ما قام بهذا 

لجرمية جاءت امع اإلشارة إىل النصوص التي تعاقب عىل هذه . األمر أحد األشخاص امللزمني أو املكلفني بحامية الخبري

 .بصيغة عامة لتشمل اإلنسان العادي أو املوظف الذي وصلت إليه املعلومات بحكم مهنته

فاملوظف بحكم وظيفته يطلع عىل أرسار وأمور يجب كتامنها وعدم إفشائها، وإال عد مرتكبا لجرمية يعاقب عليها 

 خاص غري املرخص لهم باإلطالع عىل معلومة معينة، عىل اعتبار أن التزامات املهنة تقيض بعدم السامح لألش(100)القانون

إن جرمية إفشاء البيانات الخاصة باملبلغني عن جرمية الفساد تتكون من ركنني، مادي . (101)من الوصول إىل تلك املعلومة 

 ومعنوي، 

                                                           
 المتعلق بالوقاةة من الفساد ومكافحته 01-06القانون  -(96) 

 ةتعلق باإلبالغ عن الفساد وحماةة المبلغين. 2017مارس  7مؤرخ في  2017لسنة  10قانـون أساسي عدد  - (97) 

األحكام المتعلقة بالحماةة المشار إليها بهذا الباب وفقا لما تقّدره الهيئة، على المبّلغ وقرةنه وأصوله وفروعه إلى  ـ تنسحب 26الفصل  -(98) 

 .الدرجة األولى والشهود والخبراء وأّي شخص آخر تقّدر الهيئة أّنه عرضة للضرر بمناسبة اإلبالغ أو تبعا له

 المتعلق بمكافحة الفساد. 6201المؤرخ في أبرةل  2016-014القانون  - (99) 

 .240، ص 2009ماهر صالح عالوي اللبوري، الوسيط في القانون اإلداري، دار ابن األثير للطباعة والنشر، جامعة الموصل، العراق،  - (100) 

لة دراسات محاسبية ومالية، نهاد عبد اللطيف عبد الكرةم، خلود هادي الربيعي، أمن وسرةة المعلومات، وأثرها على األداء التنافسي، مل - (101) 

 .296، ص 2013، 23المللد الثامن، العدد 
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يشمل عنرصين هام فعل اإلفشاء وموضوع اإلفشاء، وفعل اإلفشاء يقصد به اإلفضاء أو  :بالنسبة للركن املادي  -أ 

اإلخبار ببيانات أو معلومات معينة إىل الغري بصفة كلية أو جزئية أيا كان قدر املعلومات التي تلقاها ، ويستوي لدى القانون 

قد يكون منها، وال يهم الوسيلة التي تم بها اإلفضاء، فالجنايئ أن ينقل الجاين إىل الغري كل معلوماته أو يحجب عنه بعضا 

 أما موضوع اإلفشاء فيجب أن ينصب عىل البيانات. ذلك علنيا أو غري علني، كام قد يحدث شفاهة أو كتابة أو باإلشارة

كون من شأنها ي املشمولة بالحامية القانونية وهي تشمل البيانات الشخصية الخاصة باملبلغني، ويشرتط يف هذه البيانات أن

 .(102)التعرف عىل الشخص كإسمه وعنوانه ورقم هاتفه 

جرمية افشاء البيانات أو الكشف عن هوية الخبري جرمية عمدية يتخذ فيها الركن املعنوي : بالنسبة للركن املعنوي –ب 

ة وأركانها ، بأن ديات الجرميصورة القصد الجنايئ بعنرصيه العلم واإلرادة، والعنرص األول يف القصد الجنايئ هو العلم مبا

يعلم الجاين أن من شأن فعله اإلفضاء عن بيانات معينة إىل الغري ، وأن هذه البيانات محمية مبوجب القانون ، أما العنرص 

الثاين من عنارص الركن املعنوي فهو عنرص اإلرادة الذي ينطوي عىل اتجاه إرادة الجاين إىل إتيان السلوك اإلجرامي ، وهو 

 .(103)ل اإلفشاء عىل الرغم من علمه بطبيعة البيانات وخصوصيتهافع

لقد أقرت العديد من الترشيعات هذا النمط من الحامية، فاملرشع الكويتي ألحق ضمن قانون الهيئة العامة ملكافحة 

نفس إجراءات  حكم الخبري باملبلغ، وطبق عليهام (105)59، والئحته التنفيذية ضمن املادة (104)الفساد ضمن مادته األوىل

كل من قام بالكشف :" عىل ما ييل (106)من القانون الخاص بإنشاء هيئة مكافحة الفساد  51الحامية،  فقد نص يف املادة 

سنوات وبغرامة ال تقل عن ألف دينار وال تزيد عىل خمسة آالف  3عن هوية املبلغ أو موطنه يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز 

 ."العقوبتنيدينار أو بإحدى هاتني 

يعاقب بالسجن من سنة إىل " منه بأنه 34كام نص املرشع التونيس ضمن قانون حامية املبلغني عن الفساد يف الفصل 

خمس سنوات ، وبخطية مالية ترتاوح بني ألف دينار وخمسة آالف دينار كل من تعمد كشف هوية املبلغ بأي وسيلة كانت 

 .لك دون تسليط العقوبات التأديبية عىل كاشف الهوية إذا كان عونا عموميا بشكل مبارش أو غري مبارش ، وال يحول ذ

آالف دينار يف حال أدى الكشف إىل إيقاع رضر  10آالف دينار و 5سنوات وبخطية مالية ترتاوح بني  10إىل  5ويعاقب من 

 .جسدي جسيم باملبلغ

وضمن نفس السياق أيضا أقر املرشعني الجزائري والعراقي هذا النمط من الحامية للخبري ، فقد نص املرشع الجزائري   

من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري عىل معاقبة كل من يكشف هوية أو عنوان الخبري املحمي  28مكرر  65ضمن املادة 

                                                           
الحماةة اللنائية لألشخاص المتعاونين مع أجهية العدالة )الشهود والملني عليهم والخبراء والمبلغين ( في إطار رامي متولي القاضي،  -(102) 

 .274، ص 2016العدد الثالث،  40ق، الكوةت، المللد اللرةمة المنظمة في المواثيق الدولية والقانون المصري. مللة الحقو

 .275رامي متولي القاضي، المرجع نفسه، ص  - (103) 

المبلغ: هو الشخص الذي ةقوم باإلبالغ عن أي جرةمة فساد ، وةنطبق ذلك على الشهود وضحاةا اللرةمة والخبراء الذةن  9المادة األولى/ -(104) 

 ةدلون بشهادة تتعلق بأفعال ملرمة.

: ةعتبر في حكم المبلغ وةتمتع بذات الحماةة كل من الشهود والخبراء وضحاةا اللرةمة والعاملين في الهيئة إذا أدلوا بشهادة 59المادة  -(105) 

 تتعلق بأفعال ملرمة.

 المالية.، في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، واألحكام الخاصة بالكشف عن الذمة 2016لسنة  2قانون رقم  - (106) 
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من قانون  12أما املرشع العراقي فقد نص يف املادة . دج 500.000إىل  50.000سنوات وبغرامة من  5أشهر إىل  6بالحبس من 

عىل أن تكون البيانات املشمولة بالحامية رسية وال يجوز اإلفصاح  (107)حامية الشهود والخرباء واملخربين واملجني عليهم

 .بحاميتها عنها إال وفقا للقانون، يعقب بالحبس من أفىش البيانات الخاصة بالحامية مع علمه

إن هذه النصوص جاءت عامة لكل من يقوم باإلفشاء سواءا كان موظفا ملزما بكتامن األرسار املؤمتن عليها، أو كان 

 .شخصا عاديا، وذلك لضامن أكرب قدر من الحامية للخرباء من خطر كشف هويتهم ، وإفشاء البيانات الخاصة بهم

 واألمنية للخرباء.الوظيفية والشخصية الحامية  :املطلب الثاين

من أهم صور الحامية القانونية للخرباء وضع تدابري لحاميتهم من الناحية الوظيفية، فضال عن تدابري الحامية 

 الشخصية واألمنية، وهو ما سنتطرق إليه من خالل الفروع التالية.

 الفرع األول: الحامية الوظيفية

تي ينبغي الدول العربية يجد أنها تركز بصفة كبرية عىل واجبات الخبري الإن املتتبع للنصوص املنظمة ألعامل الخربة يف 

، (108)القيام بها تحت طائلة املساءلة التأديبية، مع إغفال كبري ضمن هذه النصوص ملسألة الحامية القانونية بأنواعها املختلفة

 .(109)ة للخبريعدا بعض هذه الترشيعات التي تحيل إىل قانون العقوبات بشأن الحامية الجنائي

وما يهمنا يف هذا املقام هو الحديث عن الحامية الوظيفية واإلدارية للخرباء عىل اعتبار أن طائفة كبرية منهم ينتمون 

إىل سلك الوظيفة العمومية، كاألطباء العاملني يف وزارة الصحة واملستشفيات، واملهندسون الخرباء التابعون ملختلف اإلدارات 

 .(110)خرباء إدارات األدلة الجنائية العمومية، فضال عن

لقد أقرت مختلف أنظمة الوظيفة العامة مبسألة حامية املوظف أثناء مساره الوظيفي، فاملرشع  الجزائري قىض بنص   

بوجوب أن تقوم الدولة بحامية املوظف مام قد يتعرض له مـن تهـديـد  (111)من القانون األسايس للوظيفة العمومية30املادة 

إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء، من أي طبيعة كانت، أثناء مامرسة وظيفـته أو مبناسبتها، ويجب عليها ضامن تعويض أو 

وتحّل الدولة يف هذه الظروف محّل املوظف للحصول عىل التعويض من مرتكب تلك .لفائدته عن الرضر الذي قد يلحق به

برفع دعوى مبارشة أمام القضاء عن طريق التأسيس كطرف مدين أمام  كام متلك الدولة، لنفس الغرض، حق القيام.األفعال

 .الجهة القضائية املختصة

ويف هذا السياق قد يحدث وأن يتعرض الخبري حال أدائه ملهمته الوظيفية إىل الكثري من الضغط والرتهيب 

ة يف املحاباة لطرف تجاه طرف آخر، خاص واإلعتداءمن أجل دفعه للتالعب بتقارير الخربة وتزويرها أو إفشاء الرس املهني أو

القضايا الخطرية كتلك املتعلقة بالجرمية املنظمة والفساد. ويزداد األمر سوءا حينام يتعرض لهذه الضغوط واإلعتداءامتن 

                                                           
 المتعلق   بحماةة الشهود والخبراء والمخبرةن والملني عليهم. 2017لسنة  58قانون رقم  -(107) 

( لسنة 16، المملكة األردنية الهاشمية. القانون رقم )  2018( لسنة 35أنظر على سبيل المثال: نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم) -(108) 

 طري. بتنظيم أعمال الخبرة الق 2017

 المنظم لمهنة الخبير القضائي الليائري. 95/310أنظر المرسوم رقم  - (109) 

 .965لميةد من التفصيل حول أنواع الخبراء راجع إبراهيم سليمان زامل القطاونة، المرجع السابق، ص  - (110) 

 .2006ةوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عام  19مؤّرخ في  03-06أمر رقم  - (111) 
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الكثري من أدوات الضغط  رؤسائه اإلداريني الذين يقع عليه واجب طاعتهم و اإلنصياع ألوامرهم ، والذين ميلكون

 .(112)،هيبوالرت 

إن ما ينبغي التنويه إليه هو أن التأديب ليس انتقاما شخصيا من املوظف املخطئ ، وإمنا هو تحقيق ملبدأ دوام سري 

املرفق العام بانتظام واضطراد، كام أنه مقرر كوسيلة ملنع التهاون ووضع حد لألخطاء التي يرتكبها املوظف أثناء أو مبناسبة 

ومن ثم وجب عىل اإلدارة العامة أن . (113)تنبيها لبقية املوظفني حتى ال ينحرفوا عن طريق الصوابالقيام مبهامه ، ويعترب 

 .(114)تراعي حقوق املوظفني وضامناتهم األساسية التي كفلتها القوانني حتى ال تفقدهم الثقة والطأمنينة يف أداء أعاملهم 

 من ألخالقية، وال غرابة أن يوجد بني الخرباء القضائينيإن الخبري كغريه من البرش قد ينحرف عن واجبات املهنية وا 

يهمل يف أداء واجباته املهنية ، أو ينحرف عن الطريق السوي ، وهنا تكون سلطة التأديب مبثابة السالح الفعال يف يد 

ار اإلداري ام، فالقر ، لكن هذه السلطة مقيدة بعدم التعسف يف استعاملها بغرض االنتق( 115)اإلدارة ملواجهة التقصري واإلهامل

كام .(116)الصادر عن اإلدارة بقصد اإلنتقام والتشفي ألحقاد وضغائن شخصية يعد قرارا معيبا بعيب إساءة استعامل السلطة

أن من مقتضيات اإللتزام مببدأ رشعية العقوبات التأديبية اإللتزام بالحدود املقررة قانونا وعدم جواز اللجوء إىل العقاب 

لعقوبات التأديبية املقنعة إجراءات إدارية تستهدف اإلدارة من اتخاذها ليس تحقيق املصلحة العامة، وإمنا ، فا(117)املقنع

 (118).اتخذتها لعقاب املوظف

لقد اتجهت العديد من الترشيعات املقارنة إىل توفري حامية قانونية وظيفية للخبري، وذلك من خالل منع اتخاذ أي  

اجم عن تعاونه مع سلطات إنفاذ القانون، فضال عن أن هناك من الترشيعات من قررت عقاب إجراء إداري أو تأديبي ضده ن

املسؤول عن اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الخبري، وكل هذا من أجل بث الطأمنينة وإبعاد الخوف من اإلنتقام أو التمييز 

 الوظيفي عنه وتحقيق األمن الوظيفي للخبري. 

من القانون الخاص بإنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد عىل هذا النوع من الحامية  41دة فاملرشع الكويتي نص يف املا

: توفري الحامية  2واملبلغ يف قضايا الفساد بقولها" تشمل حامية املبلغ ما ييل:.... والخبريالتي تشمل كال من الشاهد 

اإلدارية والوظيفية للمبلغ، وذلك مبنع اتخاذ أي إجراء إداري ضده وضامن رسيان راتبه الوظيفي وحقوقه ومزاياه " كام 

                                                           
عبد الحميد سالم، حماةة الشهود والمبلغين ،في قضاةا وإهدار المال العام، ضمن أعمال ندوة حماةة الشهود والمبلغين آلية مهمة  - (112) 

 .40، الملموعة المتحدة، مصر، ص 2010ةونيو  8لمكافحة الفساد وإهدار المال العام، 

 .8، ص 2012عليه، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، مبدأ التناسب في اللياءات التأدةبية والرقابة القضائية قوسم حاج غوثي،  - (113)

، 2010، 1، العدد 12رنا محمد راضي البياتي، السلطة التأدةبية في القانون العراقي، مللة كلية الحقوق، جامعة النهرةن، العراق، المللد  - (114)

 .336ص 

. أنظر الرابط التالي: 84عبد السالم بوهوش، المسؤولية التأدةبية للخبير القضائي، دراسة مقارنة، بحث منشور على األنترنت ، ص  - (115)

http://www.cnej.ma/uploads/documentActualite/59615e8bebc99702533465.pdf 

ظف العام، وأثر الغلو فيها على القرار التأدةبي، دار جامعة ناةف للنشر، الرةاض، أحمد محمود الحياصات، العقوبات التأدةبية الواقعة على المو -(116) 

 .118، ص 2015

لميةد من التفصيل حول العقوبات التأدةبية المقنعة أنظر: سليمان الطماوي، القضاء اإلداري،الكتاب الثالث، قضاء التأدةب، دار الفكر  - (117) 

 ها.وما ةلي 335، ص 1987العربي، القاهرة،

 .76أحمد محمود الحياصات، المرجع نفسه، ص  -( 118) 
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مية ذ إجراء إداري ضد املبلغ بسبب إبالغه عن جر من القانون نفسه عىل أنه " كل مسؤول يثبت أنه قام باتخا 52نصت املادة 

 من الجرائم املنصوص عليها يف هذا القانون يعاقب بالجزاء التأديبي ويعترب اإلجراء اإلداري املتخذ ضد املبلغ كأن مل يكن".

 63منها ، فاملادة  64-63وقد أكدت الالئحة التنفيذية لهذا القانون عىل تدابري الحامية اإلدارية والوظيفية ضمن املواد 

 :تنص عىل ما ييل

" ال يجوز اتخاذ أي إجراء ضد املبلغ من جهة عمله يغري من مركزه القانوين أو اإلداري أو ينقص من حقوقه أو يحرمه 

منها أو يشوه مكانته وسمعته ، أو أي تدبري أو إجراءات أخرى سلبية أيا كانت بسبب يتصل بدوره يف مكافحة الفساد يعترب 

  ." اإلجراء كأن مل يكن من تاريخ صدوره وتلغى آثاره قرار

عىل املساءلة التأديبية لكل من يتخذ ضد املبلغ إجراءا مام تقدم بسبب بالغه عن جرمية  64وتعزيزا للحامية نصت املادة 

ملبلغ، وطبق امن جرائم الفساد . وهنا يتعني أن نذكر أن املرشع الكويتي ضمن هذين النصني قد اعترب الخبري يف حكم 

 عليه مختلف النصوص القانونية الواردة فيه .

من قانون املتعلق باإلبالغ عن الفساد  23و 19كام نص املرشع التونيس عىل هذا النمط من الحامية ضمن الفصلني 

 :يقيض بأن 19وحامية املبلغني. فالفصل 

تقاما و افقته بالحامية من أّي شكل من أشكال االن" ينتفع املبلّغ بناء عىل طلب منه أو مببادرة من الهيئة وبرشط مو 

التمييز أو الرتهيب أو القمع. كام تتّم حاميته من أّي مالحقة جزائية أو مدنية أو إدارية أو أّي إجراء آخر يلحق به رضرا ماديا 

 فقد نص عىل أنه" 23أو معنويا إذا كان كل ذلك مبناسبة اإلبالغ أو تبعا له".أما الفصل 

لّط عىل املبلّغ أيّة عقوبات تأديبيةأو جزائية عىل أسـاس مخالفته للرّس املهني أو لواجب التحفظ إذا اتخذت تلك ال تس 

 العقوبات مبناسبة اإلبالغ أو تبعا له". 

يف قضايا الفساد  (119)ويف نفس اإلتجاه نص املرشع األردين ضمن نظام حامية املبلغني والشهود واملخربين والخرباء  

يف مادته التاسعة عىل أن يتم توفري الحامية القانونية ضد أي إجراء تعسفي بحق األشخاص املشمولني بالحامية بقرار توفري 

الحامية مبا يف ذلك أي قرار يغري من املركز القانوين أو اإلداري لهم ، أو ينتقص من حقوقهم أو يحرمهم منها، وكذا أي 

 إساءة معاملتهم أو اإلساءة ملكانتهم أو لسمعتهم.إجراء يؤدي إىل 

 الحامية الشخصية واألمنية للخبري :الثاين الفرع

من املسلم به أن الدولة يقع عىل عاتقها التزام بتوفري املساعدة والحامية لألشخاص الذين يحتمل أن يتعرضوا لألذى 

قد ل .القضايئ أحد أهم هؤالء األشخاص املعنيني بالحامية،ويشكل الخبري (120)بسبب تعاونهم مع نظام العدالة الجنائية

اتجهت الكثري من املواثيق الدولية والترشيعات املقارنة إىل إقرار الحامية الجسدية واألمنية لطائفة الخرباء واملتعاونني مع 

                                                           
 .2014لسنة  62نظام رقم  - (119) 

الممارسات الليدة بشأن حماةة الشهود في اإلجراءات اللنائية المتعلقة باللرائم المنظمة، مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات  - (120) 

 .93، ص 2008واللرةمة، األمم المتحدة، 
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سألة، ت إزاء هذه املالعدالة ملا لها من دور يف تشجيعهم وبث الطأمنينة يف نفوسهم حيال ما قد يعرتضهم من صعوبا

 .وبالتحديد الخوف من اإلنتقام  والتهديد لهم ولعائالتهم وأقاربهم 

الذي يقتيض حامية   (121)وهذه الحامية تشمل بصفة أساسية إحدى أهم الحقوق وهي حقهم يف األمن الشخيص

ألفراد من التدابري املناسبة لحامية ااألفراد من تعمد إلحاق األذى البدين أو الرضر العقيل بهم ، ويلزم عىل الدول باتخاذ 

لقد اتجهت الترشيعات العربية التي وضعت نصوصا قانونية  )122(.املخاطر املتوقعة التي تهدد حياتهم أو سالمتهم البدنية

لحامية املتعاونني مع العدالة من خرباء وشهود وضحايا ومبلغني إىل إقرار مجموعة متنوعة من تدابري الحامية الجسدية 

 ألمنية،التي يتمتع بها هؤالء األشخاص ، ولعل من أهمهاوتتجىل فيام ييل:وا

حذف األسامء أو العناوين أو أماكن العمل أو املهنة أو أية بيانات أو معلومات أخرى من السجل العام والتي ميكن  -أ( 

 استخدامها يف تحديد هوية املشمول بالحامية.

بالحامية وصورته وتغيري صوته واستخدام الربمجيات الخاصة بتمويه الصوت الرتكيز عىل إخفاء الهوية املشمول -(ب

،فضال النقل لإلقامة يف (123)والصورة ، واستخدام تقنيات اإلتصال الحديثة يف أداء الشهادة ، كاستخدام الفيديو، والستار

 .مكان آخر وتغيري الهوية

أو تغيري  زة تقنية وقائية مبنزله ، ومراقبة اإلتصاالت الهاتفية،الحامية الجسدية املقربة له وألفراد عائلته، ووضع أجه-(ج

 .(124)رقم هاتفه  بعد أخذ املوافقة الرصيحة منه، وتوفري الدعم املايل واإلجتامعي

مكرر  65لقد أقر املرشع الجزائري هذا النمط من الحامية للخرباء ضمن قانون اإلجراءات الجزائية حيث نصت املادة   

نصوص عليها أو اإلجرائية امل/ميكن إفادة الشهود والخرباء من تدبري أو أكرث من تدابري الحامية غري اإلجرائية و" عىل أنه  19

يف هذا الفصل إذا كانت حياتهم أو سالمتهم الجسدية أو حياة أو سالمة أفراد عائالتهم أو أقاربهم أو مصالحهم األساسية 

ي ميكنهم تقدميها للقضاء والتي تكون رضورية إلظهار الحقيقة يف قضايا معرضة لتهديد خطري ، بسبب املعلومات الت

 ".الجرمية املنظمة أو اإلرهاب أو الفساد

و  6-82ونفس تدابري الحامية الجسدية واألمنية جاء بها املرشع املغريب ضمن املسطرة الجنائية املغربية، بنص املواد   

عىل أنه يحق للشاهد أوالخبري يف أي قضية إذا ما كانت هناك أسباب جدية من شأنها أن  82/6، فقد جاء يف املادة  82-7

تعرض حياته أو سالمته الجسدية أو مصالحه األساسية أو حياة أفراد أرسته أو أقاربه أو سالمتهم الجسدية أو مصالحهم 

ك، أن يطلب من وكيل امللك أو الوكيل العام للملاألساسية للخطر أو لرضر مادي أو معنوي إذا ما أدىل بشهادته أو إفادته ، 

بعده وذلك بعد  7-82من املادة  8و7و 6أو قايض التحقيق حسب األحوال تطبيق أحد اإلجراءات املنصوص عليها يف البنود 

 .بيان األسباب املذكورة

                                                           
 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. 9أنظر المادة  - (121) 

 .3،ص  35المفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،الللنة المعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  - (122) 

 .245رجع السابق، ص المتدخل هذه التدابير ضمن ما ةسمي بالشهادة الملهولة، لميةد من التفصيل أنظر: رامي متولي القاضي،  - (123) 

 .266، ص  2016، 14ماةنو جياللي، الحماةة القانونية ألمن الشهود، مللة دفاتر السياسة والقانون، كلية الحقوق جامعة ورقلة، العدد  - (124) 
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واملغريب  ملرشعني الجزائريومل تشذ أغلب الترشيعات العربية التي أقرت إجراءات حامية للخرباء عن سياق ما أقره ا

 (127)والتونيس(126)وكذا األردين  (125)بتوفري تدابري حامية أمنية وجسدية لهم، فاملرشع الكويتي

كلهم أقروا بهذا النمط من الحامية ، وقد كان هذا األمر استجابة ومتاشيا مع متطلبات (129)والعراقي(128)والفلسطيني

 .طار جرائم الفساداإلتجاهات الدولية يف هذا املجال خاصة يف إ

لكن ما ينبغي التنويه إليه أن املرشع املوريتاين جاء بأحكام حامية للخرباء مغايرة متاما ملا نصت عليه أغلب الترشيعات 

، (130)املتعلق بحامية الشهود والخرباء واملبلغني وضحايا الفساد 018-2017صدر املرسوم العربية يف مجال مكافحة الفساد، فقد 

جملة من تدابري الحامية ،كمسألة الرتخيص بحمل السالح للحامية الشخصية، غري أنه مل يعتمد بعض القواعد والذي أقر 

التي أصبحت من صميم برامج الحامية، كتقديم الشهادة عن طريق تقنيات اإلتصال ومثل وصالت الفيديو أو غريها من 

الحامية الجسدية واألمنية دون التطرق إىل الحامية الوظيفية الوسائل املناسبة. كام أن هذا املرسوم قد ركز عىل إجراءات 

 عد قصورا يف هذا املجال.واإلدارية أو مسألة التعويض عن الرضر الذي يصيب الخبري، وهم ما ي

 املطلب الثالث: الحصانة القضائية والتعويض للخبري

ادته من الحصانة فاقيات الدولية بالنسبة للخبري إفمن أهم صور الحامية القانونية التي أضفتها الترشيعات املقارنة واإلت

القضائية ، فضال عن تعويضه حال وقوع رضر ناجم عن مساهمته يف مساعدة األجهزة القضائية، وهو ما نفصل فيه وفقا ملا 

 :ييل

 الحصانة القضائية :األول الفرع

اصطالحا فهي عدم الخضوع لوالية القضاء أما .(131)يقصد بالحصانة لغة املناعة، فيقال حصن مبعنى منع فهو حصني

، فهي امتياز يقرره القانون الدويل أو الداخيل يؤدي إىل إعفاء املتمتع من تكليف يفرضه القانون عىل (132)يف دولة أخرى

الجميع الذين يوجدون عىل إقليم دولة ، أومنحه ميزة عدم الخضوع ألحكام السلطة العامة يف الدولة وخاصة السلطة 

 .(133)ئية أو بعض أوجه مظاهرهاالقضا

                                                           
ألحكام الخاصة بالكشف عن بإصدار الالئحة التنفيذةة للهيئة العامة لمكافحة الفساد وا 2016لسنة  300من المرسوم رقم  62أنظر المادة  - (125) 

 الذمة المالية

 بـراء في قضاةا الفساد وأقاربهم المتعلق بحماةة حماةـة المبلغين والشهود والمخبرةن والخ 2014لسنة  26من النظام رقم  10أنظر المادة  - (126) 

 ةتعلق باإلبالغ عن الفساد وحماةة المبلغين 2017مارس 7مؤرخ في   2017لسنة  10من القانـون األساسي عدد   25أنظر الفصل  - (127) 

 من قانون مكافحة الفساد الفلسطيني. 18/2أنظر المادة  - (128) 

 والملنى عليهم. قانون حماةة الشهود والخبراء والمخبرةن 2017لسنة  58من القانون   6أنظر المادة  -(129) 

المتعلق بحماةة الشهود والخبراء والمبلغين وضحاةا الفساد.اللرةدة الرسمية لللمهورةة اإلسالمية المورةتانية، بتارةخ  018-2017المرسوم  -(130) 

 .1385، العدد 15-04-2017

يط، تحقيق محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة لميةد من التفصيل حول كلمة حصن أنظر محمد بن ةعقوب الفيروزآبادي، القاموس المح - (131) 

.وانظر أةضا جمال الدین فضل مكرم بن منظور ، لسان العرب ، تحقیق عمر احمد ومراجعة 1190، ص 2005الرسالة للنشر والتوزةع، الطبعة الثامنة، 

 .145، ص3، ج 2002عبد المنعم خلیالبراهیم ، دار الكتب العلمیة ، بيروت، الطبعة األولى، 

 .283أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص  - (132) 

، 5نليب شكر محمود، الحصانة البرلمانية ضد اإلجراءات اللنائية، مللة المحقق المحلي للعلوم القانونية والسياسية، جامعة بابل، المللد  - (133) 

 .223، ص 2013، 1العدد 
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 لقد أولت العديد من النصوص واإلتفاقيات الدولية واإلقليمية والثنائية املتعلقة بالتعاون القضايئ والقانوين يف املسائل

القانونية مسألة إعطاء حصانة للخرباء أهمية قصوى نظرا لخصوصية بعض القضايا وخاصة تلك املتعلقة بالجرمية املنظمة 

 .د والجرائم الدولية، وكل هذا من أجل تشجيع للخرباء علىاملساعدة يف كشفها ومعالجتها، وأداء عملهم بشكل مستقلوالفسا

 وتتجىل تدابري الحصانة القضائية يف

 .الحصانة من املتابعة واالعتقال أو االحتجاز لدى الدولة الطالبة -

 الذي مل ميتثل للتكليف بالحضور.عدم توقيع أي جزاء أو تدبري ينطوي عىل إكراه الخبري  -

 .لدى الدولة الطالبةعدم  جواز أن يخضع الخبري للمحاكمة أو الحبس أو تقييد حريته  -

إن األمثلة عىل هذا النوع من تدابري الحامية كثرية جدا وردت بشكل أسايس ضمن مجموعة من اإلتفاقيات الدولية 

ومكافحة  (135)، والفساد (134)ادلة، كاتفاقيات األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمةوالعربية ، تحت بند املساعدة القانونية املتب

، والجرمية (138)و مكافحة اإلرهاب(137)، واإلتفاقياتالعربية املختلفة للتعاون القضايئ(136)اإلتجار غري املرشوع باملخدرات

 . (140)ومكافحة الفساد(139)املنظمة

 التعويض عن الرضر :الفرع الثاين

تقيض جميع األنظمة القانونية بأحقية من تعرض للرضر أيا كانت صورته بالتعويض عن هذا الرضر ، إنطالقا من القاعدة 

العامة التي تقيض بأن كل من يرتكب خطأ فهو يلتزم بتعويض الضحية عام لحقه من ارضار، هذه القاعدة أقرها املرشع 

كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب رضرا للغري يلزم من "  بقولهامن القانون املدين  124الجزائري ضمن املادة 

وانطالقا من هذه القاعدة فإن للخبري الحق يف التعويض عن الرضر الذي يصيبه  .(141)"كان سببا يف حدوثه بالتعويض

نا جهزة العدالة، وقد رأيخاصة إذا كان ناجام عن جرمية من الجرائم التي يتعرض إليها يف نطاق أدائه ملهامه كمساعد أل 

يف معرض حديثنا عن الحامية الجنائية للخبري أن هناك طائفة من الجرائم التي يكون ضحية لها يف صورة التهديد واإلنتقام 

 .والتأثري واإلكراه واإلعتداء بصوره املختلفة 

وحق خاص وهو حق املرضور من ويف هذه الحالة يتولد عن هذه الجرائم حقان، حق عام وهو حق الدولة يف العقاب، 

إن الرضر الذي يصيب الخبري إما أن .(142)يف املطالبة بالتعويض عن الرضر الذي تسببت فيه الجرمية( الخبري)الجرمية 

                                                           
 افحة اللرةمة المنظمة.من اتفاقية األمم المتحدة لمك 27فقرة  18أنظر المادة   - (134) 

 من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد. 27فقرة  46أنظر المادة  -(135) 

 من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتلار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية 18فقرة  7أنظر المادة  - (136) 

 من اتفاقية الرةاض للتعاون القضائي العربي. 22أنظر المادة  - (137) 

 من اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب. 38إلى  34أنظر المواد  - (138) 

 من اإلتفاقية العربية لمكافحة اللرةمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. 36إلى  33أنظر المواد   - (139) 

 من االتفاقية العربية لمكافحة الفساد. 20و  14أنظر المواد  - (140) 

 .549،ص 2010شوقي بناسي، نظرةة الحق في القانون الوضعي الليائري، دار الخلدونية للنشر والتوزةع، الليائر، الطبعة األولى  - (141) 

 .411 أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون اإلجراءات اللنائية، المرجع الساق، ص -(142) 
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يكون ماديا يصيبه يف نفسه أو ماله، أو معنويا يصيبه يف شعوره أو عاطفته أو إحساسه أو مكانته العائلية أو مركزه اإلجتامعي 

 .(143)آالما نفسية أو إحساسا باإلنتقاص من قدره أمام الناسمحدثا 

إضافة إىل األحكام العامة سالفة الذكر بالنسبة لحق الخبري يف التعويض عن الرضر الذي أصابه من الجرمية، والذي 

ولة دإىل رضورة أن تلتزم ال -يف بعض الحاالت -يتحمله الجاين، اتجه الفقه الحديثومعه الكثري من الترشيعات 

وقد اختلف الفقه حول األساس الذي تقوم عليه مسؤولية الدولة يف تعويض . (144)بتعويضاملجني عليه حال تعرضه لإلعتداء

املجني عليه، اإلتجاه األول يرجع هذه املسؤولية إىل األساس القانوين ، بحيث أن هناك التزاما قانونيا يقع عىل الدولة تجاه 

ن خالله مكلفة بحامية كافة األفراد من مخاطر الجرمية ، األمر الذي يثري مسؤوليتها عند املجني عليه، فتكون الدولة م

فشلها يف منع وقوعها، بينام يرجع اإلتجاه الثاين هذه املسؤولية إىل األساس اإلجتامعي ، بحيث يرون أن الدولة حني تبادر 

رك يف عىل قواعد التضامن اإلجتامعي ، فهي تشا برصف التعويض للمجني عليه إمنا تفعل ذلك بدافع من نفسها بناءا

 (.145)تخفيف اآلالم واملعاناة التي يقايس منها املجني عليه

تحقيقا لهذا األمر اتجهتبعض الترشيعات النص عىل التزام الدولة بتعويض الخبري ومنها الترشيع التونيس الذي أقر 

تضاء أي تلتزم الدولة بتعويض املبلغ أوعند اإلق" رائم الفساد بقولهمن قانون حامية املبلغني عن ج 30هذه املسألة يف الفصل 

من هذا القانون الذي أصابه رضر نتيجة اإلبالغ ، ويقدر التعويض مبا  26شخص من األشخاص املشار إليهم يف الفصل 

ف الذكر الخبري سال 26إن من بني األشخاص املشار إليهم ضمن الفصل . يوازي ما تعرض له من أرضار مادية ومعنوية

 (146)القضايئ ، فضال عن الشهود أو أي شخص تراه الهيئة املكلفة بحامية هذه الطائفة من املتعاونني مع العدالة

كام أقر املرشع العراقي أيضا ضمن قانون حامية الشهود والخرباء واملخربين واملجنى عليهم  مسألة التزام الدولة  

الة زم بنظام الحامية وذلك يف حالة تعرضه لإلعتداء، كام تلتزم بتعويض ورثته يف حبتعويض املشمولني بالحامية متى الت

ومن أهم التدابري التي جاء بها املرشع . (147)من هذا القانون 9الوفاة اذا كانت الوفاة تتعلق مبوضوع الحامية ضمن املادة 

عىل  43ادة غ عن جرائم الفساد، حيث نصت املالكويتي ضمن القانون الخاص بإنشاء هيئة مكافحة الفساد هي تعويض املبل

أن تلتزم الدولة بتعويض املبلغ أو ورثته عام يلحق به من أرضار مادية أو معنوية نتيجة تقدميه البالغ مستوفيا الرشوط 

 .رشوط املنحو ، وتحدد الالئحة التنفيذية الحوافز املادية واملعنوية التي يجوز منحها للمبلغ  38املنصوص املبينة يف املادة 

                                                           
خليفة ابراهيم عودة التميمي، إجراءات وطبيعة التعوةض في نظام العدالة اللنائية، مللة العلوم القانونية والسياسية، جامعة دةالى ،  -(143) 

 .19، ص 2017، 2، العدد 6المللد 

 من اللرةمة بصفة عامة والتي أقامها على األساس ةعتبر الفقيه اإلنللييي "بنتام" رائد فكرة التيام الدولة بتعوةض الملني عليه والمضرور - (144) 

محمد محمد حنفي محمود، مسؤولية الدولة عن تعوةض الملني عليه، مللة الفكر الشرطي، مركي بحوث القانوني .لميةد من التفصيل أنظر: 

 .210، ص 89العدد  23الشرطة، شرطة الشارقة، المللد 

، ةوليو 47، العدد 25عن تعوةض ضحاةا اللرةمة، مللة الشرةعة والقانون، جامعة اإلمارات، المللد  عبد الرحمان خلفي، مدى مسؤولية الدولة - 145

 .317، ص 2011

ـ تنسحب األحكام المتعلقة بالحماةة المشار إليها بهذا الباب وفقا لما تقّدره الهيئة، على المبّلغ وقرةنه وأصوله وفروعه إلى  26الفصل  - (146) 

 شهود والخبراء وأّي شخص آخر تقّدر الهيئة أّنه عرضة للضرر بمناسبة اإلبالغ أو تبعا له.الدرجة األولى وال

 المتضمن حماةة الشهود والخبراء والمخبرةن والملنى عليهم. 2017لسنة  58القانون  - (147) 
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إن ما يالحظ عىل النصوص سالفة الذكر أنها أقرت مسألة التزام الدولة بتعويض الخبري فقط يف قضايا الفساد، ومل 

نعرث عىل نصوص رصيحة تتناول هذه املسألة يف جرائم أو قضايا أخرى ، ما يقتيض الرجوع إىل املبادئ العامة الخاصة 

ل التي وضعت وحتى بالنسبة لبعض الدو .رى التي يتعرض فيها الخبري إىل الرضربالتعويض عن الرضر يف القضايا األخ

أنظمة خاصة بحامية الشهود والخرباء واملبلغني والضحايا نجد أنها أقرت الحامية األمنية والجنائية والتأديبية، لكن مسألة 

ة املبلغني ال مل ينص ضمن قانون حاميفاملرشع األردين عىل سبيل املث. تحمل الدولة اإللتزام بالتعويض كانت غائبة

والخرباء عن جرائم الفساد عىل مسألة تعويض هذه الطائفة حال وقوع اعتداء عليهم، ما يقتيض الرجوع إىل األحكام العامة 

يف القانون التي تعطي للمرضور من جرمية ما الحق يف املطالبة بالتعويض عن الرضر الذي أصابه جراء ذلك، غري أنه يجب 

 .الحظة أنه نص عىل تقديم مساعدات مالية لهذه الطائفة من املتعاونني مع العدالةم

عىل الرغم مام ورد يف أي ترشيع آخر " ما ييل(148)األردين د من قانون النزاهة ومكافحة الفساد -24فقد جاء يف املادة 

صدرها املجلس حاميتهم مبوجب تعليامت ي، للرئيس رصف مساعدات مالية للمبلغني والشهود واملخربين الذين تقرر الهيئة 

إذا تعرض أي من األشخاص الذين "  بأنه(149)من نظام حامية املبلغني عن جرائم الفساد  12، كام قضت املادة "لهذه الغاية

كن ميتقرر توفري الحامية لهم وفقا ألحكام هذا النظام لإلعتداء يقرر مجلس الوزراء بناءا عىل تنسيب املجلس اإلعانات التي 

 ".أن تقدم له وألفراد أرسته

 

 الخامتة:

 نستعرض من خالل خامتة هذا البحث مجموعة من النتائج والتوصيات كام ييل:

 النتائج:

يؤدي الخرباء دورا هاما ال ميكن اإلستغناء عنه ضمن مسار الخصومة القضائية ، حيث يتم اللجوء إليهم من طرف  -

 ذلك من أجل توضيح املسائل الفنية املرتبطة مبختلف القضايا .أجهزة القضاء كلام دعت الحاجة إىل 

عني املجتمع الدويل من خالل منظمة األمم املتحدة مبسألة حامية الخرباء إنطالقا من األدوار املهمة والخطرية التي  -

املنظمة  فحة الجرميةيؤدونها، وقد تجسد هذا اإلهتامم من خالل النص ضمن العديد من اإلتفاقيات الدولية يف مجال مكا

 والفساد وتبييض األموال عىل رضورة توفري الحامية القانونية لهم يف صور متعددة.

اهتمت الدول العربية أيضا مبسألة توفري الحامية القانونية للخرباء، وقد تجسد ذلك من خالل النص عىل هذا األمر  -

ة املنظمة عاون القضايئ والقانوين وكذا اتفاقيات مكافحة الجرميضمن العديد من اإلتفاقيات العربية املشرتكة يف مجال الت

والفساد والتبييض األموال، فضال عن إصدار العديد من الدول العربية لترشيعات خاصة تحمي طائفة املتعاونني مع العدالة 

 العراق.ر وفلسطني و من خرباء وشهود ومبلغني كام هو الحال عليه بالنسبة للكويت واألردن وتونس واملغرب والجزائ

                                                           
 وما بعدها 2578أنظر اللرةدة الرسمية األردنية، ص  - (148) 

 .2014لسنة  62نظام رقم  - (149)
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تتنوع أدوات وصور الحامية القانونية للخرباء من حامية جنائية باعتبارها أقوى أنواع الحامية، إىل حامية وظيفية  -

 وأمنية، فضال عن مسألة التعويض وإقرار الحصانة للخرباء املتعاونني مع العدالة.

ترص من حيث نطاقها ونوعها ومجال تطبيقها فالبعض منها إق هناك تفاوت بني الدول العربية بالنسبة ألدوات الحامية -

عىل الحامية الجنائية فقط، والبعض اآلخر جمع بني أدوات متعددة من أدوات الحامية القانونية للخرباء، مع جعلها مقترصة 

 فقط عىل بعض القضايا كتلك املتعلقة بالفساد والجرمية املنظمة .

امل  يتضمن مختلف صور الحامية بالنسبة ملهنة الخرباء، فأغلب النصوص املنظمة ما يالحظ عدم وجود ترشيع متك -

لهذه املهنة نجدها تشري إىل رشوط وآليات مامرسة الخربة وكيفيات االنضامم إليها، ومسؤوليات الخبري والتزاماته القانونية 

ظمة وقفنا عليه من خالل اإلطالع عىل بعض األنوكيفيات تأديبه ، مع إغفال شبه تام ألدوات الحامية القانونية ، وهو ما 

 املنظمة ملهنة الخبري القضايئ خاصة العربية منها.

 التوصيات:

رضورة تعزيز الحامية القانونية للخرباء بوضع ترشيعات تبني مختلف أوجه الحامية القانونية لهذه الطائفة من  -

 املتعاونني مع العدالة 

عىل بعض القضايا دون غريها كام هو الحاصل بالنسبة لكثري من الترشيعات العربية أن ال تقترص تدابري الحامية  -

ري فقط يف قضايا الفساد والجرمية املنظمة، ألن عمل الخب -خاصة األمنية والشخصية والوظيفية –التي قرصت الحامية 

 اء.هديد والتضييق واإلعتدأضحى محوريا يف مختلف القضايا املطروحة أمام القضاء، وقد يتعرض يف أي منها للت

كل  إىل وضع ترشيع منوذجي يتضمن بالتفصيل-من خالل جامعة الدول العربية  –ينبغي أن تتجه الدول العربية  -

املسائل ذات العالقة مبهنة الخرباء، مع إيراد مختلف أدوات الحامية القانونية لتستفيد منه هذه الدول ضمن منظوماتها 

 القانونية.

بعض الدول العربية قد قامت بوضع تدابري لحامية الخرباء كام هو الحال يف دول الكويت واألردن والجزائر.   إذا كانت -

فإن هناك دوال عربية أخرى ال زالت منظوماتها القانونية متخلفة يف هذا املجال، ما يدعونا إىل التوصية بأن تواكب هذه 

رشيعات لحامية املتعاونني مع العدالة وعىل رأسهم الخرباء، خاصة أن الدول اإلتجاهات الدولية يف هذا املجال وتصدر ت

 أغلب الدول العربية قد انضمت إىل اإلتفاقيات الدولية واإلقليمية التي تقيض وتويص برضورة توفري الحامية القانونية لهم.
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 .2016، 14العدد  ،والقانون، كلية الحقوق جامعة ورقلةمجلة دفاتر السياسة ماينو جياليل، الحامية القانونية ألمن الشهود،  -

محمد محمد حنفي محمود، مسؤولية الدولة عن تعويض املجني عليه، مجلة الفكر الرشطي، مركز بحوث الرشطة،  -

 .89العدد  23رشطة الشارقة، املجلد 

، عة والقانون، جامعة اإلماراتعبد الرحامن خلفي، مدى مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا الجرمية، مجلة الرشي -

 .2011، يوليو 47، العدد 25املجلد 

 عا: املعاهدات واملواثيق الدوليةراب

 إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  -

اتفاقية التعاون القضايئ يف املادة الجزائية املربمة بني اململكة املغربية والجمهورية التونسية، الجريدة الرسمية  -

 .2016سبتمرب  01، بتاريخ 6496املغربية عدد للمملكة 

اتفاقية التعاون القانوين والقضايئ يف املواد املدنية والتجارية واألحوال الشخصية والجزائية ونقل املحكوم عليهم  -

 بعقوبات سالبة للحرية املربمة بني جمهورية مرص ودولة الكويت.

 مة.اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظ -

 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االتجار غري املرشوع باملخدرات واملؤثرات العقلية -

 اتفاقية الرياض للتعاون القضايئ العريب. -

 اإلتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب. -

 اإلتفاقية العربية ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الحدود الوطنية.  -

 لفساد.االتفاقية العربية ملكافحة ا -

 انونيةخامسا:النصوص الق

 .بتنظيم أعامل الخربة القطري 2017لسنة ( 16)رقم  القانون -
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 .تنظيم الخربة أمام املحاكم لدولة اإلمارات  يف شأن 1974لسنة (  8) القانون اتحادي رقم  -

 املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الجزائري. 01-06القانون  -

 يتعلق باإلبالغ عن الفساد وحامية املبلغني. 2017مارس  7مؤرخ يف  2017لسنة  10قانـون أسايس عدد  -

 املتعلق مبكافحة الفساد التونيس 2016املؤرخ يف أبريل  2016-014القانون  -
، يف شأن إنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد، واألحكام الخاصة بالكشف عن الذمة املالية 2016لسنة  2قانون رقم  -

 كويتيال

 املتعلق   بحامية الشهود والخرباء واملخربين واملجني عليهم التونيس 2017لسنة  58قانون رقم  -

 بتنظيم أعامل الخربة القطري.  2017( لسنة 16القانون رقم ) -

 يف شأن  تنظيم الخربة أمام املحاكم لدولة اإلمارات.  1974( لسنة  8القانون االتحادي رقم )  -

 يتعلق باإلبالغ عن الفساد وحامية املبلغني التونيس 2017مارس 7مؤرخ يف   2017لسنة  10ألسايس عدد القانـون ا -

املتضمن القانون األسايس للوظيفة  2006يوليو سنة  15املوافق  1427جامدى الثانية عام  19مؤّرخ يف  03-06أمر رقم -

 العمومية الجزائري

الالئحة التنفيذية للهيئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام الخاصة بالكشف عن بإصدار  2016لسنة  300املرسوم رقم  -

 الذمة املاليةالكويتي.

، بتاريخ 60املنظم ملهنة الخبري القضايئ الجزائري. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  95/310املرسوم رقم  -

15/10/1995. 

 املعدل واملتمم. 2005لسنة  1قانون مكافحة الفساد الفلسطيني رقم  -

املتعلق بحامية الشهود والخرباء واملبلغني وضحايا الفساد.الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية  018-2017املرسوم  -

 .1385، العدد 2017-04-15املوريتانية، بتاريخ 

عدد هم العراقي. الوقائع العراقية، الاملتضمن حامية الشهود والخرباء واملخربين واملجنى علي 2017لسنة  58القانون  -

 .2017-5-2، بتاريخ، 4445

، املتعلق بحامية حاميـة املبلغني والشهود واملخربين والخبـراء يف قضايا الفساد وأقاربهم 2014لسنة  62نظام رقم  -

 .2578األردين الجريدة الرسمية األردنية، ص 

 ، اململكة األردنية الهاشمية. 2018سنة ( ل35نظام الخربة أمام املحاكم النظامية رقم) -

 بإصدار الئحة تنظيم أعامل الخربة أمام املحاكم لسلطنة عامن. 2002/  77قرار وزاري رقم  -

 سادسا: األحكام القضائية

، املجلة القضائية، 30/09/2015، قرار بتاريخ 0745435املحكمة العليا الجزائرية، غرفة الجنح واملخالفات، ملف رقم  -

 عدد 

 12-07، جلسة 15، سنة  48نقض جنايئ، الطعن رقم  -
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 جنوح األحداث يف الوسط املدريس يف الترشيع الجزائري

 

 جنوح األحداث في الوسط المدرسي في التشريع الجزائري

 

 
 أستاذة محاضرة "ب"  بجامعة بلحاج بوشعيب، عين تموشنت، الجزائر

 ، الجزائر2عضو بمخبر القانون الاقتصادي والبيئة، جامعة وهران 

 

 ملخص:

تعترب الجرائم املرتكبة من ِقبل األحداث يف الوسط املدريس من الظواهر األكرث شيوعا يف وقتنا الراهن وذلك 

عوامل إجتامعية مرتبطة بالظروف اإلجتامعية واألرسية التي يعيشها الطفل الحدث، أو عوامل نفسية مرتبطة نتيجة 

 بشخصيته. ويقصد بالحدث الطفل الذي مل يبلغ سن الرشد.

وتسعى معظم الترشيعات مبا فيها املرّشع الجزائري إىل التصّدي إىل هذه ظاهرة جنوح األحداث ومكافحتها   

قيع عقوبات ردعية للحد من هذه الظاهرة اإلجرامية السيام يف الوسط املدريس الّذي أصبح يشّكل من خالل تو 

 بؤرة ملختلف الجرائم. 

غري أّن هذه العقوبات تتناسب مع سّن الطفل وظروفه اإلجتامعية والنفسية، لذلك نفرّق يف هذا السياق بني   

يز ها الحدث الجانح عن ُجرمه نظرا لعدم قدرته عىل اإلدراك والتميمرحلة إنعدام املسؤولية للطفل والتي ال يُسأل في

يف ترصفاته، وبني املرحلة املخّففة للعقوبة والتي يخضع فيها الحدث الجانح إىل عقوبات ردعية لكن بشكل ُمخّفف 

 مقارنة بتلك املُوقّعة عىل املجرم البالغ.

 

Résumé : 

  Les délits commis par les mineurs en milieu scolaire sont parmi les phénomènes les plus 

courants de notre époque en raison de facteurs sociaux liés aux circonstances sociales et 

familiales, ou de facteurs psychologiques liés à la personnalité du mineur. Et le mineur est un 

enfant qui n’a pas atteint l’âge de la majorité. 

  La plupart des  législations, y compris la législation algérienne,  vise la lutte contre ce 

phénomène et à le combattre en disposant des sanctions dissuasives pour réduire ce phénomène 

criminel, mais ces sanctions sont proportionnelles à l’âge et aux circonstances de l’enfant en 

distinguant entre la phase d’irresponsabilité  dans lequel le délinquant juvénile n’est pas 

responsable de son crime en raison de son incapacité de discrimination, et entre la phase de 

réduction de peine . 

 



 2020 أبريـــــــــــل 27 ددـــالع                                                                                                                                                                                                                                                     مجلة القانون واألعمال الدولية

59 

 مقّدمة:  

ة ظاهرة قدمية تجتاح جميع املجتمعات وتهّدد أمنهم واستقرارهم، ماّم استدعى تدّخل الترشيعات يف تعترب الجرمي  

 توقيع عقوبات ردعيّة ملختلف الجرائم.

غري أنّه قد تصدر بعض الجرائم من فئة حّساسة يف املجتمع أال وهي األحداث نتيجة عّدة عوامل إجتامعية ونفسيّة 

السيام يف الوسط املدريس الّذي أصبح ميدانا خصبا الرتكاب الجرائم مبختلف صورها من قِبل تجعل منهم أحداثا جانحني 

األحداث. ولقد أوىل املرّشع الجزائري أهمية كبرية لهذه الفئة من املجتمع باعتبارها يف مرحلة حّساسة من العمر من خالل 

ّمن جميع اإلجراءات املتعلّقة بالحدث الجانح تداركا املتعلّق بحامية الطفل، والّذي تض 12150-15استحداث القانون رقم 

 للثغرات القانونية التي تضّمنها قانون اإلجراءات الجزائية يف هذا املجال.

 أهميّة املوضوع:

اإلنتشار الكبري لهذه الظاهرة  املؤديّة إىل جنوح األحداث، ويف تربز أهميّة هذه الدراسة يف تجاهل املجتمعات للعوامل

 ندرة الدراسات املتعلّقة بجنوح األحداث يف الوسط املدريس. يف الوسط املدريس، باإلضافة إىل املجتمعات العربية السياميف 

 أهداف املوضوع:

تهدف هذه الدراسة إىل طرح اشكالية تتمحور  حول  تحديد مفهوم الحدث الجانح، والتعرّف عىل عوامل وأسباب 

 تطرح هذه الدراسة التساؤالت التالية: ائيّا. صور مساءلته جنجنوحه، وكذلك عىل

 ماملقصود بالحدث الجانح؟

 وماهي عوامل جنوح الحدث يف الوسط املدريس؟

 وماهي مراحل املسؤولية الجنائية لألحداث يف الترشيع الجزائري؟

حه يف وامل جنو لإلجابة عىل هذه التساؤالت، قسمنا هذه الدراسة إىل مبحثني، نتناول يف أّولها مفهوم الحدث وع

الوسط املدريس، بينام سنتطرّق يف ثانيهام إىل مراحل املسؤولية الجنائية للحدث، معتمدين يف ذلك املنهج الوصفي 

 والتحلييل. 

 املبحث األول: مفهوم الحدث وعوامل جنوحه يف الوسط املدريس

 املطلب األول: مفهوم الحدث 

فيه ملكة اإلدراك واإلختيار لقصور عقله عن إدراك حقائق األشياء يقصد بالحدث اصطالحا الشخص الذي مل تتوفر   

الصغري منذ والدته حتى يتم نضجه النفيس ، ويعرّفه علامء النفس بأنّه " 151واختيار النافع منها وذلك لعدم اكتامل منّوه

 . 152"وتتكامل لديه عنارص اإلدراك والرشد

                                                           

 150 .39، ع. 2015ةوليو  19، ج. ر. الصادرة في 2015ةوليو  15المؤّرخ في  

  .14، ص. 1995معوض عبد التواب، المرجع في شرح قانون األحداث، دار المطبوعات اللامعية، اإلسكندرةة  2

  .49، ص. 1992ر محمد عبد القادر قواسمية، جنوح األحداث في التشرةع الليائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الليائ 3
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املتمثّلة  حتى يتم نضجه اإلجتامعي وتتكامل لديه عنارص الرشدوالدته  بينام يعرّفه الفقه اإلجتامعي بأنّه" الصغري منذ

يف اإلدراك التام، أي معرفة اإلنسان بصفة و طبيعة عمله والقدرة عىل تكييف سلوكه وترصفاته طبقا ملا يحيط به من ظروف 

 .153"ومتطلبات الواقع اإلجتامعي

 عاما، هو صغري السن الذي يقل عن الثامنية عرشجزائري بأنّه:" أّما عن التعريف القانوين للحدث فيعرّفه املرشع ال  

، كام حّدد فرتة الحداثة ببلوغ الصغري عرش سنوات من 154"وبوصول الصغري إىل هذه السن يكون قد بلغ سن الرشد الجنايئ

 .155عمره وعدم إمتامه سن الثامنة عرش

املتعلّق بحامية الطفل يف فقرتها الثالثة بأنّه: "  12-15ون رقم أّما عن الحدث الجانح فلقد عرّفته املادة الثانية من القان

 ( سنوات.10الطفل الذي يرتكب فعال مجرّما والّذي ال يقّل عمره عن عرش )

 .". وتكون العربة يف تحديد سنّه  بيوم ارتكاب الجرمية

 املطلب الثاين: عوامل جنوح الحدث يف الوسط املدريس  

عامة كل سلوك عدواين يعود بالرضر عىل صاحبه وعىل الغري، ويعرّفه البعض كذلك بأنّه كل يقصد بالجنوح بصفة     

.  ويعترب جنوح األحداث مفهوما قانونيا إذ يشري إىل 156فعل أو سلوك ميكن أن يُعرض عىل املحكمة ويصدر فيه حكم قانوين

 اء.الترصفات غري املرشوعة التي يقوم بها األحداث والتي تحيلهم إىل القض

ويفرّق الفقهاء بني األحداث املنحرفون والذين اعتادوا ارتكاب السلوكات غري األخالقية واملُجرّمة، واألحداث املعرّضون  

 لإلنحراف الذين مل يصلوا بعد إىل درجة اإلنحراف لكنهم ُمعرّضون له بسبب العوامل املحيطة بهم.

 األحداث، ولكن ماهي عوامل جنوح الحدث يف الوسط املدريس؟  ويعّد الوسط املدريس يف الوقت الراهن بؤرة جرائم  

يجدر عىل املجتمعات التعرّف عىل العوامل الرئيسيّة التي تؤّدي بالحدث إىل ارتكاب جرائم رغم صغر سنّه، السيام   

 عندما تُرتكب هذه الجرائم يف املدرسة، و هذا بهدف إيجاد حلول لهذه الظاهرة املتفشيّة.

 قسيامت الفقهاء لعوامل جنوح الحدث، وميكن تقسيمها إىل عوامل شخصية و أخرى إجتامعية.تعّددت ت  

 الفرع األّول: العوامل الشخصيّة

قد يولد الجنوح لدى الحدث من شخصيته يف حّد ذاتها نتيجة عوامل نفسية تتمثّل يف الرغبة الفطرية للحدث يف   

اتباع سلوكات قد تصل إىل درجة اإلجرام و ذلك بشكل ال شعوري، إذ يهدف الهدف من وراء ترصفه إىل إشباع رغباته 

 .  157عن ترصّفهالغريزيّة املتمرّدة دون التفكري يف العواقب الناتجة 

                                                           
  .212، ص. 1995صالح علي اليةن، زةنب محمد زهري، قضاةا علم اإلجتماع و األنثروبولوجيا، منشورات جامعة ةونس بنغتازي، ليبيا  4

  من ق. إ. ج. ج. 442المادة  5

  من ق.م.ج. 40سنة طبقا للمادة  19من ق. ع. ج. أما سن الرشد المدني فهو  49المادة  6

  .10، ص. 1996جعفر، األحداث المنحرفون )دراسة مقارنة( ط. ثالثة، المؤسسة اللامعية للدراسات و النشر و التوزةع، لبنان  علي محمد 7

  .22، ص. 1988عبد الحميد الشواربي، جرائم األحداث، دار المطبوعات اللامعية، اإلسكندرةة  8
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كام قد يُصاب الطفل بأمراض نفسية بسبب عوامل ارُسية أو بسبب مشاكله مع ُمدرّسيه يف املدرسة أو حتى مع زمالئه،   

 تجعل منه طفال عدوانيا مييل إىل اإلنتقام من خالل ترصفات محظورة.

من  الطفل والتي يحاول الهروب منها ويعّد انعدام التحاور األرسي من أهم األسباب التي تولّد مشاكل نفسية لدى  

خالل إدمان املخدرات أو املرشوبات الكحولية، والتي تؤدي بدورها إىل ارتكاب الجرائم. لذلك ينصح علامء النفس برتك 

 مجال للحوار بني الوالدين وأبنائهم لإلستامع إىل انشغاالتهم ومشاكلهم و لو كانت بسيطة يف نظرهم و عدم تجاهلهم. 

 الثاين: العوامل اإلجتامعيّةالفرع 

نالحظ اهتامم املجتمعات بالجانب الرّدعي للجرمية بدال من التعّمق يف أسباب قيام الجرمية السيام من ِقبل   

 األحداث، إذ تعترب جرائم األحداث ترصفات ناتجة عن عوامل اجتامعية متنوعة.

د رام لدى الحدث، إذ تشّكل األرسة البيئة األوىل التي يجفقد تعترب األرسة العامل األّول والجوهري يف خلق روح اإلج

فيها اإلنسان نفسه والتي يتعلّم فيها مباديء الحياة. فكثري من الجانحني األحداث يقتبسون سوء أخالقهم من أرستهم يف 

اجر مخدرات أو قا أو تحّد ذاتها فال يجدون فيها املثل األعىل لإلقتداء به، فإذا نشأ الطفل يف بيئة يكون فيها األب سار 

قاتال فسيقتدي حتام بوالده لريث منه السلوكات اإلجرامية، أو كأن تكون أّمه خليعة فستتحطّم لديه املباديء األخالقية 

 ليصبح املحظور عنده مباحا.

ح، و كام ميكن ان يقع الوالدان يف محظورات تربويّة غري مقصودة تؤّدي بشكل غري مبارش إىل وقوع الطفل يف الجن

وتتجىّل أهم هذه املحظورات يف التدليل املبالغ فيه للطفل بشكل غري منطقي والرّضوخ لطلباته، ماّم يكّون لديه فكرة خاطئة 

عن واقع املجتمع الّذي يعيش فيه، فيتحّول إىل طفل عدواين إزّاء زمالئه يف املدرسة يف حالة عدم استجابتهم لطلباته، أو 

 الة توبيخه.حتى إزّاء املدرّسني يف ح

لكن قد ينشأ الطفل يف بيئة مناسبة غري أنّه يكتسب الترصفات اإلجرامية من خالل مخالطته ألطفال مجرمني، و    

رتك مهمة تالسيام عندما تكون األم عاملة و  وذلك بسبب عدم وجود رقابة عىل الطفل من ِقبل الوالدين بسبب انشغاالتهم

 ئة مفتاح اإلنحراف، إذ تعّد معظم أسباب املشاكل السلوكية واالخالقية ناتجة عن الرفقةتربية أوالدها للغري. فالرّفقة السي

السيّئة، السيام يف غياب الرقابة األبوية. وال يقترص األمر عىل مراقبة أصدقاء الطفل فحسب، بل يجب عىل الوالدين مراقبة 

ل ب اإللكرتونية التي قد تحتوي عىل مشاهد عنف يحاو املشاهد التي يتلّقاها الطفل من خالل الرسوم املتحرّكة واأللعا

الطفل تطبيقها عىل أرض الواقع، ال قد يتعّدى األمر الجنوح ليصل إىل مرحلة اإلنتحار وهذا ما شهدته معظم الدول العربية 

 من جرّاء لعبة الحوت األزرق التي أودت بحياة العديد من األطفال.

اتج عن الخالفات املستمرة بني الوالدين، أوالناتج عن انفصالهام أو هجر أحدهام كام يؤدي التفكك األرسي سواء الن  

للعائلة إىل انحراف الطفل نتيجة الحالة النفسيّة للطفل من جهة ونقص الرقابة عليه من جهة أخرى، ويتأزّم األمر يف حالة 

ب اإلهتامم من طرف والديه فيقوم بترصفات زواج أحد الوالدين أو كالهام من زوج آخر، فيشعر الطفل بعدم األمان وغيا

 إجرامية لجذب انتباههام، وقد يؤدي كذلك التفكك األرسي إىل ترشّد الطفل.
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ويعترب الفقر وارتفاع عدد أفراد األرسة من العوامل الشائعة التي تؤدي إىل جنوح الطفل، ولعل أهم الجرائم املرتكبة   

ملال. كذلك تعترب األحياء الفوضوية مصدر جنوح األحداث لكثافة سكانها و يف هذه الحالة هي الرسقة بحثا عن كسب ا

 غياب رشوط املعيشة.

فل، التأديبية للوالدين داخل األرسة و املُدرّسني داخل املدرسة يف توجيه سلوك الط واألساليب كام يلعب الدور الرتبوي   

ل الطفل والتي سيامرسها عىل زمالئه يف املدرسة من خالفإذا كان األسلوب يعتمد عىل الرضب فسيولّد العدوانية لدى 

رضبهم أو جرحهم، بل قد يصل األمر إىل رضب التلميذ ملعلّمه إذ أصبحت هذه الظاهرة شائعة يف املجتمعات العربية. لذلك 

 لتي تنتج عنها.اينصح أطباء النفس بعدم مامرسة العقوبة الجسدية واأللفاظ التجريحية عىل الطفل نظرا للعواقب الوخيمة 

باإلضافة إىل الجانب األرسي، تلعب املدرسة دورا جوهريا يف توجيه سلوك الطفل إذ تعترب املدرسة أّول بيئة خارجية   

تصادف الطفل أين يلتقي فيها بشخصيات مختلفة لألطفال، والتي يتلقى فيها تعاليم تربوية خارج أحضان أرسته لذلك 

يمة وأن يكون املُدرّس املريّب الثاين الذي يغمر الطفل بالحنان وأن يتجنب معه جميع يجب أن تكون هذه التعاليم سل

 أساليب العنف من رضب و تجريح باأللفاظ . 

 املبحث الثاين: مراحل املسؤولية الجنائية للحدث  

ومرحلة  الجنائية للحدثيفرّق املرشع الجزائري يف مجال جرائم األحداث بني مرحلتني: مرحلة انعدام املسؤولية   

 التخفيف من املسؤولية الجنائية للحدث.

 سنوات(  10املطلب األول: مرحلة انعدام املسؤولية الجنائية للحدث )قبل 

يعترب املرشع الجزائري الحدث يف هذه املرحلة غري مسؤوال جنائيا عن ترصفاته املحظورة لعدم فهمه ملعنى الجرمية   

: " ال يكون محال للمتابعة الجزائية القارص من قانون العقوبات يف فقرتها األوىل عىل أنّه 49وخطورتها، إذ تنص املادة 

دم بلوغه سن رش سنوات لعنعدم املسؤولية الجنائية عىل القارص الذي مل يبلغ ع، ت" وعليه( سنوات10الذي مل يكمل عرش )

وتنتهي مرحلة انعدام املسؤولية الجنائية للحدث مبجرد بلوغه سن الثالثة عرش، وتحتسب مدة ثالثة عرش سنة من  التمييز.

 من قانون اإلجراءات الجزائية. 443ة تاريخ تحريك الدعوى ضده وهذا ما أقرّته رصاحة املاد وليس منيوم وقوع الجرمية 

والحكمة من وراء عدم مساءلة الطفل الجانح يف هذه املرحلة أنّه ينعدم اإلدراك والتمييز يف هذه السن، فال يستطيع 

 الشخص تقدير ماهية أفعاله. 

 املطلب الثاين: مرحلة تخفيف املسؤولية الجنائية للحدث

ث بشكل مخّفف بسبب عدم بلوغه سن الرشد الجنايئ، ويفرّق املرشع الجزائري التي يعاقب فيها الحد وهي املرحلة   

سنة والذي توقّع يف شأنه تدابري الحامية والتهذيب، أما إذا تعلّق  13إىل أقل من  10بني الحدث الذي يرتاوح سنه بني 

سنة الذي توقّع عليه إما تدابري  18إىل  13، وبني الحدث الذي يرتاوح سنه من 158األمر مبخالفة فيكون محّل توبيخ فقط

  .159الحامية أو التهذيب، أو يخضع لعقوبات مخّففة

                                                           
  من ق. ع. ج. 2/ 49المادة  9

  من ق. ع. ج. 49/3المادة 10 
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 سنة 13إىل أقل من  10الفرع األول: الحدث الذي يرتاوح سنه من 

سنة لجناية أو جنحة فال توقّع ضّده سوى تدابري  13إىل أقل من  10يف حالة ارتكاب الحدث الذي يرتاوح سنه من   

منه  85تربوية تهدف إىل تهذيب وإصالح الحدث املجرم. ولقد حّدد املرّشع الجزائري يف قانون حامية الطفل يف املادة 

 ارتكابه جناية أو جنحة و املتمثّلة يف:التدابري التي ميكن اتخاذها ضد الطفل يف حالة 

تسليم الطفل ملمثّله الرشعي أو لشخص أو لعائلة جديرين بالثقة، و تبقى السلطة التقديرية لقايض األحداث يف  -

تعيني الشخص الذي سيُسلّم له الطفل، كام يتعنّي عىل القايض تحديد اإلعانات املالية الالزمة لرعاية الطفل. ويعترب هذا 

 تدبري من أفضل الوسائل التهذيبية للطفل، إذ قد يؤثّر إبعاد الطفل عن وسطه العائيل سلبا عىل نفسيّته. ال

وضعه يف مؤسّسسة معتمدة مكلّفة مبساعدة الطفولة، ويهدف القايض من وراء هذا التدبري إىل إبعاد الطفل عن  -

 سية واملادية.محيطه األرسي واإلجتامعي ووضعه يف وسط يتالءم مع حالته النف

وضعه يف مدرسة داخلية صالحة إليواء االطفال يف سن الدراسة، كأن يوضع الحدث يف مركز التكوين املهني الذي  -

 يحتوي عىل إقامة داخلية. و يهدف هذا التدبري إىل تهذيب و إصالح الحدث دون حرمانه من الحق يف الدراسة.

نحني، فقد تحتاج فئة معينة من األحداث الجانحني إىل وضعهم وضعه يف مركز متخصص يف حامية األطفال الجا -

 يف مركز متخصص نظرا لصعوبة تطبيق التدابري السابقة عليهم.

تطبيق نظام الحريّة املُراقبة، و يقصد بها اإلفراج عن الحدث مع وضعه تحت املراقبة. و يُنّفذ األمر بتطبيق نظام  -

حكمة التي أمرت به أو محكمة موطن الطفل، و تتم هذه املراقبة من ِقبل مندوبني الحرية املراقبة يف دائرة إختصاص امل

دامئني و مندوبني متطوعني يختارهم القايض من بني املربنّي املتخصصني يف شؤون الطفولة ملراقبة الظروف املادية و 

ثالثة أشهر،  فصال لقايض األحداث كلاملعنوية للطفل وصحته وتربيته وحسن استخدامه ألوقات فراغه، و يقّدمون تقريرا م

 .160أما يف حالة حدوث أي طارئ للطفل يجب عىل ممثله الرشعي أن يخطر قايض األحداث فورا

و نالحظ أن هذه التدابري هي تقريبا نفسها املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات الجزائية لكن مع بعض التغيريات   

 اإلجراءات الجزائية هذه التدابري يف:من قانون  444الطفيفة، إذ حددت املادة 

تسليمه لوالديه أو لوصيه أو لشخص جدي بالثقة، وال يشرتط القانون قبول هؤالء الستالم الطفل ألنّه يدخل ضمن  -

 إلتزاماتهم. أّما يف حالة تعّذر تسليم الحدث لوالديه فيُسلّم يف هذه الحالة إىل شخص جدير بالثقة، وتبقى السلطة التقديرية

 للقايض يف تقدير هذه الجدالرة من خالل دراسته لظروفه الخاصة.

من قانون اإلجراءات الجزائية لإلفراج تحت  478تطبيق نظام اإلفراج عنه مع وضعه تحت املراقبة،ولقد تطرّقت املادة  -

ل قسم أحداث قبة بدائرة كاملراقبة والتي تنّص عىل أنّه:" تتحقق مراقبة األحداث املوضوعني يف نظام اإلفراج تحت املرا

بأن يعهد إىل مندوب أو عدة مندوبني دامئني أو مندوبني متطوعني ملراقبة األحداث. ويعني مندوب بالنسبة لكل حدث إما 

                                                           

 160 من قانون حماةة الطفل 105إلى  100المواد من 
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بأمر من قايض األحداث أو عند االقتضاء من قايض التحقيق املختص بشؤون األحداث وإما بالحكم الذي يفصل يف 

 .موضوع القضية"

 منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معّدة للتهذيب أو التكوين املهني مؤهلة لهذا الغرض. وضعه يف -

 وضعه يف مؤسسة طبية أو طبية تربوية مؤهلة لذلك. -

 وضعه يف مصلحة عمومية مكلفة باملساعدة. -

 وضعه يف مدرسة داخلية صالحة إليواء األحداث املجرمني يف سن الدراسة. -

  يف إجراءات تربوية أو عالجية تتناسب مع حالة الحدث.و تتمثل هذه التدابري  

أّما يف حالة ارتكاب الحدث ملخالفة فيكون محل توبيخ فقط و هو تدبري إصالحي يقوم من خالله القايض بتأنيب    

 الحدث وتحذيره من العودة إليه.

 سنة 18إىل  13الفرع الثاين: الحدث الذي يرتاوح سنه من 

سنة إّما لتدابري الحامية و الرتبية التي سبق التطرق إليها، أو إىل عقوبة  18إىل  13يخضع القارص الذي يبلغ سنه من   

مخّففة، وترجع السلطة التقديرية لقايض األحداث يف توقيع إحدى العقوبتني آخذا بعني اإلعتبار بعض املعايري املتعلقة 

وبة ِقبله. و يف حالة ما إذا قّرر القايض توقيع العقوبة الجزائية بدل التدبري فستكون عقبالجاين وبطبيعة الجرم املُرتكب من 

 مخففة مقارنة بتلك املوقعة عىل األشخاص البالغني.

من  50سنة يف املاّدة  18إىل  13املرّشع الجزائري العقوبات الجزائية املوقّعة عىل القارص الذي يبلغ سنه من  ولقد حّدد  

" إذا كانت العقوبة التي تفرض عليه هي اإلعدام أو السجن املؤيد فإنه يحكم عليه قوبات و التي تنص عىل أنّه: قانون الع

 بعقوبة الحبس من عرش سنوات إىل عرشين سنة.

و إذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس املؤقت فإنّه يحكم عليه بالحبس ملدة تساوي نصف املدة التي كان يتعنّي 

 عليه بها إذا كان بالغا."الحكم 

وتُنّفذ العقوبة يف مراكز خاصة إلعادة التأهيل تابعة لوزارة العدل بهدف إعادة تربيتهم وإدماجهم إجتامعيّا، ويتلّقى 

 الحدث الجانح يف هذه املراكز تكوينا أخالقيا تحت إرشاف لجنة إعادة الرتبية.  

سنة، و تتمثل هذه العقوبة يف قيام  16القارص الذي يبلغ من العمر كام ميكن توقيع عقوبة العمل للنفع العام عىل   

املحكوم عليه بعمل للنفع العام دون أجر بدال من إدخاله املؤسسة العقابية. و لقد تطرّق املرشع الجزائري إىل هذه العقوبة 

 من قانون العقوبات مع توافر بعض الرشوط و املتمثلة يف: 1مكرر 5يف املادة 

سنة عىل االقل وقت ارتكاب الجرمية، عدم تجاوز عقوبة الجرمية املرتكبة  16الشخص مسبوقا قضائيا، بلوغه  أال يكون

ثالث سنوات حبس، عدم تجاوز العقوبة املنطوق بها سنة حبس. وحّدد مدة العمل للنفع العام بالنسبة للقارص مبدة ال تقل 

 عن عرشين ساعة و أن ال تزيد عن ثالمثائة ساعة.
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سنة مخالفة فيكون محّل توبيخ أو توقع عليه العقوبة املالية  18إىل  13ما يف حالة ارتكاب القارص الذي يبلغ سنه من أ   

، غري أّن آراء الفقهاء تختلف حول توقيع الغرامة املالية عىل الحدث الجانح، إذ يعارض البعض توقيع هذه 161" الغرامة "

ع من ِقبل والديه، فال يكون للغرامة املالية أثر ردعي يف حق الحدث الجانح لعدم العقوبة عىل الحدث باعتبار أنّها ستُدف

دفعه لها شخصيا. بينام يؤيّد البعض توقيع الغرامة املالية عىل الحدث الجانح رغم وقوعها عىل والديه بدال منه، ماّم يحّفز 

 .162من تكثيف رقابتهام عليه يف املستقبل لتجنب ارتكاب جرائم أخرى

يجوز لقايض األحداث تغيري أو مراجعة تدابري الحامية والتهذيب يف أي وقت بناء عىل طلب النيابة العامة أو بناءا  و  

عىل تقرير الوسط املفتوح أو من تلقاء نفسه مهام كانت الجهة القضائية التي أمرت به، غري أنّه إذا تعلّق األمر باستبدال 

. كام ميكن لجهة الحكم بالنسبة 163قايض األحداث أن يرفع امللف إىل قسم األحداثتدبري التسليم بتدبري الوضع يجب عىل 

للطفل البالغ من العمر من ثالثة عرش سنة إىل مثانية عرش سنة أن تستبدل أو تستكمل التدابري بعقوبة الغرامة أو الحبس 

 .164من قانون العقوبات 50وفقا للكيفيات املحددة يف املادة 

 إىل أن املرّشع الجزائري قد استحدث إجراءا يسمح بإبرام إتفاق بني الطفل الجانح و ممثله الرشعي و نشري يف األخري  

غري أنّه  .165من جهة و بني الضحية أو ذوي حقوقها من جهة أخرى بهدف جرب الرضر و إنهاء املتابعات و إعادة إدماج الطفل

ة ون الحدث املقّدم أمام املحكمة غري مسّجل يف دفاتر الحالقد يثار إشكال حول السن الحقيقي للحدث، السيام عندما يك

املدنية أو يف حالة تسجيل الطفل بعد سنة أو أكرث بعد والدته، فيمكن للقايض يف هذه الحالة تعيني طبيبا مختّصا من أجل 

 .166ذا الحدثهتحديد سن الحدث استنادا إىل بنيانه الفسيولوجي ونضجه العقيل، فيقّدم الطبيب السن التقريبي ل

ونشري إىل أنّه ال يؤّدي إعفاء الحدث من املساءلة الجزائية إىل إعفائه من املسؤولية املدنية، إذ يعترب الحدث مسؤوال  

عن الرضر الذي لحقه بالغري عىل أساس املسؤولية التقصريية ويلتزم بدفع التعويض من ماله الشخيص أو مال الشخص 

 الذي يتوىل رعايته كاألب. 

 خامتة:  

دراستنا ملوضوع جرائم األحداث يف الوسط املدريس نالحظ املجهودات التي يبذلها املرشع الجزائري يف  ويف ختام  

حامية الحدث وتوفري بيئة قانونية تتناسب مع سنّه و ظروفه، وهذا ما يظهر من خالل إصداره لقانون حامية الطفل. غري أّن 

بشكل مالحظ، لذلك ارتأينا طرح بعض اإلقرتاحات للوقاية من ظاهرة جنوح األحداث يف الوسط املدريس مازال متفشيّة 

 هذه الظاهرة نذكر منها:

                                                           

 161 من ق. ع. ج.  51المادة  

، ةحمو بن ابراهيم فخار، الحماةة اللنائية للطفل في التشرةع الليائري والقانون المقارن، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسي 13 

  420جامعة محمد خيضر، بسكرة، الليائر، ص. 

  من قانون حماةة الطفل. 96المادة  14

  من قانون حماةة الطفل. 86المادة  15

  من قانون حماةة الطفل. 110مكرر من ق. إ. ج. ج. و المادة  37المادة 16 

  .114، ص.2013ئر، عبد المالك الساةح، المعاملة العقابية والتربوةة لألحداث في ضوء التشرةع الليائري والقانون المقارن، موفم للنشر، الليا 17
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م السيام األرس عليه ومامرسة الرقابةاألرُس عىل رضورة اإلهتامم بأطفالهم  وتحسيسية تحثالقيام بحمالت توعوية   -

 ي وبأساليب محظوررة.املتفّككة، ورضورة توفري الدفء العائيل لهم بدل البحث عنه خارج الوسط األرس 

 حثّهم عىلو توعية املعلمني ومدراء املؤسسات الرتبوية بالدور الجوهري الذي ميارسونه يف تطوير الذات لدى الطفل  -

تجنب األساليب العدوانية املاُمرسة عىل التالميذ من رضب وشتم وقلة احرتام ازّاء التلميذ مام يولّد يف نفسه روح اإلنتقام 

 ات إجرامية.من خالل ترصف

 والوقاية منالميذ تحديد سلوك الت وقدرتهم يفتعيني أطباء النفس يف املؤسسات الرتبوية بشتّى أطوارها لخربتهم  - 

 ارتكاب الجرائم السيام يف الوسط املدريس.

ت التالميذ ال القيام بجلسات دورية يف املؤسسات الرتبوية لفتح الحوار بني املدرّسني والتالميذ لإلستامع إىل انشغا -

واملشاكل التي يواجهونها يف وسطهم املدريس، من أجل إيجاد الحلول لهذه املشاكل من جهة ولكسب ثقة التالميذ يف 

 أنفسهم ثم يف الطاقم املدريس من جهة أخرى، وذلك من خالل منحهم حرية التعبري.

ل الرئيسية سكن والبطالة باعتبارهام من العوامرضورة اهتامم الدولة بشكل مضاعف باملشاكل اإلجتامعية املتعلقة بال -

 يف جنوح األحداث.

 إدماج التالميذ ذوي املشاكل السلوكية يف مختلف األنشطة املدرسية الكتشاف اضطراباتهم السلوكية يف وقت مبّكر. -

أل فراغهم بألعاب محاولة ممراقبة األولياء للمشاهد التي يتلقاها أطفالهم يف الرسوم املتحركة واأللعاب اإللكرتونية، و  -

 تعليمية أو مبامرسة الرياضة.
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 األمومة العابرة للحدود منوذج املهاجرات االفريقيات جنوب الصحراء باملغرب

 

 األمومة العابرة للحدود 

 نموذج المهاجرات االفريقيات جنوب الصحراء بالمغرب
 

 
 مختبر حسن الأداء في القانون الدولي و المقارن - باحث بسلك الدكتوراه

 السويسي الرباط–كلية الحقوق 

 

أصبحت الهجرة من القضايا الراهنة املطروحة بشدة عىل الساحتني الدولية والوطنية، نظرا النعكاساتها االقتصادية، 

أصبح العامل يف مواجهة موجات جديدة للهجرة مل يستطع القانون الدويل تنظيمها لدرجة  االجتامعية، الثقافية والسياسية.

العوامل املسببة  لهجرة األشخاص ال تقترص عىل العامل املنفر، واملتمثل يف هروب الفرد من  إن  و تقنينها بشكل دقيق.

ز لتنقالت داه إىل الحديث عن العامل املحفاألزمات االجتامعية و االقتصادية و السياسية التي تشهدها دول العامل، بل تتع

والذين وصل عددهم إىل  -ويتوزع املهاجرون   167األشخاص بحثا عن فرص عيش أفضل يف إطار هجرة اقتصادية طوعية.

. 168بشكل غري متوازن، حيث تتنقل الغالبية العظمى من الجنوب إىل الشامل  -مليون مهاجرة و مهاجرة 240، 2012حدود 

، و التي نشهدها اليوم. ويعتربن من أكرث الفئات 169ارتفاع هجرة النساء من السامت البارزة ملوجة الهجرة الثانيةويشكل 

بسبب  االجتامعية ترضرا من التنقالت سواء االختيارية أو القرسية، بحيث يتعرضن عادة ملجموعة من املخاطر، وذلك 

تتعرض النساء املهاجرات اللوايت يشتغلن يف تربية أبناء العائالت املشغلة إىل املساواة. كام  وانعدام عىل النوع القائم التمييز

جانب العمل املنزيل النتقادات من طرف أطراف متعددة لكونها مسؤولة عن رعاية وحامية أطفال خارج حدودها يف حني 

 أن أبناءها وزوجها يقبعون يف مناطق بعيدة عنها.

ثرت ا واضحني يف خريطته السوسيو اقتصادية و الثقافية نتيجة لظاهرة العوملة التي أ فالعامل اليوم، يشهد تحوال و تغري 

عىل تدفقات الهجرة. ولعل إخراج النساء من حقل الالمفكر فيه، أصبح هدفا أساسيا لهجرة يراد أن تبقى مقرونة بصفة 

فاءات و ز النساء من حيث القدرات و الكالذكورية. ويعزز ذلك بتناقص اللجوء للتجمعات العائلية يف بالد الهجرة، ومتي

منافستها للرجل. كلها عوامل أدت إىل بروز ظواهر اجتامعية مازالت تسرتعي اهتامم الباحثني، و يف مقدمتها األرس العابرة 

 للحدود و إشكالية مامرسة األمومة. 

                                                           

مكان إلى المكان مقال منشور بالهلرة و العولمة تحت إشراف موحى الناجي  سعيد كفاةتي الهلرة في الوعي الدةني اليهودي من الال  167  

 .75ص  2012مركي جنوب شمال 

دة في ملال الللوء و الهلرة،  تقرةر لميةد من اإلحصائيات المرجو اإلطالع على األجانب و حقوق اإلنسان بالمغرب من أجل سياسة جدة 168 

 ةالمللس الوطني لحقوق اإلنسان منشور بمللة العلوم القانونية "قضاةا الهلرة و المهاجرةن على ضوء االتفاقيات الدولية و النصوص الوطني

 .179ص  2017 6ات القضائية العدد مع رصد ألهم االجتهاد

في المئة من المهاجرةن  47لفترات طوةلة لم تكن النساء ممثلة بشكل كبير في التنقالت البشرةة عكس ما نشهده اليوم، حيث تشكل  169 

    Hania Zlotnik The global dimensions of female migration MARCH 1, 2003   أنظر 2000في المئة سنة  49و  1960سنة 
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ية، و العلمية، ها الحياة املهنكل تتجاذبإن األدوار املنوطة بالنساء تتداخل فيها عنارص أساسية تظهر فيها األمومة بش

الزوجية. ثم إن الدراسات حول ظاهرة األمومة العابرة للحدود، تتقاطع مع األبحاث املتمحورة حول الهجرة و النوع. و هي و 

ي تكلها دراسات استأثر بها الباحثون االنجلوساكسونيون، نظرا لربوز الظاهرة يف هذه الدول عكس الدراسات القليلة ال

 أنجزت يف فرنسا. 

البلد اإلفريقي القريب نظرا ملوقعه الجغرايف من أوروبا كبلد عبور و استقرار مؤقت أو دائم لعدد كبري -ومل يكن املغرب 

، يف منأى عن هذه الظاهرة . وذلك بسبب إكراهات الهجرة الرسية، و التي -170من املهاجرات االفريقيات جنوب الصحراء

املهاجرات إىل مجرد مشاريع هجرة مجهضة. فيضطرن لالستقرار يف املغرب واالشتغال يف أعامل حولت امال و متنيات 

هامشية بعيدة عن مناطق الضوء والحامية القانونية واملؤسساتية، مثل العمل املنزيل الذي تبارشه املهاجرات اللوايت يعانني 

 كافة أشكال التمييز واالستغالل. 

ن هذه الظاهرة يف صفوف املهاجرات االفريقيات، السيام و أنهن يعشن ظروفا اجتامعية ولعل ذلك ما دفعنا للبحث ع

و اقتصادية هشة، يصعب معها مامرسة أمومتها بشكل سليم. فإىل أي حد ساهمت العوملة يف تكريس ظاهرة األمومة العابرة 

 بلدان لية واملامرسات الحياتية داخل املغرب ويفللحدود؟  وما هو تأثري التنقالت القرسية أو االختيارية عىل العادات العائ

افريقيا جنوب الصحراء؟ وأي دور تلعبه هؤالء األمهات يف التأسيس لفضاءات اجتامعية عابرة للحدود؟ وأية قيمة مضافة 

لية مؤهلة حو هل البنيات امل لهؤالء النساء يف تربية أطفال غرباء يف ظل معاناتها من حرمان التجمع العائيل الخاص بها؟

 ان محوري؟فعال من ناحية مواردها، كفاءاتها، إرادتها... لضامن استمرارية األرسة ككي

إشكاليات رئيسية سأحاول اإلجابة عنها من خالل إتباع خطة قوامها تقسيم املوضوع إىل نقطتني، سنتناول يف االوىل 

انية متظهرات وآثار مامرسة املهاجرات اإلفريقيات ظاهرة مامرسة األمومة يف كنف أرس عابرة للحدود، ثم سرنصد يف الث

 جنوب الصحراء لألمومة العابرة للحدود عىل املجتمع املغريب:

 أوال: مامرسة األمومة يف كنف أرس عابرة للحدود

 171تشكل الهجرات الدولية خاصة اآلتية من الدول النامية ظاهرة معارصة تتمدد بشكل كبري ، حيث تحولت األرسة 

من كيان مستقر يف مكان واحد، إىل أرسة عابرة للوطن و الحدود، يعيش أفرادها يف انفصال جسدي، و لكن يؤسسون 

 دوما لفضاء خاص من حيث اإلحساس بالدفء العائيل و السكينة.

                                                           
170 Ali Faleh, Mohammed Bokbot, Mokhliss Derkaoui Alaoui les subsahariens entre transit au maroc et   immigration 

clandestine en Espagne In  

 .83ص:   .2012الهلرة و العولمة تحت إشراف موحى الناجي مركي جنوب شمال 

171 Le  foyer : une personne ou un ensemble de personnes qui, reliées ou non par des liens de parenté, occupent un 

logement particulier, partageant les principaux repas et/ou les dépenses pour couvrir en commun leurs besoins de base » 

Macció, Diccionario demográfico multilingüe 1985. 
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جرات من نسب اله % 50حوايل  2006ولقد بدأ تأنيث الهجرة الدولية منذ منتصف التسعينيات، حيث شكلت النساء سنة 

، بسبب تزايد الطلب 173، ولقد ساهمت هذه الهجرة املتعاظمة يف كرس صورة الهجرة الكالسيكية املرتبطة بالرجال172الدولية

 الخارجي عىل العاملة املنزلية ، وجنوح املجتمعات املتقدمة لالعتامد أكرث عىل كفاءات املرأة يف مجال العمل. 

أرقام دقيقة بخصوص األمهات املهاجرات عرب العامل، ولكن مل مينع فعىل مستوى اإلحصائيات من الصعب استحضار 

مليون مهاجر من أصل  78.8دويل نجد بأن  ذلك من وجود دراسات قد تشكل نقطة انطالق لفهم هذه الظاهرة. ففي تقرير

عظم النساء التي . م174سنة أي سن الزواج والقدرة عىل تكوين أرسة 39و  20مليون مهاجر دويل، سنهم يرتاوح بني  213.9

 سنة ينحدرن من دول نامية. 64و  20يف املائة ترتاوح أعامرهن بني  47.96تشكل نسبتهن حوايل 

ولقد أقحم مفهوم العابر للحدود بقوة يف حقل العلوم االجتامعية، حتى يعزز فرضية أن االنسان يف تنقل دائم ولكن 

عددة هاجرين الذي يعززونها و يحافظون عىل عالقات اجتامعية متتحت قناع هوية سوسيو ثقافية. إنه اسرتاتيجية تخص امل

. فمثال تعترب األرسة يف األنظمة جنوب األوربية كإسبانيا و 175و ينشؤون عالقات بني  مجتمع الهجرة و املجتمع األصيل

فتتكلف  ما يف دول أخرىايطاليا عنوانا للعيش الكريم ألفرادها، حيث النساء لهن دور محوري يف مجال الرعاية األرسية. أ 

بهذه املهام السلطات العمومية، مام يؤثر عىل نظام األدوار املنوطة بكال الجنسني. و قد تناولت دراسات عديدة األرس العابرة 

   177، وكذا وضعية النساء يف بالد املهجر. 176للحدود

                                                           

مليون مهاجرة. ومع ذلك، فبالرغم  95تمثل النساء اليوم أكثر من نصف المهاجرةن الدوليين في العالم أجمع حيث ةصل عدد المهاجرات إلى  172 

من إسهامهن في تقليل الفقر ومشاركتهن في أنشطة اقتصادةة صعبة للغاةة إال أن الملتمع الدولي لم ةع إال مؤخرا بأهمية ما لدى هؤالء 

المهاجرات ليقدمنه. وكذلك، لم ةقر المسؤولون إال مؤخرا بالتحدةات والمخاطر الخاصة التي تواجهها النساء عندما ةخاطرن بالسفر إلى النساء 

 .عبور إلى األمل، النساء والهلرة الدولية 2006حالة سكان العالم  2006عن صندوق األمم المتحدة للسكان  بالد جدةدة."

عن عاد عن الموطن األصلي و األسري و اللسدي، لم ةعف الرجل من مراقبة فضاء المرأة و تدبير اليات الحياة فيه. '' إن '' الهلرة و االبت 173 

ابراهيم حسناوي الهلرة في ضوء المتخيل النسائي قراءة في فيلم الراكد لياسمين قصاري مقال منشور في كتاب الهلرة في الثقافة 

المنطمة من طرف مركي الدراسات الفنية و التعابير الفنية و االنتاج السمعي البصري بتعاون مع كلية اسفي األمازةغية أعمال الندوة الوطنية 

 .75ص  2011منشورات المعهد الملكي للثقافة األمازةغية  2007دجنير  13و  12ةومي 

 :للميةد من االحصائيات المرجو االطالع على التقرةر التالي174 

International Migration Report 2011 Department of Economic and Social Affairs Population Division United Nations 

December 2012   

175 Alessandro Monsutti Itinérances transnationales : un éclairage sur les réseaux migratoires afghans «critique 

internationale» Presses de sciences po  2009/3 n° 44  p 86/87. 

176  À tire d’exemple Glick Schiller Basch Linda Nations Unbound: Transnational Projects, Postcolonial Predicaments and 

Deterritorialized Nation-States 2004. Et Geneviève Cortes, La fabrique de la famille transnationale. Approche diachronique 

des espaces migratoires et de la dispersion des familles rurales boliviennes. Presses de sciences Po « Autre part » 2011/1 

n°57-58. Et Tanja Bastia and Erika Busse, Transnational Migration and Changing Gender Relations in Peruvian and Bolivian 

cities diversities Vol. 13, No. 1, 2011.  Deborah Bryceson and  Ulla Vuorela  The Transnational family: new European frontiers 

and global networks cross-cultural perspectives on women Oxford NewYork Berg publishers 2002.  

في بوليفيا هناك دراسات تمحورت حول إعادة تشكيل دةناميات العائلة من خالل األدوار اللدةدة المنوطة باألمهات في عالقتهن بأفراد  177 

 األسرة في البلدان األصلية.

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Glick+Schiller+Basch+Linda&search-alias=books-fr-intl-us&field-author=Glick+Schiller+Basch+Linda&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Deborah+Bryceson&search-alias=books&field-author=Deborah+Bryceson&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Ulla+Vuorela&search-alias=books&field-author=Ulla+Vuorela&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Ulla+Vuorela&search-alias=books&field-author=Ulla+Vuorela&sort=relevancerank
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رتبطة بواجب بالهجرة و الثانية م كثريا ما ننىس بأن النساء يعشن تجربتني هامتني يف ان واحد، األوىل تتعلق 

. فبسبب الرغبة يف الوفاء بالتزاماتها العائلية املادية خاصة، وإبراز قدراتها وكفاءاتها، تحاول املرأة خوض تجرية 178األمومة

، وتوفري طفولة مثالية ألبنائها مل تستطع االلتزام بتحقيقها 179الهجرة تاركة أوالدها وزوجها وراءها. لتقرر تغيري الحب باملال

 يف بلدها األصيل الفقري و التائه عن طريق النمو. 

، عىل أن الهجرة والتنقل القرسي أو االختياري، يتسببان يف حدوث 1955ولإلشارة فقد أكد منهاج عمل بكني عام 

ت يف ث تصبح املهاجرات العامال ــــــافية عىل املرأة. حيتغيريات عىل مستوى هياكل األرسة بشكل يضيف أعباء إض

القطاعات الرسمية أو غري الرسمية أقل استفادة من الحامية يف جميع تجلياتها. فعزلة املرأة تزداد خاصة بعد أن ترتك بلدها، 

ن إال بنمط عادة يف بلد ال يؤم تار االستقرار بشكل غري طوعيــــقريتها، عائلتها وكل كيانها املادي و املعنوي وراءها، وتخ

ن القطيعة ــــعيش مبني عىل االستهالك و العمل، وبشبكة عالقات اجتامعية ضعيفة . ذلك أن الهجرة ينظر إليها كنوع م

، حيث الهشاشة مضاعفة سواء يف البلدان املصدرة للهجرة أو املستقبلة لها مام يؤثر عىل مامرسة األم 180بني العائلة و املحيط

 .  181وارها ألد

، فاألرسة العابرة للحدود هي عائلة ممتدة خارج حدود الوطن الواحد، حيث أفرادها a vuorel 182و  brycessonحسب 

يعيشون منفصلني معظم األوقات، ولكن لديهم ارتباطات و يحسون مبا ميكن تسميته بإحساس الراحة و السكينة 

                                                           

  Xavier Escandell and Maria Tapias  Transnational lives, travelling emotions and Idioms of distress among Bolivian migrants 

in Spain journal of ethnic and migration studies Oct 2009. 

بلدان العربية أجرةت دراسات عدةدة نذكر منها وضعية النساء المهاجرات بتونس العاصمة حيث تم الوقوف عند الوضعية الصعبة لهؤالء وفي ال 

 النساء المحرومات من الرعاةة و االهتمام الالزمين أنظر:    

Hassan Boubakri, Sylvie Mazzella l'horizon transnational d'une famille tunisienne élargie presses de sciences Po « autre 

part » 2011/1 N° 57-58. 

178 Alex Batgglini,Sylvie Gravel,Laurence Boucheron,Michel Fournier Jean Marc Brodeur Caroline Poulin, Suzanne Deblois, 

Danielle Durand, Chantal Lefebvre, Bernard Heneman quand migration et maternité se croisent ; perspectives des 

intervenantes et des mères migrantes. Service social université Laval  Volume 49, numéro 1, 2002 p 41. 

t  (5) Hochschild, A.R le drainage international des soins et de l’attention aux autres cahiers genre et développemen 179

2005 p75-82.   

180 Alex Batgglini, Sylvie Gravel , Laurence Boucheron, Michel Fournier Jean Marc Brodeur Caroline Poulin, Suzanne 

Deblois, Danielle Durand, Chantal Lefebvre, Bernard Heneman quand migration et maternité se croisent ; perspectives des 

intervenantes et des mères migrantes. Service social université Laval  Volume 49, numéro 1, 2002 p 63     .  

ا، كان الليء األصعب في المهمة هو رعاةة  عملت رحمة في الخليج عند عائالت لدةها أطفال. "  181  ومثل أي عاملة منيل تكون هي نفسها أمًّ

أنا دةر بالي على أوالد الناس. أوالدي مين دةر باله عليهم؟. ةا ترى »ةذكرونها طوال الوقت بأطفالها. وةلعلونها تتساءل: األطفال الذةن كانوا 

هسة شو ةسّوي؟ شو ةاكل؟". من قصص عامالت منيليات من سرةالنكا والفلبين وإندونيسيا باألردن، ةحكين فيها عن الغربة، وتحدي تدبير 

 للميةد من التفاصيل: األمومة عن بعد. أنظر

 https://www.7iber.com/society/migrant-domestic-mothers/ 

182 Deborah Bryceson, Ulla Vuorela The transnational family: new European frontiers and global networks  Bloomsbury 

Publishing 2002. 

https://www.tandfonline.com/author/Tapias%2C+Maria


 2020 أبريـــــــــــل 27 ددـــالع                                                                                                                                                                                                                                                     مجلة القانون واألعمال الدولية

72 

العائلة. فهذا االنفصال الجسدي بني األم و أبنائها  يشكل تغيريا الجامعيتني، و الذي من خاللها يعوضون غياب لحمة 

 .183يف هيكلة و أولويات األمومة

يرى بعض الباحثني بأن هجرة األب ال تشكل تغيريا كبريا، وال ترتك أثرا مهام عىل سريورة وحياة األرسة عكس األم 

ة صعبة بني الدور العميق لألم املهاجرة التي تعيش حياحينام تغرتب. حيث تتعرض بنية العائلة الختالل عميق ، مام يعكس 

. وتحاول البحث بكل الطرق عن طريقة لتنفيذ التزاماتها خاصة تجاه أبنائها عن طريق إرسال األموال كشكل من 184بلدين

بعيدا عن الصور  ةأشكال الوفاء بدين رمزي تجاه العائلة، التي تركتها خلفها. وذلك ألجل أن تبقى محتفظة بصورة األم املثالي

   185النمطية املرتبطة بكونها أما مهملة و غري مسؤولة.

كيف ميكن للهجرة أن تسبب يف قطيعة و استمرارية للعالقات العائلية يف ان واحد؟ الجواب صعب لكون املهاجرات 

امعية و هن االجتال يستطعن الحفاظ عىل الروابط مع بلدهن األصيل تاركات عاداتهن، تقاليدهن، قناعاتهن ومامرست

الثقافية يف مفرتق الطرق، خاصة وهن يواجهن تحديات جديدة يف دول غريبة عنهن. ولكن هذه املرأة غالبا ما تغري من 

نظرتها تجاه ظروف الهجرة، أو تقلل من وطأة الشعور بالغربة عندما تحس بأن كرامتها و انسانيتها محفوظة، و تحس بكرم 

 اصة بالدول املتقدمة.اق الحرية خالعيش وتوسع اف

، وهذا ما يجعل  186هناك من الباحثني من يعترب خدمات الرعاية االجتامعية كنوع من التبادل بني الشامل و الجنوب 

.  فاإلطار السوسيو 187مجتمعاتنا يف تحرك مضطرد يوازي تنقل األفراد، وتنقل القيم و العادات والتقاليد واالنشغاالت معهم

دان املصدرة للهجرة و البلدان املستقبلة، يعترب حقل مامرسة األمومة بدينامياتها و تفاعالتها العابرة ثقايف ملجتمعات البل

 . 188للحدود

                                                           
183  «Transnational families are defined here as families that live some or most of the time separated from each other, yet 

hold together and create something that can be seen as a feeling of collective welfare and unity, namely familyhood, even 

across national borders»  Deborah Bryceson, Ulla Vuorela (2002 : 3). 

184  " La migration chez les femmes peut provoquer des bouleversements concernant leur maternité ». Claire Mestre 

migration, maternité et médicalisation : ce qu’en pensent les africaines vivant en France Eres  « spirale » 2015/4 n° 76 P 90. 

185 Robin Cavagnoud, Tristan Bruslé Le matricentrage comme stratégie de protection des enfants : le cas des migrations 

internationales de femmes boliviennes presses des sciences Po « autrepart » 2013/3 N° 66  124و  123ص.  

186 Vincent Kaufmann, Les paradoxes de la mobilité, bouger, s’enraciner Presses polytechniques et universitaires romandes, 

Lausanne,  2008 Juliette Maisons  . 

« un déplacement dans l’espace devient mobilité lorsqu’il implique aussi un changement social » Vincent Kaufmann, Les 

paradoxes de la mobilité, bouger, s’enraciner Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne,  2008 

Juliette Maisons  .P 154-155 

 :ليس األشخاص وحدهم من ةتنقل و لكن أفكارهم، قيمهم، نمط عيشهم كذلك 187 

 sous la direction de Rachid Chaabita migration internationale Africaine Le Harmattan 2016 p154.. 

188 Isabel Yepez, Carmen Ledo , Mirko Marzadro Si tu veux que je reste ici, il faut que tu t’occupes de nos enfants ! » 

Migration et maternité transnationale entre Cochabamba (Bolivie) et Bergame (Italie) presses de sciences Po « autrepart » 

2011/1 N° 57-58  .  201ص  
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 "189وبالخصوص'' املرأة املهاجرة داخل الذات والفضاء معا تعيش موزعة بني فضائني اثنني ينذران كذلك بالخطر.

س بعض الدول األوربية بالحاجة الستقطاب النساء املهاجرات ولعل ما يفرس راهنية موضوع األمومة عن بعد، هو إحسا

( و املعروف 189/2002شهدت إيطاليا ميالد قانون جديد للهجرة ) 2002و من خالله أهمية مامرسة األمومة عن بعد. ففي سنة 

حيث اعرتفت الحكومة ألول مرة باملساهمة اإليجابية للمهاجرات لفائدة األرس اإليطالية  يف مجال  bossi-finiبقانون ،

ضامن ظروف حياة أفضل لألشخاص غري املستقلني عن االخرين يف القيام بأمورهم اليومية املعتادة. و اقرتحت ألجل ذلك 

 التي يقدمنها للمجتمع االيطايل .تسوية قانونية خاصة لهؤالء النساء يف مقابل الخدمات الجليلة 

 ثانيا : تجليات و آثار مامرسة املهاجرات اإلفريقيات لألمومة العابرة للحدود عىل املجتمع املغريب:

. باإلضافة 190مليون مغريب و مغربية 4،6يعترب املغرب بلد هجرة بامتياز، حيث يبلغ عدد املغاربة املهاجرين بالخارج حوايل 

املهاجرين و املهاجرات خاصة األفارقة الذين يلجون املغرب كمحطة عبور مؤقتة أو دامئة، خاصة مع إىل عدد كبري من 

 .2003تشديد إجراءات مراقبة الحدود من طرف أوربا منذ سنة 

ة ، أن املهاجرين األفارق2018وقد كشفت دراسة صادرة عن الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمني بالخارج و شؤون الهجرة سنة 

سنة.  36منهم. أغلبهم من الشباب و الشابات أقل من  % 79.7. ميثل الذكور نسبة 191دولة افريقية 25يأتون إىل املغرب من 

 10000حوايل  2006(. و قد كان عددهم باملغرب سنة %18وتشتغل نسبة كبرية منهم خاصة النساء يف العمل املنزيل)حوايل 

 . 192طالب 7000من بينهم حوايل  35.000داخلية. إىل أن وصلوا حاليا إىل حوايل مهاجر و مهاجرة حسب إحصائيات وزارة ال

يف اعتامد عملية تسوية وضعية للمهاجرين، والتي كانت من بني أهداف ومرامي  2014وقد بدأ املغرب سنة 

السنة، موزعني  نفساالسرتاتيجية الوطنية الجديدة يف مجال الهجرة واللجوء، حيث متت تسوية وضعياتهم اإلدارية خالل 

من  النساء.  ونظرا للقرب الجغرايف، يعترب  10000حالة، منهم  27463من بني  %92دولة،  حيث شملت التسوية  116عىل 

املغرب صلة وصل بني افريقيا و أوروبا، بحيث انتقل من بلد مصدر للهجرة، إىل بلد عبور ثم إىل بلد استقرار جزيئ أو كيل 

عية األخرية أسست لتحوالت سوسيو اقتصادية و ثقافية عىل املجتمع املغريب، يقول األستاذ محمد للمهاجرين. هذه الوض

الخشاين:" يوجد الطلب عىل أشكال خاصة من الشغل بالدول املستقبلة للمهاجرين و املهاجرات. هذا الطلب وبسبب األجر 

 أو محتقرة اجتامعيا. هذه الحقيقة تنطبق عىلالزهيد، ومرونة سوق الشغل يفرس تزايد اإلقبال عىل عروض شغل هشة 

  193املغرب أيضا".

                                                           

ابراهيم حسناوي الهلرة في ضوء المتخيل النسائي قراءة في فيلم الراكد لياسمين قصاري مقال منشور في كتاب الهلرة في الثقافة  189 

سات الفنية و التعابير الفنية و االنتاج السمعي البصري بتعاون مع كلية اسفي األمازةغية أعمال الندوة الوطنية المنطمة من طرف مركي الدرا

 .78ص  2011منشورات المعهد الملكي للثقافة األمازةغية  2007دجنير  13و  12ةومي 

 .2017السياسة الوطنية للهلرة و الللوء المغرب تقرةر سنة  190 

من سكان افرةقيا تنقلت على المستوى  % 3مليون افرةقي دوليا، أي أن نسبة  30ي هاجر حوال 2011حسب تقرةر للبنك الدولي صادر سنة  191 

 مليون خارج حدود القارة. أنظر  10الدولي منهم 

sous la direction de Rachid Chaabita migration internationale Africaine L’Harmattan 2016 p 150.  

192 https://www.ccme.org.ma/fr/medias-et-migration/10103. 

193 Sous la direction de Bachir Hamdouch  l’avenir des migrations transméditerranéennes  au-delà des crises p 114. 
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ومن أبرز تجليات األمومة العابرة للحدود باملغرب، هو ما ميكن أن نسميه منح تفويض االضطالع مبسؤولية تربية األبناء 

. 194صحراء و اسيانوب الأو العناية باألشخاص املسننني أو يف وضعية صعبة لعاملة منزلية مهاجرة خاصة من دول افريقيا ج

وينظر لذلك عىل أن له إيجابيات كثرية عىل املجتمع املغريب، من بينها تفادي التوترات العائلية يف مجال التنازع حول 

القيام مبهام الرعاية األرسية، و تفادي تغيري منط حياة األم املشتغلة والتي تتعرض لضغوطات كبرية يف ميدان الشغل و 

 ملقابل قد يؤسس ذلك  لعالقة شغل مشوبة بالتعسف ..  لكن با195خارجه

.  إن 197أو العبودية الطوعية املتنقلة 196و هناك من الباحثني األكادمييني من اعتربوها كنوع من الرق أو العبودية املقنعة.

عن قرب بفئات ، و التي تضم أنشطة الرعاية والعناية  » « careمجال خدمات الرعاية أو ما يصطلح عليه إيجازا مبفهوم 

معينة كاألطفال و العجزة و املعاقني... بدأ يتعاظم اللجوء إليها باملغرب، خاصة بعد خروج املرأة املغربية بشكل قوي لسوق 

 . 199، و كذا لشيخوخة هرم الساكنة198الشغل

                                                           
194 «   Dans la vague d’immigration du début des années 2000, il y avait des femmes, quand en 2005 il est devenu difficile 

de passer à Ceuta et Melilla et que les migrants restaient de plus en plus au Maroc. Il y a eu un besoin de subsistance et 

beaucoup de femmes ont cherché  un travail dans les maisons. En se proposant comme une main d’œuvre domestique. 

Ces femmes ont ressuscité l’envie des femmes marocaines d’avoir des femmes de service. » Abdou D président de 

l’association des ressortissants sénégalais au Maroc in Narzena Lanza les domestiques Sénégalaises au Maroc un travail 

servile entre tradition et modernité migrations subsahariennes  au maroc Karthala 2011. P 120. 

195 Isabel Yepez, Carmen Ledo , Mirko Marza dro Si tu veux que je reste ici, il faut que tu t’occupes de nos enfants ! » 

Migration et maternité transnationale entre Cochabamba (Bolivie) et Bergame (Italie) presses de sciences Po « autre part » 

2011/1 N° 57-58  206 ص  .     

196 Giovanni Mottura and matteo Rinaldini migrant’s paths in the Italian labour Market  and in the migrant regulatory 

framework precariousness as a constant factor in refuges, récent migrants and employment challenging barriers and 

exploring pathways edited by Sonica Mckay Routledge 2009. 

اجة حهذه العبودةة تلبر النساء على العيش بعيدا عن عائلتها الصغيرة و الكبيرة و في المقابل توفر للغرباء رعاةة خاصة ،أطفالها في أمس ال 197 

 لها.

شخص، ارتفع حلم  11.813.000ببلوغهم أنه  2014حسب المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارةة بخصوص سوق الشغل خالل سنة  198 

بالوسط الحضري  %1,4+الوطني،  على المستوى%0,9  ، بـ2014و 2013سنة فما فوق، ما بين سنتي  15السكان النشيطين البالغين من العمر

. %5 ,1سنة فما فوق(، من جهتها، ارتفاعا بنسبة  15الساكنة في سن النشاط )األشخاص البالغين من العمر  بالوسط القروي. وعرفت %0,3+و

وهكذا، ونظرا لتنامي حلم الساكنة في سن النشاط بوتيرة أكبر من تلك التي عرفها حلم الساكنة النشيطة، تراجع معدل النشاط، ما بين 

على المستوى  22,6%نسبة مساهمة النساء في الشغل بلغت نقطة. و أن  0,3بـ  مسلال بذلك انخفاضا %48إلى  %48,3الفترتين، من 

 بالوسط القروي.%36,2 بالوسط الحضري و 1%3,9الوطني، 

مليون  3ددهم رأةا بخصوص األشخاص المسنين بالمغرب و البالغ ع 2015قدم المللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي المغربي سنة  199   

في المئة منهم أكثرهم ةعانون من األمراض الميمنة و العيلة. حيث أكد التقرةر على أن للوء النساء لسوق الشغل  52شخص  تمثل النساء 

 بقوة سيضع التضامن العائلي وخاصة رعاةة المسنين في مأزق.

   «  La famille, et en son sein particulièrement, les femmes, continue de jouer un rôle essentiel dans la prise en charge des 

personnes âgées. Or, la montée prévisible, à moyen et long terme, de l’insertion des femmes dans le marché de l’emploi 

va certainement "mettre la solidarité familiale vis-à-vis des personnes âgées à rude épreuve. »  
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ة يف أو دور أفراد األرس  ام بدور األم البديلة لألطفال،ـــــــدمات املهاجرات من أجل القيـــــــألجل ذلك يتم اللجوء لخ

يات ة تحدــــــرة مجربة عىل مواجهــــــــ. يف حني ترتك أرستها الصغرية والكبي200ةــــــــرعاية األشخاص يف وضعية خاص

 . 201الحياة

وال تساعد الوضعية غري القانونية للمهاجرات عىل الولوج لسوق الشغل، خاصة و أنهن ينتقلن قرسا بسبب ظروف بالدها 

ي يتيحها .، مام يدفعهن للجوء للفرص الت بة يف ظل الحروب األهلية، الجفاف، التعسف و العنف القائم عىل النوع..الصع

و بالتايل تقل فرص االندماج يف مجتمعات  و بيع بعض املواد و العمل املنزيل. االقتصاد غري املهيكل من قبيل التسول،

ها يف مواجهة الفقر و الحرمان و التمييز، وكل أشكال العنف املامرس ضدها الهجرة كهذه، كلام وجدت املرأة املهاجرة نفس

 . 202من طرف مجتمع غريب عنها و العكس صحيح

تواجه املهاجرات االفريقيات باملغرب عدة تحديات مرتبطة بوضعهن االجتامعي، وعروض العمل املتوفرة لهن، و سبل 

هن يعشن الذي يؤثر بشكل سلبي عىل أرسهن، وبالنسبة للمعيالت لعائلتضامن اندماج ايجايب يف املجتمع املغريب. اليشء 

ة، مام يؤثر ـــــمعاناة مضاعفة، أوال تلك املرتبطة بظروف الهجرة الصعبة ثم املرتبطة أحيانا برتك األبناء ببلدانهن األصلي

اجرات ببعض نتحار أبناء املهبشكل سلبي عىل حالتهن النفسية و العاطفية، حيث يعشن يف قلق دائم خاصة مع بروز ا

    203الدول.

كام تعاين املرأة املهاجرة االفريقية من بعدها عن زوجها و أفراد أرستها، حيث تعيش يف شتات ذهني  طوال الوقت.  

.  ف ''ربط االتصال بني الهنا و 204السيام و أن وجود األرسة قرب الفرد، يشكل سندا كبريا له عىل مواجهة تحديات الحياة

هناك يتم...  عرب اليات تواصلية برصية مثل الصورة الفوتوغرافية و الكامريا، و هي اليات توحي باألنوثة و الحميمية، ال

                                                           
ةصعب الحصول على معطيات شاملة تهم المهاجرات االفرةقيات جنوب الصحراء بالمغرب بسبب عدم القدرة على االحاطة بعينة من النساء  200

تقرةر تمكين المهاجرةن النساء المهاجرات بالمغرب بدعم من االتحاد األوربي مقاربة التي تعيش في وضعية غير قانونية )الهلرة السرةة(. عن 

 .10ص  2014اجتماعية و طبية. شتنبر 

201 "L’impact du déplacement forcé sur les femmes et les filles peut être dévastateur. Avec la séparation des familles, 

l’appui et la protection que fournissait la famille disparaissent. Les membres de la famille peuvent devoir assumer des rôles 

différents et les femmes et les filles peuvent devenir les seuls soutiens de famille pour leurs enfants/frères et sœurs. Cette 

situation est exacerbée par le manque d’égalité entre les sexes. " Manuel du HCR pour la protection des femmes et des 

filles janvier 2011 P 11. 

202  "Cette étude montre que les femmes ont peu d’attaches avec les réalités culturelles et rituelles de leur groupe ethnique, 

quand tout se passe bien. » Claire Mestre migration, maternité et médicalisation : ce qu’en pensent les africaines vivant en 

France Eres  « spirale » 2015/4 n° 76 P 92. 

.... .سنة( على وشك االنتحار 17)لسنة الماضية، واجهت هانا حدثا مفصلًيا آخر، عندما اتصلت بها زوجة أخيها وأخبرتها أن ابنتها الوسطى "ا 203 

لهذا هي تتصل بكثافة بأبنائها" من «. من ةدري؟»مرت سنة على الحادثة، لم ةحدث خاللها شيء، لكنها تعيش مع ذلك في قلق مستمر، ألنه: 

عن بعد. أنظر للميةد من  قصص عامالت منيليات من سرةالنكا والفلبين وإندونيسيا باألردن، ةحكين فيها عن الغربة، وتحدي تدبير األمومة

 التفاصيل:

 https://www.7iber.com/society/migrant-domestic-mothers/ 

 اإلحساس باألمومة ةكون سندا لحياة المرأة كأنثى و ةقوي من وجودها في بالد المهلر. 204 
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وتحيل يف االن نفسه عىل الذاكرة و النسيان. وكأن املرأة توظف الصورة و سلطاتها املتميزة و مفاتنها لتشغل ذاكرة الزوج 

 205راء. إغراء العودة لألنوثة...''املهاجر و متارس عليه نوعا من اإلغ

إن الحديث اإليجايب عن هجرة النساء ال يكون فقط باالعرتاف بأدوارهن وتأثريهن يف تنمية دول الهجرة، وإمنا يتم 

 بتقدير تنقالتهن وعربه تقدير جهودهن املضنية يف مسارات التنشئة االجتامعية.

االجتامعي مل تعد أمرا يحتاج إىل برهان، حيث تسهم يف تحرير املرأة التي أن " أهمية هجرة النساء يف التغيري ذلك  

تشعر باستقالليتها الذاتية بعد سفر الزوج إىل الخارج، وعندما تهاجر مبفردها أو عندما تصبح مستقلة اقتصاديًا. وهكذا تصبح 

عيا جديدا وهي املسرية لحياتها، مام يولد د و مستقلة  –التي كانت يف السابق تابعة لسلطة الزوج يف بالد نشأتها  – املرأة

 " 206بالذات ويسهم يف تنمية تقدير الذات.

، الذي ال يأخذ بعني 03207-02ال بد من إعادة النظر يف الرتسانة القانونية املنظمة ملجال الهجرة، و من بينها القانون رقم 

رتبطة بالشغل رات. باإلضافة لتعديل النصوص القانونية املاالعتبار يف شكله الحايل الحقوق االقتصادية و االجتامعية للمهاج

و الحامية االجتامعية، و األرسة حتى تستجيب لحاجيات النساء املهاجرات قصد مامرسة أمومتهن بالشكل الذي يحفظ 

 كرامتهن و يعزز ثقتهن بأنفسهن.

عزل ي قيمه، وجهة نظره، و ترشيعاته مبإن الحديث عن الهجرة هو حديث عن استقرار يف أرايض الغري و إلزام عىل تبن

عن أية قناعة. طاملا أن الدواعي االقتصادية، تفرض يف كثري من األحيان عىل املهاجرات واملهاجرين إعادة النظر يف 

 هويتهم ومعتقداتهم و بنائهم السيكولوجي. 

ة اهمة يف التنمية .وهي خالصيلزم إخراج معاناة املهاجرات االفريقيات باملغرب من الظل، ومنحهن فرصة املس 

، والذي أشار إىل أن الهجرات البني إفريقية ميكن أن تؤثر 2018تقرير صادر عن مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية سنة 

إيجابا عىل التحول الهيكيل لبلدان االستقبال، إن تم تدبريها بشكل جيد. كام ينبغي أن تنشأ الهجرة عن اختيار وليس عن 

 .208ة كام جاء يف املبدأ األول من املبادئ التي تضمنها تقرير اللجنة العاملية للهجرة الدوليةرضور 

                                                           

مقال منشور في كتاب الهلرة في الثقافة ابراهيم حسناوي الهلرة في ضوء المتخيل النسائي قراءة في فيلم الراكد لياسمين قصاري  205 

سفي ااألمازةغية أعمال الندوة الوطنية المنطمة من طرف مركي الدراسات الفنية و التعابير الفنية و االنتاج السمعي البصري بتعاون مع كلية 

 .78ص  2011منشورات المعهد الملكي للثقافة األمازةغية  2007دجنير  13و  12ةومي 

 16ص  2011-2008المفوضية األوربية  2ل الهلرة النسائية بين دول البحر المتوسط و االتحاد األوروبي ةوروميد الهلرة جون لوي في 206 

207  « D’après la Loi marocaine 02-03 relative à l’entrée et au séjour des Etrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et 

a l’immigration Irrégulières”, tout étranger se trouvant au Maroc sans documents officiels est un criminel. Malgré le fait 

que beaucoup de marocains tentent d’aider et d’assister les migrants subsahariens, cette criminalisation signifie que la 

violence sociale, la discrimination, la stigmatisation et la marginalisation sont monnaie courante. » violences et vulnérabilité 

et migration bloqués aux portes de l’Europe rapport sur les migrants subsahariens en situation irrégulière au Maroc. 

Médecins sans frontières mars 2013.p9 

ةلب أن ةتمكن النساء والرجال واألطفال من استغالل طاقاتهم وسد احتياجاتهم وممارسة حقوقهم وإشباع تطلعاتهم في بالدهم  « 208 

النساء والرجال الذةن ةهاجرون وةلتحقون بسوق العمل الدولي  األصلية، وبهذا ةتحقق مفهوم أن تكون الهلرة عن اختيار وليس عن ضرورة. علي
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ولعل املراقبة الصارمة ألوروبا لحدودها ومحاوالت منعها التدفقات الهائلة للمهاجرين األفارقة نحوها، يسائل الضمري 

 املة األجنبية. سيام وأن القارة االفريقية تعرضتاالنساين عن جدوى عبارات من قبيل التضامن الدويل و الحاجة للع

. ثم كيف سنفرس أن القارة االفريقية ترتك سكان العامل يأتون إليهاّ، و 209لعمليات استغالل واسعة خالل فرتات االستعامر

وهل .  و قد نذهب بعيدا للتساؤل عن فعل الهجرة يف حد ذاته، 210التطبق عليهم سياسات هجرة للحد من حرية تنقلهم

 211تنقل املرأة يف ظل الظروف الراهنة املوسومة بالعنف و االستغالل البشع يعترب هجرة مكتملة األركان و الرشوط؟

  

                                                           

ر تقرة« أن ةتمكنوا من تحقيق ذلك بشكل قانوني وفي أمان تام حيث إن الدول والملتمعات المستقبلة لهم تقدرهم وتحتاج إلى مهاراتهم.

  .2005الللنة العالمية للهلرة الدولية 

 

209 «  Comment comprendre que les frontières de l’occident soient toujours ouvertes par l’accueil des matières premières 

Africaines et de plus en plus fermées pour celui des migrants africains. »Sous la direction de Jean Emmanuel Pondi un 

regard africain immigration et diaspora Maisonneuve et Larose2007. P 167 

210 sous la direction de Rachid Chaabita migration internationale Africaine Le Harmattan 2016 p 154. 

211  " Pour pouvoir s’exprimer sur le sens qu’elles donnent à leurs expériences. Ont-elles migrés ?perçoivent elles leur séjour 

en Espagne comme une migration ? Faut-il rappeler que le verbe migrer en dialectal marocain  n’est pas utilisé dans le 

même sens qu’il a pour les chercheurs et les journalistes en français. Tout se passe comme si les journalistes et les 

chercheurs supposaient que ces femmes étaient dans un projet caché, dont elles ne veulent pas exprimer les éléments et 

de fait les journalistes et les chercheurs reproduisent eux aussi ce qu’on a dénommé « le soupçon migratoire » Ahlam  

Rahmi déplacement de main d’œuvre ou migration le cas du travail agricole des marocaines en Espagne In  الهلرة المغربية

310ص  2014في زمن العولمة تنسيق لكبير عطوف منشورات كلية اآلداب و العلوم االنسانية اكادةر   
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 الئحة املراجع

 مكان إىل املكان مقال منشور بالهجرة و العوملة تحت إرشاف  سعيد كفايتي الهجرة يف الوعي الديني اليهودي من الال

 .2012 موحى الناجي مركز جنوب شامل

  األجانب و حقوق اإلنسان باملغرب من أجل سياسة جديدة يف مجال اللجوء و الهجرة،  تقرير املجلس الوطني لحقوق

اإلنسان منشور مبجلة العلوم القانونية "قضايا الهجرة و املهاجرين عىل ضوء االتفاقيات الدولية و النصوص الوطنية مع 

 .2017 6رصد ألهم االجتهادات القضائية العدد 

 Ali Faleh, Mohammed Bokbot, Mokhliss Derkaoui Alaoui les subsahariens entre transit au maroc et   

immigration clandestine en Espagne In  2012ا لهجرة و العوملة تحت إرشاف موحى الناجي مركز جنوب شامل. 

  عبور إىل األمل، النساء والهجرة الدولية 2006 حالة سكان العامل 2006تقرير صندوق األمم املتحدة للسكان. 

  ابراهيم حسناوي الهجرة يف ضوء املتخيل النسايئ قراءة يف فيلم الراكد لياسمني قصاري مقال منشور يف كتاب

اج تالهجرة يف الثقافة األمازيغية أعامل الندوة الوطنية املنطمة من طرف مركز الدراسات الفنية و التعابري الفنية و االن

 .2011منشورات املعهد املليك للثقافة األمازيغية  2007دجنري  13و  12السمعي البرصي بتعاون مع كلية اسفي يومي 

  2008املفوضية األوربية  2جون لوي فيل الهجرة النسائية بني دول البحر املتوسط و االتحاد األورويب يوروميد الهجرة-

2011 

  2014الهجرة املغربية يف زمن العوملة تنسيق لكبري عطوف منشورات كلية اآلداب و العلوم االنسانية اكادير  

 

 Sous la direction de Bachir Hamdouch  l’avenir des migrations transméditerranéennes  au-delà 

des crises. 

 Hania Zlotnik The global dimensions of female migration MARCH 1, 2003 

 International Migration Report 2011 Department of Economic and Social Affairs Population 

Division United Nations December 2012    

 Alessandro Monsutti Itinérances transnationales : un éclairage sur les réseaux migratoires 

afghans «critique internationale» Presses de sciences po  2009/3 n° 44 

 Glick Schiller Basch Linda Nations Unbound: Transnational Projects, Postcolonial Predicaments 

and Deterritorialized Nation-States 2004 

 Geneviève Cortes, La fabrique de la famille transnationale. Approche diachronique des espaces 

migratoires et de la dispersion des familles rurales boliviennes. Presses de sciences Po « Autre 

part » 2011/1 n°57-58 

 Tanja Bastia and Erika Busse, Transnational Migration and Changing Gender Relations in 

Peruvian and Bolivian cities diversities Vol. 13, No. 1, 2011.   

 Deborah Bryceson and  Ulla Vuorela  The Transnational family: new European frontiers and 

global networks cross-cultural perspectives on women Oxford NewYork Berg publishers 2002.  

   Xavier Escandell and Maria Tapias  Transnational lives, travelling emotions and Idioms of 

distress among Bolivian migrants in Spain journal of ethnic and migration studies Oct 2009 

 Hassan Boubakri, Sylvie Mazzella l'horizon transnational d'une famille tunisienne élargie presse 

de sciences Po « autre part » 2011/1 N° 57-58. 

 sous la direction de Rachid Chaabita migration internationale Africaine Le Harmattan 2016  

 Alex Batgglini,Sylvie Gravel,Laurence Boucheron,Michel Fournier Jean Marc Brodeur Caroline 

Poulin, Suzanne Deblois, Danielle Durand, Chantal Lefebvre, Bernard Heneman quand 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Glick+Schiller+Basch+Linda&search-alias=books-fr-intl-us&field-author=Glick+Schiller+Basch+Linda&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Deborah+Bryceson&search-alias=books&field-author=Deborah+Bryceson&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Ulla+Vuorela&search-alias=books&field-author=Ulla+Vuorela&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Ulla+Vuorela&search-alias=books&field-author=Ulla+Vuorela&sort=relevancerank
https://www.tandfonline.com/author/Tapias%2C+Maria
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migration et maternité se croisent ; perspectives des intervenantes et des mères migrantes. 

Service social université Laval  Volume 49, numéro 1, 2002 

 Hochschild, A.R le drainage international des soins et de l’attention aux autres cahiers genre et 

développement  (5) 2005 p75-82.   

 Deborah Bryceson, Ulla Vuorela The transnational family: new European frontiers and global 

networks   Bloomsbury Publishing 2002. 

 Claire Mestre migration, maternité et médicalisation : ce qu’en pensent les africaines vivant en 

France Eres  « spirale » 2015/4 n° 76 P 90. 

 Robin Cavagnoud, Tristan Bruslé Le matricentrage comme stratégie de protection des enfants : 

le cas des migrations internationales de femmes boliviennes presses des sciences Po « autrepart » 

2013/3 N° 66 

 Vincent Kaufmann, Les paradoxes de la mobilité, bouger, s’enraciner Presses polytechniques et 

universitaires romandes, Lausanne,  2008 Juliette Maisons  . 

 Isabel Yepez, Carmen Ledo , Mirko Marzadro Si tu veux que je reste ici, il faut que tu t’occupes 

de nos enfants ! » Migration et maternité transnationale entre Cochabamba (Bolivie) et Bergame 

(Italie) presses de sciences Po « autrepart » 2011/1 N° 57-58 
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 عالقة القانون باألخالق : بني االتصال واالنفصال

 

 عالقة القانون باألخالق : بين االتصال واالنفصال

 

 
 باحث بسلك الدكتوراه

 كناسكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بم

 

 مـــــــقدمـــــــــة:

تصدر عن اإلنسان أحكام كثرية ومتنوعة، فإذا قال "املبتدأ مرفوع" فهذا حكم نحوي، وإذا قال "األجسام تتمدد بفعل 

فهو أن تحكم عىل اليشء بأنه خري أو رش، عرب تلك الحاسة الخلقية  212الحرارة" فهذا حكم طبيعي، أما الحكم األخالقي

 التي تنمو داخل كل إنسان، والتي تخربنا بأن الصدق خري حكم أخالقي، أما الكذب، فمنه تنبعث كل الرشور.

ها ، إذ من خالل213إن هذه الحاسة هي التي تجعل اإلنسان يجد اللذة يف السلوك الفاضل، ويستهجن السلوك القبيح

ميكنه التمييز بني الحسن والخبيث، وإدراك الفرق بني الخطأ والصواب، وحديثنا هذا يحدو بنا لنحط الرحال أمام علم 

ومذهب جدير بالثقة والدراسة، علم يوقظ الفرد لالبتعاد عن كل ما هو ذو طابع رشير يف املجتمع ومؤذي، ومذهب ينظم 

التعايش يف مجتمع منسجم عادل ال ظلم فيه وال إجحاف، عىل نحو يرتفع حياة الجامعة البرشية من حيث حسن التآلف و 

 .214باإلنسان إىل نوع من الوعي االجتامعي

وعليه، فكام أن املنطق يبحث يف قوانني الفكر، كذلك األخالق تتأمل يف قوانني السلوك اإلنساين، عرب الغور يف  

 واإلحاطة مبا يكنه لغريه، وتوجيهه صوب االلتزام بالفضيلة واالبتعادأعامق هذا الكائن ابتغاء الكشف عن نواياه، وأرساره، 

عن الرذيلة، اليشء الذي جعل منها مبحثا أساسيا من مباحث الفلسفة، حيث اهتم الفالسفة عىل مر العصور بتخصيص 

 .215مكان عام لألخالق يف مذاهبهم الفلسفية

                                                           

أخالقية السلوك، بشكل عام ةتم الحكم على أي سلوك بشري من خالل معيار القيم األخالقية، حيث تعطى أحكام قيمة حول أخالقية أو ال  -212 

 .ةعتمد الحكم األخالقي على ملموعة متكاملة من القيم والقواعد ومبادئ العدالة والسلوك المفروضة على الوعي الفردي واللماعي

GEORGETA-BIANCA SPIRCHEZ, The relation between ethics and law, Fiat Iustutia, No 1/2016, P 189. 

وليم كلي راةت، تارةخ الفلسفة الحدةثة، ترجمة محمود سيد أحمد، الطبعة األولى، التنوةر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، للميةد ةنظر - 213

 .221و  173، ص 2010

 .  103، ص  2011ناجي التكرةني، فلسفة األخالق بين أرسطو ومكسوةه، الطبعة األولى، دار دجلة، عمان،  -214

حين ةتكلمون عن األخالق، أن مفهوم هذه الكلمة ال ةثير أي خالف بين المفكرةن، إال أن األمر خالف ذلك، حيث ةقع ةعتقد معظم الباحثين،  - 215 

عامة" " الفصل بين اتلاهين أساسيين في معاللة المسائل األخالقية، اتلاه الفالسفة، واتلاه علماء االجتماع، فيرى الفالسفة أن قوانين األخالق

 مان والمكان، أما موضوع بحثها فيتمحور حول قوانين السلوك اإلنساني.ال تتأثر بحدود الي
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له، شأنه يف ذلك شأن سائر العلوم، ارتباطات وتوغالت يف والدارس لعلم األخالق، والناظر لتاريخه، سيلمُح بأن 

العديد من العلوم األخرى، خاصة منها علم القانون، وارتباط الكيانني ببعضهام يخلق لنا عالقة بدالالت مهمة السيام يف 

القرتان مبا االعرص الحايل، املرهق من ويالت تفيش قيم التسيب والفساد، اليشء الذي يستدعي البحث يف أطوار هذا 

 يخفيه من ارتباطات متعددة.

إن خلخلة بسيطة لهذه العالقة يفصح لنا بأنها شهدت تغريات كثرية، إذ يف بادئ األمر كانت املبادئ األخالقية 

منسجمة مع قواعد القانون، فكان اليونانيون ال مييزون بينهام، ثم بدأت التفرقة عند الرومان حتى تردد عىل أحد الفقهاء 

عند الفقهاء الكنسيني  216ه : "ليس كل ما يبيحه القانون يعترب موافقا لألخالق"، ليعود الخلط بينهام يف القرون الوسطىقول

الذين كانوا يتشددون يف إقامة قواعد قانونية طبقا لألصول الدينية واألخالقية، ومل يربز الفصل بني القانون واألخالق 

( Kantالتحديد يف القرن التاسع عرش ميالدي عىل يد كل من كانط )بشكل واضح إال يف العصور الحديثة، وب

 .217(uishThomasو)

وعموما، فإن الحديث عن ثنائية األخالق والقانون قديم قدم اإلنسانية، فاإلنسان تلقى تربية أخالقية إىل جانب 

لثنائية بدائرتني متداخلتني، دائرة ، وقد تم تصوير هذه ا218الضابط القانوين منذ اللحظات األوىل من عمر استخالفه لألرض

، أما األجزاء الخارجة عن هذه الدائرة فهي متثل مجاالت األرضية واملنطقة املشرتكة بينهاميتقاطعان فيها وهي متثل 

متاميزة يهيمن كل منهام عىل جزء منها، مجال تهيمن فيه األخالق دون القانون، وآخر يتوىل القانون تنظيمه دون أن 

لألخالق صلة به، "مام يجعل املبادئ األخالقية سائدة يف القانون، لكن يف نفس الوقت، فكالهام يواصل حياته تكون 

 .219املستقلة"

من هنا، ساد االتفاق عىل وجود رقعة عريضة مشرتكة بني كال املفهومني، فكالهام معني بفرض مستويات معينة من 

ونها، ويف العديد من هذه املستويات يعزز القانون واألخالق كل منهام من الصعب للمجتمع البرشي أن يستمر بد 220السلوك

                                                           

أما المدرسة االجتماعية فتقول أن اإلنسان الذي ةعيش في ملتمع معين ال بد أن ةعكس المبادئ األخالقية والعادات السائدة في ملتمعه، 

قدات وعادات وتقاليد، ولذلك فإن اإلنسان ةحكم على األفعال والضمير األخالقي عند اإلنسان ةتقيد كثيرا بما ةسود في الملتمع من معت

 والتصرفات ال من خالل ضميره فحسب، بل من خالل ضمير الملتمع.

واألخالق كما ةدرسها الفالسفة ليست علما في نظر علماء االجتماع، ولكنها ةمكن أن تصبح موضوعا لعلم، وهذا العلم ةطلقون عليه اسم 

ية"، وهي إن أصبحت علما فيلب أن تفصل فصال تاما بين النظرة الذاتية، والنظرة الموضوعية، أي أن تفصل بين دراسة "علم الظواهر األخالق

 ما هو كائن، وما ةلب أن ةكون.

 وما بعدها. 8-7-6، ص 2000للميةد ةنظر محمد بدوي، األخالق بين الفلسفة وعلم االجتماع، الطبعة األولى، دار المعرفة اللامعية، األزارةطية، 

، ص 2001للميةد ةنظر إمام عبد الفتاح إمام، السياسة واألخالق، دراسة في فلسفة الحكم، دون ذكر الطبعة، المللس األعلى للثقافة،  216

10. 

 .2، ص http:platform.almanhal.comفاطمة اليهراء عالوي، القانون واألخالق: أةة عالقة؟، منشور على  -217

ق عندما أراد قابيل قتل هابيل، وإذ رأةنا كيف تنازل هابيل عن حقه القانوني وهو الدفاع عن النفس مقابل االلتيام لقد ظهر مفهوم األخال-218

 األخالقي، "لئن بسطت إلي ةدك لتقتلني ما أنا بباسط ةدي ألقتلك".

219 - DAVID HIEZ, L’éthique et le droit, Bibliothèque National du Québec, Bibliothèque National du Canada, 2009, 1° 

trimestre, p2. 

220 - GEORGETA-BIANCA SPIRCHEZ, Op cit, P 805. 
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حينام يستعني  -يف معظم األحيان-املشتغل يف الحقل القانوين يجد ضالته اآلخر، كام تتجىل مالمح االتصال أيضا يف أن "

 . 221"بالبعد األخالقي الذي حكم وضع القاعدة القانونية

نظرية النجليزيني إىل ضم كال املفهومني تحت ظل نظرية واحدة أطلق عليها "ولعل هذا ما دفع أحد الفقهاء اال 

"، معتربا إياها مجموعة من األفكار والقيم التي يحملها الناس يف مجتمع معني، نابعة من الرتاكم الذي خلفته املعيارية

ك ه نطاق غري محدود للسلو التفاعالت االجتامعية، حيث إن قيام بنيان هذه النظرية ميكن من خالله ضبط وتوجي

وهكذا، فاألطروحة التي تتناول الفصل بني القانون واألخالق، ال تعني أبدا أن محتوى القواعد القانونية ال  .222البرشي

، بل تعني فقط أن لكل مجاله، ومعناه، ومغزاه، إذ من األهمية البالغة أال نخلط بني هذين 223يتطابق مطلقا مع ما هو أخالقي

صل بني فالنظرية الخالصة للقانون إن كانت تفدون أن يعني ذلك إنكار وجود بوادر االتصال والتعاون بينهام، "املجالني، 

، وإمنا يعني فقط جعله (immoral)فكرة القاعدة القانونية واألخالقية، فهذا الفصل ليس معناه جعل القانون مخالفا لألخالق 

 ، 224"(ammoral)مبعزل عنها 

عن املجرى األخالقي، حيث تتم صناعة الترشيع ووضع  -أي قواعد القانون–بعض األحيان خروجها وإن كنا نسجل يف 

 النصوص القانونية استنادا العتبارات أخرى، غري تلك ذات النكهة األخالقية.

 من خالل ما سبق، يتضح بأن اإلشكالية التي تطرح نفسها تتلخص يف : ماهي أوجه االتصال واالنفصال القامئة بني

القانون واألخالق؟ لإلجابة عىل هذه اإلشكالية سنسلط الضوء عىل يف البداية عىل مظاهر العالقة القامئة بني القانون 

 )ثانيا(.، عىل أن نحيل الدراسة لنربز حدود هذه العالقة )أوال(واألخالق 

 أوال: مظاهر العالقة القامئة بني القانون واألخالق

يوم من األيام  ة، فصناعة القانون مل تكن يفـــــــرفيعا يف عملية صنع القواعد القانوني يكتيس الجانب األخالقي مقاما

ث توجد عالقة وطيدة بني املؤسستني، إذ أن العديد من األحكام القانونية ما هي إال ترجمة ـــــــبعيدة عن األخالق، حي

ت هذه العالقة ــــــي العقود األخرية، منــــلقانوين، وفوتقنني ملبادئ أخالقية تم نقلها من الحقل األخالقي إىل الحيز ا

 بشكل كبري، 

حيث أن مرشعي اليوم مهتمون بشكل متزايد بالتنظيم القانوين لقضايا كان يفهم ذات يوم أنها أخالقية وذاتية 

األخالقية عىل  الفلسفة، والعالقة بني هذين القطاعني يف تطور مستمر، حيث يتزايد مع تقدم اإلنسانية غزو )أ(225التنظيم

 . )ب( القواعد القانونية، حتى رصنا نسمع بتخليق هذه األخرية وأنسنتها

                                                           

 :، منشور على2017نونبر  7عبد الحكيم الحكماوي، البعد األخالقي في بناء القاعدة القانونية وآثاره، اللامعة القانونية المغربية االفتراضية،  221

 http://aljami3a.com 

222 Steve Sheppard, Law, Ethics, and justice, the university of Arkansas, USA, Encyclopedia Of Life Support Systems 

(EOLSS), P 4. 

223 - GEORGETA-BIANCA SPIRCHEZ, Op cit, p189.  

224 .77إمام عبد الفتاح إمام، م س، ص    

225 - BENOIT DUBREUIL, Réguler l’éthique par le droit, Klesis, Revue philosophique, 2011, philosophie analytique du droit, 

p 78. 
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 أ: تقنني املبادئ األخالقية

، إال أننا نلمح وجود تداخل كبري بينهام، حيث 226رغم عديِد الفوارق التي وضعت بني القواعد القانونية واملبادئ األخالقية

، وهو قول صحيح، ذلك أن 227"القانون يطفو يف بحر األخالقأن " إيرل وارنمريكية السابق قال قايض املحكمة العليا األ 

أغلب القواعد القانونية مستمدة من مبادئ أخالقية، مام يجعل البعد األخالقي حارضا بقوة يف بناء منظومة القواعد القانونية، 

اجة إىل االجتامعي ذاته ويف جزئيات تفاصيله، لذلك فإن الحوهو "حضور يتصف بالتغري الدائم املنبثق من حركية النظام 

إدخال تعديالت عىل القوانني، سواء بحذف بعضها أو تغيريها أو إمتامها أو حتى خلق قواعد جديدة، يبدو أمرا مربرا ما دام 

 . 228هناك تغيري يف طبيعة املعايري والقيم األخالقية التي تحكم العالقات داخل املجتمع"

، حيث القانون من منظورها يجب أن يعتني بالعديد من 229رونالد دوركنباألساس عن هذه األطروحة الفقيه  ويدافع

القيم األخالقية األساسية والرضورية التي ال غنى للمجتمع عنها وال يصلح أمره إال باحرتامها، مام يضعنا أمام دائرة مشرتكة 

 قواعد القانون يف مجملها مشرتكة مع املبادئ األخالقية يف املحتوى ينظم ويتبنى فيها القانوين ما هو أخالقي، ويجعل

الذي تحمله، فالقاعدة القانونية ميكن أن تأمر مثال بدفع الرضائب والوفاء بااللتزامات والعقود، ومتنع عن القيادة يف حالة 

 بادئ األخالقية.سكر وتنبذ التحرش والشذوذ الجنسيني وخيانة األمانة، وهذا ما تدعو إليه أيضا امل

يعرب أحد املؤلفني الرومان بصورة واضحة عن هذه الفكرة حيث يقول : "لقد أضحت القاعدة األخالقية تلج بسهولة 

، وهكذا، 230للحقل القانوين، أو عىل األقل فهي تصول وتجول يف جنبات هذا الحقل منتظرة الفرصة املواتية للدخول"

علوم ا فشيئا يف زي قانوين، بحيث أنها اليوم تترسب خطوة خطوة إىل صلب أكرث الفاملبادئ األخالقية تحولت وتنكرت شيئ

رصامة باسطة سيادتها عليه، أمال يف الحصول عىل املزيد من الفعالية التي يوفرها لها الوصف القانوين، ذلك أن أحد أهم 

ذه الحالة يف حالة عدم التزام األفراد، ففي هاملزايا الكامنة وراء تحويل املبادئ األخالقية إىل مقتضيات قانونية تتمثل 

 .231بالذات ميكن للقانون أن يحدد الخطوات التي ينبغي اتخاذها ضدهم، مام يجعل املخالفني معرضني لتوقيع الجزاء

ومن بني هذه املبادئ نرصد تلك الحامية لقيمة اإلنسان وحرمة األبدان، وحق امللكية، وتلك املانعة لإلثراء بال سبب 

، واعتبار 232 حساب الغري واإلجهاض واالستنساخ، واملوجبة للوفاء بااللتزام، وتنفيذ االتفاقات بحسن نية والتعاون يف ذلكعىل

                                                           

 ةعتبر أحد المفكرةن االنلليي أن القانون أقرب للقاعدة، في حين أن األخالق تميل لتأخذ وصف الحكم والمبدأ. -226 

DAVID HIEZ, Op cit, p 1. 

227 - Stuart C. Gilman, ETHICS CODES AND CODES OF CONDUCT AS TOOLS FOR PROMOTING AN ETHICAL AND 

PROFESSIONAL PUBLIC SERVICE: Comparative Successes and Lessons, Washington DC, Winter 2005, p 23. 

 عبد الحكيم الحكماوي، م س. -228

قتل أحد األشخاص جده طمعا في ثروته، ، حيث 1997ةرتكي رونالد دوركن في دفاعه هذا على قرار لمحكمة استئناف نيوةورك صدر سنة  -229

 رورغم سلنه ظل ةطالب باإلرث، فبحسب القانون السائد آنذاك تعد مطالبته مشروعة، إال أن المحكمة رفضت منحه اإلرث عمال بمبدأ أخالقي غي

طبعة األولى، منشورات برةس مكتوب ةقول بعدم اإلفادة من السوء المسبب للغير. ميشيل تروبير، فلسفة القانون، ترجمة جورج سعد، ال

 .75، ص 2004أونفيرسيتير دوفرانس، 

230 - GEORGETA-BIANCA SPIRCHEZ, Op Cit, P 190. 

 .10، ص 1998الفكر للدراسات والتوزةع،  توني أونورةه، أراء في القانون، ترجمة مصطفى رةاض، الطبعة االولى، دار -231

مثال بتركيب مادة معينة وتعذر عليه الحصول عليها، فليس للدائن رفض مادة أخرى إذا كانت ال كمثال على التعاون هنا أنه إذا التيم مقاول  232

 تقل عنها جودة.
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اآلداب العامة كضابط ال بد من احرتامه يف التعامل، وتطلب أن يكون املحل يف االلتزام غري مخالف للنظام العام واآلداب 

أن تكون قانونية، لكن وعيا برضورتها، عملت األجهزة الترشيعية والتنظيمية عىل  ، فهذه مبادئ أخالقية قبل233العامة

 .234إعطائها وزنا يجعلها تؤخذ عىل محمل الجد

وتعد مسألة تقنني املبادئ األخالقية ملموسة أكرث وبشكل واضح حني الحديث عن بعض املفاهيم كام هو الشأن 

إنه يأمر  رسطو بأن القانون أضحى يبسط سلطانه عىل جميع الفضائل والرذائل،بالنسبة لفهومي الفضائل والرذائل، فقد قال أ

بأفعال بعينها وينهى عن أخرى، القانون يأمر بأفعال الشجاعة فال يلقي رجل سالحه يف وقت املعركة أو يهرب من ساحتها، 

 .235ءكام يأمر بأفعال الحكمة واالعتدال كالنهي عن اإلرضار بالغري وعن الرضب واالعتدا

ينحو ليعاقَب عىل بعض أنواع الكذب باعتبارها رذائل متثل خطورة عىل النظام  -أي القانون-ولعل هذا ما جعله 

االجتامعي، كالتزوير وشهادة الزور، والتدليس املقرون بكذب أو بالسكوت فيام يلزم اإلخبار عنه، وضامن العيب الخفي 

 ف.الحق، بل إن الفكر القانوين زاد امتدادا ليجرم حتى فعل السب والقذ والصفات، وكذا يقنَن نظرية التعسف يف استعامل

ويف سياق البحث عن القواعد القانونية املرتبطة باألخالق دامئا، نرصد تعابري متناقضة من قبيل اإليثار عىل النفس 

، وهو 236القيةاعتباره قيمة أخ والتضحية بها وإنكار الذات، وبعبارة أوضح صوب البحث عن كيان اإلنسان الالأناين من حيث

 ما عززه املوقف القانوين حني معاقبته كل من امتنع عن إنقاذ إنسان يف حالة خطر رغم قدرته عىل ذلك.

مام يجعل العالقة بينهام سارية يف هذه الرقعة، فكالهام معني  237ومن تم، يظل القانون يف حاجة ماسة لألخالق

بفرض مستويات معينة من السلوك من الصعب للمجتمع البرشي أن يستمر بدونها، كااللتزام باألمانة، النصح، التحذير، 

ولعل هذا  ام اآلخر،كتامن الرس املهني، وغرُي ذلك كثري، ويف العديد من هذه املستويات يعزز القانون واألخالق كل منه

 أسس نظام متينة، ذلك أنه كلام تعددت املصادر اآلمرة والداعية إىل احرتام –كام قال البعض–التفاعل من شأنه أن يخلق لنا 

 .238قاعدة معينة، كلام قلت احتاملية انتهاك هذه القاعدة

 ب: سياسة التخليق كآلية ألنسنة القواعد القانونية

ة يف اآلونة األخرية، اإللحاح عىل مطلب التخليق، باعتباره مدخال أساسيا ال بد من ولوجه لقد بات من املألوف، خاص

رسة ، تطهريه من كل ماممن جهةيف جل اإلصالحات، عىل اختالف مستوياتها وأصعدتها، واملقصود بتخليق أي قطاع، 

حيد عن وعية، ويجعل القطاع املعني يمعيبة، أو ترصف مشني أو انحراف أو تجاوز أو فساد مبختلف أشكاله، ميس باملرش 

الغرض الذي تم إحداثه من أجله، وهو خدمة األفراد والجامعات، ومتكينهم مام يخوله القانون لهم، مام ال يتأىت إال 

                                                           

 . 196، ص 2014-2013محمد الشرقاني، النظرةة العامة لاللتيام، العقد، دون ذكر الطبعة، مطبعة سللماسة، مكناس، 

إلى القانون النظرةة العامة للقاعدة القانونية، دون ذكر الطبعة، دار المطبوعات رمضان أبو السعود، همام محمد محمود زهران، المدخل  -233

 .47، ص 1997اللامعية، االسكندرةة، 

234 - Stuart C. Gilman, Op cit, p 23. 

 .67، ص 2011ناجي التكرةني، فلسفة األخالق بين أرسطو ومسكوةه، دون ذكر الطبعة، دار دجلة كمان،  -235

 .103، م.س، ص فرةدرةك نيتشه -236

237 - GEORGETA-BIANCA SPIRCHEZ, Op cit, p 196. 

238  - STEVE SHEPPARD, Op cit, P6. 
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باعتامد مرجعية سلوكية وقيم مؤسسة عىل األخالق، منبثقة من ركائز دينية أو فلسفية راسخة يف القدم، وواسعة االنتشار 

 .239ة اإلدراك، تُكف عاّم هو محظور ومنبوذ، وتحث عىل ما هو مستحب ومنشودوسهل

، يحيل مصطلح "تخليق" عىل مفهوم آخر يكاد يكون مرادفا له، والحديث هنا عىل ما أضحى ومن جهة ثانيةأيضا، 

ه يحايب فئة عىل جعل"، باعتباره فعال حضاريا رشيدا يساهم يف التخفيف من رصامة القانون، و أنسنةيطلق عليه ُمسّمى "

حساب أخرى بسبب ضعفها االجتامعي أو االقتصادي، باعتبارها أجدر بالعناية، كام هو الشأن بالنسبة لحامية فئات 

، وغريها من الفئات التي تفرض 242، النساء241، األشخاص يف وضعية إعاقة240املستهلكني، األجراء، عاميل وعامالت املنازل

والعناية. فعرب التخليق من هذه الزاوية، يتم تحويل قضية ما إىل قضية إنسانية، حيث يتم قوة الواقع إحاطتها بالحامية 

التعامل مع كل املعطيات وفق هذه النظرة، وهذا ما شهده التوجه الحديث الذي ما فتئ يحكم وضع النصوص القانونية، 

 عىل نحو يروم بعث يشء من التوازن يف العالقات داخل املجتمع.

م، يالحظ يف مسألة التخليق أنها غزت جل القطاعات، والنامذج الدالة عىل تبني هذه االسرتاتيجية كثرية وعىل العمو 

 .(2)، إىل جانب تخليق بعض املجاالت األخرى (1)ومتعددة، لعل أبرزها تخليق العقاب واملساطر 

 : تخليق العقاب واملساطر1

هومه أعراف وعادات تنسجم مع العقلية البدائية، ثم تطور مف صاحبت فكرة العقاب فكرة القانون منذ نشأته، يف شكل

عىل مر العصور حتى استقر يف معناه الحديث حيث اكتىس درجة عالية من األنسنة، ومستوى متقدم من التلطف، بعد أن 

بفضل  ،كان عىل درجة من الفظاعة، حيث مل يعد الجسد محال للعقوبات املؤملة التي كانت متارس ضمن طقوس التعذيب

 املعرفة التي نسجت حول كيان اإلنسان اإلجرامي.

وهي فكرة ال تخرج عن املجرى العام، فالقانون يتم إخضاعه ببطء ألسلوب أكرث إنسانية، إذ أن الكثري من املقتضيات 

ألخالق تم االواردة يف القانون الجنايئ القديم كانت عقوبات وحشية، كام كنا نلحظ تجريم بعض األفعال التافهة، فعرب 

 .243السري نحو نظام جنايئ أكرث إنسانية

                                                           

 .20، ص 2016، ةناةر 150عبد العيةي بنياكور، قيم وأخالقيات المهن القضائية، مللة المحاكم المغربية، العدد  - 239

بتحدةد شروط الشغل  19.12( بتنفيذ القانون رقم 2016 أغسطس 10) 1437ذي القعدة  6صادر في  1.16.121ظهير شرةف رقم 240

 .6175(، ص 2016أغسطس  22) 1437ذو القعدة  18، 6493والتشغيل المتعلقة بالعامالت والعمال المنيليين، اللرةدة السمية عدد 

المتعلق بالولوجيات، إلى جانب القانون  03.10المتعلق بالرعاةة االجتماعية لألشخاص المعاقين، والقانون رقم  05.08مثال القانون رقم  - 241

المتعلق بالرعاةة االجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر، كما تم إحداث مندوبية سامية لألشخاص المعاقين بموجب المرسوم رقم  05.81رقم 

 .1994ماي  24الموافق ل  1414دي الحلة  13الصادر في  2.94.201

 الل بعض فصول مدونة الشغل، خاصة الفصول ...أةضا م توفير الحماةة لهده الفئة من خ

المتعلق بمحاربة  103.13( بتنفيذ القانون رقم 2018فبراةر  22) 1439جمادى اآلخرة  5الصادر في  1.18.19مثال الظهير الشرةف رقم  - 242

 .1449(، ص 2018مارس  12)1439جمادى اآلخرة  23بتارةخ  6655العنف ضد النساء، اللرةدة الرسمية عدد 

-2001اسحق ابراهيم منصور، نظرةتا القانون والحق وتطبيقاتهما في القوانين الليائرةة، دون ذكر الطبعة، دةوان المطبوعات اللامعية،  -243

 .55، ص 2002
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حيث تم التخيل عىل العقاب الجسدي )التعذيب(، ورفض علنيته، واالبتعاد قدر اإلمكان عىل العقوبات السالبة للحرية 

الظروف و لصالح الغرامة، كام اتجهت الفلسفة العقابية الحديثة إىل الفصل بني الجرمية واملجرم وتحليل شخصية الجاين 

، واألخذ بعني االعتبار الدوافع املؤدية الرتكاب الجرمية، كل ذلك ال ليشء إال من أجل 244الحافة به وبواعث اإلجرام لديه

 .245يف شخصية املجرم قصد إصالحه "اإلنسان"البحث عن 

لية تيسريا لعميف شكل تدابري احتزارية محاولة إلصالح املجرمني و  246يف نفس السياق، نشأت تصورات بديلة للعقاب

 وجعله أفضل ِمام كان. تدجني اإلنسانإدماجهم باملجتمع، وفق سياسة تروم 

بل واألكرث من هذا، نجد بأن العدالة التي ابتدأت بفكرة أن كل يشء ينبغي أن يدفع مثنه، أضحت تتغاىض عن 

الرحمة  دمري نفسها بنفسها بداعيالهفوات تاركة غري القادر عىل الدفع يذهب يف حال سبيله، ِمام جعلها تنتهي إىل ت

والشفقة، وهذا ما نلمسه حني نتصفح املقتضيات املنظمة ملسطرة اإلكراه البدين، حيث استثنت من الخضوع للمسطرة املذكورة 

 ىلالديون الناتجة عن االلتزامات التعاقدية، إىل جانب الرضائب املبارشة والرسوم املامثلة وغريها من ديون الدولة األخرى ع

. كام نصت مدونة تحصيل الديون العمومية عىل أنه ال ميكن اللجوء إىل املسطرة 247درهم 8000أال تتجاوز يف مجموعها 

املذكورة فيام يخص تحصيل الرضائب والرسوم والديون العمومية األخرى يف مجموعة من الحاالت التي حددتها يف 

 .78249و 77248املادتني 

حظوا لكن هذه املرة يف شقها اإلجرايئ، ميكن ملتتبعي الحركة الترشيعية ببالدنا أن يل ويف نطاق سياسة التخليق دامئا،

تلك القفزة األخالقية التي عرفها قانون املسطرة الجنائية، خاصة حني نتحدث عن مسودة املرشوع القايض بتغيري وتتميم 

 .250ة العادلةالقانون املذكور، باعتبارها أتت يف سياق تعزيز وتقوية ضامنات املحاكم

                                                           

ولية أو لقد أضحى تعيين االحكام ةتم بشكل تناسبي مع ذنب الملرم، مما حذا ببعض القوانين ودفع بها إلى إعفاء اللناة من المسؤ - 244 

 التخفيف منها في الحالة التي ةتبين فيها عدم تحملهم المسؤولية كاملة.

P. VASANTHA KUMAR, , An analyze on Law Vs Ethics and Moral in a changing Society, University of Madras,2000, P 1. 

، منشور على الموقع، 2010ماي  29ت لعروسي لسمر، من الحق التعذةبي إلى والدة السلن، دةوان العرب، السب -245

www.duwanalarab.com. 

 من مسودة مشروع القانون اللنائي. 35-9و 35-8و 35-7و 35-6كما هو الشأن بالنسبة للعمل ألجل المنفعة العامة الذي جاءت به المواد  -246

اللنائي للمحكمة إمكانية الحكم ببعض العقوبات التي تتضمن تقييدا لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أةضا خولت مسودة مشروع القانون 

 من المسودة وما بعدها(. 35-13أو عالجية أو تأهيلية )المادة 

تعمال اإلكراه البدني ( بشأن اس1961)فبراةر  1380رمضان  04الصادر في  1.60.305الرامي إلى تعدةل أحكام ظهير  30.06القانون رقم  -247

 .2006نونبر  27بتارةخ  5477في القضاةا المدنية، ج ر عدد 

إذا كان سن -1ال ةمكن الللوء إلى االكراه البدني فيما ةخص تحصيل الضرائب والرسوم والدةون العمومية األخرى في الحاالت اآلتية:  -248

إذا -3من م ت د ع،  75عسر المدةن طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة إذا ثبت -2سنة فما فوق،  60سنة أو بلغ  20المدةن ةقل عن 

 إذا كان المدةن مرضعة وذلك في حدود سنتين ابتداء من تارةخ الوالدة.-4كان المدةن امرأة حامال، 

 ال ةمكن الللوء إلى اإلكراه البدني ضد اليوج وزوجته في آن واحد، ولو من أجل دةون مختلفة. -249

ن خالل: مراجعة ضوابط الوضع تحت الحراسة النظرةة عبر سياسة الترشيد، ترشيد االعتقال االحتياطي وإجراءات التحقيق، وضع خاصة م 250

للنائية ا ملموعة آليات للوقاةة من التعذةب، تعيةي المراقبة القضائية على عمل الشرطة القضائية، تعيةي حقوق الدفاع، ضمان نلاعة آليات العدالة

 ، تطوةر وتقوةة آليات مكافحة اللرةمة.وتحدةثها

http://www.duwanalarab.com/
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وضمن الحيز اإلجرايئ دامئا، طالت عملية التخليق مجموعة من املساطر الواردة يف فصول قانون املسطرة املدنية، 

منها مثال أن املدين، بعد أن كان يف حاجة حتى يبعث الثقة يف وعده، ومن أجل أن يضمن التسديد، يضطر لريهن لدى 

أو حتى حياته أو سعادته يف اآلخرة، وخالص روحه تحت فرضيات دينية معينة،  الدائن مثال جسده، أو زوجته، أو حريته،

 .251ويف األخري راحته يف القرب

فقد كان حتام عىل الفكر القانوين أن يتدخل وفق منطق يفرضه التطور الذي طال املنظومة األخالقية، ليحد من هذا 

، وعقلنة مسطرته من خالل منع متديدها إىل 252سطرة الحجزالواقع املرير، حيث تم استثناء بعض األموال من الخضوع مل

 أكرث مام هو الزم ألداء ما وجب للدائن وتغطية مصاريف التنفيذ الجربي.

 : سياسة التخليق التي طالت بعض القطاعات األخرى2

، (1.2)لقد طالت سياسة التخليق العديد من القطاعات املهمة األخرى، من بينها، وقع الخيار عىل تخليق الحياة العامة 

 .(2.2)إىل جانب تخليق منظومة العدالة 

 :تخليق الحياة العامة1.2

ة الرشوة، ة محاربترتكز سياسة تخليق الحياة العامة عىل عدة روافد أساسية، خاصة تعزيز منظومة النزاهة ومواصل

استكامل تأهيل الرتسانة القانونية خاصة فيام يهم اعتامد ميثاق املرافق العمومية ودعم مؤسسات الحكامة وتفعيلها، إصالح 

املالية العمومية وترشيد النفقات عرب مواصلة تفعيل القانون التنظيمي لقانون املالية، إىل جانب مواصلة اإلصالح الرضيبي 

حسني مردودية  التحصيل  وتبسيط مساطره وإقرار العدالة الجبائية، وكذا توسيع الوعاء الرضيبي ومحاربة السيام عرب ت

التملص والغش الرضيبيني، دون نسيان إصالح اإلدارة واملؤسسات العمومية باالعتامد عىل اإلدارة الرقمية، ومراجعة منظومة 

 .253دبري الشأن العام .. الخالوظيفة العمومية، وأيضا وضع آليات الشفافية يف ت

عىل العموم، يستهدف التخليق يف هذه النقطة محاربة الفساد باعتباره قضية الدولة واملجتمع عىل حد سواء، من خالل 

السعي نحو ضامن التفعيل األمثل ملختلف اآلليات القانونية بغية الحد من هذه الظاهرة الخطرية خاصة عرب تجريم مختلف 

بقوة عىل أيدي املفسدين، ورفضها وفضح مامرسيها، والرتبية عىل االبتعاد عنها، مع استحضار مبادئ  مظاهرها، والرضب

 .254ديننا الحنيف، والقيم املغربية األصيلة القامئة عىل العفة والنزاهة الكرامة

                                                           

 .100فرةدرةك نيتشه، م.س، ص  -251

 من مدونة تحصيل الدةون العمومية. 46من قانون المسطرة المدنية المغربي والمادة  458المادة  -252

، جواب السيد سعد الدةن من الدستور( 100عن المملكة المغربية، الللسة الشهرةة المتعلقة بالسياسة العامة، مللس النواب )المادة -253

 . 6 -5، ص 2017ماي  1438/23شعبان  26العثماني، رئيس الحكومة، المحور األول: تخليق الحياة العامة، الثالثاء 

في هذا السياق، وعمال بالتوجهات الملكية السامية، أفردت الحكومة لهذه المسألة أهمية بالغة، حيث تم تحقيق ملموعة من المكتسبات  -254

-emploiمنها: إحداث الرقم األخضر للتبليغ عن الرشوة، تفعيل مبدأ تعميم مباراة التوظيف بالوظيفة العمومية ونشرها بالبوابة الوطنية )نذكر 

public.ma إصدار القانون التنظيمي والمرسوم الخاص بالتعيين في المناصب العليا، مراجعة المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية وإحداث ،)

متابعة تتعلق بلرائم  2992تسليل  2016نة الوطنية للطلبات العمومية، التفاعل مع هيئات الرقابة والحكامة حيث تم خالل سنة اللل

وما  5من الدستور(، م.س، ص  100، مللس النواب )المادة 1الفساد...للميةد أنظر الللسة الشهرةة المتعلقة بالسياسة العامة، الللسة رقم 

 بعدها.
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ألمر أوسع من اوالبني أن مسالة التخليق هذه، ال تقترص عىل مجرد املؤسسات التي تنشط يف القطاع العام، بل إن 

ذلك بكثري، فقد آضت االعتبارات األخالقية حارضة يف املقدمة عىل جميع األصعدة، حتى بالنسبة لتلك التي تنشط يف 

املقاوالت التجارية اتخاذ   القطاع الخاص، فالتطور الذي طال مفهومي حقوق اإلنسان وحامية الحياة الخاصة استدعى من

ايري أخالقية عىل أعىل مستوى يف عالقاتها مع العمالء والزبناء، فمن كان يظن أنه يف إجراءات مسؤولة رغبة يف بعث مع

يوم من األيام سنتحدث عن املسؤولية االجتامعية للمقاولة، كمسؤولية تفرض التفكري يف عواقب الترصفات عىل اآلخرين 

إمنا يدل عىل إدراك واضح بأن أنشطة وإنشاء خطوط واضحة للمساءلة وجرب األرضار املحدثة، هذا إن دل عىل يشء، ف

 . 255األعامل والخدمات مل تعد خالية من فكرة القيم

لقد أضحت أخالقيات العمل حلقة أساسية يف مسلسل النجاح، كونها تسعى وراء تجويد السلوك الذي ينبغي أن تلتزم 

، والسبب يف ذلك أن النهج األخالقي 256وصناعاتهابه كل مقاولة يف تعامالتها اليومية، وتحسني املناخ األخالقي يف أعاملها 

ركن أسايس لالستمرارية واالزدهار السيام يف الوقت الراهن، حيث رجال األعامل ال يهتمون سوى بكسب املال مهام 

كلفهم ذلك من تكاليف أخالقية وأرضار قد تلحق اإلنسان وحتى الطبيعة )التلوث البيئي(، مام جعل مفهوم املسؤولية 

تامعية للمقاولة يربز للوجود ليحدد الركائز األخالقية وقواعد السلوك التي يجب عىل رجال األعامل اتباعها من قبيل : االج

. فمن هنا صارت املقاولة مسؤولة أخالقيا عىل النحو الذي 257أخالقيات التسويق واإلنتاج، حوكمة الرشكات، أخالقيات العمل

، حيث إن 258األثر البيئي، صدقية اإلعالنات، دقة التسويق، وظروف العمل اإلنسانيةيفرض عليها االعتناء بسالمة املنتج، 

 الرتكيز عىل مثل هذه املعطيات سيعطي للمقاولة صورة المعة وإيجابية، كام سيحفظ لها سمعتها وماء عينيها يف السوق.

ية، ن االلتزام باملقومات األخالقيف حقيقة األمر، ال ميكن اعتبار أي مجال من مجاالت النشاط اإلنساين معفيًا م

وعليه فإن إعادة النظر الحالية يف أخالقيات العمل بشكل عام ال تتعارض يف يشء مع ضامن التطور الرسيع الذي يشهده 

كل من القطاعني العام والخاص، ما دام أن الغاية من وراء ذلك ترمي يف نهاية املطاف إىل تعزيز السلوك املسؤول والنزاهة 

 .259نيةامله

 : تخليق منظومة العدالة2.2

، 260رة تعاين بكل مكوناتها من مجموعة من االختالالتـحسب ما ورد يف ميثاق إصالح منظومة العدالة، فإن هذه األخي

ن تعزيز لثقة ــويعد التخليق من املداخل األساسية لتحصني هذه املنظومة من مختلف مظاهر الفساد واالنحراف، ملا لذلك م

 امة الجيدة.والحك فيها، وتكريس دورها يف تخليق الحياة العامة، ودعم إشاعة قيم ومبادئ املسؤولية واملحاسبةاملواطن 

                                                           

al research association, Ethical Guidelines, Decembre 2003, P 7.soci - 255 

256 - Steven R. Salbu, Law and Conformity, Ethics and Conflict: The Trouble with Law-Based Conceptions of Ethics, Indiana 

Law Journal, Article 3, Winter 1992, Volume 68, Issue 1, p 101. 

257 - JOHN VELENTZAZ, GEORGEA BRONI, Ethical Dimension In the Conduct of business: Business ethics, Corporate social 

responsibility and the law. The “ethics in business” as a sense of business ethics, International Conference On Applied 

Economics – ICOAE 2010, P 795. 

258 - JOHN VELENTZAZ, GEORGEA BRONI, Op Cit, p 805 and P 795. 

259 - social research association, Op cit, P 7. 

 .44، ص 2013راجع الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصالح منظومة العدالة، ميثاق إصالح منظومة العدالة، ةوليوز  -ـ260
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وينبني التخليق يف هذه املحطة عىل معالجة متكاملة تجمع بني املقاربة القانونية الرامية إىل تحصني هذه املنظومة 

ك املرتكزة عىل مجموعة من القيم والواجبات الضابطة لقواعد السلو ضد مختلف أسباب الفساد، وبني املقاربة األخالقية 

والهادفة إىل متلك مبادئ األخالقيات والسلوكيات القومية، ترسيخا للمسؤولية األدبية واألخالقية لكل فاعيل  261املهني

 .262منظومة العدالة، وذلك بالعمل عىل بلوغ مجموعة من األهداف

حطة أن نثري مسألة عىل درجة قصوى من األهمية، وهي تلك املتعلقة بباحثي اليوم ، هذه وال تفوتنا اإلشارة يف هذه امل

التي ستشكل قضاة ومحاميي املستقبل من دون أدىن شك ستكون عرضة ملواقف تتطلب منها اتخاذ قرارات صعبة،  الفئة

 طار، غالبا ما يتم إهامل تدريسواملوازنة بني أنظمة معتقدات وأفكار متعارضة بشأن السلوك األخالقي، يف هذا اإل 

يف كليات الحقوق باعتبارها مكنة ميكن من خاللها تخليق قواعد السلوك القانوين املهني، يقول  األخالقيات القانونية

الداعي إىل مثل هذا التوجه أنه إذا كان الهدف من التعليم القانوين هو إعداد خريجني قانونيني مؤهلني ملزاولة املهام 

يستخدمون  وع يف املنزلقات، لذلك يجب تعليمهم كيفالقانونية عىل أعىل مستوى، فإن ذلك سيضل غري كاف لتجنب الوق

 .263بشكل مناسب البوصالت األخالقية

فطالب القانون ال يستطيع االعتامد عىل مجرد القواعد القانونية وحدها ليكون مهنيا ناجحا وخادماً قانونياً الئقاً، بل 

ة، وبالتأكيد فإن ؤولياته األخالقية واالجتامعييجب تدريبه حتى يتقن استخدام بوصلته األخالقية، وترويضه يك يتحمل مس

تطوير وتنمية الفضائل داخل الفرد من شأنه أن يحسن ويوجه سلوكه األخالقي، وهكذا، بالنسبة لطالب الحقوق الذي يرغب 

يف أن يكون رجال ناجحا، من شأن سعيه وراء هذه الفضائل وغريها أن يدعمه يف تحقيق أهدافه لكبي يصبح محاميا 

 .264جحا، أو قاٍضيا موقرًا، أو مدع عاًما رشيفانا

 ثانيا: حدود العالقة بني األخالق والقانون

إذا كان اللقاء يعقد بني القانون واألخالق يف مناحي عدة، والتي أرشنا لبعضها، فإن خارج هذه النقاط توجد منطقة 

النفصال يف وجود مجموعة من املعايري التي درج من جهة ثانية، تربز مالمح ا )أ(،يستقل فيها كل واحد منهام عن اآلخر 

 )ب(.الفقه عىل اعتامدها للتمييز بني الوصف األخالق والقانوين 

                                                           

ه بمبادئ عامة مثل الشرف، االستقامة، والنياهة، فإن األخالقيات المهنية تفرض أةضا بصفة خاصة، التخليق المهني عالوة على ارتباط -261

 التالتيامات سلوكية على العاملين، فاألخالقيات المهنية هي إذن ملموعة قواعد والتيامات ةضعها المرفق أو الهيئة المهنية بغية مواجهة حا

 . 21قيم األخالقية األساسية. عبد العيةي بنياكور، قيم وأخالقيات المهن القضائية، م س، ص معينة، في إطار قانوني ةلد مصدره في ال

تعيةي آليات اللياء لضمان نياهة وشفافية منظومة العدالة، تعيةي مبادئ الشفافية والمراقبة والمسؤولية -تتحدد هذه األهداف فيما ةلي:  262

ادئ األخالقية، تعيةي دور القضاء في تخليق الحياة العامة. للتوسع راجع ميثاق إصالح منظومة في مختلف المهن القضائية، ترسيخ القيم والمب

 .67إلى غاةة  63العدالة، م س، ص من 

263 - Jo-Marí Visser, Christoffel H Van Zyl IV, Legal Ethics, Rules of Conduct and the Moral Compass considerations from a 

Law Student's Perspective, May 2016, University of the Free State, South Africa,  article pdf available on: 

https://www.researchgate.net/publication/303322740_Legal_Ethics_Rules_of_Conduct_and_the_Moral_Compass_-

_Considerations_from_a_Law_Student's_Perspective. 

264 - Jo-Marí Visser, Christoffel H Van Zyl IV, Op cit. 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2109501246_Jo-Mari_Visser
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2109502381_Christoffel_H_Van_Zyl_IV
https://www.researchgate.net/publication/303322740_Legal_Ethics_Rules_of_Conduct_and_the_Moral_Compass_-_Considerations_from_a_Law_Student's_Perspective
https://www.researchgate.net/publication/303322740_Legal_Ethics_Rules_of_Conduct_and_the_Moral_Compass_-_Considerations_from_a_Law_Student's_Perspective
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2109501246_Jo-Mari_Visser
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2109502381_Christoffel_H_Van_Zyl_IV
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 أ: املنطقة الفاصلة بني األخالق والقانون

ساد شعور، بأن القانون يجب أن يؤسس عىل قاعدة من املبادئ األخالقية لضامن تأثريه عىل املدى البعيد، وعىل 

، فإنه عىل الرغم من أن أحد الدوافع الهامة لدى امللزمني بأداء الرضيبة تتمثل يف خشيتهم من توقيع الجزاء سبيل املثال

إذا ما افتُضح أمرهم، فإن القوانني ال تكون مؤثرة عىل املدى البعيد إال إذا اعتقد أغلب هؤالء أنها قوانني عادلة، فلو ترسخ 

 .265بسلوك طريق األداء -من تلقاِء أنفسهم– لديهم هذا االعتقاد، فسيقومون ال محالة

بعبارة أخرى، يتساءل البعض عن ماهية الفرق بني األمر الذي يوجهه السارق وذلك الصادر عن إدارة الرضائب، 

فاالثنان يأمرانِنا بأداء مبلغ من املال، والحال أننا نقول بأننا "ملزمون ومكرهون عىل الخضوع ألمر السارق"، بينام نتحدث 

، وبداللة أدق، فنحُن نحدد واجب الخضوع إلدارة الرضائب مبا هو واجب قانوين 266عن "واجب الخضوع ألمر الجايب"

تفرضه الطبيعة االجتامعية ووظيفة الرضيبة، يف كونها أداًة تسعى إىل تحقيق املساواة بني األفراد وتقليص الفوارق 

 لسارق مبا هو واجب إكراهي ال مرشوع.االجتامعية، يف حني نرى بأن إلزامية الخضوع ألمر ا

لهذه االعتبارات، يدرك فالسفة القانون عموما أن صالحية القانون نفسه تعتمد يف نهاية املطاف عىل تأسيسه عىل 

قيم ومبادئ أخالقية، مام تظهر معه أهمية األخالق يف تربير القانون باعتبارها مسألة متأصلة يف التاريخ، نالت الكثري من 

 .267اية يف أدبيات القانون العن

من هنا، تربز فكرة وجوب اعتناء التنظيم القانوين واهتاممه مبا هو أخالقي، أو عىل األقل بعدم معارضته، وبالتايل 

تتسع الدائرة املشرتكة بني القانون واألخالق، وهو ما يسبغ عىل قواعده االتساق مع الفطرة السليمة، ويدعم الوعي التلقايئ 

، هذا األمر الذي أخذت بعض معامله تتآكل أمام العديد من الضغوطات، حيث نشهد أحيانا استغالل عملية صنع 268باحرتامه

 القوانني بطرق ال أخالقية.

فبسبب مجموعة من املتغريات، أضحى يغلب عىل القائم عىل التنظيم اعتبارات أخرى غري األخالق، اليشء الذي 

نهجا مخالفا لذلك الذي تدعو إليه املبادئ األخالقية، من قبيل تغليب االعتبار جعل ثلة من القواعد القانونية تنهج 

االقتصادي يف بعض األنظمة مام أدى إىل إجازة التعامل بفائدة ربوية، وتغليب استقرار التعامل عىل نحو ترتب عنه إقرار 

 ع االقتصادية الكربى بغية حامية، ونفس اليشء يربز مع ذلك الضغط الذي ميارسه أصحاب املشاري269التقادم املسقط

مصالحهم، األمر الذي يتمخض عنه يف الغالب األعم عدم وضع قواعد قانونية كفيلة بتحقيق حامية فعالة للبيئة من مختلف 

 املخاطر املحدقة بها.

                                                           

 .10، ص 1998توني أونرورةه: آراء في القانون، ترجمة مصطفى رةاض، الطبعة االولى، اللمعية المصرةة لنشر المعرفة والثقافة العالمية،  -265

 .6، ص 2003ميشيل تروبير، فلسفة القانون، ترجمة جورج سعد، الطبعة األولى، منشورا برةس أونيفيرسيتيردوفرانس،  -266

267 - BENOIT DUBREUIL, Op Cit , p 78 . 

امعية، اسكندرةة، رمضان أبو السعود، همام محمد محمود زهران، المدخل إلى القانون، النظرةة العامة للقاعدة القانونية، دار المطبوعات الل -268

 .48، ص 1997

 .49رمضان أبو السعود، همام محمد محمود زهران، م.س، ص  -269
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عل البحث لعىل هذا األساس، أضحى محتوى القواعد القانونية يعرب عن االعتناقات وامليول السياسية واالقتصادية، و 

يف خلفيات تأسيس، تدشني، تربير القانون وصنعه، سيكشف عن وجود قوى ضاربة، ونوعا من العنف اإلنجازي، وتفسريا 

 بعيدا كل البعد عاّم هو عادل أو غري عادل.

يه م فتؤكد تحوله نحو التهجني، من خالل اقرتان بنيوي ضيق متحك "بتجزؤ القانون"إن التحليالت السابقة املتعلقة 

مع املنطق االقتصادي، فبعض الخطابات االجتامعية أصبحت مغفلة مبنطق سيايس، حيث متت املتاجرة باملعايري املعتمدة 

 .270يف صنع القوانني وتحويلها إىل عقود تجارية، أما الجهات املوكول لها وضع القانون فقد تحولت ملؤسسات ربحية

العدالة القاعدة القانونية تتضح بشكل جيل فيام متت تسميته "ب ولعل مالمح تحكم االقتصاد وتوجيهه لسياسة صنع

الرضيبية" التي عربها يتقبل الفرد أداء الرضائب عن طيب خاطر، وهو مفهوم فلسفي ولج نظرية القانون، يتجاذبه تياران، 

ع مراعاة االت املامثلة مأحدها يعتربه ذا نكهة أخالقية، كونه يهدف إىل إيتاء كل ذي حق حقه، وتحقيق املساواة بني الح

 .271ظروف كل حالة

العدالة الجبائية ما هي يف الحقيقة سوى مسحة أخالقية أضفتها لكن هنالك من يقول  أن األمر غري ذلك، معتربا أن "

، فالواقع يكشف عىل وجود خلل عىل مستوى نسب الرضائب عىل الدخل 272القيادات السياسية إلثبات رشعية الرضيبة"

س ضغطا جبائيا عىل فئة معينة، خاصة حينام يتعلق األمر بسياسة جبائية موجهة نحو إرادة سياسية كربى عىل نحو يكر 

 ومصالح لوبيات اقتصادية. 

كام أن املنطق  األفقي الذي تعامل به املرشع املغريب بالنسبة للرشكات عىل وجه الخصوص أدى للمس مببدأ اإلنصاف 

تتعامل مبنطق مزدوج، أحيانا محاباة لبعض املقاوالت التي متعت ببعض اإلعفاءات،  وتكافؤ الفرص، بعد أن تم سن قواعد

 يف حني تم تضييق الخناق ورفع العبء الرضيبي عىل أخرى.

هذا اإلجراء قد يكون مقبوال إذا ما كانت نية املرشع نبيلة، كأن تتجه نحو تشجيع بعض املستثمرين عىل إقامة مشاريع 

توفري فرص الشغل، أو تلبية لحاجات السوق بشأن خدمات أو منتوجات معينة، أو رمبا يتعلق بإعفاء  تنموية يف قطاعات قصد

بعض الجمعيات ذات املنفعة العامة أو بعض املؤسسات التي تقدم خدمات صحية للمواطنني كالعصبة الوطنية ملكافحة 

ية ففي هكذا حاالت ميكن أن نتحدث عن أخالقأمراض القلب والرشايني ومؤسسة الحسن الثاين ملكافحة داء الرسطان، 

"تم منح بعض اإلعفاءات املجانية لقطاعات مهمة  كان  التنظيم وانسياقه وراء فكرة العدالة، لكن يف بعض الحاالت،

 .273باإلمكان أن تجلب موارد مهمة لخزينة الدولة"

                                                           

ةختيل البعض هذا التوجه في قوله: "إنه في هذه الحالة أةن ةتم فهم خاطئ لسياق القانون في مواجهة األنساق االجتماعية األخرى، -270

ى إعادة صورة الموقع المهيمن للسياسة الُمَمأسسة على حساب كافة الملتمع، لكي فاالقتران البنيوي لهذه األنساق مع االقتصاد سيؤدي إل

 تكون الهيمنة للمنطق االقتصادي.

 .114، ص 2012محمد عبد الملك محسن الحبشي، تارةخ وفلسفة القانون، دار الكتاب اللامعي، صنعاء،  -271

 .2، ص 9، العدد 2010دةسمبر  5اإلنسان، مللة تمازةغ، موالي الحسن تماري، موقع العدالة اللبائية في ثقافة حقوق  -272

 6، العدد التاسع، ص 2010دةسمبر  5للميةد ةنظر موالي الحسن تمازي، موقع العدالة اللبائية في ثقافة حقوق االنسان، مللة تمازةغ،  -273

 وما بعدها.
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 قطاعات القانوين عام هو أخالقي تربز يفوال يقترص األمر عىل املجال الرضيبي فقط، حيث أن سياسة انحراف النسق 

أخرى، خاصة حني يتعلق األمر بقانون نزع امللكية ألجل املنفعة العامة، الذي رغم ادعاء البعض بأنه قانون أخالقي، بدعوى 

 ضأنه قانون فرضته املصلحة العامة، حيث يغلب مصلحة الجامعة عىل مصلحة الفرد، إال أن هذا االدعاء يظل محفوفا ببع

 اللبس، ودائرا بني سندان ما هو أخالقي، ومطرقة ماهو غري أخالقي.

سيمكن الحديث عن كونه قانونا أخالقيا يف الحالة التي ال تبارش فيها مسطرة نزع امللكية إال لرضورة املصلحة العامة 

مساطر الحصول عليه،  مع تبسيطالقصوى، وأن يتم التعويض طبقا لألسعار املعمول بها، يف نفس تاريخ القيام بهذه العملية 

أما وأن يتم تغيري وضعية األرض التي تم نزعها، وتحويلها ألغراض تجارية، أو تفويتها من أجل املضاربات العقارية، وأن 

الصادرة يف مادة نزع امللكية ضد اإلدارة، ففي  يعاين املواطن من طول و تعقيد املساطر القضائية، ومن عدم تنفيذ األحكام

 الحالة سنكون أمام قانون ال أخالقي.هذه 

 :ولعل هذا ما دفع صاحب الجاللة امللك محمد السادس إىل طرح التساؤل التايل 

"من غري املفهوم أن تسلب اإلدارة املواطن حقوقه، وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها؟ وكيف ملسؤول أن يعرقل  

 ."حصوله عليها وقد صدر بشأنها حكم قضايئ نهايئ؟

من جهة أخرى، تظهر بوادر االنفصال بني القانون واألخالق يف كون بعض املجاالت رغم إميان الفكر القانوين بأنها 

أخالقية، لكن بداعي البحث عن تقبل أهون الرضرين وأخفهام، يضطر واضعو الترشيع إىل االمتناع عن تأييد الحكم 

 أكرث من تلك التي يراد منعها يف حالة ما إذا تدخل القانون.األخالقي، لشعورهم بأنه قد تتولد رشور اجتامعية 

ومن األمثلة عىل ذلك رفض املعاقبة عىل السكر الذي يجري رسا، بل حتى يف حالة إيجاد قوانني تعاقب عىل مثل 

  هذا الفعل فإن تطبيقها سيكون صعبا كونه يجري يف الخفاء، وإذا ما طبق القانون، فإنه سيرض أكرث مام ينفع.

منعها  رغم-ما يؤيد هذا التوجه، أن الخيانات الزوجية، والعالقات التي تجري خارج مؤسسة الزواج، تعد سلوكيات 

إال أنها تظل منترشة بشكل غري محسوس، لكن مبا أنها تتم يف الرس، فالقليل الذي يضبط متلبسا حني مامرستها،  -قانونا

 من هكذا أفعال مخلة باآلداب. مام يعطي انطباعا زائفا عىل أن املجتمع خالٍ 

وهذا ما جعل البعض يدعو إىل أن القانون يجب أال يتدخل يف الشأن األخالقي أكرث من الالزم حفاظا عىل النظام 

، إىل جانب ما سبق، 274العام وحامية للمواطنني، وبعبارة أدق: فإن هناك منطقة أخالقية من األفضل أن ترتك لضمري الفرد

الحجج األخرى والتي تنادي بعدم تحويل املبادئ األخالقية إىل واجبات قانونية، إذ يحبذ أن يكون التقنني توجد الكثري من 

يف أضيق الحدود، فاملجتمع يضيق بالقوانني الكثرية، كام أن تضخم الرتسانة الترشيعية ينقص من هيبة القانون نفسه عىل 

 .275املدى البعيد

                                                           

 .56لليائرةة، م.س، ص اسحق ابراهيم منصور، نظرةتا القانون والحق وتطبيقاتهما في القوانين ا -274

-10، ص 1998توني أونورةه، آراء في القانون، ترجمة مصطفى رةاض، الطب األولى، اللمعية المصرةة لنشر المعرفة الثقافية العالمية،  -275

11. 
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 ة واملبادئ األخالقيةب: التمييز بني القواعد القانوني  

يتطابق القانون مع األخالق من حيث اعتبار أن كليهام معني بوضع ضوابط ومعايري للسلوك البرشي، وهذا ما يعرب عنه 

بألفاظ االلتزامات والواجبات، لكن مع ذلك توجد العديد من االختالفات بينهام، وقد درجت العادة عىل االستناد لبعض 

 ز هذه االختالفات.املعايري يف سبيل إبرا

 :من حيث طبيعة الجزاء 

إذ ال يتصور أن تتحقق فاعلية القواعد القانونية واالحرتام التام لها إال من خالل الجزاء كعنرص مميز لهذه القواعد، 

 والذي يتسم مبظهره املادي املوقع من طرف السلطة العامة مبا لها من سلطتي األمر والنهي.

ي تتميز به القاعدة القانونية عن القواعد االجتامعية األخرى التي يرتاجع فيها هذا العنرص فالجزاء يجسد العنرص الذ

، حيث يشكل وجود الجزاء يف القاعدة 276إىل مجرد استنكار الجامعة واستهجانها، كام هو الشأن يف املبادئ األخالقية

عية، حضوره رضوري تفرضه طبيعة القواعد االجتامالقانونية أمرا ال غنى عنه وبدونه يصبح مضمونها مجرد نصيحة، كام أن 

 .277ألن الشخص ليك يوجه سلوكه وفقا لقواعد القانون ال بد أن يخىش شيئا، وهذا اليشء الذي يخشاه هو الجزاء

لكن يجب أال يفهم مام تقدم أن جميع األشخاص ال يحرتمون القانون إال خوفا من الجزاء، ألن الشخص قد يحرتم 

من تلقاء نفسه وينفذ التزاماته عن رغبة يف الوفاء بالعهود واملواثيق ال رهبة، كام قد ينبع احرتام الناس لقواعد  أحكام القانون

القانون من الشعور بكونها رضورة اجتامعية ال بد منها لحامية النظام العام االجتامعي، والسري باملجتمع يف طريق التقدم 

 ، 278والرقي

ة الفاضلة الذي يتألف جل أعضائه من الفضالء العقالء أولئك الذين يحرتمون التنظيم لكن ملا  كان مجتمع املدين

القانوين لوعيهم الحضاري، هو مجرد مجتمع خيايل، فإن ذلك يجعل من احرتام التنظيم القانوين كام قد يعتمد عىل 

 .279لجزاءالتلقائية الواعية والكوابح الشخصية والرتغيب، فإنه يعتمد أيضا عىل الرتهيب با

ومن تم يظل هذا األخري عامال فاعال يف حث الناس عىل احرتام القانون، فيكون كالسيف الذي ال يشهر وال يستعمل 

"األداة التي تكافئ أصحاب األعامل الفاضلة، وتعاقب أولئك ، ذلك أنه يجسد 280إال عند االقتضاء، حني يخرق القانون

 .281تشجيعا لألولني وصدا لآلخرين"الذين يأتون أفعاال رشيرة، وهي تفعل ذلك 

                                                           

الطبعة، دار المطبوعات رمضان أبو السعود، همام محمد محمود زهران، المدخل إلى القانون، النظرةة العامة للقاعدة القانونية، دون ذكر  -276

 .39، ص 1997اللامعية، االسكندرةة، 

 .23-22غالب علي الداودي، المدخل إلى علم القانون، الطبعة السابعة، دار وائل للطباعة والنشر، السنة ،ص   -277

الجتماعي، وهو شعور األفراد الدافع الحترام القانون هنا هو دافع الغاةة االجتماعية، وهي حفظ الملتمع إلى جانب دافع التضامن ا - 278

بارتباطهم باللماعة وبضرورة إقامة نظام اللماعة على أساس العدالة. ةنظر محمد عبد الملك محسن المحبشي، تارةخ وفلسفة القانون، دون 

 20، ص 2012ذكر الطبعة، دار الكتاب اللامعي، صنعاء، 

 .26رمضان أبو السعيد، م.س، ص  -279

 .24.س، ص غالب علي الداودي، م  -280

 .67، ص 2011ناجي التكرةتي، فلسفة األخالق بين أرسطو ومسكوةه، دون ذكر الطبعة، دار دجلة عمان،  -281
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وإذا كان هذا هو حال قواعد القانون، فإن القرارات التي تتخذ من املنظور األخالقي لها آثار وعواقب ال تقل أهمية   

عن تلك املتعلقة بفكرة القانون، صحيح أن كال من القانون واألخالق يسعيان إىل توجيه السلوك اإلنساين، لكن االختالف 

 وي ما هو أخالقي تتمثل يف تحسيس الفرد ومعه الجامعة بأنـــــــ كون السالح الذي ترفعه النظرية التي تحتيكمن يف

وى الشد ــــــن أن فعل الخري يرتك أحاسيس فاضلة،  فقــــاألفعال السيئة قد تؤدي إىل الشعور بالذنب واإلحباط، يف حي

، وهذا ما يجعل الجزاء يف نظرية األخالق ال يعدو أن يكون سوى 282والجذب األخالقية هذه هي التي تؤثر عىل السلوك

نقاص وتعيري ـــجزاء أدبيا معنويا، مظهره تأنيب الضمري وازدراء واستهجان املجتمع، وسخطه عىل املخالف ونفوره منه، واست

 من ال يلتزم بها.

عاقبته إىل فسه، حيث توكل أمر مكافأته أو موبالتايل، فاملبادئ األخالقية تسأل اإلنسان عن نياته التي يف أعامق ن

الله وإىل ضمريه، ولعل أبرز مثال ميكن أن نسوقه حني نتحدث عن ذلك الذي يقصده قريب أو صديق طلبا للعون أو 

 املساعدة فريفض، فهو يف مأمن من املحاكم، لكنه ليس يف مأمن من ضمريه.

 :من حيث النطاق 

يحاول املنادون بهذا املعيار إيصالها، يف أن دائرة األخالق أوسع من دائرة القانون، تتَمحوُر الفكرة الجوهرية التي 

وذلك راجع إىل أن مقياس الحكم عىل الترصف يف دائرة القانون مقياس خارجي يعتمد عىل السلوك الظاهري للشخص 

جي يف فسه وال تربز إىل العامل الخار داخل الجامعة، دون أن يحفل بالنوايا والبواعث املجردة التي يُضِمرها الشخص يف ن

 .283سلوكه الظاهر

أما األخالق فإىل جانب اهتاممها بالسلوك الخارجي للشخص، فإنها تهتم أيضا بالنوايا املسترتة والبواعث ولو مل 

 سيصَحبها سلوك خارجي، ألن مقياس الحكم عىل الترصف يف دائرة األخالق مقياس داخيل باطني يتوغل يف رسائر النفو 

ص يعد مذنبا يف نظرية القانون حينام ينتهك حقوق اآلخرين، فإنه يف ـــــ، فإذا كان الشخ284ويكشف عن الدوافع الخفية

وهذا توجه مأثور، فباعتبار أن األخالق  .285عامل األخالق يصطبغ بهذا الوصف يف اللحظة التي يفكر فيها يف القيام بذلك

القانون  م اعتبارا للنوايا والبواعث الداخلية ولو مل تقرتن بسلوك خارجي، بينام نجدتبايل بتهذيب اإلنسان وكامله، فإنها تقي

عىل النظام  -طاملا ظلت كامنة–ال يحفل سوى بهذا األخري وال شأن له مبا يظل حبيس النفوس، ألن هذه النوايا ال تؤثر 

 االجتامعي.

ع عنها، يهتم إال بالقيم األساسية التي ال غنى للمجتم كذلك، نجد بأن دائرة األخالق تتسع حني نعلم بأن القانون ال

 .286أما أوجه السلوك املتصلة بقيم ثانوية، فهذه يرتك القانون تنظيمها لقواعد األخالق شأن إكرام الضيق واإليثار

                                                           
282 - VASANTHA KUMAR, Op Cit, P 4. 

 مع التسليم بوجود بعض االستثناءات مثل سبق االصرار في جرةمة القتل، وسوء النية في بعض التصرفات. -283

في نظر األخالق ال العمل في مظهره وآثاره، ولذلك فإن من ةفكر في قتل غيره وةفكر في سرقة جاره ةعد وفقا  فالعبرة بالنية دائما -284

لبدء ا لقواعد االخالق ملرما، ولكن فعله في كلتا الحالتين ال ةشكل مخالفة في نظر القانون ما لم ةتلاوز مرحلة التصميم والعيم والتفكير إلى

 .28ن ةقال معه أنه شرع في تنفيذ ما كان قد صمم عليه. غالب علي الداودي، م.س، ص في تنفيذ فعل ظاهري ةصح أ

285 - N.Vlanic, Law and Ethics, Winter 2017, Op cit, P 4. 

 .50إلى  47رمضان أبو السعود، م.س، ص من  -286
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 :من حيث الغايات 

ه نحو األفضل، واالرتقاء بإذا كانت قواعد القانون تبتغي تحقيق النظام يف املجتمع واملحافظة عىل كيانه ودميومته، 

، وعليِه، فبينام 287فإن قواعد األخالق تراعي يف تنظيمها للمجتمع ما يجب أن يكون عليه اإلنسان عن طريق السمو به

تنترص الغاية من األخالق  يف غاية مثالية تنحو باإلنسان نحو الكامل والتهذيب، فإن التنظيم القانوين يتأثر مبجموعة 

وعية بحيث ال متثل األخالق سوى إحدى العوامل املؤثرة يف تشكيل مضمون تنظيمه، األمر الذي عوامل وحقائق موض

 .288يفرس اختالف التنظيم  القانوين عن األخالقي يف العديد من النواحي

ومن تم، يتبني أن األخالق إمنا تخضع الفرد لضمريه يف تطلع دائم إىل السمو والكامل، بينام القانون يخضع الفرد 

لجامعة يف سعيها الحثيث نحو تحقيق مصالحها وإقامة النظام واالستقرار فيه، ولعل هذا ما يجعل من القانون نظاما ل

اجتامعيا، بينام األخالق تظل مجرد نظام فردي أو شخيص، ولهذا يعترب بعض املفكرين أن القانون يستهدف تحقيق العدل، 

، كيف ال وهي تعتمد عىل الضمري الشخيص وحكم 289ة، والغرييةيف حني أن األخالق تستهدف تحقيق الخري، الرحم

 .290الجامعة، ابتغاء التمييز بني الخري والرشير، وهو متييز يتجاوز ماهو قانوين

  :من حيث درجة الوضوح 

مام يكاد يتفق عليه، أن ما مييز القواعد القانونية عن املبادئ األخالقية كون األوىل نشأت بفعل سلطة منحتها هذه 

، هذا هو ما يجعل قواعد القانون واضحة املعامل، ميكن التعرف عليها وبالتايل 291الصفة، بخالف الثانية التي تبقى مفرتضة

تطبيقها، خاصة وأنها قامئة عىل مبدأي الشهر والكتابة، بينام قواعد األخالق ال تعدو أن تكون سوى مجرد أحاسيس داخلية 

والسبب يف ذلك أن األسس األخالقية املعتمدة يف اتخاذ   .292و غموضها وعدم الوضوحمخبأة يف الضامئر، ولعل ما مييزها ه

القرار جد متنوعة ومتعددة، فقد يستند هذا األخري عىل حقيقة متصورة وراسخة يف الفكر، أو عىل نظام قيم وأولويات تم 

نية، أو الدوافع يإنشاؤه اجتامعيًا، أو تحليل موضوعي من الناحية النظرية للعواقب التي قد ترتتب، أو عىل الواجبات الد

الداخلية التي تفرض مجموعة معتقدات شخصية، أو رمبا عىل مزيج من كل هذه العوامل، بشكل عام، يرتكز األساس 

 .293التي تقسم السلوكيات إىل طوائف مقبولة وغري مقبولة مبدونة األخالقياتاألخالقي ألي قرار خارجي عىل ما يسمى 

                                                           

 .29غالب ابو السعود، م.س، ص  -287

 .46رمضان أبو السعود، م.س، ص  -288

ةتحدان في الظاهر إال أنههما ةختلفان في الواقع، فإذا كانا ةحرمان معا القتل، فالهدف متباةن،القانون ةنظر إلى عواقب القتل فالنظامان  -289 

مس غاالجتماعية، وما لها من أثر وخيم على أمن الملتمع واستقراره، بينما تنظر األخالق إلى المستوى الذي تنلر إليه النفس البشرةة وما تن

ور ورذةلة، فالقانون حين ةلرم القتل إنما ةلرمه باعتباره حارس الملتمع من كل ما ةخل بأمنه واستقراره، بينما حين تحرمه األخالق فيه من شر

ر يفإنما تحرمه باعتبارها حارسة للفرد ضد ما تحدثه به النفس األمارة من شرور، ومعنى ذلك أن سلوك الفرد هو الذي ةتصف بأنه أخالقي أو غ

بالمعنى الدقي لهذه الكلمة ألن "مواصفات الفعل الخلقي" ال تنطبق إال على سلوك الفرد. إمام عبد الفتاح إمام، األخالق والسياسة،  أخالقي

 .73م س ، ص 

290 - BENOIT DUBREUIL, op cite, p 78. 

 .50، ص 2003ر دوفرانس، ميشيل تروبير، فلسفة القانون، ترجمة جورج سعد، الطبعة األولى، منشورات برةس أونيفيرسي -291

292 - GEORGETA-BIANCA SPIRCHEZ, Op Cit, p 195. 

293 - Steven R. Salbu, Op Cit, p 101. 



 2020 أبريـــــــــــل 27 ددـــالع                                                                                                                                                                                                                                                     مجلة القانون واألعمال الدولية

96 

الحكم عىل السلوك البرشي، حيث تصدر أحكام قيمة حول عدالة أو ال عدالة  فاستنادا لهذه املدونة املفرتضة يتم

الترصف، انطالقا من مجموعة من القيم واملبادئ املتأصلة من فكريت العدالة والوعي الفردي والجامعي، ولعل هذا ما يدفع 

عي، هذا ما من نظرية القانون الطبياإلنسان ألن يجد نفسه خاضعا لبعض القواعد الغري مكتوبة، والتي تؤلف بدورها جزءا 

حدا بأرسطو ليميز بني عدالتني، العدالة القانونية التي يتم تحقيقها عرب تطبيق قواعد القانون، والعدالة الطبيعية التي كانت 

 .294والزالت سارية يف كل مكان

حظة تحت ر بأننا أضحينا "نعيش للكن مام ينبغي اإلشارة إليه هنا، أن دائرة القانون آخذة يف التوسع، إذ ال أحد ينك

هيمنة القانون، منذ الوالدة إىل الوفاة، بل وإىل ما بعد الوفاة وما يتطلبه األمر من احرتام حرمة القرب، لكن مع هذا، ورغم 

 .295وعينا بهذا الحضور املهيمن للقانون، إال أننا غالبا عاجزون عن تحديده"

 خـــــامتـــة : 

لعالقة بني القانون واألخالق من الجانب الذي تم تصويره أعاله، فإننا نكون من الشاهدين عىل إذا ما نظر إىل تاريخ ا

وجود عالقة مبنحيني، تارة تكون األخالق والقانون كالجسد الواحد، وتارة يكونان خطني متوازيني ال يلتقيان، وعىل العموم 

ربرها ا كل إنسان، فكل فرد محتاج ألن يبني ترصفاته ويفإن املسائل األخالقية تعد من املسائل التي يجب أن يهتم به

فإذا مل يتخذ لنفسه موقفا مامثال وآثر أن يكون سلبيا، فإن هذه السلبية تكون ضد األخالقية،  "معيار خلقي"،بالرجوع إىل 

 .296: "إن السلبية هي أساس التدهور والسقوط "ويف ذلك يقول باسكال 

صحيح أن للعلم أهمية يف رقي اإلنسان، لكن األخالق أكرث أهمية ألنها تتصل بالناحية الروحية، فال ينتظر من كل 

، وأن يهدف لواجباإنسان أن يكون عاملا بالقانون، وال أن يكون ملام بحيثياته وتفاصيله، ولكن ينتظر منه أن يدرك معنى 

 لقية يف منهجه.يف أعامله وترصفاته إىل اعتامد املبادئ الخ

حني يصل املرء لهذه املرحلة، سينعكس ذلك بشكل تلقايئ عىل مدى امتثاله للقانون، مام يكون معه البناء السيايس 

قويا ال تزعزعه العواصف والفنت، راسخا يحكم فيه الشعب نفسه بنفسه، فال يفرض عليه قانون وال ترشيع، بل يقوم هو 

 نني، والنظم، والقواعد، والترشيعات التي يطيعها ويخضع لها سلوكه، فيكون بذلك حرابسن القوا -من خالل ممثليه–نفسه 

حرية حقيقية، ألن الحرية الحقة ال تعني االنفالت من القوانني، أو الخروج عىل القواعد والنظم كام يظن الفوضويون، 

 الحرة، الحالة سوى ذايت، سوى إراديت وإمنا هي تعني أن أطيع القانون الذي أضعه لنفيس بنفيس، فال متنعني يف هذه

فالحرية هي كام أكد كانط : االستقالل الذايت لإلرادة، أن أحدد نفيس بنفيس، الحرية هي التحديد الذايت، أن أحكم 

 .297نفيس بنفيس"

  

                                                           
294 - GEORGETA-BIANCA SPIRCHEZ, Op Cit, p 189. 

 .5ميشيل تروبير، م س، ص  -295

 .8محمد بدوي، م س، ص  -  296

 .8-7، ص 2001فلسفة الحكم، دون ذكر الطبعة، المللس األعلى للثقافة، إمام عبد الفتاح إمام، األخالق والسياسة، دراسة في  - 297 
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 آثار مؤسسة التقييد االحتياطي عىل  ضوء الترشيع  والعمل القضايئ املغريب

 

 آثار مؤسسة التقييد االحتياطي 

 على  ضوء التشريع  والعمل القضائي المغربي
 

 طالب باحث في سلك الدكتوراه
 جامعة محمد الأول بوجدة -كلية الحقوق 

 

 مقدمة:

ميكن تعريف التقييد االحتياطي بأنه إجراء قانوين خول له املرشع لكل من يدعي حقا عىل عقار محفظ، وذلك قصد 

 .298الحفاظ عىل حقوقه بصفة مؤقتة يف حالة ما إذا تعذر تقييدها بصورة نهائية

ميكن القول أن التقييد االحتياطي القيد بالسجالت العقارية هو مبثابة إدعاء لحق ملكية عىل عقار محفظ او لحق  إذ

من الحقوق العينية املرتتبة عليه، ومن تم فهذا التقييد املؤقت هو نوع من االشهار لحق احتاميل وإعالن ضمني للعموم 

 .299ق امللكية أصبح محل منازعة من طرف الغري الذي أعلن عن نفسه للعمومبالتعامل بحيطة وحذر مع املالك املسجل، ألن ح

وبهذا املعنى فإن التقييد االحتياطي ال يعترب قيدا من القيود املانعة من الترصفات يف حق امللكية العقارية، غري أن 

حتياطي، ال ميكن والية للتقييد اال جميع الترصفات القانونية أو االجراءات التحفظية املقيدة بالرسم العقاري يف الرتب امل

.وكام 300االحتجاج يف مواجهة صاحب التقييد األخري، ألنه يعترب حجة اتجاه الغري عىل صحة الوقائع الواردة ويعترب تحذيرا له

ام ال ك سبقت اإلشارة اىل أن التقييد االحتياطي عىل خالف التقييد النهايئ، ال ينشئ حقا وال ينقله وال يرصح به وال يزيله،

ميكن اعتباره قرينة قانونية قاطعة عىل وجود هذا الحق وكل ما يف األمر هو أن التقييد االحتياطي يحمي مؤقتا وملهلة 

محددة قانونا الحق املدعي به. غري أنه وبالرغم من ذلك، فاملرشع قد رتب عن إجراء التقييد االحتياطي مجموعة من األثار 

من حاميته، أو عىل مستوى الزمن من حيث املدد التي  سبة للحقوق التي تكون موضوعه وتستفيدالقانونية الهامة، سواء بالن

 يستغرقها وجودها يف الرسم العقاري، كام ينتج أثارا قانونية اتجاه االشخاص املعنني به.

                                                           
نونبر  25، مقال منشور بمللة القانون المغربي  عدد 14.07حسن أحدةدو، قراءة في أهم مستلدات التقييد االحتياطي على ضوء القانون 298

 .135ص  2014

وما  41ص 2008العقارةة، دار األفاق المغربية للنشر والتوزةع، الطبعة األولى التقييد االحتياطي وعالقته بالحلوز واإلنذارات حسن فتوخ، 299 

  .بعدها

درةس المصلح، الفعالة القانونية للتقييد االحتياطي، و انعكاسها على االستثمار على ظل المستلدات، مقال منشور في مللة العلوم إ300

 وما بعدها   65ص  2015القانونية، عدد الثاني سنة 
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الكافة، وبذلك  دوغني عن البيان أن التقييد االحتياطي خالل وجوده القانوين عىل الرسم العقاري يتمتع بالحجية ض

يسيئ اىل سمعة الحق الذي ينصب عليه، وقد يعرقل تحاوله لكون يهز مبدأ القوة الثبوتية ويعطل مبدأ اكتساب الحقوق 

 بحسن نية.

ومن كل ما سبق نطرح االشكال التايل :  إىل أي  حد مكن املرشع املغريب مؤسسة التقييد االحتياطي من حامية 

 ار التي يرتبها التقييد االحتياطي يف ضوء العمل القضايئ املغريب؟الحقوق العقارية وفق األث

 لتناول هذا املوضوع وفق شكل مفصل ارتأينا تقسيمه عىل النحو التايل:

 املطلب األول: أثار التقييد االحتياطي من حيث الحقوق واألشخاص 

 املطلب الثاين: أثار التقييد االحتياطي من حيث الزمان

 

 أثار التقييد االحتياطي من حيث الحقوق واألشخاصاملطلب األول: 

للتقييد االحتياطي آثار هامة سواء عىل مستوى األشخاص املستفيدين منه، أو عىل مستوى األشخاص الذين يكون 

التقييد االحتياطي موضوعا يف مواجهتهم )الفقرة الثانية(، كام أن له أثارا هامة بخصوص الحقوق بأن تكون موضوع هذا 

 التقييد )الفقرة األوىل(.

 الفقرة األوىل: آثار التقييد االحتياطي من حيث الحقوق 

 أوال: أثر التقييد االحتياطي عىل سري التقييد  

 301مل يأيت بجديد بخصوص هذه النقطة، لذلك فإن الجدل الفقهي 07/14البد من اإلشارة يف البداية إىل أن قانون  

قييدات جديدة الحقة للتقييد االحتياطي، كام هو الحال يف التقييد االحتياطي املتخذ حول ما إذا كان يجب رفض إجراء ت

 مبوجب سند يظل قامئا.

والقاعدة العامة أن التقييد االحتياطي يعطي األفضلية للحق الذي يحميه وال يوقف سري التقييدات الالحقة له، إن  

نع املالك ن التقييد االحتياطي ال يعترب قيدا عىل العقار املحفظ، ميكان يؤثر عىل القيمة االقتصادية للعقار يف السوق، أل 

من الترصف يف عقاره، بحيث ميكنه بيعه أو رهنه أو التربع به وغريه من الترصفات القانونية األخرى، إىل ان مصري كل 

                                                           

ير إلى أن هذا النقاش الفقهي تمخض عنه رأةين مختلفين، فأصحاب الرأي األول ةقولون منع إجراءات تقييد جدةد الحق للتقييد االحتياطي نش -301 

ة دوةستندون في ذلك إلى عدة مبررات، أما أصحاب الرأي الثاني فيرون بإمكانه إجراء تقييد جدةد الحق للتقييد االحتياطي وةدعمون رأةهم بع

  حلج.

 راجع هذةن الرأةين ومبراتهما عند كل من:

 عبد الرحمان حموش: التقييدات المؤقتة على العقار في التشرةع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص،

 .114-113-112، ص:2002/2003كلية العلوم القانونية واالقتصادةة واالجتماعية ، جامعة القاضي عياض، مراكش، السنة اللامعية 

 .263و  262، ص1979التحفيظ العقاري في المغرب"مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، الدار البيضاء، ط-محمد مهدي اللم
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لتقييدات بعد وجود التقييد فهو وقف سري ا 302هذه الترصفات مرتبطة مبآل الحق موضوع التقييد االحتياطي، أما االستثناء

من ظ ت ع املعدل  86االحتياطي بالرسم العقاري، كام هو الحال بالنسبة للتقييد االحتياطي املبني عىل سند، حسب الفصل 

، ال يتعدى عرشة أيام فإذا ما امتد مفعول التقييد االحتياطي املتخذ مبوجب سند إىل أكرث من 07/14واملتمم بقانون رقم 

بواسطة أمر من رئيس املحكمة االبتدائية أو مبوجب مقال للدعوى، فإن سري التقييد يعود إىل حالته الطبيعية  عرشة أيام

ابتداء من اليوم الحادي عرش وبالتايل يفك املنع املفروض يف هذه الحالة مع األخذ بعني االعتبار بطبيعة الحال بان األجل 

 .303املذكور هو من اآلجال املفتوحة

يدات بصفة عامة والتقييد االحتياطي عىل وجه الخصوص ال يحمي مؤقتا جميع الحقوق املطلوب حاميتها، إن التقي 

صدد ويف هذا ال الحقوق بالرضورة مرشوعة وممكنة .كام ال يصحح الترصف إن كان باطال، وإمنا يتعني أن تكون هذه 

 اذه؟حلها مستحيال أو سببها غري مرشوع وقت اتخيطرح التساؤل عن آثار التقييد االحتياطي عىل الحقوق التي يكون م

، بأنه ال ميكن أن يكون من نتائج التقييد االحتياطي 304لقد سبق ملحكمة االستئناف بالرباط أن قضت يف إحدى قراراتها

رى ختصحيح عقد إعطاؤه مرتبة األفضلية بالنسبة للحقوق الالحقة له يف الوقت الذي يكون فيه محله مستحيال ، وبعبارة أ 

فإن التقييد االحتياطي ال يحافظ عىل الحق املقيد احتياطيا، إال رشيطة أن يكون محل هذا الحق ممكنا وسببه مرشوعا، 

 .305أي أن يكون قابال للتقييد النهايئ عند زوال العائق، أما الحق الباطل فال ميكن أن يكون موضوع تقييد احتياطي

وجدير بالذكر، أنه إذا متكن صاحب التقييد االحتياطي من تقييد حقه بشكل نهايئ، بعد استكامل الشكلية القانونية  

املنتقصة أو العيب الوارد بالسند أو تم حسم النزاع القضايئ ملصلحته، فإنه سيتم التشطيب عىل التقييدات الالحقة للتقييد 

ب الحالة املعاكسة إذا ثبت عدم مرشوعية التقييد االحتياطي، فإنه سيتم التشطي االحتياطي، ويعترب كأن مل يكن، أما يف

 .306عليه، وتضحى التقييدات الالحقة له نهائية وسليمة من أية شبهة بال خالف

 ثانيا: أثر التقييد االحتياطي عىل أجل مامرسة حق الشفعة 

، 308، ومن اإلشكاالت املطروحة307ة حق الشفعة خاصةيطرح التقييد االحتياطي مشكلة عويصة جدا، فيام يتعلق مبامرس

تلك املتمثلة يف حالة رشاء املشرتي لحصة مشاعة يف عقار محفظ، وقام بضامن حقه بتقييده احتياطيا يف انتظار تقييد 

                                                           

ة ات االحتياطية الواردال بد من اإلشارة في هذا المضمار إلى أن االستثناء المذكور ةبقى محصورا في منع التقييدات النهائية، أما التقييد -302 

 على نفس الحق فيمكن تقييدها رغم وجود تقييد احتياطي آخر وكيفما كان نوعه وطبيعته، نظرا لكون وظيفة هذا األخير التحفظية واإلخطارةة

 تقضي ذلك.

 .320، م س، ص1420، 07/14محمد ابن الحاج السلمي، التقييد االحتياطي في التشرةع المغربي وفق مستلدات القانون رقم   -303 

 .263، أورده محمد بن الحاج السلمي، م س ، ص1934نونبر  3صادر  1525قرار عدد  -304 

 .265محمد بن الحاج اسلمي، مرجع سابق، ص -305 

الطبعة  -الرباط –عبد الله أةت منصور، التقييد االحتياطي في التشرةع المغربي، مقتضياته القانونية وإشكاالته العلمية، مطبعة األمنية  -306 

 .117، ص2016

 345محمد ابن الحاج السلمي، التقييد االحتياطي في التشرةع المغربي، م س، ص: -307 

بمثابة مدونة  39.08إنه من المهم جدا اإلشارة إلى التعدةالت األخيرة التي أدخلت على المقتضيات المنظمة لحق الشفعة بموجب القانون  -308 

إشكاليات عدة بخصوص حق للشفعة، منها ما ةخص  1915، حيث طرحت في إطار الظهير القدةم لسنة 312ى إل 292للحقوق العينية في المواد 

كون أجل الشفعة أجل سقوط أم تقادم حيث استعمل المشرع المصطلحين معا ثم ما ةهم تعدد اآلجال حسب طبيعة العقار هل هو/ //عقار 

نية لكن بعد وضع المدونة المذكورة حلت نسبيا أغلب اإلشكاالت المطروحة من قبل، ال محفظ أم عقار غير محفظ وغيرها من اإلشكاالت القانو
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حتياطي ال رشائه بشكل نهايئ بالرسم العقاري، ثم قام أحد الرشكاء عىل الشياع مبامرسة حق الشفعة من تاريخ إجراء التقييد ا

حيث إن الجواب عن هذا التساؤل مل يأت واحدا بل تعددت اآلراء، إذ جاءت  التقييد النهايئ للرشاء املذكور.أو من تاريخ 

اإلجابات يف إطار أحكام قضائية متناقضة لقيت نقدا شديدا من لدن الفقه القانوين، وبادئ ذي بدء، ال بد من اإلشارة إىل 

به قانونا، يتفرع من ملكية الرشيك عىل الشياع، فهو ال يحتاج إىل ترتيب وال تقييد احتياطي، أن حق الشفعة هو حق مرصح 

 .309ألنه مقيد تقييدا نهائيا يف تقييد الحصة املشاعة للرشيك املرشح للشفعة بصفته مالكا

ن تاريخ تقييد بيع الحصة ، قد قضتا بأ 310لقد كانت املحكمة اإلقليمية )سابقا( بالدار البيضاء ومحكمة االستئناف بالرباط

املشاعة لفائدة الغري، هو الذي يكون وحده نقطة انطالق رسيان أجل مامرسة الشفعة، وأن التقييد االحتياطي السابق للحق 

حه أي ناملطالب به من طرف املشرتي الغري مل يكن له أي أثر عىل نقطة االنطالق هاته، فهو ال يصحح هذا الحق وال مي

إال أن كثريا من القرارات القضائية مبا فيها قرارات محكمة النقض الفرنسية، خلصت يف قرار  وال فعيل. وجود ال قانوين

فريد لها. نقضت فيه محكمة االستئناف بالرباط، إىل أن أجل مامرسة  حق الشفعة يبتدئ من تاريخ التقييد االحتياطي وفقا 

 .311أثر رجعيا إىل تاريخ التقييد االحتياطي ، والذي يعطي للتقييد النهايئ1915من ظهري  82للفصل 

، وهو محق يف ذلك، أن محكمة النقض الفرنسية جانبت الصواب فيام قضت به، وأن األثر 312ويقوم بعض الفقه 

الرجعي للتقييد االحتياطي ال ميس إال الحقوق الالحقة يف الوجود للتقييد االحتياطي، وال يتعلق أبدا بحق سابق تستوجب 

قيق هذا الحق وقد استقرت محكمة النقض عىل نفس املنحنى فيام يتعلق بأثر التقييد االحتياطي عىل رسيان مامرسة تح

 .313أجل مامرسة حق الشفعة

 أوال: األشخاص املستفيدون من التقييد االحتياطي

حتياطيا من القد خول املرشع لكل األشخاص الذين يدعون متلكهم لحقوق عينية عىل عقار محفظ أن يطلبوا تقييدا 

، واالحتفاظ به عىل أساس أن  يتم املطالبة بتقييده نهائيا يف حالة تسوية الخالف القائم بشأنه، أو 314أجل صيانة هذا الحق

 امل رشوطه القانونية.استك

                                                           

 سيما بعد توحيد اآلجال بين العقار مهما كان نوعه محفظا أم ال، زد على ذلك اعتبار أجل الشفعة أجل سقوط ال أجل تقادم، وحل مشكلة بيع

 الحصة المشاعة عدة مرات داخل أجل الشفعة

 .129آةت منصور، م س، ص  عبد الله  -309 

 1945نونبر  12وكذا قرار نفس المحكمة بتارةخ  126ص  964جدةدة المحاكم المغرب، عدد 1945ةوليوز  2قرار محكمة الدار البيضاء بتارةخ  -310 

 5ص 968جرةدة محاكم المغرب عدد

 .517ص 1957ملموعة القرارات  1945أكتوبر  22قرار محكمة االستئناف بتارةخ -

 .134، ص1957منشور في مللة محاكم  المغرب لسنة  1957-5-3قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتارةخ  -311 

 .181الطبعة الخامسة، ص -الرباط -أشار إليه محمد محلوبي، الشفعة في الفقه المالي والتشرةع المغربي، دار القلم 

 267محمد ابن الحاج السلمي، م س، ص  -312 

القرار ما ةلي: حيث تبين صحة ما عاب به الطالب القرار المطعون فيه بالنقض، وذلك أنه علل قضاءه بتأةيد الحكم االبتدائي جاء في حيثيات  -313 

رائه جالمحكوم بمقتضاه باستحقاق المطلوب لشفعة المبيع بأن التقييد االحتياطي ما هو إال إجراء لضمان رتبة حقوق محتملة ال تسري من تارةخ إ

في  22/03/2006صادر عن محكمة النقض بتارةخ  929الشفعة ألن هذه األخيرة ال تأخذ من حق ال زال في طي االحتمال..." قرار عدد مدة األخذ ب

 .301، ص2007اإلصدار الرقمي ما ي 67منشور بمللة قضاء المللس األعلى عدد 744/4/2001الملف المدني رقم 

 41-07من قانون  85الفقرة األولى من الفصل  -314 
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ويف نفس اإلطار يحق لجميع األشخاص الذين يدعون متلكهم لحقوق عىل العقار املحفظ والذين يطالبون بتقييد  

هذه الحقوق يف الوقت الذي يكون فيه تقييدا، غري ممكن فورا ألي سبب من األسباب التي تطرقنا لها خالل هذه الفقرة 

ه الحقوق، من أجل الحفاظ عليها مؤقتا، بل ويجب عليهم القيام بذلك وإال تعرضت حقوقهم أن يتخذوا تقييدا احتياطيا لهذ

 .315للضياع ولن تستفيد من أية حامية

من )مدونة الحقوق العينية( عىل ما ييل: إن الدعاوى الرامية إىل استحقاق عقار  13وعىل هذا األساس نصت املادة 

محفظ او إسقاط عقد منشئ أو مغري لحق عيني ال مفعول لها اتجاه الغري إال من تاريخ تقييدها بالرسم العقاري تقييدا 

 احتياطيا".

ايس يتعني توفره يف الشخص املستفيد من التقييد االحتياطي، ويف جميع وتجدر اإلشارة إىل ان هناك رشط أس 

حاالته الثالثة، واملتمثلة يف ان يكون صاحب التقييد االحتياطي اخذا حقه من املالك املقيم بالرسم العقاري، صاحب التقييد 

بشأن تفاصيل تطبيق نظام  1915يو يون 3من القرار الوزيري املؤرخ يف  28السابق مبارشة، وذلك عمال مبقتضيات الفصل 

 .316التحفيظ العقاري

فإن األشخاص املستفيدين من التقييد االحتياطي هم األشخاص املطالبون  14.07من قانون  85وبناء عىل الفصل  

ن ابالتقييد النهايئ لفائدتهم، بعد أن يستكمل الحق جميع رشوطه الشكلية ، أو يتم صدور حكم قضايئ ينهي النزاع الذي ك

قامئا بشأنه الحق املقيد احتياطيا ، كام يدخل ضمن هؤالء املستفيدين أولئك األشخاص املطالبون بالتشطيب عىل التقييد 

 .317االحتياطي

 ثانيا: األشخاص املحتج يف مواجهتهم بالتقييد االحتياطي

 318ألشخاصبها تجاه كافة اكل ما تم تقييده يف السجل العقاري، يعترب قرينة قانونية وحجة قوية ميكن االحتجاج 

 فصاحب الحق ال ينازعه أحد فيه حقه هذا ألن التقييد ضمن له الثبات واالستقرار.

 حيث إن أول شخص يحتج بالتقييد االحتياطي يف مواجهته هو املالك املقيد صاحب التقييد النهايئ السابق مبارشة.

غيريه ىل تأسيس حق عيني أونقله إىل الغري أو االعرتاف به أو توعليه فاألفعال اإلرادية واالتفاقات التعاقدية الرامية إ 

 .319أو إسقاطه، ال تنتج أي أثر ولو بني األطراف إال من تاريخ التقييد

                                                           

 .360محمد ابن الحاج السلمي، م س، ص  -315 

رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار ،جامعة محمد  14.07ةوسف البقالي، التقييد االحتياطي على ضوء القانون رقم  -316 

 .57ص  2012-2013االول وجدة ،كلية العلوم القانونية واالقتصادةة واالجتماعية ،السنة اللامعية 

الهاشمي المحارزي، التقييد االحتياطي في ظهير التحفيظ العقاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، كلية العلوم  -317 

 .44، ص2008-2007القانونية واالقتصادةة واالجتماعية وجدة، السنة اللامعية 

 12العدد -نشورات كلية العلوم القانونية واالقتصادةة بمراكش، سلسلة الكتبمحمد بونبات، قوانين التحفيظ والتسليل والتليئة العقارةة م -318 

 .70، ص1996- 1995السنة اللامعية 

 .340، ص1977محي الدةن اسماعيل علم الدةن، أصول القانون المدني الحقوق العينية األصلية والتبعية، مطبعة الفلالة بالقاهرة، طبعة  -319 
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وذلك من أجل حامية املستفيد من التقييد االحتياطي من أي ترصف قد يصدر عن صاحب التقييد السابق سواء بحسن 

 .14.07من ظهري التحفيظ العقاري املعدل واملتمم بقانون رقم  67الفصل  النية أو بسوء النية، وهو ما أكده

إضافة لذلك، فإن أثار التقييد االحتياطي ترسي يف مواجهة الشخص املقيد مبارشة بعد إجراء التقييد االحتياطي ألن 

الرسم العقاري املعني   لع عىلالذي يتقدم لتسجيل حقه نهائيا بالرسم العقاري املثقل  بتقييد احتياطي معني، يكون قد إط

، مام يعني أن التقييد االحتياطي 320بواسطة شهادة توضح وضعية العقار الراهنة أو عن طريق إنذاره من قبل املالك املقيد

ينفي حسن النية عىل الشخص املقيد بعد هذا التقييد، وهو ما أكده املجلس األعىل )حاليا محكمة النقض(، يف قرار جاء 

ن تقييد رشاء الطاعن مل ينفعه... إذ يرتتب عىل الرسم العقاري بعد أربعة أيام عىل تقييد املستأنف عليه لرشاء : "وأ 321فيه

، واملقرر أن التقييد االحتياطي مبثابة إنذاز للغري بوجود نزاع يف امللك، فإن أقدم رغم 1998-01-12...، تقييدا احتياطيا بتاريخ 

 ائه اعترب يسء النية".ذلك املشرتي الثاين عىل تقييد رش 

من كون املدعى عليهم قد اشرتوا العقار املحفظ وقاموا بتقييد رشائهم  322وجاء أيضا يف حكم صدر عن ابتدائية متارة

من  66رغم وجود تقييد احتياطي لفائدة املدعني، وبالتايل يكونون عىل علم بوجود نزاع لذا فإن متسكهم مبقتضيات الفصل 

 ري يكون غري مؤسس اعتبارا لوجود تقييد احتياطي لضامن رتبة حق عيني احتاميل لفائدة الغري.ظهري التحفيظ العقا

إن أهم أثر يرتتب عن إجراء التقييد االحتياطي يف مواجهة املالك املقيد بعد التقييد االحتياطي وهو اعتبار هذا املالك 

 .    323غري مقيدا بسوء نية

ن نية بعد حتياطي، يهدم القرينة الترشيعية التي تحصن  ترصفات الغري املقيد بحسفالرسم العقاري املثقل بالتقييد اال 

إجراء التقييد االحتياطي، وتصبح بالتايل املراكز القانونية لهذا الغري معلقة عىل مصري التقييد االحتياطي، عىل اعتبار أن 

هائية، إذ قد حجية نسبية عىل وجود الحق بصفة ن حجية التقييد الذي تم لفائدة الغري بعد صاحب التقييد االحتياطي، هي

يتحول الحق املقيد احتياطيا إىل تقييد نهايئ، فيصري التقييد املتعلق بالغري هو والعدم سواء نتيجة تغري املالك الذي تلقى 

 .324منه الغري هذا الحق

ا عينيا عىل عقارية، وكل من اكتسب حقكام أنه ال يعذر أحد بتجاهله للتقييد االحتياطي الذي وقع إشهاره بالسجالت ال 

عقار محفظ وقام بتقييده بالرسم العقاري، رغم وجود تقييد احتياطي، فعليه أن يتحمل عواقب وآثار هذا التقييد ألن حقه 

يكون رهينا مبآل التقييد االحتياطي، وال ميكن بأي حال من األحوال التمسك  بحسن  النية يف مواجهة  –املقيد، كام قلت 

                                                           

في ظهير التحفيظ العقاري ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، كلية العلوم  يد االحتياطيالتقيالهاشمي المحارزي،  -320 

 .47،ص2008-2007القانونية واالقتصادةة واالجتماعية وجدة، السنة اللامعية 

 وما ةليها. 246ص، 2005ةناةر  4، مللة الملف العدد484/1/2/2000، في الملف المدني عدد2055قرار عدد  -321 

منشور بمللة الحقوق المغربية، سلسلة القواعد الموضوعية والشكلية  306/06/22، في الملف عدد11/02/2009صادر بتارةخ  34حكم رقم  -322 

 .52، أورده بالل بوكوةنة ونصر الدةن أةناو، م س،ص2010في مساطر المنازعات العقارةة، الليء الثاني، الطبعة األولى،

 .593بن الحاج السلمي، م س، ص محمد -323 

حسن فتوخ، التقييدات بالرسم العقاري ،اطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق ،بكلية العلوم القانونية واالقتصادةة واالجتماعية ،جامعة  -324 

 103،ص2008-2007القاضي عياض ،مراكش ،السنة اللامعية ،
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تقول" يتمثل أهم  326، وهو ما تبناه الفقه املقارن، حيث نجد يف هذا الصدد األستاذة نبيلة الكراي325طالب التقييد االحتياطي

أثر للتقييد االحتياطي يف حفظ الحق وتخدير الغري من وجود حق أو نزاع متعلق بذلك العقار، فالقيد االحتياطي ينزع عن 

جديد مدونة  305صاحبه من تفادي تطبيق االستثناء الوارد بالفقرة الثانية من الفصل هذا الغري قرينة حسن النية، وميكن 

 الحقوق العينية املتعلق بالقوة الثبوتية لرتسيم".

 ثالثا: أثر التقييد االحتياطي عىل االغيار

 حجية التقييد االحتياطي بالنسبة للغري حسن النية-1

يف فقرته الثانية، عىل انه" ال ميكن يف أي حال  14.07انون  من ظ.ت.ع، كام عدل ومتم بالق 66ينص الفصل 

 التمسك بإبطال هذا التقييد يف مواجهة الغري ذي النية الحسنة".

واملقصود بحجية التقييد تلك القوة الثبوتية التي متنح للحقوق العينية املسجلة، ومدى نطاقها وضامنها سواء بني  

فالغري الذي وثق مبا هو مدون بالسجل العقاري،  .327ان امللكية املقيدة بالسجل العقاريعاقديها أو بالنسبة للغري، وهي عنو 

وتعامل مع املترصف بوصفه مالكا حقيقيا، مهام كانت أنواع هذه الترصفات وتعاقد معه وقام بتقييد ترصفه، ومل يتوفر لديه 

الواقع،  أساس غري صحيح، ومخالف للحقيقة املوجودة يفالعلم، بأن هذا التقييد السابق هو املظهر الخارجي، وأنه مبني عىل 

 .328فإن حقوقه تحفظ  وال ينال أي إبطال مادام هذا الغري قد تعامل بحسن نية

من مدونة الحقوق العينية، ال ميكن  2من ظ ت ع. واملادة  60وتأسيسا عىل ذلك، فإنه وعمال مبقتضيات الفصل 

ن حق غري مقيد بالرسم العقاري، ألن األثر السلبي للتقييدات العقارية يقتيض أ االحتجاج يف مواجهة الغري حسن النية، ب

، وإذا كان الغري حسن النية الذي يجعل عيوب سند من تلقى 329ما مل يقيد بالرسم العقاري، يعترب غري موجود يف نظر الغري

وقد تم إضفاء الحجية املطلقة عىل تقييده  ،330عنه الحق، وال يعلم عنه شيئا أثناء تلقيه ذلك الحق وتقييده بالرسم العقاري

 14.07من ظ ت ع، املتمم واملعدل بقانون  66بالسجل العقاري مبقتىض الفصل

                                                           

م وسيلة لعرقلة حق الملكية، مقال منشور ضمن أشغال الندوة العلمية الوطنية التي نظمها عبد اإلله المرابط،، آلية لحماةة الحق المدعى أ -325 

، سلسلة الندوات واألةام الدراسية، 2011أبرةل  30و  29مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارةة تحت عنوان،" نحو تشرةع عقاري جدةد، ةومي 

 .346، ص38عدد 

 224، ص2013ة في المادة العقارةة، سلسلة حمو رابي، دار علي للنشر، تونس، نبيلة الكراي، حسن الني -326 

أنه ال ةمكن لمن أنلي له حق من مالك عقار  24/10/1994وهذا ما أخذ به القضاء التونسي، حيث جاء في القرار التعقبي المدني الصادر بتارةخ  

قييدات، إذ أنه ملرد إشهار القيد االحتياطي بالسلل العقاري، ةفقد حسن النية محل بقيد احتياطي أن ةستند إلى القوة الثبوتية المطلقة للت

 40.806من م ح ع وةصبح تبعا لذلك رهين نتيلة حسم الدعوى موضوع القيد االحتياطي قرار تعقيبي مدني عدد 305التي نص عليها الفصل 

 .346، أورده عبد اإلله المرابط، م س، ص1994أكتوبر  24مؤرخ في 

المختار عطار، التحفيظ العقاري على ضوء القانون المغربي، المخاطر المهددة لمشتري العقار عند عدم تقييد حقه بالسلل العقاري مللة   -327 

 فما بعدها 148، ص 2006األمالك، العدد األول، طبعة 

بلوم الماستر في قانون العقود والعقار، كلية العلوم عبد الغفور العوداتي، وضعية الغير المقيد عن حسن نية بالسلل العقاري رسالة لنيل د -328 

 .76، ص 2016-2015القانون واالقتصادةة واالجتماعية، جامعة محمد األول وجدة، السنة اللامعية 

 .146عبد الله آةت منصور، م س، ص -329 

ر بندوة  األمن العقاري، منشورات مركي النشر سعيدة بن موسى، حدود الحماةة القانونية والقضائية للغير المقيد على حسن، مقال منشو -330 

 .541، ص2015والتوثيق القضائي بمحكمة النقض، مطبعة األمنية الرباط، 
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 حجية التقييد االحتياطي بالنسبة للغري يسء النية-2

لعقاري ا إذا كان التقييد االحتياطي، يهدف إىل الحفاظ مؤقتا، عىل ضامن الحق بأثر رجعي، منذ تاريخ إجرائه بالرسم 

فإن أثاره متتد إىل الغري، الذي يفرتض فيه أنه عىل علم به ولو كان هذا الغري املدعي لحقوق غري مقيدة هو املشرتي األول 

 .331مبقتىض عقد سابق يف التاريخ عىل عقد رشاء املشرتي الثاين

شرتي الثاين رغم الك، فإذا أقدم املوتتجىل فائدة التقييد االحتياطي يف انه ينبئ بوجود نزاع بني املشرتي األول وامل

ذلك عىل تسجيل عقد اعتربه يسء النية حكام وأعفى املدعي الذي يطالب بإبطال التسجيل الجاري باسم املشرتي الثاين، 

، يف أحد قراراتها الذي جاء فيه ما ييل" إن تسجيل املشرتي الثاين 332من إثبات سوء النية، وهذا ما أكدته محكمة النقض

ائه والحال أن املشرتي األول قد سجل تقييدا احتياطيا بالرسم العقاري ينفي حسن النية" يتضح من خالل إجراء لعقد رش 

تقيد احتياطي بالرسم العقاري، يعترب دليال كافيا إلثبات سوء نية املشرتي الثاين، الذي تعامل بشان العقار املحفظ املثقل 

 .333بالتقييد

 االحتياطي من حيث الزماناملطلب الثاين: آثار التقييد 

لقد قلنا بأن التقييد االحتياطي ينتج أثارا هامة يف الزمان من حيث املدد التي يستغرقها ، وعند تحقيقه يف نهاية هذه 

املدد التي ينص القانون عىل تحديدها سوى فيام يتعلق بالتقييد االحتياطي، وخالل هذه املدد يجب أن يظل التقييد 

وقامئا وساري املفعول، وبذلك يحافظ عىل الحق املقيد احتياطيا، فإن هذا سيعود بأثر رجعي )الفقرة  االحتياطي موجودا

األوىل(، أما املدة األساسية املحددة له قانونا وقد يقع متديدها ملدد إضافية، إال أنه لهذا التمديد حدود والتمديد يختلف عن 

 التجديد )الفقرة الثانية(.

 دة رجعية أثر التقييد االحتياطيالفقرة األوىل: قاع

عىل ما ييل" إن تاريخ التقييد االحتياطي هو الذي  14.07يف فقرته السادسة من القانون رقم  85بإطالعنا عىل الفصل 

 .334يحدد رتبة التقييد الالحق للحق املطلوب االحتفاظ به"

د بأثر رجعي إىل بق تقسيمه احتياطيا، يعو يتضح من خالل هذا املقتىض الترشيعي أن التقييد النهايئ للحق الذي س 

، بحيث يعترب التقييد النهايئ للحق كأنه سجل من تاريخ التقييد االحتياطي، مبعنى أن 335تاريخ هذا التقييد االحتياطي

                                                           

 580حسن فتوخ، التقييدات بالرسم العقاري، م س ، ص -331 

، وما 201، ص 8-7اهج عدد منشور بمللة المن 1226/97، في الملف المدني عدد 2001-02-15صادر بتارةخ -708قرار محكمة النقض عدد  -332 

 ةليها .

حفيظة البشيري، سوء واثاره على التقييد بالرسم العقاري رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص مسلك العقود والعقار، كلية  -333 

 40ص 2017-2016العلوم القانون واالقتصادةة واالجتماعية، جامعة محمد األول وجدة، السنة اللامعية ،

، حيث كان ةنص في فقرته األخيرة على ما 14.07من ظ ت ع قبل تعدةله بموجب قانون  85ي نفس الصيغة التي كان ةتضمنها الفصل وه -334 

 ةلي" هذا وإن التقييد االحتياطي هو الذي ةعتبر كتعيين رتبة التسليل الالحق للحق".

منشور بمللة قضاء المللس  4062/02في الملف المدني عدد  710عدد ، تحت 10/03/2004جاء في قرار صادر عن المللس األعلى بتارةخ  -335 

 . وما بعدها.30، ص64/56األعلى عدد 
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مه صاملستفيد من التقييد االحتياطي، إذا ربح دعواه املتعلقة بالحق الذي من أجله وضع التقييد االحتياطي، أو إذا أعفى خ

 .336من منازعته بهذا الحق، فإنه يكتسب أفضلية تسجيل الحق املذكور عىل اسمه، اعتبارا من تاريخ التقييد االحتياطي

وهو ما كرسته محكمة النقض يف عدة قرارات لها، حيث  قضت بأنه"... باعتبار الوعد بالبيع مبثابة عقد رشاء...  

ي إىل تاريخ التقييد االحتياطي الذي كان مسجال عىل الرسم العقار  يعطي ألصحابه الحق يف تقييد رشائهم بأثر رجعي

لفائدتهم، وأن ذلك لن يتأىت إال بالتشطيب عىل من قيد ما كان يف تاريخ الحق عىل التقييد االحتياطي....وأن التقييد 

 . 337االحتياطي يعطي لصاحبه الحق يف الرجوع برتتيب آثاره القانونية إىل اليوم الذي تم فيه..."

لكن السؤال املطروح يف هذا الصدد هو هل األثر الرجعي للتقييد االحتياطي مطلق أم نسبي؟ مبعنى هل سيؤرخ التقييد 

 ين؟النهايئ بنفس تاريخ التقييد االحتياطي أم فقط ستحدد رتبة هذا التقييد بالنسبة للتقييدات األخرى املتخذة ما بني التقييد

ن هذا التساؤل، فجانب من الفقه وسع من نطاق رجعية هذا التقييد، وقال بأن األثر اختلف الفقه بخصوص اإلجابة ع 

، يقول 338الرجعي للتقيد االحتياطي هو آثار مطلق وليس نسبي، حيث نجد يف هذا الصدد األستاذ محمد ابن الحاج السلمي

يد احتياطيا أو اعرتاف القضاء بالحق املقبأنه" إذا كان مصري الحق الالحقة للتقييد االحتياطي هو التشطيب عليه يف حالة 

يف حالة استكامل توفره عىل كل الرشوط الشكلية والجوهرية املتطلبة قانونا أو يف حالة زوال العائق من التقييد النهايئ 

االحتياطي،  دبصفة عامة، فإن رجعية التقيد االحتياطي تكون مطلقة وبدون شك وتعود آثاره املدنية والقانونية إىل تاريخ التقيي

 وذلك رغم أن التقييد النهايئ ال يؤرخ بتاريخ التقييد االحتياطي"

إىل أن آثار التقييد االحتياطي تبتدئ من تاريخ  339ويف نفس االتجاه ذهب األستاذ عبد العيل بن محمد العبودي 

ملعني بذلك يجري عىل العقار ا إجرائه، ليصري هو يوم التسجيل النهايئ الذي يجب أن يخضع له املطلوب أو املحافظ الذي

إىل القول بأن  Paul Rouchéعملية التسجيل بناء عىل ملتمس يقدمه طالب التقييد االحتياطي، ويف هذا الصدد ذهب 

من املرشوع األويل للجنة الربملانية الفرنسية املوازية ملسح األرايض، كان يضم عبارة تفيد أن األثر الرجعي لتقييد  24الفصل 

منه اليشء الذي ميكن  61اطي له طابع إطالقي، إال انه بعد  وضع املرشوع النهايئ حذفت هذه الفقرة من الفصل االحتي

 .340تفسريه بالرتاجع عىل إعطاء التقييد االحتياطي أثرا رجعيا مطلقا

األثر الرجعي  نويف مقابل ذلك، ذهب جانب آخر من الفقه إىل التضييق من نطاق رجعية التقييد االحتياطي، والقول بأ  

، يرى بأن التقييد االحتياطي 341املرتتب عن هذا التقييد هو اثر نسبي ليس إال، حيث نجد بهذا الصدد األستاذ محمد بونبات

                                                           

 .49حسين عبد اللطيف حمدان، أحكام الشهر العقاري، الدار اللامعية، بيروت دون ذكر باقي البيانات، أشار إليه ةوسف البقالي، م س، ص -336 

منشورة بنشرة قرارات المللس األعلى  1647/1/1/2006في الملف عدد  2009فبراةر  11بتارةخ صادر  492قرار لمحكمة النقض، عدد -337 

 .36-35، ص 2010، سنة 2، السلسلة رقم 3المتخصصة، الغرفة المدنية، جيء

 235محمد ابن الحاج السلمي"التقييد االحتياطي" م.س ص -338 

إشهار الحقوق العينية بالمملكة المغربية، المركي الثقافي العربي، الدار البيضاء عبد العلي بن محمد العبودي، نظام التحفيظ العقاري و -339 

 173، ص 2003الطبعة األولى 

 .132أنظر مرجع عبد الله آةت منصور، م س، ص -340 

 11ق القانون رقم محمد بونبات، نظام التحفيظ العقاري دراسة في القوانين المرتبطة بنظام  التحفيظ العقاري في المغرب، سلسلة آفا -341 

 .62، ص2005المطبعة والوراقة، الوطنية، مراكش، الطبعة الثانية 
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يصون الحق املنازع فيه ويعني رتبة التسجيل فيام بعد ابتداء من تاريخ إجرائه، لكن أفضلية التقييد هذه التي يكتسبها 

طي، ال توليه الحق يف أجرة كراء العقار أو ريعه بتاريخ سابق للتسجيل ألنه مل يصبح مالكا للعقار، صاحب التقييد االحتيا

 .342من ظ ت ع 66إال اعتبارا من تاريخ التسجيل، وذلك عمال مبقتضيات الفصل 

حتياطي د اال ، أنه ال ميكن أن يؤرخ التقييد النهايئ بتاريخ التقيي343ويف نفس السياق اعترب األستاذ ادريس السامحي

من ظ ت ع، واملتمثلة يف االحتفاظ برتبة التقييد الالحق هي التي تعود إىل تاريخ  85لكن آثاره املستخلصة من الفصل 

 التقييد االحتياطي.

ولذا فإن األثر الرجعي للتقييد االحتياطي، يعترب فائدة من الفوائد التي رشع من أجلها إذ يحقق ضامنة بالنسبة لطالب  

د يف ترتيب اآلثار القانونية للتقييد النهايئ، ويف اكتساب حقه عىل العقار املحفظ، حيث إن الهدف من هذا التقييد التقيي

ويتضح يل أن التقييد  .344هو تجنب املدعي للمخاطر والصعوبات التي ميكن أن تهدده مستقبال، إذا مل يقم بهذا التقييد

 –االحتياطي له اثر رجعي  مطلق، وليس نسبي ألنه يعطي أفضلية للحقوق املقيدة احتياطيا، حيث تكتسب هذه الحقوق 

 عندما تصري نهائية، حجية قانونية وتنتج أثارها بشكل ال شبهة فيه.

 الفقرة الثانية: قابلية آثار التقييد االحتياطي للتمديد والتجديد 

 : متديد مفعول التقييد االحتياطي أوال

ميكن القول بأن املرشع املغريب قد ألزم الصمت بخصوص إمكانية متديد التقييد االحتياطي بناء عىل سند، خالفا 

املتعلق مبقتضيات انتقالية لتطبيق الظهري املتعلق  1915من الظهري الرشيف املؤرخ يف فاتح يونيو  6ملقتضيات الفصل 

، التي كانت تسمح بإمكانية متديد التقييد االحتياطي بناء عىل  سند إما مبقتىض مقال أو أمر قضايئ 345اريبالتحفيظ العق

من ظ ت ع،)كام تم تغيريه وتتميمه( ال ينص عىل إمكانية متديد  86صادر عن رئيس املحكمة االبتدائية، فإن الفصل 

 .346التقييد االحتياطي بناء عىل سند

حتياطي، منحه قبل انقضاء اجله، آثارا تستمر يف الزمن، لكن بنوع آخر من التقييد يقصد بتمديد التقييد اال 

بخصوص هذه النقطة املتعلقة بالتمديد فإن الكل متفق عىل إمكانية متديد مدة صالحية التقييد االحتياطي،  .347االحتياطي

                                                           

وفي نفس االتلاه نلد األستاذ حسين عبد اللطيف حمدان ةقول" ولكن أفضلية التسليل التي ةكتسبها صاحب القيد االحتياطي  في  -342 

والمطالبة ببدالته المستحقة بتارةخ سابق للتسليل، ألنه ال ةصبح مالكا للعقار  مواجهة أصحاب القيود الالحقة لقيده ال توليه الحق في ربح العقار

من قانون الموجبات والعقودـ حسين  293من قانون الملكية و  204و  188من القرار  11إال اعتبارا من تارةخ التسليل، وذلك عمال بأحكام المواد 

 .250عبد اللطيف حمدان، ص

ن المدني، الحقوق العينية ونظام التحفيظ العقاري، مطبعة امبراةيار للطباعة والتغليف، مكناس، الطبعة األولى ادرةس السماحي، القانو -343 

  290، ص2003

، مدونة الحقوق العينية، رسالة لنيل دبلوم ماستر قانون 14.07بوبكر حمدون، مبدأ األثر اإلنشائي للتقييد بالرسم العقاري في ضوء قانون  -344 

 .50، ص:2013-2012والعقار، كلية العلوم القانونية واالقتصادةة والجتماعية، جامعة محمد األول، وجدة، السنة اللامعية، العقود 

 .5587ص  24/11/2011المؤرخة في  5998، اللرةدة الرسمية عدد 14.07من القانون  4الذي  تم نسخه بمقتضى المادة  -345 

، مقال منشور، بمللة القانون المغربي، مللة 14.07التقييد االحتياطي على ضوء القانون رقم  حسن احدةدون، قراءة في أهم مستلدات -346 

، 25عددلقانونية شاملة تعنى بالشؤون القانونية واألبحاث والدراسات القانونية والفقهية واالجتهادات القضائية ، مطبعة دار السالم، الرباط، ا

 .137ص

 .215ص: 2017-2016دقوقي، قانون التحفيظ العقاري ،مطبعة سللماسة ،مكناس ،الطبعة البكاي المعيوز وعبد العالي  -347 
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ديد مدة جال، حيث عمل املرشع عىل تحوذلك بالنظر إىل حقه ورصاحة النصوص املنظمة للتقييد االحتياطي يف هذا امل

.وعموما فإن محدد التقييد 348أشهر 3أيام و 10مفعول التقييد االحتياطي بالنسبة لكل حالة عىل حدة والتي ترتاوح بني 

 .14.07من قانون  86و 85، ويستنتج هذا من مقتضيات الفصلني  االحتياطي يكمل بعضها البعض

 أيام مبقتىض سند 10-وهكذا ميكن تحديد املدد التي يستمر فيها مفعول التقييد االحتياطي عىل النحو التايل:    

شهر فمدة مفتوحة )بناء عىل نسخة من مقال دعوى يف املوضوع مرفوعة أمام القضاء ممددة مبوجب أمر صادر -    

 عن رئيس املحكمة االبتدائية(.

ة إىل حني صدور حكم نهايئ)مبقتىض أمر من رئيس املحكمة االبتدائية ممددة مبوجب أمر ثالثة أشهر، فمدة مفتوح-

وجدة ويف هذا الصدد، جاءت املحكمة االبتدائية ب ة رشيطة تقديم دعوى يف املوضوع(.صادر عن رئيس املحكمة االبتدائي

 ...". 7/2018من  16بتاريخ  5942/0ي عدد : "نأمر بتمديد التقييد االحتياطي املرضوب عىل الرسم العقار 349الذي جاء فيه

 ثانيا: تجديد مفعول التقييد االحتياطي

يقصد بالتجديد منح التقييد االحتياطي، نفس اآلثار االستمرارية لكن بوسائل واحدة وملدد وداخل آجال مختلفة رغم 

السند وملدة  ي آخر مبني عىل نفس، ومثاله تجديد مفعول تقييد احتياطي مبني عىل سند بتقييد احتياط350اتحاد املوضوع

 إضافية.

وقد خلق تجديد التقييد االحتياطي تضاربا لآلراء بني مؤيد يرى أنه ال يوجد نص مينع ذلك، إذ ميكن مثال اتخاذ تقييد 

يذهب  ، وبني اتجاه آخر351احتياطي بناء عىل أمر بعد االنقضاء التلقايئ للتقييد االحتياطي بناء عىل أمر املتخذ أول ألوامر

عكس ذلك حيث يرى أنه ال يوجد أي نص قانوين يسمح بتجديد التقييد االحتياطي، كام أن الدول التي تبنت هذه املؤسسة 

مل تنص عىل التجريد رصاحة يف ترشيعاتها، سيام وأن توايل التقييدات االحتياطية من شأنه أن يؤدي إىل عرقلة حركة 

 .352التفويتات العقارية

الفقرة الثامنة، حيث أنه ال ميكن  86، وذلك  طبقا للفصل 14.07وضيحات نجد أن القانون رقم ومن خالل هذه الت

لطالب التقييد االحتياطي أن يقدم أي طلب جديد بناء عىل نفس األسباب لذا نجد أن الفصل كان واضحا جدا لعدم تجديد 

من القانون املدين  2137، والفصل 54نية، الفصلالتقييد االحتياطي، ولكن نجد املرشع الفرنيس يف قانون املسطرة املد

الفرنيس، املتعلقتني بالتقييد االحتياطي املتخذ مبوجب قرار من رئيس املحكمة اإلقليمية، وهام ينصان عىل إمكانية التجديد 

 .353لكن فقط يف حالة ما إذا كانت الدعوى قد حركت أو عىل وشك التحريك

                                                           

 51ةوسف البقالي، م س، ص -348 

 ، غير منشور.2018-1109-1456، رقم الملف 1456أمر استعلالي ، عدد -349 

 ، غير منشور. 2018-1109-1434، الملف رقم 1434أمر قضائي عدد -

 24التقييد االحتياطي في التشرةع المغربي، م س، صمحمد ابن الحاج السلمي،  -350 

 .215البكاي المعيوز، عبد العالي دقوقي، ص:   -351 

 .243محمد بن الحاج السلمي، م س ص -352 

 .314محمد الحاج السلمي، م س، ص -353 
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، فإن هذا أي مدى إمكانية تجديد التقييد االحتياطي من 354االختالف، بني الفقهاءوبغض النظر لإلجابة عىل هذا 

عدمه، فإنه ال يهمنا ما يهمنا بهذا الصدد هو موقف القضاء من خالل حيثيات الحكم الصادر عن املحكمة االبتدائية 

د االحتياطي رمي اىل إلغاء التقييبالقنيطرة، الذي جاء فيه: "وحيث إن الطلب الحايل وإن جاء يف صيغة التشطيب فإنه ي

بواسطة أمر جديد من طرف رئيس هذه املحكمة، باعتبار أن التشطيب عىل التقييد  1943دجنرب  13السابق، صدوره بتاريخ 

االحتياطي الصادر بناء عىل أمر من رئيس املحكمة يتم تلقائيا بانتهاء مدة ستة أشهر، ما مل يقع متديد هذا األجل بواسطة 

 . 355جديد أو بواسطة مقال مرفوع لدى املحكمة"أمر 

 . 356وبذلك فالقضاء يسمح بإمكانية تجديد التقييد االحتياطي إذا كانت هناك أسباب معقولة تربره

 خامتة:

نستنتج مام تقدم أن مشكل عدم االنسجام والتناغم بني القوانني مازال يرخي بظالله عىل الترشيع العقاري املغريب 

يات ألحكام املتعلقة مبؤسسة قانونية يف أكرث من موضع، فبالنسبة ملؤسسة التقييد االحتياطي إذا كانت مقتضنتيجة تنظيمه ا

ظهري التحفيظ العقاري قد حددت وظيفته األساسية يف ضامن تقييد الحق نهائيا وبأثر رجعي يعود إىل تاريخ إجرائه بالرسم 

حاولت وبشكل ضمني تأسيس وظيفة جديدة له بجعله  13ضيات املادة العقاري، فإن مدونة الحقوق  العينية من خالل مقت

قرينة لدحض حسن نية الغري املقيد الحقا، ومرد ذلك مسايرتها لتوجه قضاء محكمة النقض الذي أقر يف غري ذي مرة أن 

 التعامل يف عقار مرضوب بتقييد احتياطي دليل قاطع عىل سوء نية الغري.

ثابت وغري مستقر كام لقي معارضة شديدة، إن عىل مستوى الفقه أو القضاء  بدرجتيه، وهو يف الحقيقة توجه غري  

خصوصا ممن يرون ان القول بسوء نية الغري مقرونة بالتواطؤ بهدف اإلرضار بصاحب الحق وليس بالعلم املجرد بوجود نزاع 

ون محل خالف للقضاء مع ترك تلك التي تك ،يها يحيط باملالك، وبالتايل حبذا لو أن املرشع تكفل بتقنني املسائل املجمع عل

 عىل ضوء ظروف ومالبسات كل قضية عىل حدة.،مبا له من سلطة تقديرية للفصل فيها 

  

                                                           

عات العقارةة، سلسلة محكمة االستئناف عبد الرحيم احيةكر، التقييد االحتياطي وانعكاساته على االستثمار ونلاعة القضاء في حل المناز -354 

 . 57، ص: 2011سنة  3بالرباط عدد 

 .206، ةونيو، ص: 5منشور بمللة اإلشعاع، عدد  1/8/1994صادر بتارةخ  403/94ملف استعلالي صادر عن المحكمة االبتدائية بالقنيطرة رقم -355 

لعقاري، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية تورةة البحري، دور القضاء المغربي في تطوةر قواعد التحفيظ ا-356 

 . 130-129، ص: 2017-2016واالقتصادةة واالجتماعية، جامعة محمد األول وجدة، السنة اللامعية 
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 الجرمية اإللكرتونية يف الترشيع الجزائري

 

 الجريمة اإللكترونية في التشريع الجزائري

 

 
 طالبة دكتوراه سنة ثانية تخصص قانون الأعمال

 الجزائر -مستغانم–كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الحميد بن باديس 

 

 امللخص

 االلكرتونية، وهي من الجرائم التي استحرضتها املامرسات السيئة لثورةتناول هذا املقال ما يعرف بالجرمية ي

التكنولوجيا املعلوماتية و التي تختلف كثريا عن الجرمية التقليديــة يف طبيعتــها مضمونــها ووسائلها وأدواتها 

 وحتى يف خصوصية مرتكبها.

ة من خالل التطرق ملختلف التعديالت كام تعرضت هذه الدراسة ملوقف املرشع الجزائري تجاه هذه الجرمي

التي ادخلها عىل القوانني العامة والخاصة ذات العالقة وأهمها قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجزائية، بغرض 

 التصدي لهذه الظاهرة.

 الكلامت املفتاحية:

 لكرتوين.املجرم اال -قاعدة البيانات -االنرتنيت -ثورة املعلومات  –الجرمية اإللكرتونية 

 

Résume  

Cette article portait sur la cybercriminalité, l'un des crimes commis par les mauvaises 

pratiques de la révolution informatique, qui est très différent du crime conventionnel dans sa 

nature, son contenu, ses outils et  même dans l'intimité de ses auteurs. 

En plus cette étude a également exposé la position du législateur Algérien vis-à-vis de ce 

délit en examinant les différents amendements qu’il a introduit dans les lois publiques et privées 

pertinentes, dont les plus importantes sont  le Code pénal et le Code de procédure pénale, en 

vue de lutter contre ce phénomène. 

Les mots clés : 

Cybercriminalité, Révolution de l’information, Internet, Basse de données, Criminel 

éléctronique. 
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  مقــدمــة

 وتقنياً يف شتى مناحي الحياة، وأبرزهاشبكة األنرتنيت التي استحوذت عىل أغلبعرفت السنوات األخرية تطورا علميا 

أو بنك أو جهة حكومية أو بيت من حاسب آيل يتوىل الدور األسايس والفعال يف  فال تكاد تخلو مؤسسة ،مجاالت الحياة

 .)357(تسيري حركه العمل داخل هذه الجهة

بثورة املعلومات، ودخول العامل إىل مرحلة جديدة من الحضارة تعتمد وقد أدى انتشار الحواسيب اىل قيام ما يعرف 

 .الية ضخمةعاملية، تتم فيها صفقات م ةاعتامدا كبريا عىل التكنولوجيا، وقد ساهم هذا التطور يف انبعاث تجارة إلكرتوني

ة من املوازاة معها أمور سلبيومع هذه االيجابيات املوجودة يف سهولة التعامل وكذا رسعة التعاقد، إال أنه قد ظهرت ب

، أو Cyber Crimeبينها الجرمية اإللكرتونية بكل أشكالها و صورها أو ما تعرف بالجرائم التقنية العالية، أو السيرب كرايم 

رها باعتبا ،فهي ظاهرة إجرامية حديثة نسبيا ترتتب عنها حجم من املخاطر ،White Collarالياقات البيضاء جرائم أصحاب 

فهي جرمية تقنية تنشأ يف الخفاء يقرتفها مجرمون أذكياء . )358(دف االعتداء عىل املعطيات بداللتها التقنية الواسعةتسته

 . 359ميتلكون أدوات املعرفة الفنية املتطورة فهي سلسلة من التحديات التي تواجه أمن الشبكات

من ومتس الحياة الخاصة لألفراد وكذا تهدد األ وتظهر مدى خطورة جرائم الكمبيوتر يف أنها تطال الحق يف املعلومات 

 .و السيادة الوطنية وتشيع فقدان الثقة بالتقنية وتهدد إبداع العقل البرشي

لذا فإن إدراك ماهية جرائم الكمبيوتر واالنرتنت، واستظهار موضوعها وخصائصها ومخاطرها وحجم الخسائر الناجمة 

استثنائية لسالمة التعامل مع هذه الظاهرة ونطاق مخاطرها االقتصادية  عنها وسامت مرتكبيها ودوافعهم يتخذ أهمية

 .واالجتامعية والثقافية وكذا األمنية

ومن هنا تربز مشكلة الدراسة حول البحث عن مفهوم الجرمية االلكرتونية ومعرفة كيف تعامل املرشع الجزائري مع 

 هذه الظاهرة الخطرية؟

 :من األسئلة الفرعية أهمهاوتتفرع عن هذه االشكالية العديد 

 ما هي الجرمية االلكرتونية وما هي أنواعها ؟ -

من هو املجرم املعلومايت وهل هناك اسرتاتيجية يف مجال العدالة الجنائية حول السبيل إىل املواجهة القانونية و  -

 منع الجرمية االلكرتونية ؟

                                                           
 .12، ص.2011ألردن، مصطفى عثمان ضياء، السرقة االلكترونية )دراسة فقهية(، الطبعة األولى، دار النقاش للنشر والتوزةع، ا - 357

ولية دةقصد بالمعطيات: البيانات والمعلومات والبرامج بكافة أنواعها، أنظر : أمير فرج ةوسف، اللرةمة االلكترونية والمعلوماتية واللهود ال - 358

 .6-5سنة النشر، ص.صوالمحلية لمكافحة جرائم الكمبيوتر واالنترنت، الطبعة األولى، دار الوفاء للنشر والتوزةع، اإلسكندرةة، دون 

359- Serres Diane et Cluzeau Anna, La Cybercriminalité nouveaux enjeux de la protection des données, mémoire Maitrise 

en droit de l’entreprise, Université Laval, 2008, P.3. 
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طار ه املداخلة إىل محورين تناولنا يف املحور األول  اإل لإلجابة عىل هذه اإلشكالية القانونية ارتأينا إىل تقسيم هذ

نتعرض إىل تصنيف  ثم( أوال)إىل تعريف الجرمية اإللكرتونية و خصائصها  هاملفاهيمي للجرمية االلكرتونية، متطرقني في

أما املحور الثاين فقد خصصناه إىل موقف املرشع الجزائري من الجرمية اإللكرتونية مشريين (. ثانيا)الجرائم اإللكرتونية 

 .ثم إىل القوانني املتعلقة بهذه الجرمية( أوال)فيه إىل أركان الجرمية االلكرتونية 

صيل لهذه املسألة أ متبعني يف هذه الدراسة املنهج الوصفي القائم عىل االستقراء والتتبع ملا يتعلق بهذا املوضوع من ت

 .واالستقراء ألهم البحوث املعارصة

 اإلطار املفاهيمي للجرمية اإللكرتونية: املحور األول

اع وتتخذ أشكاال ال حرص لها تبعا ملا يتوفر بني يدي اإلنسان من وسائل إليق وتتطور تتعدد أشكال السلوك السلبي 

 سلوكيات سلبية خطرية تبعا لظهور تقنية نظم لوجودذلك فقد ظهرت ل وانطالقا من .الفعل وتحقيق نتائجه يف الواقع العميل

املعلومات واالتصاالت التي وضعت بني يدي البعض الفاسد وسائل و طرق حديثة إليقاع جرامئهم بسهولة وخفة، فكان أن 

وتعد الجرمية  .)360(أحدثت هذه السلوكيات املستحدثة ثورة هائلة يف النظرية العامة للجرمية عىل اختالف مستوياتها

االلكرتونية من الجرائم التي استحرضتها  املامرسة السيئة لثورة التكنولوجيا املعلوماتية التي تختلف كثريا عن الجرمية 

 .هذا املحور وهذا ما سنعرج إليه من خالل. أدواتها، وحتى يف خصوصية ومتييز مرتكبيها و التقليدية يف طبيعتها و أنواعها

 الجرمية االلكرتونيةتعريف : أوال 

قبل الخوض يف إعطاء تعاريف الجرمية االلكرتونية البد من االشارة اىل املصطلحات املتعلقة بهذه الجرمية والتي 

 :نذكر منها 

هو عبارة عن جهاز الكرتوين مصنوع من مكونات يتم ربطها وتوجيهها باستخدام أوامر خـاصـــة  : الحاسب اآليل-

املدخلة  استقبال البيـانــات: املعـلومــــات بطريقـــة ما، وذلك بتنفيذ ثـالث عمـليات أساسيــة هي ملعـالجـــة وادارة 

، (اجراء الحسابـات واملقارنـات ومعالجـــة املداخالت)، ومعالجة البيانات اىل معلومات (الحصول عىل حقائق املجردة)

 .)361((الحصول عىل نتائج)واظهار املعلومات املخرجة 

أي جهاز إلكرتوين ثابت أو منقول سليك أو السليك يحتوي عىل نظام معالجة البيانات أو تخزينها ": نه أ كام يعرف ب

ومن بني التعريفات التي أجمع عليها  .)362("أو ارسالها أو استقبالها يؤدي وظائف محددة بحسب الربامج و األوامر املعطاة له

مجموعة من األجزاء املتداخلة املادية واملعنوية وبتكامل هذه األجهزة يقوم ":الفقه حول تعريف الحاسب اآليل عىل أنه

الجهاز باستقبال البيانات ومعالجتها من خالل مجموعة من عمليات حسابية برسعة عالية و تسلسل منطقي تظهر بعدها 

 .)363("ميكن تخزينها واالستفادة منها مرات عديدة و النتائج املطلوبة

                                                           
المعلومات االلكترونية )دراسة مقارنة(، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر جالل محمد اليغبي و أسامة أحمد المناعسة، جرائم تقنية نظم  – 360

 .21، ص.2010والتوزةع، األردن، 

 .20، ص .2008نهلة عبد القادر المومني، اللرائم المعلوماتية، دار الثقافة للنشر والتوزةع،  -361

 .8، ص .2013دار الفكر والقانون للنشر والتوزةع، مصر، ، 1 ط)دراسة مقارنة(، وتر و االنترنت محمود أحمد طه، المواجهة التشرةعية للرائم الكمبي -362

 .20، ص.2008خالد ممدوح ابراهيم، أمن اللرةمة االلكترونية، دون طبعة، دار اللامعية، االسكندرةة،  -363
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كل ما ميكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله بوسائل تقنية املعلومات و بوجه خاص الكتابة والصور  وهي :املعلومات -

 .)364(والصوت و األرقام و الحروف والرموز واالشارات وغريها

ائل أو برصية أو أي شكل آخر من وس يقصد بها تقنية استعامل وسائل كهربائية أو كهرومغناطيسية :كلمة إلكرتوين-

 .)365(املتشابهة التقنية

من أجل تنفيذ نشاطه  )366(وهو شخص يتمتع باملهارة واملعرفة والوسيلة والسلطة وكذلك الباعث :ملجرم املعلومايت ا-

فالجاين يف جرائم التقنية شخص طبيعي، يتوافر لديه كرشط أسايس معرفة كافية بآلية عمل وتشغيل الحاسب  .اإلجرامي

 اآليل 

الرفيع العايل من املعرفة، فإن الجرمية وإن كانت ترتبط بتقنية نظم املعلومات والحاسب اآليل وال نقصد هنا املستوى 

من حيث السعة واألسلوب و النتيجة، إال أن الحد األدىن من املعرفة يكفي لظهور الجرمية وإمكان ارتكابها خصوصا إذا ما 

 .)367(يف إيقاع الجرمية وارتكابهااتسعت دائرة اإلجرام فاستعان الفاعل ذاته بغريه ممن يساعده 

إىل مجموعة من الطوائف املختلفة، وهذا التصنيف كان قامئا عىل ( Cyber Criminels)ويُقسم مجرمي املعلوماتية 

أساس أغراض االعتداء، وقد وجد الباحثون صعوبة يف ايجاد تصنيف منضبط ملجرمي هذه التقنية والسبب راجع للتغري 

ومن أفضل .نطاق هذه الظاهرة املرتبطة أساسا بالتسارع الرهيب يف ميدان الكمبيوتر واالنرتنتالرسيع الحاصل يف 

 :التصنيفات ملجرمي التقنية تقسيم املجرمني اىل ثالث طوائف وهي 

وهذه الفئة من املجرمون ينطلقون من دوافع التحدي وإثبات الذات واملقدرة التقنية،  :املخرتقون أو املتطفلون -

ون كذلك بصغر السن، وكذلك ال تتوافر لديهم دوافع حاقدة أو تخريبية أو ربحية فهم يسعون اىل الدخول إىل أنظمة ويتسم

 .)368(الحاسبات اآللية غري املرصح لهم بالدخول إليها

ظيم تتمتع هذه الطائفة بسعة الخربة واإلدراك للمهارات التقنية كام تتميز بالتخطيط والتن :مجرمو الكمبيوتر املحرتفون -

 لألنشطة التي يرتكبها أفرادها فهم يسعون من وراء ذلك إىل تحقيق الربح املادي بطريقة غري مرشوعة، 

                                                           
 .8محمود أحمد طه، المرجع السابق، ص. - 364

 .26خالد ممدوح ابراهيم، ، المرجع السابق ، ص. -365

 الدافع أو الباعث أو الغرض أو الغاةة : تعبيرات لها داللة اصطالحية في القانون اللنائي، وهنا الباعث ةكون إما من أجل :  – 366

 السعي الى تحقيق المكسب المالي؛-

 او االنتقام من رب العمل والحاق الضرر به؛ -

 التقنية؛الرغبة في اختراق نظام الكمبيوتر و التفوق على تعقيد وسائل -

 دوافع سياسية أو اقتصادةة أو دةنية-

 ، مذكرة ماجستير، تخصص علوم جنائية، قسم الحقوق،آليات البحث والتحري عن اللرةمة المعلوماتية في القانون الليائريراجع : نعيم سعيداني،  

 صعيدي، اللرةمة المرتكبة عبر االنترنيت، مذكرة. وأةضا: ةوسف 61-60، ص.ص 2013كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة باتنة، الليائر، 

 .41-40، ص ص 2013تخصص قانون دولي لألعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة مولود معمري، تييي وزو، الليائر، ماجستير، 

 .71أسامة احمد المناعسة و جالل محمد اليغبي، المرجع السابق، ص. -367

 .14بق، ص. محمود أحمد طه، المرجع السا -368
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تعد هذه الطائفة األخطر من و  )369(ويتم عمل هذه املجموعة يف إطار منظم ينطبق عىل أفعالهم وصف الجرمية املنظمة

 .بني مجرمي التقنية

تسعى هذه الطائفة من املجرمني اىل الرغبة يف االنتقام والثأر كأثر لترصف صاحب العمل معهم أو  :الحاقدون  -

ت زراعة وتغلب عىل أنشطتهم من الناحية التقنية استخدام تقنيا. لترصف املنشأة املعنية عندما ال يكونوا موظفني فيها

 .)370(الفريوسات والربامج الضارة وتخريب النظام أو إتالف كل أو بعض معطياته

وتجدر االشارة إىل أنه إزاء التصدي لظاهرة االجرام املعلومايت ال يوجد تعريف محدد ومتفق عليه بني الفقهاء حول 

 .تسعب آخر عرفها عىل نحو ممفهوم الجرمية املعلوماتية، حيث ذهب جانب اىل تناولها بالتعريف عىل نحو ضيق، و جان

أما بالنسبة للمرشع الجزائري مل يعرف الجرمية اإللكرتونية و إمنا تبنى للداللة عىل الجرمية باملصطلح املساس بأنظمة 

 .املعالجة اآللية للمعطيات معتربا أن النظام املعلومايت يف حد ذاته وما يحتويه من مكونات غري مادية محال للجرمية 

 التعريف الضيق للجرمية االلكرتونية - أ

الفعل غري املرشوع الذي يتورط يف ارتكابه " : هي  )371(حيث يرى أن الجرمية املعلوماتية MERWEما ذهب اليه الفقيه 

 .)372("الحاسب اآليل، أو هي مختلف صور السلوك االجرامي التي ترتكب باستخدام املعالجة اآللية للبيانات

رض االعتداءات القانونية التي ترتكب بواسطة املعلوماتية بغ": ن املقصود بالجرمية املعلوماتية أ  MASSويرى االستاذ 

كام أن مجرد استخدام الحاسب اآليل ال يضيف إىل السلوك غري املرشوع جديدا، ولكن استخدام  .)373("تحقيق الربح

وجل هذه التعريفات  .)374(سمة الجرمية املعلوماتيةالبيانات و املعلومات والربامج هو الذي ميكن أن يضيف اىل الجرمية 

تعرضت للنقد من قبل الفقه، لذلك حاول جانب آخر من الفقه تعريف الجرمية اإللكرتونية عىل نحو واسع من أجل محاولة 

 تفادي أوجه القصور التي شابت تعريفات االتجاه الضيق يف التصدي لظاهرة اإلجرام املعلومايت.

 اسع ملفهوم الجرمية اإللكرتونية التعريف الو  -ب  

"عمل أو  من بني التعريفات املوسعة للجرمية املعلوماتية ما ذهب إليه من الفقه األستاذ هاليل عبد الله أحمد بقوله:    

امتناع عن عمل يأتيه اإلنسان إرضارا مبكونات الحاسب وشبكات االتصال الخاصة به، التي يحميها قانون العقوبات و 

 .375لالعتداء عليها عقابا "يفرض 

                                                           
 .238، ص. 2010دون ط، دار اللامعة اللدةدة،االسكندرةة، طارق ابراهيم الدسوقي عطية، عولمة اللرةمة )الشراكة العالمية في الممارسات االجرامية(،   -369

 .15محمود أحمد طه، المرجع السابق، ص .  - 370

 .237طارق ابراهيم الدسوقي عطية، المرجع السابق، ص .  -

، وهي تعني المعاللة  Automatiqueوكلمة آلي :  Informationهي اختصار ميجي لكلمتي معلومة  Informatiqueمصطلح المعلوماتية :  - 371

 اآللية للمعلومة.

 .208طارق ابراهيم الدسوقي عطية، المرجع السابق، ص . - 372

 .48نهلة عبد القادر المومني، المرجع السابق، ص.  - 373

 .72، ص.2001فكرة الحماةة اللنائية لبرامج الحاسب اآللي،  دون طبعة، دار اللامعة اللدةدة، االسكندرةة،  محمدمحمد شتا، – 374

 .106 -105ص ، 2000تفتيش نظم الحاسب اآللي وضمانات المتهم المعلوماتي  دراسة مقارنة ، دون ط، دار النهضة العربية، القاهرة ، ، عبد الله أحمد هاللي-375
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 وميتاز هذا التعريف باملزايا التالية :

 _ أنه يحتوي عىل كل صور االعتداء اإليجابية أو السلبية التي توقع أرضار مبكونات الحاسب املادية أو املعنوية .

الجنايئ بشتى  لجزاء_ أنه يتضمن األثر الجنايئ املرتتب عىل العمل أو االمتناع غري املرشوعني و الذي يتمثل يف ا

 صوره وأنواعه .

 . 376_ يحافظ عىل الرشعية الجنائية : " ال جرمية و ال عقوبة أو تدبري أمن بغري قانون "

و نظرا لخطورة هذه الجرمية و آثارها املمتدة التي قد تصل من دولة ألخرى، فإن بعض الهيئات الدولية املعنية        

، التي اتخذت التعريف التايل  OECD377لتعريف هذا النوع من الجرائم، من هذه الهيئات بجرائم الكمبيوتر قد أرست قواعد 

كمفهوم لجرمية الكمبيوتر بأنها: " أي سلوك غري قانوين أو غري أخالقي أو غري مفوض يتعلق بالنقل أو املعالجة اآللية 

 .378للبيانات يعترب اعتداء عىل الكمبيوتر" 

 جرائم اإللكرتونية التي تعد إفرازا ونتاجا لتقنية املعلومات نخوض يف البحث عن خصائصبعد التطرق إىل تعريف ال     

هذه الجرمة التي متيزها عن غريها من الجرائم التقليدية  أو املستحدثة مبجوعة من السامت قد يتطابق بعضها مع صفات 

ئم املعلوماتية عن الجرائم التقليدية من حيث أنواع أخرى من الجرائم هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن اختالف الجرا

 األفعال اإلجرامية أكسبها خصوصية غري عادية. 

 ثانيا: خصائص الجرمية اإللكرتونية

يصعب متابعة جرائم الحاسب اآليل واالنرتنت وكذا الكشف عنها، ألن هذه الجرائم ال ترتك أثرا فليست هناك أموال 

أرقام تتغري يف السجالت ومعظم جرائم الحاسب اآليل تم اكتشافها بالصدفة وبعد وقت أو مجوهرات مفقودة ،و إمنا هي 

طويل من إرتكابها، كام أن الجرائم التي مل تكتشف هي أكرث بكثري من تلك التي كشف عنها  وتعود أسباب صعوبة إثبات 

 هذا النوع من الجرائم إىل األمور التالية :

 ؛379ارتكابها ويصعب االحتفاظ بأثرها إن وجدت _ أنها كجرمية ال ترتك أثرا بعد

 _ تحتاج عىل خربة فنية ويصعب عىل املحقق التقليدي التعامل معها؛

 _ أنها تعتمد عىل الخداع يف ارتكابها والتضليل يف التعرف عىل مرتكبها؛

جموعة من ى عليها مباإلضافة إىل أن ارتباط الجرمية اإللكرتونية بجهاز الحاسب اآليل و شبكة اإلنرتنت أضف   

 الخصائص التي متيزها عن الجرائم التقليدية ، ولعل من أهمها ما ييل :

                                                           
، 49المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم، اللرةدة الرسمية عدد  1966ةونيو  8المؤرخ في  154/ 66األولى من األمر  راجع المادة-376

 .1966ةونيو  11الصادرة بتارةخ 

 هي هيئة التعاون االقتصادي للتنمية .-377

 . 215 - 214طارق إبراهيم الدسوقي عطية ، المرجع السابق، ص.ص -378

 .222دسوقي عطية، المرجع السابق، ص. طارق إبراهيم -379
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  الخاصة األوىل : جرائم الحاسوب ترتكب بواسطة الحاسب اآليل و كذلك عرب شبكة اإلنرتنت فهي حلقة الوصل

الرئيسية بني كافة األهداف املحتملة لتلك الجرائم كالبنوك والرشكات وغريها من األهداف التي تكون غالبا 

 . 380الضحية لتلك الجرائم 

  ع منفتح محدود، فاملجتمع املعلومايت ال يعرتف بالحدود الجغرافية فهو مجتأنها جرمية عابرة لل :الخاصية الثانية

عرب شبكات تخرتق الزمان واملكان دون أن تخضع لحرس الحدود، وهو خلق العديد من املشاكل حول تحديد 

الدولة صاحبة االختصاص القضايئ بهذه الجرمية وكذلك حول تحديد القانون الواجب تطبيقه باإلضافة إىل 

 .381كليات تتعلق بإجراءات املالحقة القضائية وغريها من النقاط التي تثريها الجرائم العابرة للحدود بشكل عامش

  صعوبة التحري و التحقيق نظرا الرتكابها يف الخفاء، و عدم وجود أي أثر إيجايب  ملا يجري : الخاصية الثالثة

ية،  العديد من املشكالت والتحديات اإلدارية والقانونخالل تنفيذها من أفعال إجرامية، فالتحري عنها ينطوي عىل

تتصل ابتداء من عملية مالحقة الجناة، فإذا تحققت إمكانية املالحقة أصبحت اإلدانة صعبة لسهولة إتالف  والتي

 هاألدلة من قبل الجناة أو لصعوبة الوصول إىل األدلة أو لغياب االعرتاف القانوين بطبيعة األدلة املتعلقة بهذ

 . 382الجرمية

  تتسم بالخطورة البالغة من عدة جوانب، فمن ناحية أوىل نجد الخسائر الناجمة عنها كبرية جدا : الخاصية الرابعة

قياسا بالجرائم التقليدية خاصة جرائم األموال، ومن ناحية ثانية نجدها ترتكب من فئات متعددة تجعل من التنبؤ 

 .ثة تنطوي عىل سلوكيات غري مألوفةومن ناحية ثال باملشيئة فيه أمرا صعبا

وال أدل عىل ذلك من أن الخسائر املادية الناجمة عن هذه الجرائم تبلغ وفقا لتقديرات املركز الوطني لجرائم الحاسب 

 .383مليون دوالر يف السنة، وذلك يف نهاية القرن العرشين 500يف الواليات املتحدة األمريكية يف نهاية القرن املايض حويل 

    الصورة التقليدية للمجرم تكاد تختفي يف هاته الجرائم بل وعىل العكس من ذلك فاملجرم : الخاصية الخامسة

املعلومايت عادة ماينتمي إىل مستوى اجتامعي مرتفع عن غريه من املجرمني  ونادرا مايكون محرتفا لإلجرام أو 

ف هذه الكلمة وذلك لكون األسباب و العوامل التي تقعائدا، كام أنه ال ينظر إليه كمجرم باملعنى املتعارف عليه ل

 .384وراء ارتكاب الجرمية املعلوماتية تختلف باملقارنة بالجرمية التقليدية

    قلة اإلبالغ عن وقوع الجرمية املعلوماتية، وذلك راجع لسببني أولهام الخشية والخوف من : الخاصية السادسة

التشهري، لذلك نجد أن معظم جرائم اإلنرتنت تم الكشف عنها بالصدفة أو بعد فرتة طويلة من إرتكابها ، و السبب 

                                                           
 .16أمير ةوسف فرج ، المرجع السابق ، ص.  -380

عة مفتيحة رصاع ، الحماةة اللنائية للمعلومات على شبكة اإلنترنت ، مذكرة ماجستير، تخصص قانون عام، كلية الحقوق و العلوم السياسية،  جا -381

 .43، ص.  2012 -2011أبو بكر بلقاةد ، تلمسان ، 

 .13محمود أحمد طة،المرجع السابق ، ص. -382

 .287طارق إبراهيم الدسوقي عطية، المرجع السابق، ص. -383

ن، اسفيان سوةر، جرائم للمعلوماتية، مذكرة ماجستير، تخصص العلوم اللنائية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقاةد، تلمس-384

 .19 -18، ص.ص 2011 -2010الليائر، 
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كثري تم إكتشافها هي أكرث بالثاين هو عدم إكتشاف الضحية للجرمية مام يعني أن الجرائم التي حدثت ومل ي

 .385مقارنة من الجرائم التي تم كشف الستار عنها 

وعليه فالجرمية اإللكرتونية تعترب من أحدث أنواع الجرائم، مرسحها العامل االفرتايض غري ملموس بعيدة عن أي     

 عايل، أذكياء و متميزون يفمظهر من مظاهر الجرمية التقليدية فهي جرمية عابرة للحدود يرتكبها مجرمون ذو مستوى 

  .املجال التقني، مام يؤدي إىل تشتيت الجهود الدولية يف محاولة تعقبها و التحري عنها، أو الوصول إىل مرتكبها

وقد صنف الفقهاء والدارسون جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت ضمن فئات متعددة تختلف حسب األساس واملعيار الذي      

 .عني، وهذا ما سنتعرض إليه يف الجزء املوايليستند إليه التقسيم امل

 تصنيف الجرائم اإللكرتونية  :ثالثا

يصعب تصنيف الجرائم نظرا الختالفها من مجتمع آلخر من حيث تطوره، ومدى استخدامه للحاسوب ودرجة اعتامده 

(  2001إتفاقية بودابست )  2001م عليه يف مختلف جوانب الحياة، وقد أوجد مرشوع اتفاقية جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت لعا

 :تضمن أربع طوائف رئيسية

، االعرتاض (غري مرصح به )وتضم الدخول غري قانوين : الجرائم التي تستهدف سالمة ورسية املعطيات والنظم _ 

 .غري القانوين، تدمري املعطيات، اعرتاض النظم

 .املرتبط بالكمبيوتر، وكذا االحتيالتضم كال من التزوير : الجرائم املرتبطة بالكمبيوتر_ 

وهي تضم طائفة واحدة وفق هذه االتفاقية وهي الجرائم املتعلقة باألفعال اإلباحية : الجرائم املرتبطة باملحتوى_ 

 .386والالأخالقية

 وتضم الرسقة واالحتيال والتزوير واالطالع عىل البيانات الشخصية،: الجرائم املرتبطة باألشخاص واألموال _ 

 .387ريها من الجرائموغ...  املعلومات املضللة و الزائفة، أنشطة االعتداء عىل الخصوصية إساءة استخدام املعلومات ، القرصنة

وعليه، فقد تعددت الجهود الفقهية التي بذلت عىل الصعيد الدويل أو الوطني من أجل وضع تقسيم ميكن االعتامد عليه 

 :ل ميكن تقسيمها إىل مجموعتني أساسيتني لجرائم املعلوماتية، و يف هذا املجا

 الجرائم التي تقع عىل األنرتنت : املجموعة األوىل _ أ

أي أن الشبكة العنكبوتية تكون عنرص سلبي يف الجرمية أي محل للجرمية فقط ، فإن هدف املجرم ينصب حول 

واخرتاق الحواجز األمنية إن وجدت واالعتداء عىل البيانات واملعلومات املخزنة واملنقولة عرب القنوات الخاصة أو العامة 

 :األموال، و التي نذكرها عىل التوايل

 : رسقة املال املعلومايت -

                                                           
 .20 -19خالد ممدوح إبراهيم، المرجع السابق، ص.ص -385

 .18محمود أحمد طه، المرجع السابق، ص. -386

 . 134، ص. 2012، دار البداةة، عمان ،  1جعفر حسن جاسم الطائي ،جرائم تكنولوجيا المعلومات رؤةة جدةدة لللرةمة الحدةثة ، ط-387
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القتصادية، فهذه ا و أضحى لربامج املعلومات قيمة غري تقليدية الستخداماتها املتعددة يف كافة املجالت االجتامعية

لتداول، وهنا تبدو أهمية اإلنرتنت بصفته مصدر املعلومات، مام أدى إىل ظهور القيمة املميزة لهذه الربامج تجعلها محال ل

قيمة اقتصادية جديدة وأموال جديدة، عرفت باألموال املعلوماتية، وصاحب ظهور هذا املال املعلومايت جرائم جديدة عرفت 

 :بالجرائم املعلوماتية، وهذه الجرائم ميكن تصورها من زاويتني 

 .وماتية أداة أو وسيلة لالعتداء، وأن تكون موضوعا لالعتداء أي رسقة تلك املعلوماتأن تكون املعل 

فالزاوية األوىل يستخدم الجاين املعلوماتية لتنفيذ جرائم سواء ما تعلق منها بجرائم االعتداء عىل األشخاص أو األموال  

 . 388يكون املال املعلومايت موضوعا لها كالرسقة و النصب و خيانة األمانة ، أما الجرائم من الزاوية الثانية

 :استخدام الربوكيس للدخول املواقع  املحجوبة  -

هو عبارة عن برنامج وسيط يقوم بحرص ارتباط جميع مستخدمي األنرتنت يف جهة واحدة ضمن جهاز موحد  وهذا 

 .389الربنامج يستخدم لتجاوز املواقع املحجوبة،والتي عادة ما تكون إما مواقع جنسية أوسياسية معادية للدولة 

 : جرائم االخرتاق -ج 

كبري من األهمية إلنجازات تكنولوجيا املعلومات، ويعرفه رشاح القانون  ميثل االخرتاق املعلومايت تحديا عىل قدر

 :املعارصون بأنه

فعل مرشوع يوظف املعرفة العلمية السائدة يف ميدان ثقافة الحاسوب و املعلوماتية القرتاف إساءة أو هجوم عىل "  

 .390" الغري

فهي عملية اقتحام األنظمة أو الشبكات الخاصة بأفراد أو منظامت خاصة أو حكومية مبساعدة بعض الربامج  

املتخصصة يف فك ورسقة كلامت الرس، يقوم املستخدمون املخولون بفتح حسابات الرشكات أو املؤسسات لألغراض الرشعية 

ن  الحاسوب للوصول إىل األرسار الخاصة باملؤسسة عمثل اللعب بالحسابات الشخصية ومزاولة بعض أنواع األلعاب يف

 .391طريق كرس كلامت الرس الخاصة باألنظمة خالل خطوط شبكات الهاتف 

 :و فيها تعرض بعض األساليب املستخدمة يف عمليات اإلخرتاق  

 االقتحام أو التسلسل؛. 

 .الفريوسات . 

 :املواقع املعادية  -

 .األشخاص أو الجهات سياسية أو معاداة الدين أو  بعض املواقع يتم إنشائها ملعاداة

                                                           
 .  376، ،ص . 2014ات، دار السيرة ، األردن ،منال هالل المياهرة ، تكنولوجيا االتصال و المعلوم -388

 . 32محمد عبد الله منشاوي ، المرجع السابق ، ص  -389

 . 40مصطفى عثمان ضياء ، المرجع السابق ، ص-390

 .  432، ص.2007عالء عبد الرزاق السالمي ،تكنولوجيا المعلومات ، دار المناهج للنشر و التوزةع ، األردن ، -391
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 :جرائم القرصنة  -

تواجه شبكة األنرتنت ما يسمى بظاهرة القرصنة، و التي تكون من قبل بعض الجامعات التي تؤمن بالحرية املطلقة 

يف الرأي والتعبري واالستخدام أيضا، وهي جامعات تستطيع أن تدخل عرب طرق خاصة تخرتق أجهزة الحاسوب وكذا األرقام 

 .الرسية لألشخاص و إىل بريدهم اإللكرتوين 

 .392تعترب رسقة للخدمات أو االستعامل غري املرصح به للنظام املعلومايتفهي  

 :جرائم التجسس اإللكرتوين  -

هي الجرائم التي يتم بواسطتها اخرتاق أجهزة املستخدمني بطرق غري رشعية وألغراض غري سوية ، من أجل رسقة 

ناك رسية السيايس أو العلمي أو اإلجتامعي حيث مل يعد هأو املعلومات تتعلق بذلك املستخدم سواء عىل الصعيد الشخيص ،

 ميكن االحتفاظ بها من دون أن يقوم الشخص بعمليات كثرية لتجنب عمليات التجسس أو "الهاكرز".

فهي مامرسات غري مرشوعة عىل شبكات الحاسب اآليل، تستهدف التحاليل عىل نظام املعالجة اآللية للبيانات بغية 

 .393املعالجة إلكرتونيا  إتالف املستندات

 :اإلرهاب اإللكرتوين -

يعد اإلرهاب املعلومايت من أخطر أصناف الجرائم املرتبطة بتكنولوجيا املعلوماتية نظرا ألثرها ودوافعها فاإلرهاب 

ضغط عىل أو بهدف ال اإللكرتوين هو تحطيم أو إتالف أنظمة معلوماتية بهدف املساس،أو إحداث خلل ميس باستقرار دولة

 .394حكومة ما 

الرشطة، الدرك أو أهداف )فهو هجوم مع سبق اإلرصار، ذو أهداف سياسية ضد املعلوماتية، ضد أهداف مسلحة 

وخطورة اإلرهاب اإللكرتوين  . 395، من طرف جامعات وطنية أو خفية(كاإلدارات املدنية الوطنية) ، أو غري مسلحة (عسكرية

مة التي تدار بنيتها التحتية بالحواسيب اآللية  والشبكات املعلوماتية، مام يجعلها هدفا سهل املنال تزداد يف الدول املتقد

فبدال من استخدام املتفجرات تستطيع الجامعات اإلرهابية من خالل الضغط عىل لوحة املفاتيح تدمري البنية املعلوماتية 

 وإغالق املواقع الجوية وشل أنظمة القيادة.

 الثانية : جرائم تقع بواسطة اإلنرتنت املجموعة-ب

أي أن الشبكة دورها إيجايب يف ارتكاب الجرمية، فهي تسهل للمجرم املعلومايت تحقيق غايته ويالحظ أن أغلب 

 صورها يف هذه الحالة تشكل جرائم الواقعة عىل األشخاص.

                                                           
 .  248طارق إبراهيم الدسوقي عطية ، المرجع السابق ، ص،  -392

 . 7:45، ساعة اإلطالع :  13/03/2018تارةخ اإلطالع : piracy-WWW.abahe.co.uk>71102راجع الموقع اإللكتروني :-393

لية الحقوق و العلوم السياسية،  نسيم دردود، جرائم للمعلوماتية على ضوء القانون الليائري، مذكرة ماجستير، تخصص القانون اللنائي، ك-394

 .155، ص.  2013 -2012جامعة أبو بكر بلقاةد ، تلمسان، الليائر، 

395-Sophie Revol, (DESS) Droit du Multimédia et de l’informatique, « Terroriste et Internet », sous la direction de N.KOSTIC , 

Université Paris II Pantheon Assas année 2002-2003(France), page.9. 



 2020 أبريـــــــــــل 27 ددـــالع                                                                                                                                                                                                                                                     مجلة القانون واألعمال الدولية

119 

 الجرائم الجنسية واملامرسات غري األخالقية  -

 تي تضم كال من :الجرائم املالية : و ال -

 جرائم السطو عىل أرقام البطاقات االئتامنية : و التي يتم ارتكابها باستخدام تكنولوجيا املعلومات ورسقة 

األقراص الصلبة و املرنة، بغرض الحصول عىل املعلومات التي تحويها و يتوىل قراصنة املعلومات بيعها بعد الحصول 

ل ذلك : الوصول إىل أجهزة الحاسب الخاصة مبكاتب االئتامن الرئيسية و رسقة عليها، نظري الحصول عىل عائد مادي، مث

 .396املعلومات االئتامنية، تم استخدامها بإعادة بيعها ألشخاص آخرين، و تدمري املرشوعات املهمة للرشكات بغرض ابتزازهم

 إىل  مستوى العامل ظهرالقامر عرب اإلنرتنت : مع االنتشار الواسع و التطور الكبري لشبكة اإلنرتنت عىل 

الوجود، صيحات القامر يتمثل يف الكازينوهات االفرتاضية، و هي عبارة عن مواقع ويب تم تصميمها عىل طراز 

كازينوهات " الس فيغاس " األمريكية و تتوفر كل أنواع القامر و ألعابه ابتداء من ألعاب الورق، و انتهاء بآالت املقامرة، و 

 كة املعلوماتية.هي موجودة عىل الشب

 تزوير البيانات : ال تكاد تخلو جرمية من عملية تزوير للبيانات بشكل أو بآخر، و يتم تزوير بيانات 

الحاسب إما بإدخال بيانات مغلوطة إىل املوظفني املسموح لهم بإدخال البيانات، ثبت أنه كان لهم ضلع كبري يف الكثري 

 . 397من جرائم نظم املعلومات

 ظمة : هي عنف منظم قصد الحصـول عىل مكاسـب مـاليــة، بطرق وأساليـب غري مرشوعـــــةالجرائم املن 

 ومتارس الجرمية عىل شكل نيص و احتيال و تزوير وسطو وخطف من أجل االبتزاز والقتل.....الخ،

 .398ظمة"املن إال أنها تختلف عن الجرائم املعروفة كونها تنفذ عن بعد تدبري وتنظيم، لذا سميت  بـ "الجرمية 

 املحور الثاين: موقف املرشع الجزائري من الجرمية اإللكرتونية 

سعيا من املرشع الجزائري يف التصدي لظاهرة اإلجرام اإللكرتوين وما يصاحبها من أرضار معتربة عىل األفراد وعىل 

انية من جهة أخر عمد منذ األلفية الثمؤسسات الدولة من جهة، و محاولة منه تدارك الفراغ الترشيعي القائم يف هذا املجال 

إىل تعديل العديد من القوانني الوطنية مبا فيها الترشيعات العقابية عىل رأسها قانون العقوبات لجعلها تتجاوب مع التطورات 

مالت ااإلجرامية يف مجال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، و قام باستحداث قوانني أخرى خاصة لضامن الحامية الجنائية للمع

 اإللكرتونية.

                                                           

 396. 247، ص.2014فضيل دليو، تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال اللدةدة، الطبعة األولى، دار الهومة للطباعة و النشر و التوزةع، الليائر،  -

 41.397و  40منال هالل المياهرة، المرجع السابق، ص.  -

عاال تخترق بها القانون للحصول على مساعدات مادةة، كما تهتم باالبتياز والخدع      بشير مصطلح اللرةمة المنظمة: إلى جماعات ترتكب أف -398

ظيم،      تنواإلنتاج و التوزةع غير القانون إلدمان المخدرات و التعامل مع السلع الممنوعة مثل األسلحة غير القانونية، فهي تمتاز بخاصيتين : ال

 .87، ص.2015م القضائي و اإلرهاب، الطبعة األولى، دار أسامة للنشر و التوزةع، األردن، والكسب المادي. راجع : نصرة تامي، اإلعال
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 أوال : أركان الجرمية اإللكرتونية 

 تشرتك أركان الجرمية اإللكرتونية مثل الجرمية العادية يف الر كن املادي واملعنوي وكذا الركن الرشعي.     

 الركن املادي : -1

ه ميكن تحقق الركن ام أنيتكون الركن املادي للجرمية اإللكرتونية من السلوك اإلجرامي والنتيجة والعالقة السببية عل

 .399املادي دون تحقق النتيجة، كالتبليغ عن الجرمية قبل تحقيق نتيجتها

يتخذ الركن املادي يف هذه الجرمية عدة صور بحسب كل فعل إيجايب مرتكب مثال : جرمية التجسس اإللكرتوين 

  "CD الرس أو املعلومات، كالحصول عىل"الركن املادي فيها هوالحصول مبارشة عىل الدعامة اإللكرتونية الحاوية لهذا 

 . 400مخزنة فيه األرسار و الوثائق

 الركن املعنوي :  -2

 يتكون الركن املعنوي للجرمية اإللكرتونية من عنرصين أي العلم واإلرادة.

 .العلم : هو إدراك الفاعل لألمور 

 . اإلرادة : فهي اتجاه السلوك اإلجرامي لتحقيق النتيجة 

العامة املعروفة يف قانون العقوبات، قد يكون القصد الجنايئ عاما أو خاصا. و عليه فالقصد الجنايئ و طبقا للمبادئ 

العام متوافر يف جميع الجرائم اإللكرتونية دون أي استثناء، ولكن هذا ال مينع أن بعض الجرائم اإللكرتونية تتوافر فيها 

اإلنرتنت(، و يف كل األحوال يرجع األمر للسلطة التقديرية  القصد الجنايئ الخاص) مثال : جرائم تشويه السمعة عرب

 للقايض .

 ثانيا : القوانني املتعلقة بالجرمية اإللكرتونية

 قد أخص املرشع الجزائري تنظيم الجرمية اإللكرتونية بقوانني عامة وأخرى خاصة وهذا ما سنتطرق إليه الحقا.

 قانون العقوبات :_  1

لقد تعرض املرشع الجزائري إىل تجريم األفعال املاسة بأنظمة الحاسب اآليل يف قانون العقوبات مبوجب القانون      

مكرر  394ادة ملتحت عنوان : "املساس بأنظمة املعالجة اآللية للمعطيات " ويتضمن هذا القسم مثانية مواد من ا 401 04/15

حيث مس هذا  402 06/23رشع تعديل آخر عىل قانون العقوبات مبوجب القانون أدرج امل 2006و يف عام  . 8مكرر  394إىل 

التعديل القسم السابع مكرر الخاص بالجرائم املاسة بأنظمة املعالجة اآللية للمعطيات، وقد تم تشديد العقوبة املقررة لهذه 

 األفعال .

                                                           

 50.399و  49أسامة أحمد المناعسة، جالل محمد اليعبي، المرجع السابق،ص. -

 265.400المرجع نفسه ،ص. -

 71.401،اللرةدة الرسمية، العدد المعدل و المتمم لقانون العقوبات  2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/15القانون رقم  -

 84.402دةسمبر المعدل و المتمم لقانون العقوبات، اللرةدة الرسمية، العدد  20المؤرخ في  06/23القانون رقم  -
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اد من اإلجرام باعتباره يؤثر عىل االقتص و يرجع سبب هذا التعديل إىل ازدياد الوعي بخطورة هذا النوع املستحدث

الوطني بالدرجة األوىل.أما بالنسبة ألنواع الجرائم اإللكرتونية املنصوص عليها يف قانون العقوبات والتي ميكن تصنيفها إىل 

 ماييل :

 الغش أو الرشوع فيه، يف كل أو جزء من املنظومة للمعالجة اآللية للمعطيات؛ .1

 ملنظومة؛حذف أو تغيري ملعطيات ا .2

 إدخال أو تعديل يف نظام املعطيات؛ .3

 تصميم أو بحث أو تجميع أو توفري أو النرش أو اإلتجار؛ .4

 حيازة أو إفشاء أو نرش أو استعامل املعطيات؛ .5

 تكوين جمعية األرشار . .6

ارة إىل أن وتجدر اإلش أموال الغري و املرضة باملجتمع. و عليه، ميكن تكييف هذه األفعال اإلجرامية بأنها جرائم ضد

والتي أحدثت لنا  12مكرر  87، مستحدثا بذلك نصا جديدا وهو املادة 2016املرشع قد قام بتعديل قانون العقوبات يف سنة 

جرمية جديدة وهي جناية تجنيد األشخاص لصالح ارهايب أو منظومة إرهابية باستخدام وسائل تكنولوجيا اإلعالم 

 .403واالتصال

 الجزائية :_ قانون اإلجراءات  2

فيام يتعلق مبتابعة الجرمية اإللكرتونية فهي تتم بنفس اإلجراءات التي تتبع بها الجرمية التقليدية كالتفتيش      

واملعاينة، و استجواب املتهم والضبط والترسب والشهادة والخربة. غري أن املرشع الجزائري فقد نص عىل متديد االختصاص 

 .404لجرائم اإللكرتونيةاملحيل لوكيل الجمهورية يف ا

املعدلة حيث اعترب أن التفتيش املنصب عىل املنظومة  405من نفس القانون 7الفقرة  45كام نص عىل التفتيش يف املادة 

ونص كذلك  حيث الرشوط الشكلية و املوضوعية.املعلوماتية يختلف عن التفتيش املتعارف عليه يف القواعد العامة من 

وكذلك عىل اعرتاض املراسالت  6الفقرة  51يف جرمية املساس بأنظمة املعالجة يف املادة  املرشع عىل التوقيف للنظر

وتسجيل األصوات والتقاط الصور.أما بالنسبة لباقي اإلجراءات من تحقيق و محاكمة فإنه تطبق عليه نفس إجراءات الجرمية 

 التقليدية.

 ا اإلعالم و االتصال ومكافحتها :_ القانون الخاص بالوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجي 3

الم و االتصال ـــن الجرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعــإىل وضع قواعد خاصة للوقاية م 406يهدف هذا القانون

 ومكافحتها.وقد تبنى هذا القانون تعريف الجرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم و االتصال، وكل مايتعلق باملنظومة املعلوماتية  

                                                           

 37.403المعدل و المتمم لقانون العقوبات ،ج.ر .عدد    2016ماي   19المؤرخ في  16/02القانون رقم  -

 20.404المعدل و المتمم لقانون اإلجراءات الليائية ،اللرةدة الرسمية، عدد  2017مارس  27المؤرخ في  17/07من  القانون رقم  37انظر المادة -

 405السالف الذكر. 17/07الفقرة الثانية من نفس القانون  45المادة -

بتكنولوجيا اإلعالم و االتصال المتضمن القواعد الخاصة للوقاةة من اللرائم المتصلة  2009غشت  05المؤرخ في  09/04القانون رقم  -406

 .47ومكافحتها ،اللرةدة الرسمية، عدد 
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 . 407معطيات املعلومات ومقدمو الخدماتوكذا 

 وقد خول هذا القانون بعض اإلجراءات التي تطبق عىل الجرائم اإللكرتونية من :

 . 408_ مراقبة االتصاالت اإللكرتونية 

 .409_ تفتيش املنظومة املعلوماتية 

 .410_ حجز املعطيات املعلوماتية 

 :والتي من مهامها 411الجرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصالوقد أنشأ مبوجب هذا القانون هيئة وطنية للوقاية من 

 _ تفعيل التعاون القضايئ و األمني وإدارة وتنسيق العمليات الوقائية.

_ تبادل املعومات مع الجهات األجنبية من أجل تفعيل الحامية عىل املنظومة املعلوماتية من كل خطر يهدد مؤسسات 

 أو املصالح االسرتاتيجية لالقتصاد الوطني.الدولة أو الدفاع الوطني 

 الخامتة:

من املؤكد أن العامل يعيش اليوم ثورة ثالثة، أو املوجة الثالثة كام يسميها البعض وهي ثورة تكنولوجيا املعلومات و   

طور انتشار ما تاملعرفة والتي أصبحت أساسا للتنمية وزيادة اإلنتاج، ورسعة اتخاد القرار الصحيح، وقد متخض عن هذا ال

 يعرف بالجرمية االلكرتونية والتي تتمتع بطبيعة قانونية خاصة متيزها عن الجرمية التقليدية.

وقد حاول املرشع الجزائري جاهدا للتصدي لهذا النوع من الجرائم ومكافحتها بشتى الطرق، من خالل سن بعض 

 قانون اإلجراءات الجزائية.  القوانني وكذا تعديل البعض اآلخر منها كقانون العقوبات وكذا

 ويف األخري نتوصل إىل النتائج التالية :

 .أنه اليوجد تعريف جامع ومانع للجرمية االلكرتونية 

 .أنها تتسم بجملة من الخصائص املغايرة متاما للجرمية التقليدية 

 .قصور القوانني التقليدية أمام هذه الجرمية املستحدثة 

 االقرتاحات:

  يضع نصوصا قانونية واضحة خالية من الغموض.عىل املرشع أن 

 .عقد دورات تدريبية التي تعتني مبكافحة الجرائم االلكرتونية 

 .تكوين رجال رشطة متخصصني وقضاة يف مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم 

                                                           

 407السالف الذكر . 09/04من نفس القانون  2راجع المادة  -

 408السالف الذكر . 09/04من نفس القانون  4اطلع  المادة  -

 409اآلنف الذكر .  09/04من نفس القانون  5أنظر  المادة  -

 410السالف الذكر . 09/04 من نفس القانون 6راجع المادة  -

 411السابق الذكر.  09/04من نفس القانون  14و  13اطلع  المادتين  -
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 قامئة املراجع

 املراجع باللغة العربية

 

 النصوص القانونية: -

، الصادرة 49 املتضمن قانون العقوبات املعدل و املتمم، الجريدة الرسمية عدد 1966يونيو  8املؤرخ يف  154/ 66األمر  -

 .1966يونيو  11 بتاريخ

 .71املعدل و املتمم لقانون العقوبات ،الجريدة الرسمية، العدد  2004نوفمرب  10املؤرخ يف  04/15القانون رقم  -

 .84و املتمم لقانون العقوبات، الجريدة الرسمية، العدد  ديسمرب املعدل 20املؤرخ يف  06/23القانون رقم  -

املتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم  2009غشت  05املؤرخ يف  09/04القانون رقم  -

 .47واالتصال ومكافحتها الجريدة الرسمية، عدد 

 .37املعدل و املتمم لقانون العقوبات ،الجريدة الرسمية،العدد    2016ماي   19املؤرخ يف  16/02القانون رقم  -

 20املعدل و املتمم لقانون االجراءات الجزائية ،الجريدة الرسمية، عدد  2017 مارس 27املؤرخ يف  17/07القانون رقم  -

 الكتب: -

واالنرتنت،  ملكافحة جرائم الكمبيوترأمري فرج يوسف، الجرمية االلكرتونية واملعلوماتية والجهود الدولية واملحلية  -

 .الطبعة األوىل، دار الوفاء للنرش والتوزيع، اإلسكندرية، دون سنة النرش

طبعة األوىل، ، ال(دراسة مقارنة)جالل محمد الزغبي و أسامة أحمد املناعسة، جرائم تقنية نظم املعلومات االلكرتونية  -

 .2010 دار الثقافة للنرش والتوزيع، األردن،

 .2012، دار البداية، عامن ،  1، طاملعلومات رؤية جديدة للجرمية الحديثة جعفر حسن جاسم الطايئ ،جرائم تكنولوجيا  -
 .2008خالد ممدوح ابراهيم، أمن الجرمية االلكرتونية، دون طبعة، دار الجامعية، االسكندرية،  - 

بعة، دار ، دون ط(دراسة مقارنة ) ملتهم املعلومايت عبد الله أحمد هاليل، تفتيش نظم الحاسب اآليل وضامنات ا -

 .2000النهضة العربية، القاهرة ، 

 .2007عالء عبد الرزاق الساملي ،تكنولوجيا املعلومات ، دار املناهج للنرش و التوزيع ، األردن ، -

 .2014الجزائر،  ،للطباعة و النرش و التوزيعر الهومة ، دااإلتصال الجديدة، الطبعة األوىلفضيل دليو، تكنولوجيا اإلعالم و  -
جامعة ، دون طبعة، دار ال(الرشاكة العاملية يف املامرسات االجرامية)طارق ابراهيم الدسوقي عطية، عوملة الجرمية   -

 .2010الجديدة،االسكندرية، 

 .2001، االسكندرية، عة الجديدةالحامية الجنائية لربامج الحاسب اآليل،  دون طبعة، دار الجاممحمدمحمد شتا، فكرة  –

والقانون  ، الطبعة األوىل، دار الفكر(دراسة مقارنة)محمود أحمد طه، املواجهة الترشيعية لجرائم الكمبيوتر و االنرتنت  -

 .2013للنرش والتوزيع، مرص، 

 .2011الطبعة األوىل، دار النقاش للنرش والتوزيع، األردن، ، (دراسة فقهية)، الرسقة االلكرتونية مصطفى عثامن ضياء -

 .2014منال هالل املزاهرة ، تكنولوجيا لالتصال و املعلومات، دون طبعة، دار السرية للنرش ، األردن ، -
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 .2015نرصة تامي، اإلعالم القضايئ و اإلرهاب، الطبعة األوىل، دار أسامة للنرش و التوزيع، األردن،  -
 .2008بد القادر املومني، الجرائم املعلوماتية، دون طبعة، دار الثقافة للنرش والتوزيع، نهال ع-

 الرسائل الجامعية:-

سفيان سوير، جرائم للمعلوماتية، مذكرة ماجستري، تخصص العلوم الجنائية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة  -

 .2011 -2010 أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر،

فتيحة رصاع ، الحامية الجنائية للمعلومات عىل شبكة اإلنرتنت ، مذكرة ماجستري، تخصص قانون عام، كلية الحقوق  -

 . 2012 -2011 و العلوم السياسية،  جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان، الجزائر،

، كلية قانون الجنايئنسيم دردود، جرائم للمعلوماتية عىل ضوء القانون الجزائري، مذكرة ماجستري، تخصص ال-

 .2013 -2012 الحقوق و العلوم السياسية،  جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان، الجزائر،

نعيم سعيداين، آليات البحث والتحري عن الجرمية املعلوماتية يف القانون الجزائري، مذكرة ماجستري، تخصص علوم -

 جنائية، قسم الحقوق، كلية 

 .2013 ، جامعة باتنة، الجزائر،كلية الحقوق والعلوم السياسة

يوسف صعيدي، الجرمية املرتكبة عرب االنرتنيت، مذكرةماجستري، تخصص قانون دويل لألعامل، كلية الحقوق  -

 .2013والعلوم السياسة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 

 املواقع االلكرتونية:-

WWW.abahe.co.uk>71102-piracy 

 :االجنبيةاملراجع باللغة 

 

- Les Mémoire : 

-Sophie Revol, (DESS) Droit du Multimédia et de l’informatique, « Terroriste et Internet », sous 

la direction de N.KOSTIC, mémoire, Université Paris II Pantheon Assas année 2002-2003(France). 

-Serres Diane et Cluzeau Anna, La Cybercriminalité nouveaux enjeux de la protection des 

données, mémoire Maitrise en droit de l’entreprise, Université Laval, 2008,  
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 الركن املعنوي يف جرمية اإلشهار املضلل

 

 الركن المعنوي في جريمة اإلشهار المضلل

 

 
 طالب باحث بسلك الدكتوراه

 جامعة الحسن الأول بسطات -كلية الحقوق 

 

،  توافر عنرص الركن املعنوي يف 412من مجموعة القانون الجنايئ 133يلزم املرشع املغريب من خالل مقتضيات الفصل 

يف الفاعل لقيام هذه  413عنرص سوء النية الجنايات والجنح قصد إيقاع العقاب، أي أنه بذلك يتعني من حيث املبدأ إبراز

 الجنايات والجنح؛

غري أن وثرية التطور الذي يعرفه العامل، صاحبه ظهور أنواع متطورة من الجرائم أصبح معها اإلبقاء عىل ركن عنرص 

بة اإلثبات، وعىل وسوء النية لقيامها أمرا صعبا، وذلك نظرا ملا يشكله من عرقلة يف تسطري املتابعة أو إصدار حكم زجري لصع

رأس هذه الجرائم نجد جرمية اإلشهار املضلل، فام هي خصوصية اإلشهار املنشئ لهذه الجرمية؟ وما هي سمة التضليل 

التي تجعل اإلشهار ضمن خانة الجرائم؟ وما هي ميزة قيام جرمية اإلشهار املضلل دون توقف ذلك عىل قيام عنرصها 

 نيها املستهلك من عدم اشرتاط قيام الركن املعنوي يف جرمية اإلشهار املضلل؟املعنوي؟ وما هي الفائدة التي يج

لإلجابة عن هذه التساؤالت سنعمل عىل تقسيم هذا املوضوع إىل شقني نتناول يف األول خصوصية اإلشهار املنشئ 

ضلل، وذلك وفقا شهار امللجرمية اإلشهار املضلل، عىل أن نتناول يف الثاين خصوصية عنرص الركن املعنوي يف جرمية اإل 

 ملا ييل:

 املطلب األول: خصوصية اإلشهار املنشئ لجرمية اإلشهار املضلل

املتعلق بتحديد تدابري  08-31نظم املرشع املغريب أحكام اإلشهار املضلل يف الباب األول من القسم الرابع من قانون 

 ما ييل: 415منه 21، بحيث جاء يف الفقرة الثانية من املادة 414لحامية املستهلك

                                                           
( المصادقة على ملموعة القانون اللنائي، منشور باللرةدة 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28الصادر في  1.59.413ظهير شرةف رقم  -412

 .1253( ص 1963ةونيو  5) 1383محرم  12مكرر بتارةخ  2640الرسمية عدد 

أن جنحة الخداع في محتوى البضائع من العناصر المفيدة المباعة ال تقوم  1969نونبر  5جاء في قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتارةخ  -413 

النية، وأن القانون ال  إال إذا توفر قصد الغش، وةلب على كل حكم أو قرار، تحت طائلة البطالن، أن ةثبت أن الظروف التي ةستنتج منها سوء

  ةفترض سوء النية بالنسبة لهذه اللنحة.

Cass. Crim, 5 novembre 1969, Gazette du palais, 1970, p 80. 

 .1073، ص 2011أبرةل  7الموافق ل  1432جمادى األولى ، 5932عدد ، اللرةدة الرسمية ةقضي بتحدةد تدابير لحماةة المستهلك 08.31قانون رقم  -414

 (.2016-301)مرسوم عدد  14/03/2016مدونة االستهالك الفرنسية وفق تعدةل  من L121-2والتي تقابلها المادة   -415 
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"كام مينع كل إشهار من شأنه أن يوقع يف الغلط بأي وجه من الوجوه، إذا كان يتعلق بواحد من العنارص التالية: حقيقة 

وجود السلع أو املنتوجات أو الخدمات محل اإلشهار وطبيعتها وتركيبتها ومميزاتها األساسية ومحتواها من العنارص املفيدة 

ها وطريقة وتاريخ صنعها وخصائصها وسعرها أو تعريفتها ورشوط بيعها وكذا رشوط أو نتائج استخدامها ونوعها ومنشأها وكميت

وأسباب أو أساليب البيع أو تقديم الخدمات ونطاق التزامات املعلن وهوية الصناع والباعة واملنعشني ومقدمي الخدمات أو 

 صفتهم أو مؤهالتهم"؛

ره املرشوع من كونه ترصف يستهدف جلب الزبائن أيا كان الشكل الذي يتخذه وأنه بذلك فإذا خرج اإلشهار عن إطا

والشخص الذي يصدره عنه أو يوجه إليه وذلك يف إطار احرتام قواعد مبادئ النزاهة والشفافية، فإنه يدخل يف دائرة املنع، 

 املعلن؛ويصبح بذلك إشهار محظورا يتخذ وصف جرمية تالحق مقدم اإلشهار أو ما يصطلح عليه ب

أعاله، أم أن األمر يتعلق بنوع محدد من اإلعالنات؟  21فهل كل إشهار كيفام كان نوعه ترسي عليه مقتضيات املادة 

 وإذا كان األمر كذلك فام هو نطاق أو مجاالت ظهور هذه اإلعالنات؟

ل إما أن الذي قد يطاله التضليإن الثابت من املادة أعاله أن املرشع باستعامله عبارة "كل إشهار" توحي بأن اإلشهار 

أو يتم ذلك  417أو املطبوعات التجارية 416يتم بواسطة املذياع أو الربامج التلفزيونية أو الصحافة املكتوبة واملرئية أو امللصقات

 ؛Lien HyperTextعرب االنرتنت عن طريق الربط النيص 

بعث ل سلعة أو خدمة ما يتم عرب وسائط متعددة كويف هذا اإلطار يعترب القضاء الفرنيس أن التضليل يف اإلشهار حو 

أو اللوحات  419أو الصور أو الكتابات املعلنة عىل اإلنرتنت L’emballage، أو عن طريق تغليف املنتوجات 418رسالة دورية للزبناء

 اإلعالنية عىل املمرات أو الصفحات الصفراء لدليل الهواتف؛

لكن هل كل ما يبث عرب هذه الوسائط اإللكرتونية من إعالنات تجارية كانت أو غري تجارية يدخل يف نطاق التجريم، 

 ؟La publicité qui poursuit un but lucratifأم أن جرمية اإلشهار املضلل ال تقوم إال إذا كان هدف اإلشهار نفعيا 

                                                           

أصبح ةستعمل  2008غشت  4ل  776-2008وما تلدر مع اإلشارة إلى أن المشرع الفرنسي ومنذ التعدةل الذي عرفه القانون أعاله بالقانون رقم 

 . Les pratiques commerciales trompeuses  المضلل وهو "الممارسات التلارةة المضللة" مفهوم أكثر اتساعا من اإلشهار

تستعمل الملصقات لوصف المنتوج وإلخبار المستهلك في وقت واحد، فالملصق من جهة أولى ةتضمن معلومات دقيقة ومفصلة عن  -416

لى الشراء، هذه االزدواجية في الدور الذي تلعبه الملصقات في الحياة الشيء المراد إشهاره، ومن جهة ثانية ةحمل عبارات تشلع المستهلك ع

  .إلى اعتبار الملصقات وسيلة إشهارةة 1997ماي  14االقتصادةة دفع بمحكمة النقض الفرنسية من خالل القرار الصادر عنها بتارةخ 

Cass. Crim 14 mai 1997, JCP, éd G, 1997, IV, 2043. 

وهي تضم األوراق والوثائق المستهعملة بصفة اعتيادةة من طرف التلار والصناع والمنتلين وغيرهم، ومنها على سبيل المثال قوائم  -417 

في المطاعم وقوائم المنتلات المعروضة للبيع، األوراق المخصصة للمراسالت والتي تتضمن معلومات خاصة عن المقاولة أو  Menuالوجبات 

 المهني.

418 - Cass. Crim. 5 mai 1981 : Bull. Crim, n° 410. 

419 - CA.Paris, 24 mars 1987, D.1987, Inf Rap, 103 ; CA. Paris 16 juin 1987, D. 1987. IR. 201 ; Cass.com, 27 octobre 1992, 

(2e esp), D. 1992, 506, note Bénabent ; Cass. Crim, 3 septembre 1992, dr. Pénal 1993, comm. 16, obs. J-H. Robert ; Cass. 

Crim, 3 septembre 2002,  CCC 2008, n° 50. 
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ن أرضار زمة للمستهلكني من اإلعالنات املضللة نظرا ملا تنطوي عليه مرغبة من القضاء الفرنيس يف توفري الحامية الال 

قد متس مبصالح املستهلكني وبالنظام العام االقتصادي، فقد عمل يف بعض القرارات الصادرة عنه إىل توسيع نطاق تجريم 

 اإلشهار املضلل، لينطبق عىل كل إشهار أيا كانت طبيعته، نفعية أو غري نفعية.

 1973دجنرب  27من خالل قرار محكمة االستئناف بباريس الذي قىض فيه بأنه: "ال يوجد نص يف قانون ويتضح ذلك 

 . 420يستبعد من نطاق تطبيقه جمعيات ذات هدف غري نفعي معلن"

كام قضت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ الحق عىل قرار محكمة االستئناف أعاله عىل أنه: "يعد إعالنا مبفهوم 

، كل وسيلة لإلعالم تسمح بتكوين رأي حول منتوج أو خدمة معروضة عىل املعلن، وال 1973دجنرب  27من قانون  44-1املادة 

 ؛421أهمية لعدم نرش اإلشهار لغايات نفعية، أو لعدم اتسامه بالطابع التجاري"

لتي فرضت من ا 422ويندرج هذا القضاء يف سياق الخط الذي انتهجته محكمة االستئناف بباريس يف إحدى قراراتها

خالله تطبيق املقتضيات الخاصة باإلشهار املضلل عىل أصحاب املهن الحرة، وبالتايل منعهم من القيام ببعض املامرسات 

يوليوز  2التي من شأنها تضليل املستهلك عن طريق اإلشهار، وال سيام تلك املقتضيات التي وردت يف القانون الصادر بتاريخ 

عىل أساس أن تطبيق النصوص التي وردت يف هذين القانونني ال تقترص فقط  1973دجنرب  27اريخ والقانون الصادر بت 1963

 ؛423عىل التجار، وإمنا تشمل أيضا كل األشخاص الذين يقومون بأداء خدمات مهنية إىل الغري"

ويستند يف ذلك أن جرمية اإلشهار املضلل ال تقوم إال إذا كان هدف اإلشهار نفعي،  Didierيف حني يرى األستاذ 

اق إىل املبادئ العامة يف القانون الجنايئ التي تقيض بتفسري النصوص املتعلقة بالتجريم تفسريا ضيقا، معتربا أن توسيع نط

 ؛424تطبيق نص تجريم اإلشهار املضلل ليشمل اإلعالنات غري  النفعية هو تطبيق لنصوص عىل حاالت مل يشملها

، قد أشار إىل مفهوم واسع 1993يوليوز  26أنه إذا كان القانون املؤرخ يف  Giudicelliويف نفس االتجاه يرى األستاذ 

، فإنه يرتتب عىل أحكامه انتفاء اإلشهار Tout biens ou servicesملوضوع اإلعالن بأن جعله ينصب عىل السلع أو الخدمات 

 ؛425إذا كانت السلع أو الخدمات املعروضة ذات طبيعة غري نفعية

                                                           
420 - CA. Paris 24 mars 1982, Dalloz 1982, p 486, note A. Giudicelli. 

421 - Cass. Crim, 6 mai 1998, Dalloz 1998, Inf, Rap. 7.  

422 - CA. Paris, 16 octobre 1974, Gazette du palais le 5 et 6 mars 1975. 

على هذا القرار ةقول بأن القضاء الفرنسي ةسعى نحو إظهار الواقع االقتضادي ودوره في الملتمع فسواء كان  Divierفي تعليق األستاذ  -423

 العمل مدنيا أو تلارةا فهناك دائما تواجد للمستهلك.

Divier, « cour de cassation », Arret du 16 octobre 1974, Jurisclasseur, périodique, édition semaine juridique, n° 17953, 

424 - Jean Dider, droit pénal des affaires, 3e édition, Dalloz, 2003, p 518 ; et J- Henri Robert et Haritini Matsoulou, traite de 

droit pénal des affaires, P.U.F, 2004 ; et M. Peisse, la nouvelle répression de la pubicité mensongère, Gazette du palais, 

1974. 

425 - Giudicelli, publicité fausse ou de nature induire en erreur, revue de sciences criminelles et de droit comparé, janvier-

mars 1999, p 116 ; et J. Larguier et Ph. Conte, droit pénal des affaires, Armand colin, 2004, n° 170. 
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أن اإلشهار هو تقنية ذات أثر نفيس متارس عىل الجمهور لغايات  Merle et Vituيرى األستاذان تكريسا لذلك 

 Laويتضح من خالل موقف الفقه هذا أن جرمية اإلشهار املضلل حسب رأيهم تنطبق عىل اإلشهار التجاري  ؛426نفعية

publicité commerciale الذي يستهدف الربح فقط؛ 

ونحن نرى بأن موقف القضاء الفرنيس الذي تبنى املفهوم الواسع لإلشهار ليشمل اإلعالنات النفعية وغري النفعية هو 

حري بالتأييد، ألن من شأنه توفري حامية واسعة للمستهلك، عىل اعتبار أن اإلشهار حينام يتسم بالتضليل فهو يدخل يف 

هار، وأنه بذلك فهل عدم اشرتاط نوع اإلشهار يف تجرميه يجعل هذا خانة التجريم دون أن يتوقف ذلك عىل نوع اإلش

النوع من الجرائم خاصا، وإذا كان األمر كذلك فام هي خصوصية جرمية اإلشهار املضلل خاصة يف الشق املتعلق بقصد 

 مرتكبها؟  

 املطلب الثاين: خصوصية عنرص الركن املعنوي يف جرمية اإلشهار املضلل

من مجموعة القانون الجنايئ بخصوص  133ار املضلل استثناء من القواعد العامة املضمنة يف الفصل تعد جرمية اإلشه

املتعلق  08-31من القانون  175، بحيث جاء يف الفقرة األخرية من املادة  427إلزامية توفر الركن املعنوي لقيام الجنايات والجنح

حة مبجرد القيام باإلشهار أو االطالع عليه أو تلقيه من طرف بتحديد تدابري لحامية املستهلك ما ييل:"وتتكون الجن

 ؛428املستهلك"

وأنه من خالل نص املادة أعاله فإن جرمية اإلشهار املضلل تتحقق دون أن يتوقف ذلك عىل رضورة إثبات سوء نية 

 الفاعل أو ما يعرف بالركن املعنوي للجرمية؛

عنرص سوء يف اإلشهار املضلل يجعل جرميته غري عمدية يكفي وإذا كان األمر كذلك فهل إن عدم اشرتاط توافر 

لقيامها الخطأ غري العمدي؟ أم أن ذلك ال يؤثر يف صفتها وتظل بذلك جرمية عمدية، بالرغم من عدم توقف قيامها عىل 

 إبراز عنرص سوء النية؟

غري  ة عمدية، أم أنها أصبحتاختلف القضاء والفقه  يف فرنسا حول ما إذا كانت جرمية اإلشهار املضلل ظلت جرمي

عمدية يكفي لقيامها الخطأ غري العمدي، ويرجع ذلك عندهم إىل كون أن املرشع الفرنيس من خالل مدونة االستهالك 

( جاءت بتعديل جوهري يف 301-2016بناء عىل املرسوم رقم  14/03/2016)املعدلة يف  1993يوليوز  6الفرنسية الصادرة بتاريخ  

لقيام  La mauvaise foiإلشهار املضلل، بحيث أنه مل يعد ينص من خالل هذا القانون عىل رشط سوء النية أسس جرمية ا

                                                           
426 - Merle et Vitu, Traite de droit criminel, Droit pénal spécial, Tome I, publicité mensongère, 1982, n° 864 ; et F.Stastak, 

Droit pénal des affaires, LGDJ, 2005, p 388. 

، اللرةمة 10/07/2000الصادر في  647-2000من القانون اللنائي الفرنسي )قانون رقم   3-121والتي تقابلها الفقرة األولى من المادة  -427

 (، والتي تنص على أنه:1المادة  11/07/2000الرسمية لللمهورةة الفرنسية ل 

« Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de la commettre ». 

 من مدونة االستهالك الفرنسية، ما ةلي: L132-1جاء في المادة  -428 

« Le délit de pratique commerciale trompeuse défini aux article L.121-2 à L.121-4 est constitué dès lors que la pratique est 

mise en œuvre ou qu’elle produit ses effets en France ». 
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أو من خالل سكوته عنها يف  1963يوليوز  2هذه الجرمية خالفا ملا كان عليه األمر يف ظل القانون السابق الصادر بتاريخ 

 ؛ ونورد هذه املواقف وفقا ملا ييل:1973قانون 

، أن جرمية اإلشهار املضلل تظل جرمية عمدية رغم سكوت املرشع الفرنيس يف املادة 429يرى أنصاره: األول املوقف

 2عن اشرتاط الركن املعنوي يف جرمية اإلشهار املضلل خالفا عام كان عليه األمر يف ظل قانون   1973430من قانون  44-1

، إذ يعتربون أن سكوت املرشع عن اشرتاط سوء نية املعلن ال ميكن أن ينهض دليال كافيا عىل استبعادها 1963يوليوز 

 لك رصاحة؛لتجريم اإلشهار املضلل، وأن املرشع لو أراد استبعادها لنص عىل ذ

وأنه بذلك يجب االحتفاظ بالركن املعنوي استنادا عىل املبادئ العامة للقانون الجنايئ وإىل أعامله التحضريية، ومن 

تم يجب عىل قضاء الحكم والنيابة العامة إثبات سوء نية املعلن قبل إصدار الحكم بالنسبة لألول وقبل تسطري املتابعة بالنسبة 

 للثاين؛

ء الفرنيس بهذا االتجاه ضمنيا من خالل القرار الصادر عن الغرفة الجنائية ملحكمة النقض الفرنسية وقد أخد القضا

 ؛431والذي قىض برفض حكم اقترص فيه الركن املعنوي عىل مجرد الخطأ بإهامل أو لعدم التبرص 1976أبريل  26بتاريخ 

جرمية عمدية، ويجب لقيامها توفر ركن معنوي وهو ، أن جرمية اإلشهار املضلل تبقى 432ويرى أنصاره املوقف الثاين:

العمد، وما قصد املرشع من إغفال اإلشارة إىل سوء نية املعلن هو قلب عبء اإلثبات، بحيث تكون النيابة العامة غري ملزمة 

يكون قد افرتض قيام وبالتايل فإنه  ؛433بإثبات قيام سوء نية املعلن ما دام أن القانون أقام قرينة املسؤولية عىل عاتق املعلن

 هذا الركن تيسريا للعقاب، األمر الذي يؤدي إىل تحقيق ردع أكرث فعالية؛

وساير هذا االتجاه قضاء محكمة النقض الفرنسية وذلك من خالل تشدده يف مواجهة املعلن يف إحدى قراراته، 

االتجاه هو مخالفته ألبسط القواعد غري أن ما يؤخذ عىل هذا  ؛434متساهال يف إثبات خطئه عن طريق افرتاض مسؤوليته

 العامة لإلثبات يف املواد الجنائية، والتي منها عىل األخص أن املتهم بريء إىل أن تثبت إدانته؛

                                                           
429 - Jean Glaude Fourgoux, la publicité mensongère délit intentionnel, Gazette du palais, 8 février 1977, Doctrine, p 76. 

430 - La loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat. 

 منه. 44-1وهو القانون الذي كان ةلرم اإلشهار المضلل في المادة 

431 - Cass. Crim, 4 mars 1976, G.P, 1976 ; C.A Paris 19 janvier 1977, G.P, 1977, 1, 239, note J.G Fourgoux. 

432 - Bhil Luc, le droit pénal de la consommation, édition Nathon, 1989, P 49 ; R. Foures, la mauvaise foi dans la publicité 

mensongère, Gazette du palais 5 avril 1977, Doctrine, p 170. 

 ، بحيث أنه قال:1973دحنبر  27حين تعليقه على قانون   M. Ch. Ribautوهو الرأي الذي ذهب إليه األستاذ  -433 

« La modification intervenue en 1973 tend seulement à dispenser le ministère public de réunir la preuve de la mauvaise foi 

fu prévenu. Pratiquement une présomption de responsabilité de fait est retenue à la charge de ce dernier qui conserve 

toutefois la possibilité de démonter sa bonne foi ». 

Gazette du palais, 22 septembre 1976, 9 2, cité par P.Greffe et G. Greffe, la publicité et la loi, Libraires techniques, Paris 

1983, p 215. 

434 - Cass. Crim, 16 janvier 1976, JCP, éd E, 1976, IV, p 79. 
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، إىل أن جرمية اإلشهار املضلل تغريت طبيعتها من جرمية معنوية إىل جرمية مادية 435وذهب أنصاره املوقف الثالث:

Délit contraventionnel وبالتايل يجرم مجرد الفعل املادي مبا يرتتب عنه من رضر 1973من قانون  1-44لامدة وفقا ل ،

للمستهلك، ونتيجة لذلك فإن مسؤولية املعلن حسب هذا االتجاه ترتكز عىل الطابع املعيب للمنتوج املعلن عنه وليس عىل 

 السلوك الشخيص للمنتج أي ما إذا كان قد صدر خطأ من جانبه أم ال.

ه املسؤولية تتميز برصامتها، بحيث ال يكون بإمكان املعلن أن يقوم بتحديد مسؤوليته أو استبعادها بواسطة ألن هذ

 ؛436رشط من رشوط تحديد أو إعفاء املسؤولية

صاحب فندق بجرمية اإلشهار املضلل  1984يناير  3تطبيقا لذلك أدانت محكمة النقض الفرنسية يف قرار لها بتاريخ 

بااللتزامات املعلن عنها حول تنظيم رياضة التزحلق عىل الجليد تحت إرشاف أحد املرشدين مع توفري خدمة  وذلك لعدم وفائه

النقل، وذلك بالرغم من أن تخلفه عن الوفاء بااللتزامات كان نتيجة قوة قاهرة، إذ اقترصت املحكمة من خالل قرارها أعاله 

 ؛437طات التي اتخذها املعلنعىل توافر الركن املادي، ودون النظر إىل االحتيا

، أن جرمية اإلشهار املضلل جرمية غري عمدية، يكفي لقيامها أن يرتكب املعلن خطأ بسبب 438يرى أنصاره: املوقف الرابع

يف الرسالة اإلشهارية حتى يقع تحت طائلة القانون، ويستند أنصار هذا املوقف عىل مقتضيات  439إهامله أو عدم احتياطه

التي تنص يف فقرتها  2000440يوليوز  10ل  647-2000املعدلة مبقتىض قانون رقم  من القانون الجنايئ الفرنيس 121-3املادة 

ة غري أنه متى نص القانون عىل ذلك تقوم الجنح ال وجود لجناية أو جنحة دون قصد ارتكابها؛األوىل والثانية عىل أنه: "

 ؛441خطر عمدا"يف حالة عدم االحتياط، اإلهامل أو تعريض الغري لل

وعىل هذا األساس، ال ميكن للمعلن الذي يقوم بنرش إعالن من شأنه أن يولد التضليل يف ذهن املتلقي أن تستبعد 

 مسؤوليته إال بإثبات أنه قد اتخذ كافة اإلجراءات وقام بكل االحتياطات الالزمة لفحص الرسالة اإلشهارية؛

                                                           

S. Baille, Le délit de publicité mensongère de la loi d’origine à la loi nouvelle du 27 XII 1973, Thèse pour le doctorat de  -435

3 ème cycle de droit économique, Université Toulouse, 1974, p 47 ; Pirovano, note sous crimin, 5 mai 1977, Dalloz, p 502. 

436-G. Schamp, la mise en danger, un concept fondateur d’un principe général de responsabilité (analyse de droit comparé), 

éd Bruylant Bruxelles et L.G.D.J Paris 1988, p 774 et 775. 

437 - Cass. Crim, 3 janvier 1984, JCP, éd E, 1984.I.13188. 

438 - Jean Calais Auloy et Steinmetz Frank, droit de la consommation, 9e édition Dalloz, 2002, p 131. 

 ، الذي جاء فيه:1999أكتوبر  25بتارةخ وهو ما أكدته محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر  -439 

« L’élément moral du délit de publicité de nature à induire en erreur prévu par le code de la consommation est caractérisé 

par une simple faute d’imprudence ou de négligence ». 

Cass. Crim, 25 octobre 1999, dr Pén, février 2000, n° 21, cité par R. Fabre, Bonnet Desplan, Marie-pierre, Sermet Nadine, 

Genty Nicolas, droit de la publicité et de la promotion des ventes, édition Dalloz, 3eme édition, 2006, p 68.  

440 - JORF 11 juillet 2000 

، على أن: "كل اللنح غير العمدةة الخاضعة 1992دجنبر  16ل  1336-92ون اللنائي الفرنسي رقم من القان 339وهو ما نصت عليه المادة   -441 

ن وللعقاب بنصوص سابقة لتطبيق هذا القانون  تبقى قائمة في حالة عدم االحتياط، اإلهمال أو عرةض الغير المتعمد للخطر، وإن لم ةنص القان

 صراحة على ذلك؛
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يقة اإلشهار ويتخذ ذلك سندا للرباءة، بل عليه أن يلتزم بفحص وهكذا ال ميكن للمعلن أن يتمسك وراء جهله بحق

 ومراجعة اإلشهار قبل نرشه أو إذاعته.

وتأييدا لذلك أدانت محكمة النقض الفرنسية مدير وكالة سياحية إلعالنه يف "كتالوج"عن جولة سياحية يف جزيرة 

ض برامجها املقررة يف الكتالوج مل تنفذ، بحيث جاء يف ، إال أن الرحلة املعلن عنها مل تتم، كام أن بعSeychellesسيشيل 

وجاء يف آخر قرار ملحكمة  ؛442حيثيات القرار أن املعلن مل يتخذ االحتياطات الكافية ومل يفحص بدقة ما نرشه من إعالنات

" كان يتعني عىل املتهم بصفته معلنا، التأكد قبل إذاعة النصوص اإلعالنية املعلنة من دقة  :النقض الفرنسية عىل أنه

املعلومات التي يتم إعطاؤها، وترتب عىل انتفاء ذلك إذاعة معلومات خاطئة عن الوظائف التي كان باستطاعة الرشكة توفريها 

إلشهار نيتهم، إذ أن سوء النية ليس ركنا يف جرمية ا"ليس للمتهمني التمسك بحسن كام قضت كذلك بأنه:  ؛443للمرشحني"

املضلل، وأن الركن املعنوي يتميز باإلهامل املتمثل يف عدم اتخاذ االحتياطات الالزمة للتأكد من صحة البيانات الواردة 

 عىل الرشيط امللصق"؛

لعقاب عىل لن الناتج عن اإلهامل لونحن نرى بأن الرأي القائل بعدم تطلب رشط سوء نية املعلن، واالكتفاء بخطأ املع

عن اشرتاط سوء النية  1973دجنرب  27ودليلنا يف ذلك سكوت املرشع الفرنيس يف قانون  اإلشهار املضلل، هو أقرب للصواب؛

 وهو ما يعني إلغاء هذا الرشط، إلدانة املعلن؛ 1963الذي كان ينص عليه رصاحة قانون 

املعنوي يف اإلشهار املضلل، مبفهوم اجتامعي وليس مبفهوم قانوين ضيق،  إضافة إىل ذلك ينبغي النظر إىل الركن

ذلك أن اإلشهار املضلل بحكم انتشاره وتأثريه عىل رضا املستهلك والدور الذي يلعبه يف تسويق البضائع ينبغي أن يكون 

ها مبا يفتح املجال لحامية، والحد منصادقا، وأن ال يرض باملستهلك، وبالتايل فإن اشرتاط سوء نية املعلن يعني تقييد هذه ا

 عىل مرصاعيه للتهرب من أحكام القانون؛

فضال عىل أن املعلن بحكم أنه مهني متخصص، فإنه تتوفر لديه الوسائل الفنية والتقنية التي يسهل عليه العلم املسبق 

ة من بيانات من الرسالة اإلشهاريبكل ما تتضمنه الرسالة اإلشهارية، فال يتصور واألمر كذلك أن يفرتض جهله مبا تتض

 كاذبة أو مضللة، بل عىل العكس يفرتض علمه بها؛

 خامتة:

بناء عىل ما سبق، فإن عدم اشرتاط توافر الركن املعنوي للقول بقيام جرمية اإلشهار املضلل من شأنه أن يجعل مصدر 

أكرث حذرا فيام يصدر عنه من إعالنات، ويف ذلك حامية حقيقية لرضا املستهلك، هذه الحامية التي  L’annonceurاإلعالن 

الذي مل يلزم الطرف املترضر من اإلشهار املضلل  08-31عمل املرشع املغريب جاهدا عىل توفريها من خالل القانون رقم 

 املشار إليها أعاله؛ 175املضلل طبقا ملقتضيات املادة  إثبات العنرص املعنوي من سوء نية املعلن لقيام جرمية اإلشهار

  

                                                           
442 - Cass. Crim, 4 février 1986, Bull, crim, n° 105, note H. Guérin. 

443 - Cass. Crim, 24 octobre 2003, n° 97.82763.  

 .296، ص 2009، 3قرار أشارت إليه قوراري فتيحة محمـد،الحماةة اللنائية للمستهلك من اإلعالنات المضللة، مللة الحقوق، جامعة الكوةت، العدد 
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 قانون األعامل والتحوالت التكنولوجية الراهنة

 

 قانون األعمال والتحوالت التكنولوجية الراهنة

 

 باحث بسلك الدكتوراه 
باط -جامعة محمد الخامس  –كلية الحقوق سويسي   الر

 

ات املجتمع وتتطور حسب متطلبكام هو معروف فإن من أبرز خصائص القاعدة القانونية، كونها اجتامعية، أي أنها تتغري 

واالقتصاد، وكام هو معروف أيضا، أن السمة الحالية التي متيز السياسة الخارجية القتصاد املغرب هي السعي إىل االنفتاح 

  .عىل السوق وتشجيع االستثامرات وذلك يف ظل العوملة التي يعرفها العامل

قد ازداد ىل مالمئة ترشيعاته الوطنية مع مختلف هذه التغريات؛ و وعليه فإن املغرب سعى منذ تسعينيات القرن املايض إ

الذي يقوم "  doing businessمبؤرش مامرسة األعامل "هذا االهتامم يف ظل تقارير البنك الدويل خاصة يف إطار ما يعرف 

نولوجي عىل التكعىل تصنيف الدول عىل مستوى مناخ األعامل وفق عدة مؤرشات، والتي من بينها رضورة تبني البعد 

مستوى مناخ األعامل، وتتجىل أهمية هذه التقارير يف كونها يتم تداولها عىل نطاق واسع، كام أنها تشكل إحدى أبرز 

 .املعايري املعتمدة يف منح االئتامن

ا يإن املغرب عمل يف اآلونة األخرية عىل إصدار العديد من القوانني التي همت قانون األعامل باألساس، وذلك سع

، 44773.17، 89.17446، 88.17445، 44487.17منه إىل مواكبة مختلف هذه التغريات والتحوالت التكنولوجية الحالية، كالقوانني 
 .إلخ....44831.18

وهذا التوجه الذي سار يف إطاره املغرب يتالءم والسياسة امللكية التي ما فتئت أن تؤكد يف كل مناسبة عىل رضورة  

ة مع مختلف التغريات والتطورات، ومن أبرزها الخطاب املليك األخري مبناسبة افتتاح الدورة مالمئة املنظومات القانوني

 .449الترشيعية، الذي دعى إىل رضورة اعتامد األبناك يف عملها عىل الوسائل التكنولوجية

                                                           

 .5767( ص2018أغسطس  23) 6702جرةدة رسمية عدد  -444 

 .140( ص2019ةناةر  21) 6745جرةدة رسمية عدد  -445 

 .142( ص2019ةناةر  21) 6745جرةدة رسمية عدد  -446 

 .2345( ص2018أبرةل  23) 6667جرةدة رسمية عدد -447 

 .5885( ص2019أغسطس  26) 6807جرةدة رسمية عدد -448 

حيث جاء في نص الخطاب ".....وال داعي للتذكير بأن   11/10/2019بتارةخ  -توبردورة أك-الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشرةعة-449 

خيرةن، ألالرواج االقتصادي ةمر بالخصوص عبر تطوةر العمليات البنكية ، وأود أن أشيد هنا  بالنتائج  التي تحققت في هذا الملال خالل العقدةن ا

ثالث مرات، وهو ما ةتطلب من األبناك مواصلة اللهود باستقبال التكنولوجيات الحدةثة  حيث ارتفع عدد المواطنين الذةن فتحوا الحساب البنكي

 واالبتكارات المالية....".
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ا املغرب، ذلك هوميكن القول أن إدخال وتقنني البعد التكنولوجي يبقى من سامت و خصائص املرحلة الحالية التي يعرف

املتعلق بتبادل املعطيات بشكل 450 53.05أنه قبل هذه الفرتة مل تكن القوانني تعرف هذه التغيريات، باستثناء القانون 

إلكرتوين، والذي كانت الغاية من إصداره تتمثل يف الرفع من قيمة التعاقدات املحررة عىل دعامة إلكرتونية وذلك باالعرتاف 

ة ادل املعطيات القانونية بني شخصني غائبني عن مجلس العقد باستعامل وسائل تقنية حديثة غري الرسالبها كأداة فعالة لتب

 .451أو املبعوث أو املكاملة التلفونية العادية

والذي كان قد عدل مقتضيات  45220.05أما قانون األعامل فقد كان يعرف تعديالت جزئية يف هذا اإلطار، كالقانون 

وإذا 453، وبعض املظاهر األخرى تداول الجموع العامة بالصوت والصورةة، حيث نص عىل إمكانية قانون رشكات املساهم

كان قانون األعامل يعرف نوعا من التأخر والبطئ عىل مستوى التحوالت التكنولوجية بخالف املرحلة الحالية، فإن الواقع 

 وخاصة مصالح السجل التجاري، فالواقع العميلالعميل كان يعرف هذه التحوالت، فمثال عىل صعيد املحاكم التجارية 

 .يؤكد عىل أخذ هذه املحاكم باملعلوميات عىل مستوى عملها

و قد يقال أن القانون هو الذي يؤثر عىل التكنولوجيا وليس العكس، والحق أنه يف ظل الوقت الحايل، فالواقع يشهد 

 .454التأثري املتبادل للحقلني معا

 :نا دراسة املوضوع وفق اإلشكالية التاليةمن خالل ماسبق، فقد ارتأي

 -ة خاصة منهاواالقتصادي-إىل أي حد استطاع املرشع أن يحافظ عىل األمن القانوين عىل مستوى العالقات القانونية

 سعيا منه إىل مواكبة مختلف التحوالت التكنولوجية التي يعرفها العامل؟

 :لج املوضوع وفق التصميم اآليتبناء عىل اإلشكالية املطروحة أعاله، فإننا سنعا

 مظاهر التحوالت التكنولوجية عىل مستوى قانون األعامل:املطلب األول

 األمن القانوين يف ظل التحوالت التكنولوجية الراهنة:املطلب الثاين

ظاهر موقد اخرتنا التصميم أعاله، ألنه يف نظرنا يحيط بجوانب املوضوع، حيث سنعالج يف الشق األول من املوضوع 

هذا التحول التكنولوجي عىل مستوى قانون األعامل،  و مختلف التغيريات التي نتجت عن هذا التحول والتي تتمثل أساسا 

يف االنتقال إىل الشكلية املعلوماتية، وملا كانت املواكبة الترشيعية تستلزم صدور العديد من القوانني، فإنه ذلك يجب أن يتم 

 .وينمبراعاة مبدأ األمن القان

                                                           

 .3879(، ص2007دةسمبر 6) 5584جرةدة رسمية، عدد -450 

 .82، ص2017الرباط، الطبعة الرابعة -عبد القادر العرعاري، عقد البيع، مطبعة األمنية-451 

 .1359( ص2008ةونيو  16) 5639جرةدة رسمية عدد -452 

وقد أشار األستاذ بنستي إلى العدةد من المظاهر األخرى للتطور التكنولوجي، من قبيل ذلك ما جاء التنصيص عليه في إطار القانون -453 

قانون حرةة األسعار  من نفس القانون ومقتضيات أخرى من 531من مدونة التلارة، وكذلك المادة  329البنكي، بشأن وسائل األداء أو المادة 

 والمنافسة.

 .10و 9عي الدةن بنستي، من الشكلية الكتابية إلى الشكلية المعلوماتية، ص

 .21، ص156العدد -محمد اإلدرةسي المشيشي العلمي، لهث القانون وراء تهافت العلم و التكنولوجيا، مللة المحاكم المغربية-454 
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 مظاهر التحوالت التكنولوجية عىل مستوى قانون األعامل:املطلب األول

إن القانون يف أدائه لعمله قد يخفت أو يقل، لكن سعيه إىل مواكبة مختلف التحوالت التكنولوجية يساهم يف تطويره 

 .455وتحيينه عىل مستوى عمله

، هذه (األوىل الفقرة)وعليه فإن املرشع قد حاول مسايرة مختلف التطورات التكنولوجية عىل مستوى قانون األعامل 

 (.الفقرة الثانية)املواكبة الترشيعية فرضت االنتقال من شكلية كتابية إىل شكلية معلوماتية  

 تجليات املواكبة الترشيعية للتحوالت التكنولوجية :الفقرة األوىل

خل املرشع عىل مستوى قانون األعامل، وحاول مواكبة مختلف التحوالت التكنولوجية، سواء عىل مستوى القواعد تد 

 (.ثانيا)أو بعض القواعد املوضوعية ( أوال)اإلجرائية 

 القواعد اإلجرائية والتحوالت التكنولوجية:أوال

 (2)فقانون صعوبات املقاولة ( 1)الضامنات املنقولةمنيز يف هذا اإلطار بني كل من التحوالت التي شملت قانون 

 عىل مستوى قانون الضامنات املنقولة:1

، يف ضامن التمويل املقرر بالنسبة للمقاوالت الصغرى 45621.18تتجىل أبرز األهداف األساسية من إصدار القانون       

واملتوسطة، وأيضا عىل مستوى تقوية اإلشهار  عىل مستوى إنشاء الضامنات، حيث أنه  من بني األهداف املحددة يف إطار 

ها يف يف حكموضع قواعد إشهار مختلف أنواع الضامنات املنقولة والعمليات التي تدخل " 21.18املادة األوىل من القانون 

ن السالف الذكر وبالتايل فقد استحدث القانو  ". السجل الوطني اإللكرتوين للضامنات املنقولة، باستثناء الرهون الحيازية

تقييد مختلف  21.18حيث أوجب القانون ، "بالسجل الوطني اإللكرتوين للضامنات املنقولة"مؤسسة جديدة ويتعلق األمر 

 .457ازة عىل مستوى السجل املذكورالرهون خاصة الرهون بدون حي

 عىل مستوى قانون صعوبات املقاولة:2

يف  اره قانون شكل و قانون موضوعـــــون صعوبات املقاولة هو اعتبـــــــــوصيات املميزة لقانــــــــمن أبرز الخص      

ع ـــــمل يخض 1996ى أن الكتاب الخامس من مدونة التجارة ومنذ اعتامدة سنة ـــــــتت، وتجدر اإلشارة إلـــــنفس الوق

  459، حيث أدخل تعديلني يتيمني فقط45884.14ويتعلق األمر بالقانون  2014لتعديل، باستثناء بعض التعديالت الجزئية سنة 

                                                           

 .24بق، صمحمد اإلدرةسي المشيشي العلمي، مرجع سا -455 

 .2058(، ص2019أبرةل  22، )6771جرةدة رسمية عدد-456 

، غير أن االستفادة من السلل المذكور 18إلى  12وتحدةدا في المواد من  21.18وقد نظمه المشرع في إطار الباب الرابع من القانون -457 

 السلل المذكور.علقها المشرع على صدور نص تنظيمي ةبين مختلف اإلجراءات المتعلقة بالتقييدات في 

 21.18( بتطبيق القانون رقم 2019أكتوبر 8) 1441صفر  9صادر في  2.19.327وةنبغي التأكيد في هذا اإلطار إلى أنه قد صدر مرسوم رقم 

 .10806( ص2019نوفمبر 21) 6832المتعلق بالضمانات المنقولة وهو منشور في اللرةدة الرسمية عدد 

 .6882( ص2014نبر شت 15) 6291جرةدة رسمية عدد -458 

ةتمثل التعدةل األول في التغيير الذي طرأ على عنوان الكتاب الخامس، إذ تمت إعادة تسميته، فبدل "معاللة صعوةات المقاولة" أضحت -459 

من  546ت المادة التسمية اللدةدة "إجراءات الوقاةة والمعاللة من صعوبات المقاولة"؛ أما التعدةل الثاني فيتمثل فيما تم إدخاله على مقتضيا

 مدونة التلارة.
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 .460عىل هذا النظام

تضمن تعديالت جوهرية يف هذا اإلطار، ومن والذي قام بنسخ الكتاب الخامس وتتميمه،  73.17غري أن القانون  

وقد  ،بشكل إلكرتوينمنه، إمكانية القيام باإلجراءات املقررة يف الكتاب الخامس  461أبرزها حسب ما جاء يف املادة األوىل

علق األمر عىل صدور نص تنظيمي، وتجدر اإلشارة إىل أن صدور النص املذكور يندرج يف سياق عمل اللجنة الوطنية ملناخ 

 .73.17األعامل، والتي تعد املسؤولة األساسية عن وضع القانون 

ت املقاولة، من قبيل االقانون املذكور تضمن مقتضيات أخرى ترتبط بتبني البعد اإللكرتوين عىل مستوى مساطر صعوب

من مدونة التجارة، وذلك عندما حددت الوسائل املقررة لدعوة جمعية الدائنني لالنعقاد والتي من بينها إمكانية  609ذلك املادة 

 462استخدام الوسائل اإللكرتونية يف ذلك

 البعد اإللكرتوين يف بعض القواعد املوضوعية:ثانيا

والقوانني  88.17 املوضوعية يف هذا اإلطار،  إال أننا سرنكز عىل كل من  القانون ينبغي التأكيد أن يصعب حرص القوانني

 (.2)وقانون مهنة وكالء األسفار  31.18فالقانون ( 1)املرتبطة به 

 88.17الجانب اإللكرتوين يف القانون :1

قوانني يف نفس الوقت،  إال أن  -، تم اعتامدها كمشاريع89.17، 88.17، 87.17تجدر اإلشارة بداية إىل أن القوانني

مبالمئة اختصاصات املكتب املغريب  87.17ويتعلق القانون . 89.17و 88.17صدر قبل كل من القانونني  87.17القانون 

؛ وتتجىل أهم االختصاصات يف هذا اإلطار يف  مسك السجل 89.17و 88.17للملكية الصناعية والتجارية مع القانونني 

 .463وتدبري املنصة اإللكرتونية التجاري اإللكرتوين

                                                           

،  2018، مطبعة مكتبة سللماسة، طبعة 73.17عبد الرحيم شميعة، شرح أحكام نظام مساطر معاللة صعوبات المقاولة في ضوء القانون -460 

 .13ص

بمساطر صعوبات المقاولة من مدونة التلارة على أنه "ةتعين القيام بلميع اإلجراءات المتعلقة  545نصت الفقرة األخيرة من المادة -461 

 المنصوص عليها في هذا الكتاب بطرةقة إلكترونية، وفق الكيفيات المحددة بموجب نص تنظيمي".

من مدونة التلارة "تتم دعوة اللميعة لالنعقاد بواسطة إشعار ةنشر في صحيفة مخول لها نشر اإلعالنات  609الفقرة الثالثة من المادة  -462 

اإلدارةة وةعلق في لوحة معدة لهذا الغرض في المحكمة، كما ةمكن الدعوة إلى انعقادها بواسطة استدعاء ةوجه إلى القانونية والقضائية و

 الدائنين في موطنهم المختار، أو بطرةقة إلكترونية".

لصناعية والتلارةة المهام "  تناط بالمكتب المغربي للملكية ا87.17المتعلق والمعدل بمقتضى القانون  13.99من القانون  3نصت المادة -463 

 : التالية

سندات الملكية الصناعية ؛ مسك السلالت الوطنية للملكية الصناعية وتقييد جميع العقود المتعلقة بملكية 

األشخاص الطبيعيين والمعنوةين ؛ مسك السلل التلاري المركيي اإللكتروني والملذة األبلدةة بالنسبة إلى 

إلكترونية ومواكبتها، ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة بها  ير المنصة اإللكترونية إلحداث المقاوالت بطرةقةالقيام لحساب الدولة بتدب

 واستغاللها، وضمان استعمالها من قبل جميع المتدخلين بطرةقة آمنة...."
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فهو يتعلق بإحداث املقاوالت بطريقة إلكرتونية، ومن خالل تسميته يتضح البعد اإللكرتوين بشكل  88.17أما القانون 

جيل عىل مستواه، وعليه واستنادا إىل مقتضيات القانون املذكور فإحداث املقاوالت أصبح يتم عرب املنصة اإللكرتونية التي 

 .464املكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية بتدبريها كام سبقت اإلشارة إىل ذلكيتوىل 

إن ، وعليه ف"السجل التجاري اإلكرتوين"املعدل ملدونة التجارة، حيث قام بإحداث مؤسسة  89.17وأخريا القانون 

ي، وهذا له العديد من ل ورقمختلف التسجيالت والتقييدات والتشطيبات أصبحت تتم بشكل إلكرتوين بدل أن تتم بشك

 .اإليجابيات والتي تتمثل أساسا يف الرسعة وتبسيط اإلجراءات مبا يتالءم ومجال األعامل

 وقانون مهنة وكالء األسفار 31.18التحول التكنولوجي عىل مستوى القانون :2

دي ر تكريس قواعد الحكامة و والتصمن القوانني املعدلة لقانون االلتزامات والعقود، وذلك يف إطا 31.18يعترب القانون 

الفوري لظاهرة االستيالء عىل العقارات،خاصة وأن املامرسة أثبتت أن من أبرز األساب يف االستيالء عىل عقارات الغري هو 

لذلك فقد أىت القانون املذكور . 465وجود قصور قانوين يف التنظيم القانوين للرشكات املدنية خاصة التي يكون محلها عقارات

اص بهذه الرشكة يف سجل خ-العقارية-بالعديد من املستجدات يف هذا اإلطار و التي من أبرزها رضورة تقييد الرشكات املدنية

ميسك من طرف كتابة الضبط باملحكمة اإلبتدائية، ويتجىل التحول التكنولوجي عىل مستوى القانون املذكور، يف أن 

 .466بشكل إلكرتوينقد نص عىل أن مسك السجل قد يتم بشكل ورقي أو  31.18القانون 

القانون املذكور حمل أيضا مستجدات فيام يخص الوكاالت، وذلك فيام يرتبط بالقسم السادس من الكتاب الثاين من 

ق العينية بإنشاء  الحقو فإنه يجب تقييد الوكالة املتعلقة بنقل ملكية عقار أو  1-889قانون االلتزامات والعقود، وطبقا للفصل 

األخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، من طرف محررها بسجل الوكاالت املتعلقة بالحقوق العينية، حيث ميسك من طرف 

فإنه  2-889كتابة الضبط باملحكمة اإلبتدائية، وال تنتج آثارها القانونية إال من تاريخ التقييد املذكور، واستنادا إىل الفصل 

، يعهد بتدبريه إىل اإلدارة، تتم من خالله إشهار جميع الوكاالت املضمنة بسجالت سجل وطني إلكرتوين للوكاالتيحدث 

  .الوكاالت املتعلقة بالحقوق العينية واملمسوكة من طرف كتابات الضبط باملحاكم اإلبتدائية

د ظام األسايس الخاص بوكالء األسفار، وقاملتعلق مبهنة وكالء األسفار، فقد نسخ الن 46711.16أما فيام يخص القانون 

تضمن القانون املذكور عدة أحكام قانونية منها ما يرتبط بتحديد رشوط تسليم الرخص فواجبات وكالء األسفار، الجزاءات 

 .إلخ...القانونية املرتتبة عىل اإلخالل

                                                           

إلكترونية ةتولى المكتب المغربي للملكية "من أجل إحداث المقاوالت بطرةقة إلكترونية، تحدث منصة  88.17من القانون  1جاء في المادة -464 

(، 2000فبراةر 15) 1420ذي القعدة  9بتارةخ  1.00.71، الصادر بتنفيذه الظهير الشرةف رقم 13.99الصناعية والتلارةة المحدث بموجب القانون رقم 

ة اإللكترونية إلحداث المقاوالت بطرةقة إلكترونية تدبيرها واستغاللها ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة بها، لحساب الدولة، ةطلق عليها "المنص

 ومواكبتها"، وةشار إليها في هذا القانون باسم "المنصة اإللكترونية"..

 .31.18المذكرة التقدةمية لوزراة العدل بشأن مشروع القانون -465 

"ةمسك سلل الشركات المدنية العقارةة، على  18.31المضافة بموجب القانون  2-987وجاء في هذا اإلطار في الفقرة الخامسة من المادة -466 

ضي ادعامة ورقية أو إلكترونية، من طرف كتابة الضبط بالمحكمة االبتدائية التابع لها عنوان مقر الشركة، وةراقب مسكه رئيس المحكمة أو الق

 المعين من طرفه". 

 .203( ص2019ةناةر  24) 6746جرةدة رسمية، عدد-467 
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العمليات املرتبطة مبهنة وكالء األسفار، ونص عىل أن إبرام هذه العمليات قد يتم عن بعد أو  11.16وقد حدد القانون 

 .17469إىل جانب مقتضيات أخرى من القانون املذكور التي كرست التطور التكنولوجي، كاملادة . 468بشكل إلكرتوين

 :التطوارت التكنولوجية واالنتقال إىل الشكلية املعلوماتية:الفقرة الثانية

إن ظهور العوملة، وتأثريها عىل االقتصاد، أدى إىل ظهور نوع جديد من التجارة أال وهو التجارة اإللكرتونية  صاحبه   

 هذه األخرية التي استلزمت إطار قانوين فعال لضامن األمن( أوال)ظهور نوع جديد من الشكلية، وهو الشكلية املعلوماتية 

 (.ثانيا)القانوين 

 الشكلية املعلوماتية كرتونية وبروزالتجارة اإلل:أوال

يشهد العامل تطورا هائال ومتسارعا يف عامل اال تصاالت، حتى أن هذا التطور يعد ثورة صناعية ثالثة تعرف بالثورة 

املعلوماتية التي بواسطتها بدأت تربم العديد من الصفقات والعقود ولو عن بعد، واستجابة لهذا التطور يتعني أن تكون 

 .470القانون مواكبة له سواء يف املجال املدين أو التجاري مقتضيات

وتشري الدراسات بشأن التجارة اإللكرتونية إىل أن التجارة الدولية يف الوقت الحايل أصبحت تتم بشكل كبري  بواسطة 

وفيق األوضاع تاإلنرتنيت، بل إن التجارة اإللكرتونية أصبحت تستحوذ عىل التجارة الدولية، وهذا يرجع حسب الفقه إىل 

 .471القانونية، ومنو املعرفة التقنية باستخدام اإلنرتنيت يف مختلف دول العامل

وعليه فقد باتت التجارة اإللكرتونية إحدى الروافد واملكونات األساسية يف مسلسل العوملة وهي سرتقى لتكون أداة  

من  عملية الدفع عرب األنرتنيت اليوم درجة مقبولة جديدة ال محيد عنها يف املعامالت التجارية الدولية، كام بلغ تأمني

الضامن، وفرتها الطريقة الرقمية التي متكن من التأكد من املعطيات الواردة يف العقود عرب األنرتنيت؛إال أنه رغم كل هذا 

 .472التطور، فام زال العائق الكبري أمام رسعة انتشار التجارة اإللكرتونية يتمثل يف قضية األمن

هذه األخرية التي  ،بالشكلية املعلوماتيةوقد أفرزت لنا التجارة اإللكرتونية صنفا جديدا من أصناف الشكلية يعرب عنها 

تبقى كالشكلية الكتابية من حيث األسس والتوابث، باستثناء بعض اإلجراءات الخاصة بالنظم الرقمية والتي التؤثر يف يشء 

الذي  جال الشكلمأخرى يكمن الفرق بني الشكلية الكتابية والشكلية املعلوماتية يف  يف العنارص األساسية للعقد، وبعبارة

يتغري وذلك باملراهنة عىل األنرتنيت الذي يجرد املعلومة من طابعها املكتوب ويستعيض بالتايل عن الورق بطريقة التفاعل 

 .473مع الشاشة أو الضغط عىل زر الحاسوب بقصد أخذ نسخة من املعلومة

                                                           

"ةمكن لوكالء األسفار إنلاز العمليات المنصوص عليها في هذه المادة عن بعد أو  11.16المادة األولى من القانون  الفقرة األخيرة من-468 

 بوسيلة إلكترونية، مع التقيد بالنصوص التشرةعية والتنظيمية المعمول بها".

يافية معروضة للبيع، أن ةنشر وةوزع باسمه أو باسم والتي جاء فيها "ةلب على وكيل األسفار، بالنسبة لكل مدار سياحي أو خدمة ساحية ج-469 

 رالمؤسسة المنتلة للخدمة السياحية، بوسيلة إلكترونية أو في شكل كتيبات أو مطوةات، جميع المعلومات المتعلقة بالسفر والخدمات واألسعا

 المقترحة".

 .13، ص2006، مارس 10ية لقانون األعمال والمقاوالت، عدد محمد العروصي، التعاقد التلاري عن طرةق شبكة االنترنيت، المللة المغرب-470 

 .14محمد العروصي، مرجع سابق، ص -471 

 .7عي الدةن بنستي، مرجع سابق، ص -472 

 .7عي الدةن بنستي، نفس المرجع، ص -473 
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روز الشكلية املعلوماتية نتيجة تطور التجارة اإللكرتونية، يطرح العديد من اإلشكاليات حول النظام القانوين لهذه إن ب

بإصدار القانون  2007الشكلية وكيفية اإلثبات وتقديم الدليل بشأنها؛ ومن أجل تجاوز هذه اإلشكاالت فقد قام املرشع سنة 

 كلية وفق القانون املذكور؟، فام القواعد القانونية لهذه الش53.05

 وتقنني الضوابط القانونية للشكلية املعلوماتية 53.05القانون :ثانيا

يعد التعاقد عن بعد بطريقة إلكرتونية من املواضيع ايت فرضت نفسها عىل الترشيعات الوضعية خصوصا يف ميدان    

املعامالت التجارية التي تستلزم ربط املواطن  بالشبكة العاملية للرواج والتبادل التجاريني، واستجابة من املرشع املغريب لهذا 

لقواعد العوملة، مبختلف تجلياتها ومظاهرها القانونية فإن املرشع بادر إىل املصادقة  املد الخارجي الذي فرص عليه الخضوع

كإطار جديد للتعاقد بني شخصني   2007/11/30املتعلق بالتبادل اإللكرتوين للمعطيات القانونية بتاريخ  53.05عىل القانون 

وجهات االلتزامات والعقود حتى تنسجم مع التغائبني من املجلس معدال بذلك جملة من النصوص الترشيعية يف قانون 

 .474الجديدة التي أىت بها القانون الجديد

وعليه فإنه يف سبيل تقنني قواعد الشكلية املعلوماتية التي أصبحت تنترش عىل مستوى التجارة اإللكرتونية، فإن 

ا يتالءم بعض املقتضيات العامة  مب املرشع عمل إقرار بعض القواعد الخاصة يف هذا اإلطار، وتتجىل أساسا يف استبعاد

؛ كام قرر بعض مظاهر الحامية 475وخصوصيات التعاقد اإللكرتوين، خاصة فيام يخص األحكام الخاصة بالتعاقد بني غائبني

، ثم إقرار قواعد 476أثناء إبرام العقد اإللكرتوين وخاصة ما يتعلق مبرحلة طرح العرض أو اإليجاب املتضمن للرغبة التعاقدية

 . 477صة لإلثباتخا

عىل رضورة تأمني التوقيع اإللكرتوين  53.05وتوقيا لكل تقليد أو قرصنة للمعطيات القانونية فإن املرشع ركز يف القانون 

 .478والتحفيز عىل تشفري املعلومات الخصوصية واملصادقة عليها بشكل إلكرتوين

 هنةاألمن القانوين يف ظل التحوالت التكنولوجية الرا:املطلب الثاين

إنه يف إطار عالقة التكنولوجيا بالقانون، تثار بحدة إشكالية األمن القانوين، ذلك أن سعي القانون إىل مواكبة مختلف 

لهذا فإن قانون ( ةالفقرة الثاني)التحوالت التكنولوجية يجعله يف تغري دائم  ومستمر، وهذا  يؤثر عىل مبدأ األمن القانوين 

 (.    الفقرة الثانية)األعامل، تبنى بعض اآلليات يف سبيل تحقيق األمن القانوين 

 التحوالت التكنولوجية والحاجة إىل مبدأ األمن القانوين:الفقرة األوىل

ذ غالبا ما يقدم إ  رغم االستعامل الشائع ملبدأ األمن القانوين، فإنه قلام يتم االهتامم بتعريف هذا املبدأ من قبل الفقه،

 كإطار عام ملجموعة كبرية من املبادئ والحقوق املرتبطة به، أو كغاية محورية لكل نظام قانوين، ومطلبا أساسيا لدولة

                                                           

 .81و 80عبد القادر العرعاري، مرجع سابق، -474 

 ات والعقود.من قانون االلتيام 32إلى  23وةتعلق األمر بالفصول من -475 

 من قانون االلتيامات والعقود. 4-65الفصل -476 

 من قانون االلتيامات والعقود. 3-417، 2-417، 1-417أنظر بهذا الشأن الفصول -477 

-منيةألمن أجل التعمق بشأن المقتضيات المتعلقة بالتعاقد اإللكتروني، أنظر بهذا الشأن، األستاذ عبد القادر العرعاري، عقد البيع، مطبعة ا-478 

 .92إلى  80ص من 2017الرباط، الطبعة الرابعة 
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 .479القانون 

وترجع صعوبة تعريف هذا املبدأ، إىل أن األمن القانوين متعدد املظاهر ومتنوع الدالالت، كثري األبعاد، فضال عن حضوره 

كل ضامنة وكل نظام قانوين للحامية، يهدف إىل "، إال أن يقصد باألمن القانوين عموما  480يف الكثري من املجاالتالدائم 

 .481"تأمني، ودون مفاجآت، حسن تنفيذ االلتزامات،وتاليف أو عىل األقل، الحد من عدم الوثوق يف تطبيق القانون

 إىل خلق نوع من اإلضطراب القانوين، بل وحسب تعبري إن سعي قانون األعامل إىل مواكبة مختلف التغيريات يؤدي

؛ فإذا كانت جودة واستقرار األحكام القانونية رضورية لألمن 482األستاذ املشييش، فإنه يؤدي إىل زعزعة استقرار القانون

لتطاير أو االقانوين والقضايئ، فإنها رسعان ما تضعف بسبب لهث القانون ثم وهنه وعجزه عن مسايرة وترية التطور، بل 

التهافت التكنولوجي والعلمي، ولعل خري مؤرش عىل هذه الخاصية توارد مقتضيات جديدة تلزم باملراجعة واملالمئة الدورية 

 .483والسهر عىل فعلية تطبيق القانون

عىل  ال يتوفر خاصة وأن الربملان-وعليه فإنه يقرتح نفس الكاتب العديد من الحلول يف سبيل تجاوز هذه اإلشكاليات 

د الخربة والخرباء وذلك من قبيل اعتام -الخربات املختصة التي تساعدة عىل وضع ترشيع يتالءم وهذه التحوالت التكنولوجية

عىل مستوى صياغة الترشيع كام يتعني االستفادة من خربة مختلف املصالح اإلدراية التابعة للحكومة وذلك عىل مستوى 

 .484إعداد مشاريع القوانني

 بعض آليات تحقيق األمن القانون عىل مستوى قانون األعامل: ثانيةالفقرة ال

بالرجوع إىل قوانني األعامل املشار إليها أعاله، نجدها قد كرست عدة آليات يف سبيل مسايرة هذه التحوالت وضامن 

لها  والتنسيق، وأوكل فقد نص املرشع عىل إحداث لجنة خاصة للتتبع 88.17مبدأ األمن القانوين، فمثال عىل صعيد القانون 

، والتي 48613.99هذا إىل جانب أدوار املكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية، طبقا للقانون .؛485العديد من األدوار واملهام

 .487أساسا يف تعزيز الحكامة والرقابة أساسا عىل مستوى العمليات اإللكرتونية

                                                           

عبد المليد غميلة، مبدأ األمن القانوني وضرورة األمن القضائي، عرض مقدم في إطار الندوة المنظمة من طرف الودادةة الحسنية للقضاة -479 

 .2008مارس  28البيضاء، بمناسبة المؤتمر الثالث عشر للملموعة اإلفرةقية لالتحاد العالمي للقضاة، الدار 

 عبد المليد غميلة، مبدأ األمن القانوني وضرورة األمن القضائي، مرجع سابق. -480 

 عبد المليد غميلة، مبدأ األمن القانوني وضرورة األمن القضائي، نفس المرجع. -481 

 .23محمد اإلدرةسي المشيشي العلمي، مرجع سابق، ص -482 

 .22العلمي، نفس المرجع، صمحمد اإلدرةسي المشيشي  -483 

 .30، 29، 28محمد اإلدرةسي المشيشي العلمي، نفس المرجع، ص -484 

" تحدث للنة وطنية للتتبع والتنسيق تضطلع، على الخصوص، بتتبع عملية إحداث المقاوالت  88.17من القانون  10جاء في إطار المادة -485 

دارات والهيائات المعنية بها وتقييم سير عمل المنصة اإللكترونية، وتقدةم اقتراحات بطرةقة إلكترونية، ومواكبتها وتنسيق تدخل مختلف اإل

 بغرض الرفع من جودة الخدمات التي تقدمها، وتطوةر عملها".

 .396(، ص2000مارس 9) 4776جرةدة رسمية عدد -486 

 أعاله، ما 3ية الصناعية والتلارةة، عمال بأحكام المادة المشار إليه أعاله " ةعهد إلى المكتب المغربي للملك 13.99من القانون  4المادة -487 

 :ةلي

ألحكام القانون المتعلق بحماةة الملكية الصناعية؛ ية وتسليلها وتسليمها ونشرها وفقتلقي الطلبات المتعلقة بسندات الملكية الصناع 
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ر، أقر عدة عقوبات يف مواجهة املهنيني املخلني مبقتضيات القانون املتعلق مبهنة وكالء األسفا 11.16كام أن القانون 

 .488املذكور، كام نص عىل رضورة تطبيق مقتضيات قانون حامية املستهلك، وأوكل الرقابة ألجهزة خاصة

، الذي كان قد انعقد مبراكش مؤخرا، قد أقر عدة آليات مؤمتر العدالة واالستثامروتجدر اإلشارة يف هذا اإلطار إىل أن 

حور ميف سبيل الحد من املخاطر التي قد ترتتب عىل الوسائل التكنولوجية، وذلك من خالل عدة توصيات بخصوص 

 ه تدير، بالنظر إىل أهميته يف التغلب عىل املعيقات التي تواجتوظيف تكنولوجيا املعلوميات عىل مستوى قضاء األعامل

منظومات العدالة يف مختلف بلدان العامل؛ ومن أبرز هذه التوصيات رضورة استحضار متطلبات التحول الرقمي يف إعداد 

" ة التوقعيةالعدال"القوانني املوضوعية واإلجرائية ذات الصلة مبجال األعامل مع استرشاف إمكانية اعتامد لوغاريتامت 

 عمل واملعطيات ذات الطابع الشخيص؛ وأيضا اعتامد الحكامة الرقمية يف تدبريوتأثري ذلك عىل السلطة التقديرية للقايض 

املحاكم عرب شفافية الخدمات واإلجراءات القضائية واإلدارية التي تتم بصفة إلكرتونية، تحقيقا ملبتغى ال مادية اإلجراءات 

 . 489ل يف رهان إنجاح املحكمة الرقميةواملساطر، مع رضورة انخراط كافة الفاعلني يف مجال القضاء والقانون واألعام

 

 الخامتة :

ميكن القول أن املغرب قد سعى فعال إىل مالمئة ترشيعاته الوطنية مع مختلف التحوالت التكنولوجية ولعل ما يؤكد 

 ىلهذا النجاح هو التقرير األخري للبنك الدويل فيام يخص مؤرش مامرسة األعامل، حيث ارتقى باملغرب يف هذا اإلطار إ

عامليا متفوقا يف ذلك عىل العديد من الدول؛ واملغرب ال تقف طموحه يف هذا اإلطار حيث يسعى إىل بلوغ دائرة  53املرتبة 

 .2021االقتصاديات الخمسني األكرث جاذبية يف العامل وذلك سنة 

ذلك فالقانون  ة وغامضة، رغموعىل العموم، فإنه  ميكن القول أن العالقة بني القانون والتكنولوجيا، تبقى عالقة مبهم

يبقى يف حاجة دامئة إىل التكنولوجيا من أجل مسايرة مختلف املستجدات، كام أن التكنولوجيا يف حاجة ماسة إىل القانون؛ 

غري أن انخراط القانون يف التغري واملالمئة مع هذه التحوالت يتعني أال يفقده غايتة ووظيفته العملية والواقعية والتي تتجىل 

 . يف تحقيق مبدأ األمن القانوين

  

                                                           

يدات المعدلة لها أو بالتشطيبات المتعلقة بها، والعمل على تلقي تصارةح التقييد في السلل التلاري، سواء تعلق األمر بالتسليالت أوالتقي

 ؛4التلارة المتعلق بمدونة 15.95التلاري المركيي اإللكتروني وفق أحكام القانون رقم  تقييدها في السلل

،ظمتها المعلوماتية الخاصة بهاقصد القيام مباشرة أو عبر أن تمكين اإلدارات والهيئات المعنية من الولوج على المنصة اإللكترونية المذكورة 

التقييدات الالحقة المتعلقة بها في السلل التلاري  ضمن ملال اختصاصها، فيما ةخص إحداث المقاوالت ومواكبتها، وإنلاز باإلجراءات المندرجة

 ي؛..............."اإللكترون

القضائية، ةؤهل للبحث عن المخالفات ألحكام هذا القانون  والتي جاء فيها " عالوة على ضباط الشرطة  11.16من القانون  32المادة -488 

 ومعاةنتها األعوان المحلفون والمنتدبون خصيصا لهذا الغرض من لدن اإلدارة المختصة".

 .8إعالن مراكش، حول العدالة واالستثمار: الرهانات والتحدةات، ص-489 
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 -دراسة يف ضوء االجتهاد الفقهي والعمل القضايئ املغريب والفلسطيني-حدود سلطة املشغل يف تقدير أخطاء األجري الجسيمة غري املنصوص عليها قانونا 

 

 حدود سلطة المشغل في تقدير أخطاء األجير الجسيمة غير المنصوص عليها قانونا

 -دراسة في ضوء االجتهاد الفقهي والعمل القضائي المغربي والفلسطيني- 

 

 
 باحث بسلك الدكتوراه في العلوم القانونية

 جامعة محمد الخامس)الرباط(–كلية الحقوق اكدال 

 

 :املقدمة

؛ يشكل الخطأ التأديبي والعقوبة التأديبية، وبالتايلالخطأ : تقوم السلطة التأديبية للمشغل عىل عنرصين أساسيني

 الذي يرتكبه األجري داخل املؤسسة الشغلية أساس املسؤولية التأديبية، مثله مثل الجرمية التي تعترب أساس املسؤولية الجنائية

 .490والخطأ التقصريي أساسا للمسؤولية املدنية

ة للخطأ التأديبي، وهكذا برزت مجموعة من التعريفات الفقهي وقد تحاشت مختلف الترشيعات العاملية إعطاء تعريف

للخطأ التأديبي، حيث عرفه أحد الفقه بكونه مخالفة األجري للقوانني والنظم املعمول بها يف املؤسسة املستخدمة يف املجالني 

 .492تى ولو مل تكن مكتوبة، كام عرفه آخر بأنه إخالل األجري بواجبه املهني أو بقواعد املقاولة ح491املهني والتنظيمي

لكن ليس أي خطا يرتكبه األجري يخول الحق للمشغل بفصله، بل يقترص األمر عىل الخطأ الجسيم املرتكب من قبل 

، كام 493األجري، والذي عرفه أحد الفقه بكونه الفعل الذي يحدث الرضر باملقاولة أو بالشغل أو بأجري أخر مبناسبة الشغل

صادر عن األجري الذي يتعذر معه استمرار عالقة الشغل ولو بصفة مؤقتة نظرا لعدم االستقرار الذي وصفه آخر بأنه السلوك ال

 . 494قد يرتتب عىل تواجد األجري داخل املؤسسة

ويالحظ يف هذا السياق اكتفاء أغلب الترشيعات االجتامعية بإيراد مناذج لألخطاء الجسيمة، ميكن للمشغل االهتداء 

 .الفصل، كام ميكنه القياس عليها يف أخطاء غري منصوص عليها قانونابها لتطبيق عقوبة 

من  40من مدونة الشغل املغربية، وكذلك الفلسطيني يف املادة  39وهو النهج الذي سار عليه املرشع املغريب  يف املادة 

ري، ميرسا إمكانية فصل األج( صاحب العمل)قانون العمل الفلسطيني، حيث أوردتا مجموعة من الحاالت املخولة للمشغل 

بذلك األمر عىل القضاء يف التقرير بشأن وقوع التعسف من عدمه، لكن تلك الحاالت وردت عىل سبيل املثال ال الحرص، 

                                                           
 .3، ص2001المطبوعات اللامعية، الليائر،  سعيد طربيت، سلطة المستخدم في تسرةح العمال تأدةبيا، دةوان 490

 .13،ص2006، 14دنيا مباركة، ضمانات توقيع العقوبات التأدةبية في ظل مدونة الشغل اللدةدة، مللة القصر، العدد  491

492 Tessier Bernard, droit du travail-relation individuelles, Litec, paris, 2eme édition, 1992, p382 

 .165،ص .2003، 1، عالقة الشغل بين تشرةع الشغل ومشروع مدونة الشغل، مطبعة دار القلم، الرباط، طقاويمحمد الشر 493

 .40،ص2007، سنة 109حسن هروش، الرقابة القضائية على السلطة التأدةبية للمشغل، مللة المحاكم المغربية، عدد  494
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وبناء عىل ما سبق حري بنا  التساؤل حول  .ما يخول للمشغل إمكانية تقدير أخطاء جسيمة أخرى غري منصوص عليها قانونا

االعتامد عليها يف اعتبار سلوك األجري خطأ جسيام موجبا للفصل يف الحاالت الغري منصوص عليها األسس التي ميكن 

 قانونا؟

، (الفقرة األوىل)أن استجالء تلك األسس، يقتيض منا وضع معايري لتقدير أخطاء األجري الغري منصوص عليها قانونا 

 (.الفقرة الثانية)التأديبية  وكذا التنصيص عىل إخراج بعض األفعال من دائرة تلك األخطاء

  معايري تقدير األخطاء التأديبية الغري منصوص عليها قانونا: الفقرة األوىل

تكتيس هذه املعايري أهمية كربى يف رسم حدود سلطة املشغل يف تقدير األخطاء التأديبية، والحيلولة دون التعسف 

 ية الجاري بها العمل، وكذا العمل القضايئ املتعلق بنزاعاتيف مواجهة األجري، وقد تم استخالصها من النصوص القانون

 (.ياثان)، ثم معايري ذاتية (أوال)الشغل الفردية، وهنا ميكن التمييز يف هذه املعايري، بني معايري موضوعية 

 املعايري املوضوعية: أوال

العنرص األول إخالل األجري بأحد التزاماته الجوهرية أو قيامه بسلوك مخل : تنحرص هذه املعايري يف ثالثة عنارص

، والعنرص "ب"أما العنرص الثاين فيتمثل بارتباط الخطأ التأديبي بالعمل ، "أ"باألخالق أو اآلداب العامة داخل املؤسسة 

 ".ج"الثالث حصول الرضر نتيجة ارتكاب الخطأ 

 :رية أو قيامه بسلوك مخل باألخالق أو اآلداب العامةإخالل األجري بأحد التزاماته الجوه (أ

الشك أن األجري، كام له حقوق فإن عليه واجبات والتزامات تجاه املشغل، وقد تكون هذه االلتزامات نابعة من 

 .، أو عقد الشغل، أو القانون الداخيل أو االتفاقية الجامعية495القانون

حتى يعتد بها عنرصا من عنارص تحقق الخطأ الجسيم، وهذا ما أكده  هذا ويتعني أن تكون هذه االلتزامات جوهرية

ب من قانون /28مبناسبة تفسريه للحالة الثانية من حاالت األخطاء الجسيمة، املنصوص عليها مبقتىض املادة  496أحد الفقه

ات املرتتبة الوفاء بااللتزاملصاحب العمل فصل العامل دون إشعار إذا مل يقم العامل ب" العمل األردين، حيث جاء فيها بأنه

 ".عليه مبوجب عقد العمل

واآلداب العامة داخل املؤسسة الشغلية،  497ومن بني عنارص الخطأ التأديبي أيضا، قيام األجري بسلوك مخل باألخالق

سن حوذلك ألن املؤسسة الشغلية تفرض عىل العاملني بها قواعد التحيل بالسلوك الحسن والصفات الحميدة، حفاظا عىل 

 .سري النظام داخلها

                                                           
وما بعدها  20نصت مدونة الشغل المغربية على عدة التيامات ةقع على األجير تنفيذها والتقيد بها، من بين هذه االلتيامات ما تضمنته المواد  495

و 33من مدونة الشغل المغربية. كما أن المشرع الفلسطيني أشار إلى عدةد االلتيامات التي تقع على عاتق األجير من بينها ما ورد في المواد 

 من قانون العمل الفلسطيني. 34

 .290، ص2004سيد محمود رمضان، الوسيط في شرح قانون العمل وقانون الضمان االجتماعي، دار الثقافة للنشر والتوزةع، عمان، األردن،  496

 قيات المهنة".من مدونة الشغل المغربية على أنه" ةمتثل األجير للنصوص المنظمة ألخال 21تنص الفقرة األخيرة من المادة  497
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وتطبيقا لهذا املعيار، أقرت محكمة االستئناف يف أغادير يف أحد قراراتها بتكييف فعل األجري املخل بالحياء والرشف 

وحيث أن " :واآلداب العامة بكونه خطأ جسيام موجبا للفصل بدون تعويض أو أجل إخطار، وعللت قرارها بالحيثية التالية

من املدونة وردت عىل سبيل املثال ال الحرص، وحيث الحظت املحكمة أن األجرية مل تطالب  39 املادة األخطاء الواردة يف

بالذهاب إىل املرحاض لتحل أجرية محلها يف العمل وقامت بالتبول يف إناء مبكان العمل داخل محطة التلفيف ويف ذلك 

اكن املخصصة لذلك، وإخالل بالحياء واألخالق والرشف عدم احرتام لحرمة التعاونية وملكان العمل بعدم استعامل األم

مام يكون معه ما اقرتفته األجرية يعترب خطأ ...واآلداب العامة واملساس بأمانة النظافة املوضوعة عىل عاتق املشغلة

 .498"جسيام

نه ومبوجب أ  ويف هذا الصدد، جاء أيضا يف قرار ملحكمة النقض "حيث تبني صحة ما نعته الوسيلة عىل القرار، ذلك

من مدونة الشغل يكون األجري مسؤوال يف إطار شغله عن فعله...، وهو ما يفيض إىل مساءلته عن كل ترصف  20املادة 

غري الئق يصدر منه داخل مقر العمل، وبرصف النظر عن ضحية هذا الترصف، سواء كان زميال له أو رئيسه أو من حكم 

دعوة أن الطاعنة أبرمت بروتوكول اتفاق مع الرشكة امل -ودون نفي املطلوب -الثابت الرئيس، وكام هي الحال يف النازلة، إذ 

)موركن( يف شخص مسريها.... قصد العمل سويا، ونظرا لكون الربوتوكول يهم املطلوب، فقد طلبت منه رئيسته التوقيع 

ر به، فيكون ما صدر منه من سب أق عليه، وهو ما رفض القيام به موجها عبارات سب للشخص املذكور بدعوى أنه استفزه،

وإن مل يوجه إىل رئيسته مبارشة، إخالال بضوابط الشغل وأخالقياته، ما دام قد حصل داخل مقر العمل وبحضور الرئيسة، 

وفيه مساس بها وإن بشكل غري مبارش، فهو بذلك يعد خطأ يساءل عنه، والقرار ملا اعترب أن السب مل يوجه إىل أحد مسؤويل 

رة، وأن الشخص الذي كان ضحية السب ليس من ضمنهم، وأن هذا األخري هو من استفز املطلوب، وخلص إىل أن اإلدا

من مدونة  39واقعة توجيه السب ملسؤويل اإلدارة غري ثابتة، وأن ذلك ال يعد خطأ جسيام، يكون قد أساء تطبيق املادة 

 .499الشغل، وهو ما يوجب نقضه وإبطاله"

 :بالعملارتباط الخطأ  (ب

يقتيض هذا املعيار، تعلق خطأ األجري بالشغل، فاألصل أنه ال عقوبة إال عىل املخالفات املتصلة بالعمل، سواء وقعت 

داخل أماكن العمل أو خارجها، وعليه؛ فإنه ال يحق للمشغل تكييف أفعال األجري املرتكبة خارج أوقات العمل والتي ال صلة 

ية، ألنها ال تخضع لرقابة املشغل وسلطته التأديبية، ما من شأنه أن يحد من سلطة املشغل لها بالشغل بكونها أخطاء تأديب

 .500يف مالحقة ومتابعة أجرائه خارج أوقات العمل، وتأديبهم من أجل أفعال ال صلة وال عالقة لها بالشغل

ذي متارسه الرشكة النشاط الأن األجري بتأسيسه رشكة منافسة تقوم بنفس "وقد اعترب قضاء املجلس األعىل املغريب 

املؤجرة له يكون أخل مبا التزم به يف عقد الشغل من عدم إفشاء واستخدام الوسائل واألساليب الخاصة املستعملة من طرف 

                                                           
. أشار إليه عبد القادر بوبكري، 150/11، في الملف االجتماعي عدد 21/10/2011الصادر بتارةخ  1860قرار محكمة االستئناف باكادةر رقم  498

ل، كلية حدود سلطة التأدةبية للمشغل في ضوء مدونة الشغل دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد األو

 .51-50.،ص2012/2013الحقوق، وجدة 

، منشور بمؤلف عمر أزوكار "قضاء محكمة النقض في 1285/5/1/2010في الملف االجتماعي عدد  29/03/2012، صادر بتارةخ 617قرار عدد  499

 ةليها. وما 308: ص 2014مدونة الشغل"، مطبعة النلاح اللدةدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى، الليء الرابع، 

 .51عبد القادر بوبكري، مرجع سابق،ص 500
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وعموما، فإن تقدير مدى ارتباط فعل . 501"هذه األخرية ويشكل مخالفة لهذا االلتزام خطأ جسيم يربر طرده من العمل

 .عدمه، يبقى خاضعا لرقابة قضاء املوضوعاألجري بالشغل من 

 :تحقق عنرص الرضر (ج

يستفاد من هذا العنرص، أن املشغل ال ميكنه تكييف فعل األجري بكونه خطأ تأديبيا إال إذا ترتب عنه رضر أو خسارة 

م، لخطأ جسي ، عىل رضورة التمسك بوجود خسارة أو رضر نتج عن ارتكاب األجري502للمشغل، ويف هذا اإلطار أكد أحد الفقه

 .ويف حالة عدم ثبوت رضر للمشغل من جراء خطأ األجري، فال ميكن القول بوجود خطأ جسيم

من قانون  40من مدونة الشغل املغربية و 39هذا ويالحظ من خالل بعض حاالت األخطاء الجسيمة الواردة يف املادتني 

، بخالف لتحقق الخطأ الجسيم املوجب للفصل بدون تعويضالعمل الفلسطيني، أن املرشع كرس مبدأ ارتباط الخطأ بالرضر 

 .حاالت أخرى أوردتها املواد السالفة الذكر فإنها ال ترتبط بحدوث الرضر، كتعاطي املخدرات أو السكر العلني

وأعتقد أنه يتعني توفر عنرص الرضر لتحقق الخطأ التأديبي، خصوصا يف حاالت األخطاء الخارجة عن النص القانوين، 

 .ذلك من أجل تقييد سلطة املشغل بعدم إيقاع عقوبة فصل تأديبية ذات طابع تعسفيو 

ومام تجدر اإلشارة إليه أن تأخر األجري يف القيام بالعمل املكلف به من طرف املشغل ال يعترب رفضا منه القيام به، 

، 503التأخري يثبت املشغل ترضره من ذلكوبالتايل ال يشكل خطأ جسيام مربرا التخاذ العقوبة التأديبية ضده، وذلك ما مل 

كام أن امتناع األجري عن القيام بعمل معني وقيامه بعمل آخر يف نفس الوقت، ال يعترب هو اآلخر خطأ جسيام، وبالتايل ال 

 ميكن اعتباره مربرا لفصله عن عمله.

من مدونة الشغل، فإن القرار  39 وهذا ما أكدته محكمة النقض يف قرار لها جاء فيه: "بالنسبة لخرق مقتضيات املادة

املطعون فيه أجاب عن ذلك مبا ييل: "وحيث إن ما استخلصته املحكمة من مالبسات القضية ومام راج بجلسة البحث أن 

األجري وإن كان قد رفض القيام باملهمة املتمثلة يف تركيب أجهزة الخزن بغض النظر عام إذا كانت هذه املهمة تدخل يف 

، فإنه يف تلك األثناء مل يكن متوقفا عن عمله أو ال ينجز أي شغل، بل كان يقوم مبهمة أخرى وهي تركيب اختصاصه أم ال

                                                           
 ، غير منشور.150/11، في الملف االجتماعي عدد 21/10/2011، الصادر بتارةخ  1860قرار محكمة االستئناف بأكادةر رقم  501

 .170-169ص، 2004أحكام عقد الشغل، مطبعة أمنية، الرباط،  -65.99القانون رقم -، مدونة الشغل اللدةدة الحاج كوري 502

جاء في قرار لمحكمة النقض "إن الثابت لقضاة الموضوع من خالل شهادة الشاهدةن المستمع إليهما من قبل المحكمة االبتدائية أن المطلوب  503

شكل ء، مما ال ةقد تأخر في نقل بضاعة أحد اليبائن إلى المطار، فبدال من نقلها على الساعة الثامنة صباحا، قام بنقلها على الساعة الثالثة مسا

من مدونة الشغل، خالفا لما ورد بالوسيلة  39خطأ جسيما ةتمثل في رفض إنلاز شغل من اختصاصه عمدا وبدون مبرر كما تنص على ذلك المادة 

إطار الثانية، وهذا ما جعل المحكمة المطعون في قرارها، في ظل خلو الملف من حصول ضرر للطالبة وكونها قد فقدت أحد زبنائها، وفي 

سلطتها التقدةرةة في تقدةر جسامة الخطأ والتي ال رقابة عليها من قبل محكمة النقض إال من حيث التعليل أن الفعل المنسوب للمطلوب ال 

ةرقى إلى درجة الخطأ اللسيم، واعتبرت عقوبة الطرد غير مبررة، وأنه كان على المشغلة توقيع عقوبة أقل من ذلك، ما ال ةشكل تناقضا في 

، 978 دعليل القرار خالفا لما ورد بالوسيلة الثالثة، والذي ةبقى مرتكيا على أساس فيما انتهى إليه، ولكون ما بالوسائل ال سند له، "قرار عدت

، منشور بمؤلف عمر أزوكار "قضاء محكمة النقض في مدونة الشغل"، 1497/5/1/2010في الملف االجتماعي عدد  24/05/2012صادر بتارةخ 

 وما ةليها. 118، ص  2013النلاح اللدةدة، الدار البيضاء، الليء األول، طبعة أولى، مطبعة
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محرك آلة... وذلك بإقرار املشغلة وأكدها الشاهدان يف جلسة البحث".... مام يبقى معه القرار املطعون فيه غري خارق 

 .504ري أساسللمقتىض املستدل به ومرتكزا عىل أساس، والوسيلة عىل غ

لكن " :وكرس قضاء املجلس األعىل مبدأ حامية مصالح املؤسسة، وعدم اإلرضار بها، حيث جاء يف أحد قراراته ما ييل

حيث إنه من الثابت من محرض املعاينة املنجز من طرف العون القضايئ، أن الطالب قد شارك مع مجموعة من العامل يف 

ىل توقيف نشاطها وحال دون مواصلة باقي العامل  لعملهم ألن املطلوبة وإن كانت اعتصام مبقر الرشكة املطلوبة مام أدى إ

قد توقفت عن أداء أجور العامل ملدة معينة، وأن من حق العامل مامرسة اإلرضاب من أجل أداء أجورهم، فإن هذا اإلرضاب 

ربرا للطرد، يا ويشكل خطأ جسيم موالذي كان يف شكل اعتصام وما ترتب عنه من مساس بحرية باقي العامل يعترب تعسف

 . 505..."وهو ما انتهى إليه القرار وعن صواب

 املعايري الذاتية: ثانيا

إن تحقق الخطأ التأديبي، الذي يستحق معه األجري الفصل من عمله بدون تعويض، يقتيض باإلضافة إىل املعايري 

 ".ب"ه ، ونيت"أ" سا يف الوضعية املهنية لألجرياملوضعية السابق ذكرها، مراعاة املعايري الذاتية واملتمثلة أسا

 :الوضعية املهنية لألجري (أ

يقتيض هذا املعيار مراعاة صفة األجري وأقدميته داخل املؤسسة الشغلية، فهذه األخرية تتضمن أربعة أصناف من 

يف تكييف األخطاء ، وتبعا لذلك يجب التمييز بني هذه األصناف 506العامل واملستخدمون واألطر وأشباههم: األجراء

التأديبية، فطبيعة الخطأ ال تكون واحدة بالنسبة ملجموعة من األفعال املشابهة، وذلك حسب ما إذا كان مرتكبها إطارا أو 

 .507مستخدما أو عامال، فآثار الخطأ الذي يرتكبه اإلطار أقوى من آثار الخطأ الذي يرتكبه املستخدم أو العامل

ان مندوبا لألجراء أو نقابيا، يكون يف حالة متابعة ومراقبة شديدة من املشغل، فهذا األخري كام أن ممثل األجراء سواء ك

 .508قد يتحني دامئا فرصة االنتقام منه، مام يستدعي التشدد يف مراقبة تكييف أفعاله بكونها أخطاء تأديبية

ف من جسامته، فكلام طأ التأديبي للتخفيأما بالنسبة ألقدمية األجري، فيتعني أيضا أخذها بعني االعتبار يف تكييف الخ

قىض األجري مدة طويلة باملؤسسة، وكان دامئا حسن سلوك وعايل األخالق مطيعا ألوامر رئيسه، فإن خطأه بالرغم من 

 .509جسامته، يعد خطأ عاديا ال يربر طرده، إال إذا وصل هذا الخطأ حد من الفداحة يستحيل معها استمرارية العالقة الشغلية

                                                           
، أورده عمر أزوكار، قضاء محكمة النقض في مدونة 93/5/1/2011في الملف االجتماعي عدد  01/12/2011، صادر بتارةخ 1654قرار عدد  504

 وما ةليها. 164.ص:  2013طبعة أولى،الشغل، مطبعة النلاح اللدةدة، الدار البيضاء، الليء األول، 

، أورده عبد القادر بوبكري، مرجع سابق، 735/5/1/2006، في الملف االجتماعي عدد 24/01/2007بتارةخ  75قرار المللس األعلى عدد  505

 .156ص

 من مدونة الشغل المغربية 14راجع المادة  506

 54عبد القادر بوبكري، مرجع سابق،ص 507

مدونة الشغل المغربية على أنه" ةلب أن ةكون كل إجراء تأدةبي، ةعتيم المشغل اتخاذه في حق مندوب األجراء، أصليا من  457تنص المادة  508

ى، أو ركان أو نائبا، موضوع مقرر، ةوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل، إذ كان هذا اإلجراء ةرمي إلى نقل المندوب أو نائبه من مصلحة ألخ

 إلى توقيفه عن شغله، أو فصله عنه". من شغل إلى آخر، أو

 .80، ص1992محمد الكشبور، التعسف في إنهاء عقد الشغل، مطبعة النلاح اللدةدة، الدار البيضاء  509
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إن محكمة املوضوع بعدما الحظت أن : "أخذ املجلس األعىل املغريب بهذا املعيار يف أحد قراراته الذي جاء فيه وقد

من  6عاما كانت عىل صواب حني اعتربت استنادا عىل مفهوم مقتضيات الفصل  17املدعي كان يعمل بالرشكة املغربية منذ 

 .510"ستوجب الطرد ملجرد عدم تسلم مفاتيح السيارة، إن املدعي مل يقم بأعامل خطرية ت23/10/1948قرار

ألجري يف إضفاء أو إبعاد صفة الجسامة عن الخطأ املنسوب له، وهو ما اويف قرار آخر يستند فيه القضاء عىل سلوك 

ألجري ال يرقى اأشار إليه قضاء املجلس األعىل يف أحد قراراته الذي أيد فيه ما ذهب إليه القرار االستئنايف، بكون ما قام به 

إىل درجة الخطأ الجسيم الذي يستوجب الفصل، خصوصا مع إفادة ممثل الرشكة بأن األجري مل يسبق له أن تنازع مع 

 .511اإلدارة

ن قسم ال يعترب من األخطاء الفادحة قيام األجرية املسؤولة ع"ويف نفس االتجاه قضت محكمة التعقيب التونسية بأنه 

ملكها، لبيعها لحسابها الخاص يف ذلك القسم، باعتبار أن تلك العاملة كانت معروفة بتفانيها  البيوعات بعرض أشياء عىل

 .512"سنة مل ترتكب خاللها أي خطأ، كام أنها متحصلة عىل وسام الشغل 35وإخالصها يف العمل طيلة 

يلة حياته بحسن سلوكه ط وأعتقد أن هذا التوجه القضايئ، تقتضيه قواعد العدل واإلنصاف، ذلك أن األجري الذي عرف

 .املهنية، وحصل أن ارتكب خطأ مهنيا، ال يسوغ طرده بسبب هذا الخطأ، إذ مل يرتتب عنه رضر كبري للمقاولة

 نية األجري (ب

، عىل رضورة مراعاة نية األجري يف الخطأ املرتكب، وما إذا كان متعمدا أو ال، أو نتيجة إهامل 513يركز جانب من الفقه

طأ األجري عمديا يخل بالسري العادي للمؤسسة ويعرضها إىل خطر محدق، فإن ذلك يربر فصله بدون فإذا كان خ. فادح

تعويض، أما إذا كان األجري قد ارتكب الخطأ بحسن نية، ودون قصد إحداث الرضر باملقاولة، مع عدم ثبوت أي إهامل فادح 

 .يف حقه، فال ينبغي متابعته من أجل الخطأ التأديبي املوجب للفصل

ويف نفس اإلطار، تجب مراعاة ظروف األجري الشخصية والتي قد تكون سببا يف ارتكابه للخطأ، حيث تعتمد كظرف 

ة التي يف حق مدير الرشك "اسكت"هكذا؛ مل يعترب القضاء مثال تلفظ األجري بكلمة . 514مخفف لتكييف الخطأ بكونه يسريا

 يشتغل فيها مبثابة سب لهذا األخري، وبالتايل ال يرقى فعله هذا إىل درجة الخطأ الجسيم املربر لفصله دون تعويض.

"لكن، حيث إنه وخالفا ملا تدعيه الطاعنة من كون القرار املطعون فيه ناقص التعليل ومل وجاء يف قرار ملحكمة النقض 

فإنه ملا اعترب أن تفوه املطلوب بكلمة اسكت يف حق املدير ال ترقى إىل درجة الخطأ الجسيم مبفهوم يجب عىل دفوعاتها، 

                                                           
 -، أورده الحاج الكوري، مدونة الشغل اللدةد39091، في الملف االجتماعي عدد 28/01/1974قرار الغرفة االجتماعية بالمللس األعلى بتارةخ  510

 .276أحكام عقد الشغل، مرجع سابق، ص 65-99القانون رقم

، الفصل التعسفي ، أوردته بشرى العلوي136/1/5د ، في الملف االجتماعي عد04/05/2005، الصادر بتارةخ 479قرار المللس األعلى عدد  511

 .101، ص.2007، دار النشر المغربية، الدار البيضاء -دراسة ميدانية ودليل للعمل القضائي-لألجير على ضوء العمل القضائي 

ية لدور القاضي في النياعات ، أورده النوري فرةد، القاضي وقانون الشغل، محاولة تحليل08/06/1981بتارةخ  6086قرار تعقيب مدني عدد  512

 .40الشغلية، منشورات غرف عياش، تونس،دون ذكر تارةخ نشر، ص

 .125، ص2005عبد العيةي العتيقي، القانون االجتماعي المغربي وفق مدونة الشغل، مكتبة المعارف اللامعية، الرباط  513

 .55ص عبد القادر بوبكري، مرجع سابق، 514
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من مدونة الشغل، بناء عىل أن شهود الطرفني كلهم أكدوا عىل أنه مل يتفوه بغري هذه الكلمة، وليس بامللف ما  39الفصل 

ى الرؤساء، وكذا االنضباط يف العمل والسب والشتم، مام يبقيثبت األخطاء التي نسبتها الطاعنة لألجري من عدم احرتام 

  .515معه القرار املطعون فيه معلال تعليال سليام والوسيلة عىل غري أساس"

 بعض األفعال الخارجة عن دائرة األخطاء التأديبية: الفقرة الثانية

العمل نفوذه  األجري، حتى ال يستغل صاحبسعى املرشع االجتامعي إىل وضع حدود لسلطة املشغل التأديبية يف فصل 

ويتعسف يف فصل أجرائه، مام يحقق نوعا من التوازن بني طريف عالقة العمل، وتعزيزا لحامية حق األجراء يف استقرار 

عملهم واستمراره، وإزالة للبس الذي قد يصاحب بعض األفعال الصادرة عن األجري، فإن الترشيعات العملة اعتربت مجموعة 

تناول ويف سياق حديثنا عن هذه األعامل، فإننا سن. األفعال التي يقوم بها األجري ال تشكل أخطاء جسيمة تربر فصلهمن 

 ".ثانيا" ، ثم األعامل الصادرة عن األجري تحت تأثري املشغل "أوال"األعامل اإلرادية الصادرة عن األجري 

 أعامل إرادية صادرة عن األجري: أوال

تقييدا لسلطة املشغل يف تكييف األخطاء التأديبية، أورد املرشعان االجتامعيان املغريب والفلسطيني بعض األفعال التي 

 .516من قانون العمل الفلسطيني 39من مدونة الشغل املغربية و 36ال يجوز وصفها باألخطاء التأديبية، وذلك يف املواد 

ا، ن إنهاء عقد األجري بسبب نشاطه النقايب أو تصديه لتمثيل العامل يف نقابه مويستفاد من املواد املشار إليها أعاله، أ 

أو مقاضاته لصاحب العمل بسبب خرقه القانون، يعد إنهاء تعسفيا للعقد يستحق العامل تعويضا عنه، ويالحظ عدم االقتصار 

ة التي يقوم بها كذلك األنشطة النقابي عىل النشاط النقايب الذي يقوم به األجري داخل املؤسسة الشغلية فقط، بل شملت

 .األجري خارج العمل، وسواء كان هذا النشاط ضد صاحب العمل أو أي جهة أخرى

                                                           
، منشور بمؤلف عمر أزوكار "قضاء محكمة النقض 1784/5/1/2010في الملف االجتماعي عدد  06/09/2012 ، صادر بتارةخ1722قرار عدد  515

 وما ةليها. 110، ص: 2013في مدونة الشغل"، الليء األول، مرجع سابق، 

 قوبات التأدةبية أو للفصل من الشغل:من مدونة الشغل المغربية  أنه:" ال تعد األمور التالية من المبررات المقبولة التخاذ الع 36تنص المادة  516

 االنتماء النقابي أو ممارسة مهمة الممثل النقابي -1

المساهمة في أنشطة نقابية خارج أوقات الشغل، أو أثناء تلك األوقات، برضى المشغل أو عمال بمقتضيات اتفاقية الشغل اللماعية  -2

 أو النظام الداخلي

 األجراء، أو ممارسة هذه المهمة، أو ممارستها سابقاطلب الترشيح لممارسة مهمة التدرةب مندوب  -3

 تقدةم شكوى ضد المشغل، أو المشاركة في دعاوى ضده، في نطاق تطبيق مقتضيات هذا القانون -4

 العرق، أو اللون، أو اللنس، أو الحالة اليوجية....... -5

 اخل المقاولة.اإلعاقة، إذا لم ةكن من شأنها أن تحول دون أداء األجير المعاق لشغل ةناسبه د -6

من قانون العمل الفلسطيني تنص أنه:" ال ةمكن اعتبار الحاالت التالية بوجه الخصوص من األسباب الحقيقية التي تبرر إنهاء العمل  39أما المادة 

 من قبل صاحب العمل:

 بموافقة صاحب العمل االنخراط النقابي أو المشاركة في أنشطة نقابية خارج أوقات العمل، أو أثناء العمل إذا كان ذلك -1

 إقدام العامل على طلب ممارسة نيابة تمثيلية عن العمال، أو كونه ةمارس هذه النيابة حاليا أو ممارسها في الماضي -2

إقدام العمل على رفع قضية أو مشاركته في إجراءات ضد صاحب العمل بإدعاء خرق مقتضيات القانون، وكذلك تقدةمه لشكوى أما  -3

 لمختصة.الهيئات اإلدارةة ا
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ويتضح أيضا أن املرشع االجتامعي كفل الحامية للقيادات النقابية، حيت قرر عدم اعتبار مامرسة نيابة متثيلية عن 

ة، وممثيل وبذلك يكون قد أسبغ للقيادات النقابي. عقد العمل من طرف املشغلالعامل من املربرات املرشوعة والكافية إلنهاء 

 .517العامل الذين لديهم دور نقايب أو الرتشح النتخابات قيادية يف مجلس إدارة النقابات أو الهيئات اإلدارية

د حظرت املواد ، فق518ولتشجع العامل عىل مواجهة صاحب العمل يف حالة خرقه القانون، وحاميته من بطشه وتعسفه

املشار إليها أعاله عىل صاحب العمل إنهاء عقد العمل ملجرد قيام العامل برفع قضية ضد صاحب العمل، أو مشاركته يف 

إجراءات قانونية بسبب مخالفة صاحب العمل القانون، أو تقدميه شكوى ضد مشغله أمام الهيئات اإلدارية املختصة، إذ إن 

حد األسباب فصل العامل سندا أل "ه إياه القانون، وقد أكدت محكمة النقض الفلسطينية أن العامل يستخدم بذلك حقا منح

 .519"، يعترب فصال تعسفيا2000لسنة  7من قانون العمل رقم  39الواردة يف املادة 

مدى من مدونة الشغل املغربية تثري التساؤل حول  36لكن غموض الصياغة التي جاءت بها الفقرة األوىل من املادة 

ورود هذه الحاالت عىل سبيل املثال أم عىل سبيل الحرص؟، حيث إن ظاهرها يوحي بأن األمر يتعلق بحاالت حرصية، 

، الذي اعترب بأن الفصل ال يكون مربرا كلام كان ناتجا عن مامرسة 520وذلك ما أثار حفيظة بعض الفقه االجتامعي املغريب

 .األجري لحق من حقوقه املضمونة قانونا

من قانون العمل الفلسطيني نصت  39حني أن املرشع الفلسطيني تجاوز هذا النقد كون الفقرة األوىل من املادة يف  

ال ميكن اعتبار الحالية التالية بوجه الخصوص من األسباب الحقيقية التي تربر إنهاء العمل من قبل صاحب "عىل أنه 

من قانون العمل الفلسطيني مل ترد عىل سبيل الحرص وإمنا عىل سبيل  39، مام يوحي أنه األفعال التي أوردتها املادة "العمل

 .املثال

من مدونة الشغل املغربية عىل  36صياغة جديدة للفقرة األوىل من املادة  521ويف هذا اإلطار، اقرتح أحد الفقه املغريب

ياغة من شأنها فهذه الص، ...."الشغلال تعد األمور التالية عىل الخصوص من املربرات املقبولة للفصل من " :نحو ما ييل

 .أن تضع حدا لكل التأويالت واالجتهادات التي من شأنها أن تؤثر عىل مبدأ الحامية الخاصة لألجري

ومن حسنات مدونة الشغل، أنها أخرجت انعدام الكفاءة املهنية لألجري، من حاالت األخطاء الجسيمة بعدما كان 

املتعلق بالنظام النموذجي امللغى، وبعدما أقرها  23/10/1948السادس من ظهري  منصوصا عليها كخطأ جسيم يف الفصل

، الذي -اليامحكمة النقض ح – القضاء كأحد األخطاء الجسيمة املوجبة للفصل بدون تعويض، كام يف قرار املجلس األعىل

غري أن القرار املطعون فيه اعترب أن تركيب أجزاء أربع حافالت بشكل مقلوب ال يشكل خطأ مربرا للطعن "جاء يف حيثياته 

املذكور، الذي جعل مثل هذا الخطأ الناتج عن عدم  6لعدم وجود أرضار جسيمة، مع أنه ذو تعليل فاسد ومخالف للفصل 

                                                           
 .352، ص 2017، راما لله، 1، إصدار الكلية العصرةة، ط-دراسة مقارنة-حسام عرفات، شرح قانون العمل الفلسطيني   517

 .172، ص2008، 1عبد العيةي خليفة، عقد العمل الفردي، المركي القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة، ط  518

 ، غير منشور.20/4/2015، الصادر بتارةخ 835/2012حكم محكمة النقض الفلسطينية في الدعوى الحقوقية رقم  519

(، مطبعة دار 1998عبد العيةي العتيقي، محمد الشرقاني، محمد القوري اليوسفي، دراسة تحليلة نقضيه لمدونة الشغل المرتقبة )مشروع 520

 .179.، مرجع سابق، ص1999، 1اللسور، وجدة، ط

 .179عبد العيةي العتيقي، محمد الشرقاني، محمد القري اليوسفي، مرجع سابق، ص 521
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ن حاجة للرد عىل رار املطعون فيه معرضا للنقض دو قبذلك يكون الالكفاءة مربرا للطرد بقطع النظر عن النتائج املرتتبة عنه، و 

 .522الوسيلة الثانية

فعدم الكفاءة املهنية مل يعد خطأ جسيام يربر الفصل بدون تعويض، غري أنه ميكن أن يكون سببا مربرا للفصل، مع 

، ما يعترب 523من مدونة الشغل املغريب 35 استحقاق األجري لكافة التعويضات املقررة قانونا، وذلك تبعا ملا نصت عليه املادة

خطوة إيجابية يف مسار تعزيز الحامية التي يقررها قانون الشغل لفائدة األجراء، ومظهرا بارزا من مظاهر القيود القانونية 

 .الواردة عىل السلطة التأديبية للمشغل

، 524االتأديبية، وذلك لكونه حقا دستوريويندرج اإلرضاب املرشوع أيضا ضمن األفعال التي تخرج عن دائرة األخطاء 

، وما يتبعه من وقف ملامرسة السلطة التأديبية 525من مدونة الشغل 32من املادة  6وأيضا لكونه يوقف عقد الشغل طبقا للبند 

 .بناء عىل ما جاءت به املادة السالفة الذكر

محتواه،  اب غري املرشوع، مام يفقد هذا الحقلكن يؤخذ عىل املرشع املغريب عدم متييزه بني اإلرضاب املرشوع واإلرض  

ويفتح الباب أمام املشغل ملتابعة املرضبني بارتكاب أخطاء جسيمة تحت ذريعة عدم مرشوعية اإلرضاب، وذلك ما جاء يف 

ان حقا إن اإلرضاب إن ك" :الذي قىض مبا ييل-محكمة النقض حاليا–أحد القرارات الصادرة عن املجلس األعىل املغريب 

رشوعا، فإن الغاية منه الدفاع عن حقوق مرشوعة للعامل، وإن اإلرضاب التضامني مع عامل تم توقيفه ال يهدف إىل م

مصلحة عامة للمرضبني ويشكل بالتايل عمال غري مرشوع، إن القرار املطعون فيه عندما اعترب أن اإلرضاب التضامني يشكل 

 . 526"مطابقا للقانونخطأ جسيام يستوجب الطرد من العمل يكون معلال و 

تجاوز النقض الحاصل يف الترشيع املغريب، من خالل تنصيصه عىل  67يف حني أن املرشع الفلسطيني يف املادة 

 .527الشكليات واإلجراءات التي يجب اتباعها من طرف األجري يك يكون إرضابه مرشوعا

وأضيف إىل أن املرشع املغريب وسع من أفعال األجري التي ال يجوز وصفها باألخطاء  التأديبية مقارنة بنظريه الفلسطيني، 

 -من قانون العمل 39مل يرش إليهام املرشع الفلسطيني يف املادة  -من مدونة الشغل املغربية حالتني 36حيث أضافت املادة 

عرق أو اللون أو الجنس، أو الحالة الزوجية، أو املسؤوليات العائلية أو العقيدة أو الرأي األوىل متمثلة  يف عدم اعتباره ال

                                                           
 21، ص2004محمد سعيد بناني، الرقابة القضائية للخطأ الفادح، الندوة الثالثة للقضاء االجتماعي، مطبعة دار السالم، الرباط، مارس 522

فصل األجير دون مبرر مقبول إال إذا كان المبرر مرتبطا بكفاءته أو بسلوكه في  من مدونة الشغل المغربية على أنه:" ةمنع 35تنص المادة  523

 "67و66، أو تحتمه ضرورة سير المقاولة في نطاق المادتين 39والمادة 37نطاق الفقرة األخيرة من المادة 

ةحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات بأن:" حق اإلضراب مضمون و 2011من الدستور المغربي لسنة  29تنص الفقرة الثانية من الفصل  524

 ممارسته".

 مدة اإلضراب....".-6من مدونة الشغل على أنه:" ةتوقف عقد الشغل مؤقتا أثناء..... 32تنص المادة  525

د ، منشور بالنشرة اإلخبارةة للمللس األعلى، العد651/99، في الملف االجتماعي عدد 14/03/2003بتارةخ  190قرار المللس األعلى عدد  526

 .38، ص2001السنة  9

ةلب توجيه تنبيه كتابي من قبل الطرف المعني باإلضراب أو اإلغالق إلى الطرف اآلخر  -1من قانون العمل الفلسطيني:" 67تنص المادة  527

في حال  -3افق العامة ةكون التنبيه قبل أربعة أسابيع في المر-2وإلى الوزارة قبل أسبوعين من اتخاذ اإلجراء موضحا أسباب اإلضراب أو اإلغالق 

ال ةلوز اإلضراب أثناء إجراءات النظر في  -4بالمائة من عدد العاملين في المنشأة على األقل.... 51اإلضراب ةكون التنبيه الكتابي موقعا من 

 ةترتب على عرض نياع العمل اللماعي على جهة االختصاص وقف اإلضراب. -5النياع اللماعي 
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السيايس، أو األصل الوطني أو االجتامعي، من األسباب املخولة لفصل األجري من عمله، والثانية متعلقة بعدم إمكانية فصل 

لكن عىل  .أداء األجري املعاق لشغل يناسبه داخل املقاولة املشغل لألجري نظرا إلعاقته، إذا مل يكن من شأنها أن تحول دون

ف سالفة الذكر، فإنه أشار إىل رضورة عدم .ع.من ق 39الرغم من عدم إشارة املرشع الفلسطيني لهذه الحاالت ضمن املادة 

 .لالتمييز بني مختلف الفئات يف قانون العمل وأكد عىل مبدأ املساواة كام سبق اإلشارة يف الباب األو 

وأشري إىل أن هذه املعايري املذكورة غري ثابتة، فأحيانا يتم اعتامدها، وأحيانا يتم استبعادها، وهذا ما يدفع إىل القول إن 

وضع معايري إطارية، أصبح رضورة ملحة، للتخفيف من االختالف بني املحاكم يف تقدير جسامة األخطاء الصادرة عن 

 .ض محاكم املوضوعاألجراء، ولتذليل الصعوبات التي تعرت 

  أعامل األجري الصادرة تحت تأثري سلوك املشغل: ثانيا

يتبّوأ سلوك املشغل دورا مهام يف وصف فعل األجري بكونه خطأ تأديبيا، ويتعني أال يساهم املشغل يف صدور الخطأ 

ب والجرح، ويتبني ويتبادالن الرض عن األجري، ليوصف بالخطأ التأديبي، مثال ذلك أن يتشاجر عامالن يف املؤسسة الشغلية 

 .528أن املشغل هو الذي أوقع بينهام، فهنا ال ميكن وصف ما قام به العامالن خطأ جسيام

إذ كثريا ما يحصل عىل أرض الواقع من تحايل صاحب العمل لإلفالت من حكم التعسف يف اإلنهاء والجزاءات  

 ء العقد من جانبه، إمنا يقوم بترصفات غري مرشوعة تدفع العامل إىلاملرتتبة عليه، بامتناعه عن اإلقدام مبارشة عىل إنها

ومن ثم فالفعل املعترب خطأ جسيم، قد يأتيه األجري كرد فعل عىل . 529إنهائه، بحيث يبدو العامل هو املنهي للعقد يف الظاهر

 .530سلوك املشغل أو مسئويل إدارة املقاولة اتجاهه

من  42من مدونة الشغل املغربية و 40ونظريه الفلسطيني هذا املعيار يف املواد وكرس املرشعان االجتامعيان املغريب 

من قانون العمل الفلسطيني السالفة الذكر من قانون العمل الفلسطيني  42نالحظ أن املادة ، ف531قانون العمل الفلسطيني

                                                           
 .82-81في إنهاء عقد الشغل، مرجع سابق، ،صمحمد الكشبور، التعسف  528

 353حسام عرفات، مرجع سابق، ص 529

 125عبد العيةي العتيقي، مرجع سابق، ص 530

من قانون العمل الفلسطيني أنه: " ةلوز للعامل ترك العمل بعد إشعار صاحب العمل مع احتفاظه بحقوقيه القانونية، بما  42تنص المادة  531

 ة، وما ةترتب له من حقوق، وذلك في أي من الحاالت اآلتية:فيها مكافأة نهاةة الخدم

تشغيله في عمل ةختلف في نوعه أو درجته اختالفا بينا عن العمل الذي اتفق عليه بمقتضى عقد العمل، إال إذا دعت الضرورة إلى ذلك،  -أ

 ولمدة مؤقتة منعا لوقوع حادث أو في حالة القوة القاهرة.

 تغيير مكان إقامته.تشغيله بصورة تدعو إلى  -ب

 الثبوت بتقرةر طبي صادر عن الللنة الطبية أن استمراره في عمله ةشكل خطرا على حياته. -ت

 اعتداء صاحب العمل أو من ةمثله، أو بسبه بالضرب أو التحقير أثناء العمل -ث

 عدم وفاء صاحب العمل بالتياماته تلاه العمل، رغم مطالبته بها كتابيا. -ج

نة الشغل المغربية تنص أنه :" ةعد من بين األخطاء اللسيمة المرتكبة ضد األجير من طرف المشغل أو رئيس المقاولة أو من مدو 40أما المادة 

 المؤسسة ما ةلي:

 السب الفادح -

 استعمال أي نوع من أنواع العنف واالعتداء الموجه ضد األجير -

 التحرش اللنسي -
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ف بني العمل أن يكون االختال منعت تشغيل العامل يف عمل يختلف عن العمل املتفق عليه مبقتىض عقد العمل، ويجب 

القديم والجديد اختالفا مميزا. مبعنى أن يكون االختالف جوهريا  من شأنه أن يؤثر أو يغري يف طبيعة عمل العامل، ومل 

يحدد القانون أن االختالف البني هل يجب أن يكون سلبيا أو إيجابيا، وأمام عدم تحديد النص، فإن للعامل حق ترك 

. وأستمرار العامل 532ن هذا التغري يف نوع العمل أو درجته إيجابيا أو سلبيا لدرجة أعىل أو أقل لنوع العملالعمل، سواء أكا

 .533بعمله الجديد يعترب إقرارا منه بقبول العمل الجديد

ية للجمعية إىل من مديرة إدار( العاملة)قيام الجمعية بتغيري عمل املدعية: "وقد اعتربت محكمة النقض الفلسطينية أن

عمل ليس من ذات درجتها الوظيفية، يكون مبثابة فصل بدون أسباب موجبة لذلك، ويكون الحكم لها ببدل الفصل 

، وموافقا ملا قدم من 2000لسنة  7من قانون العمل الفلسطيني رقم  42/1وبداللة املادة  64/3التعسفي منسجام مع نص املادة 

 534"بينات يف الدعوى

ويستثنى من القاعدة سالفة الذكر بأن لصاحب العمل تشغيل العامل بعمل مختلف عن عمله األصيل مبوجب العقد يف 

حالة الرضورة، ومنعا لوقوع حادث أو يف حالة القوة القاهرة. ومثال ذلك أن يكلف صاحب العمل العامل الذي يعمل عىل 

 مكانياته الجسدية والعقلية من مكان إىل آخر يف حالة ترسب املياه يفاآلالت بأن يعمل يف رفع البضائع واآلالت، وضمن إ

املنشأة، فيكون رفع األدوات منعا لرضر متوقع، ومنعا لحادث غرق أموال صاحب العمل أو أدواته، وبرشط أن يكون التغيري 

 ملدة معينة، أي مبفهوم العمل املؤقت لحني تدارك الخطر.

من قانون العمل، فإنه ميكن  32"بالرجوع ألحكام املادة وأكدت محكمة النقض الفلسطينية ذلك حيث قضت بأنه: 

لصاحب العمل تكليف العامل بعمل غري املتفق عليه وبدون موافقته يف حالة الرضورة أو القوة القاهرة بصفة مؤقتة محددة 

العمل،  ة العمل املتفق عليه. فالتغيري غري الجوهري ال يعد تعديال لعقدزمنيا، رشيطة أن ال يختلف اختالفا جوهريا عن طبيع

وإمنا هو من قبيل مامرسة صاحب العمل لسلطته التنظيمية، وتقدير مدى جوهرية االختالف بني العمل املتفق عليه والعمل 

 .535"أساس ظروف الواقعةمسألة موضوعية يقدرها قايض املوضوع عند املنازعة عىل ( الطاعن)الذي كلف به العامل 

كام اعتربت املادة السالفة الذكر أنه ال يجوز لصاحب العمل تغيري مكان العمل إال إذا كان من شأن تغيري مكان العمل 

أن يضطر العامل إىل تغيري مكان إقامته. إضافة إىل منحها للعامل الحق يف ترك العمل إذا تحصل عىل تقرير من اللجنة 

مرار العامل يف عمله يشكل خطرا عىل حياته. واملقصود بهذا الخطر هو الذي يهدر حق اإلنسان بأن الطبية يبني أن است

 .536يعيش حياة هادئة غري مهددة بعيدة عن خطر اإلصابة باألمراض أو الحوادث

                                                           

 التحرةض على الفساد -

بسبب أحد األخطاء الواردة في هذه المادة في حالة ثبوت ارتكاب المشغل إلحداهما، بمثابة فصل تعسفي.وتعتبر مغادرة األجير لشغله   

 125، ص2017، إصدار االتحاد العام لنقابة عمال فلسطين، رام الله 2000لسنة  7نائل حوح، قراءة في قانون العمل الفلسطيني رقم ، 532

ة مقارنة على النصوص والفقه والقضاء في الدول العربية واألجنبية، بدون دار نشر، عمان، هشام هاشم، شرح قانون العمل األردني دراس 533

 .309ص 1990

 .357، أشار إليه حسام عرفات، مرجع سابق، ص31/5/2011، الصادر بتارةخ 2010لسنة  379حكم محكمة النقض الفلسطينية رقم  534

 ، غير منشور.8/03/2016ارةخ ، صادر بت594/2013حكم محكمة النقض الفلسطينية رقم  535

 .126،مرجع سابق، ص2000لسنة  7نائل حوح، قراءة في قانون العمل الفلسطيني رقم  536
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ب العمل أو حكام أن املادة املشار إليها أعاله مل تعترب ترك العامل لعمله خطأ جسيام إذا كان بسبب تعرضه العتداء صا

من ميثله، أو بسبه بالرضب أو التحقري، ويشرتط هنا أن يكون االعتداء عىل العامل قد تم أثناء العمل زمنيا، فاالعتداء خارج 

 وقت العمل ال يعترب سببا لرتك العمل ما مل يرتبط االعتداء بالعمل. 

وأشري إىل أن املرشع الفلسطيني يف سياق املادة املشار إليها آنفا جعل ترك العامل عمله نتيجة عدم وفاء صاحب العمل 

 – 537وتجد تلك االلتزامات مصدرها إما من خالل عقد العمل، أو بحكم القانون  -بالتزاماته وبواجباته ال يعترب خطأ جسيم 

 .  رشيطة إشعار صاحب العمل بذلك خطيا

ده من العامل املطعون ض( الرشكة)طلب الجهة الطاعنة : "وقد جاء يف أحد قرارات محكمة النقض الفلسطينية أن

توقيع عقد جديد بتاريخ جديد وليس من تاريخ العمل الفعيل، وبإقراره بالعقد الجديد أنه استلم حقوقه، تشكل بحد ذاتها 

 .538"من قانون العمل النافذ 49/3 تعسفيا للعامل وفق رصيح املادة دفعا للعامل عىل ترك العمل، وتشكل يف مضمونها فصال

من مدونة الشغل املغربية، أن مغادرة األجري عمله نتيجة ارتكاب املشغل  40ومن جانبه اعترب املرشع املغريب يف املادة  

ض عىل لتحرش الجنيس، أو التحريأو رئيس املقاولة ضده، السب الفادح أو استعامل أي نوع من أنواع العنف واالعتداء، أو ا

 .الفساد، مبثابة فصل تعسفي

الثابت  إنه من": والذي ورده فيه -محكمة النقض حاليا– وجاء يف أحد القرارات الصادرة عن املجلس األعىل املغريب

القايض بإدانة الطالب من أجل جنحة الرضب والجرح والسب والشتم املؤيد استئنافيا والذي )....( من الحكم الجنحي 

كان ضحية له املطلوب حيث تعرض لالعتداء والسب والشتم إثناء قيامه بعمله كأجري لدى الطالب، وغادره نتيجة لذلك مام 

جم مع لك مبثابة طرد تعسفي، وهو ما ينسيشكل خطأ جسيام من قبل املشغل يف حق األجري، وتعترب املغادرة بسبب ذ

 .539..."من مدونة الشغل 40مقتضيات املادة 

من خالل املقتضيات الواردة أعاله، يالحظ أن املرشعني االجتامعيني املغريب والفلسطيني قد رفعا عن مغادرة األجري 

فة الذكر، وهذا ما عال املذكورة يف املواد السالالتلقائية لعمله صفة الخطأ، إذا ثبت أنها كانت بسبب ارتكاب املشغل ألحد األف

يشكل مظهرا آخر من مظاهر تقييد سلطات املشغل يف املقاولة، حيث يجب أن تخضع ترصفاته مع أجرائه لضوابط االحرتام 

 .واألخالق الحميدة، ومغادرة األجري لعمله بسبب اإلخالل بهذه الضوابط يعترب فصال تعسفيا وليست مغادرة تلقائية

 

 

                                                           
االلتيامات العقدةة قد تكون بموجب عقد العمل الفردي أو عقد العمل اللماعي، حيث تتله إرادة العامل أوالعمال في االتفاقية اللماعية  537

 وقد تتعلق هذه الشروط بظروف العمل أو بيئته أو أي شروط أخرى تحسن من حقوق العامل.بإضافة شروط لصالح العمل، 

 أما االلتيامات القانونية فهي أمرة فرضها المشرع على صاحب العمل ال ةلوز حرمان العامل منها.

 ير منشور.، غ30/9/2015، الصادر بتارةخ 234/2015حكم محكمة النقض الفلسطينية في القضية الحقوقية رقم  538

، منشور بمللة قضاء محكمة النقض، 106/5/1/2010، في الملف االجتماعي عدد 01/06/2011الصادر بتارةخ  822قرار المللس األعلى عدد  539

 .318-317، ص2012، السنة 74العدد 
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 :خامتة

عملنا من خالل دراستنا عىل محاولة وضع ورسم حدود لسلطات املشغل يف تقديره لألخطاء املرتكبة من قبل املشغل 

غري املنصوص عليها رصاحة يف الترشيعات العاملية، مستندين يف ذلك عىل مجموعة من األحكام والقرارات القضائية 

تجاهلها نسبية يف بعض الحاالت، ففي الوقت الذي تأخذ بها بعض املحاكم رمبا ت لكن تبقي هذه املعايري. املتعلقة بهذ الشأن

 .محاكم أخرى

لذا بات من األهمية مبكان أن تكون نصوص الترشيع االجتامعي أكرث شمولية يف تعاطيها مع سلوكات األجري املعتربة 

سلوك  يجب االستناد إليها للقول بأن أخطاء مربرة لفصله، وذلك من خالل التنصيص بصورة واضحة عىل األسس التي

 .األجري أو ترصفه يشكل خطأ جسيم يوجب فصله من العمل

أن التحديد الدقيق لتلك األسس من شأنه الحد من شطط املشغل يف استعامل سلطاته املخولة له قانونا عىل اعتبار 

عمل القضاء عندما يجد أمامه أسس يف إنهاء عقد عمل األجري هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه بال شك سيسهل 

 .واضحة ميكن االستعانة بها للبت يف النزاعات الناشئة بني األجري واملشغل بشأن إنهاء عقد العمل التأديبي
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 الجزاءات البديلة كآلية  لتسوية النزاعات البيئية

 

 الجزاءات البديلة كآلية  لتسوية النزاعات البيئية

 

 
 بفاس-باحث بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق 

 

 : مقدمة

ملجتمع اظهرت الحاجة إىل العقوبة كوسيلة ملكافحة الجرمية منذ أن بدأ اإلنسان ينظم حياته يف تجمعات، فقد الزمت 

وقد ارتكز النظام العقايب املقرر لجرائم تلويث البيئة يف مرحلة تكوينه عىل التذرع بجزاءات  .540اإلنساين منذ نشأته إىل اليوم

تقليدية تحتل فيها العقوبات السالبة للحرية والغرامات املالية مكانة الصدارة، وتعد رد الفعل األسايس ملخالفة األحكام املتعلقة 

، غري أن واقع الحال أثبت فشل هذه العقوبات التقليدية يف أداء وظيفتها ودورها، فالجرائم البيئية يف تزايد  541البيئةبحامية 

 مستمر وهذا إن دل عىل يشء فإمنا يدل عل عدم مالمئة املقاربة الزجرية لوحدها بالنسبة لهذا النوع من الجرائم.

مبجال حيوي هو البيئة باعتبارها تراثا مشرتكا لإلنسانية جمعاء،  كنزاعات تتعلق  542إن خصوصية النزاعات البيئية

كل  543وباعتبار حامية البيئة أضحت تشكل بعدا جوهريا من أبعاد التنمية املستدامة إىل جانب البعد االقتصادي واالجتامعي

سهم يف الحد من ا أن تذلك يقتيض التفكري يف إيجاد وسائل وتدابري بديلة عن اآلليات الرسمية التقليدية من شأنه

االعتداءات البيئة أو عىل األقل التقليص منها، ويسري االتجاه الحديث نحو األخذ ببعض اآلليات الودية يف مجال حامية 

البيئة، كخيار يعول عليه لتجاوز الفشل الذي برهنت عنه سياسة العقاب التقليدية، وللتخفيف من اآلثار السلبية لسياسة 

يث أن القبول بهذه اآلليات الودية يعد الحل األنسب يف الحاالت التي يعترب فيها تغيري املوقف أو السلوك الزجر والردع، ح

 .544أهم من معاقبة االنتهاك ذاته

 ديلة يف تسوية النزاعات البيئية؟للجزاءات البيئية الب  مام يثرينا إىل إشكال حول أي دور        

                                                           

مكتبة الرشاد، سطات، الطبعة األولى  _ جمال الملاطي، بدائل العقوبات السالبة للحرةة قصيرة المدة في ضوء التشرةع المغربي والمقارن،540 

 . 9، ص:2015

ي الهند والي علمي، الحماةة القانونية للبيئة بالمغرب وعالقتها بالتنمية المستدامة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة مو _541 

 .398، ص:2015-2016 إسماعيل مكناس، كلية العلوم القانونية واالقتصادةة واالجتماعية، السنة اللامعية

ةمكن تعرةفه بأنه ذلك النياع  –في حدود ما تم اإلطالع عليه  –_  في ظل غياب مفهوم تشرةعي بل حتى فقهي لمفهوم النياع البيئي 542 

ي القوانين ذات فالناتج عن الضرر البيئي الذي ارتكبه المخالف لألحكام المتعلقة بحماةة البيئة، وةقتضي تطبيق أحد المقتضيات المنصوص عليها 

 الصلة بالملال البيئي.

543 - Lamia kratou , «  le rôle de la coopération internationale publique dans la protection de l’environnement en Tunisie : 

efficacité et limites », thèse pour doctorat en sciences économiques, université de lorraine, 2012, p : 15 . 

 .491، ص:2014نوار دهام مطر اليبيدي، الحماةة اللنائية للبيئة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة األولى  -544
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ملعالجة هذا اإلشكال سوف نتحدث عن البدائل ذات الطبيعة االجتامعية )املبحث األول(، والبدائل ذات الطبيعة        

 املالية )املبحث الثاين(، كخيار يعول عليه لتجاوز الفشل الذي أبانت عنه السياسة العقابية التقليدية يف مجال حامية البيئة.

 يعة االجتامعيةاملبحث األول: البدائل ذات الطب

من املالحظ أن العديد من الترشيعات املقارنة تسري نحو تعزيز إسرتاتيجية بدائل العقوبات السالبة للحرية، العتامدها  

آليات حديثة للزجر والردع ميكنها أن تقدم إجابات مقنعة وحلول ناجعة للحد من اكتظاظ املؤسسات السجنية، التي باتت 

راء ارتفاع نسبة الجرمية وتكثيف وترية االعتقال، إذ أضحى البحث عن بدائل جديدة للعقوبات تعرفه هذه األخرية من ج

السالبة للحرية رضورة ملحة ملعالجة الوضعية السلبية التي تعيش يف ظلها جل املؤسسات السجنية، ولتجاوز إشكالية 

 .545العقوبات الحبسية قصرية األمد التي اتضح عدم جدواها وتأكد فشلها

لنص عىل عقوبات سالبة للحرية قصرية املدة وغرامات مالية بالنسبة للجرائم املتعلقة بحامية البيئة يبقى غري كايف فا

إزاء جسامة األرضار الناجمة عن تلك الجرائم، بل األكرث من ذلك فإن بساطة العقوبة ميكن أن تكون مبثابة إعطاء الضوء 

ة ىل تنفيذها بسهولة، نظرا ملددها املتدنية، ولكونها عقوبة تخيريية مع الغراماألخرض يف التلويث لكل شخص مادام قادرا ع

يف معظم األحيان،  وعليه سوف نتحدث عن عقوبة العمل من أجل املنفعة العامة )املطلب األول(، واالختبار القضايئ 

 مجال حامية البيئة. )املطلب الثاين( باعتبارهام أحد أهم البدائل العقابية ذات الطبيعة االجتامعية يف

 املطلب األوىل: العمل من أجل املنفعة العامة

تعترب عقوبة العمل من أجل املنفعة العامة واحدة من أهم العقوبات البديلة التي عرفتها الترشيعات العقابية منذ بداية 

القرن العرشين، ولجأت إليها بهدف تجاوز سلبيات العقوبات السالبة للحرية قصرية املدة، ويف املجال البيئي فإن عقوبة 

ل أن تقوم بدور كبري يف تجاوز ضعف النظام العقايب البيئي التقليدي باملغرب، وتأهيالعمل من أجل املنفعة العامة ميكنها 

املخالفني نحو حامية البيئة )الفقرة الثانية(، وبالنظر إىل أهمية العمل من أجل املنفعة العامة يف السياسة العقابية الحديثة 

 فإننا سنقوم أوال بتحديد ماهيته )الفقرة األوىل(.        

 قرة األوىل: ماهية العمل من أجل املنفعة العامةالف

بأنها الحكم عىل الجاين عند ارتكابه لجنحة معاقب عليها بعقوبة  546ميكن تعريف عقوبة العمل من أجل املنفعة العامة

حبسية، بأن ميارس عمال لصالح املجتمع بدل الحبس، ويؤدى هذا العمل لفائدة شخص معنوي _من القانون العام_ أو 

كام تم تعريفها بكونها إجبار الجاين عىل أداء عمل مجاين يحقق نفعا عاما  .547ائدة جمعية ذات النفع العام دون مقابللف

 .548وذلك لفائدة ذات معنوية خاضعة للقانون العام أو جمعية مرخص لها يف ذلك، تكفريا عن الخطأ املرتكب من طرفه

                                                           
 .177جمال الملاطي، مرجع سابق، ص:  -545

 » travail D’intérêt général «ةقابله باللغة الفرنسية:  -546

عبد الفتاح لغياةلي، العقوبات البدةلة العمل من أجل المنفعة العامة "نموذجا" دراسة على ضوء بعض القوانين المقارنة ومسودة مشروع  -547

ش، مراك ةالقانون اللنائي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في العلوم اللنائية، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية واالقتصادةة واالجتماعي

 .5، ص: 2014-2015 السنة اللامعية 

 .178جمال الملاطي، مرجع سابق، ص:  -548
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ل املنفعة العامة هي عقوبة بديلة عن العقوبة السالبة للحرية، وتأسيسا عليه، ميكن القول أن عقوبة العمل من أج

مبقتضاها يلتزم املحكوم عليه بأداء عمل _ بعد موافقته ويف حدود إمكانياته ومهاراته_ لفائدة الصالح العام يف إحدى 

 املؤسسات العمومية أو الجمعيات الخريية، بدل الزج به يف السجن، ويؤدى هذا العمل بدون مقابل.

وللعمل لفائدة املنفعة العامة مظهرين إيجابيني، أولهام إلزام صاحبه بفعل عمل ما بدل عقوبة السجن، وثانيهام اإلدماج 

، حيث يهدف هذا التدبري البديل إىل توفري معاملة عقابية خاصة تنطوي عىل التهذيب من خالل العمل، 549داخل املجتمع

سلب الحرية، فهناك حاالت من اإلجرام البسيط لبعض فئات املجتمع يكون  وتقود بذلك إىل التأهيل دون أن تنطوي عىل

من األفضل فيها أن يرتك املحكوم عليه حرا يف املجتمع مع خضوعه للتأهيل والتوجيه، وذلك من خالل إلزامه بأعامل 

ر جديا مبا أقدم عليه، يفكونشاطات اجتامعية وإنسانية، تسهم يف تنمية شعوره باملسؤولية وتقييد حريته عىل نحو يجعله 

، كام يهدف إىل تحقيق أهداف اقتصادية، فالتضييق من اللجوء 550ومن ثم إدراكه تلقائيا أن ترصفه غري مقبول اجتامعيا

إىل العقوبات السالبة للحرية، سيخفف من معدل نزالء املؤسسات السجنية، والتي تكلف الدولة نفقات كبرية ترصف من 

ات، ثم إنه إضافة لذلك فالعمل من أجل املنفعة العامة يحقق للدولة فوائد ومكاسب مالية، من خالل أجل تنفيذ هذه العقوب

،  وهو ما سيوفر لها الكثري من النفقات التي كانت 551ما يقدمه املحكوم عليهم من خدمات لصالح املؤسسات العمومية

 تخصصها عادة يف إنجاز هذه األعامل.

من أجل املنفعة العامة يف السياسة العقابية الحديثة فقد قامت العديد من الترشيعات وبالنظر ألهمية عقوبة العمل 

، 1972بتحديث سياستها الجنائية وتطعيمها بهذه العقوبة البديلة، وقد تم اعتامد هذه العقوبة ألول مرة يف بريطانيا سنة 

قامت  نجاحا مهام يف هذا البلد، ثم يف كندا حيثحيث حققت فكرة إلزام املنحرفني مبامرسة أعامل مفيدة لفائدة املجتمع 

عىل تخويل مصلحة االختبار القضايئ صالحية تطبيق عقوبة العمل لفائدة املنفعة العامة يف 1976وزارة العدل الكندية سنة 

لنجاح ا بعض الدوائر القضائية عىل سبيل التجربة، غري أنه سيتم تعميم هذه التجربة عىل باقي املناطق ال سيام يف ظل

 ، 552الذي أبانت عنه

، واملرشع املرصي الذي 1983باإلضافة إىل الترشيع الفرنيس الذي نص عىل هذه العقوبة مبوجب القانون الجنايئ لسنة 

من قانون اإلجراءات الجنائية حيث جاء  479من قانون العقوبات املرصي، واملادة  18أشار لهذا النوع من البدائل يف املادة 

فيهام " لكل محكوم عليه بالحبس البسيط مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر أن يطلب بدال من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله 

 نوما بعدها من قانون اإلجراءات الجنائية وذلك ما مل ينص الحكم عىل حرمانه م 520خارج السجن وفقا ملا هو مقرر باملواد 

                                                           
ة رعبد اللليل الفيداني، بدائل الدعوى العمومية وبدائل العقوبات السالبة للحرةة، األعمال التحضيرةة للمناظرة الوطنية التي نظمتها وزا -549

ياسة اللنائية بالمغرب: واقع وآفاق، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية تحت عنوان الس 2004دجنبر  11و  10و  9العدل بمكناس أةام

 .75، ص: 2004-3، ع: والقضائية، سلسة الندوات واألةام الدراسية، المللد األول، الطبعة الثانية

–ق للعلوم االقتصادةة والقانونية صفاء أوتاني، العمل للمنفعة العامة في السياسة العقابية المعاصرة دراسة مقارنة، مللة جامعة دمش -550

 وما بعدها. 430، ص: 2009العدد الثاني  -25المللد 

 .64عبد الفتاح لغياةلي، مرجع سابق، ص:  -551

 182جمال الملاطي، مرجع سابق، ص:  -552
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، كام أخذت بهذه العقوبة دولة زمبابوي التي تعترب تجربة ناجحة يف هذا املجال وأصبحت مثاال يقتدى به حتى 553هذا الخيار

  من طرف الدول املتقدمة.

عىل ضوء هذه املعطيات نتساءل عن الدور الذي ميكن أن تقوم به عقوبة العمل من أجل املنفعة العامة يف إيجاد 

 ات البيئية يف القانون املغريب؟.تسوية فعالة للنزاع

 الفقرة الثانية: أهمية إدراج بديل العمل يف السياسة العقابية البيئية 

مل يرتسخ يف ذهن املرشع املغريب الحديث عن إدراج نظام العمل من أجل املنفعة العامة يف السياسة العقابية إال بعد 

ة تناعه كذلك بأن هذا النظام يعد أكرث تجاوبا مع متطلبات السياساقتناعه بأن السجن ليس هو الحل الوحيد للعقاب، واق

الجنائية الحديثة، فهو نظام إصالحي بامتياز يساعد املحكوم عليه عىل التعايش واالندماج وتحمله مسؤولية اإلصالح 

ة واالنتامء بالهويوالتأهيل تحت رعاية مؤسسات اجتامعية وقضائية مؤهلة، تعمل جاهدة عىل تقوية شعور املحكوم عليه 

 .554إىل هذا املجتمع

وكذا مرشوع قانون املسطرة  555ويف هذا االتجاه سعى املرشع املغريب من خالل مسودة مرشوع القانون الجنايئ

، وهو ما يجعلنا نأمل بعد املصادقة عىل 557إىل جعل عقوبة العمل من أجل املنفعة العامة ضمن أولويات اهتاممه 556الجنائية

خروجه إىل حيز الوجود تطبيق هذا التدبري البديل أيضا عىل املنحرفني اإليكولوجني الذين ارتكبوا مخالفات هذا املرشوع و 

 بيئية معاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية قصرية املدة.

                                                           
 .451، ص: صفاء أوتاني، مرجع سابق -553

هشام عاللي، العمل من أجل المنفعة العامة على ضوء مسودة مشروع القانون اللنائي والمسطرة اللنائية، مللة الشؤون القانونية  -554

 .68، ص: 2016والقضائية، العدد األول فبراةر 

 من مشروع القانون اللنائي أن العقوبات البدةلة هي: 2-35جاء في المادة  -555

 العامةالعمل من أجل المنفعة  -

         -.............. 

من مشروع قانون المسطرة اللنائية على تدابير تنفيذ عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، إلى  7-647إلى  1-647حيث نصت المواد من  -556

 التي نصت على هذه العقوبة بالنسبة لللرائم المرتكبة من طرف األحداث. 482جانب المادة 

بالتنبيه أن المشرع المغربي من خالل مسودة مشروع القانون اللنائي والمسطرة اللنائية قد حدد ملوعة من الشروط للحكم بعقوبة اللدةر  -557

 العمل من أجل المنفعة العامة وهي كاآلتي:

 أن ةكون الفعل اللرمي المرتكب جنحة وأن ال تتلاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها سنتين حبسا؛ -

 ةكون المحكوم عليه في حالة العود؛أن ال  -

 اتأن ال ةكون المحكوم عليه تمت إدانته من أجل االختالس والغدر والرشوة واستغالل النفوذ، أو االتلار غير المشروع في المخدرات والمؤثر -

 العقلية، وكذا االستغالل اللنسي للقاصرةن، أو التلار في األعضاء البشرةة؛

 م عليه لتطبيق هذه العقوبة؛ضرورة موافقة المحكو  -

 سنة وقت ارتكاب اللرةمة؛ 15أن ال ةقل سن المحكوم عليه عن  -

 =أن ةكون هذا العمل ملانيا بدون مقابل مالي؛

 ساعة؛ 600و  40أن تتراوح مدة العمل بين  -

أن ةؤدى العمل من أجل المنفعة العامة لدى شخص معنوي عام دون األشخاص الخاصة، للتفصيل أكثر حول هذه الشروط راجع هشام عاللي،  -

 وما بعدها. 69مرجع سابق، ص: 
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 ونرى أن تطبيق عقوبة العمل من أجل املنفعة العامة كحل بديل لتسوية النزاعات البيئية من شأنه أن يسهم يف إيجاد

حلول فعالة لضبط املامرسات املخلة بأحكام حامية البيئة، وتيسري عملية إدماج مرتكبي املخالفات البيئية يف املجتمع وإعادة 

سلوكهم مبا يتامىش و املحافظة عىل البيئة، فالعربة من التجريم والعقاب  يف املجال البيئي ال يجب أن يكون  558تقويم

، وإمنا فيام تستند إليه هذه العقوبات من وعي وإدراك يصل إىل ضمري املخالف ويكون الهدف من ورائها سن العقوبات فقط

عنده قناعات وقيم إيجابية وضوابط للسلوك من شأنها أن تؤدي إىل زيادة الوعي بأهمية املحافظة عىل الفضاء البيئي، ولن 

 يف إعدادهم وتأهيلهم بيئيا. يتم تكوين مثل هذه القناعات واملبادئ لدى املخالفني إال بعقوبات تساهم

من هذا املنطلق فإن عقوبة العمل من أجل املنفعة العامة تعد البديل املالئم للمعاملة العقابية للمنحرف اإليكولوجي 

عوض إقرار عقوبات حبسية قصرية املدة يف حقه قد تزيد األمر استفحاال من حيث سلوكياته وتخلق منه داخل السجن 

 ام نتيجة احتكاكه بأشخاص أكرث خطورة وأكرث إجراما منه.شخصا محرتفا لإلجر 

ومن األعامل التي ميكن تنفيذها يف إطار العمل من أجل املنفعة العامة واملتعلقة بحامية البيئة، والتي تتامىش وتتوافق 

 مع واقعنا املغريب األصيل وخصوصياته نذكر:

 جالية يف الحوارض والقرى؛االشرتاك يف حمالت النظافة التي تنظمها الجمعيات امل 

 االنخراط يف أنشطة توعوية تروم التحسيس بأهمية املحافظة عىل البيئة؛ 

 تركيب مقاعد وطاوالت يف املنتزهات والحدائق العمومية وصيانتها؛ 

 تنظيف املؤسسات املدرسية خالل عطلة نهاية األسبوع؛ 

  ملامرسة مختلف األنشطة الرياضية؛املساهمة يف تنقية مجاري املياه العذبة وتهييئ مساحات 

 املساهمة يف عمليات التشجري التي تقوم بها السلطات املحلية وقلع األشجار اليابسة؛ 

 559تنظيف الشواطئ والطرقات وصيانة املآثر التاريخية. 

 حقيقة يفغري أن تطبيق آلية العمل من أجل املنفعة العامة كعقوبة بديلة للحبس وإن كانت توحي ببساطتها، فإنها 

األمر تبدو عىل خالف ذلك، إذ يتعني بداية تظافر جهود املجتمع بكامله لتهيئ الرأي العام لتقبل مثل هذه العقوبة خاصة 

وأن املجتمع املدين تعود عىل الزجر كرد فعل ضد الجاين، وأن الضحية قد يعتربها وسيلة قانونية إلفالت املذنب من السجن 

 .560له بل ومكافأته بتوفري الشغل

إذن فاألخذ بهذه العقوبة البديلة كقناة لتسوية املنازعات رهان صعب ويرتبط مبجموعة من العوامل الترشيعية والقضائية 

واالجتامعية األمر الذي يجعل هذا الرهان عىل قدر كبري من األهمية والصعوبة، ويقينا إذا ما تهيأت األسباب والعوامل 

وبحق إحدى األساليب املهمة ملواجهة أنواع محددة من األفعال اإلجرامية ومن بينها بطبيعة والظروف املالمئة  فإنها ستشكل 

 الحال تلك املاسة بالبيئة.

                                                           
 تأقلم في الملتمع.التقوةم ال ةقوم على االنتقام والعقاب و إنما على إعطاء الفرصة لللاني إلثبات صفاته اإلةلابية وقدرته على ال -558

 ةنادةة المشيشي، الحماةة اللنائية للبيئة في القانون المغربي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانوني -559

 .270، ص: 2014-2015الرباط، السنة اللامعية  -السوةسي -واالقتصادةة واالجتماعية

 .75هشام عاللي، مرجع سابق، ص:  -560
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 املطلب الثاين: االختبار القضايئ

سوف نتحدث يف هذه املطلب عن مفهوم االختبار القضايئ باعتباره أحد أهم البدائل يف السياسة العقابية الحديثة 

 وىل(، عىل أن نبني أهميته يف تسوية النزاع البيئي )الفقرة الثانية(.)الفقرة األ 

 الفقرة األوىل: مفهوم االختبار القضايئ

االختبار القضايئ هو منط من أمناط املعاملة العقابية الحديثة مفاده معاملة الجناة غري الخطريين معاملة خاصة أساسها 

ب األحوال ووضع الجاين تحت اإلرشاف االجتامعي ورقابة القضاء مع إخضاعه إيقاف النطق بالعقوبة أو إيقاف تنفيذها بحس

 .561ملتطلبات التوجيه والتقويم واإلصالح واملالمئة لحالته وظروفه االجتامعية

فهو بهذا املعنى نظام يهدف إىل إخضاع الجاين إىل تجربة االختبار ملدة يحددها القانون تحت إرشاف ضابط لالختبار 

 مة تقديم العون إىل الجاين وتوجيه سلوكه ومساعدته عىل االندماج يف املجتمع بعيدا عن الزج به يف السجن.تناط به مه

وتجدر اإلشارة إىل أن نظام االختبار القضايئ كبديل للعقوبات السالبة للحرية القصرية املدة يتخذ إحدى الصورتني، 

ة قاتها لدى بعض املحاكم الفيدرالية بالواليات املتحدة األمريكيإما أن يكون قبل ثبوت اإلدانة، وهذه الصورة نجد تطبي

بخصوص املجرمني األحداث، حيث يخضع املحكوم عليه الختبار دقيق لفرتة زمنية محددة، مع متابعة صارمة لهذه العملية 

ة الجاين باالمتناع ثبوت إدان إىل أن تتبني نتائج االختبار، وإما أن يكون بعد ثبوت اإلدانة، وذلك من خالل قيام القايض بعد

عن النطق بالعقوبة ملدة معينة وإعطاء الفرصة للجاين الجتياز االختبار القضايئ املحدد، مع إرغامه عىل تنفيذ ما التزم به 

 .562خالل فرتة االختبار

 الفقرة الثانية: أهمية دور االختبار القضايئ يف تسوية النزاع البيئي

 أحد أهم البدائل التي تتميز باإليجابية يف التعامل مع بعض أنواع السلوك اإلجرامي التي يعد بديل االختبار القضايئ

ال تتسم بالخطورة، وذلك من خالل مراقبة سلوك املجرم وإخضاعه لكثري من االلتزامات التي تكفل إبعاده عن جو الجرمية 

 .563ومؤثراتها، وتساهم يف إصالحه وإعادة إدماجه يف املجتمع

ت الغاية من التجريم والعقاب يف املجال البيئي هي توفري حامية أكرث للبيئة، ومحاولة ردع املخالفني وثنيهم وملا كان

عن القيام بأعامل إجرامية اتجاه البيئة، فإن بديل االختبار القضايئ يشكل من وجهة نظرنا أحد أهم البدائل التي  ميكن 

 الذين اقب عليها بعقوبات سالبة للحرية قصرية املدة، بتقييد حرية املخالفنياالعتامد عليها، عند ارتكاب مخالفات بيئية مع

 ارتكبوا أفعال متس بالبيئة وذلك من خالل فرض التزامات عليهم عبارة عن أنشطة مختلفة تروم توجيه وتصويب سلوكهم.

أو لجنة  العقوبة أو إدارة السجن ولعل ما يزيد من أهمية األخذ بهذا البديل هو وجود جهة مراقبة ممثلة يف قايض تنفيذ

خاصة تحدث لهذا الغرض، تراقب مدى امتثال املحكوم عليه لاللتزام املقرر، ويف حالة اإلخالل به يتم تنفيذ الحبس 

                                                           
 فاتن الوزاني الشاهدي، بدائل العقوبات السالبة للحرةة القصيرة المدة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن -561

 .192، ص: 2014-2015عبد الله، كلية العلوم القانونية واالقتصادةة واالجتماعية فاس، السنة اللامعة 

لسالبة للحرةة قصيرة المدة، بحث لنيل شهادة الماستر في العلوم القانونية تخصص العلوم اللنائية وحقوق لمياء بلمير، بدائل العقوبات ا -562

 .38، ص: 2009-2010اإلنسان، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية واالقتصادةة واالجتماعية أكدال، الرباط، السنة اللامعية 

 .193: فاتن الوزاني الشاهدي، مرجع سابق، ص -563
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املوقوف، مام يشكل حافزا حقيقيا لدى املحكوم عليه باملخالفة البيئية لتنفيذ االلتزام واملحافظة عىل حسن سلوكه خالل مدة 

تبار من أجل اإلفالت من العقاب السالب للحرية، وهو ما يضمن للمجتمع سالمة سلوك املعني باألمر خالل فرتة من االخ

 .564الزمن، باإلضافة إىل تجنيبه نفقات االعتقال والسجن وما ينجم عنه من مشاكل يف السلوك والصحة

 املبحث الثاين: البدائل ذات الطبيعة املالية

الطبيعة االجتامعية املشار إليها أعاله، اتجهت السياسة العقابية الحديثة نحو األخذ ببعض فضال عن البدائل ذات 

البدائل والتدابري ذات الطبيعة املالية يف مجال حامية البيئة، كخيار اسرتاتيجي للتقليص من حدة الجرائم البيئية وإيجاد 

(، نظام الغرامة اليومية ومسطرة تحويل األحكام )املطلب األول حلول فعالة للنزاعات املتعلقة بها، ومن أهم هذه البدائل نجد

باإلضافة إىل تبني نظام الحوافز املالية والرسوم اإليكولوجية أو ما يسمى بالجباية اإليكولوجية التي أضحت مدخال من 

 مداخل التدبري الفعال للنزاعات البيئية )املطلب الثاين(.

 ية ومسطرة تحويل األحكاماملطلب األول: نظام الغرامة اليوم

سنتحدث يف هذا املطلب عن الغرامة اليومية باعتبارها إحدى أهم العقوبات البديلة الرامية إىل التقليص من حدة 

االعتداءات التي تطال الفضاء البيئي )الفقرة األوىل(، عىل أن نعالج مسطرة تحويل األحكام التي نص عليها املرشع البيئي 

 املتعلق بحامية واستصالح البيئة )الفقرة الثانية(. 03-11يف القانون رقم 

 الفقرة األوىل: الغرامة اليومية

تعد الغرامة اليومية الصورة الحديثة للغرامة، والتي استعانت بها جل الترشيعات املعارصة قصد تفادي مساوئ الغرامة 

ده املحكوم عليه من طرف محكمة مختصة نتيجة عمل يعيف صورتها العادية، وميكن تعريفها بأنها ذلك الجزاء املوقع عىل 

 .565املرشع جرمية وتؤدى عىل شكل أقساط يوميا بعد تقييم الفرتة الزمنية املحكوم بها ماليا والتي يتم تحويلها إىل غرامة

برضورة  1977لسنة  28هكذا ونظرا ألهمية عقوبة الغرامة اليومية، فقد أوىص املجلس الوزاري األوريب يف قراره رقم 

اللجوء إىل هذا النوع من الغرامة، الذي يبدو مالمئا يف مجال الردع والوقاية من التلوث، باعتباره من الوجهة النظرية أفضل 

بكثري من جميع األنظمة األخرى املقرتحة كبديل للعقوبات السالبة للحرية، كام يعترب من الناحية العملية أكرث عدال وأفضل 

يسمح بتناسب املبلغ املدفوع كغرامة مع اإلمكانيات املادية للفاعل يف جرمية التلويث، ولهذا فهو مالئم اجتامعيا ألنه 

 .566ألصحاب املداخيل الصغرية

وعليه قامت العديد من الترشيعات املقارنة بالنص عىل هذه العقوبة كإجراء بديل يهدف إىل التقليص من حجم 

خداما رشيعات نجد الترشيع الفنلندي، حيث تعترب الغرامة اليومية من أكرث البدائل استاالعتداءات البيئية، ومن بني هذه الت

يوما غرامة بالنسبة للجرمية الواحدة، ويقدر يوم الغرامة  120يف مكافحة الجرائم البيئية، وترتاوح ما بني يوم غرامة إىل 

ص من الزيوت رشع األمرييك مبقتىض قانون التخلبثلث اإليراد للمحكوم عليه، باإلضافة إىل الترشيع الفنلندي نص امل

                                                           
 .273نادةة المشيشي، مرجع سابق، ص:  -564

 وما بعدها. 51جمال ملاطي، مرجع سابق، ص:  -565

 .400هند والي علمي، مرجع سابق، ص:  -566
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دوالر عن كل يوم مخالفة، وإذا  2500عىل معاقبة أي شخص يرصف بإهامل زيوت يف البيئة بغرامة ال تقل عن  1990لسنة 

عن كل يوم مخالفة، نفس النهج سلكه  50.000دوالر وال تزيد عن  5000كان ارتكاب الفعل عن قصد ال تقل الغرامة عن 

ملرشع بإقليم الكبيك بكندا الذي نص عىل معاقبة الشخص الذي يتسبب يف تلوث الهواء بغرامة تهديدية يومية تبتدئ من ا

دوالر  30.000إىل  600دوالر يف حالة العود، ومن  10.000إىل  400دوالر بالنسبة للشخص الطبيعي ومن  5000دوالر إىل  200

 .567دوالر كندي 60.000إىل  1200تبتدئ الغرامة من بالنسبة للشخص املعنوي ويف حالة العود 

مام سبق ميكن القول عىل أن الغرامة اليومية تعد بحق آلية مهمة للتقليص من جسامة االعتداءات التي تطال املجال 

جر ز البيئي، حيث أنها تتالءم بشكل كبري مع أهداف السياسة الجنائية الحديثة التي تقوم عىل اإلصالح والتقويم بدل ال

والعقاب الذي أثبت عدم فعاليته، وبالتايل حري باملرشع املغريب أن يلحق بركب الدول التي ضمنت ترشيعاتها عقوبة الغرامة 

اليومية كحل بديل لتسوية النزاعات البيئية، غري أن نجاح هذا النظام يف تحقيق الفعالية املرجوة منه يبقى رهينا بأن يكون 

اليومية املطبقة عىل األشخاص املعنوية والتي يجب أن تكون مرتفعة، وبني الغرامات املطبقة عىل هناك متييز بني الغرامات 

 األشخاص الطبيعية التي يجب أن تكون منخفضة.

 الفقرة الثانية: مسطرة تحويل األحكام

لقد خول املرشع املغريب للسلطات اإلدارية املكلفة بالبيئة إمكانية إجراء صلح مع املخالفني يف إطار مسطرة خاصة 

ويقيض بأداء  ،يف محرض يحدد رشوطه وقيمته وتاريخ تنفيذهتسمى مسطرة تحويل األحكام، ومبوجبها يتم إجراء صلح يضمن 

، وقد خصص 568ويرتتب عن تنفيذ مضمون هذا االتفاق إلغاء املتابعات القضائيةغرامات محددة وقيامه بإجراءات معينة املخالف 

 .75إىل  73املتعلق بحامية واستصالح البيئة، املواد من  03-11لذلك الفصل الثالث من الباب السادس من القانون رقم 

حول املخالفات مر ذلك، أن توعليه ميكن للسلطة اإلدارية املختصة بعالقة مع السلطة املكلفة بالبيئة إذا تطلب األ 

املرتكبة واملعاقب عليها من طرف هذا القانون ونصوصه التطبيقية، وتقيد هذه السلطة هذا التحويل مبحرض يحدد رشوطها 

وكذا قيمتها وتواريخ تنفيذها، وال ميكن إجراء هذا التحويل إال بعد النطق بالحكم النهايئ كام ال ميكن لقيمتها أن تكون 

، ويتم تنفيذ هذا التحويل مع االحتفاظ بحق النظر يف التعويضات 569يمة الغرامة املنصوص عليها يف القانونأقل من ق

 املدنية املحتملة اتجاه ضحايا رضر ما ومتابعتها أمام املحاكم املدنية.

يد كل املبالغ دالجدير بالذكر أن املتابعة القضائية بخصوص الفعل املخل بأحكام حامية البيئة ال تلغى إال بعد تس

املستحقة عن التحويل التي حددتها اإلدارة املختصة باتفاق مع املخالف، ويف حالة عدم احرتام الرشوط املحددة يف املحرض 

 .570تتم متابعة تطبيق املسطرة الجنائية

                                                           
، بحث لنيل دبلوم الماستر المتخصص في المهن القانونية والقضائية، جامعة -محكمة إفران نموذجا–جمال صرحان، الحماةة اللنائية للبيئة  -567

 .39، ص: 2010-2011الخامس، كلية العلوم القانونية واالقتصادةة واالجتماعية،السوةسي، الرباط، السنة اللامعية  محمد

محمد المنصوري، خصوصيات القانون اللنائي البيئي في القانون المغربي، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم  -568

 .104، ص: 2013-2014القانونية واالقتصادةة واالجتماعية فاس، السنة اللامعية 

 يئة.المتعلق بحماةة واستصالح الب 11-03من القانون رقم 73المادة  -569

 المتعلق بحماةة واستصالح البيئة. 11-03من القانون رقم 74المادة  -570
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غري ما ميكن مالحظته بخصوص مسطرة تحويل األحكام هو غموض بعض املقتضيات التي جاءت بها، حيث نصت 

أنه يف حالة عدم احرتام املخالف لرشوط الصلح يتم متابعة تطبيق مقتضيات املسطرة الجنائية، ما املقصود من قول  74ادة امل

املرشع متابعة تطبيق املسطرة الجنائية وأي مسطرة يعنيها املرشع؟ والحال أن هذا الصلح ال يتم إال بعد صدور حكم نهايئ، 

 الجنائية وقد صدر حكم يف القضية؟املسطرة فكيف ميكن متابعة تطبيق إجراءات 

 املطلب الثاين: نظام الحوافز املالية والرسوم اإليكولوجية

أصبحت سياسة التمويل البيئي اليوم عنرصا أساسيا من عنارص السياسة البيئية، ال سيام مع ظهور الرسوم اإليكولوجية، 

 املقارنة مام يفيد أن الجباية اإليكولوجية أصبحت مدخال أساسياوالرضائب املوجهة لتحقيق أهداف بيئية يف األنظمة 

 وسبيال للتدبري الفعال للنزاعات املرتبطة بها. 571إلصالح البيئة

ويف هذا االتجاه، وبهدف معالجة املشاكل البيئية، استند الترشيع البيئي املغريب عىل تدبري مندمج ومستدام من خالل 

د طوعي ة واقتصادية ومالية لحامية البيئة واستصالحها وتثمينها، وتحفيز امللوث عىل اعتامتبني تدابري ترشيعية ومؤسساتي

 لسلوكيات أقل تلويثا، 

ويتمثل هذا األسلوب، من جهة، يف تقديم الدعم واإلعانات واملساعدات املالية، أو منح تحفيزات رضيبية للمنشآت 

وىل(، ومن جهة أخرى يف تأهيل السياسة البيئية من خالل اعتامد من أجل تشجيعها عىل الحفاظ عىل البيئة )الفقرة األ 

 )الفقرة الثانية(. 572مبدأ امللوث املؤدي

 الفقرة األوىل: التدابري التحفيزية

املتعلق بحامية واستصالح البيئة عىل أنه " يؤسس مبوجب  03-11من القانون رقم  58نص املرشع املغريب يف املادة 

مبثابة ميثاق لالستثامرات، نظام للتحفيزات املالية  95-18ت هذا القانون والقانون اإلطار رقم نصوص تطبيقية ملقتضيا

 03-13والجبائية ألجل تشجيع االستثامر ومتويل املشاريع الهادفة إىل حامية واستصالح البيئة"، كام ينص القانون رقم 

 :عىل أنه 23املتعلق مبكافحة التلوث يف مادته 

االستثامر يف املشاريع واألنشطة الهادفة إىل الوقاية من تلوث الهواء وإىل استخدام الطاقات املتجددة " ألجل تشجيع  

وترشيد استعامل الطاقات واملواد امللوثة، يؤسس وفقا لرشوط تحددها قوانني املالية، نظام للتحفيزات املالية واإلعفاءات 

ت زئية أو كلية من الرسوم الجمركية أو الجبائية حني القيام بعملياالجبائية، متنح مبقتضاه مساعدات مالية وإعفاءات ج

 .573اقتناء املعدات والتجهيزات الرضورية إلنجاز االستثامرات الرضورية"

                                                           
 .11، ص: 2016ابتسام خليل، اللباةات والرسوم اإلةكولوجية بين الوقاةة وجبر الضرر البيئي، مللة المنارة، عدد خاص  -571

 .124، ص: 2015دجنبر -العدد الخامس، ةوليوزهشام أشكيح، نظام الحوافي المالية واللبائية لحماةة البيئة، مللة العرائض،  -572

 10-03من القانون رقم  76من بين التشرةعات التي ضمنت قوانينها أسلوب الحوافي اللبائية نلد التشرةع الليائري الذي نص في المادة  -573

ناعية د بموجب قوانين المالية، المؤسسات الصالمتعلق بحماةة البيئة في إطار التنمية المستدامة على أنه ةستفيد من حوافي مالية وجمركية تتحد

التي تستورد التلهييات التي تسمح في سياق صناعتها أو منتلاتها بإزالة أو تخفيف ظاهرة االحتباس الحراري والتقليص من التلوث في كل 

ةضع جهاز شؤون البيئة باالشتراك مع  على أنه 1994لسنة  4من قانون البيئة المصري رقم  17أشكاله، ثم التشرةع المصري فقد نصت المادة 
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 تبعا لذلك ميكن اعتامد نظام للحوافز املالية والجبائية لفائدة املؤسسات الصناعية التي تستخدم تقنيات اإلنتاج الصناعي

تحرتم املعايري واملقاييس البيئية، إذ ميكن يف هذا الصدد تقديم مساعدات مالية للمقاوالت الصناعية التي النظيف والتي 

 .574تعمل عىل إحداث محطات لتصفية املياه املستعملة وإعفائها من بعض الرسوم الجبائية

ملؤسسات تشجيع ا يف نفس السياق تظهر أهمية إحداث صناديق ملكافحة التلوث البيئي، تستخدم مواردها يف

، وتكون حافزا لتغيري السلوك املتبع من قبل األطراف 575الصناعية عىل اتخاذ تدابري وقائية وعالجية يف مجال حامية البيئة

، فحامية البيئة لن تحقق إال عن طريق متويالت مالية مرتفعة من طرف الدولة 576التي تساهم باإلرضار بالنسيج البيئي

ترصد لهذه الصناديق، ويف هذا اإلطار ينص قانون حامية واستصالح البيئة يف 577قاوالت والخواصوالجامعات الرتابية وامل

عىل إنشاء صندوق وطني خاص بحامية البيئة واستصالحها، تستعمل موارده لتمويل التدابري التحفيزية  62و  61و 60املواد 

ئية والتجريبية، وقد ة لتمويل املشاريع النموذجية البياملنصوص عليها يف قانون حامية واستصالح البيئة، وبصفة استثنائي

" يحول الصندوق الوطني لحامية عىل أنه  29نص القانون اإلطار مبثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية املستدامة يف املادة 

 البيئة واستصالحها إىل صندوق وطني للبيئة والتنمية املستدامة".

عىل شكل حساب  2007من قانون املالية لسنة  18حداث هذا الصندوق الوطني مبوجب املادة وبالفعل تم من الناحية العملية إ 

 خاص للسلطة الحكومية املكلفة بالبيئة، ويهدف إىل تحفيز مشاريع االستثامر قصد حامية وتحسني البيئة، وذلك من خالل:

 _ املساهمة يف متويل برامج معالجة املياه العادمة املنزلية والصناعية؛

 _ املساهمة يف متويل برامج تدبري النفايات الصلبة؛

 _ املساهمة يف متويل مشاريع الوقاية ومكافحة تلوث الهواء؛

 .578_ املساهمة يف متويل املشاريع البيئية النموذجية

مغربية  -رنسيةفأجل االشرتاك يف تطوير رشاكة للطاقات املتجددة من توقيع اتفاق بني النقابة الفرنسية ، تم 2011ويف يوليوز 

تي سيتم إنتاجها، ، بهدف إعادة حقنها بالكهرباء الالخصوصيني بالشبكة الكهربائيةتقرتح ربط املحطات الفولتو ضوئية لألفراد 

ويف املقابل ميكن لهؤالء أن يستفيدوا من تعريفة االسرتجاع وهي تعريفة محفزة تقلص من الكلفة األولية للتجهيز وكذا 

 .579يف املائة20لقيمة املضافة عىل الطاقة الفولتو ضوئية التي تشهد اليوم ارتفاعا إىل الحد األقىص بحوايل من الرضيبة عىل ا

                                                           

و بأعمال أ وزارة المالية نظاما للحوافي التي  ةمكن أن ةقدمها اللهاز واللهات اإلدارةة المختصة للهيآت والمنشآت واألفراد وغيرها الذةن ةقومون

 مشروعات من شأنها حماةة البيئة.

67-ة على ضوء القوانين اللدةدة، المللة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، عدد ميدوج إبراهيم كومغار، آليات الوقاةة والتموةل لحماةة البيئ -574

 .130، ص: 2006 66

 .15ابتسام خليل، مرجع سابق، ص:  -575

ةوسف أشلحي، السياسات البيئية بين التحدةات االقتصادةة ورهان التنمية المستدامة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام،  -576

 .216، ص: 2014-2015كلية العلوم القانونية واالقتصادةة واالجتماعية فاس، السنة اللامعية 

577- Ahmed Gourari, le financement de la protection de l’environnement, REMALD, N° 50, mai-juin 2003, p : 90. 

 .127هشام أشكيح، مرجع سابق، ص:  -578

 .381هند والي علمي، مرجع سابق، ص:  -579
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نخلص قوال مام سبق إىل أنه حسنا فعل املرشع املغريب باعتامده تدابري تحفيزية ملكافأة األشخاص الطبيعيني 

لية حتها من التلوث، غري أن ما تجدر اإلشارة إليه هو أن فعاواملعنويني ممن يقومون بأنشطة من شأنها حامية البيئة ومكاف

نظام الحوافز الجبائية يتطلب وجود مراقبة ميدانية صارمة تضمن بأن اإلعانات املمنوحة للملوثني ترصف بالفعل يف الحد 

م الدعم من خالل قديمن التلوث البيئي وليس يف مآرب أخرى، وميكن أن تتحقق هذه الرقابة امليدانية واملتواصلة بعد ت

االجتامعات الدورية التقييمية التي تتم بني قطاع البيئة واملنشآت امللوثة، وكذا الزيارات واملعاينات امليدانية التي ميكن أن 

يقوموا املفتشون التابعون لقطاع البيئة، وأيضا من خالل تقديم الدعم عىل مراحل وبالتناسب مع تقدم األشغال واألعامل 

 .580ة بحامية البيئة موضوع الدعماملرتبط

 الفقرة الثانية: الرسوم اإليكولوجية

يهدف نظام الرسوم اإليكولوجية إىل تحميل امللوثني تكاليف اإلصالح وجرب ما تسببوا فيه من أرضار بيئية، وذلك 

لتكاليف االقتصاديني إىل أخذ ا، وهو مبدأ مستلهم من النظرية االقتصادية التي تدعو الفاعلني 581تطبيقا ملبدأ امللوث املؤدي

 .582االجتامعية بعني االعتبار عند احتساب تكاليف اإلنتاج

ويقصد مببدأ امللوث املؤدي أن التكاليف الرضورية ملكافحة التلوث بدال من أن يتحملها املجتمع ككل، ينبغي أن 

، 583البيئة ي يرتتب عن نشاطها تلوثيتحملها املسؤول عن التلوث، وذلك من خالل فرض رسوم إضافية عىل املنشآت الت

، وكذا يف عدة 1972ماي  26بتاريخ  (OCDE)وقد ظهر هذا املبدأ ألول مرة يف توصيات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

، فهناك يف الواقع أنشطة اقتصادية وتكنولوجية ال 1974توصيات ملجلس السوق األوربية املشرتكة ابتداء من نهاية سنة 

للمجتمع االستغناء عنها رغم تأثريها السلبي عىل البيئة، وتعمل الترشيعات عىل وضع ضوابط أو مقاييس قصوى ميكن 

تجب مراعاتها إما لتفادي إلحاق الرضر بالوسط البيئي، وإما بهدف اتخاذ اإلجراءات الالزمة ملعالجة األرضار الناتجة عن 

 .584النشاط املرخص به

نية استخدام املوارد الطبيعية هي الدافع األول يف تدهور البيئة حيث يؤدي عدم مثن ويرى علامء االقتصاد أن مجا

استخدام هذه املوارد البيئية التي تدخل ضمن عوامل اإلنتاج، إىل تدهورها وتحطيمها والقضاء عليها، وعليه فإن هذا املبدأ 

 .585يجسد التخيل عن تلك املجانية

يق لة فعالة ملكافحة التلوث، واستغالل موارد تلك الرسوم يف تدعيم صنادتبعا لذلك ميكن فرض رسوم بيئية كوسي

وطنية ومحلية ملكافحة التلوث البيئي، ويف متويل أنشطة مراقبة التلوث ومكافحة األرضار البيئية، عىل أن الرسوم تستهدف 

يف هذا اإلطار نص املرشع املغريب ، و 586من ناحية أخرى تغيري سلوكيات الفاعلني االقتصاديني وتوجيهها نحو خدمة البيئة

                                                           
 .130هشام أشكيح، مرجع سابق، ص:   -580

 .payeur -Le principe du pollueurةقابله باللغة الفرنسية:  -581

582 - Michel prieur, «  droit de l’environnement » 4éme édition, Dalloz, paris, 2001, p : 136. 

  .82هند والي علمي، مرجع سابق، ص:  -583

 وما بعدها. 95، ص: 2012-1433الهادي مقداد، قانون البيئة، مطبعة النلاح اللدةدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى،  -584

 .13مرجع سابق، ص: ابتسام خليل،  -585

 .128إبراهيم كومغار، مرجع سابق، ص:  -586
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مبثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية املستدامة عىل إحداث نظام جبايئ بيئي يتكون من  12-99من القانون رقم  30يف املادة 

رسوم إيكولوجية وتعريفات تفرض عىل األنشطة املتسمة بارتفاع مستوى التلوث واستغالل املوارد الطبيعية، وميكن تطبيق 

 ه الرسوم والتعريفات عىل كل سلوك فردي أو جامعي يتسم بإلحاق الرضر بالبيئة ويخل مببادئ وقواعد التنمية املستدامة.هذ

واستجابة ملا تضمنه القانون املتعلق بتدبري النفايات والتخلص منها، بوضع إجراءات متكن الجامعات من استخالص 

، وبهدف التأثري عىل سلوكات 587رفق العمومي للنفايات املنزلية واملامثلة لهااإلتاوات بالنسبة للخدمات املقدمة من طرف امل

املستهلكني والتمكن من الحصول عىل التمويالت املالية للتخلص من بعض النفايات الغري قابلة للتحلل، فرض املغرب يف 

، لتدخل حيز التنفيذ 2013سابقة تعد األوىل من نوعها، رضيبة إيكولوجية عىل املواد البالستيكية مبوجب قانون املالية لسنة 

، ويتم إيداع إيرادات هذه الرضيبة يف الصندوق الوطني للبيئة لتسخر يف هيكلة وتطوير قطاع إعادة تدوير املواد 1420سنة 

 .588البالستيكية

أما بخصوص املنشآت املصنفة، فقد اكتفى املرشع املغريب باإلشارة إىل واجب أداء الرسوم القانونية املفروضة عىل 

الصادر بتنظيم املؤسسات املرضة بالصحة، املزعجة أو    1914غشت 25من ظهري  6املؤسسات الخطرة، وذلك يف الفصل 

، وتشمل هذه الرسوم مجموعة من املصاريف منها مصاريف إجراء البحث 1937غشت  11الخطرية والذي تم تعديله بظهري 

الفرنيس املتعلق  1976وليوز ي 19من قانون  17العمومي ومصاريف التعليق واللصق، ثم مصاريف النرش، يف حني أن الفصل 

، حيث ألزمت الفقرة األوىل من هذا 589باملنشآت املصنفة من أجل حامية البيئة أقر نظاما ماليا يطبق عىل األنشطة املصنفة

الفصل كل املؤسسات الصناعية أو التجارية، واملرتبة يف إطار املنشآت املصنفة، بدفع رسم قانوين يقع عىل كاهل املستغل، 

 .590ن الوجيبة السنوية التي تخضع لها هذه املؤسسات، والتي بسبب طبيعة أو حجم أنشطتها ميكن أن تهدد البيئةفضال ع

                                                           
المتعلق بتدبير النفاةات التخلص منها ما ةلي " ةتم تحصيل إتاوة عن خدمات المرفق العمومي  28-00من القانون رقم  23جاء في المادة  -587

وتحدد هذه اإلتاوة من طرف المللس اللماعي طبقا ألحكام القانون للنفاةات المنيلية والنفاةات المماثلة لها أةا كانت طرةقة تدبير هذا المرفق، 

المتعلق بالميثاق  00-78منه" ) تلدر اإلشارة إلى أنه تم نسخ أحكام القانون رقم  69المتعلق بالميثاق اللماعي وال سيما المادة  00-78رقم 

، ج.ر 2015ةوليوز 7بتارةخ  85-15-1ر بتنفيذه الظهير الشرةف رقم المتعلق باللماعات الصاد 14-113اللماعي بمقتضى القانون التنظيمي رقم 

 (.6660، ص: 2015ةوليوز 23بتارةخ  6380ع:

من القانون المتعلق بتدبير النفاةات والتخلص منها على أنه " ال ةمكن لمنشآت معاللة النفاةات الخطرة أو النفاةات الصناعية  58كما نصت المادة  -

 أو الطبية والصيدلية، أو تثمينها أو إحراقها أو التخلص منها أو إةداعها في مطارح، إال بعد إةداع ضمانة مالية". 

 .388: هند والي علمي، مرجع سابق، ص -588

فاروق البضموسي، دور القاضي اإلداري المغربي في حماةة البيئة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس  -589

 .250، ص: 2014-2015الرباط، السنة اللامعية 

590-art 17 de Loi N° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement «  Les 

établissements industriels et commerciaux et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, dont 

certaines installations sont classées, sont assujettis à une taxe unique perçue lors de toute autorisation ou déclaration au 

titre de la présente loi. 

En outre, une redevance annuelle est perçue sur ceux desdits établissements qui, en raison de la nature ou du volume de 

leurs activités, font courir des risques particuliers à l'environnement et requièrent de ce fait des contrôles approfondis et 

périodiques… » 
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غري أنه وبالرغم من أهمية مبدأ امللوث املؤدي يف إيجاد موارد مالية ملبارشة األعامل الوقائية لحامية البيئة، فإن ضعف 

ة رجوة من مبدأ امللوث املؤدي نظرا لغالء تكاليف الوقاية من التلوث وحاميهذه الرسوم البيئية تحول دون تحقيق الغاية امل

البيئة، كام أن تطبيق هذا املبدأ أفرز ثغرة مشينة يتعني تداركها، ويتعلق األمر بإدراج تكلفة الرسوم ضمن الثمن النهايئ 

، هذه الوضعية تؤدي 591خري الذي هو املستهلكللسلع والخدمات املقدمة، األمر الذي يرمي بالثقل واملسؤولية عىل الطرف األ 

إىل مشاركة كل املستهلكني يف متويل إزالة التلوث، وبالتايل إىل فقدان الرسم ألية قوة رادعة، ألن أي شخص لن يكون 

 محفزا التقاء األرضار البيئية مادام يعلم مسبقا بأنه يدفع مثن تلويثه.

 خامتة:     

من خالل كل ما سبق ميكن القول بأن السبيل لتحقيق حامية متميزة للبيئة ال ينبغي أن يقترص عىل السياسة العقابية  

التقليدية التي تقوم عىل فرض عقوبات عىل كل من قام بفعل مخالف لألحكام املتعلقة بحامية البيئية فقط، وإمنا أيضا من 

 التقويم واإلصالح بدل الزجر والعقاب، من خالل اعتامد بدائل العقوبات السالبة خالل إقرار سياسة عقابية جديدة تقوم عىل

للحرية خصوصا بالنسبة للمخالفات البيئية البسيطة، وذلك ملا لهذه البدائل من دور فعال يف إصالح وإعادة تأهيل املنحرفني 

يف املجال البيئي  إىل وضع نظام جبايئ تحفيزي اإليكولوجيني وتقويم سلوكهم مبا ينسجم واملحافظة عىل البيئة، باإلضافة

يستجيب للواقع االقتصادي واالجتامعي املغريب، باعتبار أن الجباية اإليكولوجية أضحت مدخال أساسيا لحامية البيئة 

 والتقليص من حدة النزاعات املرتبطة بها.   

   

  

                                                           
 .215 ةوسف أشلحي، مرجع سابق، ص:   -591
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 1433-2012مقداد، قانون البيئة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األوىل،  الهادي. 

  ،جامل املجاطي، بدائل العقوبات السالبة للحرية قصرية املدة يف ضوء الترشيع املغريب واملقارن، مكتبة الرشاد

 .2015سطات، 

  2014الحلبي الحقوقية، بريوت، الطبعة األوىل  ، الحامية الجنائية للبيئة، منشوراتنوار دهام مطر الزبيدي. 

 السياسات البيئية بني التحديات االقتصادية ورهانات التنمية املستدامة،أطروحة لنيل شهادة يوسف أشلحي ،

 .2014-2015الدكتوراه يف القانون العام، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية فاس،السنة الجامعية 

 بدائل العقوبات السالبة للحرية القصرية املدة، أطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون الخاص، ين الشاهديفاتن الوزا ،

-2015 جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية فاس، السنة الجامعية 

2014. 

  لعام، البيئة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون افاروق البضمويس، دور القايض اإلداري املغريب يف حامية

 .2014-2015جامعة محمد الخامس الرباط، السنة الجامعية 

  نادية املشييش ، الحامية الجنائية للبيئة يف القانون املغريب، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون

 .2015-2014الرباط، السنة الجامعية  -السوييس– الخاص،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية

  الحامية القانونية للبيئة باملغرب وعالقتها بالتنمية املستدامة،أطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون هند وايل علمي ،

 .2015-2016الخاص، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية مكناس، السنة الجامعية

   خصوصيات القانون الجنايئ البيئي يف القانون املغريب، رسالة لنيل شهادة املاسرت يف القانون محمد املنصوري ،

 .2013-2014الخاص، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية فاس، السنة الجامعية 
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 ،ة العامة يف السياسة العقابية املعارصة دراسة مقارنة، مجلة جامعة دمشق للعلوم العمل للمنفع صفاء أوتاين
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ع واق: تحت عنوان السياسة الجنائية باملغرب 2004دجنرب  11و  10و  9العدل مبكناس أيام الوطنية التي نظمتها وزارة
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 الرقابة القضائية عىل عسيب السبب يف قرار التوقيف اإلداري

 

 الرقابة القضائية على عسيب السبب في قرار التوقيف اإلداري

 " دراسة مقارنة"
 

 
 باحث في سلك الدكتوراه

بية والتعليم   الأردن -وزارة التر

 

 مقدمة

تُعد الحرية الشخصيّة من الحريات اللصيقة باإلنسان ,وقد أدرك املرشع األردين هذه األهمية للحرية الشخصية ,وأكد 

أنّه  "الحرية الشخصية مصونه ",ويف املادة الثامنة منهعليها من خالل الدستور األردين الذي جاء يف املادة السابعة منه أن 

كانت هذه الحرية محل تأكيد وحامية من قبل كافة املواثيق  و " ال يجوز أن  يوقف أحد أو يحبس إالّ وفق أحكام  القانون "

ية ويف األمان لحياة والحرالدولية والعاملية ,فورد يف املادة الثالثة من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان أن " لكل فرد حق ا

عىل شخصه ", وجاء يف املادة التاسعة من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية أن " لكل فرد حق يف الحرية 

ويف األمان عىل شخصه ,وال يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفياً ,وال يجوز حرمان أحد من حريته إاّل ألسباب ينص عليها 

 اً لإلجراء املقرر فيه" القانون وطبق

ولكن هذه الحرية وبالرغم من كل الضامنات التي حظيت بها،  مل متنع السلطة التنفيذية من التدخل لوضع ضوابط 

وقيود عىل مامرسة النشاط الفردي، ومن هذه الضوابط ما يسمى بالتوقيف )االعتقال( اإلداري، والذي يهدف إىل الحفاظ 

,فهذا التدخل من قبل السلطة التنفيذية أمر البّد منه حتى ال تكون الحرية الشخصية مطلقة عىل األمن والنظام العام 

فاظ ولخلق حالة من التوازن بني مامرسة الفرد لحريته الشخصية والح, وبالتايل وسيلة الستبداد الفرد عىل حقوق الجامعة

دت العديد من الضوابط التي تقيد مامرسة الفرد يف ذات الوقت عىل حقوق الجامعة وعىل النظام العام يف الدولة، وجِ 

لحريته الشخصية ,كام وِجدْت العديد من الضوابط عىل مامرسة اإلدارة لسلطتها يف التوقيف اإلداري، إالّ أن هذه الضوابط 

حت ذريعة توالقيود ال متنع السلطة التنفيذية من التغول يف كثري من األحيان ومامرسة سلطتها بشكل ميس بحرية األفراد 

 املحافظة عىل األمن والنظام العام ،لذا كان البّد من وجود جهات رقابية قضائية عىل مامرسة اإلدارة لهذه السلطة.

 مشكلة الدراسة 

تكمن مشكلة الدراسة يف اإلجابة عىل السؤال التايل: هل مارس القضاء اإلداري يف األردن الرقابة املأمولة منه عىل 

ضبط استخدام سلطات ال الحد من التوقيف اإلداري وعىل نحو ميكن أْن تساهم فيه هذه الرقابة يف قرار عيب السبب

اإلداري يف مجال التوقيف اإلداري يف هذا املجال؟ وما هو مدى إمكانية أن يستفيد القضاء اإلداري األردين من األنظمة 

 القانونية املقارنة يف هذا املجال ؟.
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القانون  قرار التوقيف اإلداري يف كل من عيب السبب يفالرقابة القضائية عىل  ىلع كون درستنا هذه منصبةتوس

يب ,وذلك من خالل مبحثني األول ونتطرق فيه إىل ماهية عاألردين والقانون املقارن)القانون الفرنيس والقانون املرصي(

 .تطبيقات الرقابة القضائية عىل سبب قرار التوقيف اإلداري السبب والثاين إىل

 ماهية عيب السبب : املبحث األول

 نتحدث يف ماهية هذا العيب من حيث مفهومه  وصوره وطرق أثباته وقد خصصنا لذلك ثالثة مطالب مستقلة.س

 مفهوم عيب السبب: املطلب األول

جل اإلدارة ر يُعرّف سبب القرار اإلداري بصورة عامة بأنه تلك الحالة القانونية أو الواقعية التي تحدث أو تتوافر أمام 

وقد أشارت محكمة العدل العليا األردنية إىل هذا املعنى  .(592)وتوحي اليه بإتخاذ قرار ما, وهو مستقل عن إرادة  مصدر القرار "

أستقر الفقه والقضاء عىل أن سبب القرار اإلداري هو: الحالة القانونية أو الواقعية )املادية( التي تسبق  لعيب السبب بقولها "

 .(593)صدور القرار اإلداري والتي تدفع اإلدارة إلصداره " 

 الدولة يف أما السبب يف قرار التوقيف اإلداري تحديداً فهو تلك الحالة الواقعية التي يشكل حدوثها تهديداً للنظام العام

وبالتايل تدعو الحاكم اإلداري إىل التدخل يك يحمي النظام العام وأمن املجتمع وسالمته من التهديد, وال بّد من وجود 

 .(594)رابطة موضوعية تربط بني الحالة الواقعية املكونة لركن السبب والقرار الصادر بالتوقيف اإلداري

( املشهورة, وهو موظف أحيل Monodم يف قضية مونو )1907يس عام وقد ظهر عيب السبب يف القضاء اإلداري الفرن

إىل املعاش دون أن يقدم طلبا بذلك, فبنت اإلدارة أسباب اإلحالة كعقوبة تأديبية عىل مخالفات مل تفصح عنها, مام جعل 

 .(595)قرارها معيباً وُحكم بإلغائه

كأحد اركان القرار اإلداري ومنهم العميد ديجى الذي وقد أنكر جانب من الفقه الفرنيس يف البدايات ركن السبب 

أعتربه مجرد الباعث امللهم وهو مجرد حالة سابقة عىل القرار اإلداري  تثري فكرة يف ذهن مصدره , وباملقابل هناك من أعترب 

هر بوضوح كوجه (  الذي يرى بأن السبب يف حالة إنعدامه يظBonnardالسبب  وجه مستقل لإللغاء ومنهم الفقيه بونار )

مستقل لإللغاء ال ميكن االستعاضة عنه  بوجه آخر من أوجه اإللغاء وبخاصة يف الحالة التي  تتمتع فيها  اإلدارة بسلطة 

 .(596)تقديرية 

الرأي الراجح الذي أتفق علية اغلبية فقهاء القانون الفرنيس ,وأيدهم يف ذلك مجلس الدولة الفرنيس بالعديد من 

ار السبب ركناً من أركان القرار اإلداري, وعيب السبب عيباً مستقالً عن عيب مخالفة القانون املرتبط باملحل أحكامه, هو اعتب

 .(597)وعن عيب االنحراف بالسلطة املرتبط بغاية القرار اإلداري.

                                                           
 .33,دار الفكر العربي, ص  3(, نظرةة التعسف في استعمال السلطة,ط1996د. الطماوي ,سليمان محمد) (592(

 قسطاس, منشورات  196/2014عدل عليا , قرار رقم  (593(

، رسالة ماجستير جامعة ( ,الرقابة القضائية على قرارات الحكام اإلداري ةن الصادرة بموجب قانون منع اللرائم2008)فواز سليمأن ,  الهوأوشة (594(

 82االسراء, ص

 . 702(, القضاء اإلداري األردني , الطبعة األولى ,المركي العربي للخدمات اللامعية , ص 1995( شطناوي ,علي خطار)595(

 . 425(, قضاء اإللغاء في األردن ,  الطبعة األولى ,بدون دار نشر., ص 1989الغوةري , أحمد عودة )  (596(

 . 223( , مبدأ المشروعية , تنظيم القضاء االداري , والمطبوعات  اللامعية , اإلسكندرةة , ص 1985الحلو, ماجد راغب ) )597(
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 من (10) إشارة املادة عدم بسبب  األخرى العيوب عن السبب عيب مامثل حول استقالل فقهي خالف ثار و يف مرص

 املادة هذه إستناداً إىل صياغة إذ أنكر البعض  استقالل عيب السبب رصاحة، العيب هذا إىل املرصي الدولة مجلس قانون

 أو الشكل، يف عيب أو فيها عدم االختصاص، الطعن مرجع يكون النهائية اإلدارية القرارات عىل أن "إلغاء تنص التي

, فعيب السبب وفقاً لهذا الرأي )598( "السلطة إساءة استعامل أو تأويلها، أو تطبيقها، يف الخطأ أو اللوائح، أو القوانني، مخالفة

 .(599)يندرج تحت أوجه اإللغاء االربعة املشار اليها بالنص وال يعترب عيباً مستقالً 

وباملقابل فهنالك من يرى بأن السبب ركن مستقل من أركان القرار اإلداري ألنه عبارة )مخالفة القوانني أو اللوائح( 

, وبالرغم من القول (600)يقصد به عيب مخالفة القانون )املحل(, أما الخطأ يف تطبيقها أو تأويلها, فيقصد به عيب السبب 

فة إال أنه عن طريق الربط بني أركان القرار اإلداري وبني العيوب األخرى املختل بوجود تشابه وخلط بني عيب السبب والغاية

 (.601) التي تشوبه ,فإن السبب ركناً مستقالً وقامئاً بذاته وعلية يكون عيب السبب قامئاً بذاته أيضاً 

رصيح إىل عيب  بشكلويف األردن مل يكن املرشع األردين يشري يف القوانني السابقة املتعلقة بالقضاء اإلداري و  

, قد حددت العيوب 1992(  لسنة 12( من قانون محكمة العدل العليا رقم )10السبب كأحد عيوب القرار اإلداري ,وكانت املادة )

رصاحة دون ذكر عيب السبب, مع العلم بأن العديد من أحكام محكمة العدل العليا أشارت إىل اعتبار السبب ركن مستقل 

داري, ونذكر يف هذا الشأن  قرار ملحكمة العدل العليا قضت فيه بأن " السبب هو ركن رئيس من أركان من أركان القرار اإل 

 .(602)القرار اإلداري ..." 

وبعد التطور األخري يف القضاء اإلداري األردين وبعد أن أصبح التقايض عىل درجتني يف املحاكم اإلدارية, جاء قانون  

م, ليعلن رصاحة ويعرتف بالسبب كعيب مستقل قائم بذاته يصيب القرار اإلداري ,وذلك 2014لسنة  27القضاء اإلداري رقم 

( عندما اشرتط املرشع يف الدعوى التي تقام عىل صاحب القرار املطعون فيه  أن تستند إىل سبب, أو 7من خالل املادة )

 اكرث من األسباب التالية :

 عدم االختصاص. -1

 أو األنظمة, أو الخطأ يف تطبيقها أو تأويلها .مخالفة الدستور, أو القانون ,  -2

 اقرتان القرار أو إجراءات إصداره بعيب يف الشكل . -3

 إساءة استعامل السلطة.  -4

 عيب السبب. -5

بقي أن نشري يف سياق الحديث يف مفهوم السبب إىل الفرق بني سبب القرار وتسبيبه, فتسبيب القرار اإلداري غري 

ملزم إال إذا نص القانون عىل ذلك وهي مسألة شكلية, أما السبب فهو أمر موضوعي البّد من توفره لصدور القرار اإلداري 

                                                           

 10المادة  ,1972لسنة   47قانون مللس الدولة الفرنسي رقم  )598(

 425(, القضاء اإلداري, مرجع سابق , 1985الحلو, ماجد راغب )( 599(

   631(, القضاء اإلداري ,مرجع سابق ص, 1996عبدالله ,عبد الغني بسيوني )( 600(

 428(, قضاء اإللغاء في األردن , مرجع سابق ,ص 1989( الغوةري , أحمد عودة )601(

 رات قسطاس, منشو482/2010عدل عليا, قرار رقم  )602(
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م لتسبيب, فالتسبيب يقصد به ذكر أسباب القرار اإلداري رصاحة, مع العل, لذ ال يجوز الخلط بني السبب وا(603)بشكل صحيح 

بأن األصل باإلدارة أنها ال تلتزم بتسبيب قراراتها, إال إذا ألزمها القانون  بذلك أو فرضه القضاء, وعليه ال يوجد تالزم بني 

 . (604)سبب القرار وتسبيبه ما دام القانون  مل يطلب ذكر األسباب 

 صور عيب السبب : اين املطلب الث

تظهر رقابة القضاء اإلداري عىل عيب السبب من خالل ثالث صور وهي الرقابة عىل الوجود املادي للوقائع التي بُني 

عليها القرار والرقابة عىل التكييف القانوين لهذه الوقائع أن وجدت , والرقابة عىل مسألة املالمئة بني الوقائع والقرار الذي 

 استناداً اليها.صدر 

ففيام يتعلق بالصورة األوىل يتحقق القضاء من الوجود املادي للوقائع فإذا كانت الوقائع غري موجوده يكون القرار 

, ففي فرنسا مجلس الدولة عدل عن موقفه السابق بعدم الرقابة عىل الوقائع املادية التي (605)اإلداري مشوباً بعيب السبب 

(, وأصبحت Grangeبع استثنايئ, منذ منتصف القرن املايض وذلك من خالل حكمه يف قضية )تتخذ بسبب قوانني ذات طا

قاعدة مراقبة الوجود املادي للوقائع متارس دامئاً دون استثناء, وبهذا يتوىل مجلس الدولة الفرنيس عملية التثبت من وجود 

 .(606)إجراءات التوقيفاملادي للوقائع التي تستند إليها اإلدارة يف قراراتها الضبطية يف 

ويف مرص بسط القضاء اإلداري رقابته عىل الوجود املادي للوقائع, وأصدرت الجهات القضائية اإلدارية املختصة العديد 

من القرارات بشأن الرقابة عىل الوقائع املادية  يف مجال االعتقال اإلداري ,وعىل سبيل املثال نذكر منها ما قضت به محكمة 

ي من  أن " أجراءات االعتقال وتحديد اإلقامة يجب أن ال يلجأ إليها أال عند الرضورة القصوى التي يستعيص القضاء اإلدار 

فيها اللجوء إىل اإلجراءات العادية ملا يف ذلك من مساس بالحرية الشخصية, وأن يكون ذلك بالقدر الرضوري الالزم للحفاظ 

والنظام يك تكون سبباً جدياً يربر مثل هذا اإلجراء املقيد للحرية, عىل األمن ... ذلك; ألن خطورة الشخص عىل األمن 

يجب أن تستمد من وقائع حقيقية منتجة يف الداللة عىل هذا املعنى وأن تكون هذه الوقائع أفعاالً معينه يثبت إرتكاب 

 .(607)الشخص لها 

قضت يف ع التي بُني عليها القرار اإلداري فكام فرضت محكمة العدل العليا األردنية رقابتها عىل الوجود املادي للوقائ

حكم لها بأن "  اإلجامع قد أنعقد عىل أن أسباب القرار اإلداري تكون خاضعة لرقابة املحكمة لتعرف مدى صحتها من 

ا هالناحية الواقعية ومدى مطابقتها للقانون, وما إذا كانت اإلدارة يف مبارشتها لسلطتها قد انحرفت فيها أم أنها سلكت ب

                                                           

 .220( ,القانون  اإلداري , الكتاب الثاني , دار الثقافة. , ص 2015الخالةلة, محمد علي ) )603(

(, رقابة محكمة العدل األردنية على سلطة اإلدارة في التقدةر, مللة السياسة والقانون , العدد 2014الشوابكة والشباب, فيصل, محمد )( 604(

 276العاشر, ص 

 366,367(,القضاء اإلداري  بين النظرةة والتطبيق, مرجع سابق, ص2005ابو العثم, فهد عبد الكرةم ) (605(

(,الرقابة القضائية على المشروعية الموضوعية لقرارات الضبط اإلداري, أطروحة دكتوراه, جامعة عمان العربية 2007عليمات, سالم خلف)( 606(

 99لدراسات العليا , ص 

 .110,ملموعة احكام محكمة القضاء اإلداري , ص5024/1956ضاء اإلداري, قضية رقم حكم محكمة الق(607(
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طريق الجادة ,حتى إذا ظهر أنها غري صحيحة واقعياً أو منطوية عىل مخالفة للقانون أو خطأ يف تطبيقه أو تأويلة كان القرار 

 .(608)معيباً وحق للمحكمة أن تقيض بإلغائه"

فها من الناحية  يأما بالنسبة للصورة الثانية وبعد أن يتأكد القايض اإلداري من الوجود املادي للوقائع فإنه ينظر إىل تكي

بط اإلداري عندما صالحيات الضقانونية سليمة تربر دخولها ضمن القانونية وما إذا كانت اإلدارة قد كيّفت  تلك الوقائع بطريقة 

 . (609)يتعلق األمر بالتوقيف اإلداري ,ويقصد بالتكييف القانوين يف هذا السياق أدراج حالة معينة ضمن اطار فكرة قانونية 

م ,عندما أصدر حكمه الشهري )جومل(, وأتسع 1941وقد مارس مجلس الدولة الفرنيس هذا النوع من الرقابة منذ عام  

نطاق رقابة املجلس يف هذه الرقابة حتى أطلق علية األستاذان )أوىب ودراجو( الرقابة العادية, وسار عىل نفس النهج مجلس 

الذي  لقانوين للوقائع يف معظم األحوال ليطمنئ إىل صحة الوصف القانوينالدولة املرصي حيث بسط رقابته عىل التكيف ا

 .(610)أصدرته اإلدارة عىل الوقائع 

ويف األردن أكدت محكمة العدل العليا رقابتها يف هذا املجال ويف العديد من األحكام الصادرة عنها ومنها عىل سبيل 

ملستدعي إىل مدينة )وارسو( وعودته إىل األردن دون أن يبدو منه أي املثال حكمها الذي جاء فيه " أننا نرى أن مجرد سفر ا

نشاط ينطوي عىل احتامل وقوع خطر منه عىل الناس ال يربر إتخاذ اإلجراءات بحقه مبوجب قانون منع الجرائم خصوصاً 

رار املترصف لهذا فأن قأنه مل يرد يف إضبارة التحقيق أي دليل عىل قيام املستدعي أو احتامل قيامه مبثل هذ النشاط, و 

 .(611)( املشار إليها غري قائم عىل أساس سليم وال يتفق مع القانون "12بفرض التدبري اإلداري  املنصوص عليه يف املادة)

والصورة الثالثة تتعلق بالرقابة عىل مالمئة القرار اإلداري للوقائع, ويف هذه الرقابة يقوم القايض اإلداري بفحص فيام 

واقعة أو الحالة )املادية أو القانونية( التي وجدت بوصفها القانوين, كان يلزم ملواجهتها إصدار القرار مبثل, أو كل إذا كانت ال

, فتُّعرف رقابة املالمئة بأنها تلك الرقابة التي ميارسها القايض اإلداري ملعرفة مدى (612)االثار القانونية التي يرتبها القرار

ة لركن السبب يف قرار التوقيف اإلداري, وبني درجة أهمية وخطورة هذا القرار, وهذه مسألة تدخل التناسب بني الوقائع املكون

 .(613(يف نطاق السلطة التقديرية لإلدارة حسب األصل العام "

 مجال فمع أن األصل يف رقابة القضاء اإلداري عىل أعامل اإلدارة ,هو الرقابة عىل مرشوعية هذه األعامل تاركةً 

املالمئة لتقدير اإلدارة, إال أنه طرأ استثناء عىل هذه القاعدة يف الرقابة عىل عيب السبب نظراً ألهميته, وبخاصة يف مجال 

القرارات اإلدارية املتعلقة بالحريات العامة ومنها قرار االعتقال, حيث فرضت الرقابة القضائية عىل مالمئة القرار اإلداري 

 .(614)التناسب بني الوقائع والقرار اإلداري الذي صدر بناء عليها للوصول إىل مدى مرشوعية مثل هذا القرار للوقائع ملعرفة مدى

                                                           

 , منشورات قسطاس. 147/65عدل عليا , قرار رقم ( 608(

 . 278(, رقابة محكمة العدل األردنية على سلطة االدارة في التقدةر, مرجع سابق ,ص2014الشوابكة والشباب, فيصل, محمد)( 609(

 .643(, القضاء اإلداري ,مرجع سابق ,ص 1996ني بسيوني ) عبدالله, عبد الغ (610(

 , منشورات قسطاس  3/56عدل عليا, قرار رقم ( 611(

 380(, األصول العامة للقضاء اإلداري "قضاء االلغاء ", دار النهضة العربية: القاهرة, ص 1996د. نضر, ماهر جبر)( 612(

 .346لكتاب الثاني, الطبعة األولى, بدون دار نشر, ص (,القانون اإلداري األردني, ا1996(  كنعان, نواف)613(

 .351, 350(, القضاء اإلداري, مبدأ المشروعية , تنظيم القضاء اإلداري, قضاء االلغاء, الدار اللامعية ,ص 1992عبدالله, عبد الغني بسيوني ) (614(
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ويشري الفقه إىل أن القضاء اإلداري الفرنيس مل ميارس رقابة املالمئة عىل قرارات االعتقال, حيث مل يعرتف املجلس 

ز قرارات بحجة أن تقدير مالمئة هذه القرارات هو من االمور التي ال يجو منذ البداية بأية رقابة متعلقة باملالمئة عىل تلك ال

 .(615)مناقشتها أمام مجلس الدولة والقضاء اإلداري ويجب أن ترتك لإلدارة 

أما القضاء اإلداري املرصي فقد بسط رقابته عىل مالمئة القرارات اإلدارية املتعلقة بالحريات العامة, خاصة يف مجال 

ي, ومن أبرزها قرارات االعتقال, فقد فرضت محكمة القضاء اإلداري رقابة املالمئة عىل قرارات االعتقال الضبط اإلدار 

اإلداري , حيث قضت يف حكم لها بأنه "..... وأن كانت اإلدارة يف األصل متلك حرية وزن مناسبات العمل وتقدير أهمية 

ناسبة ن أجلها تتدخل اإلدارة إلصدار قرارها, إال أنه حيثام تختلط مالنتائج التي ترتتب عىل الوقائع الثابت قيامها والتي م

العمل برشعيته ومتى كانت هذه الرشعية تتوقف عىل حسن تقدير األمور خصوصا فيام يتعلق بالحريات العامة ,وجب أن 

أن األسباب  قيامه فإذا ثبت يكون تدّخل اإلدارة ألسباب جدية تربره, وللقضاء اإلداري حق الرقابة عىل قيام املسوغ ,أو عدم

 . (616)مل تكن جدية ومل يكن فيهام من األهمية الحقيقية ما يسوغ التدخل لتقييد الحريات كان القرار باطالً 

ويف األردن مارس القضاء اإلداري رقابته عىل مسألة املالءمة وبخاصة يف مجال القرارات التأديبية, أما يف مجال 

ن التطبيقات محدودة ونادرة ومنها حكم محكمة العدل العليا الذي جاء فيه "... األسباب التي قرارات التوقيف اإلداري فإ

قدمها املحافظ باعتباره السلطة القامئة عىل تطبيق نظام التشكيالت اإلدارية, تخضع لرقابة محكمة العدل العليا من حيث 

خالل قضاء محل االدارة يف تقديره لألسباب التي تعترب إ مالمئة اإلجراء للظروف والوقائع التي أدت إلتخاذه بحيث يحل ال

أن اإلخالل بالنظام العام واألمن العام والصحة العامة التي  -2بالنظام العام والوسائل التي يراها مالمئة ملنع هذا اإلخالل 

لتي من شأنها اإلرضار ة ايتعني عىل سلطة الضبط اإلداري منعه مبقتىض الصالحيات القانونية مقصورة عىل االفعال املادي

باملصلحة ,ويكون رضرها عاماً ,فإذا كانت أفعال اإلخالل بالسكينة, أو األمن العام ,أو الصحة العامة من شأنها اإلرضار 

مبصالح أفراد بذاتهم فأن منع مثل هذه األعامل ال يدخل يف اختصاص الضبط اإلداري; ألن وظيفة الضبط اإلداري تقترص 

 (.617) عىل النظام العام, واإلرضار مبصالح أفراد معينني بذاتهم ال يعترب إخالالً بالنظام العام "عىل املحافظة 

 أثبات عيب السبب : املطلب الثالث

األصل يف القرار اإلداري أنه يقوم عىل سبب صحيح, وعىل من يدعي غري ذلك أن يقيم الدليل, أي أن عبء إثبات 

عدم صحة سبب القرار اإلداري  يقع عىل عاتق الطاعن, وهو عبء صعب وثقيل; ألن الطاعن غريب عن اإلدارة, وال يستطيع  

 .(618)ا تكون لدى اإلدارة أن يقدم األدلة بشكل محدد; ألن هذه األدلة غالبا م

وتقديراً من القضاء اإلداري إىل املوقف غري املتزن بني اإلدارة كطرف قوي والفرد )الطاعن( كطرف ضعيف, فإنه ال 

يشرتط يف البينة التي يقدمها الطاعن أن تكون حاسمة يف إثبات عيب السبب, بل يكفي أن يقدم من البينات ما يزحزح 

                                                           
 .439ومقتضيات النظام العام, مرجع سابق, ص (,االعتقال اإلداري بين الحرةة الشخصية 1996السنوسي, صبري محمد ) (615(

 .294(, االعتقال اإلداري بين الحرةة الشخصية ومقتضيات النظام العام, مرجع سابق , ص 1996السنوسي, صبري محمد ) (616(

 , منشورات قسطاس.173/83عدل عليا, قرار رقم  (617(

 .380ظرةة والتطبيق , مرجع سابق , ص ( ,القضاء اإلداري  بين الن2005ابو العثم, فهد عبد الكرةم) (618(
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ات يف حكم لها بأنه "ال يشرتط إلثبوتطبيقاً لذلك قضت محكمة العدل العليا األردنية , (619)ر املطعون بهقرينة السالمة يف القرا

 .(620)فساد القرار اإلداري أن يتم بحجج حاسمه, بل يكفي أن تقوم قرائن كافية لزعزعة ثقة املحكمة يف قرينة سالمة القرار"

 ومن جانب آخر وتخفيفاً عىل املدعي فإن القضاء اإلداري ينقل عبء االثبات املتعلق بعيب السبب يف بعض األحيان 

م طلب مجلس 1954(عام Berelعىل عاتق اإلدارة بأن تثبت أن قرارها املطعون به يقوم عىل سبب صحيح ,ففي قضية )

 الوطنية املدرسة مسابقة يف املشاركة من معه ومنBerel) نع )مب قرارها أسباب عن اإلفصاح اإلدارة الدولة الفرنيس من

 (.621) قرارها بإلغاء فحكم ذلك اإلدارة فرفضت رفضها تسبيب القايض فطلب الشيوعي، لإلدارة, إلنتامئهم

وسار القضاء اإلداري يف مرص عىل ذات النهج, فقد قضت محكمة القضاء اإلداري يف حكم صادر لها أنه " من املبادئ 

املقررة أن القرار اإلداري إذا مل يشتمل عىل ذكر األسباب التي استندت إليها يفرتض فيه أنه صدر وفق للقانون, وأنه يهدف 

لتحقيق املصلحة العامة, وهذه القرينة التي تصحب كل قرار إداري إذا مل تذكر أسبابه, تبقى قامئة إىل أن يثبت املدعي أن 

ار املطعون فيه هي أسباب غري مرشوعة, وال متت بصلة إىل املصلحة العامة, وللمحكمة كامل األسباب التي يُبنى عليها القر 

السلطات يف تقدير الدليل الذي يقدمه املدعي يف هذا الصدد, ولها إذا رأت وجهاً لذلك أن تطلب بيان املربرات التي بُنى 

ي ه املدعي كافياً عىل األقل لزحزحة قرينة املرشوعة التعليها القرار املطعون فيه, وهذا عن طريق اعتبار الدليل الذي قدم

 . (622)يتمتع بها القرار اإلداري, فينقل عبء األثبات عن عاتق املدعي إىل عاتق الحكومة"

والشك يف أن نقل عبء اإلثبات من الفرد إىل اإلدارة هو استثناء عىل القواعد العامة, تقتضيه  طبيعة الدعوى اإلدارية, 

صوم فيها ,واحتفاظ اإلدارة بامللفات, والوثائق وسمو اإلدارة عىل الفرد، إذ يكفي للفرد أن يرشد القضاء عن ومراكز الخ

املستندات ,وامللفات, ويبقى للقايض مبا له من دور إيجايب أن يطلبها من اإلدارة للحكم يف الدعوى بكل عدالة وتبرّص, وهنا 

عىل من أنكر, وإمنا يطبق مبدأ آخر " البينة عىل من ميلكها, والنكول قرينة  ال يُطبق مبدأ البينة عىل من أدعى واليمني

ضده" , كام يختلف عبء اإلثبات يف هذه الحالة عنه يف القضاء العادي يف طلب القضاء من اإلدارة تقديم املستندات, 

من الحاسمة وكذلك ال يأخذ باليفتكون أمام ما يسمى بتقديم الخصم دليل ضد نفسه, وهذا غري جائز يف القانون الخاص, 

 .(623)وال اليمني املتممة يف القضاء اإلداري

وتجدر اإلشارة هنا إىل أن القضاء اإلداري الفرنيس قد أقر لنفسة بالحق يف مطالبة اإلدارة باإلفصاح عن أسباب قراراتها 

بالحق  بالضبط اإلداري ,كام أنه اقر لنفسهعىل اختالف أنواعها مبا يف ذلك قرارات االعتقال وغريها من القرارات املتعلقة 

 .(624)يف أحالل األسباب الصحيحة للقرار اإلداري محل االسباب التي تذكرها اإلدارة

                                                           
 .96، ص ( ,الرقابة القضائية على قرارات الحكام اإلدارةين الصادرة بموجب قانون منع اللرائم, مرجع سابق2008)فواز سليمان, الهواوشة (619(

 ., منشورات قسطاس308/94عدل عليا, قرار رقم   )620(

 .90أوجه دعوى االلغاء, رسالة ماجستير, جامعة بسكرة, ص(, عيب السبب كوجه من 2005ةعيش تمام )آمال,  (621(

(, عيب السبب كوجه من أوجه دعوى اإللغاء, مرجع سابق, ص 2005ةعيش تمام )آمال, , مشار إليه لدى 1949/ 28/4 -/ق 312دعوى رقم ( 622(

91. 

 .88,86, ص (, عيب السبب كوجه من أوجه دعوى اإللغاء, مرجع سابق ,2005ةعيش تمام)( آمال, 623(

 .88(, الرقابة القضائية على المشروعية الموضوعية لقرارات الضبط اإلداري, مرجع سابق , ص2007عليمات, سالم خليف)( 624(
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أما يف مرص واألردن فلم يصل القضاء اإلداري إىل هذا الحد,  فقد يطالب اإلدارة  باإلفصاح عن أسباب قراراتها إال 

االسباب الصحيحة محل االسباب التي تذكرها اإلدارة, فقد قضت املحكمة اإلدارية أنه ال يعطي لنفسه الحق يف أحالل 

العليا املرصية يف حكم لها بأنه "ال يسوغ أن يقوم القضاء اإلداري  مقام اإلدارة يف إحالل سبب آخر محل السبب الصحيح 

دار لسبب الذي تذرعت به جهة اإلدارة يف إصالذي قام علية القرار, ذلك أن دور القضاء اإلداري  يقترص عىل مراقبة صحة ا

 .(625)قرارها"

ستند يال متلك محكمة العدل العليا حق البحث يف سبب جديد مل "و يف األردن قضت محكمة العدل العليا يف حكم لها أنه  

,وقضت "تنحرص صالحيات املحكمة يف (626)"ألن رقابتها تقترص عىل بحث األسباب الواردة يف القرار ذاتهإليه القرار املشكو منه; 

 .(627)"متتد إىل أي سبب آخر مل يذكر فيهالرقابة عىل أسباب القرار اإلداري  يف مناقشة السبب الذي بني عليه وال 

ويف هذا السياق نؤيد نهج القضاء اإلداري املرصي واألردين ,يف االمتناع عن إحالل السبب الصحيح محل السبب 

يف الجهة مصدرة القرار أن يكون قرارها إبتداًء مبني عىل سبب صحيح ورقابة القضاء عىل األسباب املعيب ;ألنه يفرتض 

 ب ومربرات صحيحه لقرار اإلدارة .التي أصدرتها تلك الجهة وليس من واجبها البحث عن أسبا

 تطبيقات الرقابة القضائية عىل سبب قرار التوقيف اإلداري : املبحث الثاين

املبحث عن تطبيقات الرقابة القضائية عىل سبب قرار التوقيف اإلداري من خالل مطلبني يتناوالن  وسنتحدث يف هذا

 عىل التوايل رقابة اإللغاء ثم رقابة التعويض عىل سبب قرار التوقيف اإلداري.

 رقابة اإللغاء عىل سبب قرار التوقيف اإلداري: املطلب األول

 .ملتعلقة بسبب قرار التوقيف اإلداري يف القضاء املقارن ثم يف القضاء األردينوسنعالج يف هذا املطلب رقابة اإللغاء ا

 رقابة اإللغاء يف القضاء املقارن: الفرع األول

لقد كان موقف القضاء املقارن رصيحاً يف أحكامه بشأن اعتبار عيب السبب قائم بذاته ,ولذلك صدرت العديد من 

ها مشوبة  بعيب السبب, ولقد كان من أول القرارت التي أتخذها مجلس الدولة األحكام التي الغت قرارات االعتقال كون

الفرنيس بإلغاء قرارات االعتقال ,عندما طلب من اإلدارة االفصاح عن أسباب قراها اإلداري يف حكم مجلس الدولة يف 

اإلدارة اإلفصاح عن سبب م ,وتتلخص أحداث هذا الحكم يف أن مجلس الدولة طلب من 3/1/1959( بتاريخ Grangeقضية )

اعتقال أحد املحامني يف الجزائر ,ولكن اإلدارة امتنعت عن ذلك واكتفت يف ردها عىل املجلس بذكر أن قرارها هذا ال تلزمها 

النصوص بتسبيبه فحكم املجلس بإلغاء القرار عىل أساس أن مسلك اإلدارة يعد دليالً عىل صحة إدعاء الطاعن بأن القرار 

 . (628)تقال( يستند إىل وقائع غري موجودة مادياً )قرار االع

                                                           

( ,القضاء اإلداري, مرجع 2009, المشار اليه لدى , كنعان, نواف ) 21/10/1967,تارةخ 652حكم المحكمة اإلدارةة العليا, في القضية رقم ( 625(

 351صسابق , 

 , منشورات قسطاس 58/53عدل عليا, قرار رقم ( 626(

 , منشورات قسطاس 81/70عدل عليا, قرار رقم ( 627(

 والمشار إليه لدى عليمات, سالم خليف )2007( , الرقابة القضائية على المشروعية  الموضوعية .C.E.30 Jahv 1959.Grage.Rec.85 قرار (628)

89صلقرارات الضبط اإلداري ,مرجع سابق ,   
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  Monyم يف قضية )1966إبريل سنة  22ومن أحكام مجلس الدولة الفرنيس يف هذا املجال أيضاً حكمه الصادر بتاريخ 

م أصدر وزير الداخلية قرار باعتقال السيد )موين( اعتقاالً إدارياً, 1962مارس سنة  14( والتي تتلخص وقائعها يف أنه "بتاريخ 

م بإلغاء قرار االعتقال, إال أن وزير الداخلية, طعن يف قرار املحكمة 25/11/1964فطعن يف القرار, فقضت املحكمة اإلدارية يف 

لدولة ,فجاء حكم املجلس مؤيداً لحكم املحكمة اإلدارية بإلغاء القرار, ورفض طعن وزير الداخلية اإلدارية أمام مجلس ا

م, مل يكن مستنداً إىل 1958( من الدستور سنة 16وأستند املجلس إىل أن القرار الصادر باالعتقال واملتخذ إستناداً إىل املادة )

 . (629)الوقائع التي ساقتها اإلدارة غري صحيحة ومحالً للجدل"سبب يربره ويحق للقايض اإلداري مراقبته طاملا أن 

 MAGENويف سياق رقابة مجلس الدولة عىل صحة الوقائع من الناحية املادية ايضاً, قىض مجلس الدولة يف حكم  )

DE LA CROIXوقائع يف ل( بأنه " ما دام مل يقم دليل من الناحية املادية عىل ثبوت مشاركة الشخص املنسوبة إليه هذه ا

تنظيامت رسية مام ينص عليها القانون فضالً عن اعرتاف وزير الداخلية نفسه بذلك فإن القرار يعد مستنداً عىل وقائع مادية 

 .(630)غري موجوده

و يف مرص مارس القضاء اإلداري وما زال دوراً كبرياً يف الرقابة عىل عيب السبب يف قرارات االعتقال اإلداري وألغى 

القرارات الصادرة يف هذا املجال باالستناد إىل هذا العيب , ومن قبيل ذلك حكم املحكمة اإلدارية العليا الذي  العديد من

جاء فيه بأن " حق رئيس الجمهورية يف إصدار أوامر القبض واالعتقال مقيد قانوناً فال يتناول سوى املشتبه فيهم والخطرين 

قه ومداه عىل من توافرت فيهم حالة االشتباه أو قامت بهم خطورة خاصة عىل عىل األمن والنظام العام أي مقصور يف نطا

األمن والنظام العام بحيث تستند إىل وقائع حقيقية منتجة يف الداللة عىل هذا املعنى وفيام خال ذلك فال يسوغ التغول عىل 

تعسفي املقررة ضد القبض واالعتقال ال الحريات العامة , واملساس بحق كل مواطن يف األمن, والحرية وضامنته الدستورية

فكرامة الفرد وعزته وحريته دعامة ال غنى عنها يف مكانة وطنه وقوته وهيبته , ومن حيث الثابت من األوراق أن املدعي 

ت من خل , وحيث أن صحيفة املدعيجرى اعتقاله استناداً إىل قانون الطوارئ يف غري الحالتني اللتني أبيح من أجلهام االعتقال 

 .(631)كل شائبة ومل يقم به سبب صحيح يربر االعتقال األمر الذي يكون معه قرار االعتقال باطل النتفاء أسباب االعتقال "

كام قضت ذات املحكمة ويف حكم آخر لها بأنه "من حيث أن القرار اإلداري  يجب أن يقوم عىل سبب يربره يف الواقع 

اده باعتباره ترصفاً قانونياً, ال يقوم أي ترصف قانوين بغري سببه ,وملا كان القرار ويف القانون ,وذلك كركن من أركان انعق

 (.632) املطعون فيه ال يقوم عىل سبب يربره, فأنه يكون قد صدر مخالف للقانون ويتعني إلغائه "

                                                           

(629) C-E.22 avril  1966. Sieur mony , collection lebon p.280 . والمشار اليه لدى عكاشة ,عبد المنعم )1998( ,مسؤولية اإلدارة عن أعمال

249,250الضرورة ,مرجع سابق,  ص  

(630) )C.E.31 JUILLET 1965 REC.P.461 والمشار إليه لدى السنوسي, صبري محمد )1996(, االعتقال اإلداري بين الحرةة الشخصية 

242ومقتضيات النظام العام, مرجع سابق , ص  

(, القضاء اإلداري بين النظرةة والتطبيق ,مرجع 2005والمشار إليه لدى ابو العثم ,فهد عبد الكرةم ) 27/5/78ق و797/22و675الطعن رقم ( 631(

 378سابق, ص

( , الرقابة القضائية على المشروعية  2007ار إليه لدى عليمات , سالم خليف )والمش 5024/1956حكم محكمة القضاء اإلداري , قضية رقم ( 632(

  102الموضوعية لقرارات الضبط اإلداري, مرجع سابق , ص 
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االطالع  منومن جانبها وبذات االتجاه قضت محكمة القضاء اإلداري يف مرص يف حكم لها بأنه" استبأن للمحكمة 

عىل األوراق, أن القرار املطعون فيه الصادر من وزير الداخلية باعتقال املدعى قد استند يف أسبابه إىل كتاب قسم مكافحة 

وأن ما نسبته مذكرة قسم مكافحة املخدرات التي قام عليها القرار املطعون فيه ال يعدو أن يكون مجرد  ...املخدرات .

أوصاف ال ترقى إىل مرتبة الدليل عىل خطورة املدعى عىل األمن العام والنظام, ذلك أن هذه الخطورة يك تكون سبباً جدياً 

ة تستمد من وقائع حقيقيه ال وهمية وال صورية, منتجة يف الدالليربر اتخاذ أمر بالقبض عىل الشخص, واعتقاله يجب أن 

عىل هذا املعنى, وأن تكون هذه الوقائع بدورها أفعاالً معينة تثبت يف حق الشخص ومرتبطة ارتباطاً مبارشاً مبا يراد االستدالل 

قسم  املرسلة التي تضمنتها مذكرة بها عليه ,ومن ثم فأن القرار املطعون فيه وقد قام عىل مجرد هذه األوصاف والعبارات

مكافحة املخدرات املشار إليها ,فأنه بذلك يكون قد قام عىل أسباب غري صحيحه وفقد أساسه القانوين الذي يجب أن يقوم 

 . (633)عليه وبالتايل فهو قرار مخالف للقانون يتعني إلغاؤه" 

م وذلك يف غري الحالتني 1923لسنة 15اً للقانون رقم وقضت ايضاً بأن " اعتقال املدعي بقرار من الحاكم العسكري طبق

املنصوص عليهام يف القانون دون سبب قانوين صحيح )وهام حالتي االشتباه والخطورة (, يضفي عىل القرار طابع عدم 

ادراً بناء صاملرشوعية ويتمثل فيه ركن الخطأ الجسيم الذي يثري املسؤولية يف ظل هذه الظروف,.... وملا كان قرار االعتقال 

م, وأن هذا القانون ال يعطي الحاكم العسكري سلطة القبض إال عىل من توافرت فيهم 1923( لسنة 15عىل القانون رقم )

حاالت االشتباه أو الخطورة, وأن مجرد إنضامم املدعي لجامعة اإلخوان املسلمني ال يكفي, ألن يوضع الشخص موضع 

رة األمن خالية من نسبة وقائع محددة للمعتقل فأن إتهامه يكون بال سند من الخطرين واملشتبه فيهم, وإذ جاءت مذك

 .(634)القانون ويصبح قراره فاقد لركن السبب ويتوافر معه ركن الخطأ الجسيم" 

 املطعون القرار عليها قام التي التهم أن اتضح إذا" والغت ذات املحكمة قراراً باالعتقال النعدام األساس القانوين بقولها 

 أنعدم قد هذه القرار املذكور والحالة فيكون عنها شخصيًا املدعي مسؤولية لعدم أو واقعها صحة لعدم أما غري صحيحة فيه

 .(635)باإللغاء"   حقيًقا وأصبح للقانون مخالًفا وقع وبالتايل عليه يقوم أن يجب الذي القانوين أساسه

استندت اليها اإلدارة يف اصدار القرار فقضت بأن " استناد قرار  والغت قراراً آخر باالعتقال لعدم وجود الوقائع التي

االعتقال عىل مجرد ما أثارته مذكرة املباحث العامة من شكوك ال يسوغ استعامل السلطة االستثنائية يف االعتقال وتحديد 

 (.636) اً االلغاء"اً للقانون متعيناإلقامة, وألن القرار مل يستند إىل وقائع ثابتة يف حق املدعى فأن القرار يكون صدر مخالف

                                                           

ت ( ,الرقابة القضائية على قرارا1991عبد العال , محمد حسنين ) د., والمشار إليه لدى, 1960ماةو  3قرار محكمة القضاء اإلداري  الصادر في ( 633(

 20,21الضبط اإلداري, مرجع سابق ,ص 

(, مسئولية اإلدارة عن 1998, غير منشور, والمشار إليه لدى, عكاشة ,عبد المنعم )21/1/1992قضائية بتارةخ  84لسنة 1861قضية رقم ( 634(

 290,289اعمال الضرورة , مرجع سابق , ص 

(, الرقابة القضائية على المشروعية الموضوعية 2007لدى عليمات , سالم خليف )ق , والمشار إليه 516/3حكم محكمة القضاء اإلداري ,رقم  )635(

 78لقرارات الضبط اإلداري  ,مرجع سابق ,ص

( , الحماةة القضائية لحقوق 1997, والمشار إليه لدى منصور, احمد جاد )30/6/1952, جلسة 1142قرار محكمة القضاء اإلداري , قضية رقم ( 636(

 393ق , ص االنسان, مرجع ساب
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ويف ذات االتجاه ذهبت املحكمة إىل أن"خطورة الشخص ليك تصلح سبباً يربر القبض واالعتقال يجب أن يُستمد 

من وقائع حقيقية ال وهمية وال صورية منتجة الداللة يف هذا املعنى وأن تربرها أفعاالً تثبت يف حق الشخص ومرتبطة 

ستدالل عليه بها ومن ثم فالقرار القائم عىل عبارات مرسلة يكون قامئاً عىل سبب غري صحيح وفاقداً مبارشة مبا يراد اال 

 (.637)األساس القانوين ويتوافر معه ركن الخطأ  "

 رقابة اإللغاء يف القضاء االردين: الفرع الثاين

( 1992( لسنة 12سابق )القانون رقم )بالرغم من عدم وجود إشارة رصيحه لعيب السبب يف قانون محكمة العدل العليا ال

,إال أّن القضاء اإلداري األردين ومن خالل أحكامه املتعددة أعرتف بعيب السبب كعيب مستقل ومارس رقابته عليه يف العديد 

فظ امن املجاالت ومن بينها قرارات التوقيف اإلداري, ومن قبيل ذلك حكم محكمة العدل العليا الذي جاء فيه " إذا كان املح

ال يستند يف قراره بتوقيف املستدعي إىل أية مادة يف قانون أو نظام وإمنا استند إىل إخالل املستدعي بتعهده بأن يساهم 

يف حل الخالف املتكون بينه وبني أشخاص باعهم أراضيه ومل يسجل لهم ,فأن مثل هذا اإلخالل بالتعهد ال يشكل إخالل 

 . (638)مخالفا للقانون "باألمن العام, ويكون قراره املذكور 

ففي هذا الحكم اعتربت املحكمة أن إخالل الطاعن بالتعهد والذي استند اليه املحافظ يف قراره بالتوقيف ال يعد سبباً 

 ومربراً يستوجب إيقافه وعليه فقد اعتربت املحكمة قرار التوقيف معيباً وحكمت بإلغاءه.

سبيبا للقرار تواعتربت املحكمة يف حكم آخر لها بأن" مجرد ذكر املادة القانونية وهي املادة الثالثة من قانون منع الجرائم ال يعد  

الصادر عن الحاكم اإلداري بتوقيف املستدعي أذ أن ذكر هذه املادة  ال يوضح األسباب التي من أجلها صدر القرار املشكو 

 .(639)من صدر القرار ضده ويعترب القرار بهذا الشكل يف حكم القرار الخايل من التسبيب "منه بصورة جلية يفهمها 

كام الغت املحكمة قرار املحافظ القايض بتوقيف املستدعي)الذي أنهى مدة محكوميته عن جرم القتل( ومل يقدم كفالة 

لح العشائري والسالمة العامة بحجة أنه مل يتم الصعدليه تكفل حسن سرية, باعتبار تركه حراً طليقاً يشكل خطراً عىل الناس 

بني املستدعي  وذوي املجني عليه باعتبار هذا القرار ال يستند إىل أساس قانوين سليم, وقضت بأن "األسباب التي توردها 

ون, فإذا ع والقاناإلدارة لقرارها اإلداري لرقابة القضاء اإلداري الذي له التحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للواق

 .(640)تبني أن هذه األسباب غري موجوده فيكون القرار قد فقد سنده القانوين الذي يقوم عليه وشابه عيب مخالفة القانون "

والغت املحكمة قرار الحاكم اإلداري بالتوقيف ألنه ال يستند إىل سبب صحيح وقضت  بأنه "ال ميلك املترصف صالحية 

حفاظ عىل حياتها كونها الشاهد الوحيدة يف قضية قتل وذلك ألن هذا السبب ال يتعلق بالدفاع توقيف املستدعية بسبب ال

 .(641")عن اململكة

                                                           

(, االعتقال 1996السنوسي, صبري محمد ) , والمشار اليه لدى 26/4/1992, تارةخ 44لسنة  440( حكم محكمة القضاء اإلداري , دعوى رقم 637(

 348, ص اإلداري بين الحرةة الشخصية ومقتضيات النظام العام, مرجع سابق 

 , منشورات قسطاس 121/65عدل عليا , قرار رقم ( 638(

 , منشورات قسطاس 12/82عليا , قرار رقم  عدل( 639(

 , منشورات قسطاس. 311/94عدل عليا , قرار رقم  )640(

 , منشورات قسطاس. 98/68عدل عليا , قرار رقم  (641(
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وذهبت محكمة العدل العليا إىل ابعد من ذلك عندما الغت قراراً بتوقيف أحد األشخاص استناداً لعيب السبب وتحديداً 

تند اليها الحاكم اإلداري, وجاء يف حيثيات الحكم  بأنه " وإن يكن لعدم وجود مالءمة بني ذلك القرار والوقائع التي اس

( من نظام الدفاع رقم 12,11,10مكرره,9,9,8,7,6,5مترصف لواء دير عال ميارس الصالحيات املخولة لرئيس الوزراء يف املواد)

 إلجراء الذي تجيزه نصوص نظامم  بحق األشخاص الذين يقومون بأعامل تخل بالسالمة العامة إال أن هذا ا1939( لسنة 2)

الدفاع املذكورة يخضع لرقابة محكمتنا من حيث مالمئته للظروف والوقائع التي دعت التخاذه بحيث يحل القضاء تقديره 

لألسباب التي تعترب تهديداً ألمن اململكة والنظام العام بالوسائل التي يراها مالمئة ملنع هذا التهديد محل تقدير اإلدارة 

أن املستدعى ضده مترصف لواء دير عال مارس الصالحية املذكورة مبجرد إخالل املستدعي بالتعهد املذكور  )بإرغام وحيث 

ولده عىل الزواج باألنثى التي ارتكب معها فعل الزنا بالرضا(فإن ذلك ال ميس سالمة اململكة كام أسلفنا ويكون املستدعي 

 . (642)ضده قد خالف القانون" 

 رقابة التعويض عىل سبب قرار التوقيف اإلداري  :  املطلب الثاين

مارس القضاء اإلداري املقارن واألردين رقابته عىل عيب السبب كأحد العيوب التي ميكن أن تشوب قرار التوقيف 

لتعويض ااإلداري وأصدر أحكاماً بالتعويض عن قرارات االعتقال )التوقيف( اإلداري غري املرشوعة, وأن كانت تطبيقات قضاء 

 .يف هذا املجال محدودة وبخاصة يف القضاء األردين

 رقابة التعويض يف القضاء املقارن: الفرع االول

مل يرتدد القضاء اإلداري املقارن بالحكم بالتعويض عن االرضار الناجمة عن  قرارات االعتقال غري املرشوعة , ففي 

ادية, ملادي للوقائع  بأن " حالة عدم سالمة الوقائع من الناحية املفرنسا قىض مجلس الدولة ويف سياق رقابته عىل الوجود ا

,كام (643)وعدم سالمة االجراءات يف قرار االعتقال من قبيل الخطأ الجسيم التي تقوم معه املسؤولية اإلدارية بالتعويض"

فات املنسوبة املعتقلني كعدم دخول املخالقىض بأن " الخطأ الجسيم يتوافر يف حالة عدم احرتام الضامنات املمنوحة لألفراد 

,وقىض كذلك بأن "غياب األساس الرشعي لقرار االعتقال برشط غياب الظروف (644)للمدعى يف مجال تطبيق القانون "

 . (645)االستثنائية التي تربره, وعدم أتخاذه بهدف املحافظة عىل النظام العام يؤدي إىل توافر الخطأ الجسيم يف إصداره"

رص مارس القضاء اإلداري هناك دوراً كبرياً يف الرقابة عىل قرارات االعتقال اإلداري غري املرشوعة ,وحكم و يف م

بالتعويض عن االرضار الناجمة عن مثل هذه القرارات ومن قبيل ذلك ما قضت به محكمة القضاء اإلداري يف حكم لها بأنه 

م, وأن هذا القانون ال يعطي الحاكم اإلداري سلطة االعتقال 1923لسنة  15ن  "...ملا كان قرار االعتقال صادراً بناءً عىل القانو 

إال عىل من توافرت فيهم حاالت االشتباه أو الخطورة, وأن مجرد انضامم املدعي لجامعة اإلخوان املسلمني ال يكفي ألن 

                                                           

 495, ص 1987,مللة نفابة المحامين  6/7/1986عدل عليا ,( 642(

   (643) C.E2 November 1949 Andereani  Rec p.45: والمشار اليه لدى السنوسي , صبري محمد )1996( , االعتقال اإلداري  بين الحرةة , 

.479الشخصية ومقتضيات النظام العام , مرجع سابق ,ص   

(644) C.E janvier 1948 Rigal Rec p.33: والمشار اليه لدى السنوسي , صبري محمد )1996( , االعتقال اإلداري  بين الحرةة الشخصية , 

.479ومقتضيات النظام العام, مرجع سابق ,ص   

(645)C.E 2 November 1949 Feconp Rec p455:  والمشار اليه لدى السنوسي , صبري محمد )1996( , االعتقال اإلداري  بين الحرةة , 

.479تضيات النظام العام , مرجع سابق ,ص الشخصية ومق  
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أن اتهامه قائع محددة للمعتقل, فيوضع الشخص موضع الخطرين واملشتبه فيهم, وإذا جاءت مذكرة األمن خالية من نسبة و 

 .(646) يكون بال سند من القانون, ويصبح قراره فاقد لركن السبب ويتوافر معه ركن الخطأ الذي يرتب علية التعويض "

كام ذهبت املحكمة اإلدارية العليا بذات االتجاه فقضت بأن" إدعاء اإلدارة بأن إعتقال شخص ما يرجع إىل نشاطه 

من األوراق يجعل القرار غري مرشوع وهو ما ميثل ركن الخطأ يف املسؤولية اإلدارية وأن القرار الناجم الشيوعي دون دليل 

عن ذلك قد يكون رضراً مادياً يتمثل يف الحرمان من كسب العيش وقد يكون رضراً أدبياً يتمثل يف الحرمان من الحرية 

 لك األرضار نتيجة الخطأ املتمثل يف االعتقال, فأن عنارصوالحط من قدر املعتقل وسمعته بني أهلة وذويه وملا كانت ت

 .(647) املسؤولية تكون قد توفرت ويغدو رضورياً الحكم بإلزام الجهة اإلدارية بالتعويض"

وقضت يف حكم آخر بأنه "إذا اُعتقل املطعون ضده عقب قضاء مدة العقوبة مبارشة, مام يستحيل معه القيام بأي نشاط 

منه عىل استمرار خطورته عىل األمن والنظام العام ,وأعيد اعتقاله بعد ذلك دون أن تبني الجهة  شيوعي جديد يستدل

اإلدارية الوقائع الثابتة التي أستدلت منها عىل عودته إىل النشاط الشيوعي ,فأن اعتقاله يف املرتني بوصفه خطراً عىل األمن 

سؤولية ترب مخالفاً للقانون, األمر الذي يتحقق به ركن الخطأ يف املوالنظام يكون غري قائم عىل سند صحيح من الوقائع, ويع

اإلدارية ...ومن حيث أنه مام ال ريب فيه أن إعتقال املطعون ضده قد أصابه بأرضار مادية تتمثل يف تأخري تخرجه من 

سان, فإذا ما يعتز به األنالجامعة والحيلولة دون كسب رزقه, وأرضار أدبية تتمثل يف فقد حريته الشخصية ,وهي أمثن ما 

 .(648)قدر له الحكم املطعون فيه تعويضاً جزافيا عن هذه األرضار فأنه ال يكون قد غاىل يف التقدير"

ففي هذا الحكم تؤكد املحكمة عىل قراراً  سابق لها بتوفر ركن الخطأ يف قرار االعتقال املطعون به ومسؤولية جهة 

نحه من تعويض إىل املطعون ضده مناسباً وليس جزافياً عىل ما أصابه من أرضاراً مادية اإلدارة عن ذلك القرار, وأن ما تم م

 وأدبية لحقت به من قرار االعتقال .

 رقابة التعويض يف القضاء االردين :الفرع الثاين 

لقرار ات القد أرشنا فيام سبق إىل أن محكمة العدل العليا األردنية اصبحت تختص بالنظر يف طلبات التعويض عن 

م ومنذ ذلك التاريخ مارست املحكمة هذا االختصاص 1992اإلدارية غري املرشوعة ومن بينها قرارات التوقيف اإلداري منذ عام 

 وإن كان ذلك يف اطار ضيق باملقارنة مع القضاء اإلداري املقارن .

لناجمة ي األردين بالتعويض عن االرضار اومن األحكام املحدودة التي عرث عليها الباحث والتي حكم فيها القضاء اإلدار 

عن قرارات التوقيف غري املرشوعة لعيب يف سبب القرار حكم محكمة العدل العليا الذي جاء فيه بأن " التوقيف اإلداري 

للمحافظة عىل األمن والسالمة يتم بعد التحقيق مع الشخص املطلوب, ويكون وجوده حراً طليقاً يشكل خطراً عىل الناس 

                                                           

(, مسؤولية االدارة بالتعوةض عن قرارات 2015, والمشار إليه لدى الخوالدة , رافت ابراهيم ) 12/1/1992( حكم محكمة القضاء اإلداري  646(

 .53التوقيف اإلداري غير المشروعة, مرجع سابق , ص

(,مدى مشروعية التوقيف 2007والمشار اليه لدى الحماد, احمد خلف) 15/1/1995تارةخ 389 حكم المحكمة اإلدارةة العليا في الطعن رقم( 647(

 163اإلداري في التطبيقات القضائية االردنية, مرجع سابق ,ص 

ة لحقوق ( , الحماةة القضائي1997, والمشار اليه لدى منصور , احمد جاد )12/3/1985,جلسة  810المحكمة اإلدارةة العليا , الطعن رقم ( 648(

 595األنسان, حرةة التنقل واإلقامة في القضاء اإلداري  المصري ,بدون دار نشر,ص
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وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن املستدعي كأن قد ارتكب جرمية قتل, وقد صدر حكم بحقه قىض بوضعه بأشغال  ...

( سنة, وقد أنهى املستدعي مدة محكوميته عن جرمية القتل, ومل يرد من خالل أوراق الدعوى ما يشري إىل 18الشاقة ملدة )

قوم بأي فعل من شأنه اإلخالل باألمن, وال يوجد يف قانون منع الجرائم أن املستدعي يشكل خطورة عىل حياة الناس, أو سي

الذي أستند اليه املستدعي ضده ما يوجب توقيف املستدعي لألسباب املذكورة بقراره, األمر الذي يجعل االستمرار يف توقيفه 

 .(649) وعدم إطالق رساحه مخالف لقانون ومستوجباً التعويض "

ويض عن الرضر الناجم عن قرار املحافظ بتوقيف أحد االشخاص ألسباب ال تتعلق بالحفاظ كام حكمت املحكمة بالتع

عىل األمن والسالمة العامة وامنا تتعلق بالضغط عليه من أجل تسليم سائق أوقع حاث صدم ,حيث جاء يف حيثيات الحكم 

يقوم ململكة, وإمنا من أجل الضغط علية لبأنه " اذا مل يكن توقيف املستدعي لغرض تامني السالمة العامة والدفاع عن ا

بتسليم السائق ... الذي أوقع حادث الصدم ... للسلطات األردنية, وحمل أصحاب الرشكة مالكة السيارة الصادمة عىل 

مصالحة ذوي ضحايا هذا الحادث, فأن قرار التوقيف يكون غري مستند إىل أساس سليم, ومن ثم يكون قابالً لإلبطال, 

 .(650)دارة املسؤولية بالتعويض عنه "وتتحمل اال 

وتبني مام سبق أن القضاء اإلداري الفرنيس مارس رقابة قضائية موسعة عىل األسباب التي يُبنى عليها قرار التوقيف 

اإلداري وعىل مدى صحة هذه األسباب, وقام بإلغاء العديد من قرارات االعتقال اإلداري استناداً لهذا العيب, كام حكم 

بالتعويض عن االرضار الناجمة عن مثل هذه القرارات املعيبة, كام توسع مجلس الدولة  يف فرض رقابته عىل عيب السبب 

 عندما اعطى لنفسه الحق يف استبدال األسباب التي بنى عليها مصدر القرار قراره بأسباب أخرى معيبه كام أرشنا سابقاً.

القضاء الفرنيس, واصدر العديد من القرارات واألحكام باإللغاء والتعويض وسار القضاء اإلداري املرصي عىل نفس نهج 

 عن قرارات االعتقال املشوبة بعيب السبب .

أما القضاء اإلداري األردين ورغم وجود بعض األحكام الصادرة عنه واملتعلقة بإلغاء بعض قرارات التوقيف اإلداري لعيب 

ناجمة عنها, إال أن األحكام الصادرة عنه يف هذا املجال محدودة ,ورمبا يعود يف السبب والحكم بالتعويض عن االرضار ال

م بالتعويض عن االرضار الناجمة عن القرارات اإلدارية غري املرشوعة ومن 1992ذلك إىل أنه مل يكن مختصاً وحتى عام 

 بينها قرار التوقيف اإلداري.

  

                                                           

 , منشورات مركي عدالة 30/11/2005 479/2005عدل عليا , قرار رقم ( 649(

 , منشورات قسطاس68/1984عدل عليا , قرار رقم ( 650(
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 الخامتة:

 ة من النتائج والتوصيات نجملها تالياً:ويف نهاية هذه الدراسة توصلنا إىل مجموع

 النتائج.

 هذه وكانت, اإلداري التوقيف قرار يف املوضوعية الجوانب عىل رقابته واألردين املقارن اإلداري القضاء ميارس 

 . السبب بعيب يتعلق فيام اوضح الرقابة

  ًالتوقيف رارق عن الناجمة االرضار عن بالتعويض يتعلق فيام اوسع رقابة املقارن اإلداري القضاء ميارس:  خامسا 

 األردين دارياإل  القضاء تجربة قرص إىل ذلك يعود ورمبا,  األردين اإلداري القضاء مع باملقارنة( االعتقال) اإلداري

 .م1992 لسنة( 12) رقم العليا العدل محكمة قانون صدور مع بدأت والتي املجال هذا يف

 الوقت يف, عةاملرشو  غري اإلداري التوقيف قرارات عن بالتعويض املتعلقة رقابته املقارن اإلداري القضاء ميارس 

 توحيد عدم شأنه من وهذا, الرقابة هذه مامرسة يف األردن يف اإلداري والقضاء العادي القضاء فيه يشرتك الذي

 .بالتعويض اإلدارية باملسؤولية املتعلقة املبادئ تطوير وعدم املجال هذا يف القضايئ االجتهاد

 الناجمة االرضار عن التعويض دعوى رفع م1992 لسنة( 12) رقم العليا العدل محكمة لقانون وفقاً  باإلمكان كان 

 قانون يف أما,  اإللغاء دعوى عن مستقلة أو تبعية بصورة اإلداري التوقيف قرار بينها ومن اإلدارية القرارات عن

 تقادناباع وهذا, تبعية بصورة رُفعت إذا فقط تقبل الدعوى هذه مثل فإن م2014 لسنة( 27) رقم الجديد اإلداري القضاء

 .اإلداري يفالتوق قرار بينها ومن اإلدارة قرارات مرشوعية عىل الرقابة يف اإلداري القضاء دور تطوير يف يساهم ال

 التوصيات :

 صحيح سبب عىل القرار قيام لزوم عىل فّعالة قضائية رقابة بفرض الدراسة  تويص . 

 املقارن لقضاءا تجربة من األردين القضاء واستفادة املجال هذا يف التعويض قضاء يف بالتّوسع الدراسة تويص 

 ومكمالً  ساً رئي دوراً  يلعب التعويض قضاء أنّ  حقيقة االعتبار بعني أخذاً , املجال هذا يف كبرياً  دوراً  ميارس والذي

 حرية لحجز حقاً ال  يأيت ما غالباً  ُهنا اإللغاء ألن, املرشوعة غري التوقيف بقرارات األمر يتعلق عندما اإللغاء قضاء لدور

 . وحرياتهم األفراد حقوق انتهاك عن اإلدارة ردع يف األهمية قليل يجعله مام الشخص

 حيث من م1992 لسنة( 12) رقم العليا العدل محكمة قانون يف عليه منصوصاً  كان ما إىل بالعودة الدراسة تويص 

 بصفة إلداريا التوقيف قرارات فيها مبا املرشوعة غري اإلدارية بالقرارات املتعلقة التعويض دعاوى رفع أمكانية

 م2014 لسنة( 27) رقم الحايل اإلداري القضاء قانون ذلك عىل ينص كام تبعية بصورة فقط وليس تبعية أو أصلية

 وتطوير إلداريا التوقيف قرارات ملرشوعية رقابته يف اإلداري القضاء اإلداري القضاء دور تطوير شأنه من ذلك ألن,

 .عامة بصورة اإلدارية املسؤولية مبادئ
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املغرب االستثامر ب ري و أثره عىل  زدواجية النظام العقا  ا
 

 ازدواجية النظام العقاري و أثره على االستثمار بالمغرب
    

 
 القانون الخاص -باحثة بسلك الدكتوراه 

 جامعة محمد الأول بوجدة

 

 :تقديم

إن ازدواجية النظام العقاري باملغرب هي سمة أساسية وجد بارزة عىل مستوى الواقع. فمن جهة هناك العقارات غري 

تحكمها قبل صدوره قواعد الرشيعة اإلسالمية والراجح  ، إذ كانت651املحفظة التي تخضع يف ألحكام مدونة الحقوق العينية

املوافق ل  1331رمضان  9واملشهور من فقه اإلمام مالك. بينام يحكم العقارات املحفظة ظهري التحفيظ العقار الصادر بتاريخ 

 .652 14.07و املعدل مبقتىض القانون رقم   1913غشت  12

 ستعامري والتي اختار املرشع املغريب الحفاظ عليها حينام احتفظ بنظامهذه الوضعية املزدوجة التي خلفها النظام اال 

التحفيظ العقاري إىل جانب قواعد الرشيعة اإلسالمية بعد االستقالل، قد تسبب يف استمرار وجود العقارات غري املحفظة 

وع من ية املرتبطة بهذا النرغم استمرار العمل بظهري التحفيظ العقاري، إضافة إىل ظهور مجموعة من املشاكل القانون

 العقارات، إذ تؤثر سلبا عىل العقار يف حد ذاته، ثم عىل استثامر هذا العقار.

 -فوضوح وشفافية النظام العقاري يعدان الركيزة األساسية لكل سياسة عمرانية أو سكنية، لكن امللك العقاري باملغرب

لق عدة أنظمة عقارية ها خعرف عدة خصوصيات عرب التاريخ، ترتب عن ظل يفتقر إىل تلك امليزتني لكونه -وكام سبق أن رأينا

فمن املعلوم أن العقار له تنظيم قانوين يناط باملعامالت املتعلقة به، وهو ما يجعله محال الستثامرات مهمة ومتعددة،  مختلفة.

 يقية وغريها.وانني الجبائية، والتوثوكذا محل اهتامم كبري بالنسبة ملجموعة من القوانني، كالقوانني االستثامرية، والق

إال أن تداخل املصالح والغايات واختالفها يساهم يف الحد من نشوء االستثامرات، وترتبت عنه أوضاع قانونية وواقعية، 

وضوح وشفافية ف ساسية لالستثامري يف هذا املجال.قامئة عىل منطلق غري سليم، وهذه األوضاع هي التي متثل املعيقات األ 

ظل  -كام سبق أن رأيناو  -نظام العقاري يعدان الركيزة األساسية لكل سياسة عمرانية أو سكنية، لكن امللك العقاري باملغربال

 يفتقر إىل تلك امليزتني لكونه عرف عدة خصوصيات عرب التاريخ، ترتب عنها خلق عدة أنظمة عقارية مختلفة.

عقار من حد ذاته عىل جذب االستثامرات العقارية؟ وما مدى مواكبة فام مدى تأثري ازدواجية األنظمة العقارية عىل ال

 الترشيع العقاري للتطورات االقتصادية واالجتامعية والسياسية الحالية.

                                                           
( و المنشور باللرةدة 2011نونبر  22) 1432) من ذي الحلة éصادر في  81.11.17الصادر بتنفيذه الظهير الشرةف رقم  39.08القانون رقم  -651

 .5587، ص 2011نونبر  24بتارةخ  5998الرسمية عدد 

( اللرةدة الرسمية عدد 2011نونبر  22) 1432ذي الحلة  25المؤرخ في  1.11.177الصادر بتنفيذه الظهير الشرةف رقم  14.07القانون رقم -652 

 و ما بعدها. 5575، ص 2011بر نون 24بتارةخ  5998
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 ألجل التطرق للموضوع، ثم اعتامد مبحثني كاآليت:

 املبحث األول: ازدواجية النظام العقاري باملغرب

 العقاري باملغرب املبحث الثاين: آليات تشجيع االستثامر

 

 املبحث األول: ازدواجية النظام العقاري باملغرب

يتسم العقار باملغرب بازدواجية تظهر يف وجود عقارات محفظة خاضعة لنظام التحفيظ العقاري، وعقارات غري محفظة 

 خاضعة ملدونة الحقوق العينية.

 املطلب األول : العقار املحفظ

 نوين للعقارات املحفظة، سيتم تقسيم هذا املطلب إىل فقرتني كاأليت:ألجل اإلملام بجوانب النظام القا

 الفقرة األوىل : طبيعة العقار املحفظ

إن التحفيظ العقاري هو نظام استمد مبادئه من نظام توارنس األسرتايل والذي تحكمه قوانني واجتهادات قضائية 

  653اإلطار العام ملفهوم التحفيظ العقاري. 14.07ل ب القانون مبنية. و يشكل الفصل األول من ظهري التحفيظ العقاري املعد

فنظام التحفيظ العقاري هو نظام إشهار عقار عيني، يرتكز عىل العقار ، وهو عبارة عن إجراءات تهدف إىل إخضاع 

( الذي ينظم مسطرة التحفيظ العقاري و املعدل بالقانون 1913غشت  12) املوافق ل  1331رمضان  9العقار ملقتضيات ظهري 

 تثبيت وضعية العقار و تطهريه من كل حق سابق مل تتم اإلشارة إليه السالف الذكر، وذلك بإنشاء رسم عقاري قصد 14.07

والعقارات سواء كانت أرايض زراعية أو مبنية قد تخضع لهذه اإلجراءات وال تنتهي بإقامة رسم ملكية  654يف السجل العقاري. 

ائر ضابطا للملكية العقارية ولسويعترب نظام التحفيظ العقاري  .655إذا كان هناك  تعرض قضت املحكمة بصحته أو غري مبنية 

 656 الحقوق العينية العقارية، ومظهرا للملكية من جميع ما كانت مثقلة به من حقوق قبل تحفيظها.

فالتحفيظ العقاري إذا، هو "وعاء قانوين ومهنديس لكل الحقوق العينية والتكاليف العقارية املصاحبة للعقار يف فرتة 

 657 ا ويصونها من كل من ميكن أن ينازع يف وجودها.معينة من حيث أنه ينظمها ويحفظه

                                                           
حيث نص على أنه: " ةرمي التحفيظ إلى جعل العقار المحفظ خاضعا للنظام المقرر في هذا القانون من غير أن ةكون في اإلمكان إخراجه  -653 

 :منه فيما بعد وةقصد منه

عداه من الرسوم، وتطهير الملك من جميع الحقوق تحفيظ العقار بعد إجراء مسطرة للتطهير ةترتب عنها تأسيس رسم عقاري وبطالن ما  –

 السالفة غير المضمنة به؛

لرسم ا تقييد كل التصرفات والوقائع الرامية إلى تأسيس أو نقل أو تغيير أو إقرار أو إسقاط الحقوق العينية أو التحمالت المتعلقة بالملك، في –

 العقاري المؤسس له".

 . 9، ص  1993ي في القانون العقاري والمورةتاني ، الطبعة األولى ،المختار بن أحمد العطار ، الوجي - 654

655Paul  Droit croux Droit foncer Marocan Op cit P56 

 .209و208المختار بن أحمد العطار ، الوجيي في القانون العقاري والمورةتاني ، المرجع نفسه ، ص-

 17ص  1980النلاح اللدةدة الطبعة األولى  د محمد مهدي اللم التحفيظ العقاري في المغرب مطبعة - 656

  8د محمد الحياني عقد لبيع وقانون التحفيظ العقاري بالمغرب مرجع سابق ص  -657
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 1331رمضان  9من ظهري  65وتختلف الحقوق القابلة للتسجيل عن القابلة للتحفيظ، فهي تلك التي نص عليها الفصل 

حيث جاء فيه أنه : يجب أن تشتهر بواسطة تسجيل يف السجل العقاري جميع األعامل واالرتفاقات الناشئة بني األحياء 

انية كانت أو بعوض ، وجميع املحارض املتعلقة بالحجز العقاري ، وجميع األحكام التي تكتسب قوة اليشء املقيض به ، مج

متى كان موضوع جميع ما ذكر تأسيس حق عقاري أو نقله إىل الغري أو إقراره ،أو تغيريه أو إسقاطه ، وكذا جميع عقود أكرية 

، وكل إلجراء أو حوالة لقدر مايل يوازي كراء بناء أو أرض ملدة تزيد عىل السنة غري  العقارات التي تفوق مدتها ثالثة سنوات

 .658مستحقة األداء"

فكل عقار محفظ هو العقار الذي يتوفر صاحبه عىل رسم عقاري وتكون وضعيته املادية والقانونية ثابتة وسليمة وتشجع 

نظيم لها وخاصة  التنظيامت العقارية، بوضع آليات وإسرتاتجية . إنه غالبا ما تقوم الدولة يف إطار أي ت659عىل االستثامر

                                                           

 باإلضافة إلى ذلك ، فإن هناك حقوقا اخرى ةتطلب تسليلها بمقتضى مقتضيات خاصة نذكر منها : -658

 أو تحوةل ألى حلي عقاري تنفيذي.أوال : الحلي التحفظي على عقار محفظ وما قد ةتبعه من فك 

 ثانيا : الرهن اللبري المخول بحكم قضائي بدون رضى المدةن.

 ثالث : حق االرتقاء العقاري بالمرور المقرر لألرض المحاطة بأرض أخرى ةمكن تحدةده بوضوح بناءا على طلب مالك العقار المرتفق به.

ظ أو إسقاط عقد منشئ أو مغير لحق عيني ال مفعول لها تلاه الغير إال من اليوم الذي سلل رابعا : إن الدعاوى الرامية إلى استحقاق عقار محف

 فيه بالرسم العقاري تسليال منتظما العقد المتضمن صراحة االحتفاظ بهذه الحقوق المبنية بأسمائها في العقد، أو من اليوم الذي وقع فيه

 ياطيا.تقييد مقال الدعوى الرامي غلى إثباتها تقييدا احت

 خامسا : الحق المكتسب على الماء العمومي.

 سادسا : تصنيف بناء ضمن البنيان األثري.

 سابعا : الحقوق المتعلقة بنيع الملكية من أجل المنفعة العامة.

للعقار موضوع ثامنا :إلحاق الطرق والشبكات والمساحات باألمالك اللماعية ةكون محل محضر ةلب قيده باسمها في صك العقاري األصلي 

 التليئة ، والذي ةباشر ملانا بطلب من اللماعة الحضرةة أو القروةة المعنية.

 إال هناك بعض اإلستثناءات التي نص عليها المشرع تكون معها بعض الحقوق موجودة ومنتلة ألثارها.

 لى نفس الغاةة ، أي تقييد التصرفات بالسلل العقاري وهما ةهدفان إمصطلح التسليل وأحيانا مصطلح التقييد  1913وقد استعمل المشرع في ظهير  

ةفيد أداء الواجبات المستحقة للخيةنة بمناسبة إبرام التصرفات الناقلة للملكية وهي  (Enregistrement)فمصطلح التسليل بالغة الفرنسية 

 ةفيد تقييد التصرفات الناقلة للملكية بالرسوم العقارةة. "Inscription"رسوم تستحق عن التفوةتات العقارةة العوضية ، في حين أن مصطلح التقييد 

 ومن خالل التعرةف الفقهي أعاله ةتضح أن ةتضح أن التحفيظ العقاري بالمغرب ةقوم على المبادئ واألسس اآلتية: - 659

لتعرف على موقع العقار أو مبدأ التنظيم العيني: حيث أنه لكل عقار رسم خاص به متضمن السمه ورقمه التسلسلي وحدوده ومشتمالته فا

 الرقم المسلل به كافي لإلطالع على وضعيته القانونية.

فظ محمبدأ عدم سرةان التقدم بالنسبة للحقوق المسللة ، غذ ةبقى صاحب العقار المحفظ في مأمن من كل ادعاء بالحيازة، إذ أن حيازة العقار ال

 تملك الثمار إذا كان حسن النية والذي ةعتبر األصل غلى أن ةثبت العكس.هما طالت مدتها ما عدا ال تفيد شيئا في التملك بالنسبة للحائي غير المالك م

 ال ةتم غال بعد إتباع إجراءات معنية تفضي إلى تصفية العقار موضوع التسليل من أي نياع.مبدأ التظهير المسبق  حيث أن تأسيس الرسم العقاري 

العقاري من واجبه التحري والتحقيق قبل البدء في أي تسليل، فالسلل العقاري ال تقيد به إال الحقوق مبدأ مشروعية التقييد: أي أن المحافظ 

 المشروعة والمستندة على سبب صحيح .

 نعم مبدأ العلنية في التقييد: فالسلالت العقارةة موضوعة رهن إشارة العموم لإلطالع عليها، إذ ليس هناك أي حق ةلري تقييده في الكتمان أو

 ذوي الشأن من اإلطالع عليه.

عطيه ةمبدأ القوة الثبوتية، والتي تعتني أن التصرفات التي تتم في الرسم العقاري تمثل الحقيقة بالنسبة للغير، وبالتالي فإن تسليل التصرف 

 حلة مطلقة تخول الشعور بالمن واالطمئنان للمالك نفسه ولكل من ةرةد التعامل معه في موضوع العقار.
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شاملة تستطيع مبوجبها إدراك وتحليل الظاهرة العقارية ومعالجتها مبوجب نصوص قانونية من حيث املبدأ.وهدا ما يجعلنا 

 .660نتساءل عن مركز العقار املحفظ يف القوانني املغربية

 يالفقرة الثانية : مسطرة التحفيظ العقار 

تعترب مسطرة التحفيظ العقاري من أهم املساطر فيام يتعلق بالعقارات وكذا لألطراف املتدخلة يف هذه العملية. فمسطرة 

مقابل وصل أو من خالل  662الذي يجب أن يتوفر عىل مجموعة من البيانات 661التحفيظ تبدأ عموما بتقديم مطلب التحفيظ

 تقديم ترصيح.

لعقاري معينا ملطلب التحفيظ بل اكتفى يف الفقرة األوىل من الفصل ظهري التحفيظ ا ومل يشرتط املرشع املغريب شكال

بالقول " يقدم طالب التحفيظ ترصيحا للمحافظ عىل األمالك العقارية مقابل وصل يسلم له فورا، مطلبا موقعا من طرفه  13

ذي هية أمام املحافظ أو من ينوب عنه و الأو من ينوب عنه بوكالة صحيحة". فالترصيح يقدم إما كتابة و إما بصورة شفا

  663يتوىل تحرير جميع املعلومات التي يديل بها طالب التحفيظ بالتوقيع عىل ترصيحاته.

 –طلوب تحفيظه موقع العقار امل –ويطلب املحافظ عىل األمالك العقارية من طالب التحفيظ القيام بعملية ضبط املوقع  

ديا لكون العقار يدخل يف إطار العقارات املحفظة أو التي يف طور التحفيظ أو املحددة أو أو ما يسمى بخريطة التموقع، تفا

  العقارات الخاصة .

                                                           

ففيما ةتعلق بقانون المسطرة المدنية، نلد ملموعة و من النصوص التي تشير إلى الحلي التحفظي والتنفيذي، السيما مقتضيات الفصل  - 660

 . 473و  471، 470،و 455

 منه، 37منه، والفصل (، نلده ةتطرق للعقارات المحفظة في الفصل األول 7.81العامة )رقم كما أن القانون المتعلق نيع الملكية من أجل المنفعة 

المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية على سرةان هذا القانون على الملكية المحفظة،  18:00660من قانون  1هذا وتنص المادة 

تقييد بالوكالة من نفس القانون على إلجراءات اإلةداع وال 11من نفس القانون على الملكية المحفظة، كما نصت المادة  11كما نصت المادة 

 .59إلى  49الوطنية للمحافظة العقارةة .إضافة لذلك، فقد خصص هذا القانون أحكاما خاصة بالعقارات المحفظة من المادة 

وةحتل العقار المحفظ مكانة مهمة كذلك في قانون اإلةلار المفضي إلى تملك العقار حيث خصصت له المادة الخامسة منه في كل ما ةتعلق 

 االحتياطي .بالتقييد 

 من مدونة تحصيل الدةون العمومية. 67وقد تم استحضار العقار المحفظ كذلك في المادة 

 على ما لهم حق تقدةم مطلب التحفيظ على سبيل الحصر في : 1913غشت  12من ظهير  10نص المشرع في الفصل  - 661

ى العقار من انتفاع استعمال سكنى الكراء الطوةل األمد الرهن مالك العقار المراد تحفيظه الشرك على الشيوع كل من ةملك حقا عينيا عل

م الحيازي المنصب على العقار كل من له حق من الحقوق اإلسالمية المتفرعة عن حق الملكية كل من له حق ارتقاء أو رهن رسمي الدائن الذي ل

 ية.ةقبض دةنه عند اجله الولي أو الوصي أو المقدم نيابة عن ناقص أو ناقد األهل

 هذه البيانات كاألتي : - 662

 فاسم العائلي والشخصي والصفة وتارةخ الميالد واللنسية واسم اليوجة أو اليوج والنظام المالي لليوجية ومحل السكنى أو محل المخابرة وص 

العقار الشرائية أثناء التحفيظ حدود العقار مع اإلشارة الى نوعه ومشتمال ته مع ذكر اسم الملك مساحة العقار بالهكتار أو المتر المربع قيمة 

الحقوق العقار وعنوانين اللوار ومحل وجوده واسم المدةنة والحي والشارع ... تفصيل الحقوق العينية العقارةة المقررة على العقار وأصحاب هذه 

تملك بيان حصة طالبي التحفيظ في حالة التعدد التحمالت العقارةة الواقعة عليه بيان مصدر التملك واإلدالء بلميع العقود والوثائق المدعمة لل

 اإلشارة إلى مدن الحيازة وقوتها إمضاء طالب التحفيظ.

و إذا كان طالب التحفيظ ال ةستطيع التوقيع أو ةلهله فان المحافظ ةشير إلى ذلك و ةشهد بان مطلب التحفيظ قدم إليه من طرف المعني  - 663

 من نفس الظهير. 13ليه الفقرة األخيرة من الفصل بعد أن ةتحقق من هوةته و هذا ما تنص ع
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وقد أقر املرشع عملية إشهار واسعة لجميع عمليات التحفيظ انطالقا من تقديم مطلب التحفيظ حتى تأسيس الرسم 

ار املراد طالب التحفيظ فقط بل يشمل كل ذوي الحقوق عىل العق العقاري ترسيخا ملبدأ العلنية. وهذا اإلشهار ال ينحرص يف

 664تحفيظه، باإلضافة إىل من يزعم أن لديه حقوق مرتتبة عىل ذلك العقار، وحتى املحافظ العقاري.

وقد جاء القانون العقاري الجديد مبجموعة من املستجدات عىل مستوى عملية التحديد، هذه األخرية التي تعترب من 

من ظ ت ع خول للسيد  19أهم املراحل لكونها تحدد الحالة املادية و القانونية للعقار املطلوب تحفيظه، فالفصل أخطر و 

املحافظ تسيري عملية التحديد و أن ينتدب لهده الغاية مهندسا مساحا طبوغرافيا محلفا من جهاز املسح العقاري مقيدا يف 

 665بوغرافني. جدول الهينة الوطنية للمهندسني املساحني الط

و يف نفس السياق، يتعني عىل وكيل للملك تسخري القوة العمومية عند االقتضاء بطلب من املحافظ عىل األمالك 

 ، حيث يحرض جميع األشخاص الذين لهم عالقة بالعقار موضوع التحديد.666العقارية أو كل من له مصلحة 

، و هو غريب قد جعله اختياريا كمبدأ عام بخصوص العقاراتأما بخصوص إجبارية التحفيظ أو اختياريته، فإن املرشع امل

، إال انه قد جعل بعض الحاالت 14.07667ما نص عليه الفصل السادس من ظهري التحفيظ العقاري املعدل و املتمم بالقانون  

لعقاري كام ا تستوجب التحفيظ إجباريا، و هي حاالت استثنائية نص عليها الفصالن السابع و الثامن من ظهري التحفيظ

، و كذلك ما تم التنصيص عليه يف الفرع السادس من ظهري التحفيظ العقاري و الخاص بالتحفيظ 14.07عدل بالقانون رقم 

 اإلجباري، باإلضافة إىل الحاالت األخرى التي وردت ضمن نصوص قانونية اخرى.

                                                           

 و تتمثل عملية النشر في: - 664

 النشر باللرةدة الرسمية. -

 تعليق اإلعالنات لدى اللهات اإلدارةة و القضائية. -

أةام من تارةخ  على المحافظ العقاري أن ةقوم خالل أجل عشرة 1913غشت  12من ظهير التحفيظ العقاري الصادر في  17و قد أوجب الفصل 

. ثم دالتوصل بمطلب التحفيظ بتحرةر ملخص له، غير أن هذا األجل ال ةحترم في غالب األحيان مما ةنتج عنه تأخير في النشر و اإلعالم و التحدة

 ةبعث المحافظ الملخص المذكور إلى اللرةدة الرسمية لتتولى نشره و ةبلغ مضمونه إلى العموم بالوسائل المتاحة.

وتأتي عملية التحدةد بعد نشر ملخص مطلب التحفيظ في اللرةدة الرسمية وتعليقه لدى اللهات القضائية واإلدارةة، حيث ةتم إعالن تارةخ  -665

 التحدةد بلميع الطرق ماعدا اللرةدة الرسمية، تم توجه االستدعاءات إلى كل األطراف الذةن ةهمهم أمر حضور عملية التحدةد.

ا عملية التحدةد أكثر من تحدةد واحد وتكون لكل واحد منها غاةة معينة، و غالبا ما ةنتدب المحافظ لهذه العملية مهندسا مساحا و قد تتطلب أحيان -

 طبوغرافيا محلفا ةقوم تحت مسؤوليته بانلاز عمليات التحدةد بحضور طالب التحفيظ.

 التحدةد اإلعدادي أو األولي. -

 التكميلي هو تحدةد قد تستوجبه الضرورة في بعض الحاالت.التحدةد التكميلي التحدةد  -

 التحدةد النهائي. -

فظ او تلدر اإلشارة إلى أن عملية التحدةد تستوجب ترتيبات معينة لتمر هذه العملية في أحسن الظروف، وهذه الترتيبات منها ما ةقوم به المح

 ةخ و الوقت المعين له و ألجل توفير الظروف المالئمة إلجراء عمليات التحدةد.ومنها ما ةقوم به طالب التحفيظ. إذ ةنلي التحدةد في التار

 من ظهير التحفيظ العقاري. 20حسب الفصل  -666

بأن: " إن التحفيظ أمر اختياري، غير أنه إذا قدم مطلب  14.07من ظهير التحفيظ العقاري المعدل و المتمم بالقانون  6جاء في الفصل  -667

 مكن سحبه مطلقا". للتحفيظ فإنه ال ة
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عقارات املحفظة، إال أن النظام الذي من خالل ما تم ذكره حول التحفيظ العقاري، يتضح جليا أهمية ومكانة ال

الزالت تشوبه بعض العيوب أو النقائص التي يتعني تصحيحها حتى تؤدي الدور املنشود منه وتتعلق بصفة عامة 668يؤطرها

بطول وبطء وتعقيدات املسطرة، ومبشاكل تحيني الرسوم العقارية ومبخاطر استغالل الحجة التي يتضمنها هذا النظام 

 .669 أمالك الغري لالستحواذ عىل

 املطلب الثاين : العقار غري املحفظ

سيتم تقسيم هذا املطلب إىل فقرتني، نتطرق يف الفقرة االوىل منه اىل طبيعة العقار غري املحفظ ثم يف الفقرة الثانية  

 اىل اإلثبات يف هذا النوع من العقارات.

 الفقرة األوىل : طبيعة العقار غري املحفظ 

 املحفظ ذلك العقار األصيل أو العادي، غري الخاضع لنظام التحفيظ العقاري، بل الخاضع ألحكام يقصد بالعقار غري

مدونة الحقوق العينية بعدما كان يستمد مبادئه من  أحكام الرشيعة اإلسالمية و قواعد الفقه اإلسالمي عىل مذهب اإلمام 

لوصية حلية، ويتداول انتقال امللكية فيه بالبيع والهبة واإلرث وامالك وبعض قواعد القانون املدين وكذا العادات واألعراف امل

 670وغريها. 

وقد نصت املادة األوىل من مدونة الحقوق العينية عىل انه: " ترسي مقتضيات هذا القانون عىل امللكية العقارية 

 والحقوق العينية ما مل تتعارض مع ترشيعات خاصة بالعقار".

( مبثابة قانون االلتزامات والعقود يف 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الصادر يف  تطبق مقتضيات الظهري الرشيف

 ما مل يرد به نص يف هذا القانون. فإن مل يوجد نص يرجع إىل الراجح واملشهور وما جرى به العمل من الفقه املاليك."

ان نوعه، ما مل يتعارض أي نص هذا و قد نظمت مدونة الحقوق العينية جميع الحقوق الواردة عىل العقار كيفام ك

 خاص مع أحكام القوانني الخاصة بالعقارات، فال يعدل عن تطبيق مقتضياته إال إذا خالف ترشيعا خاصا بعقار من العقارات.

 الفقرة الثانية : اإلثبات يف العقار غري املحفظ 

فظ نظرا لتعدد يام يتعلق بالعقار غري املحإن أهمية  امللكية العقارية تلتزم القضاء بالتشدد يف طرق إثباتها وخاصة ف

اآلراء الفقهي وصعوبة استخراجها من مصنفات الفقه، وذلك ما يعطي العقار املحفظ نوعا من االمتياز املستند إىل نصوص 

 امللك بيرس.671ترشيعية موجودة وباملستطاع تطبيقها عند إثبات

                                                           
الذي وقع تتميمه بنصوص قانونية فيما بعد والتي سبق ذكرها أعاله، وقد تم إعداد مشروع قانون جدةد للتحفيظ  1913غشت  12ظهير  -668

 العقاري ةسير في اتلاه تصحيح هذه األوضاع لكنه لم ةر النور لحد اليوم

 247ة ومتطلبات التنمية الحضرةة، ندوة األنظمة العقارةة في المغرب مرجع سابق، ص محمد الوكاري العقار بين اإلزدواجية وتعدد األنظم - 669

ةونس رةاض العقار المحفظ بين النظام القانوني والواقع العملي دبلوم الدراسات العليا المعمقة شعبة القانون الخاص ، كلية الحقوق  - 670

 .37ص  2002-2001مراكش سنة 

ذ عبد المنعم البهي هو أوضح الحق وأظهره ومن ثمة فهو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون اإلثبات كما عرفه األستا - 671

 على وجود واقعة قانونية رتبت أثارها.

 5ص  1عبد المنعم البهي من طرق اإلثبات الطبعة 
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، فمن حاز عقارا برشط معلومة أصبح 672قار األصيل وهو الحيازةوبالنظر إىل األساس القانوين الذي يقوم عليه نظام الع

ال الحيازة  673حقاقية ـــمدعيا مبلكيته له يختص به ويترصف فيه ترصف املالك يف ملكه، واملراد بها الحيازة اإلست

 .674رفيةــــــالتص

تحقاق إسناده إىل دعوى االسوتواجه ملكية العقار غري املحفظ العديد من املشاكل يف مجال اإلثبات، حيث ميكن 

 676واملرياث والقسمة والحيازة والشفعة. 675والكتابة

                                                           
 وتنقسم الحيازة إلى  - 672

 ةمتلكه بها عند توفر شروطها وبذلك تكون داخلة ضمن أسباب كسب الملكية .حيازة استحقاقية ةستحق بها الحائي الشيئ المحوز و -

حيازة عرضية أو تصرفية تتيح لصاحبها التصرف في الشيئ واالنتفاع به وحدة في ةمتلك بها الشيء المحوز والحيازة اإلستحقاقية بدورها  -

 تنقسم إلى نوعين :

 صب على عقار ةلهل أصله بمن كان قبل هذا الحائي وةدخل في حكمها غحياء األراضي الموات .حيازة تثبت الملك أو الحيازة المكسبة للملك وتن

 حيازة قاطعة للنياع : أي قاطعة لخق الغير المحاز ، بعد إثبات موجباتها الشرعية.

 وما بعدها 18منشورات وزارة العدل ص  1975دجنبر سنة  7الى  6عبد العالي العبودي الحيازة فقها وقضاءا عرض ندوة العقار بتارةخ  - 673

 في : وتتمثل شروط الحيازة اإلستحقاقية -674

 أن ةكون واضعا ةده على الملك؛

 أن ةتصرف فيه تصرف المالك في ملكه؛

 سبونه إليه كذلك؛أن ةنسب الملك لنفسه، والناس ةن

 أال ةنازعه في ذلك منازع؛

 أن تستمر الحيازة طول المدة المقررة في القانون؛

 وفي حالة وفاة الحائي ةشترط باإلضافة إلى ذلك عدم العلم بالتفوةت.

مستوفية  ها إلثبات الملكية ةلب أن تكونوةراد باإلثبات بالكتابة الحلة التي ةعيز بها المدعي مقاله إلثبات ما ةدعيه إال أن الوثيقة المستند إلي -675 

 للشروط الموضوعية سواءا كانت منلية من طرف العدول أو من لدن الموثق أو كانت محررا عرفيا.

فاالستحقاق ةتأسس على دعوى ترفع إلى القضاء مستوفية للشروط العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، وةعتبر  -676 

 العقار هو المدعي في دعوى االستحقاق، وأما خصمه أو المدعى عليه فهو الحائي.المطالب بملكية 

ي بوفيما ةتعلق بالكتابة بقصد إثبات ملكية العقار غير المحفظ فليست على مستوى الشكلية، وإنما ةمكن الللوء إلى االستدالل بالرسم الكتا

 في المعامالت والمبادالت.المثبت للملكية ألن أحكام الشرع مؤسسة تقوم على الرضائية 

من ق.ل.ع المغربي ، ومن هنا تعد الكتابة شكلية الزمة  489فبيع العقار عموما ةتأسس على واجب تحرةره في محرر ثابت التارةخ حسب الفصل 

جتماعية واالقتصادةة من ق.ل.ع نظرا ألهميته اال 489للقيام ببيع العقار غير المحفظ. وتقتضي المصلحة المشروعة إخضاعه لمقتضيات الفصل 

ي وه وخطورة التصرف فيه وفيما ةتعلق بالوثيقة، فإن األصل في الشهادة هو إشهاد العدول إال عند الضرورة التي تقتضي شهادة اللفيف.

ستثناء فال شخصا غير العدول بما ةعلمونه بحكم المخالطة والملاورة واإلطالع على األحوال وتكون شهادتهم مقبولة على وجه اال 12شهادة 

 ةشترط فيهم شرط بل ستر الحال فقط.

ن أوالعقود العدلية المعتمدة إلثبات حق الملكية ال تتوفر على المعلومات المدققة للعقار بسبب عدم الدقة في تحدةد مساحات األمالك، كما 

ةعتبر الشهر المنظم منعدما حيث نلد نفس السلالت العقارةة هي سلالت غير مضبوطة بشكل كافي مما ةعرقل عملية اإلطالع عليها. هذا و

 العقار قد ةخضعه مالكه لتصرفات متعددة ومتالحقة.

 33د.محمد بن أحمد بونبات العقار غير المحفظ  والمعامالت دراسة في ضوء الفقه والقضاء مرجع سابق ص  -

 76ةونس رةاض العقار المحفظ بين النظام القانوني والواقع العملي مرجع سابق ص  -

 34محمد بن أحمد بونبات العقار غير المحفظ والمعامالت مرجع سابق ص  -

فسه ع نمحمد الوكاري مداخلة بعنوان العقار بين اإلزدواجية وتعدد األنظمة ومتطلبات التنمية الحضرةة ندوة األنظمة العقارةة في المغرب المرج -

 245/246ص 
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وعوما يثري امللك الخاص غري املحفظ مشاكل قانونية يف الواقع العميل، فالنزاعات املرتتبة عنه تضاعف من عدد 

 .677الدعاوى املتنازع فيها حول استحقاق العقار وذلك لتفيش ظاهرة التواطؤ والغش والتدليس

 وبصفة عامة تظهر الصعوبات التي تطرحها امللكية غري املحفظة عىل مستويات مختلفة :

 عىل مستوى اقتناء امللكية نتيجة النزاعات التي تطرحها دعاوى الحيازة واالستحقاق  -

 عىل مستوى االستثامر ، حيث أن هذه امللكية متنح ضامنات ضعيفة جدا. -

عىل مستوى عمليات اإلعداد والتهيئة العقارية، وذلك بسبب املشاكل التي تعرفها عملية تحديد محتوياتها وحدودها  -

 .678وللصعوبات يف التعرف عىل ذوي الحقوق 

إن االختالف الجذري يف بعض القواعد املطبقة عىل نظام دون أخر، قد رتب مشاكل أخرى ، تتمثل أوال يف التنازع 

املطبقة عىل العقار املحفظ مقارنة مع تلك الواردة عىل العقار غري املحفظ، بعضها ميس قواعد راسخة يف الفكر  بني القواعد،

 الفقهي والقانوين.

فبالنسبة للتقادم مثال والذي هو من بني القواعد املطبقة يف إطار العقار غري املحفظ، فهو ينقسم إىل نوعني، تقادم 

نجده أن التقادم ال يكتسب أي حق عيني  1913جوع إىل ظهري التحفيظ العقاري لسنة .لكن بالر 680وتقادم مسقط 679مكسب

 .681عىل العقار املحفظ يف مواجهة املالك املسجل اسمه وال يزيل أي حق من الحقوق العينية املسجلة برسم امللك

 ويطرح يف هذا الصدد سؤال حول مصري الحقوق التي مل تسجل هل تسقط بالتقادم ؟ 

من قانون االلتزامات والعقود  املغريب يقيض بأن كل الدعاوى الناشئة عن االلتزام تتقادم بخمس  387ل إن الفص

من. قانون االلتزامات  380عرشة سنة، إال أن رسيان املدة املذكورة ال يحصل إال اعتبارا من تاريخ اكتساب الحق وفقا للفصل 

ومل  رسي بالنسبة للحقوق إال من يوم اكتسابها، وعليه،إذ تهاون املشرتيوالعقود املغريب، والذي ينص عىل أن التقادم ال ي

 سنة، فيمكن القول بالتقادم . 15يبادر إىل تسجيل حقه رغم اكتسابه عن طريق القضاء وانقضت مدة 

 .682ومع ذلك فالتقادم ال يسقط الحق بقوة بل ال بد ملن له مصلحة فيه أن يحتج به

                                                           
زدواجية وتعدد األنظمة ومتطلبات التنمية الحضرةة ندوة األنظمة العقارةة في المغرب المرجع محمد الوكاري مداخلة بعنوان العقار بين اإل - 677

  245نفسه ص 

 محمد الوكاري  مداخلة بعنوان العقار بين اإلزدواجية وتعدد األنظمة ومتطلبات التنمية الحضرةة ندوة األنظمة العقارةة في المغرب مرجع - 678

  246سابق ص 

ةعتبر التقادم المكسب وسيلة من وسائل اإلثبات وتفيد الحائي وتكتسبه ملكية العقار الذي ةحوزه وهو ةعتبر وسيلة إةلابية لمن ةتمسك  - 679

 به ليرد به على القائم عليه في النياع وتعتبر الحيازة في هذا اإلطار مكسبة للحائي ما حازه من حقوق عينية باستثمار مدة معينة،

 81لي العبودي الحيازة فقها وقضاءا مرجع سابق ص عبد العا 

التقادم المسقط هو وسيلة سلبية تثبت انقضاء الحق بسكوت صاحبه عن المطالبة به أو بعدم استعماله إةاه طبقا للقانون وال ةتمسك به  -680

وق يعة  الحق وةرتبط بالحقوق الشخصية ال بالحقإال عن طرةق الدفع بالتقادم المسقط، وال ةعتد فيه بحسن النية فالمدة تطول أو تقصر حسب طب

 العينية )العقار غير المحفظ(

 وبالتالي فإن المشرع أقر بالنسبة للعقارات المحفظة قاعدة عدم سرةان التقادم ألنه ةتعارض مع مبدأ القوة المطلقة السلل العقاري. - 681

 528بالمغرب مرجع سابق ص  محمد خيري حماةة الملكية العقارةة ونظام التحفيظ العقاري - 682
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 االستثامر العقاري باملغرب املبحث الثاين: آليات تشجيع

بالرغم من املجهودات التي تبذلها الدولة للنهوض بقطاع االستثامر العقاري بشكل عام، ال تزال املشاكل املرتتبة عن 

ازدواجية األنظمة العقارية متفشية بل ومتطورة مع تطور املجتمع بكافة أطيافه، فقد الحظنا أن هناك جمودا قانونيا واضحا 

 وسع عقاري وفوضوي.يقابله ت

هذه الوضعية التي تؤثر عىل استثامر مختلف أنواع العقارات بالبالد تربز رضورة مراقبة السوق العقارية )املطلب األول(، 

 متويل املشاريع االستثامرية ) املطلب الثاين(. عملية و تستدعي استحضار البعد املايل، من خالل التفكري يف تسهيل

 ة السوق العقاريةاملطلب األول: مراقب

 الفقرة األوىل: تعميم نظام التحفيظ العقاري وتبسيطه

إن تعميم النظام سيساعد عىل إنعاش االقتصاد ويسهل عملية تداول العقارات وتنمية القروض الرهنية، ويجعل نظام 

القروض الثقة  نح ملوزعيالضامنات يسري بشكل مالئم، أما العقارات غري املحفظة فال ميكنها أن تكون  محال لضامنات مت

 الالزمة.

عىل صعيد آخر فإن تعميمه سيكون له تأثري إيجايب عىل اإلنعاش العقاري، إذ سيجلب روؤس األموال لالستثامر يف 

 امليدان العقاري، اليشء الذي سيساعد عىل حل معضلة أزمة السكن الذي تعاين منها بالدنا بحدة.

ات املحلية والجامعات، والوكاالت الوطنية للمحافظة العقارية بفتح املطالب هذه العملية يجب أن تتكلف بها السلط

، ومام ال شك فيه أن هذا التعميم 683والدعوة اإللزامية لألفراد والجامعات إىل تقديم الوثائق والحجج ألجل إثبات ملكيتهم

اع الحقوق سباب التي تؤدي إىل ضيسيؤدي حتام إىل وضع حد لإلزدواجية يف إثبات امللكية كام سيؤدي إىل وضع حد لأل 

 يف امللكية، وبطبيعة الحال، سينتج عنه حصول الدولة عىل مداخيل مالية هامة مبقتىض صوائر التحفيظ.

ومام ال شك فيه أن تعميم النظام يستدعي اللجوء إىل املعلومات التي تعترب رضورة ملحة لتسهيل املهمة عىل 

 املامرسني.

ص القانونية وتبسيط املساطر املرتبطة بها مسألة رضورية لجعل النظام يف خدمة االستثامر هذا وتعد مراجعة النصو 

سنة،  فأصبحت قدمية وتحتوي عىل  97العقاري، فالقوانني املنظمة للسجالت العقارية يف بالدنا مر عىل سنها أكرث من

 واحد والعرشين.التباسات وثغرات، لذا من الواجب مراجعتها وتعديلها حتى تساير القرن ال

 الفقرة الثانية: وضع أسس االحتياطات العقارية

إن تدخل السلطات العامة بإجراء استثناءات واسعة سابقة لعمليات استعامل األرايض الالزمة للتمدن، يعترب أمرا أساسيا 

 لوضع أسس التحكم يف االستثامر بالعقارات.

 ويف هذا اإلطار تحقق عملية االحتياطات العقارية مزايا متعددة، أهمها:  

                                                           
د أحمد أجدةر، مالحظات حول قانون التحفيظ العقاري وأسباب أهمية تعميمه وتبسيط  مسطرته، ثمانون سنة من التحفيظ العقاري، حصيلة  -683

 .85، ص.1933-1913وآفاق، 
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أنها تجعل السلطات العامة تستفيد من الريع الناتج عن تجهيزاتها لألرايض الواقعة يف منطقة معينة، كام أنها  -

 تفعة.ر توفر لها إمكانية االقتصاد يف مثن العقارات عند رشائها لألرايض قبل ارتفاع قيمتها بنسب م

كذلك تعترب وسيلة  فعالة ملقاومة االستعامل العشوايئ للمجال، ومتنع اتساع رقعة املساحات املبنية التي ينتج  -

 عنها انعدام التوازن االجتامعي.

ولعل رقابة تطور القيم العقارية من أهم مزايا هذه الوسيلة، فاملبدأ هو توفر السلطات العامة عىل احتياطي  -

ما تزداد الحاجة لألرايض محليا، ويبدأ مثنها يف االرتفاع، تقوم بعرضها للبيع ألجل النقض عقاري هام، وعند

 من حدة ضغط الطلب عليها، عىل أن تعمد إىل اقتناء أخرى عند استقرار األمثنة.

وية[، لتشكل وسيلة القتناء األرايض لتكوين رصيد عقاري، فإن حق الشفعة ] أو األو  684وإذا كانت مسطرة نزع امللكية

 685مينح مزايا متعددة، لذا يلزم التفكري يف اعتامد أسس هذا الحق وتقنينه لفائدة الدولة.

إىل جانب سياسة االحتياطات العقارية كوسيلة للحد من املضاربة العقارية، مثة وسيلة أخرى تقوم بنفس الدور وهي 

 لة للتدخل بشكل غري مبارش يف السوق العقارية يفالسياسة الجبائية، فقد وجدت العديد من الدول هذه اآللية أداة فعا

 .686املجال الحرضي، قصد التخفيف من مشكل تجميد األرايض ومحاربة املضاربة العقارية

فالجباية العقارية تؤدي إىل تقليص هامش الربح الذي يعاقب عليه املضاربون بالنسبة لألرايض غري املبنية، فكلام 

ربة العقارية، كلام وجب الرفع من قيمة الرضيبة عىل مستوى أكرب، ويهدف هذا اإلجراء ارتفعت قيمة األرض بفعل املضا

عىل الضغط عىل املالكني من أجل عدم تجميع أراضيهم، فيقومون إما ببنائها أو عرضها للبيع ليك يستفيد منها اآلخرون 

 خدمة للتنمية االقتصادية واالجتامعية.

 ت العقاريةاملطلب الثاين: متويل االستثامرا 

إن متويل االستثامرات يف املجال العقاري يجب أن يحظى مبركز الصدارة يف كل ما يتعلق باملشاريع العقارية، والذي 

 لن يأيت إال بتفعيل ودعم آليات التمويل العمومي، هذا الدعم الذي يجب أن يتم عىل محورين.

                                                           
[ والمرسوم رقم 1982ماي  6] 1402رجب  11، بتارةخ 1.81.254تخضع مسطرة نيع الملكية من أجل المنفعة العامة للظهير الشرةف رقم  -684

]  1403رمضان  3بتارةخ  3685، والمنشوران باللرةدة الرسمية عدد 7-81[ لتطبيق القانون 1983أبرةل  16] 1403رجب  2، المؤرخ في 2.82.382

 ي ةنظم مادة نيع الملكية.1رةع ال[، التش1983ةونيو  15

قية في اقتناء العقارات المعروضة للبيع من قبل مالكيها، لذا ةمكن اعتباره نظاما وسطا، ةقع بين فهذا الحق ةخول السلطات العامة األسب -685 

 االقتناء بالتراضي والوسائل اللبرةة المتمثلة في نيع الملكية. 

 وةستعمل حق األولوةة لتحقيق غرضين:

 األراضي والتدخل باقتناء العقارات التي تشوب عملياتها المضاربة. مقاومة المضاربات العقارةة، ذلك عن طرةق مراقبة العمليات العقارةة وأثمنة

 تكوةن احتياطي عقاري لفائدة السلطات العامة.

لية اوإذا كان هذا اإلجراء بسيطا في تطبيقه، فإن النتائج المتوخاة منه تتوقف على قدرة وإمكانيات اإلدارة التي تستعمله وعلى الوسائل الم

 المخولة لها.

 .263وكاري، العقار بين االزدواجية وتعدد األنظمة ومتطلبات التنمية الحضرةة، مرجع سابق، ص.محمد ال

 .225، ص.2000الهادي مقداد، السياسة العقارةة في ميدان التعمير والسكنى، مطبعة النلاح اللدةدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى،  -686
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 الفقرة األوىل: تفعيل امليزانية 

ل مليزانية املخصصة للوزارة املنتدبة املكلفة باإلسكان والتعمري، وذلك عن طريق إيجاد الحلو يتمثل األول يف تفعيل ا

والسبل الكفيلة لتجاوز مشكلة ضعف مصادر التمويل العمومية إلنجاز املشاريع العقارية بصفة عامة، والزيادة يف الحصص 

 املالية املخصصة لقطاع اإلسكان ضمن امليزانية العامة للدولة.

وإذا كانت مسألة الرفع من االعتامدات املالية املخصصة لهذا القطاع، سواء عىل مستوى امليزانية العامة أو عن طريق  

، فإن التحكم يف تلك االعتامدات املالية يقتيض باإلضافة إىل تأطري وتوجيه الهيئات 687اللجوء إىل االقرتاض الخارجي

ها لكيفية التي ترصف بها تلك املبالغ املالية، حتى ال تزيغ عن الدور املنوط بالعاملة يف القطاع إيجاد رقابة شديدة عىل ا

 وعدم إنفاقها يف املشاريع الخارجة عن أهدافها.

كام أن النهوض باالستثامر يف القطاع العقاري يقتيض مواصلة الدولة لسياسة منح املساعدات واإلعفاءات التي تقدمها 

الستثامر ويعترب تدعيم وخلق قنوات ووسائل فعالة لتوفري متويل قار ل تشجيع االستثامر. الخواص، بهدف لفائدة املتدخلني

 .688العقاري، إحدى األولويات التي ينبغي أن تحظى بها كل سياسة عقارية

 الفقرة الثانية: دور القطاع البنيك

ار امليزانية العامة، املتوفرة يف إطمبا أن متويل هذا القطاع يقتيض تخصيص مبالغ ضخمة تفوق بكثري القدرات املالية 

 فاألجدر نهج سياسة جديدة شأنها الدفع بالقطاع السكني للمساهمة أكرث يف منح القروض العقارية.

ويف إطار ذلك، فقد عملت الدولة عىل إنشاء العديد من الصناديق الخاصة لضامن القروض املوجهة للسكن، ورغم  

 لقرض العقاري والفندقي والبنك الشعبي والقرض الفالحي الذين يتدخلون ويسايرونذلك فإنه حاليا وباستثناء مؤسسة ا

التوجهات الجديدة للدولة يف مجال التمويل العقاري، فإن التجربة أبانت عىل أن باقي املؤسسات البنكية األخرى ال تجازف 

ة نتقاء عند االقرتاض، وفرض رشوط مرهقيف هذا النوع من الدخل املحدود، لهذا ظلت هذه املؤسسات تعمد إىل سياسة اال 

 ال تالئم مستوى الدخل لفئات عريضة من السكان وتحول دون استفادتهم من القروض السكنية.

 90إىل  75كام ظلت أسعار الفائدة يف ارتفاع متزايد، وعن نسبة تغطية القروض البنكية، فهي عادة ما ترتاوح ما بني 

فرغم التدابري التي تتخذ قصد  .%100لثمن العقاري وقلام تصل تغطية القروض البنكية نسبة باملائة من املجموع اإلجاميل 

تفعيل جور املؤسسات البنكية يف مجال التمويل العقاري، فإن خلق سياسة مالية محكمة من شأنها التخفيف من اإلكراهات 

 تفعيل السوق الرهينة باملغرب.التي يعرفها قطاع اإلسكان، تبقى رهينة بإصالح القطاع البنيك برمته و 

                                                           
مليون دوالر، منها ما هو مخصص التحدةث منظومة السقي بحوض أم الربيع  5،211الية تبلغ وقد منح البنك الدولي ثالثة قروض بقيمة إجم -687

 .www.maroc.ma 2010ةونيو  17مليون دوالر، بتارةخ  70بقيمة 

ة يولذلك على سبيل االستئناس فإن الحكومة المغربية قد أنشأت العدةد من المؤسسات المالية العمومية تتولى توفير اعتمادات مال -688

موجهة لقطاع اإلسكان، كما هو الشأن بالسبة لصندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادةة واالجتماعية وصندوق التضامن للسكنى وصنادةق 

 الضمان الخاصة بالسكن. وذلك بخالف القطاعات العقارةة األخرى كالقطاع الفالحي الذي رغم ما تقدمه الدولة من منليات على مستوى النهوض

 ال تيال المشارةع المتعلقة بتموةله محتشمة جدا مقارنة مع القطاع السكني.به، ف
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إعطاء الفرصة  1999سنة  10.98هذا وقد هدف املرشع املغريب من سن القانون الخاص بتسنيد الديون الرهنية رقم  

للمؤسسات املالية املعتمدة التي تتوفر عىل قروض هائلة من التوفر عىل مصادر مالية أخرى، عن طريق تحويل تلك القروض 

 .689ت متداولة يف السوق املايل الثانوي لتوفري السيولة املالية املوجهة أساسا لقطاع اإلسكانالرهنية إىل سندا

إن مواجهة إكراهات التمويل العقاري تقتيض من جهة إيجاد آليات للقرض الرهني تستجيب وحاجيات األرس ذات 

عاضدي واللجوء إىل رض املتبادل أو التالدخل الضعيف، كاستيفاء أقساط الدين من املنبع وتشجيع خلق مؤسسات صغرية للق

وسائل إقراض تتكيف مع حاجيات األرس التي تبني مساكنها عرب مراحل، بحيث يكون بإمكان هذه املؤسسات الحصول 

عىل متويل مستمر، وتستطيع إقراض أعضائها برشوط ميرسة، ويف نفس الوقت الذي تراقبهم وتحثهم عىل الوفاء 

 ، وهو نفس األمر الذي يجب أن يتخذ بالنسبة للفالحني يف إطار القروض الفالحية.690ضبالتزاماتهم يف رد القرو 

ومن جهة ثانية، فإن إنعاش القروض العقارية أصبح رهينا بتكيف املؤسسات البنكية وبكل سهولة مع تطور السوق 

تعد من  تعلقة بالرهن العقاريالعقارية وذلك بعرضها ألدوات وآليات قرض جديدة. كام أن تعديل النصوص القانونية امل

الوسائل التي ينبغي أخذها بعني االعتبار، فيجب مراعاة مساطر الحجز العقاري وتبسيطها، كام يتعني خلق نظام لتأمني 

القروض العقارية ولن يتأىت ذلك إال بخلق قانون خاص بالرهن العقاري الذي سوف ميكن املؤسسات البنكية من انطالقة 

 .691م التمويل السكنيجديدة تجاه نظا

إعادة النظر يف الوسائل املتاحة الستغالل العقارات الفالحية من أدوات للري وغريها وتطويرها، وكذا يف كيفية  -

استغالل هذه األرايض من طرف الرشكات املكلفة بذلك يف إطار استثامرها، والحيلولة دون هضم حقوق الفالحني 

 الصغار.

ها واإلكثار من فرص التعاون والتنسيق بني مختلف الفاعلني يف هذا املجال إحصاء العقارات مبختلف أنواع -

 وتصنيفها.

 مسايرة املناخ االستثامر وتطويره وجذب مزيد من االستثامرات العقارية وتشجيعها خاصة املغربية منها. -

 وضع نظام لتمويل املشاريع العقارية ووضع إطار قانوين ومؤسسايت لتحقيق استثامرات جيدة. -

وأخريا، البد من اإلشارة إىل رضورة توفر كفاءات علمية وطاقات مادية وبحوث دقيقة ومتعددة يف هذا املجال، حتى 

 يتسنى تحقيق الغايات واألهداف املرجوة من إصالح النظام العقاري املغريب.

 

 

                                                           
اربة مق -للتعمق أكثر حول تقنية تسنيد الدةون الرهنية وجدواها االقتصادةة واالجتماعية ةراجع: سفيان ادرةوش، تسندي الدةون الرهنية-689

الخاص، وحدة قانون األعمال، كلية العلوم القانونية واالقتصادةة واالجتماعية، جامعة أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون  -قانونية ومالية

 وما بعدها. 35، ص.2005-2004محمد األول بوجدة، السنة اللامعية 

 .250لطيفة بحوص، إشكالية االستثمار العقاري بين متطلبات القانون ورهانات التنمية، مرجع سابق، ص. -690

 .111، االستثمار العقاري في قطاع اإلسكان بالمغرب، مرجع سابق، ص.عبد القادر بوحامد -691
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 ة ــمـاتـخ

املستعمر ألجل تحقيق غايات تهدف إىل إن االزدواجية يف النظام العقاري يف حالة مصطنعة ومقصودة من طرف 

تعزيز تواجد األجانب باملنطقة. هذه الوضعية ورغم التدخالت الترشيعية العديدة التي عرفتها، افتقدت إىل استحضار 

مجموعة من التجارب األجنبية واملبادئ املتعلقة بالجهوية والتي ميكن أن توجه العقار خدمة الجهة أوال بحسب حاجياتها 

 نياتها وتطلعات مجتمعها، وبالتايل الحفاظ عىل هوية كل جهة ثم الهوية الوطنية.وإمكا

فالوضعية املركبة واملعقدة للنظام العقاري ناتجة عن تداخل مجموعة من العوامل التاريخية واالجتامعية واالقتصادية، 

لقضايا العقارية. اء متخصص للبث يف او يطرح تعدد الفاعلني مشكل التنسيق بينها يف ظل غياب إطار شمويل ومندمج وقض

 من واالئتامنية قيمتها االقتصادية من العقارية والرفع امللكية تحصني قصد العقاري األمن و هو ما يدفعنا إىل القول بتعزيز

  :اإلجراءات من خالل سلسلة

 املتدخلة القطاعات وحث يف القضايا العقارية، البت ترسيع أجل من املحاكم داخل عقارية متخصصة أقسام إحداث

 مساحتها ضبط أجل الجامعية من لألرايض اإلداري التحديد وإجراء معلومايت جغرايف، نظام وتطوير إرساء عىل يف العقار

 القانونية؛ وضعيتها تصفية وترسيع وترية دقيق، بشكل

 التي واالجتامعية التطورات االقتصادية مع العقارية الترشيعات أجل مالمئة من العقار لقطاع املؤطرة الرتسانة مراجعة 

 املغرب؛ يعرفها

 العقاري، التحفيظ تعميم نظام وترية لترسيع عمل خطة اعتامد عىل رضورة التأكيد خلل من  :القطاع وحكامة تدبري 

 وضبط املعلومات استيعاب عىل قادرة بيانات إرساء قاعدة عن فضال القطاع، يف للعاملني األسايس واملستمر التكوين وتأمني

 مبكوناته؛ العمومي امللك مدبري معرفة أجل تحسني من العمومي بالعقار املتعلقة

 القطاع خصوصيات والجزائية، ويراعي والتنظيمية واملؤسساتية األبعاد القانونية كافة يستحرض شامل منظور اعتامد 

 للعقار؛ القانونية املؤطرة الرتسانة وتحديث ومراجعة املزدوجة، وطبيعة

وتثمني  مساطره وتبسيط العقار إىل ولوج املستثمرين تيسري االستثامر رضورة ميدان يف العقار دور تحسني وبخصوص

 بشتى االستثامرية املشاريع النجاز العقار تعبئة تيسري وكذلك قواعد الشفافية، ضمن إليه الولوج وضامن العمومي العقار

 العموميني. الفاعلني بتنسيق بنيوطنية  إسرتاتيجية رؤية أصنافها وفق

 والله ويل التوفيق 
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 الئحة املصادر واملراجع

 

 القوانني:

( 2011نونرب  22) 1432ذي الحجة  25املؤرخ يف  1.11.177الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم  14.07القانون رقم  -

 .2011نونرب  24بتاريخ  5998الجريدة الرسمية عدد 

( 2011نونرب  22) 1432) من ذي الحجة éصادر يف  1.11.178الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم  39.08القانون رقم  -

 2011نونرب  24بتاريخ  5998و املنشور بالجريدة الرسمية عدد 

 .1913غشت  12ظهري  -

[ 1982ماي  6] 1402رجب  11، بتاريخ 1.81.254مسطرة نزع امللكية من أجل املنفعة العامة للظهري الرشيف رقم  -

، واملنشوران بالجريدة الرسمية عدد 7-81[ لتطبيق القانون 1983أبريل  16] 1403رجب  2، املؤرخ يف 2.82.382واملرسوم رقم 

 [، الترشيع الذي ينظم مادة نزع امللكية.1983يونيو  15]  1403رمضان  3بتاريخ  3685

 قانون االلتزامات و العقود. -

 العربية:املراجع باللغة 
 

 الكتب:

د أحمد أجدير، مالحظات حول قانون التحفيظ العقاري وأسباب أهمية تعميمه وتبسيط  مسطرته، مثانون سنة من  -

 .1933-1913التحفيظ العقاري، حصيلة وآفاق، 

 .1993املختار بن أحمد العطار، الوجيز يف القانون العقاري واملوريتاين ، الطبعة األوىل ، -

 .2000، 1 طالنجاح الجديدة، الدارالبيضاء،  لسياسة العقارية يف ميدان التعمري والسكنى، مطبعةالهادي مقداد، ا -

 .1عبد املنعم البهي من طرق اإلثبات الطبعة  -

 .1980د محمد مهدي الجم التحفيظ العقاري يف املغرب مطبعة النجاح الجديدة الطبعة األوىل  -

 .2001ة ، مطبعة املعارف الجديدة، الرباط، طبعالتحفيظ العقاري باملغربمحمد خريي حامية امللكية العقارية ونظام  -

 .1994، مطبعة ووراقة الكتاب بفاس، الطبعة االوىل، د محمد الحياين عقد لبيع وقانون التحفيظ العقاري باملغرب  -

القانون، رقم  افاق ، سلسلةد.محمد بن أحمد بونبات العقار غري املحفظ  واملعامالت دراسة يف ضوء الفقه والقضاء -

 .2010، املطبعة و الوراقة الوطنية، مراكش، 20

 األطاريح و الرسائل:

خاص، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة يف القانون ال -مقاربة قانونية ومالية -الديون الرهنية يدسفيان ادريوش، تسن -

عية معة محمد األول بوجدة، السنة الجاموحدة قانون األعامل، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية، جا

2004-2005. 
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لدكتوراه يف ، اطروحة لنيل الطيفة بحوص، إشكالية االستثامر العقاري بني متطلبات القانون ورهانات التنمية -

لطبعة ا، منشورات املجلة املغربية لالدارة املحلية و التنمية، سلسلة مؤلفات و اعامل جامعية، 2003ابريل  29الحقوق، 

 .2007االوىل 

مقة يف ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املععبد القادر بوحامد، االستثامر العقاري يف قطاع اإلسكان باملغرب -

 .2005-2004القانون الخاص، جامعة عبد املالك السعدي، طنجة، 

ة القانون الخاص العليا املعمقة شعب يونس رياض العقار املحفظ بني النظام القانوين والواقع العميل دبلوم الدراسات -

 2002-2001، كلية الحقوق مراكش سنة 

 الندوات:

 .منشورات وزارة العدل 1975دجنرب سنة  7اىل  6عبد العايل العبودي الحيازة فقها وقضاءا عرض ندوة العقار بتاريخ  -

،  املغربة، ندوة األنظمة العقارية يفمحمد الوكاري العقار بني اإلزدواجية وتعدد األنظمة ومتطلبات التنمية الحرضي -

عة القايض عياض جام -أعامل الندوة الوطنية التي نظمها مركز الدراسات القانونية و املدنية و العقارية بكلية الحقوق 

، املطبعة الوطنية، الطبعة االوىل، 2002ابريل  6و  5مبراكشـ تنسيق الدكتور محمد بونبات و محمد مومن، يومي   -

2003. 

 املراجع باللغة الفرنسية:

- Paul  Decroux Droit foncier Marocain, 2 eme édition, édition la porte, 1977. 

 املواقع االلكرتونية:

- www.maroc.ma 
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 الطعن ببطالن إجراءات الحجز التنفيذي

 الطعن ببطالن إجراءات الحجز التنفيذي

 

 
 باحثة في سلك الدكتوراة 

 كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماــعية 
 وجـدة-جامعة محمد الأول  

 

 مقدمة

عمل املرشع املغريب عىل إحاطته برتسانة قانونية هامة خاصة عند حجزه نظرا للدور االقتصادي واالجتامعي للعقار 

والتنفيذ عليه، وذلك ابتغاء خلق نوع من التوازن بني حقوق الدائنني واملدنيني وكذا الحفاظ عىل مصالح كل األطراف، حيث 

ق. م. م حق رفع دعوى بطالن مسطرة الحجز العقاري لكل من ترضرت مصالحه  484692خول املرشع من خالل الفصل 

من هذه املسطرة. وتعرف هذه الدعوى بكونها الدعوى الرامية إىل بطالن إجراءات الحجز نتيجة اإلخالل بالقواعد املسطرية 

 693.املقررة لها من أجل إعادتها وفقا للشكل املطلوب قانونا

للدائن املرتهن من خالل النصوص املنظمة ملسطرة التنفيذ الجربي مجموعة من االمتيازات  كام أعطى املرشع املغريب

التي تخوله اسرتداد ديونه، وخوفا من استعامله لهذه األخرية استعامال مجحفا ومتعسفا، ألزمه سلوك مسطرة قانونية تتسم 

 عد الطرف الضعيف يف عالقة املديونية.بنوع من التسلسل والتعقيد وذلك حامية ملصالح املدين الراهن الذي ي

كام يفرض مبدأ الرشعية اإلجرائية أن تتم إجراءات الحجز وفق الشكل املرسوم لها قانونا، وهو ما يعطي لكل من ترضر 

عية من اإلجراء الذي مل يتم احرتامه مكنة املنازعة يف سالمة مسطرة الحجز، واملطالبة تبعا لذلك بإبطالها، علام أن مبدأ الرش 

. 694يف املادة املدنية يفرتض عدم ترتيب جزاء البطالن إال عندما تترضر مصلحة أحد أطراف التنفيذ يف اإلجراء الذي تم خرقه

ويفرض القيام بحجز العقار املرهون مراعاة مجموعة من القواعد املوضوعية واإلجرائية، حفاظا عىل حقوق ومصالح األطراف 

 695.املعنية

                                                           
من ق. م. م على أن: "ةلب أن ةقدم كل طعن بالبطالن في إجراءات الحلي العقاري بمقال مكتوب قبل السمسرة وتتبع  484ةنص الفصل  - 692

 في هذا الطعن نفس المسطرة المشار إليها في الفصل السابق المتعلقة بدعوى االستحقاق.

 صارةف المتسببة عن مواصلة اإلجراءات دون مساس بالتعوةضات".ةحكم على المدعي الذي خسر دعواه في هذه الحالة أو تلك بالم

 .174، ص 1985أمينة النمر، أصول التنفيذ اللبري، مطبعة الدار اللامعية، طبعة  - 693

لى، ص ةونس اليوهري: الحلي التنفيذي على العقار في القانون المغربي، الليء الثاني، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، الطبعة األو 694 -

143. 

عبد العالي كوشك: الرهن الرسمي كضمان بنكي في القانون المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، مسلك المستشار  - 695

ص  ،82، ص 2011-2010القانوني للمقاوالت، كلية العلوم القانونية واالقتصادةة واالجتماعية، جامعة القاضي عياض مراكش، السنة اللامعية 

106. 
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ق. م. م. أن املرشع مل يحدد أسبابا معينة ميكن أن تؤسس عليها دعوى  484يات الفصل يتبني من خالل مقتض

 بطالن إجراءات الحجز العقاري، مام قد يفتح الباب عىل مرصاعيه ملختلف أنواع الطعون.

لجربي ا حيث جاء يف أمر استعجايل إلدارية الرباط عىل أنه: "حيث يهدف الطلب إىل استصدار أمر باإلبقاء عىل الرهن

للرسم العقاري عدد ....... لكفاية قيمته يف استخالص الدين الرضيبي موضوع الطلب ورفع باقي الرهون األخرى. وحيث 

أنه إذا كان يجوز للدائن سواء كان شخصا من أشخاص القانون العام أو الخاص أن يجرى حجزا تنفيذيا عىل أموال املدين 

املذكور أن يتعلق بدين مستحق يف مواجهة املدين وأن ينصب عىل مال قابل  لضامن استخالصه فإنه يشرتط يف الحجز

للحجز وأن تحرتم بشأنه جميع اإلجراءات املتعلقة بالتحصيل وخصوصا منها مبدأ تدرج املتابعات وأن ال ينطوي عىل اإلرضار 

 696 .بحقوق املدين و إرهاقه وأن يتم الحجز يف حدود الدين املعنى بالتحصيل"

رتعي االنتباه بشأن دعوى بطالن إجراءات التنفيذ، أن املرشع أحال بشأن مسطرة هذه الدعوى االستحقاق وما يس

الفرعية للمحجوز، مع خصوصية من حيث موضوعها، تتمثل يف أن دعوى بطالن إجراءات الحجز، إمنا تهدف إىل إعدام 

يف اإلجراءات أو إبطال اإلجراءات بصفة نهائية،  اإلجراء التي تم خرقه وإعادة اإلجراءات متى أسس البطالن عىل عيب

إذا أسس البطالن عىل خرق قاعدة موضوعية من بني قواعد الحجز، عىل نحو تجعل الدائن يفقد سلطة التنفيذ عىل املنفذ 

 697.عليه أو عىل العقار املحجوز

ليها يف القسم قانونية املنصوص عأصبح من حق املدين الراهن الطعن ببطالن جميع اإلجراءات املنافية للمقتضيات ال

املتعلق بالتنفيذ الجربي، لكن ما يعاب عىل املرشع املغريب أنه مل يحدد بتاتا أسباب بطالن هذه اإلجراءات، تاركا املجال 

 مفتوحا للطعن يف جميع اإلجراءات ومهام كانت نسبة الرضر الالحق من جرائها.

ى بطالن إجراءات الحجز يتضح لنا أنه جاء بصياغة عامة ال تبني األسباب من ق. م. م. املنظم لدعو  484بقراءة الفصل 

التي تدفع إىل بطالن هذه اإلجراءات، لكن بالرجوع إىل النصوص املنظمة للتنفيذ الجربي، يتبني أن املرشع قد أحاط 

ذه مخالفتها بطالن همسطرة التنفيذ عىل العقارات مبجموعة من القواعد املسطرية الواجب اتباعها والتي من شأن 

 اإلجراءات، وبالتأكيد فأسباب بطالن إجراءات التنفيذ ال ميكن حرصها إذ ستختلف باختالف اإلجراء املعني.

وعليه ميكن لكل من الدائن واملدين والكفيل العيني والحائز والغري، إقامة دعوى أمام قضاء املوضوع، قصد املطالبة  

ر الذي قد يلحقه بفعل اإلخالالت الشكلية واملوضوعية التي اعرتت إجراءات التنفيذ عىل ببطالن إجراءات الحجز، رفعا للرض 

 698.العقار املرهون

وعىل العموم، فإن القواعد القانونية التي أثارها املرشع بشأن مسطرة الحجز العقاري تتضمن مجموعة من الضوابط 

 ية نذكر منها: التي ينتج عن عدم احرتامها حصول عدة اخالالت شكلية وموضوع

                                                           
 . )غير منشور( 487/07في الملف عدد  511تحت عدد  21/11/07أمر استعلالي صادر عن المحكمة اإلدارةة بالرباط بتارةخ  - 696

دراسة معمقة معيزة باالجتهاد القضائي المغربي والمقارن، مطبعة  -ضمانة بنكية للدائن المرتهن  -ةوسف أفرةل: الرهن الرسمي العقاري  - 697

 .272، ص 2013لدار البيضاء، الطبعة األولى النلاح ا

 .275ةوسف افرةل، م.س، ص  - 698
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 .حجز العقارات رغم كفاية املنقوالت 

 .عدم التوفر عىل سند قابل للتنفيذ 

 .عدم تحديد مقدار الدين 

 .عدم تبليغ السند التنفيذي للمدين 

 .عدم تحقق الرشط املعلق عليه تنفيذ السند 

 الفقرة األوىل: األسباب املوجبة للطعن يف إجراءات الحجز العقاري

 العقارات رغم كفاية املنقوالت:أوال: حجز 

عمل املرشع املغريب عىل وضع قاعدة أساسية يف مجال التنفيذ الجرب، مفادها عدم إمكانية التنفيذ عىل العقار إال عند 

عدم كفاية املنقول، نظرا للدور االقتصادي واالجتامعي الذي يكتسيه العقار يف حياة الفرد واملجتمع، ما مل يكن هناك مانع 

 699.يحول دون ذلك، كعدم وجودها باملرة أو كان القانون مينع التنفيذ عليها

وبهذا الخصوص ذهبت املحكمة االبتدائية بالقنيطرة يف أحد األوامر الصادرة عن رئيسها: "ال يكفي بأن يكون بيد 

ه جربا، وإمنا يلزم فضال عن قتضائطالب التنفيذ سند تنفيذي إلجبار املدين عىل التنفيذ رغم توفر الرشوط املتطلبة قانونا ال 

ذلك أن يجري التنفيذ عىل مال يجيز القانون التنفيذ عليه، وذلك أن القانون منع العتبارات شتى الحجز عىل أموال املدين 

من ق ل ع، كام أنه منع من جهة أخرى العتبارات تتعلق بالنظام العام، إيقاع الحجز عىل  1241الضامنة للدين الفصل 

ل العمومية للدولة وفروعها وكذلك عىل األموال الخاصة كاألمالك املخزنية والبلديات والجامعات املحلية، ملا يف ذلك األموا

من مصلحة عامة، وتعرب األموال العمومية سواء كانت عقارات، أو عقارات بالتخصيص أو منقوالت ما دامت متخصصة 

الحقوق العينية أو الحاجز للعقار طلب بطالن إجراءات الحجز ملخالفاتها  .فيمكن للمدين أو كفيله أو أصحاب700للمنفعة العامة

 من ق. م. م. رشيطة أن تكون قيمة املنقوالت كافية فعال لسداد الدين. 469، و445701ملقتضيات الفصلني 

والت، كالحالة قلكن القاعدة الواردة أعاله تعرف بعض االستثناءات التي تعطي حق التنفيذ عىل العقار حتى مع وجود املن

 702.التي يتوفر فيها الدائن عىل ضامن عيني عىل العقار أو إذا ما سبق حجز العقار تحفظيا

                                                           
 كما هو الشأن بالنسبة ل: - 699

 رجب لعدم جواز التصرف فيها شرعا. 19من ظهير  75، 74، 73األمالك الحبسية: طبقا للفصول  - 

 .ال تقبل التفوةت وال التملك بالتقادم 27/04/1919أراضي اللموع: طبقا لظهير  -

المتعلق بالحد من تليئة األراضي الواقعة داخل دوائر الري ودوائر االستثمار  11/08/1995األراضي الفالحية الخاضعة لمقتضيات الظهير  -

 .22/02/1995و  25/07/1969باألراضي الغير المسقية طبقا للظهير 

 نع تفوةت هذه األراضي أو الحلي عليها.الذي ةم 1914من ظهير فاتح ةونيو  4أمالك الدولة الخاصة: طبقا للفصل  - 

 . 167منشور بمللة اإلشعاع العدد األول السنة األولى ص  1988المؤرخ في ةناةر  476/87أمر استعلالي صادر عن ابتدائية القنيطرة رقم  - 700

 د، أجرى على األموال العقارةة.من ق م م على أن:" ةباشر التنفيذ على األموال المنقولة فإن لم تكف أو لم توج 445ةنص الفصل  -701 

 غير أنه ةقع التنفيذ إذا كان للدةن ضمان عيني عقاري مباشرة على العقار المحمل به".

702 - Mohamed Hassan « des saisis conservataires des biens en droit marocaine » mémoire pour l’obtention du diplôme des 

études supérieure en droit privé, université Hassan 2 faculté des sciences juridiques économiques et sociales Casablanca, 

1988, page 27.  
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وتقع مسؤولية التأكد من مسألة وجود أو عدم وجود منقوالت عىل عاتق عون التنفيذ الذي يلتزم باالنتقال إىل عني 

 703.ثور عىل ما يحجز من منقوالتاملكان والبحث عن املنقوالت ويحرر محرضا يثبت فيه عدم الع

وهكذا فاألصل أن يبدأ الحجز التنفيذي عىل منقوالت املدين فإذا مل تكن أو مل توجد تم الحجز عىل العقار، ماعدا 

إذا كان الدين املطلوب اقتضاؤها ضامن عيني أو سبق حجز العقار تحفظيا، حيث ميكن الحجز مبارشة عىل هذا العقار، 

 704 .م إجراء هذه القاعدة بطالن الحجز العقاريويرتتب عىل هذا عد

عىل أنه: "يتم اللجوء إىل بيع العقار مبارشة دون حاجة الشرتاط  705وجاء يف أمر صادر عن محكمة االستئناف بالجديدة

 سلوك مسطرة حجز املنقوالت مسبقا يف حالتني:  

 أوال: إذا كان العقار قد حجزه حجزا تحفظيا، 

 ين مستفيدا من ضامن عيني عقاري عىل العقار".ثانيا: إذا كان املد 

وجاء يف حكم صادر عن املحكمة اإلدارية بالبيضاء عىل أنه: "إن تحويل الحجز التحفظي املقيد عىل رسم عقاري إىل 

 706.ق م م" 469حجز تنفيذي ال يقتيض استصدار أمر قضايئ بالتحويل وإمنا سلوك املسطرة املنصوص عليها يف الفصل 

 عدم التوفر عىل سند قابل للتنفيذ.ثانيا: 

يعرف السند التنفيذي عادة بكونه العمل القانوين الذي يتخذ شكال معينا ويخول لصاحبه حق التنفيذ الجربي ضد 

 433ويشرتط يف السند التنفيذي حتى يعتد به قانونا أن يكون مذيال بالصيغة التنفيذية املنصوص عليها يف الفصل 707 .املدين

وبالتايل يحق للمدين أو لكل من له املصلحة رفع دعوى بطالن إجراءات التنفيذ إذا مل يكن للمنفذ سندا تنفيذيا ، 708ق. م. م

عند بداية التنفيذ، أو كان يتوفر فقط عىل نسخة عادية من حكم الزال مستأنفا أو يتوفر عىل حكم أجنبي مل يصدر الحكم 

 709 .أثره التنفيذي مبرور ثالثني سنة من تاريخ صدوره بتذييله بالصيغة التنفيذية، أو مبقتىض حكم سقط

                                                           
ن ةوفاء عالمي، اإلشكاالت العملية في موضوع اإلنذار العقاري، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكو - 703

 .60. ص 2004/2005وجدة، السنة اللامعية كلية العلوم القانونية واالقتصادةة واالجتماعية، جامعة محمد األول والبحث في قانون العقود والعقار، 

 .159، ص 1995أحمد النوةضي: القضاء المغربي وإشكاالت التنفيذ اللبري لألحكام، مطبعة وراقة الكتاب، الطبعة األولى،  - 704

 وما ةليها. 280ص  14منشور بمللة الملف عدد  6/05في الملف عدد  7/05تحت عدد  15/2/05أمر صادر عن محكمة االستئناف باللدةدة بتارةخ  - 705

 114منشور بمللة المحاكم المغربية عدد  615/04في الملف عدد  823تحت عدد  3/6/04حكم صادر عن المحكمة اإلدارةة بالبيضاء بتارةخ  - 706

 وما ةليها.  150ص 

 .350، ص 1988الطيب برادة، التنفيذ اللبري في التشرةع المغربي بين النظرةة والتطبيق، شركة بابل، للطباعة والنشر والتوزةع، الرباط،  - 707

من ق م م على أن:" ةبلغ كل حكم قابل للتنفيذ بطلب من المستفيد من الحكم أو من ةنوب عنه ضمن الشروط المقررة  433ةنص الفصل  - 708

 اآلتي بعده. 440في الفصل 

 الضبط وطابع المحكمة.والصيغة التنفيذةة وتوقيع كاتب  50ةتم هذا التبليغ بواسطة نسخة تتضمن العنوان المنصوص عليه في الفصل 

 تكون الصيغة التنفيذةة كما ةأتي: 

لك الء الموبناء على ذلك ةأمر جاللة الملك جميع األعوان وةطلب منهم أن ةنفذوا الحكم المذكور )أو القرار( كما ةأمر الوكالء العامين للملك ووك 

 العمومية وأن ةشدوا أزرهم عندما ةطلب منهم ذلك قانونيا.لدى مختلف المحاكم أن ةمدوا ةد المعونة للميع قواد وضباط القوة 

  ةمكن ألطراف الدعوى أن ةحصلوا على ملرد نسخ مصادق على مطابقتها من كتاب الضبط".

 .154-153احمد النوةضي: م س، ص  -709 
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من ق. م. م متنع عىل الدائن اتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ الرامية إلجبار املدين  438إن مقتضيات الفصل 

 710.عىل الوفاء بالتزامه قبل التوفر عىل سند تنفيذي، وكل إجراء تنفيذي يتخذه يف هذه الحالة يكون باطال

 ل عىل ذلك ميكن ذكر الحاالت التالية.وكمثا

 * مبارشة التنفيذ قبل وضع الصيغة التنفيذية عىل الحكم موضوع التنفيذ.

 711.* مبارشة التنفيذ بعد ثالثني سنة من صدور الحكم املراد تنفيذه

 712 .* مبارشة تنفيذ حكم أجنبي قبل تذيله بالصيغة التنفيذية

أن: "مرور أكرث من ثالثني سنة عىل صدور األحكام القضائية تقيض إىل  جاء يف قرار صادر عن محكمة النقض عىل

وجاء يف قرار صادر عن محكمة النقض عىل أنه: "ال تنفذ يف املغرب األحكام الصادرة عن 713 .إسقاط الحق يف تنفيذها"

دعى عليه أو ملكان حل إقامة املاملحاكم األجنبية إال بعد تذيلها بالصيغة التنفيذية من طرف املحكمة االبتدائية ملوطن أو م

 714.التنفيذ عند عدم وجودهام

 ثالثا: عدم تحديد مقدار الدين:

من ق. م. م أن يكون الدين محل السند التنفيذي مقدرا ومحددا تحديدا  438715أوجب املرشع من خالل الفصل 

ومنتجا طلب إيقاف إجراءات البيع ويف هذا الصدد ذهبت محكمة النقض يف إحدى قراراتها أن: "يكون مقبوال  دقيقا.

 القضايئ للعقار املرهون أو املحجوز متى استند إىل وجود منازعة قضائية يف املبالغ املطلوب تحصيلها عن طريق البيع.

 716.ق م م" 478إن املنازعة يف الصفة ويف مقدار الدين، تشكل األسباب الخطرية واملربرة املنصوص عليها يف الفصل 

رار آخر صادر عن محكمة االستئناف التجارية بالبيضاء عىل أنه: "إن املنازعات يف الصفة ويف مقدار كام جاء يف ق

 478الدين تشكل أسبابا خطرية، من شأنها إيقاف إجراءات البيع القضايئ للعقار املرهون أو املحجوز عمال مبقتضيات الفصل 

 717.من قانون املسطرة املدنية"

                                                           
 .145ةونس اليوهري، الحلي التنفيذي على العقار في القانون المغربي، الليء الثاني، م.س، ص  - 710

 ."تكون األحكام قابلة للتنفيذ خالل ثالثين سنة من اليوم الذي صدرت فيه وتسقط بانصرام هذا األجلق م م على أن:"  428الفقرة األولى من الفصل  - 711

التنفيذةة من طرف ق م م على أن:"ال تنفذ في المغرب األحكام الصادرة من المحاكم األجنبية إال بعد تذةيلها بالصيغة  430جاء في الفصل  - 712

 المحكمة االبتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما.

ةلب على المحكمة التي ةقدم إليها الطلب أن تتأكد من صحة الحكم واختصاص المحكمة األجنبية التي أصدرته، وأن تتحقق أةضا من عدم مساس 

 لعام المغربي".أي محتوى من محتوةاته بالنظام ا

 وما ةليها. 205ص  1منشور بمللة محاكمة عدد  3488/04في الملف عدد  3375تحت عدد  21/12/05قرار صادر عن محكمة النقض بتارةخ  - 713

 وما ةليها. 52ص  63منشور بمللة قضاء المللس األعلى عدد  277/99في الملف الشرعي عدد  180تحت عدد  24/04/03صادر عن محكمة النقض بتارةخ قرار  - 714

من ق م م على أن:" ال ةلوز إجراء أي حلي على منقول أو عقار إال بموجب سند قابل للتنفيذ وبسبب دةن مقدر ومحقق،  438ةنص الفصل  - 715

 ء".وإذا لم ةكن الدةن المطلوب مبلغا من النقود، ةوقف بعد وقوع الحلي سير جميع اإلجراءات الالحقة إلى أن ةتم تقييم األشيا

-نونبر 67منشور في مللة المحاكم المغربية عدد  3301/86ملف مدني عدد  1991نونبر  30الصادر بتارةخ  2773قرار محكمة النقض عدد  - 716

 .113ص  1993دجنبر 

 5ة الدفاع عدد منشور بملل 994/99في الملف عدد  806/99تحت عدد  17/6/99قرار صادر عن محكمة االستئناف التلارةة بالبيضاء بتارةخ  - 717

 وما ةليها. 149ص 
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ق. م. م ميكن للمدين املحجوز عليه وكذلك لكل من له مصلحة رفع دعوى بطالن  484وتطبيقا ملقتضيات الفصل 

 إجراءات الحجز العقاري، إذا استمرت إجراءاته دون معرفة قيمة الدين املراد تحصيله.

 رابعا: عدم تبليغ السند التنفيذي للمدين

ق. م. م نص  438ومحقق حسب الفصل باإلضافة إىل وجوب توفر الدائن عىل سند قابل للتنفيذ بسبب دين مقدر 

املرشع عىل إجراء يعد رضوريا قبل القيام بإجراءات التنفيذ الجربي ضد املدين، ويتمثل هذا اإلجراء يف إعالن نسخة من 

 718.السند القابل للتنفيذ للمدين، وإعذاره بالوفاء بالتزامه طوعا

تنفيذ  ات التنفيذ الجربي، كام يعد حامية له إذا كان يرغب يفويعترب هذا اإلجراء فرصة للمدين، تجنبه املباغثة بإجراء 

ق. م. م تعلق إمكانية اتخاذ  440الحكم واالمتثال له دون اللجوء إىل اإلجراءات الجربية، فالفقرة األخرية من الفصل 

 ن السند التنفيذي.خة ماإلجراءات الجربية ضد املدين عىل رفض الوفاء بالتزامه أو ترصيحه بعجزه عن ذلك بعد تبليغه بنس

ونظرا ألهمية هذا اإلجراء فإن عدم القيام به أو إنجازه بشكل مخالف لهدف املرشع من شأنه أن يؤدي إىل بطالن 

ومن بني هذه اإلخالالت الشكلية، عدم التقيد بأحكام الفصل 719 .اإلجراءات الالحقة ومن ضمنها إجراءات الحجز العقاري

قيام الدائن مبتابعة إجراءات التنفيذ قبل تبليغ املدين املحجوز عليه شخصيا أو يف موطنه أو من ق. م. م عن طريق  469

 محل إقامته، أو تحول الحجز التحفظي إىل حجز تنفيذي.

من ق. م. م أنه يف حال عدم وجود حجز سابق، يلزم رضورة تبليغ محرض الحجز التنفيذي  470720كام أكد الفصل 

 صة عندما يقع الحجز يف غيبته، حيث يكون التبليغ للمدين شخصيا أو يف موطنه أو محل إقامته.للمدين املنفذ عليه، خا

من نفس القانون عىل أن تعذر التبليغ  470ق. م. م املحال عليها مبقتىض الفصل  469نصت الفقرة الثالثة من الفصل  

صل، وجب توجيه رسالة مضمونة مع اإلشعار بالتو للمدين لعدم العثور عليه أو عىل أي شخص يف موطنه أو محل إقامته، تت

 فإذا رفض من له الحق تسلم طي التبليغ، فإنه يعد مبلغ بصفة قانونية ابتداء من اليوم العارش املوايل لتاريخ الرفض.

أما عندما يكون غري معروف لسنوات، فإنه يلزم تعيني قيم يف حقه يكون دوره هو القيام بكافة األبحاث حتى يتمكن 

 من العثور عىل املدين ويتم إنذاره بالوفاء بالدين املرتتب يف ذمته.

                                                           
 .155احمد النوةضي: م .س، ص  - 718

 .157احمد النوةضي: م .س، ص  - 719

ق. م. م على أنه: "إذا لم ةكن العقار محل حلي تحفظي سابق وضعه العون المكلف بالتنفيذ بين ةدي القضاء بإجراء  470جاء في الفصل  - 720

 حلي عقاري عليه ةبين محضره تبليغ الحكم وحضور المنفذ عليه أو غيبته في عمليات الحلي وموقع العقار وحدوده =بأكثر دقة ممكنة والحقوق

 طة به والتكاليف التي ةتحملها إن أمكنت معرفتها وعقود الكراء المبرمة في شانه وكذا حالته تلاه المحافظة العقارةة عند االقتضاء.المرتب

 .469إذا وقع الحلي في غيبة المنفذ عليه بلغ إليه ضمن الشروط المشار إليها في الفقرة الثالثة من الفصل 

من طرف المحافظة في الرسم العقاري طبقا للتشرةع اللاري به العمل وإذا لم ةكن العقار محفظا  ةقيد المحضر بسعي من الملف بالتنفيذ

 .455فيقيد في السلل الخاص بالمحكمة االبتدائية وةقع اإلشهار ضمن الشروط المشار إليها في الفقرة األخيرة من الفصل 

الملكية ممن هي في حوزته ليطلع عليها المتياةدون وةمكن على كل حال أن ةشمل وةطلب عون التنفيذ قبل إجراء الحلي أن تسلم إليه رسوم 

الحلي كل األموال ولو لم تكون مذكورة في الرسوم وةظهر أنها ملك للمدةن وذلك تنفيذا إلذن ةسلمه رئيس المحكمة التي ةقع التنفيذ في 

 بأنه ةطلب هذا الحلي تحت عهدته ومسؤولياته".دائرة نفوذها بناء على طلب الحاجي إذا كان هذا األخير قدر صرح 
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حيث جاء يف قرار صادر عن محكمة النقض عىل أنه: "إن تبليغ الحكم قبل مسطرة التنفيذ هو إجراء جوهري ورضوري 

حالة الرضورة  ل يفولو كان مشموال بالنفاذ املعجل، باستثناء األوامر التي تأمر فيها املحكمة بتنفيذها مبوجب األص

 721.القصوى"

 خامسا: عدم تحقق الرشط املعلق عليه تنفيذ السند

إذا كان السند معلقا عىل تحقيق رشط معني كأداء اليمني أو تقديم ضامنا فإنه ال يبدأ التنفيذ إال بعد قيام الدائن 

ا بورشت إجراءات الحجز العقاري وهكذا إذ723.من ق. م. م 444وهذا ما نص عليه املرشع يف الفصل  722بتحقيق هذا الرشط

ضد املدين قبل تحقق الرشط املعلق عليه التنفيذ، فإن اإلجراءات املذكورة تكون باطلة ويحق للمحجوز عليه الطعن فيها 

 بالبطالن.

من ق.  444أعطى املرشع للمحكمة إمكانية تعليق الحكم عىل أداء اليمني أو إيداع كفالة حسب ما ورد يف الفصل 

 724.إذا بورشت إجراءات التنفيذ قبل أداء اليمني أو إيداع الكفالة املأمور بها يكون التنفيذ باطالم. م ف

حيث جاء يف قرار صادر عن محكمة النقض عىل أنه: "اليمني املحكوم بها مع تطبيق قاعدة النكول هي حكم موضوعي 

املسطرة املدنية وال يستوجب بالرضورة صدور حكم  من قانون 444يتوقف تنفيذ الحكم عىل القيام بها طبقا ألحكام الفصل 

متهدي مستقل بها قبل الفصل يف املوضوع وهو مطابق للفقه املعمول به " التحفة" واملدعى عليه باليمني يف عجز مدع 

 725.عن التبيني"

املرشع يف  غبةوكمالحظة ميكن القول أن تعدد األسباب املوجبة لبطالن إجراءات الحجز أو البيع الجربي تعرب عن ر 

 مراعاة ظروف املدين غري أنها تجسد قصور الحامية التي تضمنها مسطرة التنفيذ عىل العقار لفائدة الدائن املرتهن.

ويرتتب عىل الحكم ببطالن إجراءات الحجز العقاري إرجاع األطراف إىل الوضع الذي كانوا عليه قبل الحجز، فإذا 

سند قابل للتنفيذ كان الحجز باطال بطالنا عاما، أما إذا تعلق األمر بخرق املسطرة كان سبب البطالن هو عدم التوفر عىل 

القانونية الواجب إتباعها يف عملية التنفيذ كان البطالن جزئيا، ويجب عىل الدائن إعادة اإلجراءات مع احرتام اإلجراء الذي 

والقيام  يام مبقدمات التنفيذ، فإنه يجب إعادة التنفيذأدت مخالفته إىل البطالن، وهكذا فإذا كان سبب البطالن هو عدم الق

بهذه املقدمات، وإذا كان  سبب البطالن هو عدم احرتام قاعدة الحجز عىل املنقول قبل العقار، يجب إعادة التنفيذ بعد 

 726.الحجز عىل املنقول أو اإلدالء مبا يفيد عدم وجود املنقول وهكذا دواليك

                                                           
ص  63منشور بمللة قضاء المللس األعلى عدد  1613/03في الملف عدد  1017تحت عدد  22/9/04قرار صادر عن محكمة النقض بتارةخ  - 721

 وما ةليها. 202

 .155احمد النوةضي، م.س، ص  - 722

 ".يذ معلقا على تأدةة ةمين أو تقدةم ضمان من قبل الدائن فال ةبدأ قبل إثبات القيام بذلكإذا كان التنفمن ق م م على أنه:"  444ةنص الفصل  - 723

 .146ةونس اليوهري، الحلي التنفيذي على العقار في القانون المغربي، الليء الثاني، م .س، ص  - 724

ور بكتاب قضاء المللس األعلى في المسطرة منش 2250/00في الملف عدد  1764تحت عدد  9/5/01قرار صادر عن محكمة النقض بتارةخ  - 725

 .130المدنية لعبد العيةي توفيق ص 

 .167احمد النوةضي، م.س، ص - 726
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 دعوى البطالن عىل مسطرة التنفيذ:الفقرة الثانية: أثر رفع 

إن الطعن يف إجراءات الحجز، يؤدي إىل انحراف مسطرة التنفيذ إىل منازعة يف املوضوع، إذ يتعدى النظر فيها عىل 

محاكم املوضوع، لتصل أحيانا اىل محكمة النقض، مام تبقى معه هذه الدعوى من بني أهم العوارض التي تؤدي إىل تعطيل 

ونظرا لخطورة التنفيذ عىل العقارات، فقد رتب املرشع املغريب عىل رفع دعوى البطالن 727 .عىل العقار املرهون مسطرة التنفيذ

مجموعة من اآلثار، من بينها وقف كل اإلجراءات وتجميدها إىل حني البت يف هذه الدعوى، باإلضافة إىل بطالن 

 اإلجراءات السابقة وإعادتها من جديد.

إجراءات التنفيذ وقف إجراءات الحجز العقاري، وذلك أن هذه الدعوى إما أن تكون مؤسسة يرتتب عىل الطعن يف 

عىل عيوب شكلية تهدف إىل تقويم وإصالح هذه العيوب قبل مواصلة إجراءات التنفيذ، أو أن تكون مؤسسة عىل أسباب 

 728.هائيةتايل إىل إبطال اإلجراءات بصفة نجوهرية ترمي إىل املنازعة يف رشعية لجوء الدائم للمرتهن إىل الحجز وتهدف بال

 وقف إجراءات الحجز العقاري: -أ

إن وقف إجراءات الحجز العقاري يعد أخطر اآلثار الناجمة عن دعوى البطالن إذ يؤدي إىل تجميد اإلجراءات إىل 

 ادية للقروض.ية االقتصحني البت فيها وقد يستغرق األمر سنني متعددة، مام ينعكس سلبا عىل قيمة املرهون وكذا األهم

ملا كان الهدف الذي يرمي إليه كل طاعن يف إجراءات الحجز هو توقيف هذه اإلجراءات إىل حني البت يف دعواه، 

من ق. م. م فإنه يجب  483729ويعد هدفا مرشوعا، إذا كانت هذه الدعوى مبنية عىل أسباب وجيهة. واستنادا إىل الفصل 

 عىل مدعي البطالن أن يرفق مقاله بالوثائق الجدية لالستفادة من الوقت التلقايئ للتنفيذ.

غري أن تطبيق هذا الفصل كان محل خالف فقهي وقضايئ، حيث أثر التساؤل حول ما إذا كان مجرد تقديم دعوى 

 األمر يحتاج إىل تقديم طلب مستقل بذلك.بطالن اإلجراءات يوقف مسطرة التحفيظ بصفة تلقائية، أم أن 

، عىل الوقف التلقايئ إلجراءات التنفيذ مبجرد تقديم مقال الدعوى مرفقا بالوثائق املثبتة 730ولقد أكد جانب من الفقه 

من  ق. م. م. وحسب هذا التوجه فإن عون التنفيذ سيتوقف امتام اإلجراءات مبجرد تقديم نسخة  483لالدعاء طبقا للفصل 

ن مقال الدعوى إىل حني صدور حكم عهن محكمة املوضوع يجيز االستمرار يف إجراءات الحجز لعدم وجود أي مربر م

 قانوين لذلك.

                                                           
 .282ةوسف افرةل: م.س، ص  - 727

نور الدةن لعرج: "عوارض مسطرة تحقيق الرهن الرسمي"، مداخلة في إطار ندوة وطنية حول "العقار واالستثمار اللهة الشرقية نموذجا  - 728

 .9، ص 2006ماي  20-19وجدة، أةام –تنظيم كلية العلوم القانونية واالقتصادةة واالجتماعية، جامعية محمد األول من 

من ق م م على أنه:" ةلب على طالب االستحقاق لوقف اإلجراءات أن ةقدم دعواه أمام المحكمة المختصة وةودع دون  483ةنص الفصل  - 729

يه والدائن الحاجي إلى أقرب جلسة ممكنة إلبداء اعتراضهما وإذا اعتبرت المحكمة أنه ال موجب لوقف إجراءات تأخير وثائقه، وةستدعى المحلوز عل

 الحلي العقاري كان حكمها مشموال بالتنفيذ المعلل رغم كل تعرض أو استيناف".

 .342الطيب برادة، م.س، ص  - 730

نشر المعهد الوطني للدراسات القضائية  1987األولى للعمل القضائي والبنكي  محمد فركت: الرهن الرسمي واإلجراءات المسطرةة، الدورة -  

 .180والملموعة المهنية لبنوك المغرب، ص 
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ويف نفس االتجاه ذهبت املحكمة االبتدائية بالقنيطرة يف أحد األوامر الصادرة عن رئيسها: "حيث إن الطلب يرمي 

بابتدائية القنيطرة إىل حني  27/05مبلف التنفيذ عدد عدد  2008أكتوبر  15املقرر يوم إىل األمر بتأجيل عملية البيع العقاري 

بث محكمة املوضوع، عزز املقال بصورة إلنذار عقاري بالبيع وصورة للجريدة الرسمية وصورة لجدول األقساط غري املؤداة 

جز الناجم عنه. وحيث إن مجرد إقامة دعوى وصور لوصوالت األداء ونسخة من مقال الطعن ببطالن اإلنذار العقاري والح

من قانون ملسطرة املدنية  484بطالن إجراءات الحجز وإيداع الوثائق يوقف إجراءات تنفيذ الحجز العقاري تلقائيا طبقا للفصل 

ور من قانون املسطرة املدنية فإن قايض األم 149من نفس القانون. وحيث إنه طبقا للفصل  483والذي يحل عىل الفصل 

 731 .املستعجلة يختص يف األمور الوقتية والتي ال متس بأصل الحق كلام توفر عنرص االستعجال"

كام جاء يف أحد األوامر الصادرة عن ابتدائية البيضاء عىل أنه:"...وحيث أنه اعتبارا لتقديم دعوى رامية إىل إبطال 

من ق. م. م فإن هذه الدعوى توقف  483ىل الفصل ق. م. م الذي يحيل ع 484اإلنذار العقاري وتطبيقا ألحكام الفصل 

إجراءات التنفيذ تلقائيا، وأن محكمة املوضوع هي التي ستأمر مبواصلة إجراءات التنفيذ إذا اعتربت أنه ال موجب لوقف 

حكمة الحجز العقاري، لذا فإنه يتعني إصدار أمر إىل عون التنفيذ بأن يوقف هذه اإلجراءات يف انتظار صدور حكم عن امل

 732.يف شأن بطالن التنبيه العقاري"

، أن دعوى بطالن إجراءات الحجز ال تؤدي إال وقف التنفيذ بشكل فوري، بل يتعني صدور 733بينام يرى جانب آخر

حكم أو قرار قضايئ بذلك، بعد تقديم املعني باألمر بطلب مستقل للحصول عىل إيقاف إجراءات التنفيذ، وحسب هذا التوجه، 

تقديم طلب مستقل إليقاف إجراءات التنفيذ إىل جانب دعوى بطالن اإلجراءات الحجز العقاري، والهدف من  فإنه يشرتط

 ذلك هو منع ذوي النوايا السيئة يف اإلرساف من رفع دعاوى كيدية ال تهدف إال إىل عرقلة إجراءات التنفيذ عىل العقار.

دعوى وقف إجراءات التنفيذ الجربي يجب ان تسبقها  جاء يف قرار صادر عن محكمة النقض عىل أنه: "لسامع حيث

 734.دعوى لدى املحكمة املختصة يف مسطرة تواجهية حتى ولو رفعت منازعة جدية يف الدين أو يف مضمون اإلنذار العقاري"

 وجاء يف قرار آخر عن محكمة االستئناف بالقنيطرة عىل أنه: "إجراءات الحجز العقاري ال ميكن إيقافها إال بحكم

 735.ملحكمة املوضوع"

                                                           
 .)غير  منشور(492/2008في الملف عدد  368تحت عدد  15/10/2008أمر صادر عن رئيس المحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتارةخ  - 731

منشور  14/10/1986بتارةخ  4009/86في الملف االستعلالي عدد  5448/473ة االبتدائية بالبيضاء عدد األمر الصادر عن رئيس المحكم - 732

 .75ص  1988لسنة  53بمللة المحاكم المغربية عدد 

 .165أحمد النوةضي، م.س، ص  - 733

ق م م مقال منشور بمللة المناظرة  483و 482محمد ناجي شعيب، إةقاف التنفيذ على دعوى االستحقاق الفرعية، قراءة متأنية للفصلين -  

 .10، ص 2001، ةونيو 6عدد 

و العقار،  كلية العلوم  عبد العظيم ازقاق، الحلي التنفيذي على العقار، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، مسلك قانون العقود-  

 .93، ص 2007-2006القانونية و االقتصادةة و االجتماعية، جامعة محمد األول وجدة، السنة اللامعية  

ص  1منشور بمللة في رحاب المحاكم عدد  123/03في الملف التلاري عدد  954تحت عدد  29/7/03قرار صادر عن محكمة النقض بتارةخ  - 734

 وما ةليها. 127

ص  38و 37منشور بمللة اإلشعاع عدد  883/07في الملف عدد  347تحت عدد  30/3/09قرار صادر عن محكمة االستئناف بالقنيطرة بتارةخ  - 735

 وما ةليها. 363
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من ق.م.م، ويسد باب الدعاوى الكيدية، والتي قد تساهم  484و 483ورغم أن هذا التوجه يتامىش مع صياغة الفصلني 

يف تعطيل مسطرة التنفيذ، فإن االستمرار يف إجراءات الحجز قد تكون له عواقب وخيمة عىل مصالح من رست عليه 

 736.املزايدة

بأن دعوى البطالن توقف إجراءات الحجز تلقائيا، ويتعني عىل عون التنفيذ أن يكف  737يف حني يرى أحد الباحثني

عن القيام بأي إجراء ما بعد تقديم املدعي ملقال دعوى البطالن، غري أنه يجب عىل املحكمة املعروض عليها الدعوى أن 

ذ، إذا اقتنعت أنه أويل مبواصلة إجراءات التنفيتقوم من تلقاء نفسها، بعد تقييم الحجج واملستندات املدىل بها، بإصدار حكم 

ال موجب إليقافها. لكن إذا صدر عن املحكمة حكم بإيقاف التنفيذ و واصل عون التنفيذ اإلجراءات، فإن للمترضر اللجوء 

 إىل قايض املستعجالت قصد إصدار أمر يقيض بإيقاف إجراءات التنفيذ مؤقتا.

 هو األقرب للصواب، عىل اعتبار أنه يحقق التوازن بني مصالح أطراف التنفيذ، والرأي فيام أعتقد أن التوجه األخري

ولقد تبنت محكمة  وذلك بالسامح لكل مترضر من اللجوء إىل القضاء االستعجايل للحصول عىل إيقاف مؤقت للتنفيذ.

م، فإنه لوقف إجراء تحقيق من ق م  484و 483النقض هذا الرأي يف أحد قراراتها الذي جاء فيه: "...مبقتىض الفصلني 

رهن عقاري يجب عىل املدين أن يتقدم مبقال مكتوب للطعن بالبطالن يف إجراءات الحجز العقاري، وإذا اعتربت املحكمة 

 738.املختصة أنه ال موجب لوقف هذه اإلجراءات كان حكمها مشموال بالتنفيذ املعجل رغم كل تعرض أو استئناف"

فقد تبنت توجها آخر يتمثل يف تقديم ضامنة مالية قصد مبارشة دعوى بطالن إجراءات أما بعض الترشيعات العربية 

التنفيذ، وذلك قصد الحد من الدعاوى الكيدية كام أن هذه الضامنة املالية تعد تعويضا عن اآلثار السلبية التي قد ترتتب 

العقاري من خالل تحصني إجراءات التنفيذ ولعل فرض هذه الضامنة، من شأنه أن يعزز االئتامن 739 .عن تأجيل السمرسة

 740.عىل العقار املرهون

 بطالن اإلجراءات السابقة وإعادتها من جديد: -ب

يرتتب عن قبول دعوى بطالن إجراءات الحجز إرجاع املرهون إىل الحالة التي كان عليها، فبطالن اإلجراءات يعد 

يا، عقد الرهن أو انقضاء سبب االلتزام، فالبطالن هنا سيكون كل فإذا انصبت الدعوى عىل سبب الدين، كبطالن إعداما لها.

 ويحرم مبقتضاه املدعي من إعادة اإلجراءات بصفة نهائية.

                                                           
 .284ةوسف افرةل، م.س، ص  - 736

ة في القانون الخاص، وحدة التكوةن محمد سالم، تحقيق الرهن الرسمي، في القانون المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمق - 737

امعية لوالبحث في القانون المدني، كلية العلوم القانونية واالقتصادةة واالجتماعية، جامعة الحسن الثاني، عين الشق الدار البيضاء، السنة ال

 .284ص  1999- 1998

ص  62، منشور بمللة قضاة المللس األعلى عدد 123/0032في الملف التلاري عدد  29/07/2003بتارةخ  954قرار محكمة النقض عدد  - 738

159. 

على أنه: "ةحكم القاضي في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا  544حيث أن قانون المرافعات المدنية التلارةة المصري ةنص في مادته  - 739

ب للوفاء بمقابل أتعاب المحاماة والمصارةف الالزمة أودع الطالب بخيانة المحكمة باإلضافة إلى مصارةف الدعوى المبلغ الذي ةقدمه قلم الكتا

قائع وإلعادة اإلجراءات عند االقتضاء، وكانت صحيفة الدعوى قد اشتملت على بيان المستندات المبينة لها أو على بيان دقيق ألدلة الملكية أو 

 الحيازة التي تستند عليها الدعوى..."

 .288ةوسف افرةل، م.س، ص  - 740
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أما إذا كان البطالن ينصب عىل عيب طال إجراءات الحجز كعدم التبليغ أو اإلشهار فإن البطالن يف هذه الحالة 

 741.هذا اإلجراء فقط سيكون جزئيا ألن اإلجراءات ستعاد انطالقا من

 غري أن التساؤل املطروح هو من املسؤول عن مصاريف إعادة هذه اإلجراءات؟

من ق. م. م يجيب عىل هذا التساؤل، فإذا قبلت دعوى املدعي فإن مصاريف إعادة اإلجراءات ستكون  484فالفصل 

  اىل البطالن.عىل عاتق الدائن املنفذ له، ألنه املتسبب يف مخالفة اإلجراءات املؤدية 

أما إذا مل تقبل الدعوى فإن املدعي هو من يتحمل هذه املصاريف وعمليا فإن هذه املصاريف تودع بصندوق املحكمة 

 عند التقدم أول مرة لوضع املقال االفتتاحي للدعوى.

ت الحجز ءاوعىل العموم، نرى أنه كيفام كان الحال بخصوص توقف إجراءات التنفيذ مبجرد رفع دعوى بطالن إجرا 

التنفيذي أم ال، فإن عدم تحديد املرشع بشكل دقيق ملوجبات البطالن، بحيث ميكن الطعن يف هذه اإلجراءات ألي سبب 

كان، كام أن الفصل يف هذه الطعون قد يستغرق وقتا طويال، ما دامت القضية تعرض عىل املحكمة االبتدائية ثم الطعن 

 ا بالنقض كذلك، وهو  ما قد يجعل حقوق املؤسسات الدائنة يف مهب الضياع أو عىلفيها باالستئناف بل قد يتم الطعن فيه

األقل تأجيل حصولها عىل دينها موضوع الرهن، إذ تظل مبالغ القروض مجمدة وال تحصل عليها يف الوقت املحدد، مام قد 

 742.يؤثر سلبا عىل عملية االئتامن

دين، يط اإلجراءات املسطرية للتوافق بني مصالح كل من الدائن وامللكل هذه األسباب نعتقد أنه يجب عىل املرشع تبس

 وذلك بتحديد إجراءات الطعن يف الحجز العقاري، وحرص أسبابه، وتوضيح آثاره بدقة.

  

                                                           
البطالن ناتلا عن التنفيذ على العقار قبل المنقول فإن التنفيذ سيعاد، ليتم التنفيذ على المنقول ثم العقار ما لم ةتم اإلدالء بما  فإذا كان - 741

 ةفيد عدم وجود منقوالت.

 110عبد العالي كوشك، م.س، ص  - 742
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 تأمالت عامة حول املعاوضة يف الوقف العام

 تأمالت عامة حول المعاوضة في الوقف العام

 

 
 دكتور في القانون الخاص بكلية الحقوق فاس

 

 مقدمة:

لغري لعىل الرغم من أن الفقه اإلسالمي قد أقر عدم جواز تفويت األمالك الوقفية، وعدم الترصف فيها ونقل ملكيتها 

إال استثناء متامشيا بذلك مع خاصية التأبيد التي يتميز بها الوقف فإن هذا االستثناء قد تم تقنينه ترشيعيا عن طريق إقرار 

املعاوضة يف الوقف العام مع الحرص عىل ضامن حسن سري إجراءات هذه الترصفات الناقلة للملكية ومالمئتها مع خصوصية 

عا من الرصامة عند سلوك مسطرة املعاوضة ال عىل مستوى حاالت قبول املعاوضة وال عىل األمالك الوقفية حيث أفرد نو 

ويف هذا الصدد نجد  املرشع املغريب قد اهتم إىل حد كبري  بالجوانب الحامئية  لألمالك الوقفية العامة  مستوى اإلجراءات.

إقرار  ، لذلك أفرد لها نوعا من الخصوصية عن طريقموضوع عملية املعاوضة باعتبارها تشكل رصيدا عقاريا مهام يف املغرب

رشوط محددة عىل سبيل الحرص عند سلوكها واتخاذ إجراءات صارمة يف ذلك، ويف هذا اإلطار أعطى املرشع املغريب 

فيظ حمجموعة من االمتيازات يف هذا اإلطا، خاصة الحالة التي يكون فيها العقار املعاوض به غري محفظ، إذ أقر إجبارية الت

من مدونة األوقاف مع إعفاء جزيئ ملصاريف التحفيظ  72كآلية حامئية لهذا الرصيد العقاري وفق مقتضيات املادة 743العقاري 

عند سلوك هذا الترصف، ومع إفراغ هذه املعاوضة يف قالب رسمي واضعا بذلك منظومة قانونية صلبة تحمي هذا النوع من 

الكائنة وال من خالل مقتضيات   744ال سواء من خالل مقتضيات  ظهريالتحفيظ العقاريالعقار عند إجراء هذا الترصف عليه، 

والتي يرمي املرشع من خاللها إىل توفري أقىص حامية للعقار الوقفي عند سلوك هذا  2010745مدونة األوقاف الصادرة يف 

 الترصف.

                                                           
 ةقول الشاعر في هذا الصدد  743

 العقاروقد ةكون موضوع االجبار   """    فيما ةفوت من 

 تملكه الدولة  أو ةعوض       """     أوحبس عام وفيه العوض 

  14ص  2011محمد بن أحمد حكم : مسالك  األحلار إلى المحفظ من العقار .أرجوزة في التحفيظ العقاري، مطبعة ةادةب  الرباط الطبعة األولى 

" ةكون التحفيظ إجبارةا في تفوةت  7ه و تتميمه إذ نص في الفصل قبل تعدةل  1913غشت  12بالرجوع المقتضيات ظهير التحفيظ العقاري  744

المعدل   14.07من ظهير التحفيظ العقاري  7أمالك الدولة أو معاوضتها ، أو معاوضة عقارات محبسة تحبيسا عموميا" لكن  مقتضيات الفصل 

يظ إجبارةا بل سمحت بإمكانية سلوك مسطرة التحفيظ جاءت بشكل عام حيت لم تحدد كسابقتها الحاالت التي ةكون فيها التحف  2011في 

قارةة عاإلجباري في المناطق التي فتحت لهذه العملية  بقرار من الوزةر الوصي على القطاع وذلك باقتراح من مدةر الوكالة الوطنية للمحافظة ال

 خاص على سلوك إجبارةة التحفيظ عند معاوضة الوقف العام من مدونة االوقاف باعتباره نص 72و المسح العقاري و الخرائطية مانحا بذلك للمادة 

 5847( متعلق بمدونة األوقاف الصادر في اللرةدة الرسمية عدد 2011فبراةر  23) 1431ربيع األول  8صادر في  1.09.236ظهير شرةف رقم  745

 .3155(، ص 2010ةونيو  14) 1431الموافق فاتح رجب 



 2020 أبريـــــــــــل 27 ددـــالع                                                                                                                                                                                                                                                     مجلة القانون واألعمال الدولية

214 

قانون  العقاري املعدل و املتمم مبقتىضلكن هذه املقتضيات التي جاءت بها مدونة األوقاف وقبلها ظهري التحفيظ 

، مل متنع من وجود مجموعة من اإلشكاليات عىل مستوى اإلجراءات واالمتيازات املمنوحة  2011الصادر يف نوفمرب  14.07

للسلطة الحكومية املكلفة بإجراء معاوضة امللك الوقفي، إذ تشكل هذه الجوانب فراغا ترشيعيا أصبحت رضورة تعديله أمرا 

كاالت هذا املوضوع عالجة إشمللحا نظرا للدور الذي يلعبه هذا الصنف من العقارات يف التنمية يف مختلف تجلياتها. وعليه م

املسطرية للملك الوقفي الخاضع للمعاوضة كمقتىض حاميئ لتحصني هذا  اإلجراءاتيف خصوصيات  التأمل ال بد من 

مختلف االمتيازات التي منحها املرشع عند معاوضة امللك العام "  أعمل عىل بيان " عىل أن املبحث األولالوعاء العقاري" 

 املبحث الثاين".

 املبحث األول :اعتامد  قواعد قانونية صارمة عند معاوضة الوقف العام .

ية املكلفة ممام ال شك فيه أن املرشع املغريب من خالل مدونة األوقاف  و القرارات الوزارية الصادرة عن السلطة الحكو 

اإلضافة إىل ب " الفقرة األوىل "بتدبري الوقف العام قد أقرت مجموعة من الرشوط صارمة لقبول املعاوضة يف الوقف العام 

لوقفي " إذ هدف املرشع من خاللها تحقيق حامية للملك ا الفقرة الثانيةتبنى قواعد إجرائية صارمة لسلوك ذلك الترصف " 

  العام وتنمية  استثامره.

 الفقرة األوىل  :تشدد املرشع املغريب يف رشوط  املعاوضة.    

من مدونة األوقاف إمكانية معاوضة األموال املوقوفة إما مببادرة من إدارة  63لقد أقر املرشع املغريب من خالل  املادة 

ة املتأتية  من املعاوضاألوقاف، أو بناء عىل طلب مكتوب ممن يهمه األمر. كام أقر عىل أنه يجب أن تخصص األموال 

القتناء بدل عنها أو استثامرها بهدف الحفاظ عىل أصل الوقف وتنمية مدا خيله.واضعا بذلك رشوطا موضوعية مسبقة بشكل 

من مدونة  109يصعب معه تبديد املك الوقفي. ويف املقابل كذلك، دعا املرشع املغريب إىل الرجوع إىل مقتضيات املادة 

 فيام يخص معالجة كل مسألة مل تتناولها املدونة بالتنظيم . 746عىل أحكام املذهب املاليكاألوقاف التي تحيل 

                                                           
بالمعاوضة في األوقاف سواء في الفقه أو في التشرةع نستنتج وجود اتفاق حول تطبيق نطاقها واختالف بالرجوع إلى األحكام المتعلقة  746

في تحدةد هذا نطاق  مما ةنتج عن ذلك اضطراب في هذا الموضوع والذي ةنبغي إزالته عن طرةق تحدةد معاةير واضحة للحاالت التي ةمكن 

بة الفقهية المتعلقة بالمعاوضة في األوقاف كما وردت في المسائل والنوازل الفقهية على السماح فيها بإجراء المعاوضة فباستقراء األجو

 مذهب اإلمام مالك ، ةمكن التمييي فيها بين اتلاهين فقهيين أساسين :

( ومهما كانت األسباب تمنقوالاالتلاه األول :ةذهب إلى منع إجراء المعاوضة في األوقاف أةا كان نوعها أصوال )عقارات( كانت أو غير أصول )   

 والظروف .و هو موقف تبناه أحد الملوك الدولة العلوةة الشرةفة إذ أصدر المولى عبد الرحمان أوامره الصارمة بمنع المعاوضة في الوقف و

لشمال وقد سار كلف الوالة و القضاة على الخصوص بمنع المعاوضة منعا باتا فتقرر ذلك في حياته بمراكش عاصمة اللنوب و فاس عاصمة ا

ة يعلى نفس النهج السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان في العناةة بالوقف و جدد أوامره إلى الوالة والقضاة و النظار بمنع المعاوضة الوقف

مد وجهه سيدي محمد إلى مندوب خارجيته  بطنلة السفير مح 1279صفر  4و قد استدل الشيخ محمد الناصري بظهير محمدي شرةف صادر في

واب ببركاش ومما جاء فيه بشأن بالمعاوضة هذه الفقرات "ولما والنا الله سبحانه هذا األمر . اقتفينا أثر موالنا المقدس في ذلك و شددنا األ

في وجوه طالبها على أن هذه المعاوضة أما قال من قال بها من العلماء على شروط و أةن هي تلك الشروط وما تقرر بهذه المدن مراكش و 

نا صيف فاس أردنا أن ةتقرر بذلك الثغر السعيد طنلة وها نحن أمرنا القاضي هناك وأكدنا عليه في عدم الموافقة على المعاوضة رأسا كما أمرنا و

 .746"القائد محمد بن عبد الكرةم اللبوري بأن ال ةساعد أحد عليها بوجه و أعلمناك لتكون على بصيرة و قد توعدنا القاضي و العامل على ذلك 

 .االتلاه الثاني : فإنه ةليي معاوضة األوقاف العامة بشروط محددة كمبدأ ، لكنه ةتعلق بنوع األوقاف التي تلوز معاوضتها ةضم ثالث أراء
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 ،راءات الخاصة باملعاوضات النقديةمن القرار الو زيري الصادر بشأن تحديد اإلج 4ويف هذا اإلطار وبالرجوع إىل املادة 

 حيث تنص عىل جوازية إجراء املعاوضات النقدية لألموال املوقوفة يف الحاالت التالية : 

 إذا انقطع نفع املال املوقوف أو قل بشكل كبري  .1

 إذا أصبح يف حالة يتعذر معها االنتفاع به  .2

 إذا صارت مدا خيله ال تغطي مصاريف صيانته واملحافظة عليه .3

 وط إذا كان مهددا باالنهيار أو للسق .4

 إذا كان مملوكا مع الغري عىل الشياع  .5

 إذا اقتضت مصلحة األوقاف ذلك  .6

لكن ما ميكن اإلشارة إليه يف هذا الصدد، وبعد قراءة املقتضيات املتعلقة بامللك الوقفي، نستشف أن املرشع املغريب 

ة حيث يصبح الوقفية غري مرضي اغفل التنصيص عىل الحاالت التي يجوز فيها معاوضة األمالك الوقفية ،من غري العقارات

مدخولها وعائداتها ال يكفي لتغطية املصاريف الخاص بهذا امللك الوقفي ويف هذه الحالة هي حامية لألمالك الوقفية ويف 

نفس الوقت آلية لتعطيل االستثامر فيه خاصة وأنها تعترب الوسيلة الوحيدة للتفويت لكن املرشع املغريب قد تأثر بالفقه 

ي املاليك، ولعل هذا ما يظهر من خالل ديباجة الباب الثالث املتعلق باملعاوضة ، إذ ألزمت اإلدارة برضورة التأكد من اإلسالم

من القرار نفسه لتؤكد عىل أن توفر هذه الحاالت املوجبة  5املعاوضة هل فيها منفعة لألوقاف أم ال، لتأيت بعد ذلك املادة 

 ةة تتحقق منه لجنة خاصة تعنى باملعامالت العقاريللمعاوضة النقدية لألموال املوقوف

من القرار الو زيري الصادر بشأن تحديد اإلجراءات الخاصة باملعاوضات  4هذا وباإلضافة إىل القيود  الواردة يف املادة 

 والمن مدونة األوقاف تضع قيدا موضوعيا وجوهريا يتوجب يف وجوب تخصيص األم 63النقدية ، فإن مقتضيات املادة 

املستخلصة من معاوضة األموال املوقوفة وقفا عاما القتناء بدل عنها أو استثامرها بغية الحفاظ عىل أصل الوقف وتنمية مدا 

 خيله وعائداته .

 اعتامد إجراءات شكلية صارمة عند معاوضة امللك الوقفي الفقرة الثانية:

تخضع املعاوضات املتعلقة بالعقارات واملنقوالت والتي تزيد قيمتها التقديرية عن عرشة ماليني درهم  للموافقة السامية  

املسبقة للملك ، وتخضع معاوضة نفس العقارات و املنقوالت للموافقة املسبقة للمجلس األعىل ملراقبة مالية األوقاف إذ كانت 

                                                           

وال 746 فالرأي األول : ةسمح بالمعاوضة العينية فقط دون النقذةة على اعتبار أن المعاوضة وتسمى المناقلة بيع عرض أو حيوان ا واصل بمثله

 746عالقة لها بالبيع بالثمن كالنقد ، فانه لم ةلر به العمل لدى أهل فاس في الربع

عقار  رأما الرأي الثاني : فيحصر جواز المعاوضة في غير األصول ) المنقوالت ( ولذلك قال الشيخ خليل في مختصره " وبيع ما ال ةنتفع به من غي

 . 746في مثله أو شقصه"

وهو أكثر انفتاحا وتيسيرا في باب معاوضة األحباس إذ ةرى أن الحكم واحد بين المعاوضة بمعنى المناقلة والمعاوضة فيما ذهب الرأي الثالث : 

ل للحبس ضبمعنى البيع وإن كان ةرى إعطاء األولوةة للمناقلة على البيع ، وإذا لم توجد المعاوضة " فإن ةصار للبيع وةشتري بثمنه مثله. وهذا أف

ضياع هذا فيما ةتعلق بنطاق المعاوضة ورأي الفقهاء في هذا الشأن بالرجوع للتشرةع المغربي فقد نص سواء في ظهير وأولى من تركه لل

المتعلق بتحسين حالة األحباس العمومية الذي نسخ بمدونة األوقاف اللدةدة على إمكانية المعاوضة إال أن الظهير لم ةنص بشكل  21/07/1913

لعينية على عكس تنصيصه بالسماح بالمعاوضة النقذةة وذلك على خالف المدونة التي جاءت واضحة في هذا الصدد واضح على جواز المعاوضة ا

 74من خالل مقتضيات النصوص القانونية المتعلقة بالمعاوضة وصرحت في مادتها
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درهم  (. وكل معاوضة تتعلق بالعقارات واملنقوالت، التي تقل   10.000.000أو   5000. 000 ) قيمتها التقديرية ترتاوح ما بني

درهم ، وكذا معاوضة القيم املنقولة املحددة القيمة التي يتم توظيفها لفائدة األوقاف مهام  500000قيمتها التقديرية عن 

ية للعقار املراد كام تحدد القيمة التقدير ،كلفة باألوقاف كانت قيمتها ، فتخضع للموافقة املسبقة للسلطة الحكومية امل

معاوضته حسب كل حالة ، من قبل لجنة تتكون من ثالث خرباء يعينون مبقرر مشرتك للسلطة الحكومية املكلفة باألوقاف 

 ( .  747ورئيس املجلس األعىل ملراقبة مالية األوقاف العامة ) 

نة األوقاف ، تخضع نتيجة كل سمرسة أو طلب عروض أو اتفاق مبارش من من مدو  65كام نجد مقتضيات املادة     

أجل معاوصة عقار أو منقول ، املعترب ضمن األوقاف العامة ملصادقة إدارة األوقاف ، كام يجب أن بتم البث يف هذه النتيجة 

روض أو االتفاق املبارش ويف جميع ( يوما من تاريخ إجراء السمرسة أو فتح الع 90باملصادقة أو بعدمها داخل أجل تسعني ) 

األحوال ، يتعني عىل إدارة األوقاف تبليغ قرارها إىل املعني باألمر خالل األجل املذكور .ويف حالة عدم املصادقة داخل هذا 

 األجل ، يحق للمعني باألمر اسرتداد مبلغ الضامن وصوائر السمرسة التي سبق له دفعها.

ت السمرسة أو طلب العروض  فهي تخضع ملبادئ املساواة و املنافسة بني املتنافسني فام ميكن إبدائه بخصوص إجراءا

وااللتزام بقواعد الشفافية واإلشهار املسبق ،باإلضافة إىل ما سبق نجد املرشع من خالل مدونة األوقاف خولت للسلطة 

عترب وجب مقرر معلل إال أن هذا االتفاق يالحكومية املكلفة باألوقاف إجراء املعاوضة عن طريق االتفاق املبارش وذلك مب

كاستثناء أقرته يف حالة تعذر إجراء السمرسة أو طلب العروض أو أجري أحدهام ملرتني متتاليتني دون أن يسفر عن أي 

نتيجة ، ويف جميع األحوال تخضع كل نتيجة سمرسة آو طلب عروض أو اتفاق مبارش من أجل معاوضة عقار ملصادقة إدارة 

  ،ف ويتعني البث يف هذه النتيجة داخل أجل تسعني يوما من تاريخ إجراء السمرسة أو طلب العروض أو اتفاق مبارشاألوقا

ويعد تاريخ مصادقة إدارة األوقاف عىل نتيجة السمرسة أو طلب العروض أو االتفاق املبارش هو تاريخ انعقاد املعاوضة ، إذ 

 اخل أجل ال يزيد عن ثالثني يوم من تاريخ تبليغه باملصادقة التي قد تتم عنيلتزم املعاوض له بأداء ما تبقى يف ذمته د

طريق الربيد املضمون مع اإلشعار بالتوصل ، و يف حالة تعذر التبليغ بهذه الطريقة فان التبليغ  عن طريق النرش يف إحدى 

 ( . 748يحا ) يعتد بها قانونا يعد تبليغا صحالصحف املأذون لها بنرش اإلعالنات القانونية أو القضائية أو أي وسيلة أخرى  

من مدونة األوقاف ، هو أجل سقوط ويف حالة عدم أداء املعاوض له  66يوما املنصوص عليها يف املادة  30إذن فأجل 

مبلغ املعاوضة كامال خالل هذا األجل ، يحق إلدارة األوقاف تلقائيا فسخ عقد املعاوضة دون أن يكون للمعاوض له الحق 

                                                           
 من مدونة األوقاف  64نظر المادة _أ 747

 من مدونة األوقاف على ما ةلي :  66_ تنص المادة  748

لة حاةعتبر تارةخ مصادقة إدارة األوقاف على نتيلة السمسرة أو طلب العروض أو االتفاق المباشر هو تارةخ انعقاد عقد المعاوضة . وفي هذه ال" 

 ( ةوما من تارةخ تبليغه بالمصادقة المذكورة .   30، ةليم المعاوض له بأداء ما تبقى في ذمته كامال داخل اجل ال ةيةد عن ثالثين )  

 .تبلغ المصادقة على المعاوضة إلى المعنيين باألمر عن طرةق البرةد المضمون مع اإلشعار بالتوصل من مدونة األوقاف فتنص على : "   67ما المادة أ

لقضائية ، اوإذا نعذر التبليغ وفق الكيفية المذكورة اعتبر التبليغ صحيحا عن طرةق النشر في إحدى الصحف المأذون لها بنشر اإلعالنات القانونية و

 أو بأي وسيلة أخرى  ةعتد  بها قانونا " . 

 من مدونة األوقاف على :  68_ تنص المادة  748  
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إضافة إىل هذه التدابري الحامئية ، التي أحاط  بها املرشع املغريب املعاوضة   ،( 749اسرتداد الصوائر وال مبالغ الضامن ) يف

من مدونة األوقاف تعترب محارض السمرسة أو فتح العروض املتعلقة باملعاوضات  62النقدية لألمالك الوقفية ، نجد أن املادة 

 –حاليا  محكمة النقض –، وهذا ما سبق للمجلس األعىل ة بها وال يطعن فيها إال بالزور حجة قاطعة عىل الوقائع املضمن

وبالرغم من أن الوصوالت تعترب وثائق لها حجة يف مواجهة األطراف ... وأن أكده يف قرار له ، والذي جاء يف إحدى حيثياته : " 

 ( .   750" )...  بها ، فإن املحكمة مصدرة القرار املطعون فيه أبعدتهااملتقاضية ، ومل يتم الطعن فيها بالزور ، أو إنكار ما دون 

وعليه يكمن القول، أن  املرشع تشدد يف طلبات املعاوضات إذ أخضعها لرضورة  حصول  املوافقة من قبل جهات 

رصفات عليها تتختلف باختالف قيمة العقار  ويف ذلك حامية فعالة للملك الحبيس والتي قد تودي إىل حصول عدد من ال

 .دون األخذ بعني االعتبار مصلحة األوقاف

 : إعطاء امتيازات لوزارة األوقاف عند معاوضة امللك الوقفي العام الثايناملبحث 

، وهذا ما  1913يوليوز  21بداية نشري إىل أن املرشع املغريب مل يتناول تنظيم أحكام املعاوضة العينية يف إطار ظهري 

ولعل ة ، طبقة عىل املعاوضات النقدياملغريب تداركه من خالل مدونة األوقاف حيث تخضع لنفس األحكام املحاول املرشع 

 املتمعن يف ذلك يستنتج رغبة املرشع يف توفري أكرب حامية ممكنة لألمالك الوقفية من خالل :

ا راجع لكون عند سلوكه وهذ من امتيازاتا يتمتع به هذا األخري مل ااشرتاط كون العقار املعاوض به محفظا ، وذلك اعتبار 

التحفيظ العقاري يعترب وسيلة لتطهري امللكية العقارية من كل املنازعات التي يكمن أن تثار بشأن العقارالخاضع للمعاوضة  

عقاري ل"الفقرة األوىل" وهو ما جعل املرشع املغريب يعفي السلطة الحكومية املكلفة باألوقاف جزئيا من مصاريف التحفيظ ا

 ثة".                     باإلضافة إىل رضورة إفراغ عقد املعوضة العينية يف قالب رسمي "الفقرة الثالية" " الفقرة الثان

 الفقرة األوىل: إجبارية التحفيظ العقاري لألمالك الوقفية العامة:

وهنا يطرح التساؤل  14.07املتمم بقانون املعدل و  1913غشت  12من ظهري التحفيظ العقاري  7يعد ذلك تطبيقا للفصل 

حول الغاية التي جعلت املرشع املغريب يقر بهذه اإلجبارية فقط بالنسبة لألحباس العمومية دون سواها مهام كانت معقبة، أو 

د اجراء .عن751مشرتكة مع العلم أن هذه األخرية ميكن أن تكون بدورها لعمليات مثل املعاوضة وهو ما سمح به املرشع املغريب

 املعاوضة العينية عىل الوقف العام.

 دون سواها أمر غري مربر وغري مستساغ بالنظر إىل –شمول التحفيظ اإلجباري ملعاوضة األوقاف العامة  –هذا االمتياز 

 حجم اإلشكاليات التي ميكن أن تثريها األحباس املعقبة أو املشرتكة.

                                                           

وضة تلقائيا في حالة عدم أداء المعاوض له مبلغ المعاوضة كامال خالل اللل المنصوص عليه في المادة " ةلوز إلدارة األوقاف فسخ عقد المعا

من مدونة األوقاف  على : " تعتبر محاضر السمسرة  62تنص  المادة  أعاله ، وال حق للمعاوض له في استرداد الصوائر ومبلغ الضمان  ".   66

  قاطعة على الوقائع المضمنة   بها ال ةطعن فيها إال باليور " .      749لارةة على األوقاف العامة حلة او فتح العروض المتعلقة بالتصرفات ال

 2006/   4/  1000، صادر في الملف المدني عدد  2008مارس  5، مرخ في  861عدد  –محكمة النقض حاليا  –_ قرار للمللس األعلى 750

 .  24اف  "  مرجع سابق ، الصفحة واعد االجراىية في مدونة األوقأوردته صابر ةنا البوجداةني ، "  الق       

ةوليوز  24بتارةخ  169منشور باللرةدة الرسمية، عدد  –المتعلق بأمر المعاوضة في األمالك الحبسية التي عليها منفعة  1916ةوليوز  8ظهير  -751

 .599، ص 1916
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ا واجبا ،وذلك مبلء هذه الثغرات التي تعاين منها النصوص املتعلقة وعىل هذا األساس فإن تدخال ترشيعيا أصبح أمر 

بتأطري الرصيد العقاري لألوقاف ، وهذا األمر مل يتم تداركه حتى بالنسبة ملدونة األوقاف الجديدة ،بحيث حرصت إجبارية 

ومن هنا فإن إقرار إجبارية التحفيظ  من مدونة األوقاف الجديدة، 72التحفيظ العقاري فقط بالنسبة لألوقاف العامة وفق املادة 

العقاري بالنسبة لجميع أنواع العقارات الوقفية عامة كانت أو خاصة أو مشرتكة فيه حامية لهذه املنظومة العقارية، مام تعرفه 

فيظ ححاليا من ترام وسطو وفيه أيضا تشجيع التحفيظ العقاري لجميع العقارات الحبسية خصوصا ،إذا علمنا بأن إجراءات ت

 األمالك الوقفية ومنها املعاوضة تعفى من تأدية الرسوم العقاري.

 الفقرة الثانية : اإلعفاء الجزيئ من رسوم التحفيظ العقاري

وعيا من املرشع املغريب بأهمية الدور االقتصادي والديني لألوقاف العامة واعتبارا للوظائف التي تقوم بها يف القيام 

سك االجتامعي،فقد عمل منذ أمد بعيد عىل إعفاء األوقاف العامة من أداء الرسوم عىل مختلف بشؤون الدين ،وتحقيق التام

اإلجراءات التي تندرج يف إطار عملية التحفيظ العقاري، وفق الظهري الرشيف الذي أعفى وزارة األوقاف عند إجراء بعض 

 .752مساطر التحفيظ العقاري من أداء رسوم التحفيظ العقاري

ن يف هذا الظهري الرشيف يجد أن اإلعفاء املنصوص عليه يف هذا األخري يهم فقط الرسوم املفروضة عىل لكن املتمع

عملية إيداع مطلب التحفيظ،أو ما عرب عنه املرشع املغريب بتسجيل مطلب التحفيظ ،يف حني تظل مجموعة من الرسوم 

يظ خارج دائرة اإلعفاء،وهو ما أكدته مذكرة املحافظ املفروضة عىل مجموعة من العمليات التي تندرج ضمن إجراءات التحف

 .753العام حول حدود اإلعفاء من أداء الرسوم العقارية

وإذا كان بعض الباحثني،يعتقد بأن حتى الرسوم األخرى الناتجة عن سري إجراءات التحفيظ السالفة الذكر، تبقى بدورها 

"تعفى األوقاف العامة فيام ن مدونة األوقاف الجديدة التي جاء فيها : م 151مشمولة باإلعفاء ،وذلك تطبيقا ملقتضيات املادة 

يخص جميع ترصفاتها أو أعاملها أو عملياتها، وكذا الدخول املرتبطة بها من كل رضيبة أو رسم أو أي اقتطاع رضيبي آخر 

                                                           
أداءات المحافظة العقارةة مسطرة تحفيظ بعض األمالك الحبسية حيث جاء تعفى من  1.62.102في هذا الصدد صدر ظهير شرةف رقم  -752

من  52(، وللفصل 1913غشت  12) 1331رمضان  9من الظهير الشرةف المشار إليه أعاله في  15في فصله الفرةد: "خالفا للمقطع من الفصل 

فإن مسطرة تحفيظ األمالك الحبسية باستثناء الحبس العائلي،  (،1915ةونيو  4) 1333رجب  21القرار الوزاري المشار إليه أعاله المؤرخ في 

فاتح  2656والتي ةطلب النظار إجرائها بعد موافقة وزةر األحباس وتعفى من صوائر إةداع مطلب التحفيظ"، قرار صدر في اللرةدة الرسمية عدد 

 .1963شتنبر  20الموافق  1382جمادى األولى 

بشأن إلغاء وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية من  2003مارس  24بتارةخ  1054فظ العام مذكرة عدد وفي هذا الصدد صدرت عن المحا -753

ف رسوم المحافظة العقارةة تسير في هذا االتلاه حيث جاء فيها: "وبعد لقد طرح علي سؤال حول نطاق اإلعفاء الذي تستفيد منه وزارة األوقا

 ررة على الطلبات المقسمة من طرفها إلى المحافظين على األمالك العقارةة.والشؤون اإلسالمية، فيما ةخص الرسوم المق

ةشرفني أن أذكركم بأن األصل هو استخالص الرسوم على جميع الطلبات المحددة في تعرةفة رسوم المحافظة العقارةة، وذلك باالستناد على 

وأن اإلعفاء من الرسوم هو االستثناء وال ةكون  30/06/1997المؤرخ وبناء على المرسوم  03/06/1915من القرار الوزةري المؤرخ  52الفصل 

 إال بنص تشرةعي أو تنظيمي وبالتالي ال ةلب التوسع في تأوةل النصوص المتعلقة به.

طالب هو الذي ةقرر اإلعفاء من الرسوم لفائدة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية وةحصر عملية إدراج م 07/09/1963وهذا ما دام ظهير 

خرى األ التحفيظ فإنه ال ةمكن بأي حال من األحوال تحدةد هذا اإلعفاء ليشمل أةضا الرسوم األخرى الناتلة عن سير إجراءات التحفيظ أو العمليات

تي رسمها التي تطلبها هذه الوزارة من المحافظات األخرى، ولهذا ةتعين عليهم احترام مقتضيات هذا الظهير المذكور والوقوف عند الحدود ال

 لإلعفاء المضمن به".
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مام يجعل البعض ، 754 هذه املادةضمن الرسوم الواردة يف إذ تعترب رسوم املحافظة العقارية مندرجةله طابع وطني أو محيل "

فإنه أعفاها فقط من 755يعتقد  أن األوقاف العامة معفاة من جميع الرسوم املرتبطة بالتحفيظ العقاري مهام كانت طبيعتها

مصاريف تقديم مطلب التحفيظ الخاص باألوقاف ،دون باقي اإلجراءات الغري املشمولة باإلعفاء ، وهو ما أكدته مذكرة السيد 

من مدونة األوقاف الجديدة كسند قانوين إلعفاء  151املحافظ العام  حيث ورد فيها جوابا عىل اإلشكال الذي خلفته املادة 

 األوقاف العامة من وجيبات املحافظة العقارية

ة ظجوابا عىل السؤال املذكور، و توحيدا للعمل بينكم ،يرشفني أن أنهي إىل علمكم أنه ما دام أن وجيبات املحاف"

العقارية تستخلص من طرف املحافظني عىل األمالك العقارية،مقابل القيام بخدمات معينة بحيث تؤدى من قبل كل من 

طلب االستفادة من خدمات الوكالة،سواء تعلق األمر بأشخاص خادعني للقانون العام كالدولة،والجامعات املحلية و 

كالرشكات،و الجمعيات و األشخاص الذاتيني، وذلك ما مل يوجد املؤسسات العمومية،و أشخاص خادعني للقانون الخاص 

 نص قانوين رصيح يعفى من األداء، و بالتايل من واجبات املحافظة العقارية ال تكتيس طابعا رضيبيا .

من مدونة األوقاف، تشري إىل اإلعفاءات ذات الطابع الرضيبي ,و التي ال تدخل ضمنها وجيبات  151وحيث أن املادة 

حافظة العقارية كام سلف القول،وما دام أن النصوص القانونية املنظمة لإلعفاءات، يجب أن تفرس تفسريا ضيقا دون امل

من مدونة األوقاف،ال ميكن اعتامدها كسند قانوين إلعفاء األوقاف العامة من وجيبات  151توسع فإن املقتضيات املادة 

  756املحافظة العقارية"

ذكرة و التربيرات التي أعطاها املحافظ العام تتامىش مع أسس التدبري اإلداري للمحافظة املالحظ من خالل هذه امل

العقارية التي تتميز باالستقالل املايل ،و اإلداري ، لذا تحتاج إىل مداخيل مهمة لتدبري هذا املرفق، وهو ما جعل املحافظ 

عدم اعتبار وجيبات املحافظة العقارية صكا رضيبا و هو  من مدونة األوقاف تفسريا ضيقا،و 151العام يعطي تفسريا للامدة 

 توجه كان فيه املحافظ العقاري عىل صواب.

 رضورة إفراغ عقد املعاوضة يف قالب رسميالفقرة الثالثة: 

املعامالت كأصل عام تخضع ملبدأ الرضائية ويكفي النعقادها توافق اإليجاب والقبول، فإنه يستوجب مع ذلك  إذا كانت 

الخضوع لشكلية الكتابة متى كان محلها عقارا أو حقوقا عينية ، وذلك بهدف تنبيه أطراف العاقة التعاقدية ألهمية هذا 

ى ار يف املعامالت العقارية وضامن سالمتها وفعاليتها من جهة أخر الترصف وتوفري األمن العقاري من جهة وتحقيق االستقر 

ق ل ع م  قد أقر يف هذا الفصل عىل أن مجرد الرتايض واالتفاق  757 489، ويف هذا الصدد نجد املرشع املغريب يف الفصل 

لعقارية وهو ما جعل ملعامالت اعىل الثمن ال يقيم للعقد قامئة ما مل تتم كتابته واضعا بذلك  نوعا من األمن التوثيقي  يف ا

                                                           
 2010فبراةر  23الموافق ل  1431ربيع األول  8صادر في  1.09.236ظهير الشرةف الخاص بمدونة األوقاف رقم 754

ومقتضيات مدونة األوقاف"، الندوة  14.07زكرةاء العماري، "خصوصية التحفيظ العقاري ألمالك الوقفية دراسة في ضوء مستلدات القانون  -755

 . 121 – 120، ص 2015الرباط  -نية حول األمن العقاري، دفاتر محكمة النقض، مطبعة األمنيةالوط

 2016أكتوبر  6الصادرة في  410مذكرة المحافظ العام رقم 756

يا  وجب من ق ل ع م " إذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقارةة أو أشياء أخرى ةمكن رهنها رهنا رسم 489ةنص المشرع المغربي في الفصل   757

 أن ةلرى البيع كتابة في محرر ثابت  التارةخ وال ةكون له أثر في مواجهة الغير إال إذا سلل في الشكل المحدد بمقتضى القانون "
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من مدونة الحقوق العينية عىل إلزامية توثيق الترصفات العقارية يف محررات رسمية أو ثابتة  758 4املرشع املغريب يف املادة 

 التاريخ .

 قها يفيجب ان تفرغ املعاوضة عند توثيمن مدونة األوقاف إذ أقر عىل أنه 759 75وهو ما تبناه املرشع املغريب يف املادة 

هو يؤكد تبني املرشع خيار الرسمية كحل انسب وأنجع لحل املشاكل التي ترتبت عن العمل بالعقود العرفية محرر رسمي ،و 

 إذ –أال وهو األوقاف  -، وما نتج عن ذلك من ضياع لحقوق األطراف املتعاقدة ، خاصة وأننا أمام طرف من نوع خاص ، 

، وبالتايل كان توجه املرشع املغريب  نحو خيار الرسمية كطريق سليم ومضمون ، تختلط فيها حقوق الله بحقوق العباد 

 وكقالب مناسب لتوثيق املعاوضات العينية 

 خامتة 

بعد تحليلنا  لخصوصيات املعاوضة يف امللك الوقفي باعتبارها إحدى الترصفات الواردة عليه نستنتج أن املرشع املغريب 

ة امللك الوقفي واستثامره والحفاظ عليه، لذا نجده قد أقر مجموعة من الرشوط الصارمة يهدف من وراء هذا الترصف تنمي

لقبول املعاوضة ، وسلوك إجراءات مسطرية لسلوك هذا الترصف يف أحسن الرضوف محققا بذلك آليات التدبري الجيد الذي 

 ،حرص املرشع املغريب من خالل مدونة األوقاف هذا اإلطار تبنته مدونة األوقاف ودستور اململكة الصادر يف يوليوز ويف

وقرار وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية املتعلق بتحديد نظام صفقات األشغال و التوريدات والخدمات التي تربمها إدارة 

جهة، من  عاوضةاملاألوقاف لفائدة األوقاف العامة عىل وضع معايري إلثبات كفاءة ومؤهالت املتنافسني واملشاركني يف 

والحرص عىل وضع مقاييس موضوعية للنزاهة واملصداقية من جهة أخرى ، منها جلب أكرب مدا خيل إلدارة األوقاف عند 

 الترصف.قيامها بهذه 

تحصني الرصيد العقاري الوقفي عن طريق إجبارية التحفيظ العقاري عند إجراء املعاوضة  كام عمل املرشع املغريب عىل

ه وجعله وذلك من خالل تصفيته و التعرف علي،من ترامي األغيار عليه  هذا الرصيد العقاري وحاميتهيعد كآلية لصيانة إذ ،

بتة و للدولة بوضع مخططاتها و تصوراتها املستقبلية بناء عىل معطيات حقيقية ثا ذلك  سمحي حيث وسيلة ناجعة للتنمية،

ع كانت هذه اآللية ـأي املعاوضةـ يطغى عليها الطابمؤكدة ليك يسهل تسخريه يف مختلف املشاريع االستثامرية، وإن 

الديني ،مام يجعلها متر من مجموعة من املؤسسات الدينية ،و الخضوع لنقاشات و إجراءات قد تحتاج إىل سنني من األخذ 

بسب هذا  اوالرد للمصادقة عليها مام يضطر معه املستثمر الرتاجع  عن مخططات عقارية مهمة أو يفقدها كثريا من فعاليته

التعقيد، نظرا لكون العامل الديني يشكل الجانب األول من تشكيل البنية العقارية باملغرب ورقام يصعب تجاوزه عند سلوك 

 هذا الترصف.

                                                           
 قمن مدونة الحقوق العينية على " ةلب أن تحرر ـ تحت طائلة البطالن ـ جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو إنشاء الحقو 4تنص المادة  758

ي طرف محام العينية األخري أو نقلها أو تعدةلها  أو إسقاطها ,  وكذا الوكاالت الخاصة بها بموجب محرر رسمي أو محرر ثابت التارةخ ةتم تحرةره من

 مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لم ةنص قانون خاص على خالف ذلك.

 على جميع صفحاته من األطراف  ومن اللهة التي حررته  ةلب أن ةتم توقيع العقد المحرر من طرف المحامي والتأشير

 تصحح إمضاءات األطراف من لدن السلطات المحلية المختصة وةتم التعرةف بإمضاء المحامي المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة

 اإلبتدائية التي ةمارس بدائرتها"

 رسمي" محرر في العينية المعاوضة عقد ةضمن أن بةل من مدونة األوقاف  على أنه " 75تنص المادة   759
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لهذه األسباب  فقد أصبح من الرضوري واملؤكد إدخال مجموعة من املقتضيات يف مدونة األوقاف عند إجراء هذا  

ن تنميه وتحافظ عليه ،كشمولية التحفيظ اإلجباري عند إجراء املعاوضة عىل العقار غري املحفظ  الترصف والتي من شأنها أ 

لكل أصناف امللك الوقفي وعدم انحصارها عىل الوقف العام وهذا من شأنه أن يحصن امللك الوقفي ويزيد من قيمته املادية 

وعاء للمستمرين إلقامة املشاريع الكربى عىل هذا ال،والعمل عىل ترسيع اإلجراءات املسطرية للمعاوضة تشجيعا بذلك 

 العقاري املهم باملغرب.

كل هذه املقرتحات من شأنها إن تساهم يف تطوير االستثامر يف الوقف وتأمني دخل مرتفع للسلطة الحكومية املرشفة 

 عىل تدبري امللك الوقفي. 
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 )دراسة قانونية مقارنة (ضامنات مانح االمتياز املتعلقة باالستثامر االقتصادي 

 

 ضمانات مانح االمتياز المتعلقة باالستثمار االقتصادي

 )دراسة قانونية مقارنة ( 

 
 استاذ القانون الخاص في جامعة الفلوجة

 

 
 باحث في القانون الخاص

 

 املقدمة

متثل االلتزامات الناشئة عن عقد االمتياز التجاري غاية املانح من ابرام العقد , وهي الحصول عىل منافعه , ومن هنا 

تكون للضامنات التي تحقق له هذه الغاية أهمية كبرية , تأيت االهمية من كون هذه الضامنات تعطي للامنح امكانيات 

م ترضره من وراء ابرامه . وعليه فان من أهم هذه الضامنات هي التي تتعلق قانونية يف الحصول عىل منافع العقد , او عد

 بالية االستثامر االقتصادي ملحل العقد وعدم خلق منافس للامنح . 

 أوالً / أهمية البحث . 

لضامنات ه ا, نظراً اىل الدور الذي تعلبه هذضامنات مانح االمتياز املتعلقة باالستثامر االقتصادي دراسةتتجىل أهمية 

يف اقرار مصري هذا العقد , وما يرتتب عىل وجودها من عدمه , إذ انها متثل العامل الرئيس الذي يدفع املانح لألقدام عىل 

االستثامر و التعاقد ومنح االمتيازات للرشكات العراقية , وهو ما يؤدي اىل دفع عجلة النمو االقتصادي , خصوصاً يف ظل 

يشهدها بلدنا اليوم , وذلك الن االستثامر أو التعاقد من خالل عقد االمتياز التجاري ميكن ان االوضاع االقتصادية التي 

ينعش حركة االقتصاد العراقي , والرقي به اىل مصاف الدول املنتجة , وذلك يف ضوء االهمية الكربى التي يتمتع بها عقد 

 االمتياز التجاري يف هذا املضامر عىل املستوى الدويل . 

 اً / مشكلة البحث .ثاني

تتمثل مشكلة البحث يف عدم وجود ضامنات قانونية للامنح تضمن له املحافظة عىل مصالحة يف الترشيع العراقي , 

وذلك الن املرشع العراقي مل ينظم عقد االمتياز التجاري . كام ان قرار املانح باألقدام او االحجام عن التعاقد و االستثامر 

 عىل تقدير االوضاع السياسية واالقتصادية السائدة يف ذلك البلد فحسب , وإمنا يتأثر بحسبان النظاميف بلد ما ال يتوقف 

نقطة الرشوع هذه  ومن,  القانوين لهذا البلد , والقواعد القانونية التي غالباً ما تحدد ضامن حقوق والتزامات االطراف املتعاقد

 از التجاري , من أهم املسائل القانونية التي يثريها هذا العقد . تعد مسألة توفري ضامنات للامنح يف عقد االمتي

 ثالثاً / منهج البحث .

من أجل بيان الضامنات القانونية للامنح يف مرحلة تنفيذ عقد االمتياز التجاري , فقد اعتمدت هذه الدراسة عىل  

منهج التحليل املقارن , إذ انه من أنسب املناهج البحثية لتحقيق أهداف هذا البحث . وذلك بعرض النصوص واآلراء وتحليلها 

ة . وطبقاً لهذا املنهج , فقد تم االعتامد عىل مختلف الكتب واملقاالت والبحوث ومقارنتها , ثم يتم استخالص املبادئ العام

املنشورة والرسائل واالطاريح الجامعية , فضالً عن نصوص عقد االمتياز النموذجي املعتمد لدى غرفة التجارة الدولية يف 
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حكامها هي ت الدولية التي متت االشارة اىل اباريس , وبعض الترشيعات الدولية التي نظمت هذا العقد , ومن أكرث الترشيعا

الترشيع املرصي والفرنيس , وذلك فضالً عن القواعد العامة املعمول فيها يف الترشيع العراقي سواء كانت ضمن مجموعة 

 القواعد املدنية أو التجارية , التي ميكن تطبيقها عىل ضامنات املانح يف عقد االمتياز التجاري . 

 البحث .  رابعاً / خطة 

ول , نتناول يف الفصل نتناوله عىل ثالثة فص ضامنات مانح االمتياز املتعلقة باالستثامر االقتصاديوتبعاً لذلك فان بيان 

,  زام بالرشوط الحرصيةااللت , ويف الفصل الثاين نعرض اىل االلتزام باالستثامر طبقاً للمعايري املحددة من قبل املانحاالول 

 , وكام يأيت : االلتزام باألسعار املحددة من قبل املانح الث لبيانونخصص الفصل الث

 االلتزام باالستثامر طبقاً للمعايري الفنية املحددة من قبل املانح: األولالفصل 

ثامر يام يتعلق باالستف مؤسسته تثامرتتضمن هذه الضامنات االلتزامات التي يتوجب عىل املتلقي مراعاتها , مبناسبة اس

ذا االلتزام , والتي , وجميع العوامل املساعدة عىل تنفيذ هعليه احرتام املعايري الفنية املحددة من قبل املانح  نبغياي ي,  التقني

تكفل للامنح االنتشار الرسيع والوصول لألسواق , واملحافظة عىل سمعة عالمته التجارية أو اسمه التجاري الذي يكون 

ما نعرضه يف هذا الفصل من خالل تقسيمه اىل مبحثني نتناول يف املبحث االول انواع محل عقد االمتياز التجاري . وهو 

 املعايري , ومن ثم نتناول نتائج االلتزام باملعايري يف املبحث الثاين , وكام يأيت :

 انواع املعايرياألول: املبحث 

التقني والفني ملؤسسة املتلقي , محل اهتامم كل من املانح واملتلقي عىل حد سواء , وذلك  ثامريعد احرتام معايري االست

لكونه يشكل الضامن الوحيد لتحقيق هدف االمتياز التجاري , واملتمثل يف تكرار نجاح املانح . ويلتزم هذا االخري بتقديم 

تزام مبا يقرره اطه , يف حني يقع عىل عاتق املتلقي االلاملساعدة الفنية والتقنية للمتلقي من أجل تحقيق ذلك ومراقبة نش

 , واملعايري املتعلقة مبامرسة النشاط . (760)املانح من معايري تقنية وفنية يف سري نشاط االنتاج او التوزيع او الخدمات 

وعليه نعرض يف هذا املبحث اىل املعايري املتعلقة مبظهر وتركيب نقطة النشاط )مطلب اول( , ومن ثم نتناول املعايري  

 املتعلقة مبامرسة النشاط )مطلب ثاين( وكام يأيت .

 املعايري املتعلقة مبظهر وتركيب نقطة النشاط األول: املطلب 

جاحه والتي التي يتوجب عىل املتلقي االلتزام بها , مبفهوم نشاط املانح ونترتبط معايري سري النشاط التقني للمؤسسة 

ون مضم منهذا املظهر  عن تقوم عىل ازدواجية العالمة التجارية وما يلحق بها من مظهر الشبكة من جانب , وما يعرب

شاط أول العنارص املعربة كيب نقطة النتشكل املعايري املتعلقة مبظهر وتر  إذ تكنولوجي يتمثل يف املعرفة الفنية من جانب أخر.

عن مفهوم نشاط املانح والتي يتوجب عىل املتلقي تكرارها , إذ يقرتن االنضامم لشبكة االمتياز برضورة التزام املتلقي مبطابقة 

املتلقي  , لذلك يتوجب عىل االمتياز انسجام وتناسق لشبكة يضمن للامنح تحقيق. وذلك ملا  (761)منشأته للمظهر العام لها 

تعامل العالمة بذلك رضورة اس لحقتحقيق مشهد داخيل وخارجي لنقطة نشاطه يشابه ذلك الذي تكتسبه مؤسسة املانح , وي

                                                           
 .   98, ص 2008د. حسن القاضي , الحماةة القانونية للفرنشاةي , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت ,  (760)

 .  128, ص 2013د. محمد الروبي , عقد االمتيازي التلاري في القانون الدولي الخاص , دار النهضة العربية  ,  (761)
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شعار موضوع االمتياز , وااللتزام والتقييد مبعايري املظهرين الخارجي والداخيل لنقطة النشاط , واخرياً االلتزام لأو االسم أو ا

 ة .نياط الدعاية اإلعال باملعايري الفنية لنش

 وجوب استعامل العالمة أو االسم او الشعار موضوع االمتياز األول: الفرع 

تعد العالمة أو االسم او الشعار التجاري ابرز العنارص التي متيز مفهوم نشاط املانح , والتي يتوجب عىل املتلقي استعاملها 

حة برتخيص العالمة التجارية او االسم او الشعار ال يعد امكانية اختيارية ممنو وتبنيها يف تنفيذ نشاطه . أذ ان قيام املانح 

شبكة النشاط تحت العالمة او الشعار الذي يشري اىل انتامئه ل ثامرللمتلقي  , بل يقع عىل عاتق هذا االخري االلتزام باست

 . (762) , هو ما يضمن للامنح الوصول لألسواق  االمتياز

استعامل العالمة أو االسم أو الشعار موضوع االمتياز املرخص من قبل املانح بصورة مستمرة  ويتوجب عىل املتلقي

مراسالته  امنا ميتد ذلك ايضا عىل اوراق , ومنتظمة , وال يقترص هذا االستعامل عىل منتوجاته او خدماته التي يعرضها فقط

 .   االعالنيةالتجارية , واللوحات وامللصقات 

لقي( , بالتأكد واملعلن )املت زعىل انه يلزم املجه , يف قانون حامية املستهلك , نص املرشع العراقي ويف هذا الخصوص

يدهام يف عنوان تجاري وقو من تثبيت البيانات واملواصفات واملكونات الكاملة للمنتج , وان يقوم باتخاذ اسم تجاري 

 ةيأ راسالته ومطبوعاته وإعالناته اسمه التجاري وعنوانه و لزمه ايضاً بأن يدون عىل جميع مأ السجالت االصولية , كام و 

 .  (763)عالمة يعتد بها قانوناً 

من املوضوعات التي أثارت جدالً كبرياً بني الفقه والقضاء هو قاعدة حظر الترصف يف العالمة التجارية استقالالً عن 

لوظيفة التي اني كل من املؤيدين واملعارضني ملفهوم ان الجدل الفقهي والقضايئ يف هذه املسألة يعود اىل تب اذاملرشوع ، 

ا املفهوم وميكن ان نطلق عليه , تقوم بها العالمة ، واذا ما كانت هذه الوظيفة هي مجرد إشارتها إىل مصدر املنتجات ومنبعها

ق عليها املفهوم ن نطلالتقليدي ، ام ان لها وظيفة أخرى تتعدى بتعبريها عن جودة املنتجات التي تحملها العالمة وميكن ا

 الحديث .

العالمة التجارية مستقلة عن املرشوع او املحل التجاري ، بعدم جواز الترصف  , فحسب اصحاب املفهوم التقليدي

ن دون فالسامح بنقل ملكية العالمة التجارية م , ان وظيفة العالمة التجارية هي الداللة عىل أصل السلعةب ذلك معللني

لذي ترصف تزال تابعة للمرشوع ا مامن ان املنتجات التي تحمل العالمة  , ته ميكن ان يضلل املستهلكملكية املرشوع ذا

العالمة التجارية عنرصاً من عنارص )املرشوع او املصنع او املتجر( و وسيلة لجذب  عدّ فيه مالك العالمة التجارية ، كام ان 

 . (764)جائز  هذا النقل غري دترصف فيها مبعزل عنه واذا تم ذلك يعالعمالء يقتيض ان تتبع املرشوع دامئا وان ال يتم ال

ويسمى دور العالمة التجارية يف الداللة عىل املرشوع او املصنع او املتجر كمصدر للمنتجات التي تحمل عالمتها بـ)نظرية 

                                                           
 .  111_109, ص 1993د. حسام الدةن عبد الغني الصغير , الترخيص باستعمال العالمة التلارةة , القاهرة ,  (762)

( 6( و المادة )4,. وبنفس هذا المعنى نصت المادة ) 2010( لسنة 1ةنظر : نص المادة السابعة من قانون حماةة المستهلك العراقي رقم ) (763)

 .2006( لسنة 67اةة المستهلك المصري , رقم )من الالئحة التنفيذةة لقانون حم

ة ند. ةاسر سيد محمد الحدةدي , النظام القانوني لعقد االمتياز التلاري في الفكر االقتصادي والقانوني , منشأة المعارف باإلسكندرةة , س  (764)

 .  163_160, ص 2007
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من مكوناته وال ميكن ان يتم الفصل بينهام ، فهي ال ميكن ان  املرشوع ذاته وتكون جزءً بان العالمة تندمج  , اذاملصدر( 

 ال عن املرشوعستعامل او الترصف بالعالمة التجارية استقالال تنتقل اال تبعا للمرشوع وتنقيض بانقضائه ، لذلك فإن اجازة ا

 .  (765)املنتجات  مينع العالمة من أداء وظيفتها يف الداللة عىل منبع او مصدر ,

نبع كثري من الترشيعات استناداً للوظيفة التقليدية للعالمة التجارية كونها الوسيلة التي تحدد مالهذه الفكرة وقد تبنت 

او مصدر املنتجات . ومن هذه الترشيعات هو الترشيع العراقي , اذ نص املرشع العراقي يف قانون العالمات والبيانات التجارية 

ة ل التجاري ما مل يتفق عىل خالف ذلك واذا نقلت ملكية املحل التجاري بدون العالمعىل " تنتقل العالمة تبعا مللكية املح

لناقل امللكية االستمرار يف صناعة املنتجات التي سجلت العالمة عليها وانتاجها واالتجار بها هذا ما مل يتفق عىل خالف 

 . (766)ذلك " 

تي ة التجارية بصورة مستقلة عن املحل التجاري الويتضح من هذا النص بأن املرشع العراقي حظر الترصف بالعالم

ايرة غوذلك بامل , متثل العالمة أحد مكوناته , وذلك استناداً اىل وظيفة العالمة التجارية كونها وسيلة لتمييز السلع واملنتجات

 .س او الخلطاملستهلك يف اللبالسلع واملنتجات من اجل ان ال يقع هذه  كل طائفة منبني العالمات التجارية التي تحملها 

يف حني يقف اصحاب املفهوم الحديث يف االتجاه املعارض لهذا الحظر , ويرون ان املستهلك ال يهمه مصدر املنتجات 

نتجات متى توافرت يف امل , العالمة التجارية مستقلة عن املحل التجاريبجواز الترصف  من ثمجودتها , و  ما تهمه بقدر

ويعللون ذلك للتطور الكبري يف  . (767)ها صفات وخصائص املنتجات والسلع التي متيز العالمة االصلية والسلع التي تحمل

لة عىل ظهرت لها وظائف جديدة أهمها الدال اذفلم تعد تقترص عىل الداللة عىل مصدر املنتجات ,  , وظيفة العالمة التجارية

ن ارية أصبحت تدل عىل متانة وثبات البضائع وعىل نوعية معينة دو إذ ان العالمة التج , نوعية املنتجات أو مستوى جودتها

ذلك الن متطلبات التجارة الحديثة والتوزيع الدويل للمنتجات والسلع من املصنع اىل املستورد  , االكرتاث عن مصدر انتاجها

ي تحمل املنتجات و السلع الت جعل من النادر ان يعرف هذا االخري مصدر او اصل , واىل بائع التجزئة ومنه اىل املستهلك

عالمة تجارية مميزة ومعروفة يف عامل التجارة , كام ان العالمة التجارية اصبحت أداة تضمن جودة املنتجات , وقد عرفت 

  . (769), وهناك من يطلق عليها نظرية الجودة  (768)هذه النظرية بنظرية الضامن 

وق نص عىل انه " يجوز نقل الحق , اذوهذا ما ذهب الية املرشع الفرنيس يف قانون العالمات التجارية والصناعية 

. اما عن موقف املرشع املرصي فقد  (770)املتعلقة بعالمة تجارية كليا أو جزئيا بشكل مستقل عن املرشوع الذي يستغلها " 

و امللغى الذي كان يحظر الترصف يف العالمة التجارية مستقلة عن املرشوع ا اتخذ موقفا مغايراً ملوقفه القديم يف القانون

                                                           
 .  47د. حسام الدةن عبد الغني الصغير , الترخيص باستعمال العالمة التلارةة , مصدر سابق , ص  (765)

 .  1957( لسنة 21( من قانون العالمات والبيانات التلارةة العراقي رقم )18/1المادة )  (766)

 . 163د. ةاسر سيد محمد الحدةدي , النظام القانوني لعقد االمتياز , مصدر سابق , ص  (767)

 .166, ص 2011د. درع حماد عبد , عقد االمتياز دراسة قانونية في القانون الخاص , مكتبة السنهوري , بغداد ,  (768)

 .  156د. ةاسر سيد محمد الحدةدي , النظام القانوني لعقد االمتياز , مصدر سابق , ص (769)

, مشار الية لدى : د. درع حماد  7_91بالرقم  1991كانون الثاني  4صادر في ( من قانون العالمات التلارةة والصناعية الفرنسي , ال23المادة ) (770)

 .  167, ص 2عبد , عقد االمتياز , مصدر سابق , الهامش رقم 
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, ونظراً للتطور الكبري يف حركة التصنيع  (771)ماالً مرتبطاً مبلكية املحل التجاري الذي متيز منتجاته  وصفهااملحل التجاري ، ب

ملرصي قانون العالمات والبيانات التجارية ا قر يفأ اتجه املرشع املرصي اىل التخفيف من هذه القاعدة ، ومن ثم  , والتجارة

جوز نقل نص عىل انه " ي اذالترصف بالعالمة التجارية بشكل مستقل عن املرشوع او املحل التجاري ،  مكانيةالجديد ا

 عىل ذلكو ملكية العالمة او تقرير اي حق عيني عليها او الحجز عليها استقالالً عن املحل التجاري أو مرشوع االستغالل ، 

 .  (772)قواعد واالجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون " الوفق 

ويتضح من خالل هذا النص إدراك املرشع املرصي لحاجات التجارة الدولية التي تقتيض إبرام العديد من العقود 

لالستفادة من  , والتي تتضمن التنازل عن العالمة التجارية أو الرتخيص باستعاملها او تقرير حق االنتفاع عليها , الحديثة

 شهرتها وميزتها التنافسية خاصة تلك العالمات االجنبية ذات الشهرة العاملية واالقتصادية الكبرية .

 سامح باستعامل او ترخيص او تقرير اي حق عىللذا ندعو املرشع العراقي ان يسلك مسلك املرشع املرصي يف ال 

 العالمة التجارية . 

ة الجودة عىل من رقاب اً كبري  اً يحقق قدر  , املرشوع نومن الجدير بالذكر بان الترصف يف العالمة التجارية مستقلة ع

يرتتب , ووري اسايس ورض  مبدأالجودة  عىل اساس اننتجات والسلع او الخدمات التي يقدمها املتلقي مستخدم العالمة ، امل

دفع املانح ي فقدان العالمة التجارية جودتها يف الداللة عىل صفات املنتجات وخصائصها ، وهو ما هذا املبدأ , عىل غياب

ادياً يتطلب ان توفر الترشيعات املختلفة قواعد تفرض هذه الرقابة ، مراعاة ملصلحة املستهلك وتف إىل مراقبة نشاط املتلقي , و

 ميكن ان يصيبهم من تضليل او لبس .ملا 

 التقيد مبعايري املظهرين الداخيل والخارجي لنقطة النشاط : الفرع الثاين

عىل املتلقي العمل عىل إقامة محل نشاطه وتهيئته بشكل مشابه مع محل نشاط املانح وبقية أعضاء شبكة  يجب 

االمتياز, خصوصاً مساحات وشكل الواجهات املرئية للمحل , وكيفية وضع شعار الشبكة الذي يجب ان يكون واضحاً ويسهل 

ائن من التعرف عىل املنشأة صاحبة العالمة من خالل نظرتهم وغريها من املظاهر الخارجية التي متكن الزب , التعرف عليه

بعض انشطة االمتياز التي يلعب فيها املظهر الخارجي لنقطة النشاط أهمية كربى مثل الفنادق  خصوصاً يفاىل املحل , 

 . (773)مطابقة شكل البنايات للتصميم الذي يحدده املانح عىل يكون املتلقي مجرباً  , اذ واملطاعم

 يخص املظهر الداخيل للمحل , فان املتلقي ملزم مبراعاة تصميم الديكور املعتمد من قبل املانح , مثل ديكور وفيام

الغرف بالنسبة للفنادق , وقاعات االكل فيام يخص املطاعم , كام ان املظهر الداخيل يشمل كذلك ازياء العاملني باملؤسسة 

                                                           
ةذهب الى تأةيد الحظر الوارد على التصرف  1939( لسنة 57كان موقف المشرع المصري في قانون العالمات والبيانات التلارةة القدةم رقم ) (771)

( منه على " ال ةلوز نقل ملكية  العالمة او رهنها او الحلي عليها إال مع المحل التلاري او المشروع 18ي العالمة التلارةة فقرر في المادة )ف

ي راالستغاللي الذي تستخدم العالمة في تمييي منتلاته " ، وامام التطورات الكبيرة التي شهدتها حركة التصنيع والتلارة غير المشرع المص

والتي نصت على أنه  1959( لسنة 69( من القانون رقم )20موقفه ، وسمح بالتصرف في العالمة التلارةة بشكل مستقل وذلك بنص المادة )

ة لالئحا " ال ةكون نقل ملكية العالمة او تقرةر حق انتفاع عليها او رهنها ح على الغير إال بعد التأشير بذلك في السلل وبالكيفية التي تقررها

 التنفيذةة " .

 .  2002( لسنة 82( من قانون العالمات والبيانات التلارةة المصري , رقم )18المادة ) (772)

 .  193, ص 2009د. نعيم مغبغب , الفرنشاةي , دراسة في القانون المقارن , منشورات الحلبي الحقوقية , الطبعة الثانية ,  بيروت لبنان ,  (773)
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ة االمتياز , وذلك من اجل توحيد مظهر اداء الخدمة وتأكيد املضمون الفني عليهم ارتداء الزي املوحد لكل عامل شبك اذ, 

  . (774)العام للشبكة 

حظة التي يقوم فيها لمبجرد االنضامم من ال , وينشأ االلتزام باملعايري الفنية ملظهر شبكة االمتياز تلقائيا وبقوة القانون

انح عىل عنارص وميتد ليشمل كل تعديل يجريه امل , لتهيئتها كافة الالزمةاملانح باختيار املنشأة , وامداد املتلقي املساعدات 

بكة أو تحقيق التطابق التامم ملظهر نشاطه مع صورة الش يف يف غاية الصعوبة عىل املتلقي يبدو هذا املظهر , غري ان االمر

اث دكانية احللامنح واملتلقي االتفاق عىل إماالمر الذي عىل اساسه ميكن , هويتها الفنية , اما ألسباب اجتامعية أو قانونية 

هذا االخري بعض التغيريات الثانوية عىل الشكل الخارجي أو الداخيل لنقطة نشاطه , ما دامت هذه التغيريات ال تؤدي اىل 

 . (775)االبتعاد عن تحقيق الصورة العامة للشبكة 

  عالنيةالتقيد مبعايري الدعاية اال : الفرع الثالث

ان االشهار يقوم عىل أساس الرتويج لعالمة املنتوج او الخدمة او  , اذتعد الدعاية االشهارية جزء من مظاهر الشبكة 

مية اذ ان املانح يقوم يف معظم الشبكات برسم اسرتاتيجية الدعاية االعال .  شعار املؤسسة باستعامل مختلف وسائل االعالم

 م باتباعها ، هو ما يحتم عليه ان يقوم باستعامل وسائل االشهار املعتمدة واملحددة من، والتي يقع عىل عاتق املتلقي االلتزا

قبل املانح ، وهذا ال يعني ان املانح ينفرد بتقرير السياسة االعالمية واالستبعاد التام لنشاط املتلقي االشهاري ، بل ميكن 

 .  (776)ها لسياسة العامة للشبكة رشيطة موافقة املانح عليلهذا االخري ان يقوم برسم سياسة اعالمية خاصة به تتناسق مع ا

 املعايري املتعلقة مبامرسة النشاط )اشكال العمل( االلتزام ب: املطلب الثاين

يلتزم املتلقي باتباع ما يحدده املانح من طرق ومناهج مزاولة النشاط ، وذلك الن تحقيق تكرار نشاط املانح ال يقترص 

ه هذه امنا يتطلب من املتلقي استخدام ما تعرب عن , ونسخ مظهر وتركيب مؤسسته , استعامل عالمته التجارية عىل فقط

انح لكون والتي تشكل املصدر الحقيقي لنجاح امل , متمثل يف املعرفة الفنية وهذا املظهر من مضمون علمي وتقني , العالمة

 ات والخدمات والسلع التي يقدمها .هذه املعرفة الفنية هي املتسبب يف وجود املنتوج

الغرض الرئيس منها هو  يكون , وعليه فإن التزام املتلقي باتباع املعايري املحددة من قبل املانح لكيفية مزاولة النشاط  

والخدمات املعروضة من قبل مؤسسة أعضاء شبكة االمتياز ، وذلك من اجل املحافظة عىل سمعتها  , ضامن جودة املنتوجات

وسمعة عالمتها لدى العمالء والزبائن ، كام ان تلك املعايري تضمن امليزة التنافسية التي يهدف املتلقي الحصول عليها من 

 , ونظراً ألهمية احرتام املتلقي ملناهج وطرق النشاط واالستغالل املحددة من قبل املانح . التجاري وراء ابرام عقد االمتياز

ينص  , اذري ومنها عىل سبيل املثال العقد النموذجي لالمتياز التجا , لزمت النصوص املنظمة لالمتياز التجاري املتلقي بذلكأ 

. وتقتيض منا دراسة هذا  (777)اهج املحددة يف دليل التشغيل " عىل انه " يتعهد املتلقي مبطابقة نشاطه مع اإلجراءات واملن

 وكام يأيت :, ومن ثم عرض حدوده  بيان مضمونهااللتزام 

                                                           
 .  193ص المصدر السابق نفسه , (774)

 .  113د. حسام الدةن عبد الغني الصغير , الترخيص باستعمال العالمة التلارةة , مصدر سابق , ص (775)

 .  287, ص 2001عقد االمتياز التلاري , دراسة في نقل المعرفة الفنية , دار اللامعة اللدةد للنشر , االسكندرةة , د. محمد محسن ابراهيم النلار ,  (776)

 ( من عقد االمتياز النموذجي , المعتمد لدى غرفة التلارة الدولية في بارةس . 10/3المادة ) (777)
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 مضمون التزام املتلقي باحرتام معايري النشاط املحددة من قبل املانح األول: الفرع 

ينعكس موضوع هذا االلتزام برضورة تطبيق املتلقي للمعرفة الفنية املجربة مسبقا من قبل املانح والتي تختلف باختالف 

نوع االمتياز موضوع العقد ، فإذا كان موضوع العقد هو امتياز توزيع فانه يستوجب عىل املتلقي االلتزام مبعايري انتقاء 

الخاصة  ألشكالباواجهات الزجاجية للمحل والطرق الخاصة بتقدمية وكل ما يتعلق املنتوجات موضوع االمتياز مثل عرض ال

 للمحالت .

 حاالت إعفاء املتلقي من االلتزام مبعايري النشاط املحددة من قبل املانح : الفرع الثاين

املتلقني ،  يعكام هو حال مظهر نقطة النشاط ، ال ميكن ان يتم تحقيق التطابق التام لجميع أشكال العمل لدى جم

تباين واختالف مستويات الجودة بني املؤسسات االعضاء يف شبكة االمتياز ، بسبب عدم متكن بعض  عنه وهو ما ينتج

املتلقني من التقيد مبا هو منصوص عليه مبناهج ومعايري النشاط املحددة من قبل املانح ، وذلك بسبب تقييد االحكام القانونية 

 لعوامل االقتصادية واالجتامعية .، او متطلبات مراعاة ااو املواصفات القياسية 

 التقييدات القانونية : اوالً /

تثور هذه التقييدات يف االمتياز التجاري الدويل بشكل خاص عندما يختلف النظام القانوين للنشاط موضوع   

عايري التي باملعايري املحددة يف العقد من جهة واملاالمتياز يف بلد املانح عن بلد املتلقي ، اذ ان هذا االخري يجد نفسه ملزما 

 تحددها القوانني املحلية من جهة أخرى .

  التقييدات املتعلقة مبواصفات التقييس : ثانياً /

ان نشاط التقييس يتمثل أساسا يف إعداد مواصفات املنتوجات والخدمات االستهالكية ، ومعايري ومناهج إنتاجها 

غري أن احرتام  , وكذلك التقييم املطابقة لهذه املواصفات ، واعتامد هيئات تقييم املطابقة ومنح شهادة املطابقة , وتقدميها

مخالفة املواصفات  متلقييسمح لل كام , بالنسبة للمحرتف يف أغلب القوانني اً اختياري اً املواصفات القياسية يبقى دون شك أمر 

 . (778) املعتمدة يف نشاط االمتياز املعدة من قبل املانح مة نشاطه للمعايريءالقياسية بغرض مال 

وبالفعل فإنه بهدف حامية املستهلك والبيئة ، تحدد النصوص القانونية يف كل دولة ، املقاييس الواجب احرتامها بصدد 

املجهز واملعلن  التزامإنتاج املنتوجات أو تقديم خدمة ، ويف هذا االطار نص املرشع العراقي يف قانون حامية املستهلك اىل 

وقد حاول املرشع العراقي من خالل هذا النص توفري مستوى عال من املواصفات   . (779)باملواصفات القياسية العراقية والعاملية 

يف السلع والخدمات املقدمة للمستهلك العراقي ، وهذا االمر يحسب للمرشع العراقي ، اال ان ما يؤخذ عليه انه إذا كان 

قييس عن طريق اللجوء اىل الجهاز املركزي للت , املجهز واملعلن معرفة املواصفات القياسية العراقية واإلملام بهابإمكان 

 ام باملواصفات القياسية العاملية ؟ ملوالسيطرة النوعية ، فكيف ميكنه اإل 

                                                           
 .  250د. محمد محسن النلار , عقد االمتياز , مصدر سابق , ص (778)

و العالمية لتحدةد جودة / ثانيُا( من قانون حماةة المستهلك العراقي على ) االلتيام بالمواصفات القياسية العراقية ا7حيث نصت المادة ) (779)

ه تالسلع المستوردة او المصنعة محليًا وةكون اللهاز المركيي للتقييس والسيطرة النوعية هو المرجع لهذا الغرض وله االستعانة باللهات ذا

 العالقة ( . 
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ات ان ما يعد من املواصف اذ،  إذا ما علمنا بانه ليس هناك مواصفات قياسية عاملية موحدة بشأن اي سلعه او خدمة

القياسية يف دولة قد ال يكون كذلك يف دولة أخرى ، وكل ما يوجد يف هذا املجال هي شهادات الجودة العاملية وهي غري 

املواصفات القياسية ، إذ ان شهادة الجودة التي تحملها السلعة او الخدمة ، ما هي اال دليل عىل توفر مجموعة من 

  . (780)الخصائص فيها 

لهذا فأننا نجد القوانني املقارنة تنص عىل التزام املحرتف )املتلقي( باملواصفات القياسية الوطنية فقط دون العاملية ، 

ان هذا االمر هو من واجب السلطات املختصة إلدخالها  اذفإذا ظهرت مواصفات جديدة يف سلعة ما يستوجب االخذ بها ، 

ا اذا كانت السلعة جديدة تدخل ألول مرة يف االسواق فانه يرتتب عىل عاتق املجهز ضمن املواصفات القياسية العراقية ، ام

 . (781))املتلقي( إثبات مطابقتها للمواصفات والطريقة التي يتم استعاملها والتحذير منها وما اىل ذلك 

 متطلبات مراعاة العوامل االجتامعية واالقتصادية : ثالثاً /

ال تشكل االحكام القانونية واملواصفات القياسية السبب الوحيد إلعفاء املتلقي من الخضوع ملعايري النشاط املحددة من 

واالخالقية السائدة يف  (783)واالعتبارات الدينية  (782)قبل املانح ، حيث ان العوامل االجتامعية مثل نفسية املستهلك وذوقه 

 املعايري ومناهج العمل املعتمدة يف مؤسسة املانح ، وتجدر االشارة هنا اىل عنخر للخروج آ  اً أقليم نشاط املتلقي تشكل مربر 

انه ميكن ان يتم تجاوز بعض العوامل االجتامعية من خالل القيام بحمالت دعائية تهدف اىل تغيري النمط االستهاليك 

 .  (784)قليم يف االقليم املستهدف ، لغرض تهيئة الظروف لفتح نشاط االمتياز بهذا اال 

تي حددها املانح ، واحداث ال باملعايريوفيام يتعلق باالعتبارات االقتصادية ، فان من شأنها التأثري عىل التزام املتلقي 

بعض االختالف يف جودة او حجم املنتوجات املقدمة من كل عضو يف شبكة االمتياز ، فان مستوى الدخل وتوفر السلع 

، نتوجات االمتيازوحجم الطلب عىل مالعوامل االقتصادية يكون لها دور كبري يف التأثري عىل نوع  البديلة واملكملة وغريها من

 .(785)مام قد يضطر املتلقي عضو الشبكة يف اقليم معني ، اىل تغيري حجم او شكل املنتوجات مبا يتوافق مع حجم الطلب 

 نتائج االلتزام باملعايري: الثاين املبحث

، نفيذ هذا االلتزاماملساعدة عىل تملعايري املحددة من قبل املانح رضورة اتخاذه جميع العوامل بارتتب عن التزام املتلقي ي

ملتلقي مبعايري نشاط ان التزام او كام ان تطبيق املتلقي لهذه املعايري يؤدي اىل اطالعه عىل املعرفة الفنية اململوكة للامنح ، 

                                                           
مللة دراسات قانونية , بيت الحكمة د. ليث سلمان , دور مراكي البحوث ومنضمات الملتمع المدني في حماةة المستهلك , بحث منشور في  (780)

 . 85,  2002,  44, العدد 

 .  2006( لسنة 67( من قانون حماةة المستهلك المصري رقم )3ةنظر: نص المادة ) (781)

ة ، الغذائي مما ال شك فيه ان اختالف األذواق من دولة آلخر ةؤثر على خصائص منتوج االمتياز ، وةبرز ذلك جليا في امتياز إنتاج المنتوجات (782)

 نعلى سبيل المثال الوجبات اللاهية في مناطق شرق اسيا تشتهر باحتوائها على الكثير من التوابل والبهارات لكون سكان هذه المناطق ةفضلو

 المذاق الحار ، وهذا بخالف مناطق غرب اسيا .

ة نشاط امتياز إنتاج او توزةع المواد الغذائية تحرةم بعض األطعمة ةمكن ذكر مثال عن االعتبارات الدةنية التي ةستوجب االلتيام بها عند ممارس( 783)

 في الدةن اإلسالمي ، مثل الخمور ، ولحم الخنيةر ، وطرةقة ذبح الحيوانات وغيرها .

 .  239د. محمد محسن ابراهيم النلار , عقد االمتياز , مصدر سابق , ص (784)

 .  239المصدر السابق نفسه , ص (785)
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ل املانح يعد من الضامنات الجوهرية بالنسبة للامنح كام ويعد من االلتزامات الرئيسة التي تقع عىل االمتياز املحددة من قب

عىل هذا االخري بذل جميع العوامل املساعدة عىل التقيد باملعايري الخاصة بنشاط االمتياز ، ومن اهم  يجبعاتق املتلقي ، اذ 

 : هي هذه العوامل

 التأهيل املستمراألول: املطلب 

ة الفنية لنظام االمتياز معظمها من قبيل املعرف اذ تعدت طابع فني وتقني ، اتعد املعايري التي يفرضها املانح عىل املتلقي ذ 

املعني ، لذلك فان تطبيقها يتطلب من قبل املتلقي توفري الكفاءات املؤهلة لذلك ، وهو ما يستوجب عىل هذا االخري املشاركة 

 هفنية املنقولة اليلوالحضور يف دورات التدريب والتكوين التي يعقدها املانح ، من اجل استيعاب كل نتائج ومحاور املعرفة ا

 ، ومبا ان االلتزام باحرتام املعايري وتطبيق املعرفة الفنية يعد التزاما مستمراً ، فانه يتوجب عىل املتلقي ان ال يكتفي بالتكوين

 ااألويل املقدم قبل بدء النشاط ، بل يبقى ملزما بكل دورات التكوين الدورية وامليدانية ، وذلك من اجل االطالع عىل كل م

 . (786)يستجد من تعديل وتطوير عىل هذه املعرفة واملعايري 

  الخضوع ملراقبة املانح: املطلب الثاين

 .(787) خضوع املتلقي اىل رقابة املانح العامل الثاين الذي يضمن تنفيذ املتلقي لاللتزام بتطبيق معايري شبكة االمتياز ديع

اذ ان هذه الرقابة تهدف اىل منع كل مخالفة للمعايري واألنظمة واملحافظة عىل سمعة شبكة االمتياز ، لذا يستوجب عىل 

ن قبل املانح يف اي املرسلة ماملتلقي قبول جميع انواع املراقبات التي يجريها املانح ، مثل ذلك استقبال لجان التفتيش 

قطة النشاط من اجل التأكد من مطابقة املظهر الداخيل والخارجي لنقطة نشاط ، والسامح لهم بدخول اىل جميع  نوقت

ري تركيب يالصادرة من املانح بخصوص تعديل او تغ باألوامراملتلقي ، كام ويلتزم هذا االخري يف اطار الخضوع لهذه الرقابة 

راء التغيريات ميكن للامنح االحتفاظ بحقه يف إجاو شعار ال يتوافق مع املعايري الفنية املعتمدة يف شبكة االمتياز  كام انه 

 .  (788) الرضورية ملظهر املؤسسة ويف كل الحاالت يتحمل املتلقي نفقات ذلك

التحليل املخربي  لويف مجال امتياز االنتاج يكون املتلقي ملزما بالسامح ملراقبي املانح بأخذ عينات من املنتوج من اج

 وشهرة الشبكة مرتبطة بجودة املنتوجات التي تقدمها وليس فقط بالعالمة التجارية .، نظراً لكون سمعة ملراقبة جودته

 االلتزام بالرشوط الحرصية: الثاين الفصل

ال يقترص هدف املانح من عقد االمتياز التجاري عىل تحقيق الربح املادي الذي يعود اليه من خالل استثامر املعرفة 

الفنية محل العقد , واالنتشار الرسيع والوصول لألسواق فحسب , إمنا يهدف أيضاً اىل ترصيف املنتجات التي يقوم بتصنيعها 

ن املتلقيني , لذلك يهدف املانح اىل الحصول عىل ضامنات قانونية تكفل له , وكذلك عدم خلق منافس له يف االسواق م

ترصيف منتجاته وعدم خلق منافس له يف االسواق , وذلك من خالل الرشوط الحرصية التي يتفق عليها عند تنفيذ العقد , 

 , وط الحرص الجغرايفونعرض يف هذا الفصل إىل تلك الرشوط , وذلك من خالل تناول رشوط التموين الحرصي , ورش 

 وذلك من خالل مبحثني وكام يأيت : 

                                                           
 .  236د. محمد محسن ابراهيم النلار , مصدر سابق , ص  (786)

 .  99د. حسن القاضي , الحماةة القانونية , للفرنشاةي , مصدر سابق , ص( 787(

 .  102, ص 2012د. حسام الدةن خليل ابراهيم , عقد االمتياز التلاري وأحكامه في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة , دار الفكر العربي ,  ( 788(
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 رشوط التموين الحرصياألول: املبحث 

ويرجع  , التي تقع عىل عاتق املتلقي,  (789) جرت العادة يف عقود االمتياز ان تتضمن مجموعة من الرشوط الحرصية

ك فهو يعد بل هو عىل العكس من ذل , كون املتلقي لالمتياز التجاري ليس فرعا ملؤسسة املانح اىلسبب وجود هذا الرشط 

ة يف يدفع هذا االخري اىل إدراج بعض الرشوط املقيد مامميكن ان يكون منافسا حقيقيا للامنح ،  مستقالً اً عونا اقتصادي

عليه نتناول وط التموين الحرصي , و اللجوء اىل رش  مجال النشاط التجاري للمتلقي بهدف ضامن تبعية املتلقي عن طريق

يف هذا املبحث االلتزام بالتمون الحرصي )مطلب اول( , ومن ثم نتناول رشوط مرشوعية التموين الحرصي )مطلب ثاين( 

 يف حني نتناول التموين غري املرشوع )مطلب ثالث( وكام يأيت : 

 املانح االلتزام بالتمون الحرصي من قبل األول: املطلب 

يعني هذا الرشط التزام املتلقي التزود بصفة كلية او جزئية من املانح او املورد الذي يحدده هذا االخري ، باملنتوجات 

وجميع املستلزمات الرضورية من اجل مامرسة نشاط االمتياز ، وهناك بعض الحاالت يسمح املانح للمتلقي الحصول عىل 

ويحقق رشط االلتزام بالتمون الحرصي   . (790) آخر ، وذلك يف حالة عدم توافرها لديه جزء أو نسبة من مستلزماته من مانح

 من قبل املانح عدة فوائد لهذا االخري وللمتلقي وللموردين و املستهلكني .

 مزايا رشط حرصية التزود بالنسبة للامنح األول: الفرع 

 ادراج هذا الرشط يف عقد االمتياز يكون دامئا من جانبه ،يعد املانح اول املستفيدين من رشط حرصية التزود ، إذ ان 

هذا الرشط ايضا هي  ومن مزاياان هذا الرشط يسمح له بتأمني بيع املنتوجات التي يقوم بصناعتها او التي يقوم بتوزيعها ،  اذ

من للامنح كام ان هذا الرشط يض ، الحرصي التزودالعوائد املالية التي يضمن املانح الحصول عليها من وراء الزم أعضاء الشبكة ب

اىل  وذلك الن جودة املنتوجات املعروضة من قبل املتلقني ترجع بصفة أساسيةجودة املنتوجات بني كافة أعضاء شبكة االمتياز ، 

 .(791)املانح  ددهالذي يحمن مؤسسته او من املورد ويفرضها عىل املتلقي التزود بها  ,هذا االخري املانح واملستلزمات التي يحددها 

 الحرصي بالنسبة للمتلقي  ودأهمية رشط االلتزام بالتز : الفرع الثاين

، زتكمن اهمية هذا الرشط بالنسبة للمتلقي من حيث انه يضمن التزود باملنتوجات واملستلزمات الرضورية لنشاط االمتيا

انح هذه ومراقبة جودتها ، حيث يقع عىل عاتق املمام يوفر له نفقات البحث ومشقة وعناء التفاوض مع املوردين لتلك املواد 

املهامت هذه من جهة ، ومن جهة اخرى فانه من املناسب تخويل املانح مهمة التفاوض واالتفاق مع املوردين وذلك لخربته 

 تيف معرفة أفضل املؤسسات التي تقدم منتوجات بنفس الجودة ، كام وميكنه الحصول عىل تخفيضات يف أسعار املنتوجا

 . (792)وهو ما ينعكس بالفائدة عىل جميع املتلقني أعضاء شبكة االمتياز

                                                           
ة ضهناك جانب من الفقه ةفضل استخدام مصطلح القصرةة بداًل من الحصرةة , للميةد أنظر : د. ماجد عمار , عقد االمتياز التلاري , دار النه (789)

. في حين ةفضل البعض اآلخر استخدام مصطلح الحصرةة , وفي الحقيقة ان كال المصطلحين ةدالن على نفس  14, ص 1992العربية , القاهرة , 

نى , وان كان والرأي الراجح هو استخدام مصطلح الحصرةة وذلك الن هذا المصطلح اقرب الى مفهوم التحدةد المكاني للنشاط وكذلك المع

 تحدةد التعامل فيما ةتعلق بممارسة النشاط فيما بين المانح والمتلقي فقط دون غيرهم .   

 .   86مصدر سابق , ص د. حسام الدةن خليل ابراهيم , عقد االمتياز التلاري , (790)

 .  255د. ةاسر السيد محمد الحدةدي , النظام القانوني لعقد االمتياز التلاري , مصدر سابق , ص (791)

 .  13, ص 1984, فبراةر  54علي سيد قاسم , عقد االلتيام التلاري , بحث منشور في مللة القانون واالقتصاد , العدد د.  (792)
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 أهمية رشط االلتزام بالتزود الحرصي بالنسبة للموردين : الفرع الثالث

لزم املانح للمتلقي بالتزود باملنتوجات واملستلزمات من املوردين حث هؤالء عىل احرتام معايري الجودة يف إينتج عن 

املنتوجات التي يقومون بإنتاجها ، واحرتام مواعيد التسليم ، إذ ان التخلف عن االلتزام بهذه املعايري و املواعيد يؤدي اىل 

 .(793)ألعضاء شبكة االمتياز استبعادهم من قبل املانح كموردين معتمدين 

 أهمية رشط االلتزام بالتزود الحرصي بالنسبة للمستهلكني : الفرع الرابع

تظهر فائدة رشط االلتزام بالتزود الحرصي بالنسبة للمستهلكني يف كونه يضمن لهم الحصول عىل منتوجات وخدمات 

ج عن الرشط يسمح لهم مبتابعة املانح املنتج او املورد املنتذات معايري مامثلة يف جميع محالت شبكة االمتياز ، كام ان هذا 

 جميع االرضار الناتجة عن عيب يف املنتوجات املودة للمتلقي ، حتى وان كان هذا االخري هو من قام ببيعها للمستهلك .

لرشط رصاحة اأطرف العقد ، ويجب ان ينص عىل هذا بإرادة رشط التمون الحرصي من الرشوط االتفاقية التي تتحدد و 

يف العقد ، اذ ال ميكن ان يفرتض او ان يفهم ضمنيا من خالل بنود التعاقد ، لذا فان رشط التمون الحرصي ليس سوى 

. اال ان  (794)رشط تكمييل يف عقد االمتياز يجوز االتفاق عليه او ال ، فهو ليس من الرشوط الجوهرية يف عقد االمتياز 

رشط يف عقد االمتياز ال يعني ان املتلقي له الحرية الكاملة يف اختيار املوردين ، بل يبقى عدم النص او االتفاق عىل هذا ال

مقيداً مبا يسمى رقابة الجودة من قبل املانح ، والذي ميكنه وضع معايري يلتزم املتلقي مبطابقتها ، كام ان للامنح رفض اي 

  . (795)سلعة ال تتوافق مع مواصفات املعايري التي حددها 

ىل الرغم من املزايا التي مينحها رشط االلتزام بالتزويد الحرصي ملختلف أطراف عالقة االمتياز التجاري ، اال انه وع

النسبة للمتلقي بميكن ان يشكل عائقا امام حرية املنافسة ، سواء كان ذلك بالنسبة للمتلقي أو املوردين غري املرجعيني ، ف

كونه  رغم, يكون  اذيف التزود من موردين آخرين غري الذين حددهم املانح ، فإن رشط التزود الحرصي يحد من حريته 

ط التزويد دين من قبل املانح فان رش ميف تبعية اقتصادية اتجاه املانح ، اما من ناحية املوردين غري املعت,  مستقالً اً تاجر 

التزود الحرصي  ىل هذه التأثريات السيئة لرشطالحرصي يستبعد إمكانية قيامهم بتزويد أعضاء شبكة االمتياز . لذلك ونظرا ا

عىل حرية املنافسة ، فإن معظم القوانني عمدت اىل الحد من إطالق هذا الرشط ، ومن هذه القوانني قانون املنافسة ومنع 

 .  (796)االحتكار العراقي 

 لحرصية التموين رشوط املرشوعةال: املطلب الثاين

حرصية  بأن رشط , مبعادلة بسيطة ارساها االجتهاد الفرنيس مفادها الحرصيرشوط مرشوعية التموين تتخلص  

. إذ ان رشط الحرصية  (797)التموين ال يكون مرشوعاً إال إذا كان هذا الرشط رضورياً لحامية هوية وسمعة شبكة االمتياز 

                                                           
 .  16_14د. ماجد عمار , عقد االمتياز , مصدر سابق , ص (793)

 .  256د. ةاسر السيد محمد الحدةدي , النظام القانوني لعقد االمتياز , مصدر سابق , ص (794)

 .  256المصدر السابق نفسه , ص (795)

 .  0201( لسنة 14( من قانون المنافسة ومنع االحتكار العراقي , رقم )10ةنظر : نص المادة ) (796)

د. لبنى عمر مسقاوي , عقد الفرانشاةي دراسة على ضوء الفقه واالجتهاد والعقد النموذجي المعتمد في غرفة التلارة الدولية , المؤسسة  (797)

 .  146, ص 2012الحدةثة للكتب , الطبعة األولى ,  لبنان , 
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لرشوط بة املانح الناجحة ، فالتحقيق أهداف عقد االمتياز التجاري مبا يتضمنه من تكرار لتجر  اً يجب ان يكون رضوري

 الرضورية للحفاظ عىل صورة شبكة االمتياز ووحدة مواصفات منتجاتها وخدماتها هي رشوط مرشوعة .

وإذا كان األمر يتعلق باالمتياز التوزيعي فانه ال ميكن تنفيذ موضوع العقد اال اذا تزود املتلقي بالسلع من املانح او ممن 

يحددهم هذا االخري ، فالغرض من اشرتاط التمون الحرصي يف هذا النوع من عقود االمتياز هو الحفاظ عىل الهوية املوحدة 

 . (798)تجات او الخدمات من قبل كل متلقي لشبكة االمتياز بتوزيع نفس املن

 من انواع االمتياز ، يبقى املعيار االسايس يف تحديد مرشوعية رشط الحرصي هو مدى رضورة هذا الرشط نوعفي كل ف 

يف كونه جوهرياً لتنفيذ عقد االمتياز بأفضل صورة ، مع الحفاظ عىل هوية الشبكة وسمعتها و وحدة صورتها تجاه الغري ،  ,

بقى للمتلقي الحق باعتامد مصادر أخرى للتموين ، بحيث ال ميكن للامنح ان يلزمه بحرصية التمون ، تحت طائلة ابطال وي

 كام سنبني فيام ييل . تههذا الرشط لعدم مرشوعي

 غري املرشوعة الحرصي التموينرشوط : املطلب الثالث

تجات او سلع ال مبناملمون فرض عىل املتلقي التمون من املانح ت تيال يه ةغري املرشوع الحرصي التموين رشوط نإ 

  وليست جوهرية إلعادة تجربة املانح بفعاليته . , تؤثر عىل هوية شبكة االمتياز

هذه الرشوط عادة عىل منتجات عادية متاحه للجميع ومتوفرة بسهولة يف االسواق وال تتمتع بأي خاصية جوهرية تقع 

يف نشاط املتلقي ، ويف هوية شبكة االمتياز ، او عىل منتجات دعائية مثل علب كرتون ، ملصقات وليس لها تأثري حاسم 

تي تلزم املتلقي ، وكذلك الرشوط ال حيث ان رشط الحرصية الواقعة عىل املنتوجات الثانوية بالنسبة لنظام االمتياز مرفوضوغريها . 

  . (799)مثل آالت الحاسبة ، اجهزة الكمبيوتر ، واملفروشات وغريها  بالتمون حرصيا من املانح مبعدات تجهيز نقاط النشاط

وكذلك االمر بالنسبة للديكورات والتجهيزات التي وان كانت تشكل جزًء من املظهر الداخيل لنقطة نشاط املتلقي ومن 

او التعامل  يننيمع من موردين العنارص الجاذبة للزبائن ، فإن هذا ال مينح الحق للامنح بان يفرض عىل املتلقي رشاء املعدات

 . (800)مع مكاتب هندسية لتجهيز نقاط نشاطه 

ومن خالل كل ما تقدم يتضح بان من أجل ان يكون رشط الحرصية مرشوعاً , يجب أن يجد تربيره مبدى كونه 

, ويكون رشط الحرصية  ازمن أجل تطبيق املعرفة العملية من قبل املانح مبا يتوافق مع طبيعتها وطبيعة نظام االمتي , رضورياً 

ان االمر  ذاالنحرافه عن الغاية من التعاقد وعن مقتضيات حسن النية , ,  اً تعسفي اً يكون رشط , وقدرشطاً غري مرشوع 

وهريا جاالسايس هو ان يحرتم املتلقي الضوابط املوضوعية وصورتها , بغض النظر عن مصادر التموين عندما ال يكون االمر 

متياز التجاري , طبقاً يف عقد اال  حرصية التمون ميكن لكل من املانح واملتلقي االتفاق عىل الرشط  االمتياز .بالنسبة لنظام 

التي أجازت ذلك برشط ان يتم تسجيل هذا االتفاق لدى  املنافسة ومنع االحتكار العراقي , ( من قانون12لنص املادة )

صالحية االرشاف عىل االتفاقيات , وتجدر االشارة هنا اىل ان ذلك يخولها واملجلس أو لدى أية وحدة يشكلها املجلس 

                                                           

  (798) D. Bashet , La Franchise est en deuil , Gaz Pal , 1996 ,1 , doctr , p . 557 . 

 .  193د. نعيم مغبغب , عقد الفرنشاةي , مصدر سابق , ص (799)

 .  86سبيل جلول , عقد الفرنشاةي , مصدر سابق , ص (800)
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يعرقل سري التطور االقتصاد التجاري يف البلد خصوصا اذا ما كان رشط حرصية التموين رضوريا  اً ميكن ان يكون سبب

امنات اً من أهم الضلتحقيق أهداف عقد االمتياز التجاري هذا من جانب , ومن جانب ثاًن فإن رشط حرصية التمون يعد واحد

التي تشجع املانح عىل استثامر املعرفة الفنية التي ميتلكها , إذ ان هذا الرشط ميكن هذا االخري ليس فقط يف انتشار العالمة 

 .  امنا يضمن له ايضا تسويق منتوجاته وخدماته , التجارية او االسم التجاري او املعرفة الفنية واملحافظة عىل وحدتها

ع العراقي املانح االستثامر , وعليه ندعو املرش  رفضهذا الرشط عىل موافقة املجلس ميكن ان يكون سبباً ل وان تعليق

لس عىل االتفاقيات من رشط موافقة املج , نقل التكنولوجيا عموما وعقد االمتياز خصوصا يستثني منه عقود , ان يقوم بتعديلب

 .ق عىل رشط التمون الحرصي االتفا خصوصاً التجارية التي تربم بني الرشكات 

 رشوط الحرص الجغرايف: املبحث الثاين

يكمن هذا االلتزام برضورة حرص نشاط املتلقي يف االقليم املمنوح له حرصيا من قبل املانح ، وعدم مامرسة نشاطه 

حرية العمل  يكون لكل متلقِ خارج هذا اإلقليم ، و يهدف املانح من وراء إقرار هذا الرشط تأمني تناسق شبكة االمتياز بحيث 

 . (801)آخر  يف النطاق الجغرايف املمنوح له حرصياً ، دون التدخل يف إقليم متلقِ 

 ، والذي املتلقي نشاط االمتياز يف مكان معني يقرصواملقصود بالحرصية اإلقليمية يف عقد االمتياز التجاري هو ان 

 , ملانحعىل عاتق ا اً ة او مجموعة دول ، كام ان حرصية االقليم ترتب التزاماو دول قد يكون شارعاً أو حياً او مدينة او اقليامً 

وهو عدم منافسة املتلقي داخل النطاق اإلقليمي املحدد له ، وذلك من خالل االمتناع عن اي عملية بيع أو أداء خدمة سواء 

قوم باستغالل االمتياز محل العقد بنفسه او أخرى ان ال ي ة، وبعبار  (802)بنفسه او مبنح امتياز آخر للغري ملحل العقد ذاته 

   لحسابه داخل االقليم املحدد للمتلقي . 

وتجدر االشارة يف هذا املقام اىل ان الحرصية بهذا املعنى تتحدد بنشاط االمتياز محل العقد ، وال متتد اىل اي نشاط 

م املانح عن مامرسة نشاط االمتياز خارج االقليال يعني ان ميتنع  يةخارج عن مفهوم نشاط االمتياز ، كام ان رشط الحرص

عىل  يقليم الحرص اال بل يبقى ذلك من حقه دامئا ، واال عد هذا الرشط من الرشوط التعسفية ، ويتم تحديد  ,الحرصي

 . ونعرض فيام ييل لدور الحرصية االقليمية يف عقد االمتياز التجاري (803)عقد املربم بني الطرفني اليرى املانح و  وفق ما

 . مطلب ثاين( ومن ثم بيان مضمون رشط الحرصية االقليمية يف عقد االمتياز ) )مطلب اول( ,

  أهمية الرشوط الحرصية الجغرافيةاألول: املطلب 

يحميه  , مانمن اال  اً إطار  نحيف كونها تحقق للام ان أهمية الحرصية االقليمية يف إطار عقد االمتياز التجاري تتمثل

هو تأمني التناسق بني أعضاء شبكة االمتياز, وذلك من املتلقني ، كام ان أهمية رشط الحرصية  له منمنافس  خلق من

جغرايف طاق ان كل نخالل حرص نشاط املتلقي يف حدود النطاق الجغرايف املحدد له ,  دون التدخل يف اقليم متلِق آخر, إذ 

يتضمن وجود والء ملجموعة من الزبائن للمنتج او الخدمة موضوع االمتياز، وإن ضامن تنفيذ عقد االمتياز بأكرب قدر من 

                                                           
 .  239د. درع حماد عبد , عقد االمتياز , مصدر سابق , ص (801)

)802( J.M Deleuze , Le contrat de transfert de processes lechnologique Know-How 3èm edition 1982  , p. 57-55. 

 .  250د. ةاسر سيد محمد الحدةدي , النظام القانوني لعقد االمتياز , مصدر سابق , ص

 .  53_52د. محمد محسن ابراهيم النلار , عقد االمتياز , مصدر سابق , ص (803)
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 ذاته  النطاق الجغرايفيف الفعالية والنجاح ، يتمثل باالستفادة من الحد االقىص للزبائن دون تشتيتهم بني اكرث من متلقِ 

 ، لذا فان لرشط الحرصية االقليمية من حيث املبدأ انعكاساً ايجابياً عىل طريف عقد االمتياز .(804)مام يفقد النشاط فعاليته 

حول طبيعة هذا الرشط هل هو رشط  اً فقهي اً وعىل الرغم من هذه االهمية لرشط الحرصية االقليمية اال ان هناك خالف

 ال ؟ أوجوهري يف عقد االمتياز 

 لصحة يف عقد االمتياز ، اي انه ال يشكل رشطاً  اً جوهري اً ة االقليمية ليس رشطجانب من الفقه بان رشط الحرصي يرى

، يف حني يذهب جانب اخر من الفقه اىل ان رشط الحرصية هو رشط جوهري يف عقد االمتياز ، حيث ان وجود  (805)العقد 

 .(806) رشط الحرصية يف العقد ميكن ان يكون عنرصا حاسام للمتلقي عند اتخاذ قراره بالتعاقد

 وان الراي الراجح هو ان رشط الحرصية االقليمية هو من الرشوط الجوهرية التي تفرضها طبيعة عقد االمتياز التجاري

, فهو انعكاس ايجايب عىل طريف عقد االمتياز , فمن ناحية املانح يضمن له تحديد نشاط املتلقي يف نطاق جغرايف محدد 

, ال ميكن له ان يتعدى عىل غريه من املتلقيني , أو ان يكون منافساً للامنح . اما من ناحية املتلقي فان هذا الرشط يضمن 

ذ امثل لنشاطه , وال يقوم برتخيص ملتلِق آخر عىل االقليم املحدد له , وذلك اثناء مدة تنفيله عدم قيام املانح مبامرسة نشاط م

 .( 807)العقد 

  جغرافيةط الحرصية الو رش المضمون : املطلب الثاين

عندما يتضمن عقد االمتياز رشط الحرصية االقليمية فان ذلك تتوجب تحديد نطاق هذه الحرصية بشكل واضح 

 تأخذ الحرصية احد شكلني ) حرصية نسبية او حرصية مطلقة ( .ورصيح ، وعادة ما 

 الحرصية النسبية األول: الفرع 

معناها ان ميتنع املتلقي عن مبارشة اي نشاط تجاري خارج النطاق املحدد له , اي ان املتلقي ال يستطيع تجاوز املجال 

 .  (808)ضاً متلقون آخرون النشاط فيها بصورة حرصية اياملحدد له ملامرسة النشاط ليتعدى بذلك عىل االقاليم التي ميارس 

نفسه او بواسطة احد ب أو االقليم املحدد للمتلقي ,االحتفاظ يف مامرسة نشاط االمتياز يف غري املنطقة ب وللامنح الحق

موزعيه ، ويجب عىل املتلقي يف هذه الحالة التعرف عىل الطرق واالساليب التي يستخدمها املانح من اجل تسويق املنتوجات 

حرصية كام ان رشط ال ,او الخدمات موضوع العقد ، والتي قد تتضمن البيع لعمالء محددين )عمالء قدامى او عمالء اجانب( 

جها املانح اي ان ال ميتد ليشمل جميع السلع والبضائع والخدمات التي ينت , يجب ان يفرس تفسرياً ضيقاً  بيالنس االقليمية

                                                           
)804( D. Bashet ,op , cit , p. 344 . 

 .  54د. محمد محسن ابراهيم النلار , عقد االمتياز , مصدر سابق , ص (805)

 .  252د. ةاسر سيد محمد الحدةدي , النظام القانوني لعقد االمتياز , مصدر سابق , ص (806)

ةحظر على  -1وذلك استنادًا الى نص المادة الخامسة من عقد االمتياز النموذجي المعتمد لدى غرفة التلارة الدولية في بارةس على انه " (807(

ان  والمانح أثناء مدة تنفيذ العقد ، ان ةمارس على االقليم المحدد لنشاط المتلقي سواء بنفسه او بالغير نشاطا مماثاًل لنشاط المتلقي ، ا

ةحظر على المانح ، أثناء مدة تنفيذ العقد ،  -2رخص للغير باستعمال اي حق من حقوق الملكية الفكرةة المتصلة او المماثلة لتلك المرخص بها . ة

منهج لأن ةورد للغير على االقليم المحدد لنشاط المتلقي ، المنتلات موضوع العقد او ان ةرخص للغير ببيعها باستخدام منهج مشابه او مطابق ل

 المتفق عليه في عقد االمتياز.

 .  240( د. درع حماد عبد , عقد االمتياز , مصدر سابق , ص808(
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ة و التي قد يحتفظ بعض البيوع الخاص اء، والتي ال تحمل العالمة التجارية لشبكة املتلقي ، وكذلك ميكن ان يتضمن استثن

قليم ال البيع لرشكته الوليدة او لفرع ملحله الرئيس الذي يوجد داخل ااملانح بحق القيام بها مثل ان يحتفظ املانح بحق 

 . (809)الحرصي املمنوح للمتلقي

 الحرصية املطلقة : الفرع الثاين

املقصود بالحرصية املطلقة هو ان " ميتنع املتلقي عن مامرسة هذا النشاط حتى يف األقاليم التي تقع خارج حدود 

الشبكة . ذلك أن انتشار شبكة االمتياز واتساع نشاطها هو مسؤولية املانح وحده إما بنفسه  الشبكة , أي غري املغطاة بنشاط

باالستثامر املبارش فيها أو مبنح امتياز ألشخاص آخرين يرومون االنضامم للشبكة وقد يكونون من األشخاص املنظمني 

 . (810) للشبكة فعال "

 قبل املانحااللتزام باألسعار املحددة من : الثالث الفصل

ديه للمتلقي يكام هو الشأن بالنسبة لجميع عقود نقل التكنولوجيا ميكن ان يتضمن عقد االمتياز التجاري رشوطا تقي

بيان  بجمنازعات يف عقد االمتياز التجاري ، لذا يلبشأن اسعار إعادة البيع ، وتعد هذه املسالة من أكرث املسائل إثارة ل

 ثاين( وكام ييل : مبحث، واالسعار املسموحة ) بحث اول(ممامرسات االسعار املمنوعة )

 مامرسات االسعار املمنوعةاألول: املبحث 

 فرض و , ةتعد من أشكال مامرسات االسعار املحظورة طبقا لقانون املنافسة ومنع االحتكار ، كل من تحديد أسعار محدد

 , ونعرض يف هذا املبحث لكل منهام وكام يأيت : حد أدىن إلعادة البيع  

 فرض أسعار محددة إلعادة البيع األول: املطلب 

ميثل تحديد االسعار شكالً من اشكال املامرسات التجارية التقييدية االكرث شيوعاً ، حيث ان مختلف القوانني املقارنة 

 راقي حيث نص املرشع العراقي عىل انه " تحظر أية مامرساتمتنع فرض اسعار محددة ألعاده البيع ، ومن ضمنها القانون الع

او اتفاقات تحريرية أو شفهية تشكل إخالال باملنافسة ومنع االحتكار او الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو 

 (811). "  حكمهاالهدف منها ما يأيت : اوالً : تحديد أسعار السلع او الخدمات أو رشوط البيع وما يف 

وتعد االتفاقات التي تتضمن تحديداً لألسعار من االتفاقات املحظورة , والتي تعرف بأنها ) االتفاقات التي من شأنها 

قوى العرض والطلب , من خالل خفض او رفع أمثان السلع بشكل مصطنع ، او وضع  عىل وفق االسعارعرقلة طريق تحديد 

ام تيجة الرتفاع او انخفاض التكلفة ، بحيث يظهر الثمن باقل أو بأعىل معوائق يف سبيل رفع او انخفاض أمثان السلع ن

عن الطريقة التي يتم تحديد الثمن من خاللها ، سواء  يجب ان يكون عليه لو ترك لقوى العرض و الطلب ، بغض النظر

نقابية التي تضم هنية او الكانت تفرض بشكل إجباري عىل أطراف االتفاق مثل القوائم الجامعية التي تنظمها املنظامت امل

تحدد من خاللها اسعار السلع والخدمات التي تقدمها هذه  او رجال االعامل ، التي تتضمن جداوالً مجموعة من التجار

                                                           
 .253للميةد من التفاصيل أنظر : د. ةاسر السيد محمد الحدةدي , النظام القانوني لعقد االمتياز , مصدر سابق , ص (809)

 .  240نقاًل عن : د. درع حماد عبد , مصدر سابق , ص  (810)

( من قانون حماةة المنافسة و منع الممارسات االحتكارةة المصري 6( من قانون المنافسة ومنع االحتكار العراقي , تقابلها المادة )10المادة ) (811)

 .  1986( لسنة 1243( من قانون حرةة االسعار و المنافسة الفرنسي رقم ) 8و  7, تقابلها المادة ) 2005( لسنة 3رقم )
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التي تكون بشكل رضايئ كتحديد االسعار التي يلتزم بها أطراف االتفاق  او املنظامت ويلتزم جميع اعضائها باحرتامها ،

 (812)( تلقايئ اختياراً وبشكل 

وتجدر االشارة هنا اىل أن املانح يهدف من خالل رشط فرض اسعار محددة إلعادة البيع , اىل توحيد اسعار املنتجات   

أو السلع أو الخدمات بني اعضاء شبكة االمتياز كافة , كام أن هذا الرشط يحمي مصالح املانح من خطر ظهور منافس له 

أحد املتلقني ببيع السلع أو املنتجات أو الخدمات بسعر اقل من سعر املانح , وعليه ومن أجل  من املتلقني , مثل ذلك أن يقوم

وتتعدد الصور التي ميكن من خاللها فرض اسعار محدد ألعاده تاليف هذا يقوم املانح بفرض اسعار محددة إلعادة البيع . 

 البيع ومن أهمها :

 اسعار إعادة البيع املحددة بصورة مبارشة األول: الفرع 

 ن أجل البقاءوذلك م للجمهور ، ونيف هذه الحالة يقوم املانح بفرض سعر موحد للسلع او الخدمات التي يقدمها املتلق

ة حان تكون هذه االسعار الزامية بالنسبة لهم دون اية مرونة يف تعديلها ، كام وقد ال يتم تحديد االسعار بصورة رصي عىل

، بل عىل شكل قامئة تتضمن اسعار املنتوجات و السلع او الخدمات عىل سبيل االستدالل بها ، ثم يتبعها بتعليامت اىل 

 . ومن أهم حاالت الفرض املبارش لألسعار هي : (813)جميع املتلقني بااللتزام بها وعدم مخالفة االسعار املوجودة فيها 

 .تقييد حرية املتلقيني يف مجال اإلنتاج و التوزيع  اوالً /

يقصد بتقييد حرية املتلقيني يف مجال اإلنتاج و التوزيع وضع القيود بهدف الحد من مرشوعات املتلقيني اعضاء شبكة  

يام املانح قيف تحديد حجم اإلنتاج أو وضع قيود عىل كمية ما يقوم املرشوع من انتاجه يف السوق , وعليه فإن  ,االمتياز

انح من ظهور حامية مصالح امل سواق ال يستطيع تجاوزها يعد من االتفاقات التي تهدف إىليف اال  بتحديد حصة كل متلقِ 

 .  (814) منافس له

 . تعهد املتلقي باحرتام أسعار محددة ثانياً /

 املتلقي باتباع األسعار التي حددها املانح . هتعد هذه الحالة مبثابة الرشط الذي يتعهد مبوجب 

 .  ة مسبقاماالسعار املوسو  ثالثاً /

تتمثل هذه الحالة يف امتياز التوزيع إذ يلتزم املتلقي باقتناء املنتوجات والسلع محل االمتياز من قبل املانح , وتسلم هذه 

تامد هذه الحالة مبثابة أسعار مفروضة يتم اع دوليك تعاملنتوجات والسلع من هذا األخري وهي موسومة بسعر إعادة البيع , 

ها تعد من وإذا ما استحال عىل املتلقي تعديلها فإن فحص إمكانية املتلقي يف تغري هذه األسعار املقرتحة من قبل املانح ,

 . (815)وفق قوى العرض والطلب عىل االتفاقات املحظورة التي تعرقل طريق تحديد الثمن

                                                           
 . 114, ص 2004جامعة حلوان , , الممارسات المقيدة للمنافسة والوسائل القانونية الالزمة لمواجهتها , أطروحة دكتوراه , كلية الحقوق , سن زكي لينا حد.  (812)

 د. ةوسف جياللي ، النظام القانوني لعقد االمتياز التلاري )دراسة مقارنة( ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة (813)

 .  311، ص 2012وهران ، الليائر ، 

دراسة مقارنة " , مطابع الشرطة  د. ةاسر سيد محمد الحدةدي , عقد الفرنشاةي في ضوء تشرةعات المنافسة ومنع الممارسات االحتكارةة "( 814)

 . 290, دون سنة النشر, ص

 .  313,  312د. ةوسف جياللي ، النظام القانوني لعقد االمتياز التلاري , مصدر سابق , ص (815)
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 اسعار إعادة البيع املحددة بصورة غري مبارشة : الفرع الثاين

 ي :ه فضال للطرق املبارشة ، يلجأ املانح يف الكثري من الحاالت لفرض االسعار بصورة غري مبارشة ، ومن اهم هذه الحاالت

 .الحمالت الدعائية  اوالً /

يقوم املانح باستغالل الدعاية املركزية باتخاذ القرارات املتعلقة بتحديد املفاهيم التي يرغب بنقلها اىل الجمهور فيام  

 ديتعلق مبضمون النشاط الذي متارسه الشبكة ، ومن بينها تحديد اسعار املنتجات والسلع او الخدمات ، وهو مام ال شك يع

 .  (816) رشوط تعاقديي اشار اليها املانح ، دون الحاجة اىل متلقي بهذه االسعار التلل اً الزام

 .رقابة املانح  ثانياً /

متثل الرقابة التي ميارسها املانح عىل املتلقي احد عنارص املعرفة الفنية املنقولة ، وتعد من الضامنات االساسية للامنح  

باملعايري املحددة من قبل هذا االخري ملامرسة النشاط ، فإنها فضال عن ذلك متثل قيداً عىل حرية املتلقني   إلزام املتلقي يف

التي قد يكون يف مقدمتها تحديد االسعار ، كام ان هذه الرقابة تحقق للامنح رقابة عىل النواحي و  , يف اتخاذ بعض القرارات

تتيح  إنهافتلقي ، من اجل توحيد شبكة االمتياز هذا من جانب ، ومن جانب اخر املالية واالدارية والفنية لوحدة نشاط امل

للامنح إمكانية فرص سيطرته عىل مركز اتخاذ القرار يف مؤسسات املتلقي فيام يتعلق بتحديد االسعار وهو ما يقيد حريتهم 

 . (817)يف هذا الشأن 

 فرض حد أدىن لسعر إعادة البيع : املطلب الثاين

يقصد بفرض حد أدىن لسعر إعادة البيع تحديد سعر معني ال ميكن للموزع )املتلقي( أن يبيع أقل منه . ال ينص القانون 

يورو كل  15000, يف حني يعاقب القانون التجاري الفرنيس بغرامة  (818)العراقي للمنافسة ومنع االحتكار عىل هذه املامرسة 

, وميكن  (819)خدمة أو هامش ربح تجاري  أدىن لسعر إعادة بيع منتوج أو تقديمشخص يفرض بشكل مبارش أو غري مبارش حد 

 . نيإرجاع سبب حظر االلزام بسعر إلعادة البيع , يف كون هذه املامرسات تلغي كل منافسة حقيقية بني املتلق

 مامرسات االسعار املسموحة: الثاين املبحث

بهدف تأمني تناسق شبكة االمتياز واملحافظة عىل سمعتها وهويتها يلجأ املانح اىل تطبيق مامرسات االسعار املسموحة 

, وهو ما ع وتحديد السعر االقىص إلعادة البي ,او املرخصة ، والتي تتمثل عىل وجه الخصوص يف سياسة السعر املوىص به 

 نعرضه يف هذا املبحث وكام يأيت :

 األسعار املوىص بهاألول: ااملطلب 

ملزمني  نو يسمح للامنح تبليغ املتلقني أعضاء شبكة االمتياز باألسعار املوىص بها او املحددة دون ان يكون املتلق 

ال يوجد نص قانوين رصيح مينع ذلك ، كانت هذه املامرسة ممنوعه يف ظل  مادامباحرتامها ، وتعد هذه املامرسة مسموحة 

سعار واملنافسة الفرنيس امللغي ، ومن ثم اصبحت هذه املامرسة بأسعار إلعادة البيع امراً ممكنا يف قانون القانون حرية اال 

                                                           
 .  425د. ةاسر سيد محمد الحدةدي , النظام القانوني لعقد االمتياز , مصدر سابق , ص (816)

 .  217ةي , مصدر سابق , صد. نعيم مغبغب , عقد الفرنشا (817)

 وكذلك هو الشأن بالنسبة لقانون حماةة المنافسة ومنع الممارسات االحتكارةة المصري . (818)

 . 314من القانون التلاري الفرنسي مشار اليها لدى : د. . ةوسف جياللي ، مصدر سابق , ص L.442-5لمادة  (819)
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 أحد، وهو ما اكده االمر الذي أكده مجلس املنافسة الفرنيس حيث جاء يف  (820) 1986حرية االسعار واملنافسة الجديد لعام 

قراراته أنه ) نظرا لوجود مناطق حرصية ال ميكن مبقتضاها ألي عضو ان ينافس من قبل عضو آخر بنفس املجموعة ، وإمنا 

من قبل موزعني من خارج الشبكة ، فان توزيع هامش وأسعار البيع للمستهلكني موىص بها ، ال ميكن ان يحد من املنافسة 

 . (821)عن طريق األسعار بني االعضاء ( 

 فرض سعر أقىص إلعادة البيع: طلب الثاينامل

ميكن للامنح ان يقوم بفرض عىل املتلقني يف شبكة االمتياز سعر اقىص إلعادة البيع ال يسمح لهم بتجاوزه ، وهو ما  

تلقي بأسعار قصوى ال ميكن تجاوزها اذا جاء يف احد احكام محكمة باريس ان رصحت به املحاكم الفرنسية بصحة تقييد امل

ن لهذا إذا ما تعلق االمر بتعريفات قصوى ميك اً تعهد املتلقي مبامرسة التعريفات املحددة من قبل املانح ، ال يعد ممنوع

ر أدىن االمتياز ، وذلك برشط ان يكون للمتلقي إمكانية تطبيق سع والتأمني تناسق شبكة ةفظحااجل امل االخري فرضها من

 . (822)من السعر املحدد من قبل املانح 

 الخامتة

ويف ختام هذا البحث نستنتج بان الضامنات املتعلقة باالستثامر االقتصادي هي ضامنات أتفاقية , أو ان مصدرها عقد 

االمتياز ذاته , وهذا أمر واضحة مربراته , فليس معقوالً ان يرتك املانح املتلقي يترصف بحرية بعد ان عهد أليه باملعرفة الفنية 

االرسار الصناعية أو التجارية , ومن ثم يكون املتلقي منافساً له , فيسعى اىل تضمني العقد رشوطاً تضمن  أو الخربة العملية أو

له ان ال يلحقه رضر من ذلك . وكذلك تبني لنا بان الضامنات االتفاقية هذه تغطي اغلب جوانب النشاط االقتصادي , ان 

ه اط وللخدمات او السلع املنتجة , اىل النطاق الجغرايف الذي يوزع فيمل نقل كلها , اذ تشمل مرحلة االعالن والتوزيع للنش

 املتلقي سلعه أو خدماته التي أنتجها من خالل استثامر موضوع العقد , اىل فرض اسعار محددة . 

تجاري لوتبني من خالل هذا البحث بانه , إذا كان من املصلحة ان نطأمن املانح إىل عدم ترضره من ابرام عقد االمتياز ا

وتشجيعه لالقدام عىل ذلك , فهذا ال يعني اهدار مصلحة املتلقي , لذا ينبغي اقامة نقطة توازن بني مصلحة الطرفني من 

خالل بحث مرشوعية هذه الرشوط فيام اذا كانت صحيحة أو باطلة وتبعاً ملا يفصح عنه النظام القانوين يف البلدان التي 

رشيعات خاصة , أو من خالل القواعد العامة لنظرية العقد . لذا ميكن ان تكون الرشوط عالجت عقد االمتياز التجاري يف ت

التي تقرر هذه الضامنات باطلة ملخالفتها النظام العام أو لعدم رضوريتها للامنح او للنشاط االقتصادي او عىل االقل ميكن 

 وصفها بانها رشوط تعسفية.    

وأخرياً نأمل بان يتم العمل عىل ان يكون هناك قانون عراقي خاص بعقد االمتياز التجاري , نظراً ألهمية يف الحياة 

التجارية عىل وفق النموذج املعتمد عىل املستوى الدويل بغية تشجيع املستثمرين املحليني واالجانب عىل االستثامر من 

وفري الحامية الالزمة ألطراف العقد خصوصاً املانح الذي ميلك املعرفة الفنية , خالل عقد االمتياز التجاري , والعمل عىل ت

 من خالل وضع نظام خاص يضمن له املحافظة عىل مصالحة , وعدم ترضره من إبرام عقد االمتياز التجاري .  
  

                                                           
 .  120د. لينا زكي , مصدر سابق , ص (820)

 .  295سر سيد الحدةدي , عقد الفرنشاةي , مصدر سابق , صد. ةا (821)

 المصدر السابق نفسه .   (822)
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 نحو توحيد الرقابة القضائية عىل حكم التحكيم يف القانون اإلمارايت

 

 اإلماراتي  نحو توحيد الرقابة القضائية على حكم التحكيم في القانون

 

 
 أستاذ القانون الخاص المشارك

 عضو هيئة تدريس في كلية المدينة الجامعية في عجمان

 

 ملخص البحث

، يُعّد حكم التحكيم حكامً نهائياً غري قابٍل 2018التحكيم اإلمارايت الجديد لعام استناداً إىل ما جاء يف قانون 

للطعن إال بطريق دعوى البطالن يتّم رفعها أمام املحكمة االستئنافية. كام يصدر حكم التحكيم متمتّعاً بحجية 

رباً الحصول عىل شرتط لتنفيذه جاألمر املقيض، ويكون له ذات القوة التنفيذية املقّررة للحكم القضايئ، مع ذلك يُ 

قرار املصادقة عليه من قبل املحكمة االستئنافية. هذه الرقابة القضائية املزدوجة التي مُتارس عىل حكم التحكيم 

تتعارض مع املرتكزات التي قامت عليها مؤسسة التحكيم ال سيّام الرسعة يف حّل النزاعات، كام أنها تُخالف اإلرادة 

 ف التحكيم الذين ما ارتضو التحكيم إال تجنباً للقضاء.املفرتضة ألطرا

ولذلك جاءت هذه الدراسة للمساهمة يف توحيد الرقابة القضائية عىل حكم التحكيم، من خالل بحث إمكانية 

دمج إجراء دعوى البطالن يف طلب التصديق من الناحيتني اإلجرائية واملوضوعية. فوضحنا آلية إلغاء دعوى 

ها إىل دفع بالبطالن عىل طلب أو دعوى التصديق، وعرضنا أهم النتائج القانونية التي سترتتّب عىل البطالن وتحول

ذلك. ثّم تطرقنا للسلطات املحجوبة عن املحكمة االستئنافية يف كال اإلجرائني دعوى البطالن وطلب التصديق، 

ايس ي يُفرتض أن ترتكز بشكل أسوأكّدنا عىل وجوب إسناد سلطات محكمة البطالن إىل محكمة التصديق، الت

 عىل أسباب البطالن املتعلّقة بالنظام العام الحاميئ واملطلق.

وقد خلصت الدراسة إىل مجموعة من النتائج والتوصيات التي تهدف إىل التأكيد عىل رضورة إلغاء دعوى 

 ألمر بتنفيذه.البطالن، وقرص الرقابة القضائية عىل دعوى املصادقة أو االعرتاف بحكم التحكيم وا

 

 –تصديق طلب ال –دعوى البطالن  –طرق الطعن  -القوة التنفيذية للحكم  –: حكم التحكيم الكلامت الدالة

 . النظام العام الحاميئ –النظام العام املطلق  –أسباب البطالن  -سلطات املحكمة  –املحكمة االستئنافية 
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Towards the unification of judicial control over arbitration award in UAE law 

Summary 

 Based on the new UAE arbitration law of 2018, the arbitration award is final and cannot 

be appealed except by means of a nullification case which is filed before the appellate court. The 

arbitral award shall also be issued with the authority of the ordered order. It shall have the same 

executive power as is prescribed for the judicial judgment. However, it shall be enforced for the 

purpose of obtaining the decision to be ratified by the appellate court. This dual judicial control 

exercised over the arbitral award contradicts the foundations on which the institution of 

arbitration was based, particularly the speed of dispute resolution, and it is contrary to the 

presumed will of the arbitral parties, who did not object to arbitration except to avoid the 

judiciary. 

 Therefore, this study is intended to contribute to the consolidation of judicial control over 

the arbitration award, by examining the possibility of merging the procedure of nullification in 

the application for ratification in both procedural and substantive terms. We explained the 

mechanism for canceling the nullity case and turning it into a nullification of the application or 

the claim of ratification, and we presented the most important legal consequences that will follow. 

We then referred to the authorities blocked by the appellate court in both proceedings for 

invalidity and the application for ratification. We emphasized that the powers of the invalidity 

court should be assigned to the court of ratification, which is supposed to be based primarily on 

the reasons for the invalidity of the protective and absolute public order. 

 The study concluded with a set of conclusions and recommendations aimed at emphasizing 

the necessity of canceling the nullity case and limiting the judicial control over the case of 

ratification or recognition of the arbitration award and the order to execute it. 

 

Key words: arbitral award - executive power of award - methods of appeal - nullification - 

application for ratification - appellate court - court authorities - reasons for invalidity - absolute 

public order - protectionist public order 

 

 مقدمة

، بالخصائص 2018يتمتّع حكم التحكيم يف العديد من قوانني التحكيم الوطنية ال سيّام قانون التحكيم اإلمارايت لعام 

، كام أنه يقبل 823الحكم القضايئ، فهو يحوز عىل حجية األمر املقيض ويكون نافذاً مبجرد صدورهذاتها التي يتمتّع بها 

. ويُعّد حكم التحكيم من األحكام املرُبمة التي ال تخضع ألّي 824التنفيذ جرباً بإرشاف القضاء املختّص وباستعانه القّوة العاّمة

. وعىل الرغم 825رق الطعن غري العادية كالطعن بالنقض أو التمييزطريق من طرق الطعن العادية كالطعن باالستئناف، وال ط

                                                           
 قانون التحكيم اإلماراتي. 52المادة  823

 قانون التحكيم اإلماراتي. 55المادة  824

حّل لأحمد علي السيد خليل، مدى إمكانية تعاةش التحكيم والطعن معًا، بحث مقّدم إلى مؤتمر "التحكيم التلاري الدولي: أهّم الحلول البدةلة  825

 .875، ص30/04/2008 – 28النياعات التلارةة"، أبو ظبي 



 2020 أبريـــــــــــل 27 ددـــالع                                                                                                                                                                                                                                                     مجلة القانون واألعمال الدولية

244 

من كّل هذه املزايا التي يتمتّع بها حكم التحكيم، والنظر إليه كام لو كان صادراً عن القضاء الرسمي، إال أن ذلك ال يعني 

 اعتبار أن تنفيذ الحكم جرباً، عىلأنه مبنأى عن أيّة رقابة قضائية مُتارس عليه من قبل محاكم الدولة عندما يتطلّب األمر 

حكم التحكيم يصدر باالستناد إىل اتفاق خاص بني الخصوم، وينطق به محّكم أو محّكمني معيّنني من بني أشخاص 

 .826عاديني ليست لهم صفة القايض الرسمي

إىل نوعني  -مارايت إل مبا فيها قانون التحكيم ا –وبناًء عليه، يخضع حكم التحكيم يف معظم قوانني التحكيم الوطنية 

من الرقابة القضائية، وذلك متى رفض املحكوم عليه تنفيذه طوعاً: رقابة أوىل تهدف إىل التثبّت من صّحة حكم التحكيم 

وعدم مخالفته التفاق التحكيم وإرادة األطراف عموماً، وكذلك عدم خرقه للقواعد املتعلّقة بالنظام العام، وذلك عن طريق 

. ورقابة أخرى تهدف إىل التحّقق من مراعاة حكم التحكيم للرشوط 827"دعوى بطالن حكم التحكيم"دعوى خاصة، هي 

التي وضعها القانون الوطني من أجل املصادقة عىل هذا الحكم واألمر بتنفيذه، وذلك من خالل إجراء خاص هو " طلب 

حكم التحكيم ال تحرتم إرادة أطراف التحكيم  . ونعتقد أن هذه الرقابة املزدوجة التي مُتارس عىل828تصديق حكم التحكيم"

الذين ما ارتضوا التحكيم إال لتجنّب القضاء، كام أنها تتعارض مع مبدأّي رسعة التحكيم ورسيته الذين قاما عليهام التحكيم 

 أصالً.

مطالباً ببطالن  ةولذلك نتساءل هنا: ملاذا يقوم املحكوم عليه برفع دعوى بطالن حكم التحكيم إىل املحكمة االستئنافي

الحكم، أليس من أجل الحيلولة دون تنفيذ حكم التحكيم جرباً عىل أمواله! وباملقابل، ملاذا يُقّدم املحكوم له طلب تصديق 

 -الحكم ذاته أمام املحكمة نفسها، أليس بهدف تنفيذ حكم التحكيم جرباً عىل أموال املحكوم عليه! إذن كال اإلجراءين 

مُيثاّلن منازعة واحدة جوهرها "تنفيذ حكم التحكيم"، وإن الغاية من اإلجرائني املذكورين  -التصديق  دعوى البطالن وطلب

هي أيضاً واحدة وتتمثّل يف الكشف عن موقف القضاء من تنفيذ حكم التحكيم جرباً من عدمه، فلامذا ال يتّم دمج هذين 

إجراء ّم إلغاء عىل حكم التحكيم، بحيث يتالقضائية التي مُتارس توحيد الرقابة  أليس من املمكن اإلجراءين يف إجراء واحد!

طلب  عن طريقعىل حكم التحكيم واإلبقاء عىل رقابة قضائيّة وحيدة مُتارس  ،الطعن ببطالن حكم التحكيم دعوى

 .تصديقه، وبحيث يكون توفّر أحد أسباب البطالن يف الحكم مستنداً لرفض القضاء تصديق هذا الحكم

، 829(Philippe Fouchardالحقيقة، من أوئل من نادوا بتوحيد الرقابة القضائية عىل حكم التحكيم فليب فوشارد )ويف 

وذلك ملواجهة مشكلة خضوع دعوى بطالن حكم التحكيم الدويل لدولة املقّر )الدولة التي جرى فيها التحكيم(، وخضوع 

                                                           
826 Ngouin Claih Lucien Mathieu, L'exécution des sentences arbitrales et les voies de recours, Etudes offertes au Professeur 

Joseph Issa-Sayegh, AIDD, 2006, p. 4. 

إبراهيم أحمد إبراهيم، بطالن حكم التحكيم في ضوء قانون التحكيم المصري مقارنة بالتشرةعات العربية، سلسلة ورش عمل التحكيم التلاري  827

 .21/04/2005-16مصر،  –الدولي في الوطن العربي، القاهرة 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan023999.pdf 

828 Henry Motulsky, L’exécution des sentences arbitrales étrangères, Journal du Droit International, 1963, p. 141. 

http://local.droit.ulg.ac.be/sa/rfd/doc/1964_Motulsky.pdf 

القاهرة،  –والوحدة، دار الفكر اللامعي، اإلسكندرةة مشار إليه لدى: حفيظة السيد الحداد، الرقابة القضائية على أحكام التحكيم بين االزدواجية  829

 .90، ص2000

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan023999.pdf
http://local.droit.ulg.ac.be/sa/rfd/doc/1964_Motulsky.pdf
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حصل عندما دولة التي يُطلب تنفيذ الحكم فيها(، حيث كانت املفارقة تطلب األمر بتنفيذ الحكم ذاته لقانون دولة التنفيذ )ال

يتقّرر بطالن حكم التحكيم الدويل من قبل محاكم دولة املقّر، بينام يتّم االعرتاف بالحكم ذاته، ويصدر األمر بتنفيذه من 

م الدويل حكم ببطالن حكم التحكيقبل محاكم دولة التنفيذ، وذلك عىل الرغم من الدفع أمام محاكم دولة التنفيذ بصدور 

ة دولية وحيدة يكمن يف إنشاء جهة رقابي -عىل املستوى الدويل  –يف دولة املقّر. فبالنسبة لهذا الكاتب كان الحّل املثايل 

تختّص يف مامرسة الرقابة القضائية عىل جميع أحكام التحكيم الدولية، بحيث يكون من صالحياتها دون غريها إعالن 

كم التحكيم الدويل أو االعرتاف به واألمر بتنفيذه، وعىل أن تكون قراراتها ُملزمة لجميع الدول األطراف أو بطالن ح

. أما عىل املستوى الوطني، فريى هذا الكاتب أن هناك رضورة إللغاء أي طعن بالبطالن ضد 830املنضمة التفاقية إنشائها

دة مُتارس عىل هذا النوع من أحكام التحكيم، وذلك من خالل ، واالحتفاظ برقابة قضائية وحي831حكم التحكيم الدويل

 . 832طلب األمر بالتنفيذ الذي يُقّدم إىل قضاء الدولة التي يُطلب تنفيذ حكم التحكيم الدويل عىل إقليمها

 عدد يف وقد أشار الكاتب املذكور أعاله إىل أن املقرتح الذي ينادي به وهو إلغاء دعوى البطالن، قد سبق أن تّم تبّنيه

من الدول مثل سويرسا وبلجيكا. ففي سويرسا تّم إلغاء الطعن ببطالن حكم التحكيم الدويل من خالل قواعد التحكيم 

)املواد  1987الصادر يف عام  833الدويل املنصوص عليها ضمن القانون الفيدرايل السويرسي املتعلّق بالقانون الدويل الخاص

يرسا بهذا الخصوص، حيث تّم إلغاء طريق الطعن ببطالن حكم التحكيم الدويل . ثم لحقت بلجيكا بسو834(194حتى  176

وقد كان املرّبر األبرز إللغاء الطعن  .1985836، وذلك منذ عام 835من قانون القضاء البلجييك 1718يف بلجيكا مبوجب املادة 

                                                           

Philippe Fouchard, La portée internationale de l’annulation de la sentence arbitrale dans son pays d’origine, Rev. Arb., 

1997, p. 329 et suiv. 

830 Philippe Fouchard, ibid, p. 350. 

 همع العلم أن الكاتب فليب فوشارد من كبار كتاب التحكيم في فرنسا، وةلب أن ةكون اقتراحه بإلغاء دعوى البطالن محّل اهتمام كبير ألن ل 831

في جامعة دةلون، كانت تحمل أصاًل كعنوان:  14/05/1963مؤلفات وأبحاث كثيرة في ملال التحكيم، ورسالته الدكتوراه التي ناقشها بتارةخ 

 (.L’arbitrage commercial internationalتحكيم التلاري الدولي" )"ال

832 Philippe Fouchard, La portée internationale de l’annulation de la sentence arbitrale dans son pays d’origine, op. cit., p. 

351. 

833 L’article 192/1 du loi fédérale sur le droit international privé prévoit que : « Si les deux parties n’ont ni domicile, ni 

résidence habituelle, ni établissement en Suisse, elles peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d’arbitrage 

ou un accord écrit ultérieur, exclure tout recours contre les sentences du tribunal arbitral ; elles peuvent aussi n’exclure le 

recours que pour l’un ou l’autre des motifs énumérés à l’art. 190, al. 2 ». 

834 Jan Paulsson, Arbitrage international et voies de recours : la Cour Suprême de Suède dans le sillage des solutions belge 

et helvétique, JDI 1990, p. 589. 

835 L’article 1718 du code judiciaire belge prévoit que : « Les parties peuvent, par une déclaration expresse dans la 

convention d'arbitrage ou par une convention ultérieure, exclure tout recours en annulation d'une sentence arbitrale 

lorsqu'aucune d'elles n'est soit une personne physique ayant la nationalité belge ou son domicile ou sa résidence habituelle 

en Belgique, soit une personne morale ayant en Belgique, son siège statutaire, son principal établissement ou une 

succursale ». 

836 Jean-Matthieu Jonet, La réforme du droit belge de l’arbitrage : une nouvelle transposition de la loi type de la 

commission des Nations Unies pour le droit commercial international, Yvon Blais, 2015. 
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ن حكم املقّر يف الطعن بطال  ببطالن حكم التحكيم الدويل لدى تلك الدول، يكمن يف عدم جدوى نظر القضاء يف دولة

التحكيم الدويل بينام هذا الحكم لن يُنّفذ فيها أصالً! وكذلك عدم جدوى الحكم ببطالن حكم التحكيم الدويل وإلغائه يف 

 دولة املقّر، يف حني أن هذا الحكم قد ال يكون له أثر يف دولة التنفيذ!

ديقه ى بالنسبة لحكم التحكيم الوطني، واالكتفاء بطلب تصوهنا نتساءل: هل مُيكن إلغاء طريق الطعن بالبطالن حت

واألمر بتنفيذه؟ نعتقد أن الرّد عىل هذا السؤال يجب أن يكون ايجابياً، وأن هناك إمكانية لتوحيد الرقابة القضائية التي 

ة عىل هذه الرقابمُتارس عىل حكم التحكيم الوطني والدويل عىل حّد سواء، وذلك عن طريق إلغاء دعوى البطالن وقرص 

طلب التصديق. وقد ال يلقى مقرتحنا تأييداً كبرياً من قبل الُكتّاب يف مجال التحكيم، عىل اعتبار أن الرقابة القضائية عىل 

حكم التحكيم عن طريق دعوى البطالن مُتثّل "حالً ثابتاً" يف معظم األنظمة القانونية، وفق ما تُشري إليه الدكتورة حفيظة 

ة القضائية عىل إىل قرص الرقاب -ال سيام فليب فوشارد  -اد عىل سبيل املثال، التي ترى أن دعوة بعض الفقهاء السيد الحد

حكم التحكيم عىل إجراء األمر بالتنفيذ ما هي إال مزايدة يف إطار التحكيم يصعب أن تجد لها صدًى لدى املرّشعني، ولكن 

 .837 ترشيعي قد يحدث يف املستقبلهذا ال مينع من أن تكون بداية للمطالبة بتغيري

وال شك أن تبنّي مبدأ وحدة الرقابة القضائية عىل حكم التحكيم يقتيض منح قايض التصديق السلطة ذاتها التي يتمتّع 

بها قايض البطالن يف مواجهة حكم التحكيم، ال سيام التحقق من عدم توفّر أّي سبب من أسباب البطالن، وهو ما انفرد 

من قانون التحكيم اإلمارايت. ويُستدّل من ذلك  55/2حينام ذكر ذلك رصاحًة يف نص املادة  -حقيقًة  –اإلمارايت به املرّشع 

أنه يف حال قرص الرقابة القضائية عىل إجراء تصديق حكم التحكيم واألمر بتنفيذه، ال بّد أن تتوىل محكمة التصديق مهمة 

البطالن، فإن ثبت لها ذلك قضت بتأييد حكم التحكيم، وقبلت تصديقه التحقق من خلّو الحكم من أّي سبب من أسباب 

وأمرت بتنفيذه، أما إن ثبت لها العكس بأن كان حكم التحكيم مشوب بأحد أسباب البطالن، فعندها تُقّرر بطالن حكم 

 التحكيم وترفض تصديقه. 

حكم التحكيم يحوز حجيّة األمر املقيض، وقضت من قانون التحكيم اإلمارايت أن  52: تقّرر يف املادة إشكالية البحث

من القانون املذكور بأن هذا الحكم ال يقبل االعرتاض أو الطعن إال عن طريق دعوى البطالن التي يجب أن يستند  53املادة 

اق سلطة طفيها املحكوم عليه إىل أحد أسباب البطالن التي تّم ذكرها املادة ذاتها عىل سبيل الحرص، ويُفهم من ذلك أن ن

الرقابة القضائية ملحكمة البطالن تنحرص يف أسباب البطالن املعّددة يف القانون. وبخصوص طلب تصديق حكم التحكيم، 

من قانون التحكيم اإلمارايت بأنه يجب عىل رئيس املحكمة االستئنافية أو من يندبه من قضاتها املوافقة  55/2تنص املادة 

متى ثبت له عدم توفّر أّي سبب من أسباب بطالن حكم التحكيم. ولطاملا أّن نطاق الرقابة  عىل الطلب واألمر بتنفيذ الحكم

القضائية يف دعوى بطالن حكم التحكيم وطلب تصديقه واحد، فلامذا هذه الرقابة املزدوجة عىل حكم التحكيم! أال تتعارض 

 هذه الرقابة املزدوجة مع رضورات رسعة التحكيم ورسيّته!

ا تقّدم، نتساءل: هل مُيكن دمج إجراء دعوى البطالن يف إجراء طلب التصديق )املبحث األول(؟ وهل من بناًء عىل م

 املُمكن دمج سلطات محكمة البطالن ضمن سلطات محكمة التصديق )املبحث الثاين(؟

                                                           
 .134حفيظة السيد الحداد، الرقابة القضائية على أحكام التحكيم بين االزدواجية والوحدة، مرجع سابق، ص 837
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 املبحث األول: إمكانية دمج إجراء دعوى البطالن يف طلب التصديق

من قانون التحكيم اإلمارايت، يجب عىل املحكوم عليه إذا ما أراد االعرتاض عىل  53استناداً إىل ما جاء يف املادة 

حكم التحكيم أن يرفع دعوى بطالن هذا الحكم إىل املحكمة االستئنافية، وأن يُثبت توفّر أحد أسباب البطالن املنصوص 

وبخصوص تصديق حكم التحكيم،  .838عليها يف املادة املذكورة حتى يستطيع الحصول عىل حكم قضايئ ببطالن الحكم

من القانون املذكور بأنه يجب عىل املحكوم له الراغب يف تنفيذ الحكم التقّدم بطلب املصادقة عليه واألمر  55قضت املادة 

 سبتنفيذه إىل رئيس املحكمة االستئنافية، عىل أن يُرفق به عدداً من األوراق املحّددة يف املادة املذكورة، ومن ثّم ينظر رئي

املحكمة يف الطلب، فإذا وجد حكم التحكيم مستوفياً لجميع الرشوط القانونية وال يشوبه أّي سبب من أسباب البطالن، قّرر 

 .839املصادقة عىل الحكم وأمر بتنفيذه

ومبا أن اقرتاحنا الرئيس يف هذا البحث ينصّب عىل توحيد الرقابة القضائية عىل حكم التحكيم من خالل قرص هذه 

ة عىل إجراء تصديق حكم التحكيم، فإننا سنعرض فيام ييل تصّورنا آللية دمج إجراء دعوى البطالن يف إجراء طلب الرقاب

 التصديق )املطلب األول(، ومن ثّم نبنّي النتائج القانونية املتوقّعة من هذا الدمج اإلجرايئ )املطلب الثاين(.

 التصديقاملطلب األول: آلية دمج إجراء دعوى البطالن يف طلب 

إن تصّور تنفيذ اقرتاحنا املتمثل يف دمج إجراء دعوى بطالن حكم التحكيم يف إجراء طلب تصديقه ليس باألمر 

السهل، مع ذلك هناك أمور من شأنها تسهيل تنفيذ هذا املقرتح عىل أرض الواقع، ال سّيام وحدة املرجع القضايئ املختّص 

ق ديقه، ونقصد هنا املحكمة االستئنافية االتحادية أو املحلية التي اتفللنظر يف دعوى بطالن حكم التحكيم وطلب تص

بداللة املادة األوىل من قانون  55/1و 53/1عليها األطراف أو جرى ضمن دائرة اختصاصها التحكيم، وهو ما تؤكّده املادتني 

انية تصديقه، يتطلّب بحث إمك التحكيم اإلمارايت. والحقيقة أن دمج إجراء دعوى بطالن حكم التحكيم يف إجراء طلب

إلغاء الدعوى املذكورة وتحويلها إىل شكل دفع يدفع به املحكوم عليه رافض التنفيذ الطوعي للحكم عند تقديم طلب تصديق 

هذا الحكم من قبل املحكوم له )أوالً(، عىل أن يتحّول شكل تقديم هذا الطلب من عريضة إىل طلب يُقّدم وفق اإلجراءات 

 للدعوى )ثانياً(.املعتادة 

 إلغاء دعوى البطالن وقرصها عىل دفع يف دعوى التصديق -أوالً 

تُثري دعوى بطالن حكم التحكيم العديد من اإلشكاليات: فمن ناحية أوىل، يُطرح بشأنها السؤال التايل: هل تُعّد 

الفقهاء إىل الدعوى التي دعوى بطالن حكم التحكيم حقاً دعوى أم هي طعن ضّد حكم؟ يف الواقع، ينظر العديد من 

يرفعها املحكوم عليه مطالباً فيها ببطالن حكم التحكم، عىل أنها دعوى مبتدأة تُرفع وفق اإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى 

؟! وكيف هي 841، ولكننا نتساءل: كيف هي دعوى مبتدأة وتُرفع مبارشًة أمام املحكمة االستئنافية840أمام املحكمة املختصة

                                                           
 .284، ص2007مصر،  –عيد محمد القصاص، حكم التحكيم: دراسة تحليلية في قانون التحكيم المصري والمقارن، دار النهضة العربية، القاهرة  838

 .10/12/2005، تارةخ 2005لسنة  225عن تلاري رقم انظر بهذا المعنى: تمييي دبي، ط 839

؛ حفيظة السيد الحداد، 101، ص1997مصر،  –أحمد شرف الدةن، سلطة القاضي المصري إزاء أحكام التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة  840

؛ إبراهيم أحمد 92، ص1997مصر،  –ي، اإلسكندرةة الطعن بالبطالن على أحكام التحكيم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولية، دار الفكر اللامع

 .4، ص2010، 2مصر، ط –إبراهيم، التحكيم الدولي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة 

 بداللة المادة األولى من قانون التحكيم اإلماراتي. 53/1المادة  841
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لك املحكمة الناظرة فيها سلطة نرش النزاع موضوع الدعوى بكل طلباته ودفوعه وأدلته؟! ولهذا، يرى البعض دعوى وال مت

ـ "دعوى البطالن" هو أنها "طعن"، وليس كام يُوحي اسمها بأنها دعوى مبتدأة –ونحن نؤيدهم  –  .842بأن التكييف الصحيح ل

طعن ضّد حكم التحكيم، فهل هي طريق طعن  -حقيقّة  -وإذا كان يُطلق عىل دعوى البطالن مجازاً دعوى، وهي 

عادي أم غري عادي؟ بالرجوع إىل نصوص قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت، نجد أنها نظّمت طرق الطعن يف األحكام 

ية من القانون املذكور، وهي إما طرق طعن عادية كاالسئناف، أو طرق طعن غري عاد 188حتى  150القضائية يف املواد 

. أما دعوى البطالن فليس لها أّي ذكر ضمن طرق الطعن التي نظّمها املرّشع اإلمارايت 843كالطعن بالنقض واعرتاض الغري

وى البطالن اعتبار دع –برأينا  –يف قانون اإلجراءات املدنية، ال ضمن طرق الطعن العادية وال غري العادية! ولهذا، ال مُيكن 

دية، هي طريق طعن غري مألوف، ودخيلة عىل التنظيم القانوين لطرق الطعن يف األحكام ال طريق طعن عادية وال غري عا

 القضائية، فلامذا ال يتّم رصف النظر عنها!

ومن ناحية أخرى، إن إقرار قانون التحكيم اإلمارايت باعتبار حكم التحكيم حكم مربم غري خاضع ألّي طريق من طرق 

اخضاع حكم التحكيم لطريق طعن خاصة استثنائية هي "دعوى البطالن"، يتضمن يف الطعن، ثم الرتاجع عن هذا املبدأ و 

عدم احرتام لإلرادة املفرتضة لألطراف الذين ما لجؤوا للتحكيم إال لتجنب القضاء بكل محاسنه ومساوئه.  -برأينا  –ثناياه 

دة النظر يف دعوى البطالن، إن مل نقل إلغاءها يُحتّم علينا إعا 844ولذلك نعتقد أن احرتام اإلرادة املفرتضة ألطراف التحكيم

 نهائياً! 

فاإلرادة املفرتضة ألطراف التحكيم تلعب دوراً هاماً وفّعاالً يف عملية التحكيم، وهذا الدور ُمعرتٌف به يف جميع 

حجية حكم التحكيم، ب الترشيعات الوطنية واالتفاقيات الدولية املتعلّقة بالتحكيم. وإن احرتام هذه اإلرادة يقتيض االعرتاف

وعدم قابليته للطعن بأّي طريق من طرق الطعن العادية أو غري العادية، وال حتى االستثنائية أو غري املألوفة، ونقصد بذلك 

عىل أنها  أن يُنظر إىل هذه املخالفة –باعتقادنا  –دعوى البطالن. ويف حال كان حكم التحكيم مخالفاً للنظام العام، قيجب 

نفيذ حكم التحكيم الوطني والدويل عىل حّد سواء. وتأكيداً عىل ذلك، ذكرت املحكمة االتحادية يف أحد أحكامها مانٌع لت

بأنه: "يقترص دور املحكمة )محكمة التصديق( عىل التثبت من أنه ال يوجد مانع من تنفيذ قرار املحكم، وذلك باستيفائه 

خصومة، وعدم معارضته لحكم آخر سبق صدوره بني نفس الخصوم ويف ذات مقوماته الشكلية، ورعايته ملبدأ املواجهة يف ال

 .845املوضوع، وأن املوضوع الذي فصل فيه ال يتعارض مع النظام العام واآلداب"

وبناًء عىل ما تقّدم، سيكون من املنطق أن نقرتح إلغاء دعوى بطالن حكم التحكيم، وقرص الرقابة القضائية التي يجب 

م التحكيم عىل إجراء تصديق الحكم، عىل أن يكون البديل عن تلك الدعوى دفع ببطالن حكم أن مُتارس عىل حك

التحكيم، يدفع به املحكوم عليه عند تقديم املحكوم له طلباً أو دعوى بتصديق حكم التحكيم واألمر بتنفيذه. وما يُؤكّد 

                                                           
؛ أحمد علي السيد خليل، مدى إمكانية 366، ص1997مصر،  –قاهرة علي سالم إبراهيم، والةة القضاء على التحكيم، دار النهضة العربية، ال 842

 .889تعاةش التحكيم والطعن معًا، مرجع سابق، ص

، 2008، 2اإلمارات العربية المتحدة، ط  –أحمد صدقي محمود، قواعد المرافعات في دولة اإلمارات العربية المتحدة، مكتبة اللامعة، الشارقة  843

 وما بعد. 369ص

 .86ذا المعنى: حفيظة السيد الحداد، الرقابة القضائية على أحكام التحكيم بين االزدواجية والوحدة، مرجع سابق، صانظر به 844

 .08/06/2003، تارةخ 25لسنة  92االتحادةة العليا، طعن رقم  845
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وى ن ببطالن حكم التحكيم مُيكن أن يتّم عن طريق دعإمكانية تطبيق هذا املقرتح، إقرار املرّشع اإلمارايت ذاته بأن الطع

بطالن يرفعها املحكوم عليها إىل املحكمة االستئنافية، أو عن طريق دفع يتقّدم به هذا األخري عندما يتّم إعالنه بطلب 

: "ال يُقبل من قانون التحكيم اإلمارايت 53/1املحكوم له تصديق حكم التحكيم إىل املحكمة ذاتها، حيث جاء يف املادة 

االعرتاض عىل حكم التحكيم إال مبوجب رفع دعوى بطالن إىل املحكمة )االستئنافية( أو أثناء نظر طلب املصادقة عىل 

 الحكم...".

 تقديم طلب التصديق عىل شكل دعوى بدالً من عريضة -ثانياً 

حكم التحكيم إىل املحكمة من قانون التحكيم اإلمارايت بوجوب أن يتّم رفع دعوى بطالن  53/1تقيض املادة 

من القانون املذكور بخصوص تقديم طلب تصديق حكم التحكيم بأنه يجب أن  55/1االستئنافية، بينام جاء النص يف املادة 

يُقّدم إىل رئيس املحكمة االستئنافية، فهل معنى ذلك أن تقديم طلب التصديق يُفرتض أن يتّم وفق اإلجراءات املعتادة 

من قانون  142حتى  140مبوجب اإلجراءات الخاصة باألوامر عىل عرائض املنصوص عليها يف املواد  لرفع الدعوى، أم

من قانون التحكيم اإلمارايت الستنتجنا أن  55/1اإلجراءات املدنية اإلمارايت؟ يف الحقيقة، لو دقّقنا جيداً يف نص املادة 

 عوى، وذلك لألسباب التالية:طلب تصديق حكم التحكيم يجب يُقّدم عىل شكل عريضة وليس د

من قانون التحكيم اإلمارايت رصاحًة بأن طلب تصديق حكم التحكيم يجب أن يُقّدم إىل رئيس  55/1ذكرت املادة  -1

من قانون اإلجراءات  140/1املحكمة االستئنافية وليس إىل املحكمة االستئنافية، وهو ما يتوافق مع منطوق املادة 

تقيض بوجوب تقديم العريضة إىل القايض إذا كانت املحكمة ُمؤلّفة من قايض فرد، أو إىل املدنية اإلمارايت التي 

 رئيس املحكمة إذا كانت تضّم أكرث من قايض، وهو حال املحكمة االستئنافية.

من قانون التحكيم اإلمارايت، يصدر األمر باملصادقة عىل حكم التحكيم عن رئيس  55/2بحسب ما جاء يف املادة  -2

مة االستئنافية أو من يندبه من قضاتها، وهذا يعني أن املصادقة ال تصدر ضمن حكم قضايئ تنطق به املحكمة املحك

االستئنافية بكامل هيئتها، ونتيجة مداولة بني أعضائها، وبعد عقد جلسات محاكمة رسمية، وال شّك أن هذا األمر 

اإلمارايت التي تقيض بوجوب صدور األمر عن القايض  من قانون اإلجراءات املدنية 140/2يتوافق مع مضمون املادة 

 أو رئيس الدائرة حسب األحوال.

من قانون التحكيم اإلمارايت، يقبل قرار املحكمة الصادر باألمر بتنفيذ حكم التحكيم أو برفض  57استناداً إىل املادة  -3

من قانون اإلجراءات املدنية  141م املادة تنفيذه التظلّم أمام املحكمة ذاتها التي أصدرته، وهذا األمر ينسجم مع حك

اإلمارايت، التي تقيض بجواز التظلّم من األمر عىل عريضة الصادر عن املحكمة املختّصة، سواء صدر األمر باإليجاب 

 .846أو الرفض

                                                           
ولو طرحنا السؤال حول ما إذا كان الحكم الصادر في التظلم من أمر المحكمة االستئنافية بخصوص المصادقة على حكم التحكيم، أةصدر  846

جدنا أن قطعيًا أم ةقبل الطعن؟ في الحقيقة، سكت قانون التحكيم عن هذه المسألة، ولو ُعّدنا إلى أحكام قانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي لو

منه تقضي باعتبار الحكم الذي ةصدر في التظلم من أمر سواء كان بتأةيد األمر أو تعدةله أو إلغائه، قاباًل للطعن بطرق الطعن  141/4مادة ال

م، كيحالعادةة، أي قاباًل للطعن باالستئناف، وهذا ما ال ُةمكن أن ةنطبق على الحكم في التظلم من األمر الصادر بخصوص المصادقة على حكم الت

 ألنه ةصدر عن المحكمة االستئنافية وليس المحكمة اإلبتدائية، ولذلك ُنرجح أن ةكون الحكم المذكور غير قابٍل ألّي طرةق من طرق الطعن.
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عىل الرغم مام تقدم، نرى أن تقديم طلب تصديق حكم التحكيم عىل شكل عريضة هو محل انتقاد، فلو رجعنا إىل 

من قانون التحكيم اإلمارايت نجد أنها تقيض بأنه يجب عىل رئيس املحكمة االستئنافية عند طلب تصديق حكم  55/2ملادة ا

التحكيم إليه أن يأمر باملصادقة عىل الحكم وتنفيذه "ما مل يجد أن هناك سبباً أو أكرث من أسباب بطالن حكم التحكيم 

( من هذا القانون"، وبالطبع املقصود بالحاالت املنوه عنها 53( من املادة )1 البند )بناًء عىل إثبات أي من الحاالت الواردة يف

هنا أسباب البطالن املعددة يف القانون عىل سبيل الحرص. وهنا نتساءل: كيف لرئيس املحكمة االستئنافية أو من يندبه من 

دون بقية أعضاء هيئة املحكمة، ودون عقد قضاتها وحده أن يتحقق من إثبات أحد أسباب بطالن حكم التحكيم وحده، 

جلسات محاكمة رسمية! وباملقابل، أسباب بطالن حكم التحكيم ذاتها عندما تكون موضوع دعوى بطالن حكم التحكيم، 

 فإن املحكمة االستئنافية تنظر فيها بكامل هيئتها! أليس يف هذا األمر تناقض كبري! 

حكم التحكيم عن طريق دعوى تُنظر عىل وجه الرسعة، وهناك الكثري من ولذلك جاء اقرتاحنا بأن يتم طلب تصديق 

 النقاط التي تدعم هذا االقرتاح، ومن ذلك نذكر:

ال يستوي اقرتاحنا يف إلغاء دعوى البطالن وقرص الرقابة القضائية التي مُتارس عىل حكم التحكيم إال بتحويل شكل  -1

فقط مُيكن للمحكمة االستئنافية بكامل هيئتها متحيص حكم  إجراء تصديق الحكم من عريضة إىل دعوى، فحينها

التحكيم جيداً، وإتاحة الفرصة للمدعى عليه بتقديم دفوعه وإثبات مزاعمه، والتحقق من خلو الحكم من جميع أسباب 

 البطالن املنصوص عليها يف القانون.

اداً ألحكام أن يُقّدم عىل شكل دعوى استن يف حال كان حكم التحكيم املطلوب تنفيذه أجنبياً فإن طلب تصديقه يجب -2

من القانون املذكور بأن طلب األمر بتنفيذ  236و 235، حيث تقّرر يف املادتني 1992قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت لعام 

وما من  ،حكم التحكيم األجنبي يُقّدم إىل املحكمة املختصة )املحكمة اإلبتدائية( وفق األوضاع املعتادة لرفع الدعوى

 شّك يف أن اقرتاحنا سيساهم يف توحيد شكل طلب تصديق أو االعرتاف بحكم التحكيم الوطني واألجنبي.

املتعلّقة باالعرتاف بأحكام التحكيم األجنبية وتنفيذها يف مادتها الثالثة تحديداً، عىل  1958تُؤكّد اتفاقية نيويورك لعام  -3

رتاف بحكم التحكيم األجنبي وتنفيذه من تلك التي ترسي عىل حكم عدم جواز فرض رشوط أشد أو رسوم أعىل لالع

التحكيم الوطني، األمر الذي يُحتّم عىل املرّشع اإلمارايت توحيد معاملة أحكام التحكيم الوطنية واألجنبية، وذلك بأن 

 يتّم إقرار طلب تصديق كال النوعني من األحكام عىل شكل دعوى.

قّدم طلب تصديق حكم التحكيم باإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى إىل املحكمة إذن من وجهة نظرنا، يجب أن يُ 

االستئنافية، وبعد تقديم طلب تصديق الحكم وإعالن املحكوم عليه بالطلب، يكون بإمكان هذا األخري الدفع ببطالن حكم 

بوت أن الحكم ه النظام العام، وذلك لثالتحكيم، والطلب إىل املحكمة املذكورة بإصدار القرار برفض املصادقة عليه ملخالفت

من قانون  140/2ساعة" التي فرضتها املادة  24مشوب بأحد أسباب البطالن املعددة يف القانون. وعىل اعتبار أن مّدة "

، ال تكفي مطلقاً للبّت يف طلب تصديق 847اإلجراءات املدنية عىل القايض الذي يتوىل البت يف العريضة التي تُقّدم إليه

                                                           
تنص المادة المذكورة: "وةصدر القاضي أو رئيس الدائرة حسب األحوال أمره كتابًة على إحدى نسختي العرةضة في اليوم التالي لتقدةمها  847

 ى األكثر، وال ةليم ذكر األسباب التي ُبنَي عليها األمر إال إذا كان مخالفًا ألمر سبق صدوره...".عل
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ىل إلزام أن ينص رصاحًة ع –برأينا  –التحكيم إذا بقي يُقّدم عىل شكل عريضة، لذلك يجب عىل املرّشع اإلمارايت  حكم

املحكمة االستئنافية املرفوع إليها دعوى تصديق حكم التحكيم بأن تحكم يف هذه الدعوى عىل وجه الرسعة خالل مّدة 

وذلك مراعاًة لرضورات الرسعة يف حسم النزاعات كأحد أهم املرتكزات  محّددة، ولتكن هذه املّدة تسعني يوماً كحد أقىص،

 .848التي تقوم عليها مؤسسة التحكيم

 املطلب الثاين: نتائج دمج إجراء دعوى البطالن يف طلب التصديق

يف حال تبني مقرتحنا املتمثل يف إلغاء دعوى بطالن حكم التحكيم، وقرص الرقابة القضائية املامرسة عىل حكم 

لتحكيم عىل دعوى تصديق أو تأييد حكم التحكيم وتنفيذه، فإن ذلك يستتبع رفع الحرج يف كثري من األمور التي تتعارض ا

مع أسس التحكيم ومبادئه. مبعنى آخر، إن دمج إجراء دعوى البطالن يف دعوى تصديق حكم التحكيم سينجم عنه نتائج 

الحاجة لطلب وقف تنفيذ حكم التحكيم يف دعوى البطالن أو أثناء كثرية إيجابية لصالح مؤسسة التحكيم، أهمها: عدم 

 سري إجراءاتها )أوالً(، وكذلك عدم جدوى التنازل عن حق رفع الدعوى املذكورة )ثانياً(.

 عدم الحاجة لطلب وقف تنفيذ حكم التحكيم -أوالً 

 أن التحكيم وقف تنفيذ الحكم أم ال، وال شّك يُثار السؤال كثرياً حول ما إذا كان يرتتب عىل رفع دعوى بطالن حكم 

القول بهذا األثر لدعوى البطالن يعني مساعدة املحكوم عليه يف املامطلة يف تنفيذ حكم التحكيم من خالل اتخاذ هذه 

الدعوى كوسيلة لتحقيق هذه الغاية، وذلك حتى ولو مل يكن مثّة سبب من أسباب البطالن يشوب الحكم. ولطاملا كان 

هو قبلة املرّشعني الوطنيني عندما تنشأ لديهم اإلرادة  2006املعّدل لعام  1985ن األونسيرتال النموذجي للتحكيم لعام قانو 

يف تحديث قواعد التحكيم الوطنية، فإنه من املهم التعرّف عىل موقف القانون املذكور من مسألة وقف تنفيذ حكم التحكيم، 

ة مفادها أن رفع دعوى بطالن حكم التحكيم ال يُوقف تنفيذه، ومع ذلك يجوز والذي يتلخص يف أنه تبنّى قاعدة عام

 .849للمحكمة الناظرة يف الدعوى أن تُقّرر وقف تنفيذ الحكم ملّدة محّددة إذا رأت أن األمر يقتيض ذلك وطلبه أحد األطراف

فبالرجوع إىل قواعد  التحكيم الوطنية، هذا املوقف الترشيعي لألونسيرتال تّم تبنيه حرفياً يف العديد من قوانني وقواعد

حكيم خالل نجد أنها ال تُجيز األمر بتنفيذ حكم الت -عىل سبيل املثال  –التحكيم التي تضّمنها قانون اإلجراءات الفرنيس 

م. كمّدة مامرسة حق رفع دعوى بطالن أو إلغاء حكم التحكيم، وباملقابل ال يرتتّب عىل رفع دعوى اإللغاء وقف تنفيذ الح

وعىل الرغم من ذلك، يجوز للمحكمة املختصة اتّخاذ القرار بوقف تنفيذ حكم التحكيم ملّدة محّددة بناًء عىل طلب الطرف 

من القانون املذكور. وكذلك األمر بالنسبة ملعظم قوانني التحكيم العربية  1497و 1496صاحب املصلحة، هذا ما أكّدته املادتني 

، حيث تم تبنّي موقفاً قانونياً موحداً من مسألة وقف تنفيذ حكم التحكيم، 851والسوري 850رصيال سيام قانون التحكيم امل

                                                           
مع العلم أن قانون اإلجراءات المدنية سبق أن فرض مثل هذا االلتيام على المحكمة الناظرة في دعوى مخاصمة القضاة على سبيل المثال،  848

المدنية اإلماراتي: "تحكم المحكمة على وجه السرعة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وقبولها،  من قانون اإلجراءات 199حيث تنص المادة 

ذا إ وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي أو عضو النيابة المخاصم حسب األحوال بنفسه أو بوكيل من رجال القضاء، وأقوال النيابة العامة

 تدخلت في الدعوى".

 .2006المعدل لعام  1985األونسيترال النموذجي للتحكيم قانون  35/2المادة  849

 .1994قانون التحكيم المصري  58/1و 57المادتين  850

 .2008قانون التحكيم السوري  56/1و 55المادتين  851
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فتقّرر فيها عدم جواز األمر بتنفيذ حكم التحكيم قبل انقضاء ميعاد رفع دعوى البطالن، وعدم وقف تنفيذ حكم التحكيم 

بطالن بوقف تنفيذ الحكم بناًء عىل طلب مدعي الملجرّد رفع دعوى بطالن بشأنه، مع ذلك يجوز للمحكمة املختصة أن تأمر 

 متى كان طلبه مبنياً عىل أسباب جدية.

وفيام يخص موقف قانون التحكيم اإلمارايت من مسألة وقف تنفيذ حكم التحكيم فإنه يقرتب كثرياً من موقف قانون 

انني التحكيم الوطنية، حيث إن القاعدة ، وكذلك من مواقف العديد من قو 2006األونسريال النموذجي للتحكيم املعّدل لعام 

 العامة فيه تقول: 

"الطعن ببطالن حكم التحكيم ال يُوقف تنفيذ الحكم"، مع ذلك سمح هذا القانون ملّدعي البطالن بالتقدم بطلب وقف 

عوى البطالن دتنفيذ الحكم يف دعوى البطالن أو أثناء النظر يف هذه الدعوى، وأجاز للمحكمة االستئنافية الناظرة يف 

من  56/1إجابة طلب وقف تنفيذ الحكم متى ثبت لها أن الطلب يستند إىل أسباب جّدية. وتأكيداً عىل ذلك، جاء يف املادة 

قانون التحكيم اإلمارايت: "ال يرتتّب عىل رفع دعوى بطالن حكم التحكيم وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة 

حكيم أن تأمر بوقف التنفيذ بناًء عىل طلب أحد األطراف إذا كان الطلب مبنياً عىل أسباب التي تنظر دعوى بطالن حكم الت

 جّدية".

من قانون التحكيم اإلمارايت بأنه يجب عىل املحكمة االستئنافية أن تفصل يف طلب وقف تنفيذ  56/2وتقيض املادة 

من القانون  56/3فيه. وطبقاً ملا جاء يف املادة  حكم التحكيم خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ أول جلسة محّددة للنظر

املذكور يجوز للمحكمة االستئنافية يف حال إجابة طلب وقف التنفيذ، أن تأمر طالب الوقف بتقديم كفالة أو ضامن مايل. 

ات املحكمة ذ وسواء صدر القرار عن املحكمة املذكورة بإجابة الطلب أو رفضه، يجوز لصاحب املصلحة التظلّم من القرار أمام

 يوماً من اليوم التايل إلعالن القرار. 30خالل 

 وهنا نتساءل: ملاذا كل هذا التعقيد يف اإلجراءات؟ 

أليس من شأن تلك األحكام مساعدة املحكوم عليه للمامطلة يف تنفيذ حكم التحكيم! أال تتعارض هذه األحكام مع 

ألطرافه! ولهذا لو وحّدنا اإلجراءات، وحرصنا الرقابة القضائية التي رضورات الرسعة يف التحكيم، ومع اإلرادة املفرتاضة 

مُتارس عىل حكم التحكيم يف إجراء وحيد هو دعوى تصديق أو االعرتاف بالحكم، ملا احتجنا أصالً لطلب وقف تنفيذ حكم 

جرباً، واإلجراء  متهيداً لتنفيذه التحكيم، وخاّصة أن املوضوع املثار أمام القضاء واحد هو تصديق أو االعرتاف بحكم التحكيم

واحد هو دعوى تصديق أو االعرتاف بحكم التحكيم، والجهة القضائية املختصة واحدة هي املحكمة االستئنافية االتحادية 

 أو املحلية املراد التنفيذ يف دائرتها.

 عدم جدوى التنازل عن دعوى بطالن حكم التحكيم -ثانياً 

مدى جواز التنازل عن حق رفع دعوى بطالن حكم التحكيم قبل صدور حكم التحكيم أو كثرياً ما يُطرح السؤال عن 

مل يتطرّق لهذه املسألة، وإذا ُعّدنا إىل نصوص  2006بعده، والحقيقة أن قانون األنسيرتال النموذجي للتحكيم املعّدل لعام 

يم، ولكن وى املذكورة حتى قبل صدور حكم التحكقوانني التحكيم الوطنية لوجدنا أن بعضها يُجيز التنازل عن حق رفع الدع
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هذه القوانني تحرص الحق يف مثل هذا التنازل باألشخاص الذين ليس لهم موطن أو محل إقامة يف الدولة املعنية، ومن 

 .854والقانون التونيس 853والقانون السويدي 852أمثلة هذه القوانني: القانون السويرسي

الفرنيس نجد أنه فرّق يف املعاملة بني حكم التحكيم الوطني وحكم التحكيم وإذا ما تساءلنا عن موقف القانون 

األجنبي، حيث تقّرر فيه حظر التنازل عن حق رفع دعوى بطالن حكم التحكيم الوطني سواء حصل هذا التنازل قبل صدور 

 التي قضت بأن كل حكم تحكيم من قانون اإلجراءات املدنية الفرنيس 1491الحكم أو بعده، وهذا ما يُستدّل من نص املادة 

. وباملقابل، أجاز القانون املذكور 855وطني يقبل الطعن عن طريق دعوى البطالن، وال يُعتّد بأي اتفاق أو رشط مخالف

لألطراف االتفاق عىل التنازل عن حق رفع دعوى بطالن حكم التحكيم عندما يتعلق األمر بحكم تحكيم دويل، حيث 

ون اإلجراءات املدنية الفرنيس عىل أنه يجوز ألطراف التحكيم االتفاق يف أي لحظة عىل التنازل من قان 1522نصت املادة 

 .856رصاحًة عن الطعن ببطالن حكم التحكيم الدويل

وهناك قوانني تحكيم وطنية أخرى حظرت التنازل عن دعوى البطالن قبل صدور حكم التحكيم فقط، واعترب هذا 

ته النظام العام، ذلك أن القول بغري ذلك يعني التنازل عن حق الطعن عن أخطاء غري متوقّعة التنازل لو حصل باطالً ملخالف

. ومبفهوم املخالفة يكون هذا األمر جائزاً بعد صدور الحكم، وذلك عمالً باملبدأ القائل: "ال يجوز 857قد يتخلّلها حكم التحكيم

 859والقانون السوري 858التي تبنّت هذا االتجاه القانون املرصي النزول عن الحق قبل نشوئه، ويجوز بعد ذلك". ومن القوانني

من قانون التحكيم اإلمارايت: "ال يحول دون قبول دعوى  54/5وكذلك القانون اإلماريت. وتأكيداً عىل ذلك، تنص املادة 

ن طلب بطالن نازل عالبطالن تنازل مّدعي البطالن عن حقه يف رفعها قبل صدور حكم التحكيم". وبالطبع، ال يُعتّد بالت

حكم التحكيم إال إذا جاء رصيحاً وجازماً يف الداللة عىل التنازل، مع ذلك يُؤخذ بالتنازل الضمني عن البطالن، الذي مُيكن 

، أو انقضاء ميعاد دعوى البطالن دون اتّخاذ أّي 860استنباطه من قيام املحكوم عليه بتنفيذ ما قىض به حكم التحكيم طوعاً 

 إجراء.

ماذا لو اعرتى حكم التحكيم مخالفة للنظام العام الذي يرعى املصلحة العامة، ووقّع املحكوم عليه تنازل عن ولكن 

طلب البطالن، فهل يتحّصن هذا الحكم من البطالن، وبالتايل يجب عىل املحكمة االستئنافية املوافقة عىل طلب تصديقه 

                                                           
البطالن في اتفاق  . مع العلم أن المادة المذكورة أجازت التنازل عن دعوى2019القانون الدولي الخاص الفيدرالي السوةسري  192/1المادة  852

 التحكيم وقبل صدور حكم التحكيم، وذلك فقط بالنسبة للمحتكمين الذةن ليس لهم موطن أو محل إقامة أو مؤسسة أعمال في سوةسرا.

 .1999قانون التحكيم السوةدي  51المادة  853

 .1993قانون التحكيم التونسي  78/6المادة  854

855 L’article 1491 du Code de procédure civil prévoit que : « La sentence peut toujours faire l’objet d’un recours en 

annulation… Toute stipulation contraire est réputée non écrite ». 

856 L’article 1522 du Code de procédure civil prévoit que : « Par convention spéciale, les parties peuvent à tout moment 

renoncer expressément au recours en annulation ». 

 .118حفيظة السيد الحداد، الرقابة القضائية على أحكام التحكيم بين االزدواجية والوحدة، مرجع سابق، ص 857

 .1994قانون التحكيم المصري  54/1المادة  858

 .2008قانون التحكيم السوري  51/1المادة  859

 .01/06/2008، تارةخ 2008لسنة  121ني رقم تمييي دبي، طعن مد 860
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ب كيم الذي يتحّصن من البطالن يف حال تنازل املحكوم عليه عن طلواألمر بتنفيذه؟ ال نعتقد ذلك. وبرأينا أن حكم التح

البطالن، هو فقط ذاك الحكم الخايل من أيّة مخالفة للنظام العام، أو الذي يتضّمن مخالفة للنظام العام ولكنها ترعى 

لتحكيم ذا تضّمن حكم ااملصالح الفردية الخاصة، كعدم صحة اإلعالن وعدم مامرسة حقوق الدفاع وغري ذلك. وباملقابل، إ 

مخالفة للنظام العام املتعلّقة باملصلحة العامة، كالحكم الذي يقيض يف نزاع حول ديون ناشئة عن تجارة مخدرات عىل 

 سبيل املثال، فإن هذا الحكم ال يتحّصن مطلقاً من البطالن، ويبقى غري قابٍل للتصديق واألمر بتنفيذه.

املرّشع الفرنيس بخصوص حكم التحكيم الوطني وتعميمه عىل جميع أحكام وخالصة القول، نحن مع تبنّي موقف 

التحكيم الوطنية والدولية، واملتمثل يف تقرير بطالن أي اتفاق أو إقرار بالتنازل عن حق رفع دعوى البطالن، سواء حصل 

بط معظمها البطالن التي يرت تحصني هذا الحكم من أسباب -برأينا  –ذلك قبل صدور حكم التحكيم أم بعده، ألنه ال يجوز 

إن مل يكن جلّها بالنظام العام، كل ذلك يف حال تم االحتفاظ بإجراء دعوى البطالن. أما لو تّم تبنّي مقرتحنا املتمثل يف 

إلغاء دعوى بطالن حكم التحكيم، وتحّولت مسألة إثارة أسباب بطالن الحكم إىل دفع يُقّدم رداً عىل دعوى تصديق حكم 

فلن يكون هناك حاجة لتقرير أحكام خاصة بالتنازل عن دعوى البطالن، ولحسمنا الجدال حول جواز التنازل عن  التحكيم،

 حق رفع دعوى البطالن قبل صدور حكم التحكيم أو بعده.

 املبحث الثاين: إمكانية دمج سلطات محكمة البطالن يف سلطات محكمة التصديق

ال يقبل الطعن، ولكن عىل اعتبار أن املحكم  861تبار حكم التحكيم حكم قطعيتُقّر معظم قوانني التحكيم العربية باع

من البرش وليس معصوماً عن الخطأ، جنحت تلك الترشيعات إىل اإلقرار بقابلية حكم التحكيم للطعن بطريق استثنائية أال 

، كام عىل سبيل الحرص وهي "دعوى البطالن"، عىل أن تنصب رقابة محكمة البطالن عىل أسباب محّددة يف القانون

، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، يصدر 862يُحظّر عىل هذه املحكمة التعرّض ملوضوع النزاع الذي فصل فيه حكم التحكيم

حكم التحكيم متمتّعاً بحجية األمر املقيض، ويكون له ذات القوة التنفيذية كام لو كان حكامً قضائياً، ولذلك يجب عىل 

ه فور صدوره، ولكن إذا رفض هذا األخري تنفيذه طوعاً، حينها ال بّد للمحكوم له من سلوك إجراءات املحكوم عليه تنفيذ

التنفيذ الجربي إلكراه املحكوم عليه عىل التنفيذ. ومبا أن هيئة التحكيم التي تصدر حكم التحكيم، تكون مجرّدة من 

مر بتنفيذه. ال بعد تصديقه من قبل املحكمة املختصة واأل "سيف" السلطة العامة، فال يقبل حكم التحكيم التنفيذ الجربي إ 

فالسبب يف عدم إمكانية تنفيذ حكم التحكيم جرباً يكمن يف أنه ال يصدر عن سلطة قضائية عامة، وإمنا يصدر عن جهة 

 .863قضائية خاصة ليس لها القدرة عىل أمر السلطة العامة بتنفيذ حكمها عىل أموال املحكوم عليه جرباً 

                                                           
الحكم القطعي هو الحكم الذي ةفصل في الطلبات الموضوعية أو في جيء منها أو في مسألة أثيرت أثناء الخصومة، سواء كانت موضوعية  861

الحكم الذي ةصدر في طلبات وقتية كتكييف العقد، أو إجرائية كاختصاص المحكمة الناظرة في الدعوى من عدمه، بينما الحكم غير القطعي فهو 

ة، لامعيأو مسائل تتعّلق بسير الخصومة أو تحقيقها. انظر بهذا المعنى: أحمد أبو الوفا، نظرةة األحكام في قانون المرافعات، دار المطبوعات ال

نية والتلارةة وأهّم التشرةعات ؛ فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني: قانون المرافعات المد517، ص2007مصر،  –اإلسكندرةة 

 .669، 1986مصر،  -المكملة له، دار النهضة العربية، القاهرة 

 .21/12/2014، تارةخ 2013لسنة  653تمييي دبي، طعن تلاري رقم  862

 .453، ص2007لبنان،  –حمية أحمد حداد، التحكيم في القوانين العربية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت  863
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تلك الرقابة القضائية املزدوجة التي مُتارس من قبل محكمة البطالن ومحكمة التصديق، تُفقد التحكيم فاعلّيته ولكن 

كوسيلة لفّض النزاعات حقيقًة، ألن مجرّد وجود وسيلة للطعن يف حكم التحكيم يعني عدم استقرار الحجية التي يُفرتض 

ذ أمام محاكم الدولة يستغرق عّدة سنوات، ويفتح املجال لوقف تنفي أنه يكتسبها مبجرد صدوره، كام أن سلوك طريق الطعن

الحكم، األمر الذي يتعارض مع الهدف األسايس من اللجوء إىل التحكيم، أال وهو الرسعة يف حسم النزاع وعودة أطراف 

لطات محكمة يف سالتحكيم إىل التعامل بعالقات طبيعية. وبناًء عليه، إن بحث إمكانية دمج سلطات محكمة البطالن 

التصديق، يتطلّب بدايّة محاولة تحديد وضع سلطات هاتني املحكمتني )املطلب األول(، ثّم بيان إمكانية إسناد سلطات 

 محكمة البطالن إىل محكمة التصديق )املطلب الثاين(.

 املطلب األول: تحديد وضع سلطات محكمتي البطالن والتصديق

بداللة املادة األوىل من قانون التحكيم اإلمارايت، تختّص املحكمة االستئنافية  53/1ادة استناداً إىل ما هو مقّرر يف امل

يف النظر يف دعوى بطالن حكم التحكيم، ولكن هذه املحكمة ال تنظر يف الدعوى املذكورة عىل أنها محكمة موضوع، 

ّددة يف ا تحقق سبب من أسباب البطالن املعفصالحياتها محدودة، وليس لها أن تُقّرر بطالن حكم التحكيم إال إذا ثبت له

من قانون  55القانون املذكور عىل سبيل الحرص. وبخصوص طلب تصديق حكم التحكيم، فإنه طبقاً ملا ورد يف املادة 

التحكيم اإلمارايت ينظر فيه رئيس املحكمة االستئنافية أو من يندبه من قضاتها، وال يأمر باملصادقة عىل الحكم إال إذا 

وفّرت يف الحكم جميع الرشوط القانونية املطلوبة، وتأكّد له خلّوه من أّي سبب من أسباب بطالن حكم التحكيم املذكورة ت

 يف القانون.

ويُستدّل ماّم ذكر أعاله أن صالحيات محكمة البطالن ومحكمة التصديق متقاربة، ولذلك سيكون من املهّم بيان 

حكمة البطالن ومحكمة التصديق )أوالً(، قبل توضيح مدى تداخل السلطات بني السلطات املحجوبة أصالً عن كّل من م

 املحكمتني املذكورتني )ثانياً(.

 السلطات املحجوبة عن محكمتي البطالن والتصديق -أوالً 

قد يُنظر إىل املحكمة االستئنافية املختصة يف الطعن ببطالن حكم التحكيم عىل أنها "محكمة مراجعة لحكم 

. مبعنى آخر، ال تنظر املحكمة االستئنافية يف دعوى البطالن 864التحكيم"، إال أنها ليست محكمة طعن باالستئناف قطعاً 

باعتبارها درجة ثانية من درجات التقايض، بل تنظر يف هذه الدعوى باعتبارها دعوى جديدة محلّها يختلف عن محّل حكم 

اً أن تُعيد النظر يف موضوع النزاع الذي فصل فيه حكم التحكيم، كام تفعل إذ ال يجوز ملحكمة البطالن مطلق  .865التحكيم

املحكمة االستئنافية بالنسبة لحكم املحكمة االبتدائية املستأنف أمامها، فدور محكمة البطالن يقترص عىل تدقيق حكم 

من قانون التحكيم  53/2املادة التحكيم من حيث صحته أو بطالنه، استناداً إىل أحد أسباب البطالن املنصوص عليها يف 

اإلمارايت عىل سبيل الحرص. كام ال يجوز ملحكمة البطالن أن تقبل من الخصوم دفوع وأدلة إثبات تتعلّق مبوضوع النزاع، 

وليس لها أيضاً مراجعة حكم التحكيم من حيث حسن تقدير هيئة التحكيم ألدلة الدعوى، ومالءة منطوق الحكم لنصوص 

                                                           
 .08/02/2007ق، تارةخ  76لسنة  7307ي، طعن رقم نقص مصر 864

 .622، ص2007مصر،  –فتحي والي، قانون التحكيم في النظرةة والتطبيق، منشأة المعارف، اإلسكندرةة  865
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ال يجوز لها القضاء ببطالن حكم التحكيم استناداً إىل سوء تفسري بنود العقد موضوع النزاع، أو الخطأ يف  القانون. ولذلك

 .866تقدير وقائع الدعوى وأدلتها

بأن ملحكمة البطالن السلطة الكاملة يف تدقيق جميع عنارص  –وهم عىل حق  –وعىل الرغم مام تقّدم، هناك من يرى 

انون، وفحص جميع ما قّدمه الخصوم من طلبات ودفوع وأدلة ومستندات أمام هيئة التحكيم، النزاع من حيث الواقع والق

وذلك بهدف التثبّت من توفّر أحد أسباب البطالن املنصوص عليها يف القانون، مثل بطالن اتفاق التحكيم أو تجاوز هيئة 

وقد أيّدت ذلك محكمة النقض الفرنسية يف أحد  .867التحكيم حدود هذا االتفاق أو عدم قابلية النزاع للتحكيم أو غري ذلك

أحكامها، بقولها: "ليس لقايض البطالن أّي حدود فيام يخّص سلطته يف بحث كافة األسباب الواقعية والقانونية املتعلّقة 

 .868"من قانون اإلجراءات املدنية، دون أن يكون ملزماً بتقدير حكم التحكيم 1502بالعيوب املنصوص عليها يف املادة 

أما بخصوص طلب تصديق حكم التحكيم، فدور محكمة التصديق ال يبتعد كثرياً عن الدور الذي تؤّديه محكمة 

من قانون التحكيم بأنه ال  55/2البطالن بالنسبة لحكم التحكيم، وخاصًة بعد أن أفصح املرّشع اإلمارايت رصاحًة يف املادة 

أكّد من خلّوه من أي سبب من أسباب بطالن حكم التحكيم. وبناًء عليه، ال يجوز أن تتّم املصادقة عىل الحكم إال بعد الت

، 869يجوز ملحكمة التصديق مراقبة حكم التحكيم من الناحية املوضوعية ومدى مطابقته للقانون إال ما تعلّق منها بالنظام العام

ات أو مدى م، وال إىل مدى كفايتها يف اإلثبكام ال يجوز لها أن تلتفت لتقدير األدلة املقّدمة من الخصوم إىل هيئة التحكي

مطابقة الحكم للقانون، ألن محكمة التصديق ال تنظر الطلب أو الدعوى باعتبارها طعناً عادياً يف الحكم، بل تنظر فقط يف 

ية العليا: . وقد جاء يف أحد أحكام املحكمة االتحاد870مدى مراعاة حكم التحكيم للقواعد اإلجرائية املتعلّقة بالنظام العام

 .871"املحكمة عند تصديقها عىل حكم املحكمني، ليس لها أن تعرض له من الناحية املوضوعية ومدى مطابقته للقانون"

، وهام ينصبّان عىل 872إذن، دعوى البطالن وطلب التصديق كالهام يُوّجه إىل حكم التحكيم بوصفه عمالً قانونياً 

وإن العيوب التي يجوز للمحكوم عليه التمّسك بها يف كال اإلجرائني ترتكز الخطأ يف اإلجراءات دون الخطأ يف التقدير، 

منه، بحيث ال يجوز القياس عليها.  53عىل أسباب البطالن التي عّددها املرّشع اإلمارايت عىل سبيل الحرص يف املادة 

م مبدأ تحكيم إىل احرتاويرجع السبب يف منع محكمة البطالن وكذلك محكمة التصديق من إعادة النظر يف خصومة ال

سلطان اإلرادة، إذ إن أطراف التحكيم ما أبرموا اتفاق التحكيم إال رغبًة منهم يف اإلعراض عن القضاء العادي وإحالة 

 .873نزاعهم إىل التحكيم

                                                           
 .441، ص2000مصر،  -منير عبد المليد، األسس العامة للتحكيم الدولي والداخلي، منشأة المعارف، اإلسكندرةة  866

 .623ون التحكيم في النظرةة والتطبيق، مرجع سابق، صفتحي والي، قان 867

868 Cass. Civ. 6 Janv. 1987, JDI, 1987, 683, note B. Goldmen. 

؛ تمييي 27/11/2004، تارةخ 2004لسنة  88؛ تمييي دبي، طعن تلاري رقم 21/01/2004، تارةخ 23لسنة  118االتحادةة العليا، طعن مدني رقم  869

 .2007، تارةخ ؟؟؟ 2007لسنة  273دبي، طعن تلاري رقم 

 .24/03/2009، تارةخ 2008لسنة  270تمييي دبي، طعن تلاري رقم  870

 .28/11/1992ق، تارةخ  1992لسنة  165االتحادةة العليا، طعن رقم  871

 .15/06/2016، تارةخ 2015لسنة  513تمييي دبي، طعن عقاري رقم  872

 .257، ص1995مصر،  –محمود مختار برةري، التحكيم التلاري الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة  873
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وال شّك أن توحيد الرقابة القضائية املامرسة عىل حكم التحكيم، وحرصها بدعوى التصديق أو االعرتاف به، وجعل 

حكمة االستئنافية هي املختّصة للنظر فيها، ال يتعارض مع مبدأ حجب سلطة إعادة النظر يف موضوع النزاع عن هذه امل

املحكمة، التي يجب عليها عند النظر يف دعوى تصديق حكم التحكيم أن مُتارس رقابة شكلية ظاهرية عىل الحكم، وأن 

دور حكم التحكيم ضمن نطاق هذا االتفاق، وكذلك استيفاء الحكم تقف عند حّد التأكّد من وجود اتفاق تحكيم صحيح، وص

 للبيانات اإللزامية املحددة يف قانون التحكيم، وعدم مخالفته للنظام العام واآلداب العامة يف الدولة.

 تداخل سلطات محكمة البطالن والتصديق -ثانياً 

 التحكيم هي دعوى مبتدأة يرفعها املحكوم عليه إىل استناداً إىل أحكام قانون التحكيم اإلمارايت، دعوى بطالن حكم

املحكمة االستئنافية طالباً فيها إعالن بطالن حكم التحكيم يف مواجهة املحكوم له حتى مينعه من املطالبة بتصديق الحكم 

سبيل الحرص  عىل -واألمر بتنفيذه جرباً، ويجب أن يستند يف رفعها إىل أحد أسباب بطالن حكم التحكيم املنصوص عليها 

. وتبت املحكمة يف الدعوى سلباً 874من قانون التحكيم، وهي أسباب ال تقبل اإلضافة إليها وال القياس عليها 53يف املادة  -

أو إيجاباً حسب متّكن املحكوم عليه مّدعي البطالن من إثبات سبب أو أكرث من أسباب البطالن من عدمه، وقناعة املحكمة 

 من وسائل إثبات.بصّحة ما قُّدم إليها 

أما طلب تصديق حكم التحكيم فهو عريضة يُقّدمها املحكوم له إىل املحكمة االستئنافية، يطلب فيها املصادقة عىل 

من قانون التحكيم اإلمارايت: "عىل  55/2الحكم واألمر بتنفيذه جرباً عىل أموال املحكوم عليه. وبناًء عىل ما جاء يف املادة 

يندبه من قضاتها أن يأمر باملصادقة عىل حكم التحكيم وتنفيذه...، ما مل يجد أن هناك سبباً أو أكرث رئيس املحكمة أو من 

من هذا القانون". وهذا  53من املادة  1من أسباب بطالن حكم التحكيم، بناًء عىل إثبات أّي من الحاالت الواردة يف البند 

من أسباب بطالن حكم التحكيم، وجب عىل محكمة التصديق  يعني أنه متى متّكن املحكوم عليه من إثبات وجود سبب

 .875رفض تصديق حكم التحكيم

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يجب عىل املحكوم عليه إثبات توفّر أحد أسباب بطالن حكم التحكيم مرّتني: خالل 

من ثبوت  تئنافيّة التحّققإجراءات دعوى البطالن، وكذلك أثناء النظر يف طلب التصديق! وهل يجب عىل املحكمة االس

أحد أسباب بطالن حكم التحكيم أيضاً مرّتني: خالل إجراءات دعوى البطالن وأثناء النظر يف طلب التصديق! أليس من 

شأن دمج إجراء دعوى البطالن يف دعوى التصديق توحيد جهود املحكمة وأطراف التحكيم، وتبسيط اإلجراءات، واختصار 

 الوقت، وتوفري املال.

ن وجهة نظرنا، يجب أن تنحرص الرقابة القضائية عىل حكم التحكيم يف دعوى التصديق، عىل أن ترتكّز سلطات م

محكمة التصديق يف الرقابة عىل مدى استيفاء دعوى التصديق للرشوط الشكلية، وتوفّر املستندات املطلوب إرفاقها 

وصورة من اتّفاق التحكيم، وترجمة مصّدق عليها إىل  بالدعوى، ونخّص بذلك: أصل حكم التحكيم أو صورة معنمدة منه،

من قانون  55/1اللغة العربية للحكم، وصورة من محرض إيداع الحكم يف املحكمة، متاماً كام ورد النص عليه يف املادة 

من  دالتحكيم اإلمارايت. وعند نظر املحكمة يف دعوى تصديق حكم التحكيم من الناحية املوضوعية، يجب عليها التأكّ

                                                           
 .420حمية أحمد حداد، التحكيم في القوانين العربية، مرجع سابق، ص 874

 .20/05/2018، تارةخ 2018لسنة  182تمييي دبي، طعن تلاري رقم  875
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من القانون  53، أي خلّوه من أي سبب من أسباب البطالن املنصوص عليها يف املادة 876عدم مخالفة الحكم للنظام العام

املذكور، وذلك حتى يكون بإمكانها حسم الدعوى باملصادقة أو االعرتاف بحكم التحكيم واألمر بتنفيذه. وباملقابل، يف حال 

كيم، ومتّكن من إثبات اعرتاء الحكم ألحد أسباب البطالن، وجب عىل املحكمة رّد دفع املحكوم عليه ببطالن حكم التح

 الدعوى موضوعاً، ورفض املصادقة عىل الحكم.

 املطلب الثاين: إسناد سلطات محكمة البطالن إىل محكمة التصديق

كمة يم، التي إذا ثبت للمحمن قانون التحكيم لتعداد أسباب بطالن حكم التحك 53لقد خّصص املرّشع اإلمارايت املادة 

االستئنافية توفر إحداها يف الحكم حكمت ببطالنه أو رفضت املصادقة عليه. وإذا ُعْدنا إىل الفقرة األوىل من املادة املذكورة 

 نجد أنها ركّزت عىل تعداد أسباب البطالن املتعلّقة مبخالفة إرادة أطراف التحكيم وأسس التقايض، وقد تقّررت هذه األسباب

من القانون  53لصالح أطراف التحكيم، لذلك هي تدخل ضمن مفهوم "النظام العام الحاميئ". أما الفقرة الثانية من املادة 

املذكور فقد اهتّمت بذكر أسباب بطالن حكم التحكيم املخالفة لـام يُطلق عليه "النظام العام املطلق". وبناًء عليه، إذا تّم 

 الرقابة القضائية يف دعوى تصديق حكم التحكيم، فإنه يجب إسناد سلطات محكمة البطالن تبنّي اقرتاحنا املتمثل بحرص

ذاتها إىل محكمة التصديق، وهذا يعني أنه سيكون عىل محكمة التصديق أال تصدر حكمها باملصادقة أو االعرتاف بحكم 

ظام العام من أسباب البطالن املتعلّقة بالنالتحكيم واألمر بتنفيذه، إال بعد التحّقق من خلّو حكم التحكيم من أّي سبب 

 الحاميئ )أوالً( والنظام العام املطلق )ثانياً(.

 أسباب البطالن املتعلّقة بالنظام العام الحاميئ -أوالً 

يُقصد بأسباب بطالن حكم التحكيم املتعلّقة بالنظام العام الحاميئ تلك األسباب التي يحق للطرف صاحب املصلحة 

عواه أو يف أول دفع له أو يف الجلسة األوىل لدعوى تصديق الحكم، وال يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء إثارتها يف د

من قانون التحكيم  53نفسها. ومُيكن استخالص أسباب البطالن املتعلّقة بالنظام العام الحاميئ من الفقرة األوىل من املادة 

باب لبطالن حكم التحكيم، وجميع هذه األسباب يجب أن يُثريها طالب مثانية أس -يف الحقيقة  -اإلمارايت، والتي ذكرت 

البطالن أو املحكوم عليه الذي يدفع ببطالن حكم التحكيم، وال يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها، ولذلك تُعترب جميع 

نّوه عنها قنا يف أسباب البطالن املهذه األسباب من النظام العام الحاميئ، أّي أنها تقّررت ملصلحة أطراف التحكيم. ولو دقّ 

، وأسباب أخرى 877لوجدنا أنه مُيكن تقسيمها إىل مجموعتني: أسباب بطالن تتعلق باتفاق التحكيم أو إرادة أطراف التحكيم

 .878ترتبط بحقوق الدفاع وأسس التقايض

مّد سلطتها ئية التحكيم تستبخصوص أسباب البطالن املتعلّقة باتفاق التحكيم أو إرادة األطراف، من املعلوم أن ه

"القضائية" من اتفاق التحكيم، لذلك كان من الرضوري عىل محكمة التصديق أن تتأّكد من وجود هذا االتفاق وصحته 

ونفاذه خالل خصومة التحكيم، أي من تاريخ بدء إجراءات التحكيم حتى لحظة صدور حكم التحكيم. فسلطة املحكمة 

تحقق من وجود اتفاق تحكيم صحيح ومنتج آلثاره بهدف التأكّد من انعقاد االختصاص االستئنافية تنحرص هنا يف ال

                                                           
 .21/12/2014، تارةخ 2013لسنة  653تمييي دبي، طعن تلاري رقم  876

 من قانون التحكيم اإلماراتي. 53/1ح( من المادة  –و  –ه  –ج  –ب  –الفقرات )أ  877

 من قانون التحكيم اإلماراتي. 53/1ز( من المادة  -الفقرات )د  878
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. فإذا 879للتحكيم، وخاصًة أن التحكيم "قضاء استثنايئ"، واألصل أن يتوىل القضاء العادي مهمة الفصل يف النزاعات

صلت يف أو انقضت مدته، تكون فقضت هيئة التحكيم يف نزاع يستند إىل اتفاق تحكيم غري موجود أصالً أو كان باطالً 

نزاع مبقتىض "سلطة قضائية" تستند إىل أساس باطل، "وما بُني عىل باطل فهو باطل". ويجب عىل محكمة التصديق أن 

من  55/1تُراقب صحة اتفاق التحكيم ونفاذه قبل أن تقرر املصادقة أو االعرتاف بحكم التحكيم، وإال ملاذا اشرتطت املادة 

وجوب ارفاق طلب تصديق حكم التحكيم صورة من اتفاق التحكيم، الذي هو مستند عملية التحكيم برّمتها،  قانون التحكيم

 ولواله ملا كان هناك عملية تحكيم أصالً.

من قانون التحكيم اإلمارايت، يجب عىل محكمة التصديق أن  53/1وبداللة املادة  55/2وبناًء عىل ما ورد يف املادة 

ة أو االعرتاف بحكم التحكيم متى ثبت لها عدم وجود اتفاق التحكيم، أو بطالن هذا االتفاق لعدم تقيض برفض املصادق

توفر أّي ركن من أركانه الشكلية أو املوضوعية، أو انقىض بانتهاء مدته قبل صدور حكم التحكيم، أو تم إبرامه من شخص 

. ويُضاف إىل ما تقّدم، يجب 880طة إبرام هذا االتفاقناقص األهلية أو فاقدها، أو من شخص غري ذي صفة أو ال ميلك سل

عىل املحكمة االستئنافية أن تُقّرر رفض املصادقة أو االعرتاف بحكم التحكيم إذا قىض هذا الحكم باالستناد إىل قانون 

م يف يغري ذلك الذي اتفق األطراف عىل تطبيقه عىل موضوع النزاع، ويستوي يف ذلك أن تقع هيئة التحكيم يف خطأ جس

 .881تطبيق القانون الذي اتفق األطراف عىل تطبيقه عىل موضوع النزاع مبا يٌعادل االستبعاد املبارش لتطبيق ذلك القانون

وكذلك يجب عىل محكمة التصديق رفض املصادقة أو االعرتاف بحكم التحكيم إذا تم الفصل يف النزاع من قبل 

، وأيضاً إذا فصل الحكم يف مسائل 882نصوص القانون املرتبطة بهذا األمر هيئة تحكيم مل تُشّكل وفقاً التفاق األطراف أو

ال يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا االتفاق، مع العلم أنه إذا أمكن فصل أجزاء الحكم التي فصلت يف مسائل 

باملصادقة  املحكمة إصدار القراريشملها االتفاق عن أجزائه األخرى الخاصة باملسائل التي ال يشملها االتفاق، وجب عىل 

/ح من قانون 53/1بداللة املادة  55/2عىل أجزاء الحكم التي شملها االتفاق فقط واألمر بتنفيذها، تطبيقاً ألحكام املادة 

التحكيم. وتأكيداً عىل ذلك، تقرر يف القضاء بأن للمحكمة عند تصديق الحكم مطلق السلطة يف تفسري بنود اتفاق 

تقدير مدى خروج هيئة التحكيم من عدمه عن هذه البنود دون رقابة عليها من محكمة التمييز، طاملا أنها مل التحكيم، و 

 .883تخرج يف هذا التفسري عن املعنى الذي تحتمله عبارات بنود االتفاق املذكور

من قانون  53/1وبخصوص أسباب بطالن حكم التحكيم املرتبطة بحقوق الدفاع وأسس التقايض املذكورة يف املادة 

ة اإلجرايئ، ويُقصد بالنظام العام بهذه الصورة مجموع –التحكيم اإلمارايت، فهي تدخل ضمن مفهوم النظام العام الحاميئ 

. ومن أهّم األمثلة عىل 884القواعد اإلجرائية األساسية التي ال مُيكن إصدار حكم تحكيم عادل دون احرتامها ومراعاتها

راء اإلجرايئ، نذكر دفع الخصم بعدم إعالنه بشكل صحيح بخصوص أّي إج –بالنظام العام الحاميئ أسباب البطالن املتعلّقة 

                                                           
 .25/05/2016، تارةخ 2016لسنة  38تمييي دبي، طعن عقاري رقم  879

 .20/05/2018، تارةخ 2018لسنة  331تمييي دبي، طعن تلاري رقم  880

 .141، ص2008لبنان،  –عبد الحميد األحدب، التحكيم في البلدان العربية، الكتاب األول، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت  881

 .27/10/2009، تارةخ 2009لسنة  156تمييي دبي، طعن تلاري رقم  882

 .10/12/2005، تارةخ 2005لسنة  225ي رقم تمييي دبي، طعن تلار 883

884 Cass. Civ., Arrêt n. 63980-2011, 18/07/2011. 
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من إجراءات التحكيم ال سيام إجراءات تعيني هيئة التحكيم، والدفع بعدم مراعاة أسس التقايض كمبدأ املواجهة ومبدأ 

ق الدفاع كعدم متكني أحد األطراف من تقديم دفاعه ، وعدم احرتام حقو 885املساوة املطلقة بني الخصوم أمام هيئة التحكيم

، والدفع أيضاً ببطالن أي إجراء من إجراءات التحكيم من 886بسبب عدم إعالنه بشكل صحيح أو ألي سبب خارج عن إرادته

لتهم مشأنه أن يُؤثر يف حكم التحكيم، كام لو كان هذا اإلجراء ميس بحقوق الدفاع أو مبدأ املواجهة بني الخصوم أو معا

 عىل قدم املساواة مام يُؤثّر يف حكم التحكيم.

ع له يف مواجهة اإلجرايئ يف أول دف –ويجب عىل املحكوم عليه الدفع بأسباب البطالن املتعلّقة بالنظام العام الحاميئ 

ة إثارتها مطالب تصديق حكم التحكيم، فإن مل يفعل ذلك فقد حقه يف إثارة تلك األسباب فيام بعد، كام ال يجوز للمحك

من تلقاء نفسها. ومتى تحققت محكمة التصديق من ثبوت أحد أسباب بطالن حكم التحكيم املرتبطة بحقوق الدفاع أو 

أسس التقايض، وجب عليها رفض دعوى تصديق الحكم، يف حني أنه لو عجز املحكوم عليه عن إثبات أّي سبب من تلك 

 م التحكيم، وحكمت باملصادقة أو االعرتاف به وأمرت بتنفيذه.األسباب، التزمت املحكمة بقبول دعوى تصديق حك

 أسباب البطالن املتعلّقة بالنظام العام املطلق -ثانياً 

يُقصد بأسباب بطالن حكم التحكيم املتعلّقة بالنظام العام املطلق تلك األسباب التي يجوز إثارتها من قبل الطرف 

قاء نفسها، وذلك يف أيّة مرحلة من مراحل الدعوى. ولو رجعنا إىل املادة صاحب املصلحة، وأيضاً من قبل املحكمة من تل

أن يكون  -من قانون التحكيم اإلمارايت، لوجدنا أنها حرصت أسباب البطالن املتعلّقة بالنظام العام املطلق مبسألتني: أ 53/2

. ونعتقد أن 888واآلداب العامة 887ظام العامأن يكون حكم التحكيم مخالفاً للن -موضوع النزاع مام ال يجوز التحكيم فيه. ب

حالة النزاعات التي ال يجوز فيها التحكيم تدخل ضمناً يف دائرة النظام العام، وبالتايل مل يكن هناك حاجة للنص عليها، 

 يجوز المن القانون املذكور نّصت رصاحًة عىل أنه: "ال يجوز االتفاق عىل التحكيم يف املسائل التي  4/2وخاصًة أن املادة 

فيها الصلح"، وهذا النص يُعّد من النظام العام املطلق ألنه من النصوص القانونية اآلمرة التي تقررت للحفاظ عىل املصالح 

العليا للمجتمع. مع العلم أن الهدف من تبنّي فكرة النظام العام واآلداب العامة هو حامية النظام السيايس واالجتامعي 

 .889صامم األمان لحامية املصالح العليا للمجتمعواالقتصادي للدولة، فهي 

                                                           
 .465، ص2007لبنان،  –حفيظة السيد الحداد، الموجي في النظرةة العامة في التحكيم التلاري الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت  885

 .244مصر، دون تارةخ، ص –هضة العربية، القاهرة محسن شفيق، التحكيم التلاري الدولي، دار الن 886

بحسب رأي الدكتور عبد الرزاق السنهوري "القواعد القانونية التي ُتعتبر من النظام العام هي قواعد ُةقصد بها إلى تحقيق مصلحة عامة،  887

فيلب على جميع األفراد مراعاة هذه المصلحة  سياسية أو اجتماعية أو اقتصادةة، تتعلق بنظام الملتمع األعلى، وتعلو على مصلحة األفراد،

م ووتحقيقها، وال ةلوز لهم أن ُةناهضوها باتفاقات فيما بينهم، حتى لو حققت هذه االتفاقات لهم مصالح فردةة، فإن المصالح الفردةة ال تق

ألول، نظرةة االلتيام بوجه عام: مصادر االلتيام، دار أمام المصلحة العامة". راجع: عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الليء ا

 .399، ص2011، 3نهضة مصر، ط

ُةعرف الدكتور عبد الرزاق السنهوري اآلداب العامة بأنها: "ملموعة من القواعد وجد الناص أنفسهم مليمين باتباعها طبقًا لناموس أدبي  888

د المعتقدات الموروثة والعادات المتأصلة وما جرى به العرف وتواضع عليه الناس". ةسود عالقاتهم االجتماعية، وهذا الناموس األدبي هو ولي

 .399ص انظر: عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الليء األول، نظرةة االلتيام بوجه عام: مصادر االلتيام، المرجع السابق،

 .207، ص2006مصر،  –دعوى بطالن حكم التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة أبو العال النمر، المشكالت العملية والقانونية ل 889
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 –وقد يُطرح السؤال فيام إذا كانت جميع القواعد اآلمرة يف القانون من النظام العام املطلق؟ يف الواقع، يرى البعض 

آلمرة التي ابأنه ليست كل القواعد اآلمرة من النظام العام املطلق، ومعنى ذلك أنه يجب التفرقة بني القواعد  –وهم عىل حق 

(، والقواعد اآلمرة التي تحمي املصالح Ordre Public absoluتحمي املصالح العليا للمجتمع وتُعترب من النظام العام املطلق )

(. هذا ما أكّدته محكمة التحكيم لدى غرفة Ordre Public protectif) الخاصة لألفراد وتُعترب من النظام العام الحاميئ

( يف أحد أحكامها، حني ذكرت أن: "القوانني التي تحمي املصالح العامة تُعترب من النظام ICCباريس ) التجارة الدولية يف

. وبناًء عليه، تلتزم هيئة التحكيم بتطبيق القواعد اآلمرة 890العام، وهي تختلف عن القواعد اآلمرة التي تحمي مصالح خاصة"

ّسك بها تزم باألخذ بالقواعد العامة التي تحمي املصالح الخاصة متى متالتي تحمي املصالح العامة من تلقاء نفسها، بينام تل

 ، وفق ما تّم توضيحه أعاله.891الطرف الذي تقررت ملصلحته

وقياساً عىل ما سبق، يجب عىل محكمة التصديق رفض تصديق حكم التحكيم املخالف لقواعد النظام العام التي 

 ال مُيكنها رفض طلب تصديق حكم التحكيم إذا كان الحكم مخالفاً تحمي املصلحة العامة من تلقاء نفسها، يف حني

للقواعد اآلمرة التي تحمي املصلحة الخاصة لألفراد، ومل يدفع بها األطراف املعنيني وفق حكم القانون. ولكن كيف السبيل 

 هذا املجال لتذكري بأن القايض يفللتمييز بني هذين النوعني من القواعد اآلمرة؟ قبل اإلجابة عىل هذا السؤال، ال بّد من ا

هو سيّد امليدان، فبحسب تعبري الدكتور عبد الرزاق السنهوري: "تتسع دائرة النظام العام واآلداب أو تضيق تبعاً لهذه التطورات 

ليه ع)أي التطورات االجتامعية واالقتصادية والخلقية يف الجيل والبيئة(، وطريقة فهم الناس لنظم عرصهم، وما تواضعوا 

من آداب، وتبعاً لتقّدم العلوم االجتامعية. كل هذا يرتك للقايض يُفرّسه التفسري املالئم لروح عرصه، فالقايض يكاد إذن 

 . 892يكون مرّشعاً يف هذه الدائرة املرنة، بل هو مرّشع يتقيّد بآداب عرصه ونظم أمته األساسية ومصالحها العامة"

 وىّل بنفسه تحديد ما هو مخالف للنظام العام، فهو ضمن هذه الفكرة مبثابة املرّشعوبناًء عليه، يجب عىل القايض أن يت

 .893يُقّدر ما هو ضمن نطاق نظام مجتمعه وآداب عرصه ومصالح أمته، وما هو خارج هذا النطاق

العام يف  موتقيض القاعدة العامة بـعدم جواز املصادقة عىل حكم التحكيم واألمر بتنفيذه، متى ثبت أنه مخالف للنظا

الدولة املعنية بتنفيذه. مبعنى آخر، السلطة الوحيدة التي يجب أن تتمتع بها محكمة التصديق هي التأكّد من عدم مخالفة 

 . 895اإلجرايئ أو املوضوعي -، سواء كان املقصود قواعد النظام العام املطلق 894حكم التحكيم للنظام العام

                                                           
890 Sentence CCI, n. 6142, 1990, Rec. CCI, II, p. 420. 

891 Pierre Mayer, La sentence contraire à l’Ordre Public au fond, Rev. Arb. 1994, p. 622. 

 .401المدني، الليء األول، نظرةة االلتيام بوجه عام: مصادر االلتيام، مرجع سابق، ص عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون 892

 .243، ص2004مصر،  –نبيل إسماعيل عمر، التحكيم، دار اللامعة اللدةدة، اإلسكندرةة  893

894 Dominique Hascher, Les perspectives françaises sur le contrôle de la sentence internationale ou étrangère, Revue de 

Règlement des Différends de McGill, 2015, Vol. 1 :2, p. 11. 

https://www.arbitration-icca.org/media/7/43055682650856/hascher-20150415-gs-final.pdf 

895 Louis Christophe Delanoy, Le contrôle de l’Ordre Puplic au fond par le juge de l’annulation, Rev. Arb., 2007, p. 177 ; 

Souad Babay Youssef, Le juge et l’arbitrage, A. Pedone, 2014, p. 210. 

https://www.arbitration-icca.org/media/7/43055682650856/hascher-20150415-gs-final.pdf
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م املطلق، نذكر: صدور حكم التحكيم دون التقّيد بالبيانات اإللزامية التي ورد ومن أمثلة املخالفات لقواعد النظام العا

من قانون التحكيم اإلمارايت، كعدم ذكر أسامء املحكمني والخصوم وعناوينهم وجنسياتهم ونص  41النص عليها يف املادة 

 ه، ومكان صدور الحكم وتاريخه.، ومنطوق الحكم وأسباب896اتفاق التحكيم وملخص طلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم

وكمثال آخر عىل مخالفة النظام العام املطلق، مسألة وجوب تحليف الشهود اليمني القانونية قبل سامع شهادتهم، فهذا 

األمر يُعّد من النظام العام املطلق الذي يجوز إثارته يف أي وقت من قبل الخصوم ومن قبل املحكمة من تلقاء ذاتها. والسبب 

من قانون التحكيم اإلمارايت أحالت إجراءات سامع الشهود إىل القوانني النافذة يف الدولة،  33/7ك يعود إىل أن املادة يف ذل

من قانون اإلجراءات اإلمارايت نجد أنه ألزم املحكمة بوجوب تحليف الشهود اليمني القانونية  211وبالرجوع إىل نص املادة 

أقوالهم، خاصًة بعد أن رتّب القانون عىل الكذب يف الشهادة اعتبار الشاهد  قبل سامع شهادتهم، وذلك لضامن صحة

من قانون العقوبات اإلمارايت. وبناءً عليه، ال يجوز لهيئة التحكيم  252مرتكباً لجرمية شهادة الزور املنصوص عليها يف املادة 

 أو رفض تصديقه. 897نالتحلّل من الواجب املذكور، ومخالفة ذلك يجعل حكم التحكيم عرضة للبطال 

 الخامتة

من وجهة نظرنا  –، فهو محّل انتقاد شديد 03/05/2018عىل الرغم من حداثة قانون التحكيم اإلمارايت الذي صدر يف 

ألن املرّشع فيه فرض رقابة قضائية مزدوجة عىل حكم التحكيم، متثّلت هذه الرقابة يف تبنّي دعوى بطالن الحكم التي  -

يرفعها املحكوم عليه إىل املحكمة االستئنافية طلباً لبطالن حكم التحكيم ومنع تنفيذه جرباً عىل أمواله، وفرض إجراء 

مر بتنفيذه الذي يتّم من خالل طلب يتقّدم به املحكوم له إىل رئيس املحكمة االستئنافية. ويف املصادقة عىل الحكم واأل 

الواقع العميل، هذه الرقابة القضائية املزدوجة التي مُتارس عىل حكم التحكيم تولّد شعوراً بخيبة أمل من مؤسسة التحكيم، 

أن غرضهم من االتفاق عىل التحكيم كان أصالً حجب اختصاص  ألنها تُعيد أطراف اتفاق التحكيم إىل القضاء العادي، مع

 املحاكم العادية يف الفصل النزاع، ووضع هذا النزاع يف عهدة التحكيم.

املحكمة  واحدة هي –دعوى البطالن وطلب التصديق  –وعىل اعتبار أن املحكمة املختصة للنظر يف كال اإلجرائني 

االستئنافية، وأن الغاية من كاليهام أيضاً واحدة، وهي مبارشة تنفيذ حكم التحكيم جرباً من عدمه، فقد حاولنا يف هذا 

البحث بدايّة توضيح إمكانية دمج اإلجرائني املذكورين من الناحية العملية اإلجرائية، حيث رسمنا تصوراً معيّناً لدمج دعوى 

لب التصديق، وعرضنا بعض النتائج التي سترتتّب عىل هذا الدمج، وبعد ذلك رشحنا إمكانية دمج سلطات البطالن يف ط

محكمة البطالن يف سلطات محكمة التصديق، فحاولنا تحديد سلطات كلتا املحكمتني، ومن ثّم بيّنا الكيّفية التي مُيكن 

قد خرجنا يف نهاية البحث مبجموعة من النتائج و  من خاللها إسناد سلطات محكمة البطالن إىل محكمة التصديق.

 والتوصيات، نعرض فيام ييل أبرزها.

 

 

                                                           
 .24/3/1991ق، تارةخ  58لسنة  1تمييي أبو ظبي، نقض مدني رقم  896

 .11/04/2005، تارةخ 2004لسنة  322تمييي دبي، طعن تلاري رقم  897
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 النتائج -أوالً 

من شأن إزدواجية الرقابة القضائية التي مُتارس عىل حكم التحكيم عرقلة وتأخري تنفيذ حكم التحكيم دون أسباب  -1

 مرّبرة يف أغلب األحيان.

إقرار خضوع حكم التحكيم للطعن عن طريق دعوى البطالن أمام املحكمة االستئنافية فيه مساس مببدأ استقاللية  -2

التحكيم عن القضاء، ويتعارض أيضاً مع اإلرادة املفرتضة ألطراف التحكيم الذي اختاروا التحكيم كوسيلة لحّل 

 نزاعاتهم بعيداً عن القضاء بكل محاسنه ومساوئه. 

وى بطالن حكم التحكيم وحرص الرقابة القضائية بإجراء تصديق الحكم أمر ممكن، وسبق أن تّم طرحه إلغاء دع -3

من قبل بعض الفقهاء أمثال فليب فوشارد كحّل ملشاكل حكم التحكيم الدويل، كام تّم تبنّي هذا املقرتح من قبل 

 عدٍد من الدول، ال سيّام سويرسا وبلجيكا.

وجدتها أصالً لجنة األونسيرتال، وذلك من خالل حرشها ضمن قانونها النموذجي دعوى البطالن أو اإللغاء أ  -4

، ثم تبعها يف ذلك العديد من املرّشعني الوطنيني عندما أرادوا تحديث قواعد التحكيم الوطنية 1985للتحكيم لعام 

ب زر من عمل بها" بسبلديهم، فلجنة األونسيرتال تبدو يف هذه املسألة كـ "من سّن سنًّة سيّئًة له وزرها وو 

 اإلشكاالت التي أوجدتها تلك الدعوى.

عىل الرغم من تسميتها دعوى بطالن، هي يف الحقيقة طعن يُوّجه إىل حكم التحكيم، وهي ليست طريق طعن  -5

عادي وال غري عادي، وإمنا هي طريق استثنائية رشّعت بشكل خاص لتوّجه إىل حكم التحكيم. كام ينعتها بعض 

 لوطنيني بدعوى اإللغاء وهي أصالً تستحّق اإللغاء.املرّشعني ا

خضوع حكم التحكيم لرقابة محكمة التصديق أمر رضوري للتأكّد من توفّر الرشوط التي يتطلبها قانون التحكيم  -6

 للمصادقة عىل الحكم واألمر بتنفيذه جرباً بإرشاف قضاء التنفيذ املختص ومؤازرة السلطة العامة.

ة ، النتفت الحاجة ألحكام خاصيف إجراء دعوى التصديق أو االعرتاف بحكم التحكيموى البطالن لو تّم دمج إجراء دع -7

 دوى.جوأضحى التنازل عن رفع هذه الدعوى األخرية دون بوقف تنفيذ حكم التحكيم لحني البّت يف دعوى البطالن، 

جوز تئنافية، إال أنه ال يصحيح أن كال اإلجراءين دعوى البطالن وطلب التصديق من اختصاص املحكمة االس -8

لهذه املحكمة أن تنظر فيهام باعتبارها محكمة درجة ثانية كام تفعل بخصوص أحكام املحاكم اإلبتدائية، إذ ليس 

 لها مطلقاً أن تعرض للحكم من الناحية املوضوعية ومدى مطابقته للقانون.

وما بعد منه، أنه يجب عىل املحكمة االسئنافية  53من الواضح يف نصوص قانون التحكيم اإلمارايت ال سيّام املواد  -9

التحقق من خلّو حكم التحكيم من أّي سبب من أسباب البطالن مرّتني: عند النظر يف دعوى البطالن، وكذلك 

 لدى البّت يف طلب التصديق، ويف هذا تعقيد لإلجراءات وإرهاق لقضاة املحكمة وأطراف التحكيم.

من قانون التحكيم اإلمارايت إىل مجموعتني: أسباب بطالن  53/1ليها يف املادة تنقسم أسباب البطالن املنصوص ع -10

متعلّقة باتفاق التحكيم أو إرادة األطراف، وأسباب أخرى مرتبطة بحقوق الدفاع وأسس التقايض، وجميعها يُعّد من 
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ألوىل أو يف أول يف الجلسة اأسباب البطالن املتعلّقة بالنظام العام الحاميئ، التي يجوز لصاحب املصلحة إثارتها 

 دفع له، وال يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.

من قانون التحكيم اإلمارايت، فهي تُعترب من النظام العام  53/2وبخصوص أسباب البطالن التي وردت يف املادة  -11

ة مرحلة فسها، ويف أيّ املطلق، ولذلك يجوز إثارة هذه األسباب من قبل صاحب املصلحة ومن املحكمة من تلقاء ن

 من مراحل الدعوى.

ليست كّل القواعد اآلمرة التي ترد يف القوانني من النظام العام املطلق، إذ يجب النظر إىل املصالح التي تقّررت من  -12

أجلها، فإذا كانت تحمي املصالح الخاصة لألفراد فهي من النظام العام الحاميئ، أما إذا كانت تحمي املصالح العليا 

 مجتمع فهي من النظام العام املطلق.لل

 ثانياً التوصيات

التحكيم قضاء رديف وليس قضاء فرعي للقضاء الرسمي حتى تكون أحكامه خاضعة للطعن بطرق عادية أو غري  -1

عادية أو حتى استثنائية، كدعوى البطالن/أو اإللغاء، وإذ نقرتح إلغاء دعوى البطالن دفاعاً عن مبدأ استقاللية 

 ن القضاء، وتحقيقاً لإلرادة املفرتضة ألطراف التحكيم.التحكيم ع

ساهم يُ وحدة الرقابة القضائية عىل حكم التحكيم ودمج دعوى البطالن يف طلب التصديق، ألن ذلك ال بّد من تبنّي مبدأ  -2

 املال.و يف تحقيق املرتكزات التي قامت عليها مؤسسة التحكيم، ال سيّام الرسعة يف فصل النزاعات، وتوفري الجهد 

نويص بشّدة بإلغاء دعوى البطالن وقرص الرقابة القضائية عىل حكم التحكيم عىل إجراء تصديق الحكم، عىل أن  -3

يكون من حق املحكوم عليه الدفع ببطالن حكم التحكيم يف مواجهة خصمه املحكوم له طالب تصديق الحكم، 

 ه.التحكيم قبل أن تكون العلّة يف إعالن بطالنإذ يجب النظر إىل أسباب البطالن عىل أنها موانع تنفيذ حكم 

 1958من املفرتض معاملة حكم التحكيم الوطني معاملة حكم التحكيم األجنبي وفق أحكام اتفاقية نيويورك لعام  -4

املتعلّقة باالعرتاف بأحكام التحكيم األجنبية وتنفيذها، وذلك لناحية أن تنفيذ أّي منهام جرباً يتطلّب تقديم دعوى 

 عرتاف به واألمر بتنفيذه متى ثبت أنه ال يتعارض مع النظام العام.لال 

عىل فرض استمرار العمل بدعوى بطالن حكم التحكيم، ال بّد من تعديل ترشيعي يف قانون التحكيم اإلمارايت  -5

 يقيض ببطالن التنازل عن حق رفع هذه الدعوى سواء حصل قبل صدور الحكم أو بعده، ألن معظم أسباب البطالن

 إن مل يكن ُجلّها يرتبط بالنظام العام، وال يجوز تحصني حكم التحكيم من البطالن ملخالفته النظام العام.

يجب اإلبقاء عىل مبدأ حجب سلطة إعادة النظر يف موضوع النزاع الذي فصل فيه حكم التحكيم عن املحكمة  -6

قف مة يف مامرسة رقابة شكلية ظاهرية تاالسئنافية الناظرة يف دعوى تصديق الحكم، واستمرار عمل هذه املحك

 عند حّد التأكّد من استناد حكم التحكيم إىل اتفاق تحكيم صحيح، وعدم مخالفته للنظام العام.
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ال بّد من إسناد سلطة النظر يف خلّو حكم التحكيم من أسباب البطالن املتعلّة بالنظام العام املطلق والحاميئ إىل  -7

رها يف دعوى تصديق حكم التحكيم فقط، ألنها ستكون الوسيلة الوحيدة ملامرسة املحكمة االستئنافية عند نظ

 القضاء رقابته عىل الحكم.

يجب عىل املحكمة التي تُرفع إليها دعوى التصديق أن تبّت يف دفوع املحكوم عليه املتعلّقة بأسباب بطالن حكم  -8

 يم، وإن عجز املدعى عليه عن اإلثباتالتحكيم، فإن ثبت لها ذلك حكمت برفض الدعوى لبطالن حكم التحك

 أصدرت حكمها باملصادقة أو االعرتاف بحكم التحكيم وأمرت بتنفيذه جرباً عىل أموال املحكوم عليه.

من قانون التحكيم ألنها مشمولة بالفقرة )أ( من املادة ذاتها، وخاصة  53/1نويص بإلغاء الفقرة )ب( و )ج( من املادة  -9

حًة عىل بطالن اتفاق التحكيم يف حال مل يرُبم من شخص طبيعي متمتعاً بأهلية الترصف تنص رصا 4/1أن املادة 

 يف الحقوق، أو من ممثل الشخص االعتباري املفّوض يف ابرامه.

من قانون التحكيم ألنها مشمولة بالفقرة )ب( من املادة ذاتها، عىل  53/2نويص أيضاً بإلغاء الفقرة )أ( من املادة  -10

 قضت رصاحًة بعدم جواز االتفاق عىل التحكيم يف املسائل التي ال يجوز فيها الصلح. 4/2املادة اعتبار أن 
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اك قواعد القانوين الدويل االنساين عن انته ملسؤولية   ا

 المسؤولية عن انتهاك قواعد القانوني الدولي االنساني
 

 
 محكم دولي-مستشار بحث علمي-أستاذ القانون الدولي العام

 عضو اللجنة العلمية لمجلة القانون والأعمال

 

 ملخص الدراسة

الجزائية عن انتهاك قواعد القانون الدويل اإلنساين ومدى توفري الحامية لحياة استهدفت الدراسة معرفة املسؤولية 

وكرامة اإلنسان من أعامل العنف الخارجي والداخيل، نظراً ألن انتهاك بعض قواعد القانون الدويل اإلنساين يشكل جرمية 

توضيح قواعد ربوتوكول اإلضايف األول، و دولية أو يعد من قبيل االنتهاكات الجسيمة التي نصت عليها اتفاقيات جنيف وال

القانوين الدويل اإلنساين بصفة خاصة يف حال انتهاك هذا اإللتزام، ومسؤولية الدول يف حالة انتهاك التزاماتها الدولية 

 تجاه دولة أخرى.

يام يخص فاعتمدت الباحثة عىل املنهج التحلييل وذلك بهدف تحليل نصوص اتفاقيات القانون الدويل اإلنساين 

انتهاك بعض قواعد القانون الدويل اإلنساين يشكل جرمية دولية أو يعد من قبيل االنتهاكات الجسيمة التي نصت عليها 

 اتفاقيات جنيف والربوتوكول اإلضايف األول

 لية دو ، اإللتزام، الجرمية الأعامل العنف، القانون الدويل اإلنساين، املسؤولية الجزائيةالكلامت االفتتاحية: 

 

Abstract 

The study aimed, to find out the criminal responsibility for violating the rules of 

international humanitarian law and the extent of protecting human life; and dignity from acts 

of external; and internal violence, given that violating some of the rules of international 

humanitarian law. Constitutes an international crime, or is one of the grave violations stipulated 

in the Geneva Conventions; and the first additional protocol, and clarification the rules of 

international humanitarian law, in particular, in the event of a violation of this obligation, and 

the responsibility of states in the event of a violation of their international obligations towards 

another state. 

The researcher relied on the analytical method in order to analyze the texts of international 

humanitarian law agreements regarding violations of some rules of international humanitarian 

law, which constitutes an international crime or is considered one of the grave violations 

stipulated in the Geneva Conventions; and Additional Protocol I 

Keys words: criminal responsibility, international humanitarian law, acts of violence, 

obligation, and international crime 
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 مقدمة

إن تحديد املسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد القانون الدويل اإلنساين يعترب جزءا أساسيا يف نظامه القانوين وتتوقف 

فاعليته عىل مدى نضوج قواعد املسؤولية فيه، ذلك أن املسؤولية ميكن تكون أداة تطور للقانون مبا تكفله من ضامنات مدى 

ضد التعسف، وملا كانت هذه املسؤولية ترتبط بااللتزام فال معنى لوجودها بغري تحملها من الشخص القانوين الذي يلزم بهذا 

نية، خاصة إذا كان هذا اإللتزام جامعي تلتزم مبقتضاه الدولة إزاء املجتمع الدويل ككل االلتزام والذي تخاطبه القاعدة القانو 

بحيث يغدو لكل دولة مصلحة يف إثارة املسؤولية الدولية ضدها ويعترب مفهوم املسؤولية جزء أسايس من تنفيذ واحرتام القانون 

تزام انتهاك هذا اإللتزام، ألنه يرتبط بحق ما تم اإلل بصفة عامة، وقواعد القانوين الدويل اإلنساين بصفة خاصة يف حال

املتبادل به، مبا ميكن تحميل الشخص الذي ارتكب االنتهاك املسؤولية املدنية أو الجنائية سواء كانت مسؤولية فردية، تقع 

سانية واإلبادة نعىل ممثلو الدول الخاضعني للحصانة القضائية باستثناء مسائل تتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد اإل 

الجامعية، السيام يف القانون الجنايئ الدويل، كام تقع املسؤولية عىل الدول يف حالة انتهاك التزاماتها الدولية تجاه دولة 

أخرى، ومام يسبب مسؤولية الدولة أفعال وكالئها وخاصة قواتها املسلحة وكذلك األفراد والجامعات الذين يقومون بأفعال 

فعلية وتختص محكمة العدل الدولية بالتحقيق يف ذلك وإلزام الدول بدفع تعويضات ويعتمد احرتام حقوق تحت سيطرتها ال

اإلنسان عىل مسؤولية الدول، ويعززه عدد من األدوات التي تسمح بحاالت مختلفة من حاالت لجوء األفراد إىل القضاء، 

 ات وطنية ودولية مختلفة، وينبغي عدم الخلط بنيسواء كان ذلك إىل سلطة قضائية أم غري قضائية، من خالل مؤسس

مسؤولية الدول عن انتهاك حقوق اإلنسان، وبني املسؤولية الجنائية الفردية أو مسؤولية الدول يف العالقات التقليدية بني 

 الدول.

ن املسؤولية تجاهها، و ويستند احرتام القانون الدويل اإلنساين عىل تحديد التزامات معينة تتحمل الدول والقادة واملقاتل

وتحدد قواعد القانون الدويل اإلنساين املسؤولية الجنائية للجهات الفاعلة واملشاركة يف النزاع املسلح، عىل مختلف 

املستويات وذلك يف حالة انتهاكها لقواعد القانون الدويل اإلنساين، ووسائل تقوميها والتي ميكن أن تتضمن املقاضاة أمام 

ية الدولية وملا كانت اتفاقيات القانون الدويل اإلنساين تعد من املعاهدات الجامعية املتعددة األطراف والتي املحاكم الجنائ

تنشأ عنها عالقات قانونية بني عدة دول فإنه ليس من السهل دامئا تحديد الدولة أو الدول  سواء كانت ضارة أو مرضورة 

ة دولة من هذه الدول بإثارة مسؤولية الدولة املنتهكة لهذه االتفاقيات خاص بسبب انتهاك االتفاق مام يطرح إمكانية قيام أي

إذا كان اإلخالل قد وقع بصدد التزام ناشئ عن إحدى القواعد اآلمرة التي تشكل املبادئ الشاملة املعرتف بها من املجتمع 

ويل اإلنساين فيام تفاقيات القانون الدالدويل كله لبعض الدول باإلضافة إىل املنهج التحلييل وذلك بهدف تحليل نصوص ا

يخص قواعد القانون الدويل امللزمة ومن املمكن مالحظة أن اغلب الفقه الدويل يرى أن قواعد القانون الدويل اإلنساين 

هي قواعد آمرة ويدعم القانون الدويل اإلنساين وجهة النظر هذه عندما يحظر االتفاقيات الخاصة واملنفصلة التي تعقدها 

الدول التي تؤثر تأثرياً سلبياً عىل وضع األشخاص املحميني يف حالة النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية، ومن أجل 

توضيح ذلك قسمنا البحث إىل مبحثني ففي املبحث األول نوضح النظرية العامة للجرمية الدولية يف ظل القانون الدويل 

صفحات لية الدولية عن انتهاك قواعد القانون الدويل اإلنساين وفقاً ملا ييل يف الاإلنساين ويف املبحث الثاين نوضح املسؤو 

 التالية.
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 أهمية الدراسة 

تتمثل أهمية الدراسة يف توضيح املسؤولية عن انتهاك قواعد القانون الدويل اإلنساين ومدى توفري الحامية لحياة 

 الل النقاط التالية:وكرامة اإلنسان من أعامل العنف الخارجي والداخيل من خ

إن إنحراف اآلليات الدولية الناشطة يعترب خرقاً وإنتهاكاً لسيادة الدول الوطنية، فالقانون اإلنساين الدويل ميثل مجموعة  .1

املبادئ والقواعد التي تحد من استخدام العنف أثناء املنازعات املسلحة أو من اآلثار الناجمة عن الحرب تجاه اإلنسان عامة 

ع من فروع القانون الدويل العام لحقوق اإلنسان غرضه حامية األشخاص املترضرين يف حالة نزاع مسلح كحامية فهو فر 

املمتلكات واألموال التي ليست لها عالقة بالعمليات العسكرية  وهو يسعى إىل حامية السكان غري املشرتكني بصورة مبارشة 

 مثل الجرحى والغرقى وأرسى الحرب. أو الذين كفوا عن االشرتاك يف النزاعات املسلحة

فكرة االنتهاكات آلليات القانون الدويل اإلنساين تؤثر عىل القاعدة القانونية وعىل مدى احرتامها من قبل املخاطبني بها  .2

 كاإلحكام التي تحظر االنتقام من األفراد باملعاهدات. 

عاجزون واملدنيني واألعيان املدنية فقط، بل تشمل األشخاص الإن اإلنسانية ليست مقصورة عىل الجرحى واألرسى والغرقى  .3

عن القتال بسبب املرض أو الجرح أو االحتجاز، والنساء واألطفال والغرقى، وأرسى الحرب وكذلك جثث املوىت أو الحامية 

جنس أو املولد أو ملعتقد أو الاملدنيني، ومعاملتهم معاملة إنسانية دون أي متييز ضار يقوم عىل العنرص أو اللون أو الدين أو ا

 الرثوة أو أي معيار مامثل آخر.

 مشكلة الدراسة

إن فعالية قواعد ومبادئ القانون الدويل اإلنساين يف التأكيد عىل املبادئ اإلنسانية، وإن اإلخالل بأحكام قواعد 

ة الجنائية أو املدنية رتتب عليها املسؤوليالقانون الدويل اإلنساين يشكله جرمية دولية أو يعد من قبيل االنتهاكات الجسيمة ت

اإلشكالية يف السؤال الرئييس التايل: ما هي القواعد القانونية التي تنظم مسؤولية الدولة املنتهكة ألحكام وقواعد مام يطرح 

 القانون الدويل اإلنساين؟ 

 تساؤالت الدراسة

 ما هي خصائص وأركان الجرمية الدولية؟ .1

 تحدد النظام اإللزامي الجامعي لقواعد القانون الدويل اإلنساين؟ما هي القواعد التي  .2

سؤولية ملما هي االلتزامات التي تنشئ املسؤولية الدولية للدول يف حالة االنتهاكات وهل تختلف املسؤولية الدولية عن ا .3

 الفردية لوكالء الدولة؟

 أهداف الدراسة

اة ولية عن انتهاك قواعد القانون الدويل اإلنساين وحامية حييكمن الهدف الرئييس للدراسة يف معرفة وتوضح املسؤ 

 وكرامة اإلنسان من أعامل العنف الخارجي والداخيل باإلضافة إىل تحقيق األهداف الفرعية التالية:
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التعرف عىل النظرية العامة للجرمية الدولية وخصائصها وأركانها يف ظل القانون الدويل اإلنساين والنظام اإللزامي  .1

لجامعي لقواعد القانون الدويل اإلنساين وتوضيح املسؤولية املرتتبة عىل أشخاص املجتمع الدويل يف حال انتهاك ا

تنفيذ عمل هذه اآلليات من حيث مسؤولية الدول ومسؤولية القادة يف إطار القانون الدويل اإلنساين مع التطرق إىل 

إللزامي حكمة الجنائية الدولية لرواندا والقواعد التي تحدد النظام ااملحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة وامل

 الجامعي لقواعد القانون الدويل اإلنساين. 

توضيح خصائص وأركان الجرمية الدولية ومعرفة التحديات التي تعوق تطبيق القانون الدويل اإلنساين يف حاالت  .2

إدارة  الدويل اإلنساين فيام يتعلق بحامية ضحايا الحروب وأسلوباالضطرابات والتوترات الداخلية، ومدى تأثر القانون 

القتال بالصكوك الدولية الهامة يف ميدان حقوق اإلنسان مثل اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان واالتفاقية األوروبية 

له التمتع  قلحقوق االنسان والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية وذلك تأسيسا عىل أن اإلنسان يح

بحقوقه اللصيقة بآدميته وكرامته البرشية عىل قدم املساواة يف زمن السلم او زمن الحرب من خالل التعرف عىل هدف 

 القانون الدويل اإلنساين يف حامية اإلنسان ذاته ومساءلته إن كان الفاعل. 

ة الدولية عن تختلف املسؤوليو تهاكات التعرف عىل االلتزامات التي تنشئ املسؤولية الدولية للدول يف حالة االن .3

املسؤولية الفردية لوكالء الدولة حيث يعتمد احرتام حقوق اإلنسان عىل مسؤولية الدول، ويعززه عدد من األدوات التي 

تسمح بحاالت مختلفة من حاالت لجوء األفراد إىل القضاء، سواء كان ذلك إىل سلطة قضائية أم غري قضائية، من 

طنية ودولية مختلفة، وينبغي عدم الخلط بني مسؤولية الدول عن انتهاك حقوق اإلنسان، وبني خالل مؤسسات و 

 املسؤولية الجنائية الفردية أو مسؤولية الدول يف العالقات التقليدية بني الدول

 منهجية الدراسة

اين فيام يخص إلنساعتمدت الباحثة عىل املنهج التحلييل وذلك بهدف تحليل نصوص اتفاقيات القانون الدويل ا

انتهاك بعض قواعد القانون الدويل اإلنساين يشكل جرمية دولية أو يعد من قبيل االنتهاكات الجسيمة التي نصت عليها 

 جنيف والربوتوكول اإلضايف األول اتفاقيات 

 النظرية العامة للجرمية الدولية يف ظل القانون الدويل اإلنسايناملبحث األول: 

، حيث مل تكن هناك قيود عىل أساليب القتال 1648ظهرت قواعد القانون الدويل التقليدي يف القرن السابع عرش سنة 

بني الدول املتحاربة، سوى تلك القيود التي أوردها بعض املحاربني اختيارا عىل ترصفاتهم، وذلك بوقف أعامل السلب 

الحامية، وهو ما متيزت به نفوس الفرسان من محاريب القرون الوسطى  والنهب يف املدن، ومنح النساء واألطفال نوعاً من

من عواطف إنسانية منت يف ظلها القواعد الخاصة مبواساة الجرحى واملرىض والعناية بهم وعدم التعرض لغري املقاتلني 

 .(898)ولآلمنني من سكان دولة العدو 

معيات املتطوعني املعرتف بها واملرصح لها من جانب وتضمنت االتفاقية حامية ج 1906وجاءت اتفاقية جنيف لعام 

الحكومات عىل أن تخضع للقوانني واألنظمة العسكرية، وتقديم قوائم بالقتىل إىل الجانب اآلخر بواسطة الصليب األحمر، 

                                                           
 وما بعدها  950، ص 1995: مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثنية،  صالح الدةن عامر (898(
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بحامية شعار  اوقد أكدت اإلتفاقية عىل رضورة حامية الجرحى والقتىل من السلب وسوء املعاملة، وإلزام الدول املوقعة عليه

الصليب األحمر، من سوء االستعامل بنصوص جزائية تضعها يف قوانينها الوطنية، كام أوجبت عىل الدول أن تعاقب جزائياً 

وبهذا أصبحت فكرة احرتام حقوق اإلنسان والشعوب . (899)أفعال السلب وسوء املعاملة املرتكبة عىل جرحى الجيوش ومرضاها 

، وجاء اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف عام (900)جتامعي داخل كل دولة وللسالم العاملي أساس للسالم السيايس واال 

، لذلك (901)، تأكيد بالكرامة اإلنسانية واملساواة بني بني البرش يف الحقوق باعتبارها أساس الحرية والعدل والسالم 1948

أوجب القانون الدويل اإلنساين عىل الدول يف وقت السلم احرتام إنسانية اإلنسان وعدم االعتداء عليها سواء باإللغاء أو 

، مام ( 902)النقصان وهذه الحقوق التي متس اإلنسان يف الحق يف الحياة، وسالمة شخصه فال يجوز اسرتقاقه أو تعذيبه 

( من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية التعذيب واملعاملة 7انية ، وحظرت املادة )يعزز الحرية واحرتام الذات اإلنس

الالإنسانية عىل إنه ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وحظر 

رتام نا لتنفيذ وتطبيق قواعد القانون الدويل اإلنساين يوجب احوضام إجراء أية تجربة طبية أو علمية عىل أحد دون رضاه الحر

الدول ملبدأ الوفاء بالعهد، حيث أن الدول عندما وافقت وصادقت وانضمت إىل اتفاقيات جنيف األربع والربوتوكوالت امللحقة 

ىل الدول ا االلتزام املرتتب عبها فإنها قد التزمت بضامن احرتام هذه االتفاقيات من جانب كل منها يف إطار سلطتها، وهذ

باحرتام القانون الدويل اإلنساين والعمل عىل احرتامه من طرف األخرين قد تضمنته املادة األوىل املشرتكة لالتفاقيات 

 . (903)األربع وكذلك املادة األوىل من الربتوكول األول

التزاماتها  بري واإلجراءات الرضورية لتنفيذلذلك يتعني عىل الدول األطراف يف وثائق القانون اإلنساين اتخاذ التدا

( من الربوتوكول األول التفاقيات جنيف حددت إجراءات التنفيذ والتعليامت 80اتجاه تطبيق وتنفيذ القانون حيث أن املادة)

رصاع الدائم فاذا كان االجرام نتيجة حتمية لل (904)الكفيلة بتأمني احرتام االتفاقيات والربوتوكوالت واإلرشاف عىل تنفيذها

بني الخري والرش يف املجتمعات الداخلية وان هذه الطبيعة من االزل فإنه اصبح ظاهرة واقعية موجودة داخل املجتمع الدويل 

حيث تم انتهاك قواعد القانون الدويل اإلنساين وانتهاك اعراف وقواعد الحروب وكذلك ارتكاب الحروب العدوانية التي 

فقد تم تقسيم املبحث ايل ( 905)نساين وكذلك تم مخالفة القواعد املنظمة والحامية لحقوق االنسان تنتهك القانون الدويل اإل 

                                                           
تتناول حماةة حقوق اإلنسان األساسية  1949وأخرها في  1864اتفاقية جنيف هي عبارة عن أربع اتفاقيات دولية تمت األولى منها في  (899(

 1863االعتناء باللرحى والمرضى وأسرى الحرب، دعت إلى االتفاقية األولى الللنة الدولية إلغاثة اللنود اللرحى تأسست في في طرةقة 

 249، ص 2001، لعام 1اللياءات الدولية بين النظرةة والتطبيق، االسكندرةة، مؤسسة الثقافة اللامعية، ط : السيد أبو عيضة (900(

لحماةة اللنائية للمدنيين في زمن النياعات المسلحة، دراسة تحليلية تأصيلية، القاهرة، الهيئة المصرةة العامة للكتاب : ا اسماعيل عبد الرحمن (901(

   173، ص 2007، لعام 1ط

ت ءوقد شاركت كافة الدول في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان كأول وثيقة دولية تتضمن النص على احترام اإلنسان األساسية والتي جا (902(

ص  2000 1: قضاةا سياسية، القاهرة، الدار اللماهيرةة للنشر والتوزةع، ط محمد مصطفى سليمان أنظر 1945مرتبطة بميثاق األمم المتحدة 

216  

   173: الحماةة اللنائية للمدنيين في زمن النياعات المسلحة، مرجع سابق ص  اسماعيل عبد الرحمن (903(

تتخذ األطراف السامية المتعاقدة وأطراف النياع دون إبطاء، كافة  -1وكول األول التفاقيات جنيف إجراءات التنفيذ )( من البرت80تنص المــادة ) (904(

تصدر األطراف السامية المتعاقدة وأطراف النياع األوامر  -2اإلجراءات الالزمة لتنفيذ التياماتها بمقتضى االتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"، 

 فيلة بتأمين احترام االتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"، وتشرف على تنفيذها   والتعليمات الك

لفكر ا منتصر سعيد حمودة : المحكمة اللنائية الدولية ، النظرةة العامة لللرةمة الدولية ، احكام القانون الدولي اللنائي دراسة تحليلية دار (905(

  13ص  2009، 1اللامعي اإلسكندرةة، ط
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املطلب الثاين: خصائص واركان الجرمية الدولية، ويف الجرمية الدولية، ويف ثالث مطالب يف املطلب األول: تعريف 

 نساين، ونوضحها كام ييل:املطلب الثالث: النظام اإللزامي الجامعي لقواعد القانون الدويل اإل 

 تعريف الجرمية الدولية يف ظل القانون الدويل اإلنسايناملطلب األول: 

إن الجرمية الدولية هي جرمية من جرائم القانون الدويل العام والتي تهدد النظام الدويل العام بهدف انتهاك املصالح 

 مرتكبيها مبقتىض قواعد القانون الدوىل الجنايئ وهو احد فروعاملحمية مبقتىض قواعد هذا القانون ويطبق الجزاء عىل 

القانون الدويل العام والذي يختص بالجرائم ضد السالم وأمن البرشية وينص عىل الجزاءات بهدف الدفاع عن النظام العام 

اين، ويكون نون الدويل اإلنسفالجرمية الدولية هي الفعل الذي يرتكب إخالال بقواعد القانون الدويل العام  والقا (906)الدويل

  (907)ضارا باملصالح التي يحميها هذا القانون مع االعرتاف لهذا الفعل بصفة الجرمية واستحقاق فاعله العقاب

كام عرفت الجرمية الدولية بأنها عدوان عىل مصلحة يحميها القانون الدويل الجنايئ تعترب هامة وأساسية للمجتمع 

مشرتكة يف املجتمع الدويل قد تعمل الدول عىل صيانتها ومنع االعتداء عليها ويتخذ هذا املوقف هناك قيم أساسية و و الدويل 

صفة العاملية كتزييف النقود أو االتجار بالرقيق والنساء واألطفال لقد حرمتها مختلف الدول التي تعمل عىل محاربتها فإنها 

 ا املحاكم الوطنية وهي مبثل هذه املفاهيم تختلف عنمع ذلك جرمية داخلية ينص عليها الترشيع الوطني وتختص به

الجرمية الدولية التي متس املصالح الدولية وتجد مصدرها يف العرف الدويل واملعاهدات الدولية التي تستند إىل هذا العرف 

  (908)وتنظر املحاكم الدولية فيها

جايب أو يث يرتكبها الشخص الدويل بسلوك إيفان الجرمية الدولية هي الجرمية التي تقع مخالفة للقانون الدويل ح

سلبي عاملاً بحرمة السلوك وراغباً بارتكابه محدثاً رضراً عىل املستوى الدويل، كام ان الجرمية الدولية تسمد ركنها الرشعي 

ثل جرائم ممن خالل قواعد القانون الدويل الجنايئ الذي يلعب دور كبري يف تجريم بعض املظاهر الضارة باملجتمع الدوىل 

 1993الحرب التي تشكلت لها محمتي نورمربج وطوكيو عقب الحرب العاملية الثانية ومحكمة جرائم يوغسالفيا السابقة لعام 

وعرفت لجنة  (909)1991والتي عقدت يف الهاي بهولندا ملحاكمة مرتكبي جرام الحرب يف البوسنة وكوسوفا منذ اول عام 

انها االخالل بالتزام دويل عىل درجة كبرية من االهمية لحامية املصالح االساسية للمجتمع القانون الدويل الجرمية الدولية ب

 منها: (910)الدويل واوردت اللجنة عدة امثلة لهذا االخالل

 االخالل الجسيم بالتزام له اهمية سياسية يف الحفاظ عىل السلم واالمن الدوليني مثل تحريم العدوان .1

 يهدف لحامية حق تقرير املصري مثل منع فرض السيطرة االستعامرية بالقوة.االخالل الجسيم بالتزام  .2

                                                           
، 21: المحكمة اللنائية الدولية واالشكاليات القانونية والسياسية بلرةمة العدوان، المغرب، مللة القانون واألعمال، العدد  منى كامل تركي (906(

 98، جامعة الحسن األول، سباط، ص 2019مارس 

 9ص  – 6ص  1989، 1: اللرةمة الدولية ، القاهرة، دار النهضة العربية ،ط حسنين عبيد (907(

منى محمود مصطفى: اللرةمة الدولية بين القانون الدولي اللنائي والقانون اللنائي الدولي، دراسة تحليلية للقانونين بهدف فض  (908(

  42الى ص  4ص 1989االشتباك بينهما ، القاهرة ، دار النهضة العربية، 

 20مة الدولية مرجع سابق ص منتصر سعيد حمودة : المحكمة اللنائية الدولية ، النظرةة العامة لللرة (909(

 8ص  2001، 1مصطفى احمد فؤاد: النظام القضائي الدولي، دار الكتب القانونية مصر ط  (910(
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 االخالل الجسيم بالتزام يهدف لحامية االنسان مثل تحريم ابادة الجنس البرشي والتفرقة العنرصية والرق .3

 (911)ءاالخالل الجسيم بالتزام يهدف اىل املحافظة عىل بيئة االنسان وحاميتها مثل منع تلوث املاء والهوا .4

( من الربتوكول اإلضايف األول استخدام القوات املسلحة أسلحة معينة باعتبارها املسؤولة عن 16، 15، 14حظرت املواد )

التطبيق الفعيل للقواعد اإلنسانية نظراً ألن املقاتل يف القوات املسلحة هو فرد من األفراد أو جندي من الجنود عىل علم 

ام أداب وأخالق القتال، وأنه يجب توعية وتدريب املقاتلني كونهم أفراد يف القوات املسلحة بأحكام دينه ومن بني هذه األحك

بينهم جنود وبينهم ضباط قادة وأن أفراد القوات املسلحة مبختلف مستوياتهم بحاجة إىل معرفة كل املحاور الكربى للقانون 

 (912)الدويل اإلنساين 

حة حسب مستواها، حيث أن البعض من فئات جنود القوات املسلحة ويجب مخاطبة كل فئة من فئات القوات املسل

ويتعني عىل األطراف السامية املتعاقدة  (913) عىل نسبة كبرية من األمية مثاالً عىل ذلك مقاتيل الحرب األهلية الصومالية

فراد  السلطات املختصة، وأل ( أن تكلف القادة العسكريني مبنع االنتهاكات وإبالغها إىل87وعىل أطراف النزاع وفقاً للامدة)

القوات املسلحة الذين يعملون تحت إمرتهم وغريهم ممن يعملون تحت إرشافهم، ويجب عىل األطراف السامية املتعاقدة 

وأطراف النزاع أن يتطلبوا من القادة كل حسب مستواه من املسئولية التأكد من أن أفراد القوات املسلحة، الذين يعملون 

بينة من التزاماتهم كام تنص عليها االتفاقيات بغية منع وقمع االنتهاكات،  يجب عىل األطراف السامية  تحت أمرتهم عىل

املتعاقدة وأطراف النزاع أن يتطلبوا من كل قائد يكون عىل بينة من أن بعض مرؤوسيه أو أي أشخاص آخرين خاضعني 

وأن يتخذ،  اإلجراءات الالزمة ليمنع مثل هذا الخرق لالتفاقياتلسلطته أن يقرتفوا أو اقرتفوا انتهاكات لالتفاقيات أن يطبق 

 .(914)األسلوب املناسب، واإلجراءات التأديبية أو الجنائية ضد مرتكبي هذه االنتهاكات

ومن هذا املنطلق، يحرم استخدام األسلحة التي ال تطلبها رضورات املعركة لتحقيق النرص، وينص عىل تجنب 

استهداف الذين ال يشاركون يف العمليات العسكرية كاملدنيني والجرحى واملرىض وإلحاق الرضر أو املعاناة بهم كذلك يحظر 

                                                           
 565ص  2011،القاهرة دار النهضة العربية، 4عمر حسن عدس: مبادئ القانون الدولي العام المعاصر، ط (911(

سبتمبر/  54: الللنة الدولية للصليب األحمر والمساعدة اإلنسانية، تحليل سياسي، المللة الدولية للصليب األحمر العدد  دافيد دفورساةب (912(

 557ص  1996أكتوبر 

سياد بري خالل الحرب األهلية الصومالية هي حرب أهلية ال تيال قائمة اآلن في الصومال انبثق النياع من المقاومة ضد نظام الرئيس  (913(

  1990-1988الثمانينات وبين عامي 

ةتعين على األطراف السامية المتعاقدة وعلى أطراف النياع أن تكلف القادة العسكرةين بمنع االنتهاكات  -1: ) ( واجبات القادة87المــادة ) (914(

غها إلى السلطات المختصة، وذلك فيما ةتعلق بأفراد القوات لالتفاقيات ولهذا اللحق "البروتوكول. وإذا ليم األمر، بقمع هذه االنتهاكات وإبال

ةلب على األطراف السامية المتعاقدة وأطراف النياع أن ةتطلبوا -2المسلحة الذةن ةعملون تحت إمرتهم وغيرهم ممن ةعملون تحت إشرافهم.  

ن ةعملون تحت أمرتهم على بينة من التياماتهم كما تنص التأكد من أن أفراد القوات المسلحة، الذة-من القادة كل حسب مستواه من المسئولية

ةلب على األطراف السامية المتعاقدة وأطراف النياع أن ةتطلبوا -3عليها االتفاقيات وهذا اللحق البروتوكول. وذلك بغية منع وقمع االنتهاكات.  

ته على وشك أن ةقترفوا أو اقترفوا انتهاكات لالتفاقيات من كل قائد ةكون على بينة من أن بعض مرؤوسيه أو أي أشخاص آخرةن خاضعين لسلط

لك ا ةكون ذأو لهذا اللحق "البروتوكول. أن ةطبق اإلجراءات الالزمة ليمنع مثل هذا الخرق لالتفاقيات أو لهذا اللحق "البروتوكول. وأن ةتخذ، عندم

الملحق البروتوكول  1977وتوكول األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف، مناسبًا، إجراءات تأدةبية أو جنائية ضد مرتكبي هذه االنتهاكات من البر

 1949-08-12والمتعلق بحماةة ضحاةا المنازعات الدولية المسلحة  1949آب / أغسطس  12األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 

 معاهدات
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، كاألعيان املدنية، والبنية التحتية املدنية، واملراكز التاريخية استهداف األماكن واألهداف غري املعدة ألغراض عسكرية

واألثرية والثقافية وتقدم األطراف السامية املتعاقدة كل منها لآلخر أكرب قسط من املعاونة فيام يتعلق باإلجراءات الجنائية 

ها بالنسبة لتسليم امية املتعاقدة فيام بينالتي تتخذ بشأن االنتهاكات الجسيمة ألحكام االتفاقيات، كام تتعاون األطراف الس

( 85املجرمني عندما تسمح الظروف بذلك ومع التقيد بالحقوق وااللتزامات التي أقرتها االتفاقيات والفقرة األوىل من املادة)

ن مع األمم و وتتعهد األطراف السامية املتعاقدة بأن تعمل، مجتمعة أو منفردة، يف حاالت الخرق الجسيم لالتفاقيات بالتعا

 .(915)املتحدة ومبا يتالءم مع ميثاق األمم املتحدة 

املتعلق بالنظام األسايس للمحكمة الدولية  1993وإضافة إىل ذلك إن محكمة العدل الدولية يف التقرير لعام 

د القانون عليوغوسالفيا السابقة أبدت رأيها أن تطبيق مبدأ ال جرمية دون نص يقتيض من املحكمة الدولية أن تطبق قوا

الدويل اإلنساين التي تعد جزاء من القانون العريف، وان الجزء االتفاقي من القانون الدويل اإلنساين ميثل جزاء من القانون 

الخاصة بحامية ضحايا  1949الدويل العريف وهو القانون املطبق عىل النزاعات املسلحة الذي جسدته اتفاقيات جنيف لعام 

واتفاقية منع االبادة  18/10/1907الرابعة املتعلقة بقوانني وأعراف الحرب الربية والالئحة املرفقة بها بتاريخ  واتفاقية الهايالحرب 

 (916)1945أغسطس  8والنظام األسايس للمحكمة العسكرية الدولية بتاريخ  1948ديسمرب  9الجامعية واملعاقبة عليها بتاريخ 

 ليةخصائص واركان الجرمية الدو املطلب الثاين: 

ان معرفة خصائص الجرمية الدولية يساعد كل من القايض والفقه عىل تحديدها بدقة ويقلل من صعوبة التعرف عليها 

كام أنه مييز بينها وبني األنواع االخرى من الجرائم ال سيام الجرمية الداخلية والجرمية العاملية وعىل ذلك نوضح خصائص 

                                                           
طراف السامية المتعاقدة كل منها لخآخر أكبر قسط من المعاونة فيما ةتعلق تقدم األ -1التعاون المتبادل في الشئون اللنائية ) 88المــادة  (915(

تتعاون األطراف السامية المتعاقدة  -2باإلجراءات اللنائية التي تتخذ بشأن االنتهاكات اللسيمة ألحكام االتفاقيات أو هذا اللحق "البروتوكول 

بذلك ومع التقيد بالحقوق وااللتيامات التي أقرتها االتفاقيات. والفقرة األولى من فيما بينها بالنسبة لتسليم الملرمين عندما تسمح الظروف 

-3من هذا اللحق "البروتوكول، وتولي هذه األطراف طلب الدولة التي وقعت المخالفة المذكورة على أراضيها ما ةستأهله من اعتبار  85المادة 

متعاقد المقدم إليه الطلب. وال تمس الفقرات السابقة، مع ذلك، االلتيامات الناجمة وةلب أن ةطبق في جميع األحوال قانون الطرف السامي ال

 عن أحكام أةة معاهدة أخرى ثنائية كانت أم جماعية تنظم حاليًا أو مستقباًل كليًا أو جيئيًا موضوع التعاون في الشئون اللنائية.  

ر انتهاء المؤتمر الدولي الذي عقد في روما لنقاش المشروع الذي قدمته للنة .  إث17/7/1998ولد نظام المحكمة اللنائية الدولية في  (916(

الفقرة  االقانون الدولي التابعة لألمم المتحدة، لتعلن اختصاصها في مالحقة من ةرتكب إحدى اللرائم اآلتية بعد استبعاد اللرائم التي نصت عليه

نية، جرائم الحرب، جرةمة إبادة اللنس، جرةمة العدوان، وولدت هذه المحكمة الدولية من هذا المشروع وجرائم ضد اإلنسا20الخامسة من المادة 

واختصاص  2003دولة ، حتى نهاةة مارس  89، وصادقت على ميثاقه  2002دولة، ودخلت حيي التنفيذ في ةوليو عام  126نتيلة اتفاق وقعت عليه 

وهذا ما أكدته المادة األولى من نظام المحكمة بقولها )وتكون المحكمة مكملة  المحكمة اللنائية الدولية كقضاء مكمل لالختصاص الوطني،

ائي نللوالةات القضائية اللنائية الوطنية( وتالفت هذه المحكمة ما وقع من أخطاء سابقة من حيث محاولة تقيدها بالمبادئ العامة للقانون الل

تنص على أنه " ال عقوبة إال  23مثال تنص على أنه " ال جرةمة إال بنص"، والمادة  22 (، فالمادة 33إلى  22المواد من  –الدولي )الباب الثالث 

نصت على عدم سقوط اللرائم بالتقادم، لكن للعدةد من  29فقد كرست مبدأ عدم رجعية األثر على األشخاص ، والمادة  24بنص"، أما المادة 

من نظام المحكمة، الذي ةنص على حق مللس األمن وفق  16د من الدول بالمادة الدول مأخذ على هذا النظام األساسي ومنها لم ترض العدة

شهًرا  12قرار ةتم اتخاذه بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة بعدم السماح في البدء أو المضي في تحقيق أو المقاضاة لمدة 

رغم أن العدةد من الشراح ةصرون على أن الفيتو والفيتو المضاد ةمكنهما أن قابلة للتمدةد طالما شاءت ذلك إحدى الدول الدائمة العضوةة، 

يث حةعطال اتخاذ مثل هذا القرار، وأما الفيتو المضاد فهو تكتل سبع دول غير دائمة العضوةة على األقل ورفض التصوةت على القرار إةلابا، ب

 لدول الخمس الدائمة العضوةة موافقة على هذا القرارتمنع حصول القرار على تسعة األصوات المطلوبة حتى ولو كانت ا
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خصائص تعود يف مجملها لطبيعة القانون الدويل من حيث كونه عريف التكوين وأن يف أنها تتميز بعدة  الجرمية الدولية

ركنها الرشعي مستمد من العرف الدويل وال ميكن أن يستدل عليه يف نصوص مكتوبة وأن فكرتها تتسم بالغموض وعدم 

ي الجرمية الحق يف معاقبة مرتكب الوضوح، كام أن الجرمية الدولية يالزمها مبدأ عاملية حق العقاب مبعنى أن لكل دولة لها

الدولية داخل حدودها دون النظر إىل جنسية الجناة أو مكان ارتكابهم للجرمية ويف ظل هذا االختصاص تم انشاء املحكمة 

، وأن الجرمية الدولية تتميز بانها قد تكون جرمية جناية دولية وذلك وفقا (917)1998الجنائية الدولية مبوجب ميثاق روما لعام 

مثل وجود انتهاك خطري اللتزام دويل  1978( من مرشوع لجنة القانون الدويل يف دورته الثالثون لعام 19ملا ورد يف املادة )

يتعلق باملصالح االساسية للجامعة الدولية فعدم وجود االعرتاف يعترب الفعل جنحة دولية من حيث جسامة الفعل دون النظر 

 ومن خصائصها:  (918)الجرمية الدولية يالزمها مبدأ عدم تقادم العقوبات الخاصة بها  اىل نوعية العقوبة ومقدارها، وان

فالجرمية الدولية تفوق الجرمية الداخلية جسامة وخطورة، ويظهر ذلك يف  أوال: خطورة الجرمية الدولية وجسامتها: 

صفت جامعات وتعذيب مجموعات ولقد و اتساع وشمولية آثارها فالجرائم الدولية تستهدف إبادة الشعب وتدمري مدن وقتل 

لجنة القانون الدويل الجرمية الدولية مبعيار الخطورة التي تتعلق بجرائم متس املجتمع البرشي نفسه وتكمن الخطورة يف 

فهذه  ،واتساع آثاره الضخمة والدافع الذي يتيح تحديد خطورة الفعل، طابع الفعل املجرم من حيث القسوة، أو الفظاعة، أو الوحشية

 .(919)الخطورة هي التي تكون الركن األسايس للجرمية املخلة بسالم اإلنسانية وأمنها والتي تتميز بدرجة بالبشاعة والوحشية 

 أن الجرائم يف القانون الوضعي قد تقسم إىل قسمني، جرائم عادية وجرائمثانيا: جواز التسليم يف الجرائم الدولية: 

ن ية التسليم يف الجرائم العادية فقط دون الجرائم السياسية وهو ما ال نجده يف القانو سياسية حيث تجيز القوانني الوضع

الدويل الجنايئ حيث ال يعرف القانون الدويل الجنايئ متييزا أو تفرقة بني الجرائم، وبالتايل فإنه ال يجوز وصف جرمية 

ة عادية وهذا ما يؤدي إىل أن جميع الجرائم دولية بأنها جرمية سياسية يف مقابل وصف جرمية دولية أخرى بأنها جرمي

الدولية تخضع لنفس املبدأ، فإما أنها جميعها من الجرائم التي يجوز فيها التسليم، وإما أنها من الجرائم التي ال يجوز فيها 

ولندا عن تسليم ه فقد اعتربت الجرائم الدولية من الجرائم السياسية التي ال يجوز التسليم فيها مثال ذلك امتناع التسليم 

 .(920)1934اإلمرباطور غليوم، وامتناع إيطاليا عن تسليم املسؤول عن اغتيال ملك يوغسالفيا ووزير خارجية فرنسا عام 

إال أن هذا االتجاه مل يصمد أمام االتجاه املضاد الداعي إىل رضورة التسليم يف الجرائم الدولية فقد دعا املجتمع 

بني الجرائم اإلرهابية بوصفها جرائم دولية والجرائم السياسية، باعتبار أن الجرائم اإلرهابية عىل الدويل إىل رضورة التمييز 

، ويف معاهدة منع 1892عكس الجرائم السياسية يجوز التسليم فيها وهو ما جاء يف قرار معهد القانون الدويل الصادر سنة 

من  228تسليم املجرمني الدوليني، وهو ما جاء يف نص املادة وقد أقر املجتمع الدويل بوجوب  1937ومعاقبة اإلرهاب سنة

م معاهدة إبادة  7وتأكد هذا االتجاه بصفة نهائية بعد الحرب العاملية الثانية يف عدة نصوص منها املادة  1919معاهدة فارساي 

إن التسليم جائز ومطلوب يف وبالتايل ف 1949امللحق باتفاقية جنيف  1977من الربوتوكول األول  32، املادة 1948الجنس 

                                                           
  3ص  2002، 1احمد فؤاد أنور: نحو منظومة عربية لدعم المحكمة اللنائية الدولية ، مركي االهرام للدراسات االستراتيلية القاهرة، ط (917(

 23منتصر سعيد حمودة : المحكمة اللنائية الدولية ، النظرةة العامة لللرةمة الدولية مرجع سابق ص  (918 (

  3ص  2002، 1احمد فؤاد أنور: نحو منظومة عربية لدعم المحكمة اللنائية الدولية ، مركي االهرام للدراسات االستراتيلية القاهرة ، ط (919(

 455، ص 2003، عام 1األساسي للمحكمة اللنائية الدولية، القاهرة، دار المستقبل العربي، ط : تقييم النظام مفيد شرةف بسيوني (920(
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الجرائم الدولية، وال ميكن االحتجاج بفكرة الجرمية السياسية يف نطاق القانون الدويل الجنايئ ملنع تسليم األشخاص 

 املطلوبني يف جرائم دولية.

ية مبيض مدة، ميقصد بالتقادم سقوط العقوبة أو الدعوى العمو  ثالثا: استبعاد قاعدة التقادم من نطاق الجرمية الدولية:

وهي قاعدة تأخذ بها معظم الترشيعات الوطنية أما عىل الصعيد الدويل فلم يتم إثارة هذه املسألة قبل الحرب العاملية الثانية، 

فقد   (921)إال أن املجتمع الدويل اتجه إىل إعادة النظر لقاعدة التقادم من حيث وجوب أو رفض تطبيقها عىل الجرائم الدولية 

سنة عىل ارتكابها، وبالتايل سقوط  20بأن قانونها الجنايئ يأخذ بتقادم الجرائم مبيض  1964نيا االتحادية عام أعلنت أملا

الدعوى العمومية لجميع األشخاص املذنبني بارتكاب الجرائم الدولية والذين مل يقدموا للمحاكم بعد إال أن موقف أملانيا 

وافقت  26/11/1968بأن الجرائم الدولية ال تتقادم ويف  10/04/1965حدة يف أدى إىل إجامع اللجنة القانونية لألمم املت

ـ  3/  2391الجمعية العامة لألمم املتحدة عىل اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم املرتكبة ضد اإلنسانية بقرارها رقم 

النظر عن وقت ارتكابها، وهي جرائم والذي جاء يف مجمله عىل أن التقادم ال يرسي عىل جرائم دولة محددة بغض  23

، والجرائم املرتكبة ضد 08/08/1945الحرب الواردة يف تعريفها يف النظام األسايس ملحكمة نورمربغ العسكرية الدولية يف 

 .(922)اإلنسانية سواء يف زمن الحرب أو زمن السلم الوارد تعريفها يف النظام األسايس ملحكمة نورمربغ العسكرية 

عض العفو هو تنازل الهيئة االجتامعية عن كل أو عن ب استبعاد نظام العفو من التطبيق يف الجرائم الدولية :رابعا: 

حقوقها املرتتبة عىل الجرمية، وهو نوعان عفو خاص وهو عفو عن العقوبة، وعفو شامل وهو عفو عن الجرمية ويتمثل العفو 

يعي الغرض أما العفو عن الجرمية فهو إجراء ترش ة ينص عليها الدستورعن العقوبة يف أنه سلطة تقديرية خاصة لرئيس الدول

منه إزالة صفة الجرمية عن كل فعل هو بذاته جرمية طبقا ألحكام القانون، فخطورة الجرائم الدولية وجسامتها تجعل نظام 

لطة الترشيعية الدولة والس العفو أمرا مستحيل باإلضافة إىل غياب السلطة التي يكون لها الحق بإصداره  فكل من رئيس

 . (923)سلطتان غائبتان عن التنظيم الحايل للمجتمع الدويل

 تنص القوانني الوطنية عىل منح بعض األشخاص يف الدولة حصانة خامسا: استبعاد الحصانات يف الجرائم الدولية

انة رئيس و العرف الدويل مثالها حصخاصة، مبوجبها ال يحاكم من اقرتف جرمية وذلك العتبارات تقتضيها املصلحة العامة أ 

الدولة وأعضاء املجلس الوطني وحصانة رؤساء الدول األجنبية خارج بالدهم إال أن القانون الدويل الجنايئ استقر عىل عدم 

 .(924)إعفاء رئيس الدولة أو الحاكم الذي يقرتف جرمية دولية حتى ولو كان وقت اقرتافها يترصف بوصفه رئيسا حاكام 

                                                           
   90ص1999 ،1ط عبـد الله سـليمــان: المقدمــات األسـاسية في القــانون الدولـي اللنــائي، دةــوان المطبوعات اللامعية، الليائر( 921 (

   23مرجع سابق ص القانون الدولي اللنائي والقانون اللنائي الدولي، اللرةمة الدولية بين منى محمود مصطفى: ( 922 (

  565ص مرجع سابق  عمر حسن عدس : مبادئ القانون الدولي العام المعاصر( 923 (

ليوم إلى إقرار مسؤولية اإلمبراطور غليوم عن جرائمه الدولية  وفشل الطرح القائل بموجب تلنيب غ 1919فقد توصلت معاهدة فارساي  ( 924 (

  المحاكمة بحلة أنه ةمثل شعبه وال ةلوز محاسبته إال من قبل شعبه وحده إذ ال ةمكن أن ةسأل أمام سيادة أخرى لشعب آخر إال أن مبدأ عدم

ن ن دواإلعفاء من المحاكمة تعيز على أرض الواقع بالمحاكمات التي جرت في نومبرج وطوكيو، وقدم إليها كبار ملرمي الحرب األلمان واليابانيي

 أن تعفيهم مراكيهم ومناصبهم العالية من الخضوع للمحاكمة
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تقوم الجرمية الدولية عىل عدة اركان منها املادي واملعنوي والدويل اما الركن الرشعي فقد دار الجرمية الدولية: اركان 

حوله جدل فقهي واختالف قضايئ السيام اثناء محاكمة مجرمي الحرب العاملية الثانية يف نورمربج وطوكيو، وعليه نوضح 

 أركان الجرمية الدولية من حيث :

تبعا  إن القانون الدويل الجنايئ يقر مبدأ الرشعية بطريقة مختلفة: املرشوعية يف القانون الجنايئ الدويل أوالً : مبدأ

الختالف طبيعة قواعد القانون الدويل عن طبيعة قواعد القانون الوطني وبالتايل فان مبدأ الرشعية يف إطار القانون الدويل 

وهذه الصورة تعني إن الفعل ال يشكل جرمية إال إذا  ثبت خضوعه لقاعدة  يوجد بصورة تتفق مع طبيعة قواعد هذا القانون

من قواعد القانون الدويل تقرر له هذه الصفة وال يتطلب إن تأخذ هذه القاعدة شكال معينا بل يكفي مجرد التحقق من 

ىل قاعدة ة وال عقوبة إال بناء عوجودها ولذلك  ميكن التعبري عن مبدأ الرشعية يف القانون الدويل وفقاً ملبدأ انه ال جرمي

كام إن مفهوم القاعدة العرفية يف القانون الدويل الجنايئ تتخذ عىل أساس إن الدول عندما ترغب يف إعطاء  (925)قانونية

قاعدة معينة نظرا ألهميتها أو مخافة انتهاكها مجاال واسعا يف التطبيق فإنها تطلق عليها وصف القاعدة العرفية إذا توافر 

 . (926)يه السببف

وبالتايل فان اعتامد هذه الحقيقة يؤكد انحراف معنى العرف الدويل من معناه التقليدي إىل معنى جديد يقوم عىل رغبة 

وان مبدأ رشعية الجرمية والعقوبة يف القانون الدويل يوجد بصورة تتفق وطبيعة  (927)املجتمع الدويل يف امتداد عنرص اإللزام

القانون الدويل فالفعل ال ميكن اعتباره جرميه اال اذا ثبت انه خاضع لقاعدة من قواعد القانون الدويل تثبت ان هذا الفعل 

   (928)يعد جرمية فالفقه الجنايئ يرى ان قاعدة ال جرمية وال عقوبة اال بنص

أما يف القانون الجنايئ الدويل فان قواعد التجريم من اهم قواعد القانون الدويل النها تحمي الحقوق وتصون 

وجرائم الحرب ضد االنسانية املنصوص عليها يف الئحة  1937الحريات مثل جرمية االرهاب املنصوص عليها يف اتفاقية 

وان  (929) 1948ابادة الجنس البرشي املنصوص عليها يف اتفاقية  وجرمية 1945محاكامت نورمربج امللحقة باتفاقية لندن 

والتي انضم اليها ثالثا وعرشون دولة باالضافة اىل سلطات  1945املحاكامت التي متت بهذه الجرائم بناء عىل اتفاقية لندن

نت نائبة وفرنسا والتي كاالدول االربع حاكمت مجرمي الحروب العظمى وهي روسيا والواليات املتحدة االمريكية وانجلرتا 

                                                           
 565ص مرجع سابق  عمر حسن عدس : مبادئ القانون الدولي العام المعاصر (925(

( من التقنين الدولي قانون الشعوب ما ةلي ))ال ةعد الشخص مسئوال جنائيا 39اشارت للنة القانون الدولي الى مبدأ الشرعية في المادة ) (926(

نون / أ ـ ج( ولم ةشمل الفعل جرةمة طبقا للقا 20ـ أذا ما أتهم في جرةمة من تلك اللرائم التي تنصص عليها المادة ) 1بناء على هذا القانون : ـ

/ ه( ولم ةكن هناك تطبيق لالتفاقية الخاصة على الفعل وقت حدوث  20أذا ما أتهم في جرةمة من تلك المنصوص عليها في المادة )-2الدولي.  

وقد رأى البعض أن صياغة مبدأ الشرعية على هذا النحو ةشوبه الغموض وعدم الدقة األمر الذي ةثير الخالف على بعض األوصاف  اللرةمة. 

 لصياغات. وةثير القلق لدى الفقه اللنائي خاصة عند تحسس الرغبة لدى البعض بعدم احترام هذا المبدأ.وا

( من النظام االساسي للمحكمة اللنائية الدولية وتحت عنوان " ال جرةمة اال بنص " على انه: ال ةسأل الشحص جنائيا بموجب 22نصت المادة ) (927 (

بؤول تعرةف اللرةمة تأوةال  -2السلوك المعني وقت وقوعه جرةمة تدخل في اختصاص هذه المحكمة ، هذا النظام االساسي ما لم ةشكل 

ال  -3دقيقًا وال ةلوز توسيع نطاقه عن طرةق القياس وفي حالة الغموض ةفسر التعرةف لصالح الشخص محل التحقيق او المقاضاه او االدانة ، 

 سلوك اجرامي بموجب القانون الدولي خارج اطار هذا النظام االساسب  ترثر هذه المادة على تكييف اي سلوك على انه

 37ص  2006خليفة راشد الشعالي : شرح قانون العقوبات االماراتي الكتاب االول النظرةة العامة لللرةمة  (928(

 47ص  9199، دار النهضة العربية القاهرة، 2: مبادئ القانون اللنائي الدولي، ط اشرف توفيق شمس الدةن (929(
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اكتسبت صفتها الجنائية من العرف الدويل الذي كان مدونا يف  عن املجتمع الدويل يف محاكامتهم عن الجرائم الدولية

معاهدات او اتفاقيات دولية اشارت اليها محكمة نورمربج يف حكمها حينام اسندت يف احكامه اىل ترصيح باريس واتفاقيات 

 . (930)وكذلك ترصيح موسكو 1929، 1864وكذلك اتفاقيات جنيف عام  1907 الهاي املربمة عام

: الركن املادي يف الجرمية الدولية هو السلوك املادي الال مرشوع الذي تولدت عنه الجرمية سواء ثانيا الركن املادي

ة من عامل العدم تخلق الجرمية الدوليكان ايجابيا ام سلبياً وهذا السلوك يعد املظهر الخارجي والداللة املادية امللموسة التي 

والتخطيط والفكر العقيل املجرد اىل عامل الوجود والتنفيذ واالدراك امللموس وهو يتكون من ثالثة عنارص فعل عمل او امتناع 

 ةغري أن الرضر أو النتيجة الضارة يف الجرمية الدولية تصيب مصلحة دولي (931)ونتيجة مادية ضارة وعالقة سببية بينهام

 محمية بقواعد القانون الدويل الجنايئ والسلوك الال مرشوع يأخذ الصور االتية:

 السلوك االيجايب وهو ما يحدث بحركات عضوية يف جسد االنسان وهو ما تقع عليه االغلبية العظمي من الجرائم .1

ستلزم القانون نتيجة يالسلوك السلبي ويحدث باالمتناع عن عمل يلزم القانون القيام به ويرتتب عليه عدم تحقق  .2

 تحقيقها مثل جرمية انكار العدالة وسامح سلطات دولة ما لبعض الجامعات بالقيام بانشطة ارهابية ضد دولة مجاورة

السلوك االيجايب باالمتناع ويحدث عندما يحجم شخص عن القيام بسلوك معني يؤدي اىل تحقيق نتيجة مينعها  .3

قتل عن هذا السلوك والسلوك السلبيومن امثلة الجرائم التي تقع بهذا السلوك الالقانون وبالتايل تتحقق النتيجة بني 

 طريق االمتناع عن تقديم الطعام واالدوية لالسري 

ويتخذ الركن املادي عدة صور فقد يقع يف صورة تامة وقد يقع يف صورة رشوع وقد يقع يف صورة مساهمة اصلية او 

نته املساهمة االصلية والتبعية يف كافة مراحل الجرمية الدولية املختلفة وهذا ما تضمتبعية ولقد ساوى القانون الدويل بني 

( والنظام االسايس للمحكمة 5( والنظام االسايس ملحكمة طوكيو يف املادة )6النظام االسايس ملحكمة نورمربج يف املادة )

ة من يرتكب الجرمية مبفرده او مع غريه اذا كانت تتكون وتأخذ املساهمة االصلي (87( و )60الجنائية الدولية يف املواد رقم ) 

من جملة افعال فيأيت اكرث من شخص عمدا بفعل عمل من هذه االعامل املكونة للجرمية ويف هذه الحالة يكون االشخاص 

جرمية بنفسه لالذين قاموا بدور اصيل يف الركن املادي لهذة الجرمية ويعد الفاعل املعنوي الذي ال يرتكب الركن املادي ل

حيث سخر غريه للقيام بها وبذلك يكون مجرد اداة يف يد الفاعل االصيل ويعد الفاعل املعنوي فاعل اصيل لهذه الجرمية 

وتأخذ املساهمة التبعية عن طريق التحريض خلق لفكرة الجرمية يف ذهن الفاعل االصيل او عن طريق االتفاق واتحاد 

ة او عن طريق املساعدة مبعاونة الرشيك للفاعل االصيل سواء قبل وقوع الجرمية نية شخصيني فأكرث عىل ارتكاب جرمي

  (932)او اثنائها

                                                           
: دروس في القانون اللنائي الدولي القاهرة  لما اورده نقال عن د. محمود نليب حسني 29عبد الفتاح بيومي حلازي : المرجع السابق ص (930(

  59ص  1960، دار النهضة العربية 1ط

نقال عما اورده د. محمود نليب    30،  29مرجع سابق ص المحكمة اللنائية الدولية، النظرةة العامة لللرةمة الدولية ،منتصر سعيد حمودة :  (931(

   42ص  1959، 1حسني في كتابه دروس القانون اللنائي الدولي، ط

  28ص  2004، 1: المحكمة اللنائية الدولية دار الفكر اللامعي اإلسكندرةة،ط عبد الفتاح بيومي حلازي (932 (
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يقصد بالركن املعنوي للجرمية الدولية ان يرتكب الجاين السلوك االجرامي وهو يعلم انه مجرم ثالثاً الركن املعنوي: 

 هو بذلك يتكون من عنرصين هام العلم واالرداة وال يختلفومعاقب عليه جنائيا وبرغم ذلك ارتكب الجرم بارادة حرة واعية و 

الركن املعنوي يف الجرائم الدولية عنه يف الجرائم الوضعية اال من القصد الجنايئ للفعل الجرمي، كام ان االكراه بصورتيه 

ني الجرائم الدولية والجرائم ب املادية واملعنوية يفسد القصد الجنايئ لدى املتهم ويسقط عنه املسؤولية الجنائية ومحل االتفاق

 املحلية عىل حد السواء

يكون الفعل املجرم يف قواعد القانون الدويل الجنايئ بواقعة الرضر او االعتداء عىل مصلحة دولية رابعا الركن الدويل: 

ساسية املصالح اال رضورية محمية بقواعد القانون الدويل وان معيار دولية الجرائم يرجع إىل مقدار اعتدائها وارضارها ب

للمجتمع الدويل وبقدر تعدد هذه املصالح تتعدد الجرائم حيث ان العالقة بينهام طردية فاذا زادت املصالح املحمية من قبل 

املجتمع الدويل زادت نسبة الجرائم املوجهة اليها كام ونوعا، فالركن الدويل كونه الفعل مجرم، يعاقب عليه مبقتىض احكام 

ن الدويل دون النظر لكونه مجرم يف الترشيع الوطني للدولة  ام غري مجرم بها وهو ما ميثل استقاللية وذاتية وقواعد القانو 

 لقواعد القانون الدويل عن قواعد القوانني الوطنية 

ويشرتط الركن الدويل لتحقق صفة الدولية يف الجرمية أن يكون الفعل أو االمتناع املؤدي إليها ميس مصالح أو قيم 

املجتمع الدولية، أو إذا هرب مرتكبوا الجرمية إىل دولة أخرى غري الدولة التي ارتكبت بها الجرمية، كام يتحقق الركن 

خطة مدبرة أو تدبري من دولة ضد دولة أخرى كام يتوافر هذا الركن يف األفعال  الدويل إذا وقعت الجرمية الدولية بناءا عىل

اإلجرامية التي ترتكبها بعض املنظامت اإلرهابية إذا كانت موجهة إىل دولة ما، فال يشرتط لتحقق الركن الدويل أن تصدر 

ب  دولة أخرى كام يف جرائم اإلرهاب، وتكتساألفعال اإلجرامية من دولة ما بل يكفي ارتكابه ضد دولة أو أن يفر الجناة إىل

الجرمية صفة الدولية إذا وقعت عىل النظام السيايس الدويل كالجرمية ضد السالم، وبث الرعب يف نفوس البرش، أو 

 (933)ارتكابها فوق إقليم محدد وترتبت آثارها فوق هذا اإلقليم 

 الدويل اإلنساينالنظام اإللزامي الجامعي لقواعد القانون املطلب الثالث: 

تعترب االتفاقيات يف القانون الدويل التزامات دولية تلتزم بها الدول التي تدخل يف اتفاقيات فيام بينها باحرتام أحكامها 

 1927وتنفيذ التزاماتها، وقد اعرتف معهد القانون الدويل رصاحة يف قراره الذي اتخذه يف دورة انعقاده يف لوزان سنة 

إن أساس املسؤولية الدولية الحرتام القانون  (934)ونية للدولة عن كل فعل أو امتناع عن تنفيذ تعهداتها الدولية باملسؤولية القان

وكذلك من الربوتوكول  1949الدويل اإلنساين أو االلتزام به منصوص عليه يف املادة األوىل من اتفاقيات جنيف األربع لعام 

يف  سايس، ومن هذه االتفاقيات يأخذ القانون الدويل ولجنة القانون الدويل بأن االلتزام األ 1977اإلضايف األول لعام 

املعاهدات املتعددة األطراف التزام بالنظام الثنايئ والنظام الجامعي فالنظام الثنايئ للمعاهدات ينشأ من املعاهدات املتعددة 

األطراف التي تشكل يف الواقع تعميام للعالقات الثنائية وعىل الرغم من أن هذه املعاهدات تربط عدة دول فان قواعدها 

دات هام ائية بني دولتني، واتفاقيات العالقات الدبلوماسية والقنصلية واتفاقية فيينا بشأن قانون املعاهال تطبق إال بصورة ثن

 من األمثلة للمعاهدات. 

                                                           
  328ص 1989، القاهرة، 1لدوليـة، دراسـة تأصيلية لللرائم ضد اإلنسانية  والسالم وجرائم الحرب، طمحمد عـبد المنعـم عبد الخالـق: اللـرائـم ا (933 (

 75، ص 2015،االسكندرةة، دار المطبوعات اللامعية، 1: الرقابة الدولية على تطبيق القانون الدولي اإلنساني، ط إبراهيم أحمد خليفة (934(
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أما النظام الجامعي للمعاهدات فيتكون من التزامات جامعية ال ميكن تنفيذها إال بجميع املتعاقدين يف الوقت نفسه 

تنشأ بني كل دولة طرف ومجموع املتعاقدين اآلخرين معا وتدخل يف هذه الفئة بوجه خاص وهكذا فان عالقة قانونية خاصة 

معاهدات نزع السالح متعددة األطراف ومعاهدات حقوق اإلنسان واتفاقيات حامية البيئة، ووجود اختالف يف النظام 

نائية، بينام االلتزامات ثنايئ ينتج عن مسؤولية ثاإللزامي ملعاهدة متعددة األطراف يرتتب عليه التمييز يف املسؤولية فالنظام ال

الجامعية ينتج عن مسؤولية متعددة األطراف )جامعية( وعليه أنه يف حالة انتهاك التزامات جامعية فإن الدول األطراف 

ات القانون . أما انتهاك التزام(935)جميعا تكون مترضرة يف حقوقها وتستطيع جميعا العمل عىل إعادة احرتام الحكم املنتهك 

الدويل اإلنساين فهذه االلتزامات قامئة اتجاه جميع األطراف يف آن واحد معا وهي ال تخضع للمعاملة باملثل، وبناء عىل 

العالقات القانونية الجامعية املرتتبة عىل الدول الطرف إزاء جميع األطراف األخرى، يحق لكل طرف مطالبة جميع األطراف 

ها ومساعدتها يف تنفيذها وهذا الحق قائم بالنسبة لجميع الدول املتعاقدة وال يقترص عىل أطراف األخرى باحرتام التزامات

  ( 936)النزاع

فإذا قرصت دولة ما يف تنفيذ التزاماتها اإلنسانية يجب عىل األطراف األخرى املتعاقدة أن تسعى إىل إلزامها باحرتام 

تتعلق  عنه يف اتفاقيات جنيف األربعة ومجموعة من األحكام األخرى التي االتفاقية، واملساعدة يف تنفيذ االتفاقيات تعبري

( من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف تنص عىل أن )تتعهد األطراف 89بتنفيذ االتفاقيات اإلنسانية فاملادة)

عاون مع األمم ذا الربوتوكول، بالتالسامية املتعاقدة بان تعمل مجتمعة أو منفردة، يف حاالت الخرق الجسيم لالتفاقيات وه

املتحدة ومبا يتالءم مع ميثاق األمم املتحدة( فالواجب عىل كل دولة تنفيذ التزاماتها ومراقبة احرتامها من قبل األطراف 

 األخرى مستعملة يف ذلك جميع الوسائل املتاحة يف القانون الدويل من أجل حامية الكائن البرشي وكرامته وحياته فالضحية

التي تتعرض النتهاكات جسيمة للقانون الدويل اإلنساين شأنها شأن ضحية النزاع املسلح والبد من وسائل وطرق فردية 

فيجب االعرتاف باملسؤولية الجامعية لجميع أعضاء املجتمع الدويل يف تنفيذ القانون  ( 937)وجامعية ملكافحة االنتهاكات 

 مجال القانون الدويل اإلنساين ذات طبيعة جامعية وان جميع الدول املتعاقدة الدويل اإلنساين مادامت هذه االلتزامات يف

 .(938)تعترب مترضرة يف حالة االنتهاك 

 املسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد القانون الدويل اإلنسايناملبحث الثاين: 

إن تحديد املسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد القانون الدويل اإلنساين يعترب جزءا أساسيا يف نظامه القانوين وتتوقف  

مدى فاعليته عىل مدى نضوج قواعد املسؤولية فيه، ذلك أنر املسؤولية ميكن تكون أداة تطور للقانون مبا تكفله من ضامنات 

ا ية ترتبط بااللتزام فال معنى لوجوده بغري تحملها من الشخص القانوين الذي يلزم بهذضد التعسف، وملا كانت هذه املسؤول

                                                           
 565ص مرجع سابق  العام المعاصر عمر حسن عدس : مبادئ القانون الدولي (935(

، 2011، دار النهضة العربية ، 2: الحماةة القانونية المقررة لغير المشاركين في النياعات المسلحة غير الدولية ، القاهرة ، ط راشد فهيد المري (936(

 35ص 

سات في القانون الدولي اإلنساني، القاهرة، : تارةخ القانون الدولي اإلنساني وطبيعته، بحث منشور ضمن كتاب درا محمد عيةي شكري (937(

 13، ص 2000، دار المستقبل العربي، 1ط

 2002-06-30: مسؤولية الدولة عن انتهاكات القانون الدولي اإلنساني، المللة الدولية للصليب األحمر، منشور بتارةخ  ماركو سوسيلي (938(

 م 2002، 846العدد



 2020 أبريـــــــــــل 27 ددـــالع                                                                                                                                                                                                                                                     مجلة القانون واألعمال الدولية

282 

االلتزام والذي تخاطبه القاعدة القانونية، خاصة إذا كان هذا االلتزام من نوع االلتزام الجامعي الذي تلتزم مبقتضاه الدولة 

 ملسؤولية الدولية ضدها.إزاء املجتمع الدويل ككل بحيث يغدو لكل دولة مصلحة يف إثارة ا

رشط املصلحة يف إقامة دعوى املسؤولية عن انتهاك قواعد القانون الدويل اإلنساين فقام القانون الدويل التقليدي 

بتحديد نظام املسؤولية الذي استقر يف إطاره عىل أن الحقوق وااللتزامات املقررة يف القانون الدويل ال ميكن االحتجاج 

ألطراف فال يجوز ألية دولة أن تتقدم لتحريك دعوى املسؤولية الدولية، مبناسبة انتهاك اللتزام دويل بها إال مبواجهة ا

يتعلق بدولة أخرى الن الدولة يف تلك الحالة ال تكون لها مصلحة قانونية معتربة. فالقانون الدويل ال يعرف التزامات دولية 

وقها الخاصة وليس ألي دولة أن تطالب بحامية حقوق الدول األخرى، يف مواجهة الكافة وعىل كل دولة أن تقوم بحامية حق

ولكن هذا املوقف التقليدي مل يصمد طويال أمام الروح الجديدة التي صاحبت استقرار فكرة املجتمع الدويل واألسس املادية 

: مسؤولية الدول يف ظل لب األولواملعنوية التي بات يقوم عليها ولتوضيح ذلك قسمنا املبحث إىل املطالب التالية ففي املط

القانون الدويل اإلنساين، ويف املطلب الثاين: مسؤولية القادة يف إطار القانون الدويل اإلنساين ويف املطلب الثالث: املحكمة 

 الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واملحكمة الجنائية الدولية لرواندا

 انون الدويل اإلنساينمسؤولية الدول يف ظل القاملطلب األول: 

تقع مسؤولية الدول عن عدم احرتام االلتزامات الواردة يف القانون الدويل اإلنساين وعىل محكمة العدل الدولية القيام 

بالتحقيق بناء عىل طلب حكومات أخرى لحقت بها أرضار فيام يتعلق بهذه االنتهاكات وينتج عنها دفع تعويضات وميكن 

مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية واإلبادة الجامعية عىل املستوى الوطني يف أن يقع فشل الدول يف 

  (939)ظروف معينة يف نطاق اختصاص املحكمة الجنائية الدولية 

فاختصاص املحكمة ينشأ بتصديق الدولة عىل النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية أو بقرار ملزم من مجلس 

من  17ع لألمم املتحدة، حني تكون هذه الدولة غري راغبة أو غري قادرة عىل مقاضاة الجناة املزعومني )املادة األمن التاب

النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية(. فإن احرتام قواعد القانون الدويل اإلنساين والتقيد بأحكامه يتطلب التعرف به 

ة البد من توافر عاملني مؤهلني تأهيالً عالياً وهيكل أداري لتدعيمها، جاءت والتدريب عليه ليك تتم فاعلية هذه العملي

لتقليدية لقوات وكانت املهام ااملادة األوىل املشرتكة بصفة عامة لإللزام لجميع األطراف املتعاقدة وليس أطراف النزاع فقط، 

بناء عىل هذه القاعدة يحق لجميع الدول املتعاقدة ، و (940)حفظ السالم هي الفصل بني املتحاربني أو مراقبة وقف إطالق النار 

 .( 941)مطالبة جميع األطراف األخرى باحرتام التزاماتها ومساعدتها يف تنفيذ هذه االلتزامات 

تلقي عليهم واجب االلتزام بفرض احرتام هذا القانون فإذا قرصت دولة ما يف تنفيذ التزاماتها كان لباقي األطراف ف

املتعاقدة سواء متحالفة أو محايدة أو عدوة أن تسعى إىل إلزامها باحرتام وتنفيذ القانون الدويل اإلنساين، فإن تنفيذ قواعد 

                                                           
، ص 1997لعام  35يذ القانون الدولي اإلنساني، المللة الليائرةة القانونية واالقتصادةة والسياسية الليء : نظام االلتيام بتنف عمر سعد الله( 939(

954  

: احترام قوات األمم المتحدة للقانون الدولي اإلنساني، مالحظات بشأن الكتاب الدوري لألمين العام لألمم المتحدة بتارةخ  آن رةنيكر (940(

 وما بعدها 89ص  1999ولية للصليب األحمر، مختارات من أعداد عام ، المللة الد1999/أغسطس 6

 ان االلتيام الذي تتحدث عنه المادة المشتركة باتفاقيات جنيف هو التيام غير مشروط وغير خاضع لقيد المعاملة بالمثل (941(
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ان، قصوى باعتباره قانون يتعني تطبيقه بهدف تخفيف معاناة ضحايا الحرب قدر اإلمك القانون الدويل اإلنساين ميثل رضورة

وبالنظر إىل قواعد القانون الدويل اإلنساين فهي تعمل عىل التخفيف من حدة اآلالم الناجمة عن النزاعات املسلحة عن 

ية قواعد القانونية الحامية، بوجود آليات تحقق فعالطريق املبادرة وتوفري الحامية وتقديم املساعدات الالزمة للفئات املشمولة ب

التي توفر هذه الحامية والتطبيق الجيد لها، وتجسيد قواعد القانون الدويل اإلنساين يف أرض الواقع والعمل عىل ضامن 

 رأيها  يفوقد أكدت محكمة العدل الدولية عىل رضورة تطبيق قواعد القانون الدويل اإلنساين( 942)تنفيذها يف زمن السلم 

االستشاري مبرشوعية التهديد باستخدام األسلحة النووية أو استخدامها وعىل جميع الدول احرتام هذه القواعد األساسية 

 . (943)سواء كانت قد صدقت عىل االتفاقيات املتضمنة لها أم مل تصدق عليها

القواعد  نيكاراجوا رضورة تطبيقكام أوضحت املحكمة نفسها يف قضية األنشطة العسكرية وشبه العسكرية داخل 

( يف اتفاقيات جنيف األربعة عىل اعتبار أن الواليات املتحدة ملزمة باحرتام االتفاقيات وهذا 3املبينة يف املادة املشرتكة رقم )

ام ن احرت وتتعهد الدول األطراف يف اتفاقيات جنيف )باحرتام وضام( 944)االلتزام مستمد من املبادئ العامة للقانون اإلنساين 

(. ويتحول هذا االلتزام العام إىل 2-80املادة  1، الربوتوكول 1املادة  4-1)اتفاقيات جنيف ” اتفاقيات جنيف يف كافة الظروف

 عدد من االلتزامات املادية:

اتفاقيّة ، 47املادة  1تلتزم الدول بنرش نص اتفاقيات القانون اإلنساين بني القوات املسلحة واملدنيني )اتفاقيّة جنيف  (1)

، الربوتوكول 2-87، و1-83املواّد  1، الربوتوكول 144املادة  4، اتفاقيّة جنيف 127املادة  3، اتفاقيّة جنيف 48املادة  2جنيف 

(. فعىل سبيل املثال، يجب أن تدرج أحكام ولوائح القانون اإلنساين يف قوانينها العسكرية والتعليامت 19املادة  2

سلحة ومدونة االنضباط العسكري، ويجب عليها أن تضمن معرفة قادتها من العسكريني بهذه املوجهة إىل القوات امل

 األحكام.

تلتزم السلطات السياسية والعسكرية باتخاذ كافة التدابري الرضورية لضامن احرتام االلتزامات املنصوص عليها يف  (2)

 4، اتفاقيّة جنيف 129املادة  3، اتفاقيّة جنيف 50ادة امل 2، اتفاقيّة جنيف 49املادة  1القانون اإلنساين )اتفاقيّة جنيف 

 (.87و 86، 1-80املواّد  1، الربوتوكول 146املادة 

تتعهد الدول بسن أي ترشيع رضوري لفرض عقوبات جنائية فعالة لألشخاص الذين يرتكبون، أو يأمرون بارتكاب،  (3)

 4، اتفاقية جنيف 129املادة  3، اتفاقية جنيف 50املادة  2يف ، اتفاقيّة جن49املادة  1االنتهاكات الصارخة )اتفاقية جنيف 

 (.146املادة 

                                                           
   31ص  2015وت لبنان، منشورات زةن الحقوقية، ، بير1: الحماةة الدولية لألطفال والنساء في النياعات المسلحة، ط كرار صالح حمودي (942(

 79الفقرة  1996، بشأن مشروعية استخدام األسلحة النووةة 1996ةوليو  8فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة بتارةخ  (943(

في القضية المتعلقة باألنشطة العسكرةة وشبه العسكرةة في نيكاراغوا ضد  1986ةونيو  27حكم محكمة العدل الدولية الصادر في  (944(

 الوالةات المتحدة األمرةكية 
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تلتزم الدول بالبحث عن أشخاص يزعم أنهم ارتكبوا أو أمروا بارتكاب انتهاكات جسيمة وإحالتهم إىل محاكمها )اتفاقية  (4)

املادة  1والربوتوكول  146املادة  4ة جنيف ، اتفاقي129املادة  3، اتفاقية جنيف 50املادة  2، اتفاقية جنيف 49املادة  1جنيف 

 (. ويجري ذلك بغض النظر عن جنسية املتهم حتى وأن كان أحد أفراد قواتها املسلحة.86

الدول مسؤولة عن جميع األعامل التي يرتكبها أفراد قواتها املسلحة. عالوة عىل ذلك، إذا انتهكت دولة ما القانون  (5)

 (.91املادة  1ية وإجبارها عىل دفع تعويضات )الربوتوكول اإلنساين، يجوز تحميلها املسؤول

ال يجوز أن تعفي دولة ما نفسها أو أي دولة أخرى من أي مسؤولية تتحملها بخصوص انتهاكات اتفاقيات جنيف، التي  (6)

اتفاقيّة جنيف  ،52املادة  2، اتفاقيّة جنيف 51املادة  1ارتكبت من جانب سلطاتها أو مواطنيها أو باسمها )اتفاقيّة جنيف 

 (.148املادة  4، اتفاقيّة جنيف 131املادة  3

وتقررت هذه األحكام باالتفاقيات عن مسؤولية الدولة يف دراسة القانون الدويل اإلنساين العريف التي نرشتها اللجنة  (7)

دول يف أفعال الوتستخلص قواعد القانون اإلنساين االلتزامات التالية فيام يخص  2005الدولية للصليب األحمر عام 

 النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية 

 الدولة مسؤولة عن انتهاكات القانون الدويل اإلنساين املنسوبة إليها، والتي تشمل: (8)

 االنتهاكات املرتكبة من قبل أجهزتها مبا يف ذلك قواتها املسلحة، -أ

 من السلطة الحكومية،االنتهاكات املرتكبة من قبل أشخاص أو كيانات فوضتها القيام بقدر  -ب

 االنتهاكات املرتكبة من قبل أشخاص أو مجموعات تعمل يف الواقع بناء عىل تعليامتها أو تحت إرشافها أو سيطرتها، -ج

االنتهاكات املرتكبة من قبل أشخاص أو مجموعات خاصة والتي تعرتف بها الدولة وتتبناها كترصفات صادرة عنها  -د

 (.149)القاعدة 

املسؤولة عن انتهاكات القانون الدويل اإلنساين بالتعويض الكامل عن الخسائر أو األذى الذي تسببت به تلتزم الدولة  (9)

 (.150االنتهاكات )القاعدة 

يجب عىل الدول أن تحقق يف جرائم الحرب التي يزعم ارتكابها من قبل مواطنيها أو قواتها املسلحة أو عىل أراضيها  (10)

اء. ويجب أن تحقق أيًضا يف جرائم الحرب األخرى الداخلة ضمن اختصاصها ومحاكمة املشتبه بهم عند االقتض

 (. 158ومحاكمة املشتبه بهم عند االقتضاء )القاعدة 

يجب عىل الدول أن تبذل ما يف وسعها للتعاون إىل الحد املمكن مع بعضها البعض لتسهيل التحقيق يف جرائم  (11)

 (.161الحرب ومحاكمة املشتبه به )القاعدة 

ثال ذلك يف عديد من القضايا، حيث أيدت محكمة العدل الدولية أن سلوك جهاز دولة ما تنشأ عنه دامئا مسؤولية وم

تلك الدولة، دون االضطرار إىل إثبات أن هذه املجموعة ترصفت بأوامر من الدولة أو أنها تجاوزتها وقد أكدت محكمة العدل 

دويل، لها طبيعة عرفية، فإن سلوك أي جهاز يف دولة ما يجب اعتباره عماًل الدولية أنه وفقا لقاعدة راسخة يف القانون ال
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من أعامل تلك الدولة الفارق فيام يتعلق بالحصانة من اإلجراءات القانونية ملقرر خاص للجنة حقوق اإلنسان ففي قضية 

ع الشعبية الضباط األفراد بقوة الدفا جمهورية الكونغو الدميقراطية ضد أوغندا أيدت محكمة العدل الدولية أن سلوك الجنود و 

األوغندية وهي مجموعة أوغندية داخل جمهورية الكونغو الدميقراطية، يجب اعتباره سلوك أحد أجهزة الدولة مبقتىض 

  .( 945)الوضع العسكري 

عىل  مولذلك فإن األشخاص املعنيني مل يترصفوا بصفتهم أشخاصا ميارسون سلطة حكومية يف الظروف املعنية ال يقو 

(،  كام أكدت املحكمة أنه عند نسبة أفعالهم ألوغندا، فسواء أكان جنود قوة الدفاع الشعبية األوغندية 213أساس )فقرة 

ترصفوا مبا يخالف التعليامت املقدمة لهم أم أنهم تجاوزوا سلطتهم فإنه أمر غري ذي صلة،  وأكدت املحكمة أنه وفًقا لقاعدة 

 هو وارد يف املادة الثالثة من اتفاقية الهاي الرابعة عن احرتام القوانني وأعراف الحرب الربية راسخة ذات طبيعة عرفية، كام

، يكون أحد أطراف نزاع مسلح مسؤواًل عن 1949من الربوتوكول األول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف  91وكذلك املادة  1907

ويف مسؤولية الدولة عن ترصفات ( 946)( 214ملسلحة )فقرة جميع األفعال التي يقوم بها األشخاص الذين يشكلون قواته ا

الجامعات املسلحة من غري الدول والتي تعمل تحت سيطرتها أثريت مسألة مسؤولية الدولة عن أفعال قامت بها جامعات 

 مسلحة من غري الدول تعمل تحت سيطرتها يف ثالث قضايا رئيسية نظرتها محكمة العدل الدولية: 

ية( يف نيكاراغوا وضدها )نيكاراغوا ضد الواليات املتحدة األمريك األنشطة العسكرية وشبه العسكرية القضية األوىل:

ويف حالة نيكاراغوا ضد الواليات املتحدة األمريكية، كان عىل محكمة العدل الدولية أن تقرر أنه... سواء كانت عالقة 

وسيطرة من الجانب اآلخر إىل حد أنه يكون من الصواب املساواة الكونرتا بحكومة الواليات املتحدة عالقة اعتامد من جانب 

( 109بني الكونرتا، ألغراض قانونية، وبني أحد أجهزة حكومة الواليات املتحدة أو بأنها تعمل نيابة عن الحكومة )الفقرة 

ي  الدول ال يكفوأكدت املحكمة أن مشاركة دولة ما يف متويل وتنظيم وتدريب وإمداد وتجهيز جامعة مسلحة من غري

 (.115لغرض نسبة أفعال أو انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين التي ارتكبتها هذه الجامعة إىل الدولة املعنية )الفقرة 

ويك يحّمل هذا الترصف الدولة املسؤولية القانونية يجب إثبات أن الدولة لديها سيطرة فعلية عىل العمليات العسكرية أو 

( وهذه السيطرة الفعلية تتضمن اعتامد الجامعة الكامل عىل 115ة أثناء ارتكاب االنتهاكات املزعومة )فقرة شبه العسكري

الدولة، أو أن الدولة أمرت الجامعة بشكل مبارش بارتكاب األفعال الجنائية املزعومة وإذا مل يتسن التوصل لهذه الدرجة من 

خاصة إذا كانت املساندة للجامعة املسلحة تعترب غري مرشوعة وإذا كانت السيطرة، تبقى الدولة مسؤولة عن سلوكها هي، و 

 (947)( 116الدولة عىل علم باالنتهاكات التي ارتكبتها هذه الجامعة )الفقرة 

البوسنة والهرسك واملعاقبة عليها ) القضية الثانية: األسباب الجوهرية يف تطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبادة الجامعية

الجبل األسود( ويف قضية البوسنة والهرسك ضد الرصب والجبل األسود، كان عىل محكمة العدل الدولية أن ضد رصبيا و 

تحدد ما إذا كانت أفعال اإلبادة الجامعية التي ارتكبت خالل الحرب يف يوغوسالفيا السابقة من جانب جامعات مسلحة 

                                                           
اطية ضد أوغندا، والخاصة باألنشطة المسلحة على أراضي الكونغو قضية جمهورةة الكونغو الدةمقر 1999تقارةر محكمة العدل الدولية لعام  (945(

 62، فقرة 87ص 

، والخاصة باألنشطة المسلحة على أراضي الكونغو قضية جمهورةة الكونغو الدةمقراطية ضد أوغندا ص 2005تقارةر محكمة العدل الدولية  (946(

 213، فقرة 168

 116-109، فقرات 14، ص 1986حكم، تقارةر محكمة العدل الدولية  (947(
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 كن أن تعزى إىل هذه الدولة وتحّملها مسؤوليتها الدوليةمن غري الدول والتي مل تكن أجهزة يف الرصب والجبل األسود مي

وأعدت املحكمة املربرات التي استخدمتها يف قرارها نيكاراغوا ضد  مبوجب السيطرة التي مارستها عىل هذه الجامعات

، ألغراض ئاتالواليات املتحدة األمريكية. وأكدت املحكمة أنه يجوز املساواة بني األشخاص أو جامعات األشخاص أو الهي

املسؤولية الدولية، بأجهزة الدولة... رشيطة أن يكون األشخاص أو الجامعات أو الهيئات ترصفوا من قبيل االعتامد الكامل 

 (. 392عىل الدولة، التي يعتربون مجرد أدوات لها )فقرة 

ة اواة بني أي جامعة مسلحوأعادت املحكمة إىل األذهان أن فكرة االعتامد الكامل وغياب االستقاللية الزمة للمس

( وأضافت املحكمة 393غري الدولة، فعليا، وبني وكيل الدولة، وبالتايل تحميل الدولة املسؤولية عن األفعال املرتكبة )فقرة 

قضية أخرى ميكن تحميل الدولة فيها املسؤولية. ففي حالة عدم وجود معيار االعتامد الكامل، ميكن مع ذلك نسبة أفعال 

ملسلحة غري الدولة إىل الدولة املعنية إذا ثبت أنها ترصفت وفقا لتعليامت الدولة أو تحت سيطرتها الفعلية )فقرة الجامعة ا

( ويف قرارها، رفضت محكمة العدل الدولية صحة مفهوم السيطرة العامة الذي أعدته املحكمة الجنائية الدولية 400

  ( 948)(. 406-404ليوغوسالفيا السابقة يف قضية تاديتش )الفقرات 

فعالة توضح هذه القرارات درجة السيطرة الكاملة أو ال القضية الثالثة: قضية جمهورية الكونغو الدميقراطية ضد أوغندا،

أو العامة الالزمة العتبار أفعال جامعة مسلحة من غري الدول منسوبة إىل دولة ما رسدت محكمة العدل الدولية قامئة 

سؤولية الدولة يف حالة ما إذا ساندت دولة ما نشاط جامعات مسلحة من غري الدول من تعمل مبختلف املعايري واألشكال مل

من أراضيها عىل أرايض دولة مجاورة. لكنها نفت هذه املسؤولية يف حالة إذا كانت الدولة تتغاىض عن تلك األفعال أو أنها 

الكونغو الدميقراطية خالفت واجب اليقظة  تعجز عن السيطرة عىل هذه الجامعات. لكن املحكمة أكدت أن جمهورية

   ( 949)( 300بالتغايض عن ثوار معادين ألوغندا يعملون عىل أرضها )فقرة 

 مسؤولية القادة يف إطار القانون الدويل اإلنساين: املطلب الثاين

ادة لذلك يضع التزامات القيأخذ القانون اإلنساين يف االعتبار الطبيعة الهرمية للقوات املسلحة واالنضباط الذي يفرضه 

محددة عىل القادة، ويف مواقف معينة، يحملهم املسؤولية الجنائية عىل املستوى الشخيص ال عن أفعال وتجاوزات ارتكبوها 

بل أيًضا عن أفعال ارتكبها مرؤوسوهم أو أشخاص تحت سيطرتهم الفعلية، حيث يجب أن يصاحب مبدأ السلطة دامئا مبدأ 

خص هذه املسؤولية كاًل من األعامل وحاالت االنتهاكات، وتجب املسؤولية الجنائية عىل القادة وفقاً لقواعد املسؤولية، وأن ت

 القانون الدويل اإلنساين القادة عندما:

 اصدار أوامر للمرؤوسني تنتهك القانون الدويل اإلنساين. .1

 السامح للمرؤوسني بارتكاب انتهاكات القانون الدويل اإلنساين. .2

 قادة يف معاقبة املرؤوسني الذين ينتهكون القانون الدويل اإلنساين مببادرة شخصية منهم.فشل ال .3

                                                           
، واألنشطة العسكرةة على أراضي الكونغو )جمهورةة الكونغو 407-391، فقرات 43، ص 2007حكم، تقارةر محكمة العدل الدولية  (948(

 الدةمقراطية ضد أوغندا(، 

 .301-300و 277و 250-248و 245و 220و 214-213و 165-161، فقرات 168، صفحة 2005حكم، تقارةر محكمة العدل الدولية  (949(
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عدم منع االنتهاك يف حالة العلم بها أو توافرت لديهم معلومات مكنتهم من االستنتاج بأن مثل هذه االنتهاكات كان  .4

 4، اتفاقيّة جنيف 129املادة  3، اتفاقيّة جنيف 50املادة  2، اتفاقيّة جنيف 49املادة  1ترتكب أو سرتتكب )اتفاقية جنيف 

 (.2-86املادة  1، الربوتوكول 146املادة 

ويجوز تحميل القادة املسؤولية أمام املحاكم الوطنية أو املحاكم األجنبية )وفًقا ملبدأ االختصاص العاملي( أو أمام املحكمة 

قادة تطورت ألحمر عن القانون الدويل اإلنساين العريف، فإن مسؤولية الالجنائية الدولية وفًقا لدراسة اللجنة الدولية للصليب ا

 إىل القواعد العرفية التالية:

القادة واألشخاص اآلخرون األرفع مقاًما مسؤولون جزائيًّا عن جرائم الحرب التي ترتكب بناء عىل أوامرهم )القاعدة  (1)

152.) 

ائيًّا عن جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم إذا عرفوا، أو كان القادة واألشخاص اآلخرون األرفع مقاًما مسؤولون جز  (2)

بوسعهم معرفة أن مرؤوسيهم عىل وشك أن يرتكبوا أو كانوا يقومون بارتكاب مثل هذه الجرائم ومل يتخذوا كل التدابري 

كبت مثل هذه ا إذا ارتالالزمة واملعقولة التي تخولها لهم سلطتهم ملنع ارتكابها أو ملعاقبة األشخاص املسؤولني عنه

 (.153الجرائم )القاعدة 

يتحّمل القادة كذلك مسؤولية ضامن إدراك أفراد القوات املسلحة الخاضعني إلمرتهم اللتزاماتهم وفق القانون اإلنساين  (3)

 (.2-87املادة  1)الربوتوكول 

من النظام األسايس للمحكمة  25ويعزز النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية عنارص املسؤولية هذه )املادة 

الجنائية الدولية( ويوسعها لتشمل الجرائم ضد اإلنسانية، التي ترتكب وقت السلم أو الحرب، وجرائم الحرب، سواء ارتكبت 

يف نزاع مسلح دويل أو داخيل، ويحمل القانون القادة العسكريني باإلضافة إىل كبار املسؤولني، مبن فيهم املدنيون املسؤولية 

 ميكن إثبات عالقة املرؤوسية بوجود عالقة تسلسلو  من النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية(. 28ن ذلك )املادة ع

هرمي رسمية أو غري رسمية، إذ يكفي الدليل عىل وجود قدر من السلطة من جانب املتهم مبا يجرب شخًصا آخر عىل ارتكاب 

، ويجوز أن تكون عالقة املرؤوسية مبارشة أو غري مبارشة، قانونية أو فعلية، مدنية أو عسكرية، (950)جرمية باتباع أوامر املتهم 

 (951)ما يهم هو إثبات القيادة الفعلية، مع وجود سلطة ملنع ومعاقبة جرائم أشخاص تحت سيطرتهم الفعلية 

ية ميكن أن تكون دا أن السيطرة الفعلوتعترب املحكمتان الجنائيتان الدوليتان الخاصتان بيوغوسالفيا السابقة وروان

، ويجب أن تكون للرئيس سيطرة فعلية عىل املرؤوس وقت ارتكاب الجرمية، وتعني السيطرة الفعلية (952)فعلية أو قانونية 

                                                           
 .738، فقرة 2009تموز/ ةوليه  14، وقضية رةنياهو، 401، فقرة 2003أةار/ ماةو  15سيمانيا، المحكمة اللنائية الدولية الخاصة برواندا:  قضية  (950(

 20، و278-277، الفقرتان 1998تشرةن الثاني/ نوفمبر  16قضية سيليبتشي، المحكمة اللنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة:  (951(

، 2001شباط/ فبراةر  26؛ قضية كوردةتش وسيركيي، 302-300، فقرات 2000آذار/مارس  3؛ قضية بالسكيتش، 251، فقرة 2001فبراةر  شباط/

 . 231-229، فقرات 1999أةار/ ماةو  21؛ والمحكمة اللنائية الدولية الخاصة برواندا، قضية كاةشيما وروزةندانا، 416فقرة 

، 2001حيةران/ ةونية  7؛ قضية باجيليشيما، 141، فقرة 2000كانون الثاني/ ةناةر -27ة الخاصة برواندا: قضية موسيما، المحكمة اللنائية الدولي (952(

؛ وقضية كوردةتش 78، فقرة 1999حيةران/ ةونية -25؛ المحكمة اللنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة: قضية أليكسوفسكي، 39فقرة 

 .416و 415، الفقرتان 2001ةر شباط/ فبرا-26وسيركيي، 
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، إن مفهوم السيطرة الفعلية هو الحد األدىن (953) القدرة املادية عىل منع ارتكاب الجرمية أو معاقبة مرتكبيها الرئيسيني

الجرائم عرب  أما ثبوت مشاركة املرؤوس يف لوصول إىل إثبات بوجود عالقة رئيس ومرؤوس لغرض تحميل الرئيس املسؤوليةل

وسطاء عن طريق أجهزة التحكم عن بعد، فأمر غري ذي صلة مادامت مسؤوليته الجنائية قد ثبتت مبا ال يدع مجااًل للشك 
ر أوامر أن الرئيس له سيطرة فعلية عىل مرؤوسيه وإن كانت من املؤرشات ، وال يثبت تلقائيًّا من سلطة رئيس إلصدا(954)

الواجب مراعاتها عند إثبات السيطرة الفعلية، كام أن اتباع أوامر الرئيس فعليًّا ميكن أن يشري إىل السيطرة الفعلية للرئيس 

 .(955)عىل مرؤوسيه 

لومات عن عمد بأفعال مرؤوسيه، فالرئيس الذي يتجاهل مع ال يسمح ببقاء الرئيس جاهاًل  معرفة األفعال غري القانونية:

يف نطاق سيطرته الفعلية تثبت القيام بارتكاب جرائم، أو بأن ارتكابها وشيك، من جانب مرؤوسيه يرتكب إهاماًل جسياًم يف 

لفعلية للقائد عىل ا واجباته ميكن أن يتحّمل عنها مسؤولية جنائية مبوجب مبدأ مسؤولية الرؤساء، وميكن استخدام السيطرة

  ( 956)مرؤوسيه إلثبات افرتاض بأن القائد كانت لديه أسباب ملعرفة األعامل الجنائية التي ارتكبها مرؤوسوه 

إن مبدأ املسؤولية الجنائية الفردية للرؤساء بسبب عدم قيامهم مبنع ارتكاب  عدم منع الجرمية أو عدم املعاقبة عليها:

وذكرت دائرة االستئناف يف املحكمة  ( 957)بتهم عليها هو مبدأ راسخ يف القانون الدويل العريفمرؤوسيهم جرائم أو عدم معاق

الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة أن الرئيس ميكن تحميله املسؤولية الجنائية عن قيام مرؤوسيه بالتخطيط 

كام أكدت أن ( 958)اعدة يف ارتكاب جرمية أو الحث عليها لجرمية ما أو التحريض عليها أو األمر بها أو ارتكابها، أو املس

مسؤولية الرئيس تشمل جميع أشكال السلوك اإلجرامي ملرؤوسيه، فيام يتعلق بارتكاب الجرائم بجميع أشكال املشاركة 

كامل تاألخرى، فتشمل األفعال التي يقوم بها مرؤوسوه الذين يسهمون بوصفهم رشكاء يف الجرمية إسهاما ملموسا يف اس

   .(959)الجرمية ولكنهم ال يرتكبون الجرمية بشكل مادي 

قة اعتربت املحكمتان الجنائيتان الدوليتان الخاصتان برواندا ويوغوسالفيا الساب وضع التسلسل الهرمي كظرف مشدد:

مسألة وضع التسلسل الهرمي للمتهم ظرفًا مشدًدا، فحقيقة أن املتهم كان يتوىل منصبا وزاريا رفيعا وقت ارتكاب الجرائم 

                                                           
؛ والمحكمة اللنائية الدولية الخاصة 745و 744، الفقرتان 2009تموز/ ةوليه  14المحكمة اللنائية الدولية الخاصة برواندا، قضية رةنياهو، ( 953(

 59، فقرة 2007تشرةن األول/ أكتوبر  16بيوغوسالفيا السابقة: قضية هاليلوفيتش، 

 20، فقرة 2008تموز/ ةوليه  3الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة: قضية أورةتش، المحكمة اللنائية  (954(

 .256و 253، الفقرتان 2008تموز/ ةولية  17المحكمة اللنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة: قضية ستروغار،  (955(

 387و 386، الفقرتان 1998تشرةن الثاني/ نوفمبر  16تشي، : قضية سيليب المحكمة اللنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة (956(

؛ وقضية 519، فقرة 2005تشرةن الثاني/ نوفمبر  30: قضية ليماي وآخرون،  المحكمة اللنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة (957(

 357، فقرة 2005ي/ ةناةر كانون الثان 31؛ وقضية شتروغار، 55، فقرة 2005تشرةن الثاني/ نوفمبر  16هاليلوفيتش، 

 .21، فقرة 2008تموز/ ةولية  3قضية أورةتش،  (958(

؛ وقضية وادي 282-280، فقرات 2007أةار/ ماةو  9: قضية بالغوجيفيتش وجوكيتش،  المحكمة اللنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة (959(

آذار/  3؛ وقضية بالسكيتش، 346، فقرة 1998تشرةن الثاني/ نوفمبر  16؛ وقضية سيليبتشي، 401، فقرة 2001شباط/ فبراةر  26السفا، 

: قضية كاةشيما  ؛ وكذلك المحكمة اللنائية الدولية الخاصة برواندا18، فقرة 2008تموز/ ةولية  3؛ وقضية أورةتش، 294فقرة ، 2003مارس 

 231-229، فقرات 1999أةار/ ماةو  21وروزةندانا، 
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وبخالف مسألة ( 961)يا مهام يف ارتكاب الجرائم وأن املتهم استغل سلطته ولعب دورا قياد(960)املذكورة ينفي الظروف املخففة 

التسلسل الهرمي والقيادي، أكدت املحاكم الدولية أن ارتكاب جرمية ما أثناء مامرسة وظيفة عامة مثل رجل الرشطة ميكن 

بيل س فاملهم وضع السلطة إىل جانب أسلوب مامرسة تلك السلطة؛ فاستغالل وضع الرئيس، عىل ( 962)اعتبارها عاماًل مشدًدا 

  ( 963)املثال، ميكن اعتباره عاماًل مشدًدا 

ة : يتحمل كافة األفراد ممن بلغوا سن الرشد القانونية املسؤوليمسؤولية األفراد يف إطار القانون الدويل اإلنساين

ؤولية حتى سالجنائية الفردية عن أي انتهاكات جسيمة للقانون الدويل يرتكبونها مهام كانت الظروف. ويتحّمل املقاتلون امل

 وإن كانوا ينفذون أوامر من هو أعىل منهم رتبة.

: يأخذ القانون الدويل اإلنساين يف االعتبار أن املقاتلني يترصفون بصورة عامة ضمن األوامر الصادرة من جهات عليا

ف اًل ما كان يترص إطار تنظيم أو وحدة هرمية، ولذلك يفرض أواًل مسؤوليات محّددة عىل القادة، إاّل أن القول بأن مقات

مبوجب أوامر صادرة من جهات عليا لن يحميه من املسؤولية الجنائية الفردية املرتتبة عىل انتهاكات جسيمة للقانون 

اإلنساين، وعليه يبقى األفراد مسؤولني جنائيًا عىل املستوى الشخيص حتى رغم كونهم ينفذون األوامر، وهكذا يكون مجرمو 

وتؤكد أحكام أصدرتها املحاكم الجنائية الدولية التفسري  ( 964)عىل املستوى الشخيص عن أفعالهم الحرب مسؤولني جنائيًا 

املقيد لإلكراه وأوامر الجهات العليا باعتبارها ظروفًا مخففة فيام يتعلق باملسؤولية الجنائية الفردية، وينص النظام األسايس 

ب جرمية، تقع ضمن سلطة املحكمة، من قبل شخص تنفيًذا ألمر أن حقيقة ارتكا“للمحكمة الجنائية الدولية كذلك عىل 

حكومة أو مصدر أعىل، عسكريًا كان أم مدنيًا، لن تعفي ذلك الشخص من املسؤولية الجنائية ويف الوقت الذي توجد فيه 

عية أو الجرائم ضّد أسباب الستثناء املسؤولية الجنائية يف حالة جرائم الحرب، ليس هناك استثناءات يف حالة اإلبادة الجام

 من النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية(. 33اإلنسانية )املادة 

كام يحدد قانون املحكمة الجنائية الدولية العنارص التي تشكل املسؤولية الفردية بشأن جرمية اإلبادة الجامعية، 

اص ة للعقاب عن أية جرمية تدخل يف اختصوالجرائم ضّد اإلنسانية وجرائم الحرب فيسأل الشخص جنائيًا ويكون عرض

 املحكمة يف حال قيام هذا الشخص مبا ييل:

                                                           
 .62و 61، الفقرتان 1998أةلول/ سبتمبر  4: قضية كامباندا،  المحكمة اللنائية الدولية الخاصة برواندا (960(

كانون  27؛ وقضية موسيما، 470-468، فقرات 1998كانون األول/ دةسمبر  6المحكمة اللنائية الدولية الخاصة برواندا : قضية روتاغاندا،  (961(

ةر شباط/ فبرا 27؛ وكذلك المحكمة اللنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة: قضية بالفسيتش، 1004-1000. فقرات 2000الثاني/ ةناةر 

، 2001تشرةن الثاني/ نوفمبر  13؛ وقضية سيكيرةسا وآخرةن، 67، فقرة 2002تشرةن األول/ أكتوبر  17. وقضية سيميتش، 57، فقرة 2003

شباط/ فبراةر  22؛ وقضية كوراناتش وكوفاتش وفوكوفيتش، 709، فقرة 2001آب/ أغسطس  2؛ قضية كرستيتش، 172و 139-138فقرات 

 .788، فقرة 2000آذار/ مارس  3بالسكيتش،  ؛ وقضية863، فقرة 2001

 51، فقرة 2004آذار/ مارس  31: قضية مردةا،  المحكمة اللنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة (962(

كمة اللنائية ؛ والمح324، فقرة 2007أةار/ ماةو  9المحكمة اللنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة : قضية بالغوجيفيتش وجوكيتش،  (963(

 .284، فقرة 2007تشرةن الثاني/ نوفمبر  27: قضية سامبا،  الدولية الخاصة برواندا

، اتفاقّية 50المادة  2، اتفاقّية جنيف 49المادة  1الخاصة بقوانين وأعراف الحرب، اتفاقّية جنيف  1907من اتفاقّية الهاي لسنة  3)المادة  (964(

 (.87، 86ب،  -4-75المواّد  1، البروتوكول 146المادة  4 ، اتفاقّية جنيف129المادة  3جنيف 
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ارتكاب هذه الجرمية، سواء بصفته الفردية، أو باالشرتاك مع آخر أو عن طريق شخص آخر، بغّض النظر عام إذا كان  .1

 ذلك الشخص اآلخر مسؤواًل جنائيًا؛

 ارتكاب، جرمية وقعت بالفعل أو رشع فيها؛األمر أو اإلغراء بارتكاب، أو الحث عىل  .2

تقديم العون أو التحريض أو املساعدة بأي شكل آخر لغرض تيسري ارتكاب هذه الجرمية أو الرشوع يف ارتكابها، مبا  .3

 يف ذلك توفري وسائل ارتكابها؛

رشوع رمية أو الاملساهمة بأية طريقة أخرى يف قيام جامعة من األشخاص يعملون بقصد مشرتك، بارتكاب هذه الج .4

يف ارتكابها، عىل أن تكون هذه املساهمة متعمدة وأن تقدم إما بهدف تعزيز النشاط اإلجرامي أو الغرض اإلجرامي 

للجامعة، إذا كان هذا النشاط أو الغرض منطويًا عىل ارتكاب جرمية تدخل يف اختصاص املحكمة؛ أو مع العلم بنية 

 يتعلق بجرمية اإلبادة الجامعية، التحريض املبارش والعلني عىل ارتكاب ارتكاب الجرمية لدى هذه الجامعة؛ فيام

جرمية اإلبادة الجامعية؛ الرشوع يف ارتكاب الجرمية عن طريق اتّخاذ إجراء يبدأ به تنفيذ الجرمية بخطوة ملموسة، 

هد ل أي جولكن مل تقع الجرمية لظروف غري ذات صلة بنوايا الشخص، ومع ذلك، فالشخص الذي يكف عن بذ

الرتكاب الجرمية أو يحول بوسيلة أخرى دون إمتام الجرمية ال يكون عرضة للعقاب مبوجب هذا النظام األسايس عىل 

من النظام األسايس  25الرشوع يف ارتكاب الجرمية إذا هو تخىل متاًما ومبحض إرادته عن الغرض اإلجرامي )املادة 

 للمحكمة الجنائية الدولية(.

، 30، 26ألسايس للمحكمة الجنائية الدولية عىل أسباب محّددة معينة الستثناء املسؤولية الجنائية )املوادّ وينص النظام ا

(. وعىل سبيل املثال، توفر هذه األحكام الحامية لألفراد الذين تقل أعامرهم عن سّن الثامنة عرشة وقت ارتكاب 33، 31

ن مرض أو خلل عقيل ضمن سياق الدفاع الرشعي واملتناسب عن النفس، هذه األعامل، باإلضافة إىل األفراد الذين عانوا م

وتربر الرضورة واإلكراه السلوك حني يكون هناك تهديد باملوت الوشيك أو تهديد بأذى جسدي جسيم، وحني يترصف 

حكمة مالشخص بشكل رضوري ومعقول لتجنب هذا التهديد، وال ينوي إلحاق رضر أكرب مام تجنبه )النظام األسايس لل

 د(.-1-31الجنائية الدولية، املادة 

 املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واملحكمة الجنائية الدولية لرواندا: املطلب الثالث

بعد النزاعات التي دارت يف رواندا ويوغسالفيا السابقة، ويف غياب محكمة جنائية دولية دامئة، اختار املجتمع الدويل 

جنائيتني دوليتني خاصتني ملحاكمة األشخاص املسؤولني عن جرائم الحرب والجرائم ضّد اإلنسانية  تأسيس محكمتني

، 1993وأعامل اإلبادة الجامعية يف هاتني الحالتني. وقد تأّسست املحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة يف 

الجرائم ومعاقبة مرتكبي الجرائم الفظيعة التي ارتكبت  بهدف التحقق من هذه 1994واملحكمة الجنائية الدولية لرواندا يف 

وقد أنشأ مجلس األمن هاتني املحكمتني من خالل قرارات اعتمدها مبوجب الفصل السابع من ميثاق  أثناء تلك النزاعات

بغرض فرض  ةاألمم املتحدة، وتكون مثل هذه القرارات ملزمة لجميع الدول، وقد تّم تأسيس هاتني املحكمتني بهذه الطريق

سلطتهام القضائية بصورة مبارشة عىل الدول كافة. ورمبا كانت الطريقة األخرى هي اعتامد معاهدة لتأسيس جهاز كهذا، 

 والذي كان سيتطلب موافقة الدول ثم التصديق عليها. 
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م روما األسايس ، اعتمدت الدول قانون محكمة جنائية دولية دامئة، نظا1998متوز/ يولية  17ومنذ ذلك الحني، ويف 

، تتحمل مسؤولية تقديم األشخاص املتهمني بجرائم اإلبادة الجامعية، وجرائم 2002متوز/ يولية  1الذي دخل حيز النفاذ يف 

الحرب والجرائم ضّد اإلنسانية إىل العدالة. ويكون اختصاص املحكمة الجنائية الدولية خاضًعا لرشوط مسبقة معينة، وتعمل 

دول أو تكون غري مستعدة لتنفيذ التحقيقات واملحاكامت الفردية. ولكن بإمكان مجلس األمن التابع فقط عندما تعجز ال

لألمم املتحدة فرض اختصاص املحكمة الجنائية الدولية عىل دولة معينة وذلك باعتامد قرار مبوجب الفصل السابع من 

 .(965)ميثاق األمم املتحدة 

الصادر  املحكمة الجنائية الدولية لها طبيعة قانونية حددها نظامها االسايسلدولية: الطبيعة القانونية للمحاكم الجنائية ا

 مبدينة روما وكذلك سلطات تساعدها يف القيام بدورها التي انشئت من اجله وتتمثل يف: 1998عام 

ن هيئة دامئة بان تكو نصت املادة االوىل من النظام االسايس  والً االطار العام الختصاص املحكمة الجنائية الدولية:أ 

لها  سلطة مبامرسة اختصاصها عىل االشخاص الذين يرتكبون اشد الجرائم خطورة عىل املجتمع الدويل وهذا االختصاص 

وجاء هذ النص مكتمل باملزايا وااليجابيات فقد حدد رصاحة ان هذه  (966)مكمل لالختصاصات القضائية الجنائية الوطنية

تطبيقا ملبدأ ، ( 5املحكمة عبارة عن هيئة دامئة اي لها صفة الدوام واالستقرار كام ذكرت حالة االختصاص يف املادة )

 الجنايئ شأنه قانون الدويلالرشعية يف القانون الدويل الجنايئ اصبح ال جرمية وال عقوبة اال بنص قائم بال خالف يف ال

  (967)شأن القوانني العقابية الوطنية، وان اختصاص املحكمة الجنائية الدولية مكمل لالختصاصات القضائية الجنائية الوطنية

من النظام االسايس للمحكمة الجنائية  4/1حددت املادة ثانياً: املركز القانوين للمحكمة الجنائية الدولية وسلطاتها: 

مركزها القانوين حيث اعرتفت بان لها شخصية قانونية دولية يف حدود مامرسة سلطاتها واختصاصاتها ومنحت لها  الدولية

االهلية القانونية الالزمة ملامرسة وظائفها وتحقيق مقاصدها التي تتلخص يف محاكمة ومعاقبة الجرائم الدولية التي تدخل 

فقرة أ و ب و ج و د وهي عىل الرتتيب جرمية االبادة  1( /5ادة )يف اختصاص هذه املحكمة واملنصوص عليها يف امل

الجامعية، الجرائم ضد االنسانية، جرائم الحرب وجرائم العدوان وال يعني متتع املحكمة الجنائية الدولية بالشخصية 

ولية خاصة يف انونية دالقانونية الدولية انها صارت من اشخاص القانون الدويل العام كالدول واملنظامت ولكنها شخصية ق

                                                           
 25في  827، و1993شباط/ فبراةر  22في  808تأّسست المحكمة اللنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة بموجب قراري مللس األمن رقم  (965(

ا لها، فيما تأسست المحكمة اللنا1993أةار/ ماةو   955ئية الدولية لرواندا، بموجب قرار مللس األمن رقم . وتتخذ من الهاي، في هولندا، مقرًّ

ا لها. وةرد النظامان األساسيان لهاتين المحكمتين مرفقين بهذةن القرارةن 1994تشرةن الثاني/ نوفمبر  8في  ، وتتخذ من أروشا، في تنيانيا، مقرًّ

شباط/  11القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، التي تّم اعتمادها في ونتيلة لعدم وجود تشرةع دولي لإلجراءات اللنائية، حددت المحاكم قواعدها: 

 ، بالنسبة للمحكمة اللنائية الدولية لرواندا.1995حيةران/ ةونية  29، الخاصة بالمحكمة اللنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة، وفي 1994فبراةر 

تموز ةوليو والمصدر من سكرتارةة االمم المتحدة تحت رقم  17ولية المعتمد في ( من النظام االساسي للمحكمة اللنائية الد1نص المادة ) (966 (

 ( 3/1999واصدرته تحت رقم )  1999/ ماةو/18( والذي اعيد اصداره بعد تصوةب االخطاء اللغوةة عن طرةق هذه السكرتارةة في 9/183)

( اللرائم التي تنظرها المحكمة وتعاقب مرتكبيهاوهذا النص مفادة انها ال تعطيى لللناة فرصة للهروب واالفالت من 5نص المادة) (967(

دعي ممسئولياتهم اللنائية عن هذه اللرائم الدولية الخطيرة بدعوى عدم انشاء المحكمة اللنائية الدولية الخاصة التي كانت تشكل في تعيين ال

والمحكمة الدولية اللنائية الخاصة  1993ذه المحكمة ومثاال على ذلك من المحكمة اللنائية الدولية الخاصة بيوغسالفيا السابقة لعام العام له

وما حدث من خالل قضاء هاتين المحكمتين من تضحية للعدالة اللنائية الدولي لصالح التسوةات السياسية والمصالح الدولية  1994برواندا لعام 

 تلفة.المخ
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حدود مامرسة اختصاصها ولتحقيق اهدافها ومقاصدها حسب نظامها االسايس الذي مبوجبه انشئت املحكمة وكذلك نصت 

من النظام االسايس للمحكمة الجنائية الدولية عىل انها متارس سلطاتها ووظائفها يف اقليم ايه دولة طرف يف  4/2املادة 

كمة الجنائية الدولية،مبوجب اتفاق خاص بني املحكمة وبني هذه الدولة ، كام ان مقر املحكمة هذا النظام االسايس للمح

الجنائية الدولية يقع يف مدينة الهاي بهولندا يربمه رئيس املحكمة نيابة عن جمعية الدول االطراف وال يدخل حيز التنفيذ 

 .األطرافاال بعد اعتامده والتصديق عليه من جانب جمعية الدول 

وقد اعتمدت املحكمة الجنائية الدولية لرواندا قواعد مامثلة متاًما لتلك التي اعتمدتها املحكمة الجنائية الدولية 

ليوغسالفيا السابقة، بوصف نظام القانون العام عىل أنه ينحو منحى اتهامي بينام يتخذ نظام القانون املدين منهج تحقيق، 

 وترد تفاصيلها يف األقسام التالية:

ففي القانون العام، يعامل الضحية يف قضية جنائية معاملة شاهد، وهذا يعني أنه ال يحق للضحية  دور الضحية:

املطالبة بتعويضات يف قضية جنائية )إذ تدفع التعويضات عادة يف القضايا املدنية، التي يجري النظر فيها أمام محاكم مدنية 

 قانون املدين، يحق للمدعي املطالبة بالتعويضات يف القضايا الجنائية ويفأو محكمة صلح أو محكمة جزئية مدنية( ويف ال

املحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا واملحكمة الجنائية لرواندا، ينعكس هذا يف أنه ما إن يحيل املسجل الحكم بالجرم 

ة أو اذ إجراء أمام محكمة وطنيإىل السلطات املختصة، حتى يجب عىل الضحايا أو األشخاص الذين يقدمون مطالب، اتّخ

من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات يف املحاكم(، وقد  16هيئة أخرى مختصة من أجل الحصول عىل تعويض )القاعدة 

 يعرض النظام القائم عىل االتهام الضحايا والشهود إىل استجواب قاٍس يجريه الدفاع

ا لتنفيذ إجراءات خاصة لحامية والحفاظ عىل رسية الضحايا وتشمل أحكام اإلجراءات واألدلة يف املحاكم بنودً 

والشهود، بيد أن هذه البنود تكون مضمونة فقط أثناء تقديم شهاداتهم، إالر أن مصريهم عند عودتهم إىل مواطنهم األصلية 

لعام برشط أال ملدعي اومصري عائالتهم ال يؤخذ يف نظر االعتبار ويف ظروف معينة، يكون من املمكن تقديم معلومات إىل ا

يفيش املعلومات ومصدرها إىل محامي دفاع املتهم دون موافقة الهيئة أو الشخص الذي قدمها )القواعد اإلجرائية وقواعد 

 ب(. 70اإلثبات للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة، القاعدة 

 ال قانون املدين ينعكس يف إجراء املحكمتني وهو أنهامهناك فرق آخر بني نظامي القانون العام والاملحاكامت غيابيا: 

تسمحان بإجراء املحاكامت غيابيا )أي يف غياب املتهم( وتعد مثل هذه املحاكامت انتهاكًا لحقوق املتهم القانونية مبوجب 

غياب عن م إذا ما تعمد الاإلجراءات القانونية الواجبة )رغم أن أحكام جرائم معينة ثانوية قد يتّم اإلعالن عنها بغياب املته

املحاكمة أو يف حال هروبه(. وتُعترب أنظمة القانون املدين أكرث انفتاًحا من الناحية الفنية يف تنفيذ إجراءات عدم املثول أو 

محاكمة املتهم غيابيا رغم أن هذه يراد بها يف واقع الحال تشجيع املتهم عىل الحضور ما دامت هناك رضورة لعقد محاكمة 

 دة متاًما إذا ما رفض املتهم حكم املحكمة األوىل.جدي

يف نظام القانون العام، يتحمل رئيس االدعاء العام أو النائب العام املسؤولية عن كل من عملية دور املدعي العام: 

لقضاة االتحقيق واملحاكمة، يف حني أن التحقيق يف نظام القانون املدين، يجري تنفيذه من قبل قضاة تحقيق فيام يقوم 

بإجراء معظم التحقيقات أثناء املحاكامت، وهذا يؤدي إىل تخفيف ضغط التحقيق مع الضحايا والشهود أثناء املحاكمة. ويف 
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هذا السياق، يظهر هيكل املحكمتني، الذي سيوضح فيام بعد، تأثري النظام القائم عىل املنهج االتهامي، الذي ينعكس 

لذي اعتُمد ويقرتب النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية ا ملمنوحة للمدعي العام.بصورة رئيسية يف السلطة املهيمنة ا

، من الجمع بني النظامني القانونيني إذ ينص عىل وجود دائرة متهيدية متنح السمة املفوضة ألي تحقيقات 1998يف يولية 

هم(. وميكن تعويضات إىل الضحايا )أو فيام يتعلّق ب يجريها املدعي العام، ويتيح للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أمر بدفع

للتعويضات أن تشمل إعادة امللكية، والتعويض أو إعادة التأهيل وميكن أن يدفع التعويض بصورة مبارشة من قبل الشخص 

 سايس(.من نظام روما األ  79و 75املدان أو من خالل صندوق استئامين منشأ مبوجب النظام األسايس للمحكمة )املادتان 

( من الباب االول من النظام االسايس للمحكمة عىل تنظيم العالقة بني املحكمة واالمم املتحدة مبوجب 3نصت املادة )

اتفاق اعتمدته جمعية الدول االطراف وابرمته بعد ذلك رئيس املحكمة نيابة عنها وعليه فان هذه املحكمة كونها هيئة قضائية 

ة نية لها شخصية قانونية دولية يف مجال وحدود مامرسة سلطاتها ووظائفها ولكنها تابعة ملنظمفهي مستقلة من الناحية القانو 

االمم املتحدة اداريا وهذه التبعية االدارية ال تؤثر يف استقاللية هذه املحكمة، فمحكمة العدل الدولية هي احد االجهزة 

لالمم  امرسة وظائفها املنوطة بها ومام يؤكد تبعية هذه املحكمةالتابعة ملنظمة االمم املتحدة وهي مستقلة يف اداء سلطتها وم

من نظامها االسايس التي اعطت االمني العام لالمم املتحدة حق النظر يف ايه تعديالت  123/1املتحدة ما ورد يف نص املادة 

 (968)لهذا النظام بعد مرور سبع سنوات من بدء نفاذ 

محكمة جنائية دولية، بعد ان اقرت بواسطة جمعيتها العامة االتفاقية الدولية  اهتمت االمم املتحدة مبوضوع انشاء فقد

( لجنة 6وقد احالت موضوع انشاء محكمة دولية اىل اللجنة ) 1948من ديسمرب  9يف  البرشية  منع وعقاب ابادة االجناس

 (969)القانون الدويل التابعة للجمعية العامة ملحاكمة كافة املتهمني بارتكاب جرائم دولية تحددها وتنظمها االتفاقيات الدولية 

االسايس  تطلب تعديل يف ميثاق االمم املتحدة والنظاموقررت اللجنة انشاء دائرة جنائية مبحكمة العدل الدولية لكون ذلك ي

ملحكمة العدل الدولية، وطلبت الجمعية العامة من اللجنة مواصلة دراستها عن املحكمة الجنائية الدولية وانتهت يف اجتامع 

 (970)بجنيف عرضت الربع مقرتحات النشاء هذه املحكمة 

 العام والدويل، ال يجوز مبوجبه محاكمة شخص مرتني عن الجرمية وفًقا للمبدأ القانوين يف كل من القانون الجنايئ

نفسها وعدم جواز املحاكمة مرتني عن التهمة نفسها وهذا املبدأ هو واحد من الضامنات اإلجرائية الرئيسية ويظهر يف املادة 

مة ة الدولية، أمام محكمن نظام روما األسايس وبذلك ال يجوز محاكمة شخص سبقت محاكمته أمام املحكمة الجنائي 20

وطنية عن الجرمية نفسها ومبوجب نفس املبدأ، ال يحق للمحكمة الجنائية الدولية إصدار حكم عىل فعل حوكم عليه 

يجوز للمحكمة الجنائية الدولية محاكمة الشخص إذا كانت  الشخص أصاًل أمام محكمة وطنية ولكن هناك استثناءات

اتخذت لغرض حامية الشخص املعني من املسؤولية الجنائية عن جرائم تدخل يف اإلجراءات يف املحكمة األخرى قد 

اختصاص املحكمة الجنائية الدولية؛ أو أن تلك اإلجراءات مل تجر بصورة تتسم باالستقالل أو النزاهة وفًقا ألصول 

                                                           
 122، ص2006، المللس األعلى للثقافة  القاهرة  1إبراهيم محمد العناني: المحكمة اللنائية الدولية, ط (968 (

 73صمرجع سابق  المحكمة اللنائية الدولية ، النظرةة العامة لللرةمة الدوليةمنتصر سعيد حمودة  (969 (

(، السنة 176(، ع )44إدرةس لكرةني: المحكمة اللنائية الدولية, الرهانات والمعوقات، مللة السياسة الدولية، مؤسسة األهرام، المللد ) (970 (

   54، ص2009(، القاهرة، 45)
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ي للعدالة ديم الشخص املعناملحاكامت املعرتف بها مبوجب القانون الدويل، أو جرت عىل نحو ال يتسق مع النية إىل تق

 من نظام روما األسايس(  3-20)املادة 

كام اعتمدت حامية املجني عليهم والشهود وتوفري حامية أمان املجني عليهم والشهود وسالمتهم البدنية والنفسية، 

ة عرب الوسائط ( وشملت إمكانية إجراء أي جزء من املداوالت برسية أو تقديم األدل68وكرامتهم وخصوصيتهم )املادة 

اإللكرتونية وتّم تأسيس وحدة للمجني عليهم والشهود تابعة لقلم املحكمة يف املحكمة الجنائية الدولية، بهدف تنفيذ 

إجراءات الحامية هذه ويف معظم هذه القضايا، ركز املدعي العام التحقيقات ولوائح االتهام بشأن جرائم معيرنة مثل تجنيد 

 الجنيس األطفال الجنود والعنف

ويف رأي الشخيص يجب إعادة النظر يف تركيبة الفريق بحيث يتم اعتامد منوذج أكرث مصداقية، يتبنى اختيار ممثلني 

مستقلني ومحايدين، يعملون يف مناخ من الحرية واالستقاللية بعيدا عن الضغوط السياسية، عىل غرار ممثيل اللجان 

تدخالت اإلنسان، أو اللجنة القانونية الدولية التابعة لألمم املتحدة وبخالف ذلك ستبقى الالتابعة لالتفاقيات الدولية لحقوق 

  .السياسية للدول األطراف وتفضيل املصالح الخاصة عىل مصالح ضحايا جرائم العدوان هي الغالبة

 الخامتة

القات املتعددة األطراف والتي تنشأ عنها عملا كانت اتفاقيات القانون الدويل اإلنساين تعد من املعاهدات الجامعية 

قانونية بني عدة دول فانه ليس من السهل دامئا تحديد الدولة أو الدول التي أرُضت بسبب انتهاك االتفاق مام يطرح إمكانية 

دد التزام صقيام أي دولة من هذه الدول بإثارة مسؤولية الدولة املنتهكة لهذه االتفاقيات خاصة إذا كان اإلخالل قد وقع ب

ناشئ عن إحدى القواعد اآلمرة التي تشكل املبادئ الشاملة املعرتف بها من املجتمع الدويل كله وأصبح االعرتاف بها عموما 

كونها من قواعد القانون الدويل امللزمة ومن املمكن مالحظة أن اغلب الفقه الدويل يرى أن قواعد القانون الدويل اإلنساين 

م القانون الدويل اإلنساين وجهة النظر هذه عندما يحظر االتفاقيات الخاصة واملنفصلة التي تعقدها هي قواعد آمرة ويدع

 .الدول التي تؤثر تأثريا سلبيا عىل وضع األشخاص املحميني يف حالة النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية

ولية الدول بني اإلخالل مبصلحة خاصة هذا وإذا كان البعض مييز يف ظل مرشوع لجنة القانون الدويل عن مسؤ  

لدولة ما وبني اإلخالل مبصلحة عامة أو اجتامعية وان اإلخالل باملصلحة األوىل ميكن الدول املترضرة وحدها الحق يف 

 إقامة دعوى املسؤولية الدولية، أما املصلحة العامة أو االجتامعية فانه يناط بالدول كلها الدفاع عنها أمام محكمة العدل

( من مرشوع املواد 42فان هناك جانب آخر من الفقه يرى أن املادة ) الدولية باعتبارها الجهاز القضايئ للمجتمع الدويل

املتعلقة مبسؤولية الدول الذي أعدته لجنة القانون الدويل تضمن حق الدولة املترضرة باالحتجاج باملسؤولية الدولية إذا كان 

دي بينام ميكن ملجموعة من الدول أو املجتمع الدول ككل االحتجاج باملسؤولية ضد الدولة االنتهاك يتعلق بها بشكل انفرا

املخالفة لاللتزامات ذات الطابع الجذري الذي من شان املساس به تغري موقف جميع الدول األخرى مثل معاهدات نزع 

ى عاهدات وان كانت التزاماتها يجب أن تراعالسالح  كام أن معاهدات القانون الدويل اإلنساين ال تنتمي إىل مثل هذه امل

من جميع الدول وذلك أن الطرف املعادي يف نزاع مسلح دويل أو الدولة التي حدث عىل أرضها انتهاك للقانون الدويل 

 اإلنساين أو الدولة الوطنية التي ينتمي إليها الضحايا هو الذي ميكن اعتباره مترضراً 
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 تائج التالية:توصلت الباحثة إىل الن النتائج

إن مبدأ املسؤولية الجنائية الفردية للرؤساء بسبب عدم قيامهم مبنع ارتكاب مرؤوسيهم جرائم أو عدم معاقبتهم عليها  (1)

 هو مبدأ راسخ يف القانون الدويل العريف 

ية املسؤولية نإن مسؤولية األفراد يف إطار القانون الدويل اإلنساين يتحمل كافة األفراد ممن بلغوا سن الرشد القانو  (2)

الجنائية الفردية عن أي انتهاكات جسيمة للقانون الدويل يرتكبونها مهام كانت الظروف ويتحمل املقاتلون املسؤولية 

 حتى وإن كانوا ينفذون أوامر من هو أعىل منهم رتبة.

دول بسبب أهميتها تها الالنظام اإللزامي التفاقيات القانون الدويل اإلنساين نظام معقد ومتنوع يتعلق بالتزامات قبل (3)

 لحامية حياة اإلنسان وكرامته، وتنشأ بني أطراف النزاع ما يجعل أحد الطرفني يقيم دعوى املسؤولية اتجاه اآلخر 

تعترب الجرمية الدولية سلوكا مجرما مضادا لقواعد القانون الدويل، والذي ميثل انتهاكا للنظام العام يف أكرث من دولة  (4)

 دولية ببعض الخصائص التي متيزها عن باقي الجرائم سواء كانت داخلية أو عاملية أو سياسيةومتتاز الجرمية ال

تنقسم الجرائم الدولية إىل عدة أنواع، ولعل املشكل الكبري ميس جرمية العدوان التي متثل أكرب جرمية ترتكب يف  (5)

ذا ما يربر األعامل العدوانية للدول حق املجتمع الدويل، ولألسف مل تعرف هذه الجرمية تعريفا جامعا مانعا، وه

 املتغطرسة التي تريد بسط سيطرتها عىل كل شرب من هذا العامل.

إن املبادئ األوىل التي أرساها القانون الدويل، لحرية الدول وسيادتها يف تسيري شؤونها الداخلية والخارجية واحرتام  (6)

 1948عىل إرادة أي دولة، وجاء القانون الدويل اإلنساين عام  قواعد القانون الدويل اإلنساين بوصفها قواعد ملزمة تعلو

للتأكيد عىل تلك املبادئ اإلنسانية، كونه فرع من فروع القانون الدويل العام، والذي يتميز بارتباطه الوثيق باإلنسان 

 أينام وجد وحيثام كان

ثري دعوى آلمرة فانه ميكن لكل دولة أن تأن قواعد القانون الدويل اإلنساين التي تتصف بصفة القاعدة ا التوصيات

 املسؤولية عند انتهاكها ألنها متثل التزامات جوهرية تتعلق باملجتمع الدويل برمته.
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 قواعد تفتيش املنازل وفقاً لترشيعات دولة اإلمارات العربية املتحدة

 

 قواعد تفتيش المنازل وفقاً لتشريعات دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 
 جامعة الشارقة دولة الإمارات العربية المتحدة-أستاذ القانون المشارك

 

 ملخص الدراسة

اصة وحق خاستهدفت الدراسة توضيح قواعد تفتيش املنازل يف الترشيعات االتحادية، كإجراء ميس الحياة ال

(، وكذلك اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف املادة 36من حقوق اإلنسان التي أكدها دستور الدولة يف املادة )

الخاصة  اةبالحيإجراء ميس حق الدولة يف اقتضاء العقاب دون املساس  مع اعتبار أن تفتيش املنازل ،( منه12)

 وحق من حقوق اإلنسان التي أكدها دستور الدولة.

أوضحت الدراسة إجراءات تفتيش املنازل التي يتبعها مأمور الضبط القضايئ، وفقاً لقانون اإلجراءات الجزائية 

االتحادي، من حيث صفة القائم بالتفتيش، ونوع الجرمية التي بصددها يتم هذا اإلجراء للبحث عن األدلة املادية 

ية التي أتاحت ملنهج التحلييل لتحليل نصوص املواد القانوناملنهج الوصفي وا ةالباحث تأتبع سواء للنفي أو اإلثبات

 .ةتفتيش املنازل، يف الترشيعات االتحادية، واختتمت الدراسة بالنتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث

 ابالعق-اإلنسان حقوق-االتحاديالجزائية  اإلجراءات-القضايئمأمور الضبط  :الكلامت االفتتاحية

 

Abstract 

The study aimed to clarify the rules of home inspection in federal legislation, as a measure 

that affects private life and a human right confirmed by the state constitution in Article (36), as 

well as the Universal Declaration of Human Rights in Article (12) thereof, with the 

consideration that home inspection is a procedure that affects the right of the state to 

Punishment required without prejudice to private life and a human right enshrined in the state 

constitution. 

The study clarified the procedures for home searches that the judicial seizure officer 

followed, according to the Federal Criminal Procedures Law, in terms of the status of the 

inspector, and the type of crime in connection with it. Home inspection, in federal legislation, 

concluded the study with the results and recommendations of the researcher. 

Kayes words The Judicial Officer - Federal Penal Procedures - Human Rights - 

Punishment 

  



 2020 أبريـــــــــــل 27 ددـــالع                                                                                                                                                                                                                                                     مجلة القانون واألعمال الدولية

300 

 املقدمة

إن الحق يف الحياة الخاصة هو حق من حقوق اإلنسان التي أكدها دستور الدولة فقد نص رصاحة عىل حامية هذا 

( عىل أنه ال يجوز القبض عىل أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إال وفق أحكام القانون، وكذلك يف 26الحق غي املادة )

إال وفق أحكام القانون ويف األحوال املحددة فيه، وقد أكده اإلعالن ( للمساكن حرمة فال يجوز دخولها بغري إذن 36املادة )

 .(971)( 12العاملي لحقوق اإلنسان يف املادة )

فإن كفالة الحياة الخاصة لإلنسان توفر له نوعاً من االستقرار واألمن حتى يتمكن من أداء دوره االجتامعي، فالحياة 

كن انتزاعها منه، فاإلنسان بحكم طبيعته له أرساره الشخصية يف إضفاء الخاصة هي قطعة غالية من كيان اإلنسان، ال مي

الرسية عىل مظهرها، وأبرزها حرمه مسكنه، ومراسالته وحديثه وقد اقتىض حق الدولة يف العقاب الكشف عن الحقيقة من 

ة الجرمية وهي ضبط أدلخالل تخويل سلطة التحقيق الحق يف مبارشة بعض اإلجراءات املاسة بالحق يف الحياة الخاصة ل

تفتيش املنازل، ولكن هذا الحق يجب أن يكون محدداً بالقدر الالزم للموازنة بني مقتضيات حق العقاب واحرتام الحق يف 

 .(972) الحياة الخاصة، فال يجوز إجراء االتهام أو بدء التحقيق بالتعدي عىل حرية املتهم أو إهدار أرساره

م ببعض اإلجراءات لجمع األدلة ومنها تفتيش املنازل حيث أن للمنازل حرمة مصونة ال أن وقوع الجرمية يستلزم القيا

حديد ي التقييد بها من استصدار إذن للقيام بالتفتيش وتغيجوز دخولها إل يف أحوال خاصة، لذا تم وضع رشوط لذلك ينب

ت الجزائية ولذلك أىت قانون اإلجراءا لألشخاص املخولني القيام به ورضورة املحافظة عىل الرسية يف عملية التفتيش،

االتحادي لتنظيم ذلك األمر مام يستلزم النظر إىل أحكامه العامة وإعطاءها االهتامم من حيث فهمها ورشحها وبيان 

 .(973) مضمونها وسري إجراءات تفتيش املنازل ورشوطه

ءات جمع األدلة، إال أنه ميس الحرية كام أن التفتيش بشكل عام هو إجراء من إجراءات التحقيق حيث أنه ضمن إجرا

الشخصية سواء كان تفتيش أشخاص أو تفتيش منازل، وتنصب دراستنا عىل رشوط وضوابط وضامنات التفتيش طبقاً لقانون 

طالنه. باإلجراءات الجزائية والترشيعات االتحادية، فان العمل اإلجرايئ املشوب بالبطالن ال يرتتب عليه اثاره متى تقرر 

 . (974) اإلجرايئ الباطل ال ينتج اثرا ويصبح كائن مل يكن ملفالع

فالتفتيش الباطل ال يرتتب عليه نسبه االشياء املضبوطة اىل املتهم، غري ان البطالن ال ميتد اىل االعامل التالية له 

تطرق إليها بالدراسة تي نبورشت مبنأى عن العمل الباطل وال والتيواملرتتبة عليه دون االعامل اإلجرائية الصحيحة السابقة 

 والتحليل.

                                                           
( من االتفاقية األوروبية لحماةة حقوق اإلنسان والحرةات 8( من االتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، والمادة)17وكذلك المادة) (971(

وبا ، واإلعالن الصادر من اللمعية االستشارةة لمللس أور1959( من االتفاقية االمرةكية لحقوق اإلنسان الصادرة 11، والمادة)1950الصادرة سنة 

 ، بشأن إعالم اللمهور وحقوق اإلنسان 1970سنة 

بية، رمنى كامل تركي: الحماةة اللنائية لحق الخصوصية في جرائم التصوةر والتسليل بدون أذن، اإلمارات، دار النهضة العلمية، دار النهضة الع (972(

 . 264، ص 2018، 1ط

: سلطات النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي في قانون اإلجراءات اللنائية المركي القومي لإلصدارات القانونية،  عالء زكي مرسي( 973(

  394، ص 2014، 1القاهرة، ط

 687ص  2016، 10: الوسيط في قانون اإلجراءات اللنائية، القاهرة، دار النهضة العربية، ط  أحمد فتحي سرور( 974(
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 أهمية الدراسة

تربز أهمية الدراسة يف توضيح قواعد تفتيش املنازل يف الترشيعات االتحادية، كإجراء ميس الحياة الخاصة وحق من 

 .منه( 12(، وكذلك اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف املادة )36حقوق اإلنسان التي أكدها دستور الدولة يف املادة )

إن حق الدولة يف العقاب يقتيض الكشف عن الحقيقة من خالل تخويل سلطة التحقيق الحق يف مبارشة بعض  .1

 .اإلجراءات املاسة بالحق يف الحياة الخاصة لضبط أدلة الجرمية وهي تفتيش املنازل

أن التفتيش ميس حقوق يحميها القانون، كالحق يف الحصانة الدبلوماسية أو الربملانية أو القضائية، فالبد تحقيق  .2

 .عن الحقيقة وبني الحقوق األخرى التي يحميها القانون التفتيشالتوازن بني الحق يف إجراء 

لتحقيق ته، وقد تكون أحد اإلجراءات الالزمة لأن تفتيش املنازل هو إجراء من اإلجراءات التي تتعلق بحرية الفرد وسكين .3

يف بعض أنواع الجرائم، مام قد تسفر عنها من أدلة تكشف وجه الحقيقة، مام يوجب أن تكون سلطة التحقيق محددة 

بالقدر الالزم للموازنة بني مقتضيات حق العقاب واحرتام الحق يف الحياة الخاصة، فال يجوز إجراء االتهام أو بدء 

 .ق بالتعدي عىل حرية املتهم أو إهدار أرسارهالتحقي

يذ أحكام الرضورة مبكان لتنف ارتكابها منيؤدي التفتيش لكشف الحقيقة وضبط جسم الجرمية أو ما استعمل يف  .4

القانون بشأن املصادرة عىل اعتبار أن إثبات الجرم ملا يستند عىل األدلة املادية التي تؤيد األدلة القولية، وما يلزم يف 

 شأنها من دليل مادي قاطع كجرائم املخدرات والرشوة.

إن اختصاص مأموري الضبط القضايئ بقبول البالغات والشكاوى التي ترد إليهم يف شأن الجرائم، وإجراء املعاينة  .5

ظية فالالزمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعلمون بها بأية كيفية كانت، واتخاذ جميع الوسائل التح

 .الالزمة للمحافظة عىل أدلة الجرمية

عدم جواز قيام مأمور الضبط القضايئ بتفتيش منزل املتهم بغري إذن كتايب صادراً من النيابة العامة، فالتفتيش ميس  .6

حقوق يحميها القانون، كالحق يف الحصانة الدبلوماسية أو الربملانية أو القضائية، فالبد تحقيق التوازن بني الحق يف 

 .خرى التي يحميها القانونعن الحقيقة وبني الحقوق األ  التفتيشإجراء 

 أهداف الدراسة

 قواعد القانونية التي وضعها املرشع االتحادي ملأموري الضبط القضايئبيان اليكمن الهدف الرئييس للدراسة يف 

الخاصة وحق  حياةباللتفتيش املنازل يف الترشيعات االتحادية، كإجراء ميس حق الدولة يف اقتضاء العقاب دون املساس 

 .اإلنسان التي أكدها دستور الدولةمن حقوق 

التعرف عىل إجراءات التفتيش التي تتوالها السلطة املختصة للبحث عن أداة الجرمية يف محل خاص يتمتع بالحرمة  .1

 .أم رفضدون اعتبار إلرادة صاحبة أي سواء رىض 

 عربية املتحدة.دولة اإلمارات البيان املقصود بالتفتيش ودوره يف اإلثبات الجنايئ طبقاً للترشيعات االتحادية يف  .2
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 توضيح حاالت تفتيش املنازل التي حددها املرشع يف قانون اإلجراءات الجزائية؟ .3

بيان الضوابط التي حددها املرشع االتحادي والتي يجب اتباعها عند إجراء عملية تفتيش املنازل، دون املساس بالحقوق  .4

 .التي يحميها القانون

 ا دستور الدولة يف حرمة املسكن وفقاً ألحكام القانون ويف األحوال املحددة.توضيح القواعد التي حدده .5

 .متى تكون عملية تفتيش املنازل باطلة .6

 مشكلة الدراسة

حرمة املسكن جزء من الحياة الخاصة لإلنسان، ومع ذلك أجاز املرشع االتحادي ملأمور الضبط القضايئ دخول املنازل 

ييس التايل: ما هي طرح السؤال الرئأو النفي للجرمية، فمن ثم تتمثل إشكالية الدراسة يف للتفيش بحثاً عن أدلة اإلثبات 

القواعد القانونية التي وضعها املرشع االتحادي لتفتيش املنازل، دون املساس بحرمة الحياة الخاصة يف الترشيعات 

 االتحادية؟

 تساؤالت الدراسة

 دة؟ت الجنايئ طبقاً للترشيعات االتحادية يف دولة اإلمارات العربية املتحما املقصود بالتفتيش وما هو دوره يف اإلثبا .1

 ما هي حاالت تفتيش املنازل التي حددها املرشع؟ .2

 ما هي الضوابط التي حددها املرشع االتحادي والتي يجب اتباعها عند إجراء عملية التفتيش؟ .3

 ما هي القواعد التي حددها دستور الدولة .4

 ش املنازل باطلة؟متى تكون عملية تفتي .5

 : التاليتنيتبنت الدراسة الفرضيتني فرضيات الدراسة 

مدى مالءمة الترشيعات االتحادي يف إضفاء حرمة املسكن كحق رشعي وقانوين لإلنسان، مع حق  الفرضية األوىل:

الدولة يف العقاب الذي يقتيض الكشف عن الحقيقة من خالل تخويل سلطة التحقيق يف مبارشة بعض اإلجراءات املاسة 

 بالحق يف الحياة الخاصة لضبط أدلة الجرمية. 

ءات مع األحكام والقوانني التي وضعها املرشع االتحادي، كإجرا الضبط والتفتيشاءات تناسب إجر الفرضية الثانية: 

 مستقلة ميكن أن تتحقق دون تفتيش.

 الدراسات السابقة

استهدفت الدراسة  ،2016دراسة بعنوان: تفتيش األشخاص يف نظام اإلجراءات الجزائية، اململكة العربية السعودية، 

محاولة مساعدة رجال الضبط الجنايئ ملعرفة السلطة املخولة لهم بدقة من أجل قيامهم بواجبهم عىل وجه أكمل، إلن هذه 

النظرة النظامية سابقة لنظام اإلجراءات الجزائية، أو هي يف قوانني أجنبية أخرى ومقارنة الجانب النظامي بالجانب الرشعي 
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الجانبني، مع بيان كيف اهتم اإلسالم بهذه اإلجراءات من خالل تفتيش األشخاص، والرد عىل  بناء عىل تخصيص يف

املغرضني الذين ما برحوا يتهمون اإلسالم وهذه البالد املباركة بعدم رعاية حقوق اإلنسان، استخدم الباحث املنهج االستقرايئ 

 .يف عرض نظام  اإلجراءات الجزائية السعودي

ببعض النتائج والتوصيات أن تفتيش األشخاص إجراء من إجراءات التحقيق، وبالتايل ال يقوم به إال واختتم دراسته 

السلطة املختصة بالتحقيق وهي هيئة التحقيق واالدعاء العام متمثلة يف أعضائها املحققني هذا من حيث األصل، أما عىل 

ندب والرضا، حاالت معينة تنحرص يف حالة التلبس والوجه االستثناء فيقوم بتفتيش األشخاص رجال الضبط الجنايئ يف 

أن هذه الدراسة تتوافق فيام سعى  ةرى الباحثتو  .(975)أما يف التاريخ اإلسالمي فقد تعددت الجهات املختصة بالتفتيش 

 الترشيعات يف قواعد القانونية التي وضعها املرشع االتحادي ملأموري الضبط القضايئ لتفتيش املنازلبيان الالباحث إليه يف 

ا الخاصة وحق من حقوق اإلنسان التي أكده بالحياةاالتحادية، كإجراء ميس حق الدولة يف اقتضاء العقاب دون املساس 

 .دستور الدولة، إال أن تركيز الباحث يف الدراسة السابقة عىل الرشيعة اإلسالمية ونظام اإلجراءات الجزائية السعودي

استهدفت الدراسة توضيح معنى التفتيش ، 2006العام حرمة املسكن وعقوباته، الرياض، دراسة بعنوان: انتهاك املوظف

الجنايئ للشخص إجراء من إجراءات التحقيق، تقوم به سلطة حددها النظام، يستهدف التنقيب عن دليل الجرمية يف جسد 

 التحلييل اتبع الباحث املنهج االستقرايئاً. مسكنالشخص أو مالبسه أو أمتعته أو ما يركبه أو املكان الذي هو فيه ما مل يكن 

املقارن حيث تناول أحكام الرشيعة اإلسالمية والقانون الوضعي واألنظمة السعودية إضافة إىل نصوص االتفاقيات الدولية 

دأ رشعية بواإلقليمية املتعلقة بحرمة املسكن وحظر انتهاكه، وتوصل الباحث إىل أن اإلعتداء عىل حرمة املسكن يستند عىل م

الجرائم والعقوبات، وأن مصدر تجريم االعتداء عىل حرمة املسكن يف الرشيعة اإلسالمية هو القرآن الكريم والسنة النبوية، 

 ةإلسالمياأما مصدر التجريم يف القانون الوضعي عي القوانني الجنائية بشقيها املوضوعي واإلجرايئ، كام أن الرشيعة 

 .(976)خول أو بالنظر أو بالتجسس إال إذا كانت املصلحة تقتيض ذلك تحرص عىل تجنب املساس بالد 

ع االتحادي قواعد القانونية التي وضعها املرش بيان الأن هذه الدراسة تتوافق فيام سعى الباحث إليه يف  ةرى الباحثتو 

ملأموري الضبط القضايئ لتفتيش املنازل يف الترشيعات االتحادية، كإجراء ميس حق الدولة يف اقتضاء العقاب دون املساس 

لرشيعة االخاصة وحق من حقوق اإلنسان التي أكدها دستور الدولة، إال أن تركيز الباحث يف الدراسة السابقة عىل  بالحياة

 اإلسالمية ونظام اإلجراءات الجزائية السعودي

 ،2004ة، وتطبيقاته، اململكة العربية السعودي السعوديدراسة بعنوان: تفتيش املنازل يف نظام اإلجراءات الجزائية 

تكليفهم  لتفتيش املنازل ورشوطه ومراقبة تجاوزات رجال الضبط الجنايئ من خال تإجراءااستهدفت الدراسة النظر يف سري 

بالقيام بهذا اإلجراء سيكون موضوع هذه الدراسة نتيجة ألهمية حقوق اإلنسان وعدم التعدي عىل حريته التي وهبها له 

الخالق سبحانه وتعاىل، اتبع الباحث املنهج الوصفي التحلييل املقارن باستقراء نصوص نظام اإلجراءات الجزائية السعودي، 

                                                           
حمد بن عبد الكرةم بن محمد العثمان: تفتيش األشخاص في نظام اإلجراءات الليائية، المملكة العربية السعودةة، بحث تكميلي لنيل درجة أ (975(

   2016الماجستير في السياسة الشرعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 

المسكن وعقوباته، دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية، مقدمة استكمااًل تركي بن عيد الشرافي الدوسري: انتهاك الموظف العام حرمة  (976(

  2006لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العدالة االجتماعية، جامعة ناةف للعلوم األمنية، 
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 دراسة موضوع تفتيش املنازل، ومنهج تحليل املضمون بتتبع األعامل اإلجرائية التي تتعلقواستقراء الكتب التي اهتمت ب

ثريًا من وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن الرشيعة اإلسالمية أوردت ك بتطبيق نصوص مواد النظام عند القيام بإجراء التفتيش

القواعد املتعلقة باإلجراءات الجزائية وضوابطها، وقد استقى املنظم لنظام اإلجراءات الجزائية نصوص مواد النظام وخاصة 

 .(977)فيام يتعلق مبوضوع التفتيش من روح الرشيعة اإلسالمية 

ع االتحادي قواعد القانونية التي وضعها املرش بيان الة تتوافق فيام سعى الباحث إليه يف أن هذه الدراس ةرى الباحثتو 

ملأموري الضبط القضايئ لتفتيش املنازل يف الترشيعات االتحادية، كإجراء ميس حق الدولة يف اقتضاء العقاب دون املساس 

يعة أن تركيز الباحث يف الدراسة السابقة عىل الرش الخاصة وحق من حقوق اإلنسان التي أكدها دستور الدولة، إال بالحياة

 اإلسالمية ونظام اإلجراءات الجزائية السعودي

 منهجية الدراسة

املنهج الوصفي واملنهج التحلييل الستقراء النصوص الترشيعية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة،  ةالباحث تاستخدم

ينة وحريته يش املنازل، مع االعرتاف بحق اإلنسان يف توفري السكينة والطأمنوتحليل نصوص املواد القانونية التي أتاحت تفت

 الشخصية يف مسكن باعتبار أن املساكن حرمة ال يجوز دخولها بغري إذن أهلها إال وفق القانون ويف حاالت محددة.

 املقصود باملنازل وما يف حكمها: املبحث األول

هو حق اإلنسان يف مكان يضمن له العيش بكرامة وأمان ومبا يضمن له خصوصيته وبناء عالقات عائلية  ،إن السكن

واجتامعية والتأثري عىل ما حوله اجتامعيا وسياسيا وثقافيا، وهو املكان الذي يعطي الفرصة لساكنيه للخلق واإلبداع واملشاركة 

ات املختلفة باالنتامء لجامعة ما وإقامة الصالت والعالقات معها النشطة يف الحياة االجتامعية، وهو رشط أسايس للحري

 .(978)يف إطار من الخصوصية مبا يضمن ويحمي تلك العالقات مع املجتمع الذي ينتمي إليه الفرد 

من الجزء الثالث من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية إن السكن  8فقد أكدت الفقرة 

خدمات املناسبة حق أسايس لإلنسان يفرض عىل الحكومات واجب ضامن بلوغ جميع الناس له، بادئة بتقديم مساعدة وال

مبارشة إىل أقلهم حظاً عن طريق برامج موجهة تعتمد عىل الجهد الذايت واملجتمعي، وينبغي عىل الحكومات السعي إىل 

فاملسكن هو املأوى أو املالذ الذي يختاره اإلنسان لسكنه  .(979)تذليل جميع العقبات التي تحول دون بلوغ هذه األهداف 

                                                           
ر صول على درجة الماجستيابراهيم بن سعد الغيثري: تفتيش المنازل في نظام اإلجراءات الليائية السعودي وتطبيقاته، بحث تكميلي للح (977(

 2004في العدالة اللنائية، المملكة العربية السعودةة، جامعة ناةف، 

 687: الوسيط في قانون اإلجراءات اللنائية، مرجع سابق ص  أحمد فتحي سرور( 978(

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادةة واالجتماعية والثقافية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصدةق واالنضمام بموجب فرار اللمعية العامة  (979(

. كما عولج الحق في السكن المالئم في جدول األعمال الصادر في عن مؤتمر 1966كانون األول/ دةسمبر  16( المؤرخ في 21-ألف )د 2200

 61، في الفقرة 14/6/1996-3تحدة للمستوطنات البشرةة )الموئل الثاني(، والذي عقد في إستانبول في تركيا خالل الفترة ما بين األمم الم

أصبح الحق في سكن مالئم باعتباره عنصرا هاما من عناصر  1948والتي تنص على أنه )منذ اعتماد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في عام 

عيشي مالئم، أمرا مسلما به(. وتعترف الفقرة نفسها بمسؤولية جميع الحكومات في قطاع توفير المأوى، وتشدد أةضا الحق في مستوى م

على األخذ بنهج تمكيني لتوفير السكن المالئم، ةتطلب العمل ليس فقط من جانب الحكومات بل من جانب جميع قطاعات الملتمع والمنظمات 

نبغي للحكومات، كما جاء حرفيا في جدول أعمال الموئل، أن تتخذ التدابير المناسبة من أجل تعيةي الحق في الشرةكة، وإنه لفي هذا السياق ة

 السكن المالئم وحماةته وضمان تحقيقه تحقيقا كامال ومطردا.
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ونومه ومستودع أرساره، وهو جزء من حياته الخاصة والذي حرصت الرشيعة اإلسالمية عىل التأكيد عىل حرمة  وراحته،

 .(980) بيوتاً غري بيوتكم حتى تستأذنوا( اتدخلو أيها الذين أمنوا ال  )يا املسكن يف قول الله تعاىل

يسكن  يشءالالسني والكاف والنون أصل واحد مطرد يدل عىل الحركة، ويقال سكن  أوالً: تعريف السكن يف اللغة:

تيطان بعد تحرك، ويستعمل يف االس ءاليشسكوناً فهو ساكن، والسكن األهل الذين يسكنون الدار، والسكون هو ثبوت 

يجعل السكون يف دار بغري أجره، والسكن سكان الدار، أي استوطنه، واسم املكان مسكن والجمع مساكن والسكنى أن 

سكوناً  ليشءاوالسكينة هي الوداع والوقار، وسكن داره يسكنها بالضم )سكنى( وسكنها إسكاناً، وسكان جمع ساكن ويسكن 

وه، وقيل والسكن أن يسكن الرجل موضعاً بال كر  (981)ومنه قوله تعاىل) وله سكن يف الليل والنهار وهو السميع العليم( 

 .(982) السكن واملسكن واملنزل والبيت وسكنى املرأة يف املسكن الذي يسكنها الزوج له

كان الذي فاألصل أن املسكن هو امل فيه،فالسكن هو البيت أو املكان الذي يقام  :باالصطالحثانياً: تعريف السكن 

يأوي إليه اإلنسان، ويتخذه مقراً له وهذا يشمل ما كان معداً، بطبيعته، للسكني أي اإلقامة فيه ليالً ونهاراً، ملدة ليالً ونهاراً، 

بيت أو املنزل لملدة طويلة أو قصرية، أم مل يكن معداً من األصل للسكنى، ولكنه كون فعالً، وعىل ذلك ينرصف املسكن إىل ا

 .(983)الذي اعتاد الشخص أن يقيم فيه صفاً وشتاًء سواء يف الحرض أم يف املدنية 

يعات مل عند استقراء النصوص املعنية يف الترشيعات العربية نجد أن الترش ثالثاً: تعريف املسكن يف الفقه القانوين:

سكن البعض األخر استخدم مصطلح مسكن، فاملتتفق عىل مصطلح واحد بهذا الشأن، فالبعض استخدم مصطلح منزل، و 

إليه اإلنسان وهو مكان للحياة الخاصة لإلنسان وأرسته وخصوصياته، ويعد  يأويأو املنزل هو مستودع األرسار واملكان الذي 

أن لواقع إليه اإلنسان ويختص به، وا يأويمسكناً كل مكان يتخذه الشخص للسكنى أو اإليواء، فالسكن هو املكان الذي 

مفهوم املسكن يف الفكر القانوين الحديث هو كل مكان معد للسكنى سواء سكن به صاحبه فعالً وبصورة مستمرة أو كان 

 .(984)يتغيب عنه 

وء إليه اإلنسان ويتخذه مقراً له، فإن مدلول املسكن يتحدد يف ض يأويويعرف فقهاء القانون املسكن بأنه املكان الذي 

اة الخاصة، فهو كل مكان خاص يقيم فيه الشخص بصفة مؤقتة، فاملسكن يتحدد يف ضوء ارتباط املسكن بحرمة الحي

ارتباط املسكن بحرمة الحياة الخاصة وأن املسكن كل مكان يتخذه الشخص سكناً لنفسه عىل وجه التوقيت أو الدوام بحيث 

م املسكن يتضح قه القانوين املتعلقة بتحديد مفهو يكون حرماً أمناً ال يباح لغريه دخوله إال بإذن وبتحليل مختلف اآلراء يف الف

أنه أخذ مبعيار الغرض من إعداد املكان وهو معيار يسمح باستبعاد أي مكان غري معد لغرض السكن أي مكان عام  ويرتتب 

من السنة  ةكذلك عىل األخذ بهذا املعيار عدم اشرتاط اإلقامة الفعلية يف املسكن كام املزرعة التي تستخدم يف أوقات معين

                                                           
 (.27سورة النور اآلةة ) (980(

 (.13سورة األنعام اآلةة ) (981(

 .   211/132، ص11ابن منظور: لسان العرب، مادة سكن  (982(

 .506، ص 1990، 1مأمون سالمة: اإلجراءات اللنائية في التشرةع المصري، القاهرة، دار الفكر العربي، ط (983(

  319، ص 2001، 16رؤوف عبيد: مبادئ اإلجراءات اللنائية، القاهرة، دار الليل، ط (984(
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( منه بالنص 36ويف دستور دولة اإلمارات ذكر املرشع كلمة مسكن يف املادة) .(985)أو كل الذي استخدم يف بناء املسكن

 حرمة فال يجوز دخولها بغري إذن أهلها إال وفق أحكام القانون ويف األحوال املحددة فيه. ))للمساكن

 أحوال تفتيش املنازل: املبحث الثاين

لإلنسان حق يف حرمة مسكنه بوصفه مجاالً من مجاالت حياته الخاصة فال قيمة لحرمة الحياة الخاصة ما مل متتد 

إىل مسكنه الذي يهدأ فيه لنفسه ويحيا فيه لشخصه ويودع فيه أرساره، فبدون حرمة املسكن تكون الحياة الخاصة مهددة 

( الدستورية بالنص 36والذي كفله املرشع الدستوري يف املادة ) لةيف الدو غري أمنة، فإن حرمة املسكن هي ضامن دستوري 

 .(986)حرمة فال يجوز دخولها بغري إذن أهلها إال وفق أحكام القانون ويف األحوال املحددة فيه  ))للمساكن

رفعها و وقد حرص الدستور عىل كفالة الحرية الشخصية التصالها بكيان الفرد وأصل وجوده ووضع الضامنات الالزمة له 

إىل مرتبة القواعد الدستورية لحامية الحرية الشخصية، فللشخص الحق يف حامية القانون له من التدخل التعسفي يف 

حياته الخاصة، وليس للسلطة العامة التدخل يف الحياة الخاصة إال وفقاً للقانون، ويف ذلك قضت محكمة جنايات رأس 

/ دستور الدولة(، فحرم دخولها 36املرشع االتحادي حرمة املسكن يف املادة )وقد راعى  (987) 2012( لسنة 17الخيمة الطعن)

/ إجراءات جزائية اتحادي( كحالة وقوع خطر جسيم يهدد 3إال يف األحوال التي يقررها القانون، وهو ما نصت عليه املادة )

ذا الغرض، إال فتيشها، والدخول لغري هالنفس أو املال، فعىل الرغم من أن هذين النصني يفرقان بني دخول املنازل بغرض ت

 .(988) أن الدخول يف الحالتني يتعلق بحرمة املكان الخاص

املتهم يف  منح املرشع مأمور الضبط القضايئ سلطة تفتيش منزلأوالً: تفتيش منزل املتهم يف حالة التلبس بالحرمية: 

/ 53ملادة )املختصة بالقيام بهذا اإلجراء وفقاً لنص احالة التلبس بالجرمية بدون إذن من النيابة بوصفها سلطة التحقيق 

/ إجراءات جزائية اتحادي( دخول أفراد السلطة العامة 3كام أجاز املرشع االتحادي يف املادة ) (989) إجراءات جزائية اتحادي(

وع خطر جسيم قإىل املساكن لغري غرض التفتيش وهي حاالت معينة بينها القانون يف حالة طلب املساعدة، ويف حالة و 

يهدد سالمة النفس أو املال، ويف حالة طلب املساعدة من الداخل، وهذه الحاالت تقتضيها حالة الرضورة لتنفيذ أمر معني 

 .(990)يقتضيه التحقيق وهو إجراء مرشوع باعتبار أن القانون قد رصح به 

                                                           
 .287، ص 2017، 4العربية، ط فوزةة عبد الستار: شرح قانون اإلجراءات الليائية، القاهرة، دار النهضة (985(

  2015، 9، إصدارات معهد دبي القضائي، ط1971دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة، لعام  (986(

 20،  ص  2012/  8/  5قضائية جلسة    7لسنة   17محكمة جناةات رأس الخيمة الطعن رقم  (987(

لوز ألفراد السلطة العامة الدخول في أي محل مسكون إال في األحوال المبينة في ( من قانون اإلجراءات الليائية، على أنه: ال ة3المادة ) (988(

 القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو وقوع خطر جسيم ةهدد النفس أو المال.  

بغير إذن كتابي من النيابة العامة ما ( من قانون اإلجراءات الليائية االتحادي: ال ةلوز ألمور الضبط القضائي تفتيش منيل المتهم 53المادة )( 989(

هم تلم تكن اللرةمة متلبسا بها وتتوفر أمارات قوةة على أن المتهم ةخفي في منيله أشياء أو أوراقا تفيد كشف الحقيقة وةتم تفتيش منيل الم

لوب ضبطها في جميع أجياء المنيل وملحقاته وضبط األشياء واألوراق على النحو المبين بهذا القانون. كما ةتم البحث عن األشياء واألوراق المط

 ومحتوةاته.

 .978أحمد فتحي سرور: الوسيط في قانون اإلجراءات اللنائية، مرجع سابق ص (990(
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الذين  أجاز املرشع االتحادي تفتيش منازل بعض األشخاصثانياً: تفتيش منازل األشخاص املوضوعني تحت املراقبة: 

استدعت الحالة وضعهم تحت مراقبة الرشطة نظراً لتاريخهم اإلجرامي وسبق ارتكابهم لجناية أو جنحة وذلك وفقاً لنص 

ه خولأوضحت أن تفتيش األشخاص املوضوعني تحت مراقبة الرشطة التي و  (991)/ إجراءات جزائية اتحادي( 54)املادة 

القانون ألفراد السلطة العامة من مأموري الضبط القضايئ الذين أباح لهم املرشع ذلك اإلجراء، كام حددت املادة منزل 

األشخاص املوضوعني تحت املراقبة واتضح ذلك بالرشط الواضح يف النص بأن يكون لهؤالء األشخاص منزل خاص، وأنه 

تكاب الشخص املوضوع تحت املراقبة جناية أو جنحة، وبناء عل ذلك ال يجوز البد وأن تتوافر لدى هؤالء الشبهات عىل ار 

 .(992)تفتيش منزل هؤالء األشخاص إال إذا كانت هناك أمارات قوية تدعو إىل الشك بهم

خص املوجود فقد أجاز املرشع ملأمور الضبط القضايئ أن يفتش الش ثالثاً: تفتيش األشخاص أثناء تفتيش منزل املتهم:

ذا قامت أثناء تفتيش منزل املتهم قرائن قوية ضده أو ضد شخص موجود فيه عىل أنه يخفي معه شيئا يفيد يف كشف فيه إ 

/ إجراءات جزائية اتحادي( عىل أن يتعني أن تكون القرائن واألمارات قوية وتفيد يف 54)الحقيقة جاز وذلك وفقاً للامدة 

ختص بها مأمور الضبط القضايئ تحت رقابة سلطة التحقيق ومحكمة كشف الحقيقة وتقدير وجود هذه القرائن وقوتها ي

 .                                                   (993)املوضوع 

تستمد سيارة املتهم حرمة اتصالها للشخص مالكها فتأخذ حكم املنزل إن كانت سيارة خاصة،  رابعاً: تفتيش السيارة:

إذا كانت ف تفتيش شخص املتهم فإنه يشمل بالرضورة ما يكون متصالً به كسيارته الخاصة،فإذا صدر أمر النيابة العامة ب

السيارة مستقرة يف املنزل أو يف أحد ملحقاته فأنه يراعى يف شأنها قواعد تفتيش املنازل، وإذا كانت موجودة بالطريق العام 

وحدة حكمة االتحادية العليا بأن اعتبار السيارة كفإنها تتمتع بالحرمة الشخصية لصاحبها أو قائدها، ويف ذلك قضت امل

مستقلة عن املسكن وملحقاته وشخص صاحبها أمر غري مقرر قانوناً سيام وأن املركبات جميعاً إحدى وسائل التهريب والرتويج 

 .(994)يته إليه كوالحيازة واالتجار، وحيثام وجد املقرر تفتيشه، واينام اتجه فإن اإلذن يشمله وسيارته وأي يشء يعود مل

وكذلك قضت املحكمة االتحادية العليا بأن استناد القبض والتفتيش الواقع عىل شخص املتهم وسيارته لضبط العمالت 

. وقضت املحكمة (995)األجنبية املزيفة إىل إذن النيابة العامة بضبطه وتفتيشه يفيد صحة إجراءات القبض عليه وتفتيشه 

 .(996)بس تبيح للرشطة تفتيش منزل املتهم االتحادية العليا أن حالة التل

مل يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي نص عىل دخول املحال العامة أو  خامساً: دخول املحال العامة:

املحالت التجارية الصناعية، وأن كانت الترشيعات االتحادية تسمح ملأمور الضبط القضايئ يف الدخول بقصد التحقق من 

وانني واللوائح الخاصة بها، بهدف ضبط أدلة معينة يف جرمية يدور حولها التحقيق، فهو إجراء خوله القانون تنفيذها للق

                                                           
( من قانون اإلجراءات الليائية االتحادي: على أنه  لمأمور الضبط القضائي ، ولو في غير حالة التلبس باللرةمة أن ةفتش منازل 54المادة ) (991(

 ألشخاص الموضوعين بنص القانون أو بحكم القضاء تحت المراقبة إذا وجدت امارات قوةة تدعو لالشتباه في ارتكابهم جناةة أو جنحةا

   1رقم  7ص  2005قضائية، لعام  11ملموعة االحكام القضائية لسنة  4/1/2005جلسة  214المحكمة االتحادةة العليا: في الطعن الليائي رقم  (992(

 192ص 2007،  1مصطفى هرجة: التعليق على قانون اإلجراءات اللنائية، القاهرة، دار النهضة العربية، ط  (993(

 107،ص 1990قضائية ملموعة األحكام الليائية لعام  12لسنة  13/06/1990بللسة  23المحكمة االتحادةة العليا في الطعن رقم  (994(

 .887،ص  2001قضائية ملموعة األحكام الليائية لعام  23لسنة  10/12/2001بللسة 441المحكمة االتحادةة العليا في الطعن رقم  (995(

 .467،ص 2002قضائية ملموعة األحكام الليائية لعام  24لسنة  22/4/2002بللسة 77المحكمة االتحادةة العليا في الطعن رقم  (996(
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ضبط إداري مختصني باملحافظة عىل األمن العام وسالمة املواطنني وضامن تطبيق  باعتبارهم مأموريألفراد السلطة العامة 

ط اإلداري عىل يشء يعد حيازته أو إحرازه جرمية كان له أن يتخذ فإن عرث مأمور الضب هذه املحال للقوانني واللوائح

اإلجراءات التي يقررها القانون يف حالة التلبس بالجرمية، فالعربة يف املحالت العامة بحقيقة الواقع من أمرها، فمتى ثبت 

للقوانني  فيه ملراقبة تنفيذه أن املحل الذي يسميه صاحبه محالً خاصاً وهو يف األصل محل عام جاز ملأمور الضبط الدخول

 .(997)واللوائح 

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة جنايات رأس الخيمة برفض الطعن ملا كان تقدير جدية التحريات وكفايتها إلصدار إذن 

التفتيش من املسائل املوضوعية التي يوكل فيها األمر إىل سلطة التحقيق تحت إرشاف محكمة املوضوع فمتى كانت 

ون وال ينال من معقب عليها فيام ارتأته لتعلقه باملوضوع ال بالقاناملحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات وكفايتها لتسويغه فال 

ذلك، وأن القانون ال يشرتط شكالً معيناً إلذن التفتيش فال ينال من صحته الخطأ يف ذكر االسم الثاليث للأمذون بتفتيشه 

ايئ بنفسه توىل رجل الضبط القضأو يف بيان سنه طاملا أنه الشخص املقصود باإلذن، وإذ كان القانون ال يوجب حتامً أن ي

عنه، أو أن يكون عىل معرفة سابقة به، فله أن يستعني فيام يجريه من تحريات أو ما يتخذه من  املتحرىمراقبة شخص 

وسائل التحري مبعاونيه من املرشدين الرسيني ومن يتولون إبالغه عام وقع بالفعل من جرائم، ما دام أنه اقتنع شخصياً 

حيث ال يرتتب  (998)وبصدق ما تلقاه من معلومات ، فإن ما ينعاه الطاعن يف هذا الشأن ال يكون مقبوالً  إليه، بصحة ما نقلوه

عىل مخالفة مأمور الضبط القضايئ لهام أي بطالن يف اإلجراءات، إال أنه يسأل تأديبياً إذا خالف هذا الواجب ومل ينتقل 

النص عىل هذا الواجب، وذلك باالنتقال ملرسح الجرمية ومعاينته، البحث  إىل معاينة الجرمية وهو ما قصده املرشع بتكرار

عن أثار الجرمية فيه واملحافظة عليها، برشط أال تكون املعاينة داخل منزل مسكون، ألنها تعترب عندئذ من إجراءات التحقيق 

تداب من سلطة التلبس، أو بناء عىل انال االستدالل وتتقيد بقيوده، فال تتم مبعرفة مأمور الضبط القضايئ إال يف حالة 

التحقيق، أو بقبول أو رضاء صاحب املكان أو يف حالة طلب املساعدة من الداخل أو حدوث هدم أو غرق أو حريق أو ما شابه 

 .(999)ذلك 

 قواعد تفتيش املنازل: املبحث الثالث

التحقيق،  جرمية معينة، والذي تتواله سلطةاألصل أن التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق االبتدايئ لجمع األدلة يف 

( من 53كام يجوز اتخاذها يف التحقيق النهايئ الذي تجريه محكمة املوضوع متى دعت الرضورة لذلك، أوجزت املادة)

أن تفتيش املنازل عمل من أعامل التحقيق وال يجوز اللجوء إليه إال بناء عىل و  (1000)قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي 

تهمة موجهة إىل شخص يقيم يف املنزل املراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشرتاكه يف ارتكابها، أو إذا وجدت القرائن 

                                                           
دةدة، كرةمة رجب مفتاح عون: سلطة اإلدارة في حماةة األداب العامة وأثرها على الحرةات العامة، دراسة مقارنة، اإلسكندرةة، دار اللامعة الل (997(

 .53ص  43-42، ص 2017، 1ط

 10رقم  2012/  6/  3ق جلسة  7لسنة  12محكمة جناةات رأس الخيمة في الطعن رقم  (998(

 140ص  2014، 12قانون اإلجراءات الليائية، القاهرة، دار النهضة القاهرة، طبعة : شرح  محمود مصطفى (999(

( من قانون اإلجراءات الليائية االتحادي: على أنه ال ةلوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش منيل المتهم بغير إذن كتابي من النيابة 53المادة ) (1000(

رات قوةة على أن المتهم ةخفي في منيله أشياء أو أوراقا تفيد كشف الحقيقة وةتم تفتيش العامة ما لم تكن اللرةمة متلبسا بها وتتوفر أما

 ءمنيل المتهم وضبط األشياء واألوراق على النحو المبين بهذا القانون. كما ةتم البحث عن األشياء واألوراق المطلوب ضبطها في جميع أجيا

 المنيل وملحقاته ومحتوةاته.
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ك األحوال التي يتم فيها تفتيش املنازل التي وينطبق عىل ذل (1001)يتعلق بالجرمية  ليشءواإلمارات التي تدل عىل أنه حائز 

حددها املرشع يف قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي وقد جاءت قواعده يف قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي والتي 

 نعرضها كام ييل:

د وقعت، يقتيض ق إذ أنه يجب ملبارشة تفتيش املنازل أن تكون هناك جرمية أوالً: التفتيش عمل من أعامل التحقيق:

تتبعها ومعاقبة الجناة فيها للبحث عن أدلة االتهام، تقوم به السلطة املختصة التي أناط بها القانون ووفقاً ألحكامه والتي 

/ إجراءات جزائية  53تتمثل يف مأمور الضبط القضايئ بناء عىل إذن كتايب صادر من النيابة العامة وفقاً ألحكام املادة )

فالتفتيش عمل معني من أجل الحصول عىل أدلة الجرمية القامئة، متهيداً ملامرسة حق املجتمع يف العقاب،  (1002)اتحادي( 

فهذا العمل اإلجرايئ يرتب عليه القانون أثراً إجرائياً، ومن ثم يكون له شقني تتمثل يف الجوهر كحركة إدارية تتخذ طابع 

 تع بالحرمة بغض النظر عن إرادة صاحبها، والشق األخر وهو املضمونقانوين للحصول عىل األدلة املادية يف محل خاص يتم

 .(1003)الذي يحتويه الجوهر اليشءيف 

 أن الغاية من التفتيش هو جمع األدلة املادية التي تفيد التحقيق يف الجرمية، ثانياً: حضور املتهم أو من ينيبه عنه:

ضور لك أوجب املرشع االتحادي أن يتم تفتيش منزل املتهم بحإلثبات التهمة املنسوبة إىل الشخص املتهم، وبناء عىل ذ

أو بحضور من ينوب عنه، أو بحضور شاهدين ويكون هذان الشاهدان بقدر اإلمكان من أقاربه الراشدين أو  نفسه،املتهم 

 .تحادي(/ إجراءات جزائية ا59)من القاطنني معه باملنزل أو من جريانه ويثبت ذلك باملحرض، وذلك وفقاً للامدة 

أن يكون الغرض من التفتيش هو الوصول إىل األدلة التي يقتضيها التحقيق، والتي  ثالثاً: البحث عن األدلة املادية:

ميكن التوصل إليها باملعاينة والتفتيش والضبط، فاملفرتض أنه يفتش املتهم يف األحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض عليه 

عام يكون بجسمه أو مالبسه أو أمتعته من آثار أو أشياء تتعلق بالجرمية أو تكون الزمة ويجرى تفتيش املتهم بالبحث 

للتحقيق فيها، ما مل تكن الجرمية متلبسا بها وتتوفر بها أمارات قوية عىل أن املتهم يخفي يف منزله أشياء أو أوراقا تفيد 

 جميع بحث عن األشياء واألوراق املطلوب ضبطها يفكشف الحقيقة ويتم تفتيش منزل املتهم وضبط األشياء واألوراق وال

فإن إجراء ضبط األدلة املادية أثناء تفتيش  / إجراءات جزائية اتحادي(53أجزاء املنزل وملحقاته ومحتوياته وفقاً للامدة )

لول اإلجراء، فضبط د املنازل بقصد وضع يد العدالة عىل األدلة املادية التي تفيد كشف الحقيقة، وبالتايل يتوقف األمر عىل م

األدلة باملسكن يتطلب دخول املسكن وتفتيشه، وهو ما ميثل اعتداء عىل حرمة الحياة الخاصة كحق يحميه القانون يف 

، إال أن املرشع االتحادي أباح أن يفتش منازل األشخاص املوضوعني بنص القانون أو بحكم (1004)( الدستورية 36املادة )

/ إجراءات جزائية 54جدت امارات قوية تدعو لالشتباه يف ارتكابهم جناية أو جنحة وفقاً للامدة )القضاء تحت املراقبة إذا و 

 .اتحادي(

                                                           
مكرر السنة الثانية والعشرةن بتارةخ  233بشأن إصدار قانون اإلجراءات الليائية، المنشور باللرةدة الرسمية العدد 1992 لسنة 35قانون رقم  (1001(

  2014، 2، وفقًا ألحدث تعدةالته، اصدارات معهد دبي القضائي ط1992-4-26وعمل به من تارةخ  26/1/1992

مكرر السنة الثانية والعشرةن بتارةخ  233ءات الليائية، المنشور باللرةدة الرسمية العدد بشأن إصدار قانون اإلجرا1992لسنة  35قانون رقم  (1002(

 2014، 2، وفقًا ألحدث تعدةالته، اصدارات معهد دبي القضائي ط1992-4-26وعمل به من تارةخ  26/1/1992

 . 965-964أحمد فتحي سرور: الوسيط في قانون اإلجراءات اللنائية، مرجع سابق ص (1003(

   2015، 9، إصدارات معهد دبي القضائي، ط1971دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة، لعام  (1004(
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أن إجراء التفتيش عمل مختلط بني الوصول إىل األدلة يف جرمية معينة، وهو إجراء من اإلجراءات  ةرى الباحثتو 

ة، حيث تبدأ املادية والترصف فيها، بناء عىل وقوع جرمية معينالقانونية التي يتوىل فيها مأمور الضبط القضايئ جمع األدلة 

السلطة املختصة بالتحقيق مببارشة تفتيش املنازل بإذن كتايب صادر من النيابة العامة، وعىل الرغم من ذلك ال يكفي جواز 

 .اية أو جنحةلقانون جنالتفتيش مبجرد وقوع الجرمية، لذلك ال يصح إجراء التفتيش إال توصالً ألدلة جرمية يعتربها ا

/ إجراءات جزائية اتحادي( 60حدد املرشع االتحادي يف املادة ) رابعاً: وضع األختام والحراسة عىل األماكن واألشياء:

لية األماكن واألشياء التي يكون لها أثار تفيد يف كشف الحقيقة أثناء عم األختام عىلملأموري الضبط القضايئ أن يضعوا 

 .(1005)التفتيش 

ي فأوجب املرشع عىل مأموري الضبط القضايئ أن يضبطوا األشياء الت خامساً: ضبط كل ما يفيد يف كشف الحقيقة:

يحتمل أن تكون قد استعملت يف ارتكاب الجرمية أو نتجت عن ارتكابها وذلك وفقاً للامدة وكل ما يفيد يف كشف الحقيقة 

تي مور الضبط القضايئ أثناء إجراء تفتيش املنازل سلطة ضبط األشياء الفقد أعطى القانون ملأ  / إجراءات جزائية اتحادي(61)

ش، واشرتط عليها أثناء التفتي يحصليحتمل أن تكون قد استعملت بالجرمية، كام أجاز ضبط نوعية أخرى األشياء التي 

ة جناية أو جنحة، رمياملرشع يف عملية الضبط أن يبارش الضبط مبناسبة جرمية وقعت بالفعل ويستوي أن تكون هذه الج

 .(1006) وتنصب عملية الضبط عىل كشف الحقيقة بشأنها، ويرتتب عىل من يراد تفتيشه أن يكون لديه دالئل كافية إلخفائها

 بطالن تفتيش املنازل: املبحث الرابع

( من قانون اإلجراءات الجزائية لكل من أعضاء 33حدد املرشع مأمور الضبط القضايئ يف دوائر اختصاصهم يف املادة )

النيابة العامة، وضباط الرشطة وصف ضباطها وأفرادها، وضباط وصف ضباط أفراد حرس الحدود والسواحل، وضباط 

و ة أو القوات املسلحة، ضباط وصف ضباط الدفاع املدين، ومفتشالجوازات، وضباط املوانئ البحرية والجوية من رجال الرشط

البلديات، ومفتشو وزارة العمل والشئون االجتامعية، ومفتشو وزارة الصحة، واملوظفون املخولون صفة مأموري الضبط 

 .(1007)القضايئ مبقتيض القوانني واملراسيم والقرارات املعمول بها 

اءات الجزائية االتحادي( يجوز بقرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير املختص أو / من قانون اإلجر 34ووفقاً للامدة )

السلطة املختصة تخويل بعض املوظفني صفة مأموري الضبط القضايئ بالنسبة إىل الجرائم التي تقع يف دائرة اختصاصهم 

ني صفة مأمور بشأن تخويل بعض املوظف وتكون متعلقة بأعامل وظائفهم، وتعترب النصوص الواردة يف القوانني واملراسيم

الضبط القضايئ مبثابة قرارات وزارية، ويقوم ذوي االختصاص العام من مأموري الضبط القضايئ بالقيام بأعامل التحقيق 

                                                           
( من قانون اإلجراءات الليائية االتحادي: على أنه لمأموري الضبط القضائي. أن ةضعوا األختام على األماكن واألشياء التي ةكون 60المادة ) (1005(

قيموا حراسا عليها وعليهم أخطار النيابة العامة بذلك فورا. ولكل ذي مصلحة أن ةتظلم من هذا اإلجراء فيها أثار تفيد في كشف الحقيقة وأن ة

و أ إلى رئيس المحكمة االبتدائية. أو القاضي حسب األحوال. وذلك بعرةضة ةقدمها إلى النيابة العامة. وعليها رفع التظلم إلى رئيس المحكمة

 القاضي فورا مشفوعا برأةها.

  588م، ص1997، سنة 3مسيس بهنام: النظرةة العامة للقانون اللنائي، منشأة المعارف، اإلسكندرةة، طر (1006(

مكرر السنة الثانية والعشرةن بتارةخ  233بشأن إصدار قانون اإلجراءات الليائية، المنشور باللرةدة الرسمية العدد 1992لسنة  35قانون رقم  (1007(

   2014، 2، وفقًا ألحدث تعدةالته، اصدارات معهد دبي القضائي ط1992-4-26وعمل به من تارةخ  26/1/1992
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وقد حرص الدستور عىل كفالة الحرية الشخصية التصالها بكيان الفرد وأصل وجوده ووضع الضامنات  .(1008)يف دوائرهم

ورفعها إىل مرتبة القواعد الدستورية لحامية الحرية الشخصية، فللشخص الحق يف حامية القانون له من التدخل الالزمة له 

فالسلطة العامة ال تدخل يف الحياة الخاصة إال وفقاً للقانون، كام قصد املرشع بنصوص قانون  التعسفي يف حياته الخاصة،

ذلك إذا مل يكن هناك جزاء مرتتب عىل مخالفه تلك النصوص،  يتيأ اإلجراءات الجنائية تحقيق مصلحه معتربه، وال 

 .(1009)فيشرتط لصحه العمل االجرايئ ان تحرتم الضامنات التي تعرب عن جوهر العمل االجرايئ، والرشعية اإلجرائية 

ره رشع ثوال يستفيد من بطالن التفتيش إال صاحب الشأن ممن وقع التفتيش عليه أو مبسكنه، ألن التفتيش الباطل وأ 

للمحافظة عيل حرمه املسكن والحرية الشخصية، فهو مقرر املصلحة صاحب الشأن، فاذا مل يرثه من وقع عليه الن االستفادة 

ال تلحقه إال عن طريق التبعية فقط  ويرتتب البطالن عيل مخالفه كل قاعده إجرائية اتت بضامنات لتأكيد الرشعية 

شخصية للمتهم، أو لضامنات االرشاف القضايئ عيل االجراءات يف سبب البطالن اإلجرائية، سواء اكان ذلك الحرية ال

ثبوت العثور عىل املخدر بناء عىل القبض والتفتيش    2012لسنة  35ويف ذلك قضت محكمة جنايات رأس الخيمة الطعن رقم 

 .(1010)يتعني رفضه الحاصل تأسيساً عىل إذن النيابة وأن النعي عىل الحكم يف هذا الشأن ال محل له مام 

إن العمل اإلجرايئ املشوب بالبطالن ال يرتتب عليه أثاره متى تقرر بطالنه .فالعمل اإلجرايئ الباطل ال ينتج أثرا ويصبح 

كائن مل يكن، فالتفتيش البطل ال يرتتب عليه نسبه األشياء املضبوطة اىل املتهم، واالعرتاف الباطل ال يجوز االستناد اليه 

الن األمر باإلحالة ال يرتتب عليه دخول القضية ىف حوزه املتهم، فالبطالن ال ميتد إىل األعامل التالية له وبط باإلدانة

حكم بورشت مبنأى عن العمل الباطل، وعىل ذلك فإن ال والتيواملرتتبة عليه دون األعامل اإلجرائية الصحيحة السابقة ، 

  .(1011)رمية نه حتى ولو أدى التفتيش إىل ضبط اشياء متعلقة بالجببطالن التفتيش يعنى بطالن النتائج التى أصفرت ع

ا يطلق عليه ملن وقع عليه التفتيش وهو م ملصلحته، أيكام إن الدفع ببطالن التفتيش يقدم عليه من رشع البطالن 

العتداد باألدلة األخرى اوقد يتعلق الدفع بالبطالن بالنظام العام، وكذلك أن بطالن التفتيش ال يحول دون النسبي، البطالن 

 املستقلة عن التفتيش العرتاف املتهم بعد القيام بالتفتيش الباطل برشط اال يوجد رباط بني هذا التفتيش وذلك االعرتاف
(1012). 

فإن مساله تقدير بطالن التفتيش وبطالن الدليل املستمد منه يجب اال ينظر اليها ككل دون تجزئه حتى ال تطغى 

من قانون  223 ملادةانونية عىل الواقع امللموس، فبطالن التفتيش  يستوجب اجراؤه مره اخره بناءا عىل نص االعتبارات القا

                                                           
اءات الليائية االتحادي: ةلوز بقرار من وزةر العدل باالتفاق مع الوزةر المختص أو السلطة المختصة تخوةل بعض ( من قانون اإلجر34المادة ) (1008(

 الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى اللرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم 

ة االتحادي والتي تنص على أنه: فيما عدا الحاالت التي ةتعلق فيها البطالن بالنظام العام ال ةلوز ( من قانون اإلجراءات الليائي223المادة ) (1009(

تمسك ة أن ةتمسك بالبطالن إال من شرع لمصلحته ما لم ةكن قد تسبب فيه .فيما عدا الحاالت التي ةتعلق فيها البطالن بالنظام العام ال ةلوز أن

 لم ةكن قد تسبب فيه. بالبطالن إال من شرع لمصلحته ما 

  31ص  2012/  11/  18ق جلسة    7لسنة   35محكمة جناةات رأس الخيمة في الطعن رقم  (1010(

 210، ص 2006، 3، طاإلجراءات اللنائية المقارنة والنظام اإلجرائي في المملكة العربية السعودةة، القاهرة، دار النهضة العربيةأحمد عوض بالل:  (1011(

: بطالن االجراءات الليائية، دراسة في التشرةع األردني، بحث منشور في مللة علوم الشرةعة االردنية، المللد السادس، معتصم مشعشع (1012(

 .  21، ص 1999العدد الثاني،
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يلزم و اجراء فانه يتناول جميع االثار التى ترتتب عليه مبارشة، أياالجراءات الجزائية االتحادي التى تقرر اذا تقرر بطالن 

ترب دفعا جوهريا يجب ان ترد عليه املحكمة قبوال او رفضا واال اعترب حكمها اعادته ان امكن  إن الدفع ببطالن التفتيش يع

قارصا إن بطالن محرض التفتيش بغري إذن من السلطة املختصة مام ميس النظام العام، فالتمسك به جائز يف أية حالة 

 .(1013) كانت عليها الدعوى، أما محرض التفتيش الذي يقوم به وكيل النيابة بدون أن يستصحب معه

حضور محامى املتهم اثناء حصول التفتيش بدون اعرتاض منه يسقط الحق ىف الدفع ببطالن التفتيش عمال بنص إن 

يجوز لكل من املدعي بالحقوق املدنية واملسئول عنها واملؤمن لديه واملتهم استئناف األحكام الصادرة يف   233املادة رقم 

اب يام يختص بالحقوق املدنية وحدها إذا كانت التعويضات املطلوبة تزيد عىل النصالدعوى املدنية من املحكمة االبتدائية ف

ضبط فاختصاص مأموري ال الذي يحكم فيه القايض نهائيا أو إذا وقع بطالن يف الحكم أو يف اإلجراءات أثر يف الحكم

يق الوقائع التي ة الالزمة لتسهيل تحقالقضايئ بقبول البالغات والشكاوى التي ترد إليهم يف شأن الجرائم، وإجراء املعاين

تبلغ إليهم أو التي يعلمون بها بأية كيفية كانت، ويتخذوا جميع الوسائل التحفظية الالزمة للمحافظة عىل أدلة الجرمية، 

فتيش تفال يجوز ملأمور الضبط القضايئ تفتيش منزل املتهم بغري إذن كتايب صادراً من النيابة العامة، وقد تبطل إجراءات ال

 يف الحاالت التالية:

ملوضوع  تقدير : فإن سلطة محكمة اسلطة محكمة املوضوع يف تقدير جدية التحريات وكفايتها إلصدار األمر بالتفتيش

الوقائع ملا تتوصل له املحكمة من قناعتها  فال معقب عليها فيام ارتأته لتعلقه باملوضوع وما استطردت إليه املحكمة من 

ة التحريات وجديتها مبا ورد باعرتاف الطاعن مبحرض الضبط وتحقيقات النيابة العامة، وما افصحت تدليلها عىل صح

قتناع منه ما يذهب إليه الطاعن من أنه سبب ا يتأىتبنى عليها اإلذن وال ياملحكمة عن اطمئنانها لجدية التحريات التي 

ص يكون غري سديد فإن ما ينعاه الطاعن يف هذا الشأن املحكمة بجديتها،  ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن يف هذا الخصو 

 ال يكون مقبوالً .

/ إجراءات جزائية اتحادي( يتضح أن املرشع حدد عدة رشوط يف الفقرة األوىل من املادة أن 53من خالل نص املادة )

ف الحقيقة، وأن د يف كشيكون املنزل محل التفتيش خاص باملتهم، وأن يكون املتهم يخفي يف منزله أشياء أو أوراق تفي

يضبط املتهم يف حالة تلبس بالجرمية، وأن يكون الغرض من تفتيش املنزل هو ضبط األشياء أو املواد املخالفة سواء كانت 

وبناء عىل ذلك يجب تحديد الشخص املطلوب تفتيشه والجهة التي  (1014) املحظوراتمخدرات أو أسلحة أو ما إىل ذلك من 

يسكن بها يف إذن التفتيش الصادر من النيابة، فإن ترك اإلذن مجهالً االسم ومحدداً للجهة بحيث يصلح أن يكون إذنا 

رأس  تألي شخص يسكن يف تلك املنطقة يعترب إذناً باطالً ألنه مل يخص شخص محدد، ويف ذلك قضت محكمة جنايا

إن القانون ال يشرتط شكالً معيناً إلذن التفتيش فال ينال من صحته الخطأ  10رقم  2012لسنة   12الخيمة يف الطعن رقم 

يف ذكر االسم الثاليث للأمذون بتفتيشه أو يف بيان سنه طاملا أنه الشخص املقصود باإلذن ،  وإذ كان القانون ال يوجب أن 

ني فيام عنه،  أو أن يكون عىل معرفة سابقة به،  فله أن يستع املتحرىسه مراقبة شخص يتوىل رجل الضبط القضايئ بنف

                                                           
 211أحمد عوض بالل: اإلجراءات اللنائية المقارنة مرجع سابق، ص (1013(

مكرر السنة الثانية والعشرةن بتارةخ  233يائية، المنشور باللرةدة الرسمية العدد بشأن إصدار قانون اإلجراءات الل1992لسنة  35قانون رقم  (1014(

   2014، 2، وفقًا ألحدث تعدةالته، اصدارات معهد دبي القضائي ط1992-4-26وعمل به من تارةخ  26/1/1992



 2020 أبريـــــــــــل 27 ددـــالع                                                                                                                                                                                                                                                     مجلة القانون واألعمال الدولية

313 

يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التحريات مبساعدة معاونيه من املرشدين الرسيني ومن يتولون إبالغه 

 .(1015)عام وقع بالفعل من جرائم

مأمور الضبط القضايئ دخول املكان العام مقيد بعدة قيود فإن جاوزها فأن حق  حالة بطالن تفتيش املحالت العامة:

 كان دخوله غري مرشوع، وأن ضبط جرمية يف حالة تلبس أثناء دخوله للتفتيش وهذه القيود هي:

حيث ال يجوز ملأمور الضبط القضايئ الدخول يف أجزاء املكان العام التي ال يرصح للعامة بالدخول  أوالً: قيد مكاين:

 .(1016) فيها، فإذا اتخذ صاحب املحل العام لنفسه غرفه لنومه كانت الغرفة يف حكم مسكن

وز للعامة الدخول التي يجفال يجوز ملأمور الضبط القضايئ الدخول يف املحل العام يف غري األوقات ثانياً: قيد زماين: 

فيها أو التي يبارش فيها نشاطه، فإباحة دخول املحال العامة مقصور يف أوقات مبارشة هذه املحالت عملها، فإن أغلق املحل 

 .(1017)رواده أصبح مكاناً خاصاً يتمتع بحرمة املسكن فال يجوز دخوله بها  انرصافأبوابه بعد 

من  فيتعني عىل مأمور الضبط القضايئ أن يلتزم بالغرض الذي خوله له القانون :ثالثاً: قيد يتعلق بالغرض من الدخول

أجل الدخول يف املكان، أي بالقدر الذي ميكنه من التحقيق من تنفيذ القوانني واللوائح، دون التعرض لألشياء واألماكن 

بط غري كان، وإن قام بذلك يكون الضالتي تخرج عن هذا املكان، وبناء عليه ال يجوز ملأمور الضبط القضايئ تفتيش امل

إال أنه إذا أدرك مأمور الضبط القضايئ بحسه وبناء عىل مراقبته وتحرياته عن ذلك املكان، ودخل املحل يف  .(1018)صحيح 

األوقات املرصح بها ووجد مواد محظورة يف أماكن ظاهرة يجعل حيازتها جرمية يف حالة تلبس ويكون التفتيش يف هذه 

ثبت أن صاحب املحل املنزل أعد غرفة فيه للعب القامر أو تعاطي املخدرات، ووضع  للجرمية إذام عىل حالة تلبس الحالة قائ

فيها املوائد، وصف حولها الكرايس ويرتدد عليه العامة للعب القامر، ويتقاىض عن اللعب نقوداً فإن هذا يجعل منزله محاًل 

غري إذن من النيابة العامة، وإذا كانت الجرمية ترتكب داخل املنزل ولكنها بادية عاماً، مام يبيح ملأمور الضبط الدخول فيه ب

 .(1019)وظاهرة يف الخارج فلأممور الضبط القضايئ أن يضبطها ويكون دخوله للمنزل صحيحاً 

 الخامتة

حق من و استهدفت الدراسة توضيح قواعد تفتيش املنازل يف الترشيعات االتحادية، كإجراء ميس الحياة الخاصة 

أن  ( منه،12(، وكذلك اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف املادة )36حقوق اإلنسان التي أكدها دستور الدولة يف املادة )

املسكن مبختلف أبعاده التي ميثلها للفرد وللمجتمع يف القانون الجزايئ، يعترب من بني املفاهيم القابلة ملسايرة التطور 

بار أنه ال ميكن الحديث عن تطور ترشيعي مبعزل عن املجتمع وقد حاول املرشع يف مختلف الترشيعي واالجتامعي باعت

                                                           
 د.  10رقم  2012/  6/  3ق جلسة  7لسنة  12محكمة جناةات رأس الخيمة في الطعن رقم  (1015(

 .211، ص 2008، 5، ط1982حسن صادق المرصفاوى: المرصفاوى في اصول االجراءات اللنائية، منشاة المعارف، االسكندرةة، (1016(

 209عالء زكي مرسي: سلطات النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي في قانون اإلجراءات اللنائية مرجع سابق ص  (1017(

محمد علي السالم عَياد الحلبي: ضمانات الحرةة الشخصية اثناء التحري واالستدالل في القانون المقارن، مطبعة ذات السالسل،  (1018(

 .84، ص 1981الكوةت،

  209عالء زكي مرسي: سلطات النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي في قانون اإلجراءات اللنائية مرجع سابق ص  (1019(
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الترشيعات االتحادية ويف  نصوص املواد التي تعلقت باملسكن، أن يحقق التوازن  وإن مل يوفق يف بعض األحيان، بني 

 مصلحة الفرد الخاصة من جهة واملصلحة العامة من جهة أخرى.

ئل املتخذة لحامية املصلحة العامة ، وحق الدولة يف العقاب نجدها تتعارض مع مصلحة الفرد الخاصة لكن بتأمل الوسا

وقد تحدث انتهاكا لحرمة املسكن، ومع ذلك فأن الغاية األساسية من حامية حرمة املسكن ترتقي إىل ضامن استقرار األمن 

نسان ول وضعية الفرد مبعزل عن املجتمع مع االعرتاف بحق اإل والسالم يف املجتمع بصفة عامة باعتبار أنه ال ميكن أن نتنا

يف حرمة مسكنه يبقى حقاً يحميه القانون يف إطار عام من األمن واالستقرار باإلضافة إىل إن حق الدولة يف العقاب يقتيض 

لحياة الخاصة ا الكشف عن الحقيقة من خالل تخويل سلطة التحقيق الحق يف مبارشة بعض اإلجراءات املاسة بالحق يف

 .لضبط أدلة الجرمية وهي تفتيش املنازل

 النتائج والتوصيات

 للنتائج التالية: ةالباحث تأوالً النتائج توصل

أن تفتيش املنازل هو إجراء من اإلجراءات التي تتعلق بحرية الفرد وسكينته، وقد تكون أحد اإلجراءات الالزمة  .1

فر عنها من أدلة تكشف وجه الحقيقة، مام يوجب أن تكون سلطة للتحقيق يف بعض أنواع الجرائم، مام قد تس

التحقيق محددة بالقدر الالزم للموازنة بني مقتضيات حق العقاب واحرتام الحق يف الحياة الخاصة، فال يجوز 

 إجراء االتهام أو بدء التحقيق بالتعدي عىل حرية املتهم أو إهدار أرساره

تنفيذ أحكام الرضورة مبكان ل ارتكابها منسم الجرمية أو ما استعمل يف يؤدي التفتيش لكشف الحقيقة وضبط ج .2

القانون بشأن املصادرة عىل اعتبار أن إثبات الجرم ملا يستند عىل األدلة املادية التي تؤيد األدلة القولية، وما يلزم 

 يف شأنها من دليل مادي قاطع كجرائم املخدرات والرشوة.

اءات التحقيق فإن االختصاص به أصالً موكول لسلطة التحقيق سواء متثلت تلك إذا كان التفتيش نوع من إجر  .3

السلطة يف قايض التحقيق أو عضو النيابة العامة، أو مأمور الضبط القضايئ وهيال عنارص تتابع وتتساند يف نشوء 

 الحق إزاء مبارشة إجرائه

طته بالعديد من الضامنات التي يف جملتها إن إجراء التفتيش من أخطر اإلجراءات التي دفعت املرشع إىل إحا .4

 تؤكد الجوانب اإلنسانية واالعتبارات املتعلقة بسالمة الدليل وحق املتهم يف الدفاع.

 ثانياً التوصيات

نأمل من املرشع االتحادي أن يتوسع بنصوص املواد يف قانون اإلجراءات الجزائية واملتعلقة بتفتيش املنازل بحيث  .1

 .استخدام القوة والعنف مع املتهم وأرسته أثناء التفتيش ينص رصاحة عىل عدم

ساكن املواطنني باالعتداء عىل حرمة م سلطتهن القائم بالتفتيش والذي يخوله القانون، قد يستغل ذلك باستعامل إ  .2

قانونية لونرى أنه من الرضورة النص رصاحة عىل أن يتم التفتيش حرصاً لضامن املهنية والحيادية واملعرفة بالقواعد ا

 الضامنة لحرمة املساكن وحق الخصوصية

أن تضاف مادة قانونية جديدة توضح خلق التوازن بني حق الدولة يف العقاب وبني حرص املرشع عىل حرمة  .3

 .املسكن أثناء التفتيش
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ةتأثير فيروس كورونا على االلتزامات التعاقدي    

 

 
 دكتورة في الحقوق

 

 
 دكتور في الحقوق

 

 مقّدمة:

حّمى  األسود إىللقد مرّت عىل العامل عدة أوبئة كادت تجتاح البرشية جمعاء، فمن الطاعون أو ما سّمي باملوت 

النازفة إىل أوبئة الكولريا إىل الجدري إىل التيفوس إىل األنفوانزا االسبانية إىل االيذز إىل فريوس السارس إىل انفلوانزا 

 2019، الذي ظهر يف مدينة ووهان الصينية أواخر سنة 19الخنازير إىل فريوس إيبوال انتهاء بفريوس كورونا املستجد كوفيد 

 من الفريوسات التي تصيب الجهاز التنفيس لدى الثديات، و لّقب بهذا االسم بسبب التنوعات املوجودة عىل ، و هو يعترب

هو آخر  19سطحه و التي تشبه التاج، و قد ظهرت عدة أنواع من فريوسات الكورونا إال أن فريوس كورونا املستجد كوفيد 

مختلفة، و هي أوبئة خطرية عىل االنسان تهدده يف أسمى  هذه األنواع، و ال شك أن هذه الفريوسات ظهرت يف عصور

حق له أال  و هو الحق يف الحياة، و لخطورة هذا الفريوس ومع إقرار منظمة الصحة العاملية بأنه فريوس خطري و قاتل أعلنت 

 جل دول العامل الحظر الصحي كإجراء وقايئ لتفادي تفيش هذا الوباء الخطري.

من أهم ما سعى إىل تنظيمه املرشع يف مختلف الدول، حيث أصبحت العقود أهم الوسائل  ويعد االهتامم بالعقود

إلحداث االلتزامات التعاقدية سواء بني األفراد أو الدول لدرجة أن تطور هذا البنيان القانوين وانتقل من دائرة االلتزامات 

 1020التعاقدية الوطنية إىل دائرة االلتزامات التعاقدية الدولية.

 عىل االلتزامات التعاقدية سواء منها الوطنية أو الدولية؟ 19 هو تأثري فريوس كورونا املستجد كوفيد فام 

 ذلك ما سنقاربه من خالل تقسيم هذا البحث اىل مبحثني اثنني كاآليت: 

 املبحث األول: تأثري فريوس كورونا عىل االلتزامات التعاقدية الوطنية -

 رونا عىل االلتزامات التعاقدية الدوليةاملبحث الثاين: تأثري فريوس كو  -

 املبحث األول

 تأثري فريوس كورونا عىل االلتزامات التعاقدية الوطنية

تخضع العقود لقاعدة أساسية متمثلة يف أن "العقد رشيعة املتعاقدين"، و هذا ما نص عليه املرشع املغريب يف 

أن: "االلتزامات التعاقدية املنشأة عىل وجه صحيح تقوم مقام من قانون االلتزامات و العقود الذي جاء فيه  230الفصل 

                                                           

نظرةة الظروف الطارئة و أثرها في التوازن االقتصادي للعقد)دراسة تحليلية في ضوء قانون  -لح ناصر عبد الله المنصوري ذ. خميس صا -1020 

 .1الصفحة  –كلية القانون/ قسم القانون الخاص  –جامعة االمارات العربية المتحدة  -2017أكتوبر  –أطروحة  –المعامالت المدنية االماراتي( 
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القانون بالنسبة إىل منشئيها، و ال يجوز إلغاؤها إال برضاهام معا أو يف الحاالت املنصوص عليها يف القانون" و معنى ذلك 

ليه رث وضوحا فإن ما اتفق عأن اإلرادة هي التي تنشأ العقد و اإلرادة هي التي تعدل من هذا العقد أو تلغيه، ومبعنى أك

األطراف يف العقد يجب أن يلتزموا به و ال يجوز الرجوع عنه إال بتوافق إرادتهم أو إذا أقر القانون ذلك، و هو ما تنطبق عليه 

من قانون االلتزامات و العقود الذي جاء فيه: "ال محل ألي تعويض، إذا أثبت املدين أن عدم الوفاء  268مقتضيات الفصل 

 اللتزام أو التأخري فيه ناشئ عن سبب ال ميكن أن يعزى إليه، كالقوة القاهرة، أو الحادث الفجايئ، أو مطل املدين"با

وقد اتّفقت جميع دول العامل عىل اعتبار جائحة الكورونا "قوة قاهرة" يف صلب خطاباتها، سواء أثناء التعريف 

 دعوة اىل الوقاية منه.بالفريوس أو عند التحذير منه كوباء قاتل أو عند ال

وانطالقا مام سبق بات علينا وجوبا تحديد رشوط القوة القاهرة الذي يشكل فريوس كورونا أحد حاالتها )مطلب 

أول( ثم بعد ذلك استعراض بعض العقود الزمنية التي قد يستحيل عىل املدين بها تنفيذ التزامه التعاقدي املقابل يف زمن 

 الكورونا)مطلب ثاين(.

 طلب األولامل

 رشوط الـــقــــــوة القــــــــــاهرة

من قانون االلتزامات والعقود ليعرف القوة القاهرة بأنها: "كل أمر ال يستطيع االنسان أن يتوقعه،  269جاء الفصل  

ن شأنه م كالظواهر الطبيعية )الفيضانات و الجفاف، والعواصف والحرائق و الجراد( و غارات العدو و فعل السلطة، و يكون

أن يجعل تنفيذ االلتزام مستحيال. وال يعترب من قبيل القوة القاهرة األمر الذي كان من املمكن دفعه، ما مل يقم املدين 

الدليل عىل أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه. وكذلك ال يعترب من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطأ سابق 

 للمدين"

 ل نستجيل رشوط القوة القاهرة و املتمثلة يف:ومن خالل هذا الفص

 أ/ رشط عدم التوقع  

، ويقصد به أن  عدم التوقعمن ق ل ع املغريب يتضح أن من أهم رشوط القوة القاهرة هي  269باستقراء الفصل 

الفعل يأيت بصفة مفاجئة و مباغتة ، بحيث ال يرتك لألطراف فرصة مجابهة األمر، أما يف املقابل  إذا كانت هناك إمكانية 

من  269توقع حصوله فال يعترب من قبيل القوة القاهرة، تطبيقا ملا نص عليه املرشع رصاحة من خالل مقتضيات الفصل 

 من قانون املعامالت املدنية. 287د، واملرشع اإلمارايت كذلك من خالل املادة قانون االلتزامات و العقو 

وهنا فإن هذا الفريوس مل يكن باإلمكان توقعه نهائيا نظرا اىل الرسعة التي ظهر بها وانتشاره بصورة رسيعة عجزت 

 فر.مختلف دول العامل عن التصدي له، لذلك نعترب أن رشط عدم التوقع يف هذه الجائحة متو 
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 ب/رشط عدم إمكانية الدفع  

 ، بحيث يجعل املدين أمام استحالة يف التنفيذ،غري ممكن دفعهألجل اعتبار الظاهرة كقوة قاهرة يجب أن يكون 

فإذا ثبت أن القيام مبجموعة من التدابري سواء السابقة أو الالحقة عىل الحادث كانت كافية لدفع آثاره، فإن املدين ال يكون 

من قانون االلتزامات والعقود  269ة قوة قاهرة.  وهذا ما أقره املرشع املغريب من خالل الفقرة الثانية من الفصل أمام حال

التي جاء فيها : "ال يعترب من قبيل القوة القاهرة األمر الذي كان من املمكن دفعه، ما مل يقم املدين الدليل عىل أنه بذل 

والترشيع  146، والترشيع العراقي يف مادته 211هج سار عليه املرشع اليمني يف مادته كل العناية لدرئه عن نفسه". ونفس الن

 من قوانني املعامالت املدنية . 147املرصي يف مادته 

ومن هذا املنطلق يجب التمييز بني االستحالة يف التنفيذ والصعوبة يف التنفيذ ، فاملدين املتعاقد  ليس مخريا يف 

أنه قد أصبح بالنسبة إليه صعبا عن الوضع الذي كان يتوقعه، وعىل الخصوص إذا صار أكرث تكلفة تنفيذ التزامه، ملجرد 

، فطاملا أن املدين لديه الوسائل التي متكنه من تنفيذ التزامه، وأيا كانت  1021بالنسبة إليه، وإمنا يلزم وجود استحالة مطلقة

نفيذ االلتزام لتنفيذ، ألن العالقة السببية ال تنقطع بني عدم تالتضحيات التي سيتحملها من أجل ذلك، فإنه يظل ملتزما با

والرضر الالحق بالدائن، بل يبقى الرضر ناشئا من عدم تنفيذ املدين اللتزامه، ومن جهة أخرى فاملتعاقد ال ميكن له دفع 

ية ي ان رشط عدم إمكانهذه الجائحة بل حتى الحكومات و الدول املتقدمة مل تستطع إيجاد دواء لهذا الفريوس مام يعن

 الدفع متوفر هو اآلخر. 

 رشط عدم وجود خطأ من جانب املدين  -ج   

ل ، وهذا ما نصت عليه الفقرة األخرية من الفصأال يسبق أو يواكب القوة القاهرة خطأ من جانب املدينيجب أخريا  

خطأ سابق  قبيل القوة القاهرة السبب الذي نتج عن من قانون االلتزامات والعقود املغريب التي جاء فيها:"...ال يعترب من 269

 للمدين".

 نتاجا ملا سبق فال محل لخطأ املدين حينام نتحدث عن الجوائح و الكوارث الطبيعية فهي فوق طاقة كل البرش.

خالصة القول أن كل رشوط القوة القاهرة تحققت يف جائحة كورونا و تعترب ضمن املسائل التي تدخل يف صلب 

 القاهرة باإلضافة اىل اعرتاف منظمة األمم املتحدة و منظمة الصحة العاملية بذلك. القوة

 مطلب ثاين

 تأثري جائحة كورونا عىل التعاقدات الوطنية

إن انطباق حالة القوة القاهرة عىل فريوس كورونا يجعل االلتزام مستحيل التنفيذ و هو بذلك يكّون حالة مادية 

د االخالل بالتزامه التعاقدي، ومن العقود التي تنتهي فورا هي عقود السفر والسياحة وتأجري تنفي عن املدين التعويض عن

السيارات وقصور األفراح، فهذه العقود تنقيض بالقوة القاهرة، ويدخل املتعاقدان يف إبراء أو مخالصة هدفها إعادة الوضع ما 

                                                           

 https://bit.ly/2RcwJ6Mبين القوة القاهرة ونظرةة الظروف الطارئة منشور في موقع  19-فيروس كورونا "كوفيد   :طابابراهيم أح -1021 

https://bit.ly/2RcwJ6M
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التي يلعب الزمن دوا مهاّم فيها، كعقود القرض و عقود االيجار  أمكن إىل الحالة قبل التعاقد. لكن ماذا عن العقود الزمنية

 و عقود الصفقات العمومية.

من قانون حامية املستهلك  الذي أّسس لنظرية االمهال  149بالنسبة لعقود القرض نستند اىل ما نص عليه الفصل 

 12) 1331رمضان  9 الرشيف الصادر يف من الظهري 243من الفصل  2القضايئ، جاء يف الفصل: "بالرغم من أحكام الفقرة 

 1432جامدى االوىل  03بتاريخ  5932( مبثابة قانون االلتزامات و العقود منشور يف الجريدة الرسمية عدد 1913أغسطس 

، ميكن و ال سيام يف حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتامعية غري متوقعة أن يوقف تنفيذ 1072( ص 2011ابريل  07)

املدين بأمر من رئيس املحكمة املختصة. و ميكن أن يقرر يف األمر عىل أن املبالغ املستحقة ال ترتتب عليها فائدة التزامات 

 طيلة مدة املهلة القضائية. 

يجوز للقايض، عالوة عىل ذلك ان يحدد يف االمر الصادر عنه كيفيات اداء املبالغ املستحقة عند انتهاء اجل وقف 

تتجاوز الدفعة االخرية االجل االصيل املقرر لتسديد القرض بأكرث من سنتني. غري ان له ان يؤجل البت التنفيذ، دون ان 

 يف كيفيات التسديد املذكورة اىل حني انتهاء اجل وقف التنفيذ"

وال شك أن جائحة كورونا تعترب حالة غري متوقعة تخّول املستفيد من القرض االستفادة من االمهال القضايئ الذي 

 جاء به الفرع الرابع من قانون حامية املستهلك.

من قانون االلتزامات و العقود التزامات املكرتي يف  663وبخصوص عقود كراء املحالت السكنية فقد حدد الفصل 

 التزامني أساسيني متمثلني يف:

 أداء الكراء،  -

الحفاظ عىل اليشء املكرتى و أن يستعمله بدون إفراط أو إساءة وفقا إلعداده الطبيعي أو ملا خصص له مبقتىض   -

 العقد.

من نفس القانون كيفية أدائه، و لضامن حق املكري   664و ألهمية الواجب الكرايئ فقد حدد املرشع يف الفصل  

ثالث حاالت لفسخ الكراء مع حفظ حقه يف التعويض،  692الفصل  يف االنتفاع بهذا الواجب فقد خول له القانون مبوجب

 منها حالة عدم أداء الكراء الدي حّل أجل أدائه.

 و السؤال الذي يطرح نفسه أنه يف ظل جائحة كورونا هل يفسخ عقد الكراء بسبب عدم األداء؟ 

ية القوة عة للقضاء إلعامل نظريف ظل هذه الظروف و يف ظل الفراغ الترشيعي تبقى السلطة التقديرية الواس 

القاهرة  حيث يجب عليه أن يستحرض حالة الطوارئ الصحية املفروضة بفعل فريوس كورونا ، و إن كنا ننظر هذه األيام أن 

 أعوان السلطة املحلية متنع إفراغ أي مكرتي بسبب هذا الظرف القاهر و الطارئ.

، مختلف ىض دورية السيد وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارةوبالنسبة لعقود الصفقات العمومية فقد طالب مبقت

املؤسسات واملقاوالت العمومية املغربية باتخاذ مجموعة من اإلجراءات لتسهيل إبرام الصفقات العمومية والطلبيات يف ظل 

 شكل ورقي وض يفالوضع الذي مير منه املغرب بسبب فريوس كورونا املستجد، وذلك بعدم تسليم ملفات طلبات العر 
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للراغبني يف املشاركة فيها ورضورة تحميل هذه امللفات من خالل بوابة الصفقات العمومية وبخصوص الصفقات قيد اإلنجاز 

التي من املحتمل أن تتأثر اآلجال التعاقدية إلنجازها، فيمكن للمؤسسات واملقاوالت العمومية االستناد إىل ظروف القوة 

فية تعادل فرتة حالة الطوارئ الصحية املعلن عنها يف املغرب. و هي اجراءات يف مجملها تهدف إىل القاهرة ملنح مهلة إضا

 . 1022الحفاظ عىل العقود يف ظل الصفقات العمومية حتى ال تتأثر بدائحة الكورونا

د من مدونة الشغل عىل أنه: "يستوجب قيام أح 33وبخصوص عقود الشغل فقد نصت الفقرة الثانية من املادة 

الطرفني بإنهاء عقد الشغل املحدد املدة، قبل حلول أجله، تعويضا للطرف اآلخر، مامل يكن االنهاء مربرا، بصدور خطإ جسيم 

عن الطرف اآلخر، أوناشئا عن قوة قاهرة" ويتضح من هذه الفقرة أن األمر بتعلق بعقد الشغل محدد املدة الذي  ينتهي قبل 

جب أي تعويض للطرف اآلخر سواء كان أجري أو مشغال، إذا تعلق األمر بالقوة القاهرة التي حلول مدته أوأجله والذي ال يستو 

من مدونة الشغل التي تنص عىل اعفاء   43ال يد ألي طرف من طريف العقد فيها. و هو ما تزكيه الفقرة االخرية من املادة 

هرة جاء يف املادة " يعفى املشغل و االجري من وجوب املشغل و األجري من وجوب التقيد بأجل االخطار يف حالة القوة القا

 التقيد بآجال االخطار، يف حالة القوة القاهرة ."

 من مدونة الشغل مل تعترب القوة القاهرة ضمن أسباب التوقف املؤقت لعقد الشغل. 32وتجدر االشارة اىل أن املادة 

 كورونا بدل حّل العالقة الشغلية؟لكن ماذا لو قرر املشغل إغالق املقاولة مؤقتا بسبب فريوس 

يف هذا الصدد نطبق مبدأ نسبية النظام العام يف قانون الشغل و الذي ميكن مخالفته مادام فيه مصلحة لألجراء، 

و هو توقيف املقاولة أو املؤسسة الشغلية مؤقتا بدل حل او إنهاء العالقة الشغلية بسبب فريوس كورونا القاتل. و تعترب مدة 

/مدة  توقف عقد 4من مدونة الشغل" 54املؤقت لعقد الشغل مبثابة مدد شغل فعيل، جاء يف الفقرة الرابعة من املادة التوقف 

الشغل ، ال سيام أثناء التغيب املأذون به، او بسبب املرض غري الناتج عن حادثة الشغل او املرض املهني، أو بسبب اغالق 

من مدونة الشغل التي  352قوة قاهرة."  وهو ما زكته الفقرة األخرية من املادة  املقاولة مؤقتا مبوجب قرار اداري، أوبفعل

اعتربت االغالق املؤقت للمقاولة بسبب القوة القاهرة فرتات شغل فعيل ال ميكن إسقاطها من مدة الشغل املعتد بها لتخويل 

 عالوة األقدمية.

صت مدة العطلة السنوية املؤدى عنها و يف هذا الصدد نكام تراعى فرتات التغيب بسبب القوة القاهرة عند احتساب 

من مدونة الشغل، جاء يف املادة املذكورة أعاله" يجب عند احتساب مدة العطلة السنوية املؤدى  239الفقرة االخرية من املادة 

 ة املؤدى عنها:لسنويعنها، اعتبار الفرتات املذكورة أسفله مبثابة فرتات شغل فعيل، ال ميكن اسقاطها من مدة العطلة ا

.... 

                                                           
 https://www.hespress.com/economie/465747.htmlتقرةر منشور في  1022
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من  5و  4و  3و 2و  1الفرتات التي يكون فيها عقد الشغل موقوفا، وذلك يف الحاالت املنصوص عليها يف الفقرات 

أو بسبب التعطل عن الشغل، أو بسبب التغيبات املرخص بها مامل تتعد مدتها عرشة أيام يف السنة، أو بسبب إغالق  32املادة 

 قتىض حكم قضايئ أو قرار اداري أ أو قوة قاهرة."املؤسسة مؤقتا مب

ويف املقابل يعفى األجري من إشعار مشغله خالل الثامين و األربعني ساعة املوالية إلصابته مبرض أو تعرضه لحادث 

 من مدونة الشغل( 271اذا حالت قوة قاهرة دون ذلك.)أنظر يف ذلك الفقرة االوىل من املادة 

 175ظرف القوة القاهرة و هنا  نقصد زوال فريوس كورونا، فإن ترشيع الشغل مبقتىض املادة  وبطبيعة الحال إذا زال

من مدونة الشغل يبيح للمشغل تشغيل جميع أصناف األجراء مبا فيهم  هؤالء املطبق عليهم االستثناء و هم النساء و األطفال، 

عا دوريا، يف حدود ما ضاع من أيام الشغل، رشط أن ملواجهة بطالة ناتجة عن قوة قاهرة أو توقف عارض ال يكتيس طاب

يشعر مسبقا بذلك العون املكلف بتفتيش الشغل، وإن كان مينع العمل بهذا االستثناء أكرث من اثنتي عرشة ليلة يف السنة 

 إال بإذن من العون املكلف بتفتيش الشغل.

 املبحث الثاين

 دوليةتأثري جائحة كورونا عىل االلتزامات التعاقدية ال

يعد فريوس كورونا من الفريوسات املعدية و التي فرضت عىل مجموعة من الدول القيام باجراءات جوهرية بغية 

الحد من انتشاره و التحكم فيه، مام نتج عنه إعالن حالة الطوارئ الصحية بالعديد من الدول ويف هذا الصدد اعتربت 

حي عد أن اجتاح كل الدول العاملية تقريبا وأصبحنا أمام حالة من الحظر الصمنظمة الصحة العاملية فريوس كورونا وباء عاملي ب

 والذي أثار مجموعة من اإلشكاالت القانونية و االقتصادية.

فإذا كانت بعض الدول قد تدخلت يف سن مجموعة من اإلجراءات الداخلية فإنه عىل املستوى الدويل مل تجتمع  

 ن االتفاق السائد هو اعتبار هذه الجائحة "قوة قاهرة".كل دول العامل عىل نفس النهج إال أ 

حيث إن العديد من الرشكات العاملية و املتخصصة يف مجاالت متعددة كالطاقة و النقل و الشحن الدويل وصناعة 

السفن و الطائرات و املسائل التكنولوجية باإلضافة اىل املواد البرتولية الدفع بوجود حالة القوة القاهرة ألجل وقف التزاماتها 

فقا للظروف املستجدة ألجل تفادي غرامات التأخري أو التعويض عن التأخري يف التعاقدية بشكل مؤقت وإعادة التفاوض و 

 تنفيذ العقود الدولية. 

لذلك سنتوىل تقسيم هذا املبحث اىل مطلبني األول، نعالج يف املطلب األول تأثري فريوس كورونا عىل إثبات عقود 

 التجارة الدولية، و نتعرض يف مطلب ثاين إىل تأثري فريوس كورونا عىل تنفيذ عقود التجارة االلكرتونية 

 املطلب األول

 الدوليةتأثري  فريوس كورونا عىل إثبات عقود التجارة 
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يؤدي اعتبار فريوس كورونا  كقوة قاهرة،  إىل إرهاق املدين، حينام يكون هذا األخري يف وضعية يستحيل معها 

. وبالرجوع إىل  (4)تنفيذ التزامه العقدي، نتيجة تحقق رشوط القوة القاهرة التي تؤدي إىل انفساخ العقد من تلقاء نفسه 

، نجده ينص عىل أن: "القوة القاهرة هي كل أمر ال يستطيع اإلنسان أن يتوقعه، من ظهري االلتزامات والعقود 269الفصل 

كالظواهر الطبيعية)الفيضانات والجفاف، والعواصف والحرائق والجراد( وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن 

  1023يجعل تنفيذ االلتزام مستحيال."

ملعامالت املدنية، نص عىل أنه إذا أثبت الشخص أن الرضر قد من قانون ا 287كذلك املرشع اإلمارايت من خالل 

نشأ عن سبب أجنبي ال يد له فيه كآفة ساموية أو حادث فجايئ أو قوة قاهرة أو فعل الغري أو فعل املترضر، كان غري ملزم 

 بالضامن ما مل يكن يقض القانون أو االتفاق بغري ذلك.

بانه كل حادث خارجي عن اليشء ال “القوة القاهرة  215ي يف املادة ومن جهة أخرى عرف القانون املدين الكويت

 .”ميكن توقعه وال ميكن دفعه مطلقاً فهو ما يحدث قضاء وقدر ليس ناتج عن خطأ او اهامل من جانب املتعاقدين

 انطالقا مام سبق سنتوىل دراسة الوسائل القانونية و املادية إلثبات عنرص القوة القاهرة .

يحدد املرشع املغريب عىل سبيل الحرص الظواهر التي تعترب من قبيل القوة القاهرة بل أعطى مجموعة وهكذا مل 

من ظهري االلتزامات والعقود، والتي تتمثل بالخصوص يف  269من الظواهر عىل سبيل املثال فقط ويتجىل هذا يف الفصل 

كل، ويف فعل السلطة، تش -أي الحرب -غارات العدوالظواهر الطبيعية من فيضانات وجفاف وعواصف وحرائق وجراد، ويف 

وباعرتاف من املرشع نفسه، صورا من حاالت القوة القاهرة واردة  عىل سبيل املثال وليس عىل سبيل الحرص. و يبقى من 

فان  احق املدين يف حاالت أخرى غريها، أن يثبت وقائع جديدة متثل بالنسبة إليه قوة قاهرة، ويف ظل ظاهرة جائحة كورون

 أمر االثبات يقع عىل عاتق املدعي الذي تعذر عليه تنفيذ التزامه. 

املستجد  يعترب واقعة مادية، فإن املدين املتمسك  بها  ال يحتاج عمليا إىل  19وبالنظر إىل أن فريوس كورونا كوفيد 

ام وض أن تكون هذه األخرية عىل علم تإثبات وقوعها، أو إثبات تاريخ  تفيش هذا الوباء  أمام محاكم املوضوع، إذ من املفر 

، تنزل منزلة النص القانوين الذي ال يعذر القايض بجهله، عىل الرغم من  1024بحقيقة قيامها، لذلك فهي من حيث العلم بها

ت نأن األمر يتعلق بواقعة مادية فقط. إال أنها تنزل منزلة  الوقائع املشهورة  التي أثرت  عىل سري مرفق القضاء ذاته، فكا

                                                           
 90و    88الفلائي ملتمعين في العدةد من الفصـول القانونية من ظهير االلتيامات والعقود ) تحدث المشرع عن القوة القاهرة و الحادث  -1023

من ق ل ع . وفي  533من ق.ل.ع (.   واستعمل القوة القاهرة لوحدها ملردة عن عبارة الحادث الفلائي في الفصل  448و و  102و95و 

تنفيذ االلتيام راجع إلى سبب خارج عن إرادة المتعاقدةن وبدون أن ةكون المدةن من ق.ل.ع. نص المشرع على أنه :"إذا كان عدم  338الفصل 

 في حالة مطل، برأت ذمة هذا األخير".

 

 it.ly/2RcwJ6Mhttps://bبين القوة القاهرة ونظرةة الظروف الطارئة منشور في موقع  19-فيروس كورونا "كوفيد   :ابراهيم أحطاب -1024 

https://bit.ly/2RcwJ6M
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السبب يف تعليق انعقاد الجلسات ، وإحداث نظام للمداومة  بني موظفي كتابة الضبط،  منعا للمخالطة والتجمع، و للحيلولة 

 . ذو 1025دون تفيش هذا الفريوس بني القضاة واملوظفني، ومساعدي القضاء و املرتفقني عىل السواء

ن حالة الحجر الصحي و منع التنقالت و التجمعات ومن هذا املنطلق قد تثار مسألة التعاقدات السابقة عن إعال 

ففي الحالة التي يعجز فيها املتعاقد عن الوفاء بالتزاماته بفعل هذه الجائحة و أفعال السلطة من التوقيف االلزامي للمقاوالت 

 عن العمل فان املتعاقد املترضر يف هذه الحالة يجوز له االحتجاج بالقوة القاهرة. 

التي يتعاقد فيها يف ظل هذه الظروف املتعلقة بالحجر الصحي فانه ال مجال لالحتجاج بالقوة القاهرة أما يف الحالة 

 يف حالة العجز عن التنفيذ ألنه كان عىل دراية بالوقائع املحيطة مام يعني عدم استفادته من االحتجاج بالقوة.

 املطلب الثاين

 الدوليةتأثري جائحة كورونا عىل تنفيذ عقود التجارة 

للحديث حول تأثري جائحة كورونا عىل العقود الدولية . هناك مستويني أساسيني األول يتعلق بالعقود املربمة عن 

بعد والتي تكون ذات بعد دويل وتتعلق بتوريد سلعة مادية أو القيام بعمل مادي محدد، و املستوى الثاين هو العقود املتعلقة 

ففي هذا الجانب نتحدث عن بعض العقود التي ال تتأثر يف كثري من األحيان بالظواهر باملسائل التجارية االلكرتونية 

 الطبيعية و مببدأ القوة القاهرة يف تنفيذ العقود العادية. 

 الفقرة األوىل : تأثري جائحة كورونا عىل التنفيذ املادي للعقود الدولية 

املال و االعامل بصفة عامة ويف اطار العقود الدولية  تعترب جائحة فريوس كورونا ظاهرة بعرثة األوراق يف مجال

بصفة خاصة حيث سيؤدي االمر اىل العديد من الخالفات و الرصاعات بني املتعاقدين خصوصا حينام أصدرت معظم دول 

ة اىل فالعامل قرارات تهم بتوقيف خط اإلنتاج ووقف املقاوالت مام يعني عدم تنفيذ العقود يف الوقت املحدد لها باإلضا

التوقف املؤقت للمقاوالت و ترسيح العامل واقفالها مؤقتا مام يعني عدم الوفاء بااللتزامات نتيجة قوة قاهرة بفعل الواقع 

وبفعل القانون) قرارات الدولة ( وهذا االمر قد يشكل اشكاال عميقا عىل املستوى الدويل وخصوصا ان اغلب العقود الدولية 

ذلك اما اىل اتفاق األطراف و رغبتهم يف تحقيق االستقرار يف معامالتهم كام يف عقود  ويعود  1026تتسم بطول مدتها

االمتياز وعقود التوريد ا واىل طبيعة العقد و ضخامة االعامل املطلوب القيام بها , كام يف عقود نقل التكنولوجيا و عقود انشاء 

   1027املصانع الجاهزة و الطرق الدولية

                                                           
،والبالغ المشترك  بين وزةر العدل ورئاسة النيابة العامة،والمللس األعلى للسلطة 2020مارس  17بتلرةخ  4دورةة وزارة العدل عدد  -1025

شأن في  2020مارس  16بتارةخ  1/2020القضائية في نفس الموضوع. ةضاف إلى ذلك  منشور السيد وزةر المالية )قطاع إصالح اإلدارة( رقم 

 التدابير الوقائية من خطر انتشار فيروس كورونا باإلدارات العمومية واللماعات المحلية والمؤسسات العمومية.

 

. 1997، معهد اإلدارة العامة، السعودةة، طبعة ”المبادئ القانونية في صياغة عقود التلارة الدولية“صالح بن عبد الله بن عطاف العوفي:  -1026 

 25ص 

 5ص  2010 –مطبعة الفليرة الوطنية , االمارات العربية المتحدة  –: أثر تغيير الظورف في عقود التلارة الدولية شرةف غنام  -1027 
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ارة تعترب االداة القانونية األكرث استعامالً يف مجال املعامالت املالية الدولية وادارة وتيسري التج فالعقود الدولية والتي

 الدولية العابرة للحدود وهذه العقود ال تختلف عن عقود التجارة الداخلية من حيث خضوعها ألحكام القوة القاهرة. 

جراءات التي تتخذها كل دولة بشأن الحد من انتشار وطبيعة العقد التجاري الدويل أطرافه من دول مختلفة واال 

فريوس كورونا الجديد تجعله عائقا لتنفيذ العقود وتقدير مدى اعتبار هذه االجراءات قوة قاهرة من عدمه يتوقف عىل طبيعة 

ط القوة فرت رشو هذه االجراءات التي اتخذتها الدولة وطبيعة الوباء وموضوع االلتزام ومدى تأثره بهذه االجراءات فان توا

القاهرة يعفى املدين من التزامه اما اذا مل تتوافر رشوطها فان املسؤولية تكون قامئة قبل املدين فاألمر نسبي يرجع تقديره 

 . 1028اىل محكمة املوضوع وقدرة املدين عىل اثبات توافر رشوط القوة القاهرة

املعفى من املسؤولية ومنها وقوع كوارث طبيعية او  عىل األثر 7يف املادة  1994حيث نصت اتفاقية الجات الدولية 

دويل لتوحيد وعالجت مبادئ العقد ال… توقف النقل او قوة قاهرة أخرى تؤثر بصورة كبرية عىل املنتجات املتاحة للتصدير 

تفاوض من عىل أنه يحق للطرف املترضر أن يطلب ال 6قواعد القانون الدويل الخاص حال وقوع القوة القاهرة يف املادة 

الطرف اآلخر عىل تعديل بنود العقد فإن قبلها األخري يستمر يف التنفيذ العقد الدويل أما اذا فشلت عملية التفاوض فال سبيل 

سوى فسخ العقد مع احتفاظ الطرف املترضر بحقه يف املطالبة بالتعويض وهذا ما أكدت عليه اتفاقيات دولية عديدة ومنها 

عىل أنه  بفسخ القعد يصبح الطرفان يف حل من االلتزامات التي يرتبها العقد مع  81قضت املادة  حيث 1980اتفاقية فيينا 

من اتفاقية األمم املتحدة بشأن العقود الدولية عىل حامية مامثلة  79/1عدم االخالل بأي تعوض مستحق . ونصت املادة 

ف يف إذا تم استبعاد تطبيق االتفاقية رصاحة من قبل االطرا توفرها أحكام القوة القاهرة وقد تنطبق عىل العقود الدولية إال

 العقد.

وعمليا رشط عدم توقع الحدث هو أحد أهم رشوط القوة القاهرة والعربة يف تحديد توقع الحدث من عدمه هو النظر  

كون قد ورد يف ن ياىل تاريخ ابرام العقد واستقر القضاء الفرنيس عىل أن رشط عدم التوقع الذي يربر فسخ العقد يجب ا

 االتفاق قبل ظهور الوباء.

والسؤال هنا ما هو التاريخ الواجب اتباعه يف اعالن ظهور فريوس كورونا هل من تاريخ إعالنه بالصني أم تاريخ  

مة كاالعالن بالبلد الذي توجد فيه الرشكة التي تتمسك بالقوة القاهرة أم تاريخ اعالنه كوباء من منظمة الصحة العاملية؟ مح

أصدرت حكم أكدت فيه عىل أن توقف الطائرة ببلد مجاور ملنطقة انترش فيها وباء الطاعون ال يشكل خطر  1998باريس سنة 

 يفرس عىل انه قوة قاهرة.

 الفقرة الثانية : تأثري جائحة كورونا عىل التجارة االلكرتونية 

ة السائدة سمح لهم بالتكيف مع الظروف االستثنائييلجأ الجميع إىل الخدمات اإللكرتونية واألدوات الجديدة التي ت

حاليا بسبب انتشار فريوس كورونا املستجد الذي ألزم نحو مليار شخص حول العامل البقاء يف منازلهم، فضال عن تسببه يف 

                                                           

 موضي الموسى : مدى اعتبار فيروس كورونا قوة قاهرة وأثره على العقود المحلية والدولية , مقال منشور على موقع -1028 

https://bit.ly/3dXTIfB 

https://bit.ly/3dXTIfB
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امل سيكون عانهيار البورصات ووضع الرشكات الصعب، مام يرتك أثرا اقتصاديا بالغ الشدة قد تأيت بعده تحوالت كربى يف ال

   1029بعض رشكات قطاع التكنولوجيا واإلنرتنت -عىل ما يبدو-املستفيد األكرب منها 

حيث شهد العامل الرقمي انتعاشا منقطع النظري جراء لجوء العديد من األشخاص اىل التبضع و القيام بعمليات الرشاء 

هرت الت التجارية عىل مستوى الواقع لذلك ظو االستفادة من الخدمات عرب االنرتنت لتعوض الشلل الحاصل يف املعام

مجموعة من املعامالت والتي مل تكن تحقق أرباحا كربى وظهرت برامج أخرى عوضت االجتامعات الفعلية و التجمعات 

 إىل اجتامعات و تجمعات افرتاضية. 

 أ/اإلقبال عىل املتاجر االلكرتونية 

عرفت املتاجر االلكرتونية اقباال منقطع النظري خصوصا مع خدمة التوصيل املنزيل الرسيع مام يشكل إيذانا لتفعيل 

إجراءات الحجر الصحي باإلضافة اىل جودة الخدمة حيث يقوم املستهلك باختيار البضاعة و اقتنائها ثم طلب شحنها اىل 

 . عنوانه مبارشة دون الحاجة اىل الخروج من منزله

لقد كان الرتدد عىل مثل هذه املتاجر يشكل عادة يومية ملجموعة من األشخاص لكن االمر يف ظل هذه الظروف 

التي تقدم خدماتها كمتاجر الكرتونية عن ارتفاع نسبة  1030اصبح حاجة ملحة و مهمة لهم حيث عربت مجموعة من الرشكات

  %  60و   %50بنسب ترتاوح بني   1032ورشكات أخرى 1031مقارنة مع نفس الوقت قبل تفيش الفريوس  % 80أرباحها ب 

 االقبال عىل السينام االلكرتونية  –ب 

شهد هذا املجال اقباال كبريا خصوصا مع ظهور هذه الظاهرة ومنع دور السينام من عرض منتجاتها مام حذا 

 apple plus )و   ( netflix )مبجموعة من الرشكات التي تقدم خدماتها يف مثل هذا األمر اىل تطوير طريقة عملها كرشكة 

الجميع و هذا ما حدث فعال حيث سجلت هذه الرشكات اقباال اىل تخفيض امثنة االشرتاكات ألجل جعلها يف متناول   (

منقطع النظري مام جعلها تتخذ تدابري احرتازية ألجل ضامن استفادة الجميع من البث و هو خفض جودة املنتوجات املصورة 

تيجة نألجل تاليف الضغط الحاصل عىل خوادم الرشكات و كذلك لعدم حصول انقطاع عىل مستوى البث لدى املستهلك 

  1033الضغط الحاصل عىل االنرتنت يف هذه الظرفية

                                                           

 موضي الموسى : مدى اعتبار فيروس كورونا قوة قاهرة وأثره على العقود المحلية والدولية , مقال منشور على موقع -1029 

https://bit.ly/3dXTIfB 

 

 موقع :خالد كبي: فيروس كورونا ةنعش التلارة اإللكترونية منشور في  - -1030

skynewsarabia.com/business/1330407 الكوةت-اإللكترونية-التلارة-ةنعش-كورونا-فيروس-  

 www.alarabia.netعبر عن ذلك مدةر شركة جوميا مصر ) متلر الكتروني ( عبر تصرةح له على قناة العربية  -1031

 

 https://www.youtube.com/watch?v=yapYqLe0utkشركة امازون و اباي تقرةر أعدته مللة اكونومي بلوس  -1032 

تقرةر منشور في  -1033 

-https://www.alaraby.co.uk/economy/2020/3/22/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9

-8%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%8

https://bit.ly/3dXTIfB
https://www.youtube.com/watch?v=yapYqLe0utk
https://www.alaraby.co.uk/economy/2020/3/22/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/economy/2020/3/22/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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 ظهور صاالت الرياضية عن بعد  -ج

مع إغالق العديد من الصاالت الرياضية أبوابها، اتجه مامرسو الرياضة إىل الدروس عرب اإلنرتنت ملواصلة متارينهم 

مرون عىل الطلب عاً كبرياً، إذ يراهن املستثيف البيت. وسجلت أسهم رشكة "بيلوتون" األمريكية للتجهيزات الرياضية ارتفا

 املتزايد عىل معداتها الفردية املتصلة باإلنرتنيت ودروسها عرب الشبكة.

ونفس النهج صارت عليه مجموعة من الصاالت الرياضية بالتعليم عن بعد عن طريق بث مبارش واقرتاح مجموعة 

الكسل  عىل الياقة البدنية طيلة هذه الفرتة والتي قد تشكل حالة من من الربامج اليومية ملساعدة كافة املنخرطني للمحافظة

و الخمول لدى العديد من االفراد, ويف هذا الصدد انتعشت هذه الخدمات املقدمة عرب االنرتنت بشكل مل تشهده من قبل 
1034 . 

 االجتامعات و العمل عن بعد  –د 

ازلهم، ازداد الطلب عىل التكنولوجيا التي تتيح يف ظل انتقال عدد متزايد من األشخاص إىل العمل من من

االجتامعات عرب اإلنرتنت . وظهرت مجموعة من الربامج التي أظهرت كفاءة يف املوضوع حيث شهد العامل مجموعة من 

االجتامعات خصوصا يف االعامل التي تتطلب اجتامعات و مفاوضات مبارشة مام جعل العديد من األشخاص يشتغلون من 

م وبالتايل الحفاظ عىل الوترية العادية لألعامل خصوصا االعامل التي مل تترضر بهذه الجائحة و املتعلقة باالشتغال منازله

 يف مجال االنرتنت وتطوير الربمجيات .

وختاما فإن جائحة كورونا صنّفت دوليا عىل أنها "قوة قاهرة"، مام  جعل جل الدول تعّجل بفرض تدابري احرتازية 

يش العدوى بني أفرادها، و ال شك أنه يف ظل فرض حالة الطوارئ الصحية التي عرفها العامل ستتأثر مجموعة لتفادي تف

من االلتزامات التعاقدية سواء عىل الصعيد الوطني أو عىل املستوى الدويل، و هو ما سيفتح الباب للقضاء لقول كلمته 

 فراغا ترشيعيا يتجاوب مع هذه الجائحة.الفصل، خاصة بالنسبة لاللتزامات التعاقدية التي عرفت 

 

  

                                                           

-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA

-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9

-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1

%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 

مقال منشور على  –سين : معاللة اآلثار القانونية لــ"كورونا" على العقود الدولية والمحلية ذ.  محمد رضا منصور بوح -1034 

http://albiladpress.com/posts/633576.html 

https://www.alaraby.co.uk/economy/2020/3/22/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/economy/2020/3/22/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/economy/2020/3/22/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/economy/2020/3/22/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://albiladpress.com/posts/633576.html
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 المغربي  القانون  في والسعاية الكد  حق

 

 
 دكتورة في الحقوق 

 

تختزل أبعاد إنسانية واجتامعية واقتصادية وثقافية ،وتنشأ   تعترب األرسة النواة األوىل لبناء رصح مجتمع مصغر

برتابط رشعي متمثل يف الزواج بني رجل وامرأة عىل وجه الدوام، واستمرارها يتطلب من أفرادها العيش يف ود واحرتام 

طالق أو وقوع  فعلومتاسك، وقيام كل عنرص من عنارصها بواجباته اتجاه أرسته ، إال أنه يف بعض األحيان تنهار األرسة ب

وفاة أو غريهام فيطالب كل شخص ساهم يف مناء ثروتها بحق يوازي قدر مساهمته يف هذا النامء. وهو ما يصطلح عليه 

 بحق الكد والسعاية. ذلك ما سنحاول مقاربته من خالل تقسيم هذا املوضوع إىل مبحثني كاآليت:

 *املبحث األول:  تعريف وتأصيل حق الكد والسعاية 

 ملبحث الثاين: دعوى حق الكد والسعاية.*ا

 تعريف وتأصيل حق الكد والسعاية: املبحث األول

إن حق الكد والسعاية مصطلح يجب إبراز  مدلوله اللغوي واالصطالحي )مطلب أول( ثم التعرض لتأصيله الفقهي 

 )مطلب ثاين(.

 تعريف حق الكد والسعاية: املطلب األول

 يف كون مصطلح الكد والسعاية يراد به بذل الجهد يف التحصيل واإلنتاج.تتفق جميع التعاريف اللغوية 

 ويرد هذا الحق مبصطلحات أخرى كحق الشقا وحق الجرية أو الجراية وحريق اليد وتاّمازالت.

  1035ويقصد به يف االصطالح الفقهي العمل والجهد والكد الذي يساهم به الساعي ايجابيا يف تكوين رأسامل أو تنميته      

وهو يختلف باختالف العمل املنجز وباختالف القائم به . وقد اشرتط بعض الفقه الستحقاق الساعي نصيبه من أموال السعاية 

 1036أن يرصح أن سعيه وكده ليس عىل سبيل التطوع

                                                           

 -الممتلكات المكتسبة خالل اليواج في ضوء بعض األعراف المغربيةحق الكد والسعاةة/ دراسة لحق المرأة في اقتسام  –محمد مومن  - 1035

 . 19ص  -  2006س   -الطبعة األولى  –المطبعة والوراقة الوطنية 

 أنظر في هذا الصدد : - 1036

ؤون وزارة األوقاف والش –م  1986هـ/الموافق ل  1406ط -التوازل /تحقيق المللس العلمي بفاس  -عيسى بن علي الحسني العلمي  

 وماةليها. 188ص  –ج .األول  –مطبعة فضالة/ المحمدةة  –اإلسالمية 
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 التأصيل الفقهي لحق الكد والسعاية: املطلب الثاين

 

 إىل ثالثة أسانيد: اختلفت اآلراء الفقهية حول أصل وسند حق الكد والسعاية

 األثر الوارد عن أمري املؤمنني عمر بن الخطاب ريض الله عنه.: السند األول

وملّا مات الزوج  كان عامرا  بن الحارث قصارا وامرأته حبيبة بنت زريق ترقم له األثواب فجنيا من ذلك ماال كثريا.

ن م يقبل ذلك الورثة فرتافعوا إىل أمري املؤمنني عمر بومل يرتك أوالدا قامت زوجته وطالبت بسعايتها من مال زوجها. فل

 . 1037الخطاب ريض الله عنه فقيض بينها وبني زوجها رشكة املال نصفني

وما قد يقال كنقد العتبار هذا األثر سندا يف املطالبة بحق الكد والسعاية هو أن حبيبة بنت زريق مل تطالب بحقها 

 يف سعايتها إال بعد وفاة زوجها عامرا بن الحارث علام أن هذا الحق ميكن املطالبة به يف كل وقت 

اية "اتفق مالك وأصحابه أن كل امرأة ذات صنعة وسع ولقد أّصل لهذا األثر فقهاء املالكية، جاء يف أجوبة التونيس :

 1038مثل نسج وغزل ومحمل أنها كانت رشيكة فيام بينها وبني زوجها"

إال أنه من غري املنطقي القول بأن فقهاء املالكية أصلوا لدعوى الكد والسعاية، باعتبارهم رّواد فقه االحتياط وسد 

ذ عاد هذه الدعوى التي ميكن أن تكون سببا يف ضياع الحقوق مقابل األخالذرائع، ومن تم فمنطقهم الفقهي يقيض باستب

 .1039يف األصل املتمثل يف استقالل الذمة املالية للزوجني

 

 : االجتهاد الفقهي السند الثاين

جاء يف نوازل العلمي :" ... ونقل صاحب تقييد الرسالة عن الشيخ الفقيه أيب الفضل راشد أنه كان يقول :)يجب 

اء الرببر الخدمة املعتادة عندهم ألنهم عىل تلك دخلن . لكن املشهور الذي به الفتوى عدم جربهن عىل ذلك وأن عىل نس

ال يشء عليهن من غزل ونسج وغريه . فإذا فعلت شيئا من ذلك متطوعة به وطيبة عن النفس بذلك رشيدة قبل العمل وبعده 

 "1040رشكة ...وأباح لها زوجها ذلك فال إشكال يف اشرتاكهام ....وإن رصحت باالمتناع من الخدمة إال عىل وجه ال

                                                           

ج  –العمل السوسي في الميدان  -شرح نظم أبي زةد عبد الرحمان بن عبد الله اللشتيمي –الرحماني عبد الله بن محمد اللشتيمي  - 1037

 281ص  – 1984س  –مكتبة المعرف بالرباط  –.األول 

 111ص  – 1999السنة   -كلية الشرةعة أكادةر  –فقه النوازل في سوس  –بادي أنظر مؤلف الحسن الع - 1038

رسالة لنيل دبلوم –دراسة على ضوء العمل القضائي  -دعوى الكد والسعاةة بين الفقه اإلسالمي والقانون المغربي  –محمد كوجبي  - 1039

القاضي عياض/كلية العلوم القانونية واالقتصادةة واالجتماعية مراكش  جامعة –الماستر في القانون الخاص / شعبة القوانين اإلجرائية المدنية 

 . 16ص  – 2010/2011السنة اللامعية –

 وماةليها 188ص  –ج .األول  –كتاب النوازل  –الشيخ عيسى بن علي العلمي  - 1040
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لكن هذا االجتهاد ال يكفي باعتبار أن املبدأ يف اإلسالم هو استقالل الذمة املالية للزوجني ، وهو املقنن بنص املادة 

 من مدونة األرسة. 49

 : العرفالسند الثالث

 

ا داخل يف العرف املحيل، فاملرأة الرببرية تلعب دورا كبري  يرى جملة من الفقه املغريب أن حق الكد والسعاية مؤصل

 أرستها سواء يف األعامل املنزلية أو غريها من حرث ودرس وغريهام،لهذا استحقت أن تشارك زوجها يف ثروته.

وهكذا يظهر لنا بجالء صعوبة تحديد تأصيل مفهوم حق الكد والسعاية ،إىل الحد الذي جعل أستاذ محمد  

 يقول : "إن هذه املصادر واألسباب التي تقول برشعية حق الكد والسعاية يكمل بعضها البعض ويقويه ويعضده.  1041الكشبور

 دعــــوى الكــد والسعــاية: املبحث الثاين

إن الحديث عن دعوى الكد والسعاية نعني به البحث عن االختصاص يف هذه الدعوى و نطاقها والرشوط املتطلبة 

 ( ثم اإلثبات املعتمد فيها وطبيعة الحكم الناتج عنها )مطلب الثاين (.فيها )مطلب األول 

 اختصاص و نطاق دعوى الكد والسعاية والرشوط  املتطلبة فيها : املطلب االول  

الشك أن أي دعوى تقدم أمام القضاء يجب أن تحرتم االختصاص املحيل املتطلب فيها و يكون نطاقها داخل 

 ( باإلضافة إىل مجموعة من الرشوط سواء الشكلية أو املوضوعية .ضمن هذا الحق )فقرة أوىل

 اختصاص  ونطاق دعوى الكد والسعاية: الفقرة األوىل

واالختصاص نوعان: نوعي و محيل،  1042االختصاص هو توزيع العمل بني املحاكم والجهات القضائية املختلفة

ى السعاية  )أوال( ثم نتعرض بعد ذلك اىل نطاق هذه الدعو  ونتطرق يف هذا القسم اىل االختصاص املحيل يف دعوى الكد و

 )ثانيا(.

 أوال:اإلختصاص املحيل يف دعوى الكد و السعاية

 

اإلختصاص املحيل هو:" توزيع العمل بني املحاكم عىل أساس جغرايف أومكاين،أي أنه تختص كل محكمة 

 1043بقضايا منطقة معينة تسمى)دائرة اختصاص املحكمة("

                                                           

مساهمة في  – 1997ماي  15بتارةخ  1439ع  –مفهوم وطبيعة حق الكد والسعاةة/ قراءة في حكم إدارةة الرباط  –محمد الكشبور  - 1041

 .34ص  – 2003السنة –المطبعة الوطنية  –نشر مركي الدراسات القانونية المدنية و العقارةة  –كتابة األنظمة العقارةة بالمغرب 

 125ح اللدةدة _ ص _ر مطبعة النلا 1999الطيب الفصاةلي_الوجيي في القانون القضائي الخاص_ ج. االول _ الطبعة الثالثة _ السنة  - 1042

 .127/128ص –نفس المرجع  - 1043
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حدد االختصاص املحيل مبحكمة املوطن الحقيقي أواملختار للمدعى عليه. وإذا مل يكن لهذا األخري ومبدئيا يت

موطن يف املغرب ولكن يتوفر عىل محل إقامة كان االختصاص ملحكمة هذا املحل. وإذا مل مل يكن للمدعى عليه ال موطن 

و إقامة املدعي أو واحد منهم عند تعددهم وإذا تعدد وال محل إقامة باملغرب فيمكن تقديم لدعوى ضده أمام محكمة موطن أ 

وترد عىل هذا املبدأ استثناءات هي  .1044املدعى عليهم جاز املدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم 

دعى ملمن قانون املسطرة املدنية. ويخضع االختصاص يف قضايا األرسة ملبدأ موطن ا 212،و28،29،30الواردة يف الفصول 

 عليه أو محل إقامته ماعدا قضايا النفقة والطالق والتطليق وقسمة الرتكات.

 ثانيا: نطاق دعوى الكد والسعاية

يف البداية عمل القضاء عىل التضييق من نطاق اعامل حق الكد و السعاية حيث ملن يقرره كحق إال لنساء البوداي 

الذي دجاء فيه: "إن  1996أبريل  08ة االستنئناف بأكادير املؤرخ يف دون نساء املدن و الحوارض و يف هذا جاء قرار محكم

رسم السعاية غري كاف للبت يف الطلب، وان االجتهادات املدىل بها من طرف املستأنفة تخص الزوجة العاملة مع زوجها يف 

 ."ييدهوينبغي تأ  البوادي وال تنطبق عىل الزوجة القاطنة باملدينة مام يجعل الحكم املستأنف مصادفا للصواب

لكن املجلس األعىل سابقا )محكمة النقض حاليا( قضت بنقض القرار ، مقرا شمول حق الكد والسعاية لجميع النساء سواء 

بالبوادي أو املدن جاء يف القرار: "حيث إن العارضة وهي بصدد تعزيز طلبها الرامي إىل الحصول عىل بدل الكد والسعاية 

والقضايئ لكن محكمة االستئناف مصدرة  القرار املطعون فيه عللت قرارها بكون االجتهادات املدىل أوردت السند الفقهي 

بها تخص الزوجة العاملة يف البوادي وال تنطبق عىل الزوجة القاطنة باملدينة سواء كانت عاملة أو محتجبة وهذا حكم مخالف 

ون العمل رأة البدوية والحرضية يف استحقاق ذلك البدل، بل يضعملقاصد الرشيعة اإلسالمية ألن الفقهاء ال يفرقون بني امل

والكد والسعاية وهو املعيار الستحقاق الزوجة لبدل الكد والسعاية بجانب الزوج... وملا قرصت محكمة االستئناف حق الكد 

ت رصاحة القانون وتكون قد خرقوالسعاية يف املرأة البدوية فإنها تكون قد خالفت قواعد الرشيعة اإلسالمية والفقه املاليك 

 ."1045وأوردت استثناء ألحكام الفقه اإلسالمي دون سند وال مرجع فجعلت قرارها فاقد األساس القانوين ومعرضا للنقض

 

 

 رشوط دعوى الكد والسعاية: الفقرة الثانية

 

 ميكن تقسيم هذه الرشوط إىل رشوط شكلية )أوال( ورشوط موضوعية )ثانيا(.

 الشكليةأوال:الرشوط 

                                                           

 من قانون المسطرة المدنية. 27الفصل  - 1044

المورةث و الحقوق  -دور المللس االعلى في ترسيخ حق اليوجة في النقابل من خالل تعميم العمل بالكد والسعاةة–ذ.محمد انوار  - 1045

 ffesj yoo7 com–المالية 
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مل يفرد املرشع لدعوى الكد والسعاية رشوطا شكلية خاصة بها،وإمنا جعلها خاضعة للرشوط الشكلية العامة 

املنصوص عليها يف الفصل األول من قانون املسطرة املدنية.وهي:الصفة واملصلحة واألهلية للتقايض.والتي سوف نوضحها 

 حسب دعوى الكد والسعاية.

 والسعاية أ/الصفة يف دعوى الكد

 

ال تثبت الصفة يف دعوى الكد والسعاية إال للساعي أو الساعية املنحدرة من املنطقة املنبثق منها هذا العرف.وهذا 

التي رفضت طلب الساعية املنحدرة من منطقة حرضية جاء يف  1046ما سارت عليه املحكمة اإلبتدائية مبراكش

 والسعاية املستمد من األعراف املحلية ملنطقة سوس ماسة،وأن تطبيقالحكم:"...النازلة موضوع الدعوى تتعلق بحق الكد 

العرف يتميز بطابع الحرضية واملكانية والتحديد الجغرايف ومن تم فإنه ال ميكن تطبيقه عىل أناس يعيشون يف املدار 

 الحرضي خارج منطقة سوس حسب اإلجتهاد القضايئ للمجلس األعىل"

 

املوضوع ومحكمة النقض تعتمد يف اإلستجابة لطلب السعاة يف حقهم يف الكد ويتضح من هذا الحكم أن محاكم 

والسعاية عىل معيار انتامئهم إىل املناطق الرببرية التي انبثق منها هذا الحق.وهو حيف كبري يف حق السعاة خارج هذه 

 املناطق.

يل املناطق .باعتباره أن التأص لذا نرى أن السعاة يجب أن يكون حقهم يف الكد والسعاية مضمون ولو خارج هذه

 لهذا الحق متجدر باألثر ويف االجتهاد الفقهي وهام أسبق من العرف.

وتجدر اإلشارة إىل أن هذا الحق ليس قارصا عىل الزوج أو الزوجة فقط، بل ميكن لكل فرد من أفراد األرسة  أثبت 

لها ورد فيه  1047رته املحكمة االبتدائية بانزكان يف حكم أنه ساهم يف مناء أموال أرسته أن يطالب بسعايته، وهذا هو ما أق

"وحيث إن املحكمة   بتسليمها أن قاعدة السعاية هي نتاج ما جرى به العرف والعادة يف البقاع السوسية ويف بعض مناطق 

زوجة ،وإمنا  الالشامل وتم إعاملها وإقرارها من طرف فقه النوازل قدميا وكذا بعض الفقه املغريب الحديث غري قارصة عىل

 يستفيد من أحكامها كل أفراد األرسة حسب كده واجتهاده"

 ب / املصلحة يف دعوى الكد والسعاية .

                                                           

وما   259_ ص  2006السنة -9/10. منشور بمللة المناهج عدد ميدوج 99/2004في الملف عدد  2004دجنبر  27بتارةخ  322حكم رقم  - 1046

 ةليها.

 . غير منشور.2008ابرةل  8بتارةخ  546/07في ملف عدد  359حكم رقم  - 1047
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إن املصلحة يف دعوى الكد والسعاية تتجىل يف حصول الساعي عىل نصيب مام ساهم به يف أموال أرسته، يف أي        

 وقت وحيث، رشط إثبات سعايته .

 الكد والسعاية.ج/ األهلية يف دعوى 

ميكن لكل من ساعي أن يرفع دعواه إىل املحكمة املختصة للحصول عىل سعايته . وهذا بغض النظر عام إذا كان بالغا        

   1048سن الرشد أم قارصا.

فق و  وإذا توفرت هذه الرشوط فإن الساعية أو الساعي يرفع دعواه إىل محكمة "قضاء األرسة" املختصة مكانيا ونوعيا        

 من قانون املسطرة املدنية. 32و 31الرشوط العادية لتقييد الدعوى كام هي  محددة بالفصلني 

 اإلثبات والحكم يف دعوى الكد والسعاية :املطلب الثاين

إذا توفرت يف دعوى الكد والسعاية الرشوط السابقة فإنه يكون عىل عاتق الساعي إثبات سعايته )فقرة أوىل ( 

 كم تختلف طبيعته حسب محاكم اململكة )فقرة الثانية (ليقيض القضاء بح

 االثبات يف دعوى اوالسعاية : الفقرة األوىل

 

مــن مدونة األرسة التي جاء فيها "إذا مل يكن  49إن اإلثبات يف دعوى الكد والسعاية تحدده الفقرة الثانية من املادة         

 هناك اتفاق فريجع للقواعد العامة لإلثبات مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجني وما قدمه من مجهودات و ما تحمله مــــن

 أعباء لتنمية أموال أرسته".

واملالحظ أن املرشع وإن أخضع اإلثبات يف هذه الدعوى للقواعد العامة يف اإلثبات فإنه جعله مرتبطة بعنارص عمل 

كل واحد من الزوجني ومجهوده املساهم به يف تنمية أموال أرسته.وعليه تثبت هذه الدعوى بواسطة ورقة رسمية أو عرفية 

 د الزواج.معدة سلفا يف إطار تدبري األموال املكتسبة بع

حيث جرت العادة باعتامدها من طرق السعاة .وذلك باإلدالء بلفيف عديل  ،كام تثبت الدعوى عن طريق الشهادة 

أو بإحضار الشهود واالستامع إليهم من طرف املحكمة التي يبقى لها كامل السلطة التقديرية لألخذ بشهادتهم من عدمها.   

 الذي جاء فيه :1049ويف هذا الصدد ورد حكم املحكمة االبتدائية بتارودانت 

كمة وللتأكد من كد الزوجة وسعايتها وما قد تكون قد قدمته من مجهودات وأموال  ومساهمة يف تنمية ثروة "وحيث إن املح

املدعى عليه  التي تكونت خالل الحياة الزوجية، فإنها أمرت بإجراء البحث، والذي اتضح من خالل محرض البحث املنجز 

                                                           

 مع احترام الشروط المنصوص عليها في مدونة األسرة في باب تقاضي القاصر -1048

 

 حكم غير منشور. - 1049
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القرابة والعداوة وأدائهم اليمني القانونية، أن املدعية كانت تساعد  أن جميع الشهود قد أجمعوا بعد نفيهم  30/09/2013بتاريخ 

زوجها يف محل عمله وان دورها اقترص عىل تنظيف املحل واستقبال الزبناء أي أنها مل تكن ترشف عىل النشاط الخاص 

 بصناعة األسنان  املمتهن من طرف املدعى عليه .

لت بها املدعية  ،  وخاصة الشهادة العدلية املشار إىل مراجعها أعاله تبني وحيث إن املحكمة ملا ناقشت الحجج التي استد 

 لها  أن ترصيحات الشهود املضمنة بها تناقض ترصيحات املدعية أمام املحكمة بخصوص مدة كدها  وسعايتها ، حيث إن

 

نعقدة ة  رصحت بجلسة البحث املشهادة الشهود أكدت أن املدعية ساعدت زوجها طيلة مدة سبعة عرش سنة والحال أن املدعي 

 وهو ما يجعل أقوالها تناقض حجتها. 2010أنها  مل تشتغل  مع املدعى عليه إال ابتداء  من شهر يوليوز  15/07/2010بتاريخ 

ة أنها ناتجة عن كد الزوجة وسعايتها إىل جانب بعل فيها، املدعى األمالك ─ نصف ─وحيث  إن مناط  استحقاق نصيب 

 الزوج خالل فرتة استمرار العالقة الزوجية، يقتضــي إثبـــات كــون الزوجة عاملة، أي  أن لها عمل محدد ومعروف 

 ومنتج، وأنها بعملها قد ساهمت بشكل غري مبارش يف إمناء ثروة الزوج وهو ما مل يتم إثباته من طرف املدعية .

انه واستنادا اىل ما سلف يكون املجهود االضايف الذي بذلته املدعية  املحدد يف تنظيف املحل واستقبال الزبناء  وحيث

مجهودا بسيطا ال يجعلها رشيكة يف الرثوة التي ميتلكها املدعى عليه  واملحددة يف العقارات املشار اليها اعاله خاصة وانها 

ا بشكل فعال يف تنمية وازدهار ثروة املدعى عليه، إذ أن املدعي مطالب بالبينة، مام مل تدل بأي حجة قانونية تفيد مساهمته

 يكون معه الطلب غري مؤسس ويتعني الترصيح برفضه".

وإىل جانب الشهادة ينترش أيضا إثبات هذه الدعوى بواسطة اليمني .وهو ما يستشف من قرار محكمة االستئناف 

عامال لألصل املشار إليه بخصوص الذمة املالية فإن املحكمة وجهت اليمني للمستأنف الذي ورد فيه "وحيث إنه إ  1050بأكادي

 عليه وقد أداها ..... وأقسم بالله العظيم عىل أن املنزل اشرتاه مباله الخاص،ومل تساهم فيه الطاعنة بأي مبلغ"

 وإثبات الدعوى املذكورة باإلقرار يثبت متى اعرتف املدعى عليه مبساهمة        

 

الساعي من املستفاد من سعايته. وملا كان هذا األمر ناذر الوقوع من الناحية العملية، فإنه ميكن استنتاج اإلقرار من 

الذي جاء فيه:"وحيث إن 1051ترصيحات املدعى عليه أمام القايض ويف هذا صدر حكم املحكمة اإلبتدائية بالدار البيضاء

خمسة وعرشون ألف درهم من مداخيل اقتناء هذا العقار... وحيث إن أقوى من املدعى عليه أقر بتوصله من املدعية مببلغ 

 يؤخذ به املرء إقراره عىل نفسه".

ثم أخريا هناك القرائن التي غالبا ماال يلجأ إليها إال عند انعدام وسائل اإلثبات السابقة،بحيث يقيّم قايض األرسة عمل       

تحمل الزوج أداء قرض بنيك القتناء عقار يف اسم  1052اعتربت محكمة النقض كل واحد من الزوجني اعتامدا عليها، وقد

                                                           

 . غير منشور 171/05في الملف عدد  2005دجنبر 20بتارةخ  1206قرار رقم  - 1050

 ،غير منشور2008أكتوبر 09بتارةخ  6236حكم رقم  - 1051

.منشور بنشرة قرارات المللس األعلى المتخصصة/غرفة األحوال 28/2/1/2007في الملف عدد  2008دجنبر  03بتارةخ  566قرار عدد - 1052

 و ماةليها 5_ص 2010السنة  -مطبعة األمنية الرباط - 2سلسلة  -يء الرابعالل -الشخصية والميراث
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زوجته قرينة لصالح الزوج الساعي من أجل مطالبة الزوجة املدعى عليها يف حقه يف السعاية.جاء يف القرار:"حيث صح ما 

رسة تنص عىل أنه إذا مل يكن هناك من مدونة األ  49عابه الطاعن عىل القرار املطعون فيه ذلك أن الفقرة األخرية من املادة 

اتفاق فريجع للقواعد العامة لإلثبات،مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجني وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء 

لتنمية أموال األرسة.         والثابت من أوراق امللف أن الطاعن أدىل بنسخة من عقد رشاء شقة يف اسم املطلوبة مؤرخ يف 

درهم  185.000ورد يف الفصل التاسع منه اتفاق الطاعن واملطلوبة عىل أدائه باقي مثن رشاء هذه الشقة البالغ  09/09/1987

 65.000بواسطة قرض اقرتضته الطاعن شخصيا من مرصف املغرب بعدما قدمت املطلوبة مقابل هذا الرشاء تسبيق قدره 

لصادرة عن مرصف املغرب والتي تثبت اإلقتطاعات الشهرية من حسابه ا 06/01/1988درهم،كام أدىل بالوثيقة املؤرخة يف 

 املفتوح للعارض،ومبجموعة من الكشوفات الحسابية تثبت اإلقتطاعات

درهم شهريا واملتعلقة بتسديد باقي مثن  8.101.39الشهرية من حسابه املفتوح لدى البنك املغريب للتجارة والصناعة والبالغة

درهام بعدما أدت املطلوبة تسبيقا ماليا لرشاء هذه  145.750البالغة  3184/33ات الرسم العقاري عدد رشاء األرض العارية ذ

املدىل بها يف  15/02/2006درهم،كام أن املطلوبة نفسها أقرت يف مذكرتها املؤرخة يف  31.000األرض منحرصا يف مبلغ 

رين والتي يزعم بأنه ساهم بها يف اقتناء العقارين املذكو  بأن القروض البنكية التي يتمسك بها الطاعن 20/02/2006جلسة 

كانت تؤديها من مالها الخاص وأن دور الطاعن كان ينحرص يف استعامل حسابه البنيك ال غري. واملحكمة ملا عللت قرارها 

سمه ال ابأن ما متسك به الطاعن من أداء ديون يف شكل أقساط القتناء قطعة أرضية وشقة بواسطة حساب بنيك يف 

ينهض حجة كافية للقول بأن هناك اتفاق لتدبري األموال بينهام،أو أنه قدم مجهودا أو تحمل عبئا لتنمية أموال األرسة،دون 

أن تقوم بإجراء بحث أو إجراء خربة للتحقق مام إذا كانت املبالغ املالية التي كانت تقتطع من حساب الطاعن قد ساهمت 

أم ال،وفيام إذا كان قد اسرتجع هذه األموال من قبل املطلوبة وإذ هي مل تفعل تكون قد خرقت  فعال يف تنمية أموال األرسة

 من مدونة األرسة وعرضت بذلك قرارها للنقض". 49مقتضيات املادة 

 طبيعة الحكم يف الكد والسعاية: الفقرة الثانية

ولكل سنده يف ذلك .  العيني للمطالب بسعايته.اختلفت محاكم املوضوع ما بني الحكم بالتعويض املادي والتعويض 

: " لكن أهل فاس خالفوهم   1053فاملحاكم التي حكمت  بالتعويض املادي للساعي اعتمدت عىل نوازل سيدي املهدي الوزاين

قرار القايض  1054يف هذه القسمة وقالوا إمنا يحكم لهم باألجرة، يعني من الرتكة ال من الزرع "وقد أيدت محكمة النقض

 ملقيم بتالوين الذي قىض باستحقاق الساعية لحظها املقدر نقدا.ا

                                                           

 276ص  –تحفة أكياس الناس بشرح عمليات فاس  -أبو عيسى المهدي الوزاني - 1053

 .160ص -ج.الثاني-نظام الكد والسعاةة  -. أورده  الحسين الملكي140في الملف عدد  1979دجنبر  19بتارةخ  545قرار رقم  - 1054
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" هي رشيكة مع زوجها : 1055أمام املحاكم التي قضت بالتعويض العيني فأخذت بفتوى سيدي محمد بن عرضون 

 وتستحقجاء فيه :" بأن املطلوبة ساهمت يف ثروة زوجها  1056وأوالدها بقدر خدمتها" وهذا ما أيدته محكمة النقض يف قراراها 

عن كدها وسعايتها هذا جزء من ثروته والذي حددته بالثلث، تكون قد استعملت سلطتها يف تقدير الحجج وبنتها عىل 

 املعطيات السالف ذكرها وطبقت مقتضيات املادة املحتج بها تطبيقا سليام،وجاء بذلك قرارها سليم التعليل"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 509ص  –الليء الرابع –النوازل اللدةدة الكبرى  –أنظر : المهدي الوزاني  - 1055

 

 .غير منشور62/2006في الملف عدد  26/09/2009بتارةخ  479قرار رقم  - 1056
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للملك الغابوي القضاء في التعرضات على مسطرة التحديد اإلداري  اختصاص    

 

 

 والمقاولات الأعمال قانون في الدکتوراه سلک في باحث
 

من أبرز األمالك العقارية ببالدنا وأكرثها أهمية نظرا للدور الذي يلعبه سواء من الناحية االقتصادية  1057يعد امللك الغابوي

، هادفا من خالله إىل صيانة وتحصني هذا امللك 1058أو االجتامعية أو البيئية، لذلك أخصه املرشع املغريب بنظام حاميئ

 .1059الغابوي الذي  يعود يف جزئه األكرب إىل ملكية الدولة

                                                           
بالظهير المتعلق بالمحافظة على الغابات وإستغاللها كما وقع تغييره وتتميمه والسيما  1917أكتوبر  10الظهير الشرةف الصادر في  -1057

 ومابعدها.. 901ص:  235، اللرةدة الرسمية عدد 1959أبرةل  17الشرةف بتارةخ 

 راجع في هذا الشأن:  -1058

ة يالمصطفى أوسالم، الحماةة القانونية للملك الغابوي،  رسالة لنيل دبلوم الماستر  "المهن القضائية والقانونية" ، كلية العلوم القانون

 .2011\2012معة محمد الخامس السوةسي الرباط، السنة اللامعية واالقتصادةة واالجتماعية جا

قتصادةة االأحمد بنطالبة، الحماةة اللنائية للغابة المغربية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون وحدة القانون المدني، كلية العلوم القانونية و -

 .2011\2010سنة اللامعية عين الشق، الدار البيضاء، ال -واالجتماعية، جامعة الحسن الثاني

شعبان  7حدد المشرع المغربي األموال العامة أو ما ةسمى باألمالك العامة بمقتضى الفصل األول من الظهير الشرةف المؤرخ في  -1059

 .1919أكتوبر  29والذي تم تغييره وتتميمه بالظهير الشرةف الصادر في  1914الموافق لفاتح ةوليوز  1332

 الك العمومية األمالك اآلتي:وتدخل في عدد األم 

 أوال: شاطئ البحر الذي ةمتد إلى الحد األقصى من البحر عند إلرتفاعه من منطقة مساحتها ستة أمتار تقاس من الحد المذكور؛ 

 ثانيا: األخللة والمراسيواألمون وملحقاتها؛

 مال المعدة لإلضاءة واإلنذار بالمخاطر في الشواطئ وملحقاتها؛ثالثا: المنارات والفنارات والعالمات التي توضع لإلنذار بالخطر وكافة األع

 رابعا: ملاري المياه مهما كان نوعها مع منابعها؛

 خامسا: األبار المعروفة باألرتوازةة والتي ةفلر منها الماء وأةضا األبار والموارد العمومية؛

 سادسا: البحيرات الكبيرة والصغيرة والمستنقعات والسباخ؛

 الترع التي تسير فيها المراكب والتي تستعمل للري أو التي تحقق وتعتبر أشغاال عمومية؛سابعا: 

ت اثامنا: الحواجي والسدود والقنوات وأشغال التقنية وغيرها مما ةحدث بصفة أشغال عمومية، وذلك لوقاةة األراضي من فيضان المياه أو لحاج

 المدن واستخدام قوة الماء؛

 والسبل والسكك الحدةدةة واللسور وعلى العموم طرق المواصالت أةا كان نوعها التي ةستخدمها العموم؛  تاسعا: الطرق واألزقة

 عاشرا: األسالك التلغرافية والتلفونية واألبنية الحدةدةة المعدة للتلغراف الالسلكي؛

 وتوابعها...؛حادي عشر: كل االستحكامات والتحصينات المتعلقة بالمواقع الحربية والمراكي العسكرةة 

 وعلى العموم كل األراضي واألعمال التي الةمكن لألفراد أن ةتملكونها ألنها مشاعة"
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إىل العديد من اآلليات  1060ولتعزيز الدور الذي يقوم به امللك الغابوي والرفع من قيمة مساهمته يف التنمية، تلجأ اإلدارة

القانونية بغية تصفية وضعيتها، حيث نجد إىل جانب مسطرة التحفيظ العقاري يف إطار املسطرة العادية للتحفيظ، مسطرة 

التحديد اإلداري والتي تهدف إىل ضبط وتثبيت الوضعية املادية والقانونية للعقارات بشكل ال يقبل املنازعة، أي تطهريها من 

 اءات واملنازعات التي مل تقدم بطريقة نظامية خالل مسطرة التحديد اإلداري.جميع االدع

وتجدر اإلشارة إىل أنه يراد مبسطرة التحديد اإلداري للملك الغابوي مجموع اإلجراءات التي تقوم بها اإلدارة بهدف 

ك الغابوية، وهو إجراء أويل ضبط حدود ومساحات عقار معني وإدراجه بشكل نهايئ وغري قابل للنزاع يف دائرة األمال

 لتحفيظه.

وتستهل مسطرة التحديد لزوما مبرسوم معلن عن بداية أشغال التحديد اإلداري، وتنتهي مبرسوم آخر معلن عن  

املصادقة عىل العمليات التي تم إجراءها، وقد تتخللها تعرضات تكتيس وضعية خاصة، حيث تخضع لشكليات مختلفة عن 

 لتعرضات يف إطار مسطرة التحفيظ العقاري العادية.تلك التي تخضع لها ا

والبد من اإلشارة إىل أن مسطرة التحديد اإلداري يف األصل مسطرة إدارية، إال أنه قد تصل إىل مرحلة قضائية يف 

حالة عدم التوصل إىل اتفاق يريض األطراف بشكل توافقي يف شأن التعرضات املثارة، حيث أن املحافظ عىل األمالك 

 .1061عقارية له سلطة إحالة امللف عىل املحكمة املختصة للفصل بني املتعرضني والجهة طالبة التحديد اإلداريال

هذا ويعد التعرض هو وسيلة ملنازعة إدارة املياه والغابات يف مرشوعها الرامي إىل التحديد اإلداري للملك الغابوي، وال      

كل سواء برفعه من طرف طالبه أو بقبوله إياه أو بإلغائه أو بالبت فيه قضائيا بش ميكن رسم حدود العقار إال بعد إنهاء التعرض

نهايئ، ويرتتب عيل التعرض وقف إجراءات التحديد، ولذلك يخضعه القانون لعدة رشوط وآجال يتعني احرتامها، كام أن 

 شكلياته حسب كل حالة عىل حدة.

دم ملسطرة التحديد اإلداري للملك الغابوي ال يسعه إال أن يسجل ق ونشري إىل أن املتأمل يف اإلطار القانوين املنظم

هذه النصوص القانونية وتعقيد اإلجراءات والشكليات التي تتطلبها هذه املسطرة والغموض الذي يلف الجهة القضائية 

إلداري؟ وكيف حديد امسطرة التمجال التعرضات عىل املختصة للبت يف منازعات التحديد اإلداري، فام هو دور القضاء يف 

 تبت الجهة املختصة يف هذه التعرضات املقدمة ضد مسطرة التحديد اإلداري؟

يف ملف التعرضات إذا ما وجدت وقدمت بطريقة نظامية هي املحكمة االبتدائية  للبتمن املعلوم أن الجهة املختصة   

تعرضات املقدمة إليها، تكون مقيدة برضورة احرتام هذه املحكمة يف ال تبت، وحني 1062التابع لها موقع العقار املتنازع فيه

بعض القواعد العامة التي تحكم البت يف التعرض يف إطار قضايا التحفيظ العقاري بشكل عام إىل جانب بعض 

                                                           

 السلطة الحكومية المكلفة بالفالحة والصيد البحري والتنمية القروةة والمياه والغابات. -1060 

 نياعات ال ةمكن فصلها إال بتدخل المحاكم.إن التحدةدات اإلدارةة تتسبب في غالب األحيان في تعرضات وةنشأ عن هذه التعرضات  -1061

 الموجهة إلى عمال األقاليم. 1963أبرةل  15الصادرة من وزةر الداخلية في  937دةباجة الدورةة رقم  -

 .30إلى  27أحكام قانون المسطرة المدنية والسيما الفصول من -1062 
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)أوال(، غري أن أمر البت يف نزاعات عملية  1916يناير  3الخصوصيات التي تفرضها فلسفة الظهري الرشيف الصادر يف 

اإلداري بشكل عام ال يرجع فقط للمحكمة االبتدائية التابع لها موقع العقار موضوع النزاع، بل قد يعرض عىل أنظار التحديد 

 القضاء اإلداري للبت يف رشعية مسطرة التحديد اإلداري للملك الغابوي )ثانيا(.

 أوال: اختصاص املحكمة العادية يف نزاعات مسطرة التحديد اإلداري

التحديد اإلداري يف مرحلتها اإلدارية نظرا لعدم وجود تعرضات أو لوجودها ولكن قدمت بطريقة غري قد تنتهي مسطرة 

، ومقابل هذه 19161063يناير  3نظامية دون احرتام اآلجال والشكليات املنصوص عليها يف الظهري الرشيف الصادر يف 

القضاء  ة الشكليات، فهنا يبقى إحالة النزاع عىل أنظارالوضعية قد نتواجد أمام احتامل تقديم تعرضات باحرتام اآلجال ومراعا

 .1064للفصل بني األطراف املعنية

ومن املعلوم أن البت يف التعرضات عىل مسطرة التحديد اإلداري، يتم عىل غرار ما هو معمول به يف قضايا التحفيظ 

 دائرة تي يقع العقار موضوع التزاع يفالعقاري، أي أن املحكمة املختصة للبت يف التعرضات هي املحكمة االبتدائية ال

 نفوذها.

فاالختصاص املحيل ال يثري أي إشكال ذلك أن املحافظ هو الذي يبعث طلبات التعرض املقدمة يف شكل مطلب 

التحفيظ إىل املحكمة، بيد أن املتعرض يلزم بتعيني محل املخابرة معه بدائرة املحافظة إذا كان يقطن خارجها، فبحسب 

من ق. م. م فإن اختصاص النظر يف القضايا العقارية يكون ملحكمة موقع العقار املتنازع حوله، هذه املنازعات  28الفصل 

 ميكن أن تقع إما يف إطار دعاوى االستحقاق أو دعاوى الحيازة.

ن عوكام سبقت اإلشارة فاملحكمة وهي تنظر يف نزاعات التحديد اإلداري تبت فيها عىل غرار النزاعات الناشئة 

( و تبث يف مدى 14.07من ظ. ت. ع )املغري واملتمم بقانون  37تفصل يف التعرضات والتي حددها الفصل  حيثالتحفيظ، 

وجود الحق املدعي به من قبل املتعرضني، ونوعه ومحتواه ومداه، وتحيل األطراف عىل املحافظ قصد العمل بقرارها واملحافظ 

رفضه كال أو بعضا، إذ يتعني عىل املحكمة أال تتجاوز اختصاصها عند البت يف له وحده الحق يف قبول طلب التحفيظ أو 

التعرضات، فاملحكمة ملزمة بالتقييد يف حكمها مبجال التعرض، ويف حدود الحق املدعي به، فتفصل يف الحق العيني 

عرض بحقوق العرتاف للمتاملتعرض عليه، وتفصل يف حدود نطاق مطلب التحديد اإلداري، فال ميكن أن ينتج عن الحكم ا

 خارج نطاق التحديد اإلداري، ولو كانت هناك أدلة تتمثل يف رسوم تؤيدها.

ومن املستقر عليه كذلك عىل مستوى االجتهاد القضايئ هو أن املحكمة تبث فقط بني املتعرض وطالب التحفيظ وال 

 تبت بني املتعرضني.

                                                           
 التحدةد اإلداري.األمر هنا عادة ما ةنتهي بإصدار مرسوم المصادقة على أعمال  -1063

 .109، ص 1997سنة  19محمد بالل، اختصاص المحاكم في مادة المنازعات الغابوةة، المللة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، عدد -1064
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أن "املحكمة املصدرة للقرار املطعون فيه ملا  18/3/2014بتاريخ  وتطبيقا لذلك فقد جاء يف قرار ملحكمة النقض صادر

قضت بإلغاء الحكم املستأنف الذي قد يبث يف حقوق متعرض ضد متعرض وهو أمر يخرج عن اختصاص قضاء التحفيظ.. 

اقشة ما نوأن وسيلة النقض ال تتضمن أي نهي عن القرار فيام قىض به لفائدتها تجاه طالب التحفيظ إذ اقترصت عىل م

من قانون التحفيظ العقاري  37قىض به القرار لفائدة إدارة املياه والغابات التي تعترب متعرضة بدورها وأنه مبقتىض الفصل 

فإن محكمة التحفيظ تبث يف وجود الحق املدعى به من قبل املتعرضني ونوعه ومحتواه ومداه تجاه مطلب التحفيظ وال 

 .1065 مام تبقى معه الوسيلة عىل غري أساس"تقيض يف املنازعة بني املتعرضني

طرة التعرض عىل مس أيلكن اإلشكال الذي يطرح يف هذا الصدد هو كيفية يتم البت يف التعرضات املزدوجة، 

 ؟. من جهة أخرى، وتعرض عىل هذا املطلب التأكيدي  من جهةالتحديد اإلداري مدعم مبطلب تحفيظ تأكيدي 

امئا د ليستإلشكاالت خاصة إذ علام أن مسطرة التحفيظ العقاري بشكل عام هذه الوضعية تثري مجموعة من ا

بالبساطة التي يتعرض فيها شخص واحد عىل مطلب التحفيظ العقاري، بل قد يظهر مجموعة من املتعرضني يدعي كل 

نظرا لكونها  اإلداريواحد منهم حقا عىل العقار املطلوب تحفيظه والذين يزيدون كرثة كلام تعلق األمر مبسطرة التحديد 

تشمل مساحات شاسعة، وبالتايل فعدم فصل املحكمة بني املتعرضني تدفعهم إىل الرجوع إليها مرة أخرى سواء حكمت 

 اليشء الذي يؤدي إىل متديد وطول املسطرة. 1066بصحة تعرضني أو أكرث، أو حكمت بصحة تعرض أحدهم فقط

عىل املرشع املغريب يف أي فرصة ستتاح له أن ينظر لجوهر املشكل، ، أنه 1067لذلك ينادي األستاذ عبد العايل الدقوقي

 ويسمح بالتايل للقضاء البت يف النزاع يف شموليته بني املتعرضني وطالب التحفيظ من جهة وبني املتعرضني فيام بينهم من

 جهة أخرى.

فيها املحافظني عند إحالة ملف  ارتباطا باإلشكالية املشار إليها أعاله، حث 1068وقد صدرت دورية عن املحافظ العام

 التعرضات عىل التحديد اإلداري عىل أنظار املحكمة أن يثري انتباه هذه األخرية إىل ما ييل:

 البت بداية يف تعرضات طالبي التحفيظ يف مواجهة الجهة طالبة التحديد اإلداري.

                                                           
 )غير منشور( 341/1/8/2013، ملف مدني عدد 18/03/2014صادر بتارةخ  114قرار عدد  -1065

"محكمة النقض حاليا" أن "كل تعرض على  مطلب التحفيظ ةشكل  دعوى مستقلة من طرف صاحبه كما جاء في قرار آخر للمللس األعلى  -

 عن باقي التعرضات األخرى المسللة على نفس المطالب تلاه طالب التحفيظ..."

 .141، ص 2013نونبر  23منشور بمللة اإلشعاع عدد  405/01/98، ملف مدني عدد 14/01/1998مؤرخ في   6124قرار عدد  -

عادل العشابي، مدى فعالية المرحلة القضائية لمسطرة التحفيظ العقاري في تحقيق العدالة وتشليع االستثمار مللة االمالك، العدد  -1066

 .173، ص 2006األول، سنة 

مللة االمالك  14.07عبد العالي الدقوقي، المسطرة القضائية للتحفيظ العقاري بين القانون الحالي ومشروع قانون التحفيظ العقاري  -1067

 183دون ذكر السنة ص  5ـ4عدد ميدوج 

 بشأن التعرضات ضد مطالب التحفيظ التأكيدةة للتعرضات المقدمة ضد مساطر التحدةد اإلداري. 2008دجنبر  8بتارةخ  3810دورةة عدد  -1068
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االحتاملني  بي التحفيظ وذلك بناء عىل أحدعىل ضوء مآل هذه التعرضات أعاله يتم البت يف التعرضات املقدمة ضد طال

 التاليني:

إذا قضت املحكمة بعدم صحة تعرض طالب التحفيظ ضد مسطرة التحديد اإلداري، هنا ينتهي نظر املحكمة عند هذا 

 الحد وال تلتفت إىل باقي التعرضات لكونها موجهة ضد طالب التحفيظ دون غريه.

تحفيظ التأكيدي ضد التحديد اإلداري هنا تنظر املحكمة طبقا ملقتضيات أما يف حالة الحكم بصحة تعرض طالب ال

 ظهري التحفيظ العقاري.

واإلشكال الثاين؛ الذي يثار يف هذا الصدد هو الطرف املكلف باإلثبات وهو اإلشكال الذي متت دراسته يف الفقرة 

البة القضايئ املغريب جعل جهة طالبة التحديد اإلداري هي طالثانية من املطلب السابق، وما تجب اإلشارة إليه هنا أن العمل 

التحفيظ، وبالتايل فقد سوى بني مسطرة التحديد اإلداري ومسطرة التحفيظ العقاري عىل مستوى مراكز االطراف عىل 

 .1069األقل.

وم ربى التي يق؛ بالقول أن هذا التوجه متاميش مع الفلسفة الك1070وهو التوجه الذي ذهب إليه األستاذ محمود شوراق

عليها هذا الظهري محل الدراسة والهادفة إىل نقل عبء اإلثبات عىل  املتعرض، ال سيام إذا علمنا أن لجوء الجهة طالبة 

التحديد اإلداري لهذه املسطرة يكون عند إحساسها بأن موقعها سيكون ضعيفا أمام املحكمة املختصة لعدم توفرها عىل 

 لكية.سندات وحجج كافية إلثبات امل

، يقتيض إعادة النظر خاصة إذا كان املتعرض حائزا، ألن املتعرض هنا ملزم بتقديم مطلب 1071وهذا التوجه حسب البعض

التحفيظ وإدالئه بالحجج املؤيدة له، وهو ما ال يتأىت له دامئا بالرغم من كونه حائزا للعقار ويترصف فيه حسب املدة والرشوط 

تطبيق قواعد الفقه اإلسالمي التي تفرتض امللكية لصالح من بيده الحيازة، وإن من ينازع املعتربة رشعا، وبالتايل يجب 

 الحائز يف ذلك يكون مدعيا لغري األصل والعرف مام يجعل عبء اإلثبات يقع عليه.

                                                           
حيث أن النياع في النازلة ةتعلق أساسا بتعرض وهو األمر الذي ذهب إليه أحد قرارات المللس األعلى "محكمة النقض حاليا" جاء فيه: "...  -1069

المطلوب على مسطرة التحدةد اإلداري لعقار النياع المقام من طرف الطاعنة مما ةلعلها في مركي المدعى عليها، وأن تقدةم مطلب التحفيظ 

، وبالتالي فهو 18/02/1924هير من ظ 6من طرف المطلوب في النقض إنما هو شرط قبول تعرضه على التحدةد المشار إليه طبقا للفصل 

ما مالمدعي الذي ةقع عليه إثبات تعرضه األمر الذي ةعتبر معه القرار بتعليله أعاله قد قلب عبء اإلثبات فلاء بذلك عدةم االساس القانوني 

 عرضه بالتالي للنقص واإلبطال"

، ص 2011سلسلة االجتهاد القضائي العدد الثاني، سنة منشور  4597/1/1/2006، ملف مدني عدد 03/09/2008مؤرخ في  2959قرار عدد  -

281. 

 .30، ص 2007محمود شوراق، تدبير اللماعات الحضرةة والقروةة في ضوء الميثاق اللماعي اللدةد دون ذكر المطبعة، الطبعة االولى  -1070

 .108، ص 2010ل، سنة مومن محمد، معيقات االستثمار في أراضي اللموع، مللة الحقوق المغربية اإلصدار األو -1071
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دعي هذا التوجه أكده املجلس األعىل )محكمة النقض حاليا( حينام قىض بأن "... مبدأ اعتبار املتعرض يف وضعية امل

 .1072ال يطبق عندما يكون هذا األخري هو الحائز لعقار النزاع، إذ ال ميكن أن يطلب شخص شيئا وهو يف يده..."

وعىل ضوء كل ما سبق تقوم املحكمة برتجيح الحجج وتقيض ملن كانت حجيته أقوى من الطرف اآلخر، فإذا مل تساير 

ساس ما قررته املحكمة املختصة، وإذا قضت املحكمة لفائدة املحكمة اإلدارة يف مطلبها يتم إنجاز محرض ملحق عىل أ 

اإلدارة طالبة التحديد، يطلب من السلطة العليا )رئيس الحكومة حاليا( املصادقة عىل محرض التحديد، وذلك بناء عىل شهادة 

 عقارية تثبت بأن كل التعرضات املقدمة ضد عملية التحديد قد تم رفعها بأمر من املحكمة.

رح التساؤل عن إمكانية الطعن باإللغاء يف القرارات املتعلقة بعملية التحديد اإلداري املتسمة بالشطط وهنا يط

 باستعامل السلطة؟.

 ثانيا: اختصاص املحكمة اإلدارية يف نزاعات التحديد اإلداري

ارية، من التعسف لكية العقأسايس يف مراقبة مرشوعية القرارات اإلدارية املتعلقة بحامية امليقوم القضاء اإلداري بدور 

 .1073والتسلط يف استعامل السلطة والتي من شأنها املساس باملرشوعية 

املحدث مبوجبه املحاكم  41\90ومن أجل حامية حقوق األفراد من هذه القرارات التعسفية جاء املرشع بقانون رقم 

نون عىل أنه "تختص املحاكم اإلدارية مع مراعاة ، حيث جاء يف الفقرة األوىل، من املادة الثامنة من هذا القا1074اإلدارية

 من هذا القانون بالبت ابتدائيا يف طلبات إلغاء قرارات السلطة اإلدارية بسبب تجاوز السلطة..."  11و  9أحكام املادتني 

إللغاء بسبب اواستثناء ملا جاءت به املادة السالفة الذكر تظل محكمة النقض مختصة بالبت ابتدائيا وانتهائيا يف طلبات 

تجاوز السلطة، وخاصة ما يتعلق بقرارات السلطة اإلدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة االختصاص املحيل للمحكمة 

أو القرارات التنظيمية والفردية الصادرة عن رئيس الحكومة وهكذا جاء يف قرار صادر عن املجلس األعىل  1075اإلدارية

"ما دام طلب الدعوى يهدف إىل إلغاء التحديد اإلداري بسبب عدم تقيد إدارة  2011ارس م 24)محكمة النقض حاليا( بتاريخ 

                                                           
، ص 2010، منشور بمللة القضاء المدني العدد االول سنة 4489/1/1/2006ملف مدني عدد  31/10/2007صادر بتارةخ  3572قرار عدد  -1072

109. 

د لة محاكمة العدعبد السالم نعناعي، الحماةة القانونية والقضائية ألراضي اللموع بين القضاء اإلداري وفقه وقضاء التحفيظ العقاري، مل -1073

 .76، ص 2010السابع والثامن، سنة 

المحدث بموجبه المحاكم  90.01( بتنفيذ قانون رقم 1993سبتمبر  10) 1414ربيع األول  22صادر في  225/91/1ظهير شرةف رقم  -1074

 .2168، ص 03/11/1993الصادر بتارةخ  4227اإلدارةة المنشور باللرةدة الرسمية عدد 

على ما ةلي: "استثناء من أحكام المادة السابقة ةظل المللس األعلى مختصا بالبت ابتدائيا وانتهائيا في  41.09من قانون  9تنص المادة  -1075

 طلبات اإللغاء بسبب تلاوز السلطة المتعلقة ب: 

 القرارات التنظيمية والفردةة الصادرة عن الوزةر األول )رئيس الحكومة حاليا(.

 لتي ةتعدى نطاق تنفيذها دائرة الختصاص المحلي للمحكمة اإلدارةة".قرارات السلطات اإلدارةة ا
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املياه والغابات باإلجراءات املسطرية املتبعة التخاذه، وال يهدف إىل الطعن يف مرسوم صادر عن الوزير األول، فإن املحكمة 

 .1076اإلدارية تكون هي املختصة بالبت يف هذا النوع من النزاعات

ا صار القضاء اإلداري يتمتع بسلطة كبرية يف مراقبة مرشوعية القرارات واألعامل اإلدارية خصوصا مع نص وهكذ

عىل خضوع كل القرارات اإلدارية للطعن باإللغاء أمام القضاء اإلداري دون  118، يف فصله 20151077الدستور فاتح يوليوز 

ام رارات إدارة املياه والغابات وأعاملها تخضع إلمكانية الطعن فيها أماستثناء مع رضورة انعدام الدعوى املوازية، وبالتايل فق

 القضاء اإلداري.

وباعتبار قرار التحديد كام سبقت اإلشارة يصدر بعد القيام ببحث ميداين للتأكد من طبيعة العقار، وكذا حقوق الدولة 

ة، ليصدر املياه و الغابات بتنسيق مع السلطة املحليعليه، ويتم هذا البحث الذي ينرش بالجريدة الرسمية مببادرة من إدارة 

أخريا يف شكل مرسوم وزاري يوافق عىل إجراء التحديد، وال يخرج هذا املرسوم إال بعد أن تحرتم اإلدارة املعنية الرشوط 

ملعروف بها العقار، وال سيام ذكر امللك املراد تحديده واالسم او األسامء ا 1916يناير ، 3الشكلية املنصوص عليها يف ظهري 

 فإن اإلشكال يطرح يف حالة عدم احرتام هذه، موقعه، حدوده، املالكون واملجاورون واالرتفاقات املقررة عليه او ملصلحته

اإلجراءات فهل تكون عملية التحديد باطلة وهل ميكن املطالبة ببطالن تلك العملية حتى يف الحالة التي تصبح فيها عملية 

عىل نرش تاريخ إيداع التقرير بالجريدة الرسمية؟ ويف ظل أن املرشع مل ينص عىل 1078يعد ميض ثالثة أشهرالتحديد نهائية 

 1079جزاء عدم احرتام اإلجراءات الشكلية كاإلعالم واإلشهار املتعلقة بالتحديد، فهل معنى هذا كام قال األستاذ محمد قرصي

 ر يتعلق بإجراءات جوهرية يرتتب عن خرقها البطالن؟إلزامية االحتكام لقاعدة ال بطالن بدون نص، أم أن األم

، فإن ذلك ال ينفي وجود وقائع ونزاعات تدخل 1080بالرغم من محدودية نطاق تدخل القضاء اإلداري يف امليدان الغابوي

امليدان ب يف اختصاصه، كام هو الشأن بالنسبة للطعن ضد القرارات التي ال تراعي املقتضيات الترشيعية والتنظيمية املرتبطة

 الغابوي.

، السابق اإلشارة إليه، والذي  يثري إشكاالت قانونية، منها 1081اإلدارية بالدار البيضاءللمحكمة وهذا ما جاء يف حكم 

تاريخ بداية احتساب أجل الطعن يف القرارات املرتبطة بعملية التحديد اإلداري، هل يتم مبجرد النرش يف الجريدة الرسمية، 

                                                           
 .143، ص 2014سنة  4، منشور بمللة ملفات عقارةة عدد 37/4/1/2011، ملف مدني عدد 2011مارس  24صادر بتارةخ  200قرار عدد  -1076

 5964الدستور، منشور باللرةدة الرسمية عدد  ( بتنفيذ نص2011ةوليوز  29) 1432شعبان  27صادر بتارةخ  91.11.1ظهير شرةف رقم  -1077

 .3600( ص 2011ةوليوز  30) 1432شعبان  28مكرر الصادر بتارةخ 

 بالنسبة لألراضي اللماعية ستة أشهر. -1078

 .95، ص 2010محمد قصري، إشكاالت تطبيق الظهير المنظم ألراضي اللموع مللة الحقوق المغربية اإلصدار األول، سنة  -1079

الم أسحنون، اللرائم الغابوةة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون المنازعات، جامعة موالي إسماعيل كلية العلوم القانونية عبد الس -1080

 . 121، ص 2007/2008واالقتصادةة واالجتماعية بمكناس، السنة اللامعية 

 ثاني، من الفصل األول.انظر هذا الحكم ومراجعه في الفقرة الثانية من المطلب الثاني من المبحث ال -1081
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من له مصلحة يف ذلك دون تخصيص وترسي عليه قواعد القرارات الجامعية التنظيمية أم أن ذلك يعترب باعتباره يهم كل 

 مبثابة قرار فردي ال يرتتب آثاره يف مواجهة الغري إال بالتبليغ القانوين أو العلم اليقيني؟

ي يصعب معه عمليا هي آجال سقوط،اليشء الذ 1916يناير  3بالرغم من كون اآلجال املنصوص عليها يف ظهري 

، فإن الحكم املشار إليه 1082مامرسة الدعوى املرتبطة مبسطرة التحديد اإلداري أمام القضاء اإلداري حسب أحد الباحثني

أعاله مل يعتد بتاريخ نرش قرار التحديد اإلداري وقرار املصادقة يف الجريدة الرسمية الحتساب أجل الطعن باإللغاء يف هذه 

 أن اإلدارة مل تحرتم اإلجراءات اإلشهارية األخرى.القرارات، ما  دام 

إن خرق اإلجراءات املسطرية املتعلقة بالتحديد اإلداري يؤدي إىل بطالن عملية التحديد أو عدم مرشوعية القرار 

رة االقايض باملصادقة عىل عملية التحديد بعد نهايتها، خصوصا وأن قرار املصادقة يصدر يف إطار االختصاص املقيد لإلد

 الذي يشرتط فيه رضورة استيفاء التحديد لإلجراءات الشكلية  للمصادقة عليه.

وهكذا ميكن القول أنه بالرغم من أن املرشع مل يحدد الجزاء املرتتب عن عدم احرتام اإلجراءات املنصوص عليها 

ق يف من آثار مسقطة للح قانونا فيام يخص هذه املسطرة من نرش وتعليق وآجال محددة، عىل عكس ما هو منصوص عليه

حالة عدم تقديم تعرضات داخل اآلجال القانونية وأمام الجهات املختصة، فإن ذلك ال مينع الحكم بإلغاء قرار املصادقة عىل 

يناير  3التحديد اإلداري لعدم مرشوعيته يف حالة خرق الضوابط القانونية املنظمة ملسطرته واملنصوص عليها يف ظهري 

19161083. 

أيضا إىل نقطة يف غاية األهمية تتعلق بعدم سلوك الدولة ملسطرة التحديد اإلداري، حيث أن هذا األمر ال ينزع ونشري 

عن امللك الغابوي طابعه الغابوي وفقا  ملا جاء يف قرار حديث ملحكمة النقض املغربية "... وأن عدم تحديد امللك الغابوي ال 

                                                           

رشيد زةان، رشيد زةان "التحدةد اإلداري الدوافع والمنازعات" رسالة لنيل شهادة الماستر القانون الخاص ماستر قانون العقود والعقار  -1082

 .77، ص 2011/2012جامعة محمد األول كلية العلوم القانونية واالقتصادةة واالجتماعية. وجدة السنة اللامعية 

 

: " كل عقار فيه شبهة ملك للمخين الشرةف ةمكن أن تلري فيه أعمال التحيد حسب الشروط 1916ةناةر  3ةنص الفصل األول من ظهير  -1083

 اآلتية ألجل استبانة حقيقته وتعيين حالته الشرعية وذلك بطلب من وزةر الفالحة أو إدراك األمالك". 

( المتعلق بتحدةد األراضي اللماعية على: "إن العقارات المظنون أنها مشتركة 1924فبراةر  18هـ )1342رجب 12ةنص الفصل األول من ظهير  -

 نبين القبائل ةمكن مباشرة تحدةدها بقصد تعيين صورتها أو مشتمالتها من الوجهة المادةة وتقرةر حالتها الشرعية القانونية، وذلك بطلب م

 معها في شأن ماذكر. من المكلف بالوالةة على اللماعات وبعد االستشارة
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يف الحالة  1917دجنرب  10، وإن كان يقيض بعدم تطبيق مقتضيات ظهري 1084"ينزع عن امللك الغابوي وملكية الدولة له

 .1085التي ال يقع العقار داخل التحديد اإلداري للملك الغابوي

وعموما فإن القرارات الصادرة بشأن عملية التحديد اإلداري تكون قابلة للطعن باإللغاء مثلها مثل أي قرار إداري 

 .1086ر الدولة باملفهوم الحديث تقوم عىل أساس املرشوعية وهذا ما أكدته عدة أحكام وقراراتتطبيقا ملبدأ املرشوعية، باعتبا

ختاما ميكن القول عىل أن الحفاظ عىل حقوق األفراد، يقتيض التدخل ترشيعيا وتنظيميا لوضع معايري قصد ضبط 

سد بعة للجامعة الساللية املعنية، وذلك  بالقرائن التي يقرر من خاللها أن العقار ملك من أمالك الدولة أو أرض جامعية تا

 ؛1924فرباير  18والظهري الرشيف بتاريخ   1916يناير  3ثغرات كل من الفصلني األولني لكل من الظهري الرشيف الصادر يف 

ال تدعوا فحسب إىل إبداء  1916يناير  3كام ميكن القول عىل أن املنازعات الناتجة عن التطبيق العميل لظهري 

احات تهم تعديل مقتضيات هذا الظهري، بل حجم هذه املنازعات عىل اختالفها تتطلب إعادة النظر يف هذا الظهري اقرت 

 بشكل شمويل.

                                                           
 غير منشور.  4014|1\1\2016ملف مدني عدد  2018\01\10مؤرخ في 209قرار عدد  -1084

ةناةر  3في نفس السياق أقر المللس األعلى سابقا )محكمة النقض حاليا( ماةلي :"عدم تحدةد الملك الغابوي تحدةدا إدارةا، طبقا لظهير  -

تعتبر كل قطعة أرض توجد بها أشلار  1917\10\10ع للملك الغابوي، وبموجب الفصل من ظهير الةعني بالضرورة أن الملك غير تاب 1916

( أوردته األستاذة مليكة بامي، إثبات 2007\1\1\579في الملف المدني عدد  2008\10\8بتارةخ  3335طبيعية النبت غابة مخينية" ) قرار عدد 

ساهمة في الندوة الوطنية تحت عنوان "األمن العقاري بين القوانين المتقدمة ومتطلبات ملك الدولة واللماعات الساللية والملك الغابوي، م

 .12، ص:2015غشت  31ةوليوز إلى  1من  43التنمية والتحدةث" منشورة بلرةدة مغرب التغيير، العدد 

لم  1924فبراةر  18صل األول من  ظهير وفي نفس اإلتلاه جاء في قرار لمحكمة النقض ةتعلق بأمالك اللماعات الساللية ما ةلي: "الف -

فيها  ماةستليم التحدةد اإلداري إلثبات الملك اللماعي وأن األرض اللماعية التي لم تحدد إدارةا ةمكن إثبات تملكها الطرق القانونية األخرى ب

 وضع اليد والحيازة وهو حال الطاعنة التي أثبتت تملكها وحوزها للمدعى فيه.

الطاعنة على القرار، ذلك أنه إعتبر أن األراضي اللماعية ال ةمكن أن توصف بهذه الصفة إال بمقتضى قرار بتحدةدها اإلداري، حيث صح ما عابته 

، فإن األراضي اللماعية ال ةمكن أن توصف بهذه الصفة إال إذا سلك المتعرض 18/02/1924وذلك حين علل بأنه بالرجوع إلى مقتضيات  ظهير 

داري لألراضي اللماعية وصدر في شأنها قرار تحدةدها اإلداري حتى تصبح محددة إدارةا ومعروفة المساحة والحدود وهو ما مسطرة التحدةد اإل

لم تسلك المتعرضة، واستنادا لما ذكره تبقى حلتها غير كاملة إلثبات تملكها لموضوع النياع في حين أنه ليس في مقتضيات القانون الذي 

أن سلوك الطاعنة مسطرة التحدةد اإلداري ةترتب عنه سماع دعواها، مما كان ةتعين معه على المحكمة مصدرة القرار إعتمده القرار ما ةفيد 

س االمطعون فيه أن تناقش حلة الطاعنة على مقتضاها وترتب على ذلك النتائج القانونية األمر الذي لم تفعله فلاء قرارها غير مرتكي على أس

منشور بمللة  1115/1/1/2006في الملف المدني عدد  2008ماي  23صادر بتارةخ  276قض واإلبطال"قرار عدد قانوني وعرضه بالتالي للن

 .348ص  2010الحقوق المغربية، سلسلة األنظمة والمنازعات العقارةة، اإلصدار األول ةناةر 

 )غير منشور(.، 2009\1\1\1498في الملف المدني عدد  2011\10\25بتارةخ  4649أنظر القرار عدد  -1085

فمثال قضت المحكمة اإلدارةة بالرباط على أنه ".. ومنه فإن ثبوت خلو القرار المطعون فيه من عيوب المشروعية المنسوب إليه ةلعل  -1086

 الطعن ضد هذا القرار غير مرتكي على أساس ومآله الرفض"

يه منير أقندوش، حماةة الملك الغابوي بين النص القانوني ... أشار إل06ـ440في الملف رقم  07/2012ـ13صادر بتارةخ  1048حكم رقم  -

ة، اعيوالواقع العملي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، جامعة محمد األول  كلية العلوم القانونية واالقتصادةة واالجتم

 .86، ص 2014\2013وجدة، السنة اللامعية
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 وتأسيسا عىل ما سبق، ، ميكننا أن نقرتح:

إعادة النظر يف تركيب اللجنة املكلفة بعملية التحديد اإلداري وذلك بإضافة أعضاء جدد يتمتعون بتكوين قانوين  -

يؤهلهم لحل بعض النزاعات التي قد تقع أثناء عملية التحديد اإلداري وذلك للتخفيف من النزاعات املعروضة عىل القضاء 

يف هذا الشأن، يف حينها تغني عن اللجوء إىل القضاء، وهنا نقرتح أن ينضاف للجنة التحديد اإلداري أحد قضاة املنطقة أو 

ري والخرائطية، خاصة أوالئك الذين قضوا فرتة معينة مبهامهم داخل النطاق الجغرايف إطار باملحافظ العقارية واملسح العقا

للمناطق محل التحديد اإلداري، ألن ذلك سيمكنهم من التواصل بشكل جيد مع سكان هذه املناطق نظرا الحتكاكهم 

 املتواصل معهم يف إطار املهام التي يشغلونها.

سواء بالنسبة لألمالك الخاصة للدولة  أو الجامعات الساللية تفاديا لكل خلط متديد اآلجال املعمول بها وتوحيدها  -

أو التباس، كام يجب التنصيص رصاحة عىل إمكانية تقديم التعرض االستثنايئ عىل غرار ما هو معمول به يف ظهري 

 التحفيظ العقاري.

يد عدم منع األشخاص من إبرام مبا يف 1916يناير  3إعادة النظر بشكل شمويل يف الفصل الثالث من ظهري  -

الترصفات، ما دامت امللكية غري ثابتة أو غري ذات حجج قوية تثبت متلك اإلدارة لهذه العقارات، كام يجب إلزام اإلدارة 

بإمتام عملية التحديد اإلداري والسري فيها إىل النهاية وإما العدول عن ذلك مع إعالم ذوي الحقوق املتعرضني بذلك حتى 

 لهم القيام مبا يلزم لحامية ممتلكاتهم واالستفادة منها.يتسنى 

تقرير جزاء بطالن مسطرة التحديد اإلداري يف حالة عدم احرتام الشكليات واإلجراءات املنصوص عليها يف ظهري  -

ما  انب، وجعل صدور مرسوم املصادقة عىل أعامل التحديد اإلداري متوقف عىل احرتام هذه اإلجراءات، إىل ج1916يناير  3

 .1922ماي  24هو منصوص عليه يف الفصل الثاين من ظهري 
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الدولي  القانون  ومقتضيات" كورونا" العالمي  الوباء  

 

 

 محام , وباحث في القانون الدولي 
 

 

 مقدمة عامة:

 ، وهي العدوىCovid-19نتج عن تفيش فريوس "الكورونا" املسمى علميا بالنسخة املطورة الجديدة لوباء األنفلونزا 

 التي اكتشفت ألول مرة مبدينة يوهان الصينية، لتنتقل بعد ذلك إىل معظم دول املعمور.

وفريوس الكورونا هذا، يعد فريوسا معديا، ينترش برسعة فائقة مصيبا الجهاز التنفيس بأرضار بليغة،  قد تصل إىل 

 حد الوفاة لظروف عمرية أوصحية معينة.

ع الرسمي غيربيسوس"، من خالل ما نرش باملوقتيدروسأدهانوم العاملية السيد "وقد عرب املدير العام ملنظمة الصحة 

، عىل مجموعة من التدابري املستعجلة التي يلزم عىل الدول املترضرة اتخاذها، مخاطبا 2020مارس  25للمنظمة بتاريخ: 

 :1087العامل

 ."صباح الخري أو مساء الخري جميعا أينام كنتم

 .فادحة ليس يف مجال الصحة فقط بل يف العديد من مناحي الحياة ائرخس تُحدثما زالت الجائحة 

 ألوملبيةافيوم أمس، اتخذت حكومة اليابان واللجنة األوملبية الدولية قراراً صعباً ولكن حكيامً بتأجيل األلعاب 

 .األوملبية للمعوقني لهذا العام واأللعاب

صحة  اميةحة األوملبية الدولية ملا قدموه من تضحية من أجل وإين أتوجه بالشكر لرئيس الوزراء آيب وأعضاء اللجن

 .واملتفرجني واملسؤولني الرياضيني

 حتفاالًاونحن نتطلع إىل دورة العام القادم من األلعاب األوملبية واأللعاب األوملبية للمعوقني التي نأمل أن تشهد 

 .أكرب وأفضل بإنسانيتنا املشرتكة، وإين أصبو من اآلن للمشاركة فيها

 .من قبل، وسوف نتخطى هذه أيضاً  واألزمات الجائحاتلقد تخطينا الكثري من 

                                                           

-covid-on-briefing-media-the-at-remarks-opening-s-general-director-https://www.who.int/ar/dg/speeches/detail/who 1087

2020-march-25---19 

https://www.who.int/ar/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---25-march-2020
https://www.who.int/ar/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---25-march-2020
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  الذي سندفعه؟ الثمنوالسؤال هو: ما حجم 

 اراتالقر لك يتوقف عىل حياًة، ونعلم أننا سنخرس املزيد. أما كم هو هذا املزيد، فذ  16 000فقد خرسنا حتى اآلن 

 .واإلجراءات التي نتخذها اآلن

 تفيشوترية  طاءإبوقد نفذت العديد من البلدان تدابري غري مسبوقة، بتكلفة اجتامعية واقتصادية باهظة، من أجل 

لبيت ا ، من بينها تعطيل املدارس واملؤسسات التجارية، وإلغاء الفعاليات الرياضية وتوجيه الناس إىل التزام19-كوفيد

 .والحفاظ عىل سالمتهم

 ماواإلجابة تعتمد عىل  .تحاول اآلن تقييم متى وكيف ميكن تخفيف هذه التدابري البلدانونتفهم أن هذه 

 .أثناء تطبيق هذه التدابري التي تعّم جميع سكانها البلدانتفعله 

 .لنُظم الصحيةالضغط عىل احركتهم يساعدان عىل كسب الوقت وتخفيف  وتقييد البيتفمطالبة الناس بالتزام 

  .لن تطفئ سعري األوبئة املندلعة يف البلدان ذاتهاولكن هذه التدابري بحد 

والهدف الحقيقي من هذه اإلجراءات هو التمكني من تنفيذ التدابري الهادفة األكرث دقة التي يلزم تنفيذها لوقف 

 .وإنقاذ األرواح العدوىانتقال 

بتدابري "الحظر الشامل" إىل االستفادة من هذا الوقت ملهاجمة  يسمىما  فرضتونحن نناشد البلدان التي 

 .الفريوس

 .ثانية، والسؤال هو كيف سنستغل هذه الفرصة لفرصة البابفنحن بهذه التدابري قد فتحنا 

 .رئيسية نويص باتخاذها إجراءات ستةهناك 

 لصحية والصحة العامة؛ونرش القوى العاملة يف مجال الرعاية ا وتدريب زيادةأوالً، 

 كل حالة يشتبه يف إصابتها بالعدوى عىل مستوى املجتمع املحيل؛ لتقيصنظام  تطبيقثانياً، 

 والوفرة يف مجال الفحص؛ والقدرات اإلنتاجثالثاً، رفع 

 التي ستُستخدم ملعالجة املرىض وعزلهم وتهيئتها وتجهيزها؛ املرافقرابعاً، تحديد 

 ات واضحة للحجر الصحي عىل املخالطني؛وإجراء خطة وضعخامساً، 

 .والسيطرة عليه 19-األجهزة الحكومية بأكملها عىل كبح تفيش كوفيد تركيز توجيهسادساً، 

 لقيوداوهذه التدابري هي الطريقة األفضل لكبح االنتقال ووقفه حتى ال ينشط الفريوس من جديد عندما تُرفع 

 .املفروضة
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أي بلد هو أن يفتح املدارس واملؤسسات التجارية ليضطر إىل إغالقها من جديد بسبب عودة  يحتاجهفآخر ما 

 .الفريوس إىل االنتشار

طريقة  أرسعو وتطبيق تدابري صارمة لتقيص الحاالت وعزلها وفحصها ومعالجتها وتتبع مخالطيها ليس أفضل 

ا ا هو أيضاً أفضل طريقها لتفادي الحاجة إىل فرضهمن القيود االجتامعية واالقتصادية القاسية فحسب، وإمن للتحرر

 .أساساً 

 .حالة 100ما زال عدد الحاالت فيها يقل عن  وإقليامً  بلداً  150هناك أكرث من 

 تفاديو وإذا طبقت هذه البلدان اإلجراءات الصارمة نفسها اآلن، فإن لديها الفرصة ملنع االنتقال املجتمعي املحيل 

 .االقتصادية واالجتامعية األفدح التي اضطرت بلدان أخرى إىل تكبدها التكاليف

وينطبق هذا بشكل خاص عىل العديد من البلدان األضعف التي قد تنهار نُظمها الصحية تحت وطأة األعداد 

 .التي شاهدناها يف بعض البلدان التي تشهد انتقاالً محلياً للعدوى املرىضمن  الهائلة

إىل األمني العام لألمم املتحدة، أنطونيو غوترييس، ووكيل األمني العام لتنسيق الشؤون  وقد انضممت اليوم

، مارك لوكوك، واملديرة التنفيذية لليونيسيف، هرنييتا فور، من أجل إطالق املناشدة اإلنسانية العاملية لدعم اإلنسانية

 .منذ سنوات البلدان األكرث هشاشًة التي تعاين بالفعل من أزمات إنسانية حادة

واحدة  ةكمنظومما نشهده اليوم أكرث بكثري من مجرد أزمة صحية، ونحن يف األمم املتحدة ملتزمون بالعمل معاً 

 .لحامية الفئات األضعف من سكان العامل من هذا الفريوس وعواقبه الوخيمة

سبيل اجه تهديدا مشرتكاً والونحن نرحب أيضا بدعوة األمني العام إىل وقف عاملي إلطالق النار. فنحن جميعا نو 

 .لدحره هو التعاضد معاً كإنسانية واحدة، ألننا جميعاً ننحدر من عرق برشي واحد الوحيد

فرد  200 000الذين زاد عددهم عن  19-التضامني لالستجابة لكوفيد للصندوق للمتربعنيونشعر باالمتنان 

. وأوّد يف هذا السياق أن أعرب دوالرمليون  95ومنظمة. وقد حصد الصندوق منذ إطالقه قبل أقل من أسبوعني، أكرث من 

 .ماليني دوالر اليوم 10 مببلغعىل تربعها السخي  عن جزيل شكري لرشكة

األشد عرضة للخطر خاصًة، فإن لدى جميع البلدان فئات سكانية هشة،  البلدان بشأن ورغم القلق الذي يساورنا

 من بينها كبار السن

 .. وهم أعضاء أعزاء وقيّمون يف أرسنا ومحيطنامجتمعاتنا يفوكبار السن هم منهل الحكمة 

 .19-لكوفيد الخطرة للمضاعفاتولكنهم أيضا أكرث عرضة 

 .معهم ومن أجلهم لتحديد أفضل الطرق التي ميكننا بها دعمهم ونيعملونحن نستمع إليهم وإىل من 
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كبار السن من الفريوس ولضامن تلبية احتياجاتهم من الطعام، والوقود،  لحاميةنحن بحاجة إىل العمل معاً 

 .واألدوية والتواصل البرشي

 .االجتامعي التباعدفالتباعد الحيس ال يعني 

بشكل منتظم عن آبائنا وأجدادنا وجرياننا وأصدقائنا أو أقاربنا الذين يعيشون السؤال  عىلعلينا جميعاً أن نحرص 

 .وحدهم أو يف دور الرعاية، بأي طريقة متاحة لنا، لطأمنتهم عىل عمق محبتنا لهم ومدى اعتزازنا بهم

 .جميع األوقات، ولكن أهميته تزداد أثناء األزمات يفذلك مهم 

 .عامةال الصحةقد سلطت الضوء عىل حاجتنا إىل طرق اتصال قوية ومبتكرة بشأن  19-وأخرياً، إن جائحة كوفيد

 ملشاركاتا فاقتففي العام املايض، أعلنت املنظمة عن أول مهرجان سيناميئ عن موضوع الصحة للجميع. وقد 

  .كل توقعاتنا من حيث العدد والجودة والتنوع

فيلامً قصرياً متميزاً عن  45بلدان، ونعلن اليوم قامئة قصرية تضم  110مشاركة من  1300 منفقد استلمنا أكرث 

 .مواضيع صحية حيوية

 نعكام نعلن عن إنشاء هيئة تحكيم مرموقة الختيار املشاركات الفائزة من القامئة القصرية، حيث نعتزم اإلعالن 

 .يف أيار/مايو املقبل الفائزين

لتي أدرجت عىل القامئة القصرية خالل األسابيع القادمة عىل موقعنا اإللكرتوين وعرب وسنعرض جميع األفالم ا

 .التواصل االجتامعي قنوات

الهامة  حيةالصاألوقات العصيبة، تشكل األفالم ووسائل اإلعالم أداة قوية ليس إليصال الرسائل  هذهفخالل 

 .فحسب، وإمنا أيضا لتقديم دواء ناجع لكل داء، هو األمل

 كرا لكم".ش

 وصفه لهذه يفإننا ومن خالل ما استقيناه من الخطاب املوجه من طرف السيد املدير العام ملنظمة الصحة العاملية  

الظرفية العاملية الحرجة، هناك مجموعة من التدابري التي توحي بوجود عالقة بني تفيش وباء الكورونا عامليا وبني مجموعة 

 شقها اإلنساين والسيايس واالقتصادي، التي قد تواجه باالنتهاك أحيانا، وبإيقاف العمل من مقتضيات القانون الدويل يف

مبقتضيات اتفاقية دولية ما، أحيانا أخرى، أوبالتنصل من التنفيذ، وهو ما قد ينعكس سلبا عىل حسن تطبيق املقتضيات 

 القانونية دوليا وإقليميا ووطنيا.

إىل استعراض أهم صور تعامل دول العامل مع مقتضيات القانون الدويل  واستنادا عىل هذه الفكرة، سوف نعمد 

 يف ظل تفيش وباء الكورونا، من خالل استعراض الصورتني التاليتني )اإلنتهاك واإليقاف(:
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 انتهاك مقتضيات ميثاق حقوق اإلنسان )الحق يف الحياة(: الصورة األوىل:        

إن ميثاق حقوق االنسان الصادر عن اجتامعات وتوصيات الدول األعضاء مبنظمة األمم املتحدة يستمد أساسه القانوين 

من كون اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يشكل أساس القانون الدويل لحقوق اإلنسان. وهذا اإلعالن، الذي اعتمد منذ 

من معاهدات حقوق اإلنسان الدولية ذات اإللزام القانوين، وكذلك  عاماً تقريباً، كان مصدر إلهام ملجموعة ضخمة 60

ملوضوع تطوير حقوق اإلنسان عىل صعيد العامل بأرسه. وهو ال يزال قبساً نهتدي به جميعاً، سواء عند التصدي للمظامل، 

وأن اإلنسان،  عاملي بحقوقأم يف املجتمعات التي تعاين من القمع، أو عند بذل تلك الجهود الرامية إىل تحقيق التمتع ال

وهذا اإلعالن يعد مبثابة االعرتاف الدويل بأن الحقوق األساسية والحريات الرئيسية تعد متأصلة لدى كافة البرش، وهي 

غري قابلة للترصف وتنطبق عىل الجميع يف إطار من املساواة، وأن كال منا قد ولد وهو حر ومتساو من حيث الكرامة 

هناك اختالف بيننا فيام يتعلق بالجنسية أو مكان اإلقامة أو نوع الجنس أو املنشأ القومي أو العرقي  والحقوق. ومهام كان

بإعالن  1948كانون األول/ديسمرب  10أو اللون أو الدين أو اللغة أو أي حالة أخرى، يالحظ أن املجتمع الدويل قد قام يف 

 .التزامه بتأييد حقنا جميعاً يف الكرامة والعدالة

يد أن انتهاكات مقتضيات هذا امليثاق كثرية، لكن االنتهاك الصادم لهذه الحقوق، ترجمه ما بثته وسائل اإلعالم ب

، اقرتفته أعتى الدول العظمى التي تتبجح بحاميتها للحقوق والحريات  -هذا  -العاملية، من صور مبكية يف زمن الكورونا 

 وإرساء مبادئ الدميقراطية.

حيث سجلت أكرب نسبة مصابني بعدوى وباء الكورونا وأكرب عدد من الوفيات بعد الصني،   -المث -ففي إيطاليا 

تأخذ السلطات اإليطالية يف سبيل التعامل مع هذا الوباء، مببدأ اضطرار العاملني يف قطاع الصحة نظرا الحتشاد 

كبار السن  رسـ وغالبا ما يتم التخلص مناملستشفيات باملصابني وعدم وجود أرسة كافية، إىل اختيار من سيشغل هذه األ 

 .1088ومن ضعيفي املناعة إلصابتهم بأمراض مزمنة يف سبيل إنقاذ األصغر عمرا

، فيديو ملسنة إسبانية رفض 2020مارس  17يف حني، تداول رواد مواقع التواصل االجتامعي باسبانيا ، يوم الثالثاء 

جها م إصابتها بفريوس كورونا املستجد بعد ساعات قليلة من موت زو املسؤولون مبستشفى مدريد الحكومي استقبالها، رغ

اللقطات املرأة املسنة، أمام املستشفى العام مبدريد، وهي تبيك بشدة وأعراض كورونا ، ولقد أظهرت دون معرفة سبب الوفاة

، ألن املستشفيات ها باملنزلبادية عليها، حيث القت صعوبة بالغة يف التنفس، بعد أن أعلمها املسؤولون باالعتناء بنفس

 .قررت استقبال الحاالت الحرجة فقط، ألنه مل يعد لديها طاقة عىل استيعاب عدد كبري من املرىض

ولقد أظهرت اململكة الربيطانية ارتباكا كبريا من خالل تعامل الحكومة الربيطانية مع انتشار فريوس كورونا  

أكرث من مرة. وعىل الرغم من رصامة رئيس الوزراء يف خطابه الشهري  املستجد، متثل يف تغيري السياسات الحكومية

                                                           

 1088 -%D9%81%D9%8A-https://www.alhurra.com/coronavirus/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7

-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7

-AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%-%D8%B9%D8%AF%D8%AF

%D8%A8%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 

https://www.alhurra.com/coronavirus/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.alhurra.com/coronavirus/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.alhurra.com/coronavirus/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.alhurra.com/coronavirus/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.alhurra.com/coronavirus/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7


 2020 أبريـــــــــــل 27 ددـــالع                                                                                                                                                                                                                                                     مجلة القانون واألعمال الدولية

352 

الذي قال فيه إن كثريين سيودعون أحبابهم من كبار السن واملرىض، فإن رصامة الخطاب مل تكن مقرونة باألفعال 

ح مليثاق حقوق اضاملشينة التي أقدمت عليها كل من إيطاليا واسبانيا يف تعاملها مع كبار السن واملرىض، يف انتهاك و 

 اإلنسان واالتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان.

أما عىل الصعيد الوطني، فلقد نهجت سلطات اململكة املغربية يف سبيل الحد من انتشار الوباء بني املواطنني،  

ة يف املجال يسياسة وقائية تعتمد عىل الحجر الصحي الصارم، مصارحة للذات بالنقص املهول يف املعدات واملوارد البرش

 الصحي.

وإن انتهاك الدول األوربية للميثاق الدويل لحقوق االنسان واالتفاقية األوربية لحقوق االنسان، سوف نظهره من 

 خالل ما سنستقيه من خالل مقارنة الواقع مبا جاء بهذه املقتضيات:

 التي تنص عىل:  1089من ميثاق األمم املتحدة 7املادة 

"لألمم املتحدة" أن تتدخل يف الشؤون التي تكون من صميم السلطان  يسوغ ماليس يف هذا امليثاق 

هذا لدولة ما، وليس فيه ما يقتيض األعضاء أن يعرضوا مثل هذه املسائل ألن تحل بحكم هذا امليثاق، عىل أن الداخيل 

 تدابري القمع الواردة يف الفصل السابع".املبدأ ال يخل بتطبيق 

 : 1090االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسانمن  15و  2املادتني 

 :2املادة 

. وال يجوز إعدام أي إنسان عمدا إال تنفيذا لحكم قضايئ بإدانته يف يف الحياة يحميه القانون إنسانحق كل 

 .فيها القانون بتوقيع هذه العقوبة يقيضجرمية 

 :املادة إذا وقع نتيجة استخدام القوة التي ال تتجاوز حالة الرضورة هذهال يعترب القتل مخالفا لحكم 

 .ضد عنف غري مرشوع شخصللدفاع عن أي  -أ

 .إلقاء القبض عىل شخص تنفيذا لقرار مرشوع، أو ملنع شخص مقبوض عليه وفقا ألحكام القانون من الهرب -ب

 .لخروج عن السلطة الرشعيةتهدف إىل قمع الشغب أو ا التيالتخاذ اإلجراءات املرشوعة  -ج

 :15املادة 

تهدد حياة األمة، يجوز ألي طرف سام متعاقد أن يتخذ تدابري تخالف  التي األخرى الطوارئ العامةيف وقت الحرب أو  1- 

التزاماته املوضحة باالتفاقية يف أضيق حدود تحتمها مقتضيات الحال، وبرشط أال تتعارض هذه التدابري مع التزاماته 

 . األخرى يف إطار القانون الدويل

                                                           

 1089 http://hrlibrary.umn.edu/arab/a001.html 

 1090 rary.umn.edu/arab/euhrcom.htmlhttp://hrlib 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/a001.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html
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جيز فيام يتعلق بالوفيات الناتجة عن أعامل حربية مرشوعة، كام ال ت ، إالالثانيةالفقرة السابقة ال تجيز مخالفة املادة   -2 

 .الثالثة والرابعة )فقرة أ( والسابعة املوادمخالفة 

عىل كل طرف سام متعاقد يستخدم حق املخالفة سالف الذكر أن يخطر السكرتري العام ملجلس أوروبا مبعلومات كاملة   -3

تي دعت إليها. كام يخطر السكرتري العام ملجلس أوروبا أيضا عند وقف هذه التدابري عن التدابري التي اتخذها واألسباب ال

 .واستئناف التنفيذ الكامل ألحكام املعاهدة

وأنه من خالل استقرائنا ملقتضيات امليثاق الدويل واالتفاقية األوربية، سوف نجد أن ميثاق األمم املتحدة وإن 

جاءت يف ديباجته ومقتضياته العامة، تعابري دالة عىل حاميته للحقوق والحريات يف جميع الدول األعضاء بقوة امليثاق 

يس للنجده يتحفظ ثم يرتاجع من خالل تضمني نفس امليثاق عبارة:"  امللزم، والتي عىل رأسها حامية الحق يف الحياة،

لدولة ما"، وهو "لألمم املتحدة" أن تتدخل يف الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخيل  يسوغ مايف هذا امليثاق 

ا يف سبيل التطبيق طة عليدليل عىل أن املنظمة الدولية التي تعني بحامية األمن السلم الدوليني، فإنها ال متتلك أي سل

 . 1091الصارم ملقتضيات ميثاقها أو تفادي أخذ الدول األعضاء بأسلوب التنصل من تنفيذ مقتضيات مبربر أو بدون مربر

من  االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان يف حامية الحق يف  15و  2وأنه بالرغم من رصاحة مقتضيات املادتني 

 ، واليف الحياة يحميه القانون إنسانحق كل  من االتفاقية: " 2ل العبارة املضمنة باملادة الحياة  وعدم املس بها، من خال

"، لتتضمن فيها القانون بتوقيع هذه العقوبة يقيضيجوز إعدام أي إنسان عمدا إال تنفيذا لحكم قضايئ بإدانته يف جرمية 

تهدد حياة األمة، يجوز ألي  التي األخرى العامة الطوارئمن نفس االتفاقية، عباريت: " يف وقت الحرب أو  15املادة 

طرف سام متعاقد أن يتخذ تدابري تخالف التزاماته املوضحة باالتفاقية يف أضيق حدود تحتمها مقتضيات الحال، وبرشط 

متعاقد  " ثم تأيت عبــــارة: "عىل كل طرف سام. أال تتعارض هذه التدابري مع التزاماته األخرى يف إطار القانون الدويل

يستخدم حق املخالفة سالف الذكر، أن يخطر السكرتري العام ملجلس أوروبا مبعلومات كاملة عن التدابري التي اتخذها 

واألسباب التي دعت إليها. كام يخطر السكرتري العام ملجلس أوروبا أيضا، عند وقف هذه التدابري واستئناف التنفيذ الكامل 

 .ألحكام املعاهدة"

سبانيا كال من إيطاليا وا -فعال  -دا إىل االتفاقية األوربية، يبقى التساؤل املحوري هو: هل اتخذت أنه واستنا 

التدابري الالزمة املضمنة باالتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان، قبل اإلحجام عن تقديم املساعدة لكبار السن ورفض 

 استقبالهم مبستشفياتها وتركهم ملصائرهم؟

وضوع أكرث تشويقا عند بعض الحقوقيني واملحامني الدوليني يف مساءلة املجلس األوريب رمبا سوف يكون امل 

 . 1092لحقوق اإلنسان وملا ال املحكمة الجنائية الدولية، عن هذه االنتهاكات، بعد انتهاء خطر وباء الكورونا

 مية(:الصورة الثانية:إيقاف العمل مبقتضيات بعض االتفاقيات الدولية ) العاملية واإلقلي

                                                           

تيم دان وآخرون: "نظرةات العالقات الدولية: التخصص والتنوع"، ترجمة دةما الخضرا، المركي العربي ألبحاث دراسة السياسات، الطبعة  1091 

 وما ةليها. 314، الصفحة 2016األولى لسنة 

 اسية لالتحاد األوروبي االتحاد األوروبي. من ميثاق الحقوق األس 54و  35و  25و  3و  2التمهيد والمواد  1092 
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تنص القاعدة العامة يف القانون الدويل العام، عىل أنه ال يتم إيقاف العمل باالتفاقيات الدولية إال باحرتام تام 

من قانون املعاهدات الدولية، ويكون االتفاق عىل إيقاف العمل باالتفاقيات املربمة بشكل  57و  54ملقتضيات املادتني 

نائية نظرا لحدوث أمور مستجدة غري متوقعة، والتي يجب أن تكون مبنية عىل مكتوب ورصيح، إال أنه يف حاالت استث

حسن نوايا األطراف املتعاهدة أو املتعاقدة دوليا كام هو الشأن ملقتضيات القانون املدين الذي يعد الرشيعة العامة التي سار 

حول دون ارئة يؤجل من خاللها التنفيذ، تعليه قانون املعاهدات نفسه، تنتج عن ظروف قاهرة يستحيل معها التنفيذ أو ط

حسن تنفيذ املقتضيات االتفاقية وهو ما قد يشكل عائقا أمام حسن تطبيق مقتضيات القانون الدويل يف شقه االتفاقي، 

 .1093سواء كانت االتفاقيات دولية شمولية أو اتفاقيات إقليمية

ية يف ة ومتعددة األطراف(، املنظمة ألهم العالقات الدولإننا نحد أنفسنا أمام كثري من االتفاقيات الدولية )الثنائي

شقيها السيايس واالقتصادي، إال أنه اختصارا للوقت والجهد، سوف نعمد إىل استعراض صورة إيقاف العمل ببعض 

ذات األهمية القصوى كحرية انتقال األشخاص برا وبحرا وجواـ نظرا لظروف  1094مقتضيات االتفاقيات الدولية )العاملية(

تفيش جائحة فريوس الكورونا واتخاذ جميع دول املعمور لتدابري غلق حدودها يف وجه الوافدين من خارج الحدود 

صول عىل تأشرية الح اإلقليمية للدولة، والتايل ينتج عنها إلغاء جميع تأشريات الدخول إىل بلد معني تقتيض قوانينه

الدخول، أو إغالق الحدود يف وجه األفراد الذين ال يحتاجون إىل تأشرية الدخول، سواء برا أو بحرا أوجوا، وذلك إىل 

إشعار آخر، بالرغم من التكلفة االقتصادية والسياسية وحتى االجتامعية، التخاذ مثل هذه التدابري الصارمة لتفادي ظهور 

" بكون االقتصاد العاملي دخل يف حالة foreign affairsصحيفة "رىض، وهو األمر الذي عربت عنه أعداد جديدة من امل

من الركود الشديد، وأن االنكامش سيكون مفاجئاً وحاداً بسبب تفيش فريوس كورونا املستجد، متوقعة أن تكون اآلثار 

 . 1095مؤثرة لعقود قادمة

األمم  اقية اللجنة املعنية بالحقوق املدنية والسياسية التابعة ملنظمةوأنه ومن من خالل قراءتنا ملا نصت عليه اتف 

 :1096)حرية التنقل((، والتي سوف نستعرض منها املقتضيات القانونية التالية 27املتحدة )التعليق العام رقم 

 إن القاعدة الثابتة لحرية التنقل دوليا، ميكن استقاؤها من خالل:

 (:1اإلقامة )الفقرة  حرية التنقل وحرية اختيار مكان

 

                                                           

 1093 https://almerja.net/reading.php?idm=102114 

 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، إةقاف العمل باالتفاقيات الدولية في ظرف معينة. 57و  54تليي المادتين  1094 

 1095 -https://www.alhurra.com/business/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7

-%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%A9

-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1

-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A 

 1096 gc27.html-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc  

https://almerja.net/reading.php?idm=102114
https://www.alhurra.com/business/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://www.alhurra.com/business/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://www.alhurra.com/business/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://www.alhurra.com/business/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://www.alhurra.com/business/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://www.alhurra.com/business/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://www.alhurra.com/business/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc27.html
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يتمتع كل فرد موجود بصفة قانونية يف إقليم دولة ما بالحق يف حرية التنقل واختيار مكان إقامته داخل ذلك اإلقليم.  4- 

ومن حيث املبدأ، يوجد مواطنو الدولة بصفة قانونية دامئاً داخل إقليم تلك الدولة، أما مسألة وجود أجنبي ما "بصفة قانونية" 

حكمها القانون الداخيل للدولة، الذي يجوز لـه أن يفرض قيوداً عىل دخول األجنبي إىل داخل إقليم دولة ما فهي مسألة ي

إقليم الدولة، رشيطة أن متتثل تلك القيود اللتزامات الدولة الدولية. ويف هذا الصدد، رأت اللجنة بالنسبة لألجنبي الذي 

 بعد ذلك، أن وجوده داخل إقليم تلك الدولة يجب دخل دولة ما بطريقة غري مرشوعة، ولكن وضعه أصبح متفقاً مع القانون

، وما أن يصبح الشخص موجوداً بصفة قانونية داخل دولة ما، فإن أي قيود عىل حقوقه 12ألغراض املادة  أن يعترب قانونياً 

 ، ال بد من، وكذلك أي معاملة مختلفة عن املعاملة التي يحظى بها املواطنون12من املادة  2و 1املحمية مبوجب الفقرتني 

، لذا، من املهم أن تشري الدول األطراف يف تقاريرها  12من املادة  3تربيرها مبوجب القواعد املنصوص عليها يف الفقرة 

إىل الحاالت التي تعامل فيها األجانب معاملة مختلفة عن معاملة مواطنيها يف هذا الصدد، وإىل مربرات هذا االختالف 

 .يف املعاملة

 1حق يف حرية التنقل عىل إقليم الدولة املعنية كله، مبا يف ذلك جميع أنحاء الدول االتحادية ، طبقا للفقرة وينطبق ال 5- 

يحق لألشخاص التنقل من مكان إىل آخر واإلقامة يف مكان ما حسب اختيارهم، كام أن التمتع بهذا الحق  12من املادة 

التنقل أو يف اإلقامة يف مكان مان وأن أي قيود عىل  يجب أال يخضع ألي غرض أو سبب معني للشخص الراغب يف

 أدناه. 3هذا الحق يجب أن تكون متسقة مع أحكام الفقرة 

من أي تدخل سواء كان من جهات عامة أو  12ويجب عىل الدولة الطرف أن تضمن حامية الحقوق املكفولة يف املادة  6- 

حامية حقوق املرأة، فعىل سبيل املثال، فإن إخضاع حق املرأة يف من جهات خاصة. ولهذا االلتزام أهمية خاصة بالنسبة ل

حرية التنقل واختيار مكان إقامتها لقرار شخص آخر، حتى لو كانت تربطه بها عالقة قرابة، سواء بالقانون أو باملامرسة 

 1097 12من املادة  1العرفية، أمر يتعارض مع أحكام الفقرة 

، فإن الحق يف اإلقامة يف مكان ما يختاره الشخص املعني داخل إقليم ما يشمل 12من املادة  3ورهناً بأحكام الفقرة  7- 

الحامية من جميع أشكال الترشيد الداخيل القرسي، ويحول دون منع األشخاص من الدخول أو البقاء يف جزء محدد من 

من العهد. ويف  9رث تحديداً الحق يف الحرية الشخصية وتشمله املادة اإلقليم. بيد أن االحتجاز القانوين ميس بشكل أك

 .معاً  9و 12بعض الظروف قد تنطبق املادتان 

  (: 2حرية مغادرة الشخص ألي بلد، مبا يف ذلك بلده )الفقرة 

ال يجوز اشرتاط أن تكون حرية الشخص يف مغادرة أي إقليم يف دولة ما خاضعة ألي غرض محدد أو متوقفة عىل  8-  

املدة التي يختار الشخص أن يبقى خاللها خارج البلد. وبالتايل، فإن السفر إىل الخارج مكفول باملادة باإلضافة إىل املغادرة 

يف تحديد الدولة التي يقصدها ميثل جزءاً من الضامن القانوين. وبالنظر بغرض الهجرة بصورة دامئة. كام أن حق الفرد 

، ليس مقصوراً عىل األشخاص املوجودين بصفة قانونية داخل إقليم الدولة، فإن األجنبي 2، الفقرة 12إىل أن نطاق املادة 

 5.مبوافقة تلك الدولة الذي يطرد مبوجب القانون من البلد يحق له أيضاً أن يختار الدولة التي يقصدها رهناً 

                                                           

سواء بمفردها أو بمعية أبنائها في مدونة األسرة المغربية أمر غير مسموح به إال   حرةة تنقل المرأة المتيوجة -مثال  –ومع ذلك ةعتبر  1097 

وفق موافقة صرةحة من اليوج أو وفق حكم قضائي بات ونهائي، وهو األمر الذي ةعد من النظام العام األسمى الذي قد ةصطدم بسمو 

 المعاهدات على الدستور الوطني.
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من املادة  2وتُْفرَض التزامات عىل دولة اإلقامة ودولة الجنسية لتمكني الفرد من التمتع بالحقوق التي تكفلها الفقرة  9- 

، ونظراً ألن السفر الدويل يتطلب عادة وثائق مالمئة، ويتطلب جواز سفر بالتحديد، فإن الحق يف مغادرة بلد ما يجب 12

لحق يف الحصول عىل وثائق السفر الالزمة،  ومنها طلب استصدار جوازات السفر هو عادة من واجب دولة أن يشمل ا

جنسية الفرد. ورفض الدولة إصداره أو متديد فرتة صالحيته ملواطن مقيم يف الخارج قد يحرمه من الحق يف مغادرة بلد 

 .ن مواطنها يستطيع أن يعود إىل بلدها بدون جواز سفراإلقامة والسفر إىل مكان آخر، وليس مربراً للدولة أن تزعم أ 

وكثرياً ما تظهر مامرسات الدول أن للقواعد القانونية والتدابري اإلدارية تأثرياً عكسياً عىل حق املغادرة، وخاصة مغادرة  10- 

بقها عىل حق ملية التي تطالشخص لبلده. ولذا، من املهم للغاية أن تبلغ الدول األطراف عن جميع القيود القانونية والع

 3املغادرة بالنسبة ملواطنيها وبالنسبة لألجانب، حتى يتسنى للجنة تقييم اتساق تلك القواعد واملامرسات مع أحكام الفقرة 

ن تقاريرها معلومات عن التدابري التي تفرض جزاءات عىل وسائط 12من املادة  . وينبغي للدول األطراف أيضاً أن تضمِّ

ية التي تنقل إىل إقليمها أشخاصاً ال يحملون الوثائق املطلوبة يف الحاالت التي متس فيها هذه التدابري حق النقل الدول

 .مغادرة بلد آخر

يف حني نجد أن االستثناءات )القيود( الواردة عن إيقاف العمل مبقتضيات اتفاقية الحق يف حرية التجول دوليا، 

هم وأن غادروا دولتهم قبل إغالق الحدود لظروف طارئة أو قاهرة، كام هو الحال سواء لألجانب أو للمواطنني الذين سبق ل

 اآلن مع تفيش فريوس الكورونا، هو ما نصت عليه: 

         (:3القيود )الفقرة 

، إذ أن  2و 1عىل ظروف استثنائية ميكن فيها تقييد الحقوق املكفولة مبوجب الفقرتني  12من املادة  3تنص الفقرة 

أو اآلداب العامة أو  1098الصحة العامةتجيز للدولة تقييد هذه الحقوق فقط لحامية األمن القومي أو النظام العام أو  3الفقرة 

ح بهذه القيود أن ينص عليها القانون، وأن تكون رضورية يف مجتمع حقوق اآلخرين وحرياتهم، ويستوجب السام 

 دميقراطي لحامية هذه األغراض، وأن تكون متسقة مع جميع الحقوق األخرى املعرتف بها يف العهد.

وال بد للقانون نفسه من أن يحدد الظروف التي يجوز فيها الحد من الحقوق. ولذا ينبغي أن تحدد تقارير الدول  12- 

لقواعد القانونية التي توضع القيود عىل أساسها. فالقيود التي ال ينص عليها القانون، أو التي ال تتسق مع متطلبات الفقرة ا

 .2و 1، ستمثل انتهاكا للحقوق املكفولة مبوجب الفقرتني 12من املادة  3

، أن تسرتشد 12من املادة  3 الفقرة وينبغي للدول، لدى اعتامدها القوانني التي تنص عىل القيود املسموح بها يف 13- 

(؛ ويجب أن تُْقلَب العالقة بني الحق 5من املادة  1دامئاً باملبدأ القائل بعدم إعاقة جوهر الحق من جراء القيود )انظر الفقرة 

ز لها أن متنح و والقيد، بني القاعدة واالستثناء. وينبغي للقوانني التي تجيز تطبيق القيود أن تستخدم معايري دقيقة، وال يج

 .املسؤولني عن تنفيذها حرية غري مقيدة للترصف حسب تقديراتهم

بوضوح إىل أنه ال يكفي أن تخدم القيود األغراض املسموح بها؛ فيجب أيضاً أن تكون  12من املادة  3وتشري الفقرة  14-  

                                                           

من  74و  21، إغالق حدودها في وجه ملموعة من الدول، تفعيال لمقتضيات الفصل 14/03/2020بتارةخ:  -مثال –قررت المملكة المغربية  1098 

 الدستور، لميةد من التوسع، المرجو اإلطالع على الرابطين التاليين:  

https://al3omk.com/510256.html 

https://www.hespress.com/societe/464455.html 

https://al3omk.com/510256.html
https://www.hespress.com/societe/464455.html
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وظيفتها  أن تكون مالمئة لتحقيقرضورية لحاميتها. ويجب أن تتمىش التدابري التقييدية مع مبدأ التناسب؛ ويجب 

الحامئية؛ ويجب أن تكون أقل الوسائل تدخالً مقارنة بغريها من الوسائل التي ميكن أن تحقق النتيجة املنشودة؛ ويجب 

 .أن تكون متناسبة مع املصلحة التي ستحميها

سلطات بل أيضاً يف تطبيقه من جانب الوال بد من احرتام مبدأ التناسب، ال يف القانون الذي يحدد إطار القيود وحده، 15- 

اإلدارية والقضائية. وينبغي للدول أن تكفل رسعة إنجاز أي إجراءات متصلة مبامرسة تلك الحقوق أو تقييدها، وأن تكفل 

 .توفري األسباب التي تربر تطبيق التدابري التقييدية

يتسق مع  12من املادة  2و 1لحقوق املكفولة يف الفقرتني وكثرياً ما أخفقت دول يف إثبات أن تطبيق قوانينها املقيدة ل 16- 

 . 12من املادة  3جميع املتطلبات املذكورة يف الفقرة 

فتطبيق القيود، يف أي حالة فردية، يجب أن يستند إىل أسس قانونية واضحة، ويجب أن يلبي رشط الرضورة 

"أرسار  إذا ُمنع فرد ما من مغادرة بلد ما ملجرد أنه يحمل ومتطلبات التناسب. وعىل سبيل املثال، فإن هذه الرشوط لن تلبى

الدولة"، أو إذا ُمنع فرد ما من السفر داخلياً بدون إذن رصيح. ومن الجهة األخرى، فإن الرشوط ميكن أن تلبيها قيود 

كان أصليون ها سعىل دخول مناطق عسكرية ألسبـاب متعلقـة باألمن القومي، أو قيود عىل حرية اإلقامة يف مناطق يسكن

 .أو مجتمعات أقليات

وإن الحواجز القانونية والبريوقراطية املتعددة الجوانب والتي تؤثر بدون داٍع عىل التمتع الكامل بحقوق األفراد يف  17- 

التنقل بحرية ومغادرة بلد ما، مبا يف ذلك مغادرة بلدهم، واختيار مكان إقامتهم، هي مصدر قلق رئييس. وقد انتقدت 

لجنة، فيام يتعلق بحق التنقل داخل بلد ما، األحكام التي تتطلب من األفراد تقديم طلب للسامح لهم بتغيري إقامتهم أو ال

التامس موافقة السلطات املحلية يف املكان املقصود، باإلضافة إىل التأخريات يف البت يف هذه الطلبات املكتوبة. 

ي تزيد من صعوبة مغادرة البلد، خاصة بالنسبة ملواطنيها. وتشمل هذه ومامرسات الدول مفعمة بكمية من العقبات الت

القواعد واملامرسات جملة أمور، منها مثالً: عدم إمكانية وصول مقدمي الطلبات إىل السلطات املختصة وانعدام املعلومات 

تقديم  عىل وثائق املتعلقة باملتطلبات؛ واشرتاط تقديم طلب من أجل استامرات خاصة ميكن عن طريقها الحصول

الطلبات املناسبة إلصدار جواز سفر؛ والحاجة إىل بيانات داعمة ملقدم الطلب من مستخدميه أو من أفراد أرسته؛ وإعطاء 

وصف دقيق لطريق السفر؛ وإصدار جوازات السفر فقط بعد دفع رسوم باهظة تتجاوز إىل حد كبري تكاليف الخدمة املقدمة 

ري املعقولة يف إصدار وثائق السفر؛ والقيود عىل أفراد األرسة املسافرين جامعة؛ واشرتاط تقديم من اإلدارة؛ والتأخريات غ

مبلغ مايل كعربون للعودة إىل الوطن أو إبراز تذكرة عودة؛ واشرتاط إبراز دعوة من الدولة املقصودة أو من أشخاص 

طرد  ين أو التهديد باالعتقال أو فقدان الوظيفة أويعيشون هناك؛ وإزعاج مقدمي الطلبات، مثالً بالتخويف بالعنف البد

األطفال من املدارس أو من الجامعات؛ ورفض إصدار جواز سفر بزعم أن مقدم الطلب سيلحق الرضر بسمعة البلد الطيبة. 

حكام أل  ويف ضوء هذه املامرسات، ينبغي للدول األطراف أن تستوثق من أن جميع القيود التي تفرضها متتثل امتثاالً تاماً 

 .12من املادة  3الفقرة 

متسقاً مع الحقوق األخرى املكفولة يف العهد  12من املادة  3ويجب أن يكون تطبيق القيود املسموح بها مبوجب الفقرة 18- 

 21من املادة  2و 1ومع املبادئ األساسية للمساواة وعدم التمييز. وبالتايل فإن تقييد الحقوق املنصوص عليها يف الفقرتني 

عن طريق أي متييز أياً كان نوعه، سواء كان عىل أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السيايس أو غري 
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السيايس أو األصل القومي أو االجتامعي أو امللكية أو امليالد أو عىل أساس الوضع االجتامعي، إمنا يشكل انتهاكاً واضحاً 

ا لتقارير الدول عدة حاالت تطبق فيها تدابري متنع املرأة من التنقل بحرية أو من للعهد. وقد الحظت اللجنة خالل فحصه

 .أيضاً  12مغادرة البلد إال مبوافقة شخص ذكر أو برفقته، وهي حاالت متثل انتهاكاً للامدة 

 (:4حق الشخص يف الدخول إىل بلده )الفقرة       

إن حق الشخص يف الدخول إىل بلده ينطوي عىل اعرتاف بعالقة الشخص الخاصة بذلك البلد. وهذا الحق   19

له عدة أوجه. فهو يعني ضمناً حق الشخص يف البقاء يف بلده. وال يقترص عىل حقه يف العودة بعد مغادرة بلده، إذ يحق 

، إذا كان ذلك البلد وطن الشخص بالجنسية(. والحق يف العودة له أيضا املجيء إىل البلد ألول مرة إذا ُولَِد خارجه )مثالً

يكتسب أهمية قصوى لالجئني الراغبني يف العودة إىل الوطن باختيارهم. وهو يعني ضمناً أيضاً حظر عمليات ترحيل 

 .السكان القرسية أو طردهم الجامعي إىل بلدان أخرى

اطنني واألجانب )"ال يجوز حرمان أحد ..."(. وبالتايل فإن األشخاص بني املو  12من املادة  4وال متيز صيغة الفقرة 20- 

ونطاق عبارة "بلده" أوسع من "9 .الذين يحق لهم مامرسة هذا الحق ميكن تحديد هوياتهم فقط بتفسري عبارة "بلِده

د أو بالتجنسس. إنه ال أي الجنسية املكتسبة باملي -مفهوم "بلد جنسيته". وهو ليس مقصوراً عىل الجنسية باملعنى الشكيل 

يشمل، عىل األقل، الشخص الذي ال ميكن اعتباره مجرد أجنبي، وذلك بحكم روابطه الخاصة ببلد معني أو استحقاقاته 

فيه. وينطبق هذا مثالً عىل حالة مواطني بلد ما ُجرِّدوا فيه من جنسيتهم بإجراٍء ميثل انتهاكاً للقانون الدويل، وعىل حالة 

لد جنسيتهم يف كيان قومي آخر، أو جرى تحويله إىل كيان كهذا، وحرموا من جنسية هذا الكيان أشخاص أُدمج ب

تسمح بتفسري أوسع قد يشمل فئات أخرى من األشخاص  12من املادة  4الجديد. ويضاف إىل ذلك أن صياغة الفقرة 

اً من الحق الجنسية املحرومون تعسف املقيمني فرتات طويلة األجل، ومنهم عىل سبيل املثال ال الحرص األشخاص عدميو

يف اكتساب جنسية بلد إقامتهم عىل هذا النحو. وبالنظر إىل أن عوامل أخرى قد تؤدي يف ظروف معينة إىل إقامة صالت 

ن تقاريرها معلومات عن حقوق املقيمني الدامئني يف  وثيقة ودامئة بني الشخص والبلد، ينبغي للدول األطراف أن تَُضمِّ

 .إىل بلد إقامتهمالعودة 

وال يجوز بأي حال حرمان شخص ما تعسفاً من الحق يف الدخول إىل بلده. والغرض من اإلشارة إىل مفهوم التعسف  21-  

يف هذا السياق هو التشديد عىل أنه ينطبق عىل أي إجراء للدولة، سواء كان ترشيعياً أو إدارياً أو قضائياً؛ فاإلشارة إليه 

كون أي تدخل، حتى ولو بحكم القانون، متفقاً مع أحكام العهد وغاياته وأهدافه، وأن يكون يف تضمن بالرضورة أن ي

عترب ميكن أن ت -إذا وجدت أصالً  -جميع األحوال معقوالً يف الظروف املعيرنة، وترى اللجنة أنه قلرام تكون هناك ظروف 

بتجريد شخص ما من جنسيته أو  -الطرف أال تُْقِدم  معقولة لحرمان شخص ما من الدخول إىل بلده، و يجب عىل الدولة

 .عىل منعه تعسفاً من العودة إىل بلده -بطرده إىل بلد آخر 

 خامتة:

رمبا قد نتفق عن وقائع تجيز إيقاف العمل مبقتضيات القانون الدويل بناء عىل ظروف طارئة أو قاهرة تجعل التنفيذ 

باملرة حول انتهاك الحقوق املصريية لألفراد، خاصة ما تعلق منها بالحق يف الحياة، مستحيال أو مؤجال، إىل أننا لن نتفق 
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فال ميكن اعتبار املواثيق الدولية واالتفاقيات االقليمية التي حققت حقوقا مكتسبة مجرد حرب عىل ورق أو تعبريا عن حسن 

 نوايا.
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 محدودية قانون مكافحة غسل األموال في مواجهة الغش الضريبي

 

 

 بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة دكتوراهال بسلكباحث 

 رئيس مركز الباحثين الشباب للدراسات القانونية والقضائية،

 

 قدمةم

ة التي تلحق املرشوعيإن تجريم أي فعل ال يعد غاية يف حد ذاته، وإمنا وسيلة لتحقيق حامية مصلحة معينة، فصفة عدم 

 ا القانون تعرب عن فلسفة التجريم.بالفعل ليس ملخالفة النص القانوين، ولكن إلرضاره مبصلحة يحميه

ــلحتني،  ــل األموال تحقيق مص ــفة تجريم غس ــلإيقاف اآلثار  أولهاترمي فلس ــلبية التي تخلفها عملية الغس ـة و  الس املرضـ

ما نصــت عليه اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االتجار غري املرشــوع يف  ووه واالجتامعي والســيايس، بالجانب االقتصــادي

اإلجرامية غالبا ما يدر أرباحا وثروات طائلة، متكن املنظامت  تاملخدرات واملؤثرات العقلية يف أن االســـتفادة من العائدا

أما  1099تمع بجميع مســتوياته.اإلجرامية عرب الوطنية من اخرتاق وتلويث وإفســاد هياكل الحكومات واملؤســســات واملج

فان جرمية غسل األموال "جرمية تولد من جرمية" فتذهب فلسفة املصلحة املحمية من خالل التجريم إىل إيقاف  ةالثاني

جرمية غسل األموال من خالل تجميد ومصادرة األموال محل  ومكافحة الجرائم األم) الجرائم األصلية( التي تتدفق منها 

 .وزجر مرتكبيها من الجرمية املمتلكات العائدة

والواقع أن جرمية الغش الرضــيبي تأيت يف ســياق الجرائم األكرث رضرا وخطرا عىل االقتصــاد الوطني، واملاســة بالعدالة 

رشيعات صيص عىل هذه الجرمية يف مختلف الت صادر الخطريةتم و  ،االجتامعية. وقد تم التن لجرمية  اعتبارها من بني امل

                                                           

هذه االتفاقية في مؤتمر "نوي ، أبرمت _ دةباجة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتلار الغير مشــــــروع في المخدرات والمؤثرات العقلية1099 

، ثم 1988دجنبر  20، وفتح باب التوقيع عليها في 1988دجنبر  19واعتمدت في  1988هوفبورغ" الكائن بمدةنة فيينا بدولة النمسـا في دجنبر 

لى هذه االتفاقية . وقد صـــــــادقت المملكة المغربية عRes. 1267/1989/2253. وفقا للقرار األممي1990نونبر  11دخلت حيي التنفيذ في 

ه الموافق  1423صفر  15بتارةخ  4999باللرةدة الرسمية عدد  2002ةناةر  29الموافق ل  1422ذي القعدة  15صادر في  1.92.283بظهير رقم 

  م.2002ابرةل  29ل
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تخلت عن إدراج جرمية الغش الرضيبي ضمن الجرائم األصلية لغسل  األخرى إال أن بعض الترشيعات 1100غسل األموال،

 األموال.

واملالحظ أن الترشـــيع املغريب من بني الترشـــيعات القليلة التي مل تدمج جرمية الغش الرضـــيبي كأحد الجرائم األصـــلية 

طرحها تورغبة املرشع يف تجاوز اإلشكاالت التي  ،إصالحاتلجرمية غسل األموال، بالرغم من إخضاع القانونني إىل عدة 

 . الغش الرضيبي ظاهرة

من قانون مكافحة غسل األموال، يتبني لنا أن املرشع املغريب قد أحاط جرمية غسل األموال  574.2فبالرجوع إىل الفصل 

سل، وقد بلغت هذ صلة منها محال للغ حيث مثلت  1101جرمية، 24ه الجرائم مبجموعة من الجرائم التي تكون األموال املتح

بقى ، وأمام هذا العدد من الجرائم تتكون محل الغسل التي تعود عىل صاحبها بأموال وممتلكاتمختلف الجرائم الخطرية 

 جرمية الغش الرضيبي يف منأى عن هذه الجرام.  

يف  رضورة إدماج جرمية الغش الرضــيبيأمام هذا الفراغ القانوين نســعى من خالل هذا املقال إىل فتح باب املناقشــة حول 

  الئحة الجرائم األصلية لجرمية غسل األموال من أجل سد كل الثغرات القانونية التي يستفيد منها أصحابها.

بناء عىل ما سبق فان التساؤل املطروح هو كيف ميكننا الجمع بني الجرميتني يف إطار قانوين يرمي إىل قمع جرمية غسل 

 اسطة قانون مكافحة غسل األموال؟الغش الرضيبي بو 

 

 

                                                           

 1100 _-2009), Art. 5, pp. 151Vol. 4, Nº 7 (Julio FERNÁNDEZ, José Ángel. “Fraude fiscal y lavado de capitales”Polít. crim. 

170 (1-20) p 151. [http://www.politicacriminal.cl/Vol_04/n_07/Vol4N7A5.pdf] 

االتلار غير المشـــــروع في المخدرات في قانون مكافحة غســـــل األموال المغربي: للرةمة غســـــل األموال  جرائم األصـــــلية _ تعتبر 1101 

الس واختوالمؤثرات العقلية؛ االتلار في البشر؛ تهرةب المهاجرةن؛ االتلار غير المشروع في األسلحة والذخيرة؛ الرشوة والغدر واستغالل النفوذ 

ائل األداء األخرى؛ االنتماء إلى عصابة منظمة األموال العامة والخاصة؛ اللرائم اإلرهابية؛ تيوةر أو تيةيف النقود وسندات القروض العمومية ووس

نة أنشــــئت أو وجدت للقيام بإعداد أو ارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية؛ االســــتغالل اللنســــي؛ إخفاء أشــــياء متحصــــلة من جناةة أو جنحة؛ خيا

 لحقوق الملاورة؛ اللرائم المرتكبة ضد البيئة؛ القتلاألمانة؛ النصب؛ اللرائم التي تمس بالملكية الصناعية؛ اللرائم التي تمس بحقوق المؤلف وا

الرهائن؛ السرقة وانتياع األموال؛ تهرةب البضائع؛ الغش في البضائع وفي المواد  وأخذالعمدي أو العنف أو اإلةذاء العمدي؛ االختطاف واالحتلاز 

مالها بدون حق؛ تحوةل الطائرات أو الســـفن أو أةة وســـيلة أخرى من الغذائية؛ التيةيف والتيوةر وانتحال الوظائف أو األلقاب أو األســـماء أو اســـتع

ياولة ناء موســائل النقل أو إتالفها أو إتالف منشــآت المالحة اللوةة أو البحرةة أو البرةة أو تعييب أو تخرةب أو إتالف وســائل االتصــال؛ الحصــول أث

أنظر  .لية أو أكثر في الســــــوق؛ المس بنظم المعاللة اآللية للمعطياتمهنة أو القيام بمهمة على معلومات متميية واســــــتخدامها إلنلاز عم

 من قانون مكافحة غسل األموال المغربي 574.2افصل 
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 دور قانون مكافحة غسل األموال يف مكافحة الغش الرضيبيالفرع األول: 

إىل ارتكاب جرمية معينة، وأن هذه الجرائم تســمى الجرائم األصــلية  مصــدرهاالبديهي أن األموال محل الغســل يعود من 

سل األموال، عىل اعتبار أن من بني أركان جرمية  سل األموال قيام الجرمية األصلية ) لجرمية غ رتض( الركن املف وهوغ

 التي أدرت عىل صاحبها األموال املراد غسلها.

 1102سلوب املطلق،أل رشيعات، فمن الترشيعات من تعتمد اأساليب مختلفة حسب الت موما فان الجرائم األصلية تدور بنيوع

ويعني أن جميع الجرائم املدرة لألموال تعترب جرمية أصلية تقوم بها جرمية غسل األموال، يف حني تعتمد ترشيعات أخرى 

رص، سلوب الح رص الئحة معينة تعتربها هي فقط الجرائم األصلية. ومبفهوم املخالفة، فان أية جرمية أذرت  1103أ حيث تح

ضمن الئحة ال ميكن أن تقوم عىل إثرها جرمية غسل األموال حتى  ائم األصلية الجر أمواال كانت محل الغسل ومل تكن 

 املنصوص عليها يف قانون غسل األموال . لسلوكيات اإلجراميةلو بارش صاحبها جميع ا

حدد املرشـــع املغريب بعض الجرائم التي يكون املال املتحصـــل منها وحدها موضـــوعا لجرمية غســـل األموال عمال ولقد 

 إال أن تحديد النص لهذه الجرائم يدعونا للتأمل. 1104للجرمية األصلية، باألسلوب الحرصي

من قانون مكافحة غســـل األموال املغريب يتبني ارتباط هذه  574.2فبمطالعة نوعية الجرائم املنصـــوص عليها يف الفصـــل 

هذه الجرائم.  أسايس يف ااملال عنرص  يعتربالجرائم باملال عىل نحو واضح كجرمية الرسقة أو االختالس أو النصب، حيث 

ـــلة بها، مثل  ـا مبارشا فيها، ولكنه وثيق الص ـــع نص عىل جرائم أخرى ال يعد املال عنرصــ ومن ناحية أخرى نجد أن املرش

 والجرائم اإلرهابية.  الجرائم املرتكبة ضد البيئة

ــ ـا أس ــع مل يتبع ذات املنطق يف إدخال كل الجرائم التي يعد املال عنرصـ ــيا فيها، ومن ذلكومع ذلك فان املرش جرمية  اس

 الغش الرضيبي.

يبدو أن طبيعة  1106باإلضافة إىل مدونة تحصيل الديون العمومية، 1105من خالل تفحص مقتضيات املدونة العامة للرضائب،ف

 ترشــيع املغريبهكذا فالو  .الجرائم الجبائية مرتبطة بصــنف أســايس من الجرائم، والذي يتمثل يف جرائم الغش الرضــيبي

يجعل من الغش الرضــيبي مخالفة جنائية تســتلزم تدخل القضــاء الزجري و توقيع الجزاء عىل مرتكبي الغش، بغض النظر 

                                                           

 10/2010 رقماالسباني  قانونثانية من ال، والمادة المن القانون اللنائي الفرنسي 324-1المادة  الفرنسي، واالسباني، انظر عالتشرة_ 1102 

 اإلرهاب وتموةل األموال غسل مكافحة بشأن ،أبرةل 28 بتارةخ

لمكافحة غسل  2002لسنة  80_ التشرةع المصري ، والتشرةع اإلماراتي، والتشرةع المغربي، أنظر المادة الثانية من القانون المصري رقم 1103 

لمكافحة  34.05من القانون المغربي  574.2، و الفصــــل 2002لســــنة  4من القانون اإلماراتي لمكافحة غســــل األموال رقم  2األموال، والمادة 

 غسل األموال

 لمكافحة غسل األموال 34.05من القانون المغربي  574.2_ انظر الفصل 1104 

المتعلق بالمدونة العامة  2006دةسمبر  31، 1427ذي الحلة  10بتارةخ  1.06.232الصادر بتنفيذ الظهير الشرةف رقم  43.06_ قانون رقم 1105 

 للضرائب.

المتعلق بمدونة تحصــــــيل الدةون   2000ماي  3، 1421محرم  28الصـــــــادر في  1.00.175بتنفيذ الظهير الشــــــرةف رقم   34.10_ قانون 1106 

 العمومية.
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ـــخص عن العقوبات الجبائية اإلدارية التي ميكن أن يتلقاها نفس ـــبة مخالفته الش ـــيبي مبناس لقواعد  مرتكب الغش الرض

 .القانون الرضيبي

ه الجرمية وانعكاسها السلبي عىل االقتصاد وامليزانية الوطنية، فقد أشار إليها الدستور باإلضافة إىل ذلك ونظرا ألهمية هذ

 واعتربها من بني االلتزامات األساسية واملفروضة عىل كل امللتزمني بها. 39،1107دلول الفصلاملغريب مب

أن يدرجها املرشع يف إطار الجرائم  موالحال أننا أمام جرمية لها عالقة مبارشة باألموال الغري مرشوعة، فكان من الالز 

 ناألصلية لجرمية غسل األموال، كونها تذر أموال مهمة عىل املتملصني من أداء الرضيبة والتي تعترب )أي هذه األموال( م

 حقوق الدولة عىل امللتزم بها.

 رشوعةدرات، أمواال غري مكيف نجعل من عوائد جرمية الرسقة والنصب واالتجار يف املخفمن منطق جرمية غسل األموال، 

 ؟جرامياإ ال يعترب غسلها فعال يف حني تكون األموال الناتجة عن الغش الرضيبي أمواال  يجرم فعل الغسل يف شأنها،

وحتى لو فرضنا بأن القانون الرضيبي أو مدونة تحصيل الديون العمومية هي من تؤطر هذا النوع من الجرائم وتوقع عليها 

ومع ذلك فهي  1109فان نفس األمر يقع عىل مجموعة من الجرائم األخرى، 1108مصادرة هذه األموال،عقوبات قد تصل إىل 

اإلرهابية أو جرمية إخفاء األشياء... إال أن املرشع ، ومنها الجرائم لجرمية غسل األموال مدرجة يف قامئة الجرائم األصلية

جرمية مل يتبع املرشع املغريب ذات التوجه بالنسبة ل افلامذافحتها من جميع الجوانب الزجرية، كقد ارتئ مونظرا لخطورتها 

 الغش الرضيبي؟

باإلضافة إىل ذلك، فقد يقوم الجاين يف جرمية الغش الرضيبي بحيل تبعده عن املتابعة، أو أن الفاعل يف جرمية الغش 

دولة، ففي هذه اق اإلقليمي للالرضيبي ليس هو الفاعل يف غسل أموالها، أو أن جرمية الغش الرضيبي مل ترتكب يف النط

الحالة وأمام الفراغ القانوين الحاصل فانه ال مجال ملتابعة فاعل الغسل، يف حني إذا تم إدخال جرمية الغش الرضيبي كأحد 

الجرائم األصلية لجرمية غسل األموال فان الفاعل أيا كان يتابع بفعل جرمية غسل األموال. ويف هذا ضامن وتشديد يف 

 .املكافحة

أن هذه و  األموال، خصوصامكافحة غسل  إطارهذا النوع من الجرائم يف  إدراجه ال عذر للترشيع املغريب يف عدم نرى أن

 574.2األخرية ترض ميزانية الدولة بشكل واضح ومبارش، وأن آثارها وخيمة باملقارنة بباقي الجرائم املنصوص عليها يف الفصل 

 من قانون مكافحة غسل األموال.

وبوضع الترشيع املغريب يف خانة املقارنة، نجد أنه من بني الترشيعات القليلة املتخلفة عن ضم جرمية الغش الرضيبي إىل 

هي و قدمة يف مجال مكافحة غسل األموال الدول املتأمر املقارنة ب يتعلق وال الجرائم األصلية لجرمية غسل األموال.

الدول النامية يف مجال الترشيع تعتمد جرمية الغش الرضيبي وكل الجرائم الترشيعات األوروبية واألمريكية، بل حتى 

                                                           

على أنه" على اللميع أن ةتحمل، كل على قدر اســــــتطاعته، التكاليف العمومية، التي  2011من الدســــــتور المغربي  39_ ةنص الفصـــــــل 1107 

 ةعها، وفق اإلجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور"للقانون وحده إحداثها وتوز

 من المدونة العامة للضرائب في القانون المغربي 192_ ةتعلق األمر بالمادة 1108 

 من قانون مكافحة غسل األموال المغربي 574.2أي اللرائم األصلية المنصوص عليها في الفصل  11098 
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والترشيع  1111والترشيع السعودي 1110ومنها الترشيع الجزائريجرائم أصلية لجرمية غسل األموال، االقتصادية الخطرية ك

  1112املرصي.

ها من الرضيبي بالتشديد عىل مرتكبأمام هذا الفراغ الترشيعي الخطري فانه بات من الالزم وقف ظاهرة التهرب أو الغش 

  إطار قانون مكافحة غسل األموال.جرمية تدخل يففعل الغش خالل اعتبار 

 جرمية غسل األموال  تالغش الرضيبي إحدى سلوكيامدى اعتبار   الفرع الثاين:

كيف ميكن و  القانونية،يثار نقاش حول مدى ارتباط جرمية الغش الرضـــيبي بجرمية غســـل األموال من الناحية ميكن أن 

 أن لكل منهام استقالليته. رغملجرمية غسل األموال  اعتبار جرمية الغش الرضيبي كأحد صور السلوك اإلجرامي

فان لهام  1113فاإلضــافة إىل أن كالهام من الجرائم االقتصــادية، ،مشــرتكةجد  قواســم امأن الجرميتني له ميكن القول

كانت جرمية غســــل األموال ترمي إىل نفس املنطق الجرمي ونفس الســـلوك اإلجرامي ونفس النتيجة اإلجرامية،  فادا 

االحتفاظ باملال غري املرشوع وتغطية مصادره الجرمية، فان جرمية الغش الرضيبي ترمي إىل االحتفاظ باملال الغري املرشوع 

 .يف الدورة االقتصادية غطيته وإدماجهوالذي ميثل أموال الدولة، ومن ثم ت

من املدونة العامة  192املادة   مؤطرة ضـــمنإن حاالت تحقق جرمية الغش الرضـــيبي، أو صـــور جرمية الغش الرضـــيبي، 

 "برصف النظر عن الجزاءات الرضيبية املنصوص عليها يف هذه املدونة، يتعرض لغرامة ائب، هذه املادة التي تقر بأنه للرض 

كل شـــخص تبث يف حقه قصـــد اإلفالت من إخضـــاعه للرضـــيبة أو التملص من دفعها أو  درهم  50000إىل  5000من 

 الحصول عىل خصم منها أو اسرتجاع مبالغ بغري حق، استعامل إحدى الوسائل التالية :

 تسليم أو تقديم فاتورات صورية.       -

 تقديم تقييدات محاسبية مزيفة أو صورية.       -

 بيع بدون فاتورات بصفة متكررة.       -

 إخفاء أو إتالف وثائق املحاسبة املطلوبة قانونا.       -

 اختالس مجموع أو بعض أصول الرشكة أو الزيادة بصورة تدليسية يف خصومها قصد افتعال إعسارها"       -

                                                           

تحدةد اللرائم األصلية ةكون قد أدرج جرةمة الغش الضرةبي ضمن اللرائم األصلية للرةمة  _ باعتماد المشرع الليائري األسلوب المطلق في1110 

 من قانون الوقاةة من تبييض األموال وتموةل اإلرهاب الليائري 4غسل األموال، انظر المادة 

بتارةخ  90بمرســـــوم ملكي رقم أ/_ نفس المالحظة الســـــابقة، انظر المادة األولى من نظام مكافحة غســـــل األموال الســـــعودي الصـــــادر 1111 

27/8/1412 

_ لم ةنص المشرع المصري صراحة على التهرب الضرةبي ولكنه نص على التهرب اللمركي، وفي شرح المصطلح تبين أن التهرب اللمركي 1112 

الثانية من القانون المصـــري ةعني التهرب من الضـــرةبة اللمركية في الشـــق األول وةعني أةضـــا تهرةب الســـلع من مراقبة اللمارك، انظر المادة 

 لمكافحة غسل األموال 2002لسنة  80رقم 

 العدد اللامعة االقتصــــــادةة للعلوم بغداد كلية مللة_ خبابة عبد الله، انعكاســــــات غســــــل األموال على تموةل التنمية في الدول النامية، 1113 

 129ص  2013لسنة  الثالثون و السادس
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ــلوك اإلجرامي يف جرمي ــيبي يقرتب كثريا من الس ــلوك اإلجرامي لجرمية الغش الرض ــل األموال، إذ كلإن الس يهام ة غس

صدرها، فهل ميكننا اعتبار  صاحبها بعض التخلص من م ستفيد منها  رشوعة بطرق ي ينطويان عىل اإلخفاء األموال الغري م

 جرمية غسل األموال؟ل ةالرضيبي صور  أو الغش االحتيال

 اإلجابة عن هذه املسألة شقني: تأخذ

 يف ســلة األموال األخرى والناتجة عن األرباح هي أدمجت إن الغش الرضــيبيالناتجة عن يتعلق األول بأن األموال الغري 

 تبشــكل أوتوماتييك بفعل أوراق صــورية أو مزورة أو ما شــابه من الســلوكيا أو حولت إىل جهات أخرى أو نقلت  املرشــوعة

 أمام جرميتني،: فإننا نكون 1114اإلجرامية

ــيبي يوه األوىل ــد اإلفالت التملص أو الغشا يف فعل إذ تكتمل أركانه ،جرمية الغش الرض ــلوك بإت ، وذلكبقص يان الس

 اإلجرامي املتمثل يف تقديم الوثائق املزورة أو الصورية أو التعامل بدون الفواتري أو إخفائها..  

حويل تإخفاء أو املتمثل يف  اإلجراميالسلوك  أحد عىلبناء هذه األخرية  حيث تقوم 1115،غسل األموالجرمية  ة وهيوالثاني

إخفاء  قصــــد والحالة هذه أننا أمام فعل يرمي إىل 1116ذات املصــــدر اإلجرامي، أو متويه الطبيعة الحقيقية لألموال أو نقل

 لدولة ومتويه مصدرها وإدراجها يف األموال املرشوعة.مستحقات لأموال غري مرشوعة متثل 

                                                           

 من المدونة العامة للضرائب 192المادة _ أي المنصوص عليها في 1114 

تكون األفعال التالية جرةمة غســــــل األموال عندما ترتكب على أنه:  574.1في مادته  43.05_ نص المشــــــرع المغربي في القانون 1115 

 عمدا وعن علم:

الحقيقية أو  اكتســــــاب أو حيازة أو اســــــتعمال أو اســــــتبدال أو تحوةل أو نقل ممتلكات أو عائداتها بهدف إخفاء أو تموةه طبيعتها -

 574-2مصدرها غير المشروع لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير، عندما تكون متحصلة من إحدى اللرائم المنصوص عليها في الفصل 

 بعده؛

أو مصـــــــدرها أو مكانها أو كيفية التصــــــرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق  تإخفاء أو تموةه الطبيعة الحقيقية للممتلكا -

 بعده؛ 574.2ها، مع العلم بأنها عائدات متحصلة من إحدى اللرائم المنصوص عليها في الفصل المتعلقة ب

بعده على اإلفالت من اآلثار التي  547-2مســــاعدة أي شــــخص متورط في ارتكاب إحدى اللرائم المنصــــوص عليها في الفصــــل  -

 ةرتبها القانون على أفعاله؛

-2ئل، لمصــدر ممتلكات أو عائدات مرتكب إحدى اللرائم المشــار إليها في الفصــل تســهيل التبرةر الكاذب، بأةة وســيلة من الوســا -

 بعده، التي حصل بواسطتها على ربح مباشر أو غير مباشر؛ 574

تقدةم المســــاعدة أو المشــــورة في عملية حراســــة أو توظيف أو إخفاء أو اســــتبدال أو تحوةل أو نقل العائدات المتحصــــل عليها  -

 بعده. 574.2مباشرة من ارتكاب إحدى اللرائم المذكورة في الفصل  بطرةقة مباشرة أو غير

 محاولة ارتكاب األفعال المنصوص عليها في هذا الفصل -

 من قانون مكافحة غسل األموال المغربي 574.1_ هذا ما نص عليه الفصل 1116 
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مية املنصوص عليها، اإلجرا تبها بإتيان أحد السلوكيا الترصيح التملص منبأن األموال التي تم أما الشق الثاين، فيتعلق 

أمام  منعزلة عنها، فهل نكون بها بأي شـــكل من األشـــكال، حيث بقيتومل يتم التعامل  مل تدمج يف األموال املرشـــوعة

 جرمية غسل األموال أيضا أم أن األمر يقترص فقط عىل جرمية الغش الرضيبي؟ 

سل األ  ضافة إىل فعل بالرجوع إىل قانون مكافحة غ سلوك اإلجرامي للجرمية يختلف من فعل ألخر، فباإل موال نجد أن ال

ساب والحيازة، فعل التحويل والنقل،  ضا يف فعل االكت سل األموال أي سبق ذكره، تتمثل جرمية غ اإلخفاء والتمويه الذي 

شورة. ساعدة وامل سهيل التربير الكاذب، أفعال امل ساب والحيازة كام ت شرتط لوأن فعل االكت صوص عليه ي قيامه أن  هو من

 يكون الهدف من وراءه اإلخفاء أو التمويه للطبيعة الحقيقة لألموال أو مصدرها.

األموال محل  ةأو متويه طبيع إخفاءمرهون بالهدف من وراءه واملتمثل يف  ، يتبني أن فعل االكتســـاب والحيازةعليهبناء 

حل الغســل مغســال بصــفة مجردة، والحال أن األموال  الناتجة عن الغش الرضــيبيفعل حيازة األموال الحيازة، فال يعترب 

رضيبي، إن ضحا،  هي تبني من والناتجة عن الغش ال سل األموال يعد وا صاحبها اإلخفاء والتمويه فان قيام جرمية غ نية 

 .جرمية غسل األموال فانه ال مجال لقيام ملصدر األموال أما إذا مل يتبني من فعل الحيازة اإلخفاء والتمويه

أن هذا األمر قد يطرح إشــكالية يف مدى اســتخالص نية الجاين يف إخفاء األموال محل الغســل، حيث أنه من املالحظ و 

غري املنطقي حيازة مال ناتج عن جرمية الغش الرضـــيبي بدون نية إخفاءه أو متويه طبيعة مصــــدره وإال فام الفائدة من 

 حيازته. 

 

 خامتة

كقانون  ةعىل التوجهات الدولي ؤســســةموســعة وم من الغري املربر امتالك ترســانة ترشــيعيةيجدر بنا القول أخريا إىل أنه 

حيث إن إغفال جرمية الغش الرضـــيبي عن الئحة الجرائم  حكامة املكافحة،توفرها عىل  مكافحة غســـل األموال دون 

انوين والتناقض االديولوجي يف شــــأن مكافحة جرمية الغش األصـــلية لجرمية غســــل األموال يعد رضبا من العبث الق

ــئولة يف حرية من أمرها  ــكل متزايد من الغش الذي ال زالت الجهات املس ــيبي يعاين بش ــط الرض ــيبي، علام أن الوس الرض

 تجاهه.

سفة ليجد جوابه يف ف لجرمية غسل األموال،عدم إدراج جرمية الغش الرضيبي ضمن الجرائم األصلية ن نخلص إىل أ 

 الترشيع املنطوية عىل مصالح اللوبيات االقتصادية الضاغطة عىل املؤسسة الترشيعية.
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La révolution numérique et la protection des données personnelles : Adaptation ou inadaptation du cadre juridique marocain ? 

 La révolution numérique et la protection des données personnelles : 

Adaptation ou inadaptation du cadre juridique marocain ? 

chercheur en droit des affaires 
 

Introduction :  

La croissance rapide des technologies de l’information et de la communication1117 et l’innovation 

dans les systèmes numériques sont à l’origine d’une révolution qui bouleverse radicalement nos modes 

de pensée, de comportement, de communication, de travail ... Cette « révolution numérique » ouvre de 

nouvelles perspectives à la création du savoir, à l’éducation et la diffusion de l’information. Elle 

modifie en profondeur la façon dont les pays du monde gèrent leurs affaires commerciales et 

économiques, administrent la vie publique et conçoivent leur engagement politique.  

La Révolution numérique se définit avant tout comme le passage de notre société à l’ère de 

l’information et de la communication reposant sur une immatérialité grandissante des données 

diffusées à l’échelle mondiale1118. Plutôt que de parler de révolution numérique, il serait plus juste de 

parler de numérisation de la société. 

Nous vivons aujourd’hui un passage de la société industrielle à la société informationnelle, ce 

passage s’incarne dans la transition de la centralisation des moyens de production à une décentralisation 

des tâches accompagnée d’une dématérialisation des échanges. La société informationnelle s’organise 

en réseaux, cellules indépendantes les unes des autres, plutôt qu’en pyramides de pouvoir. Ainsi, elle 

peut se comprendre comme le fonctionnement d’un cerveau qui regroupe des milliards de neurones 

tous connectés entre eux comme sur une grande toile. Et pour cause, la quantité d’informations 

échangée croît de façon exponentielle. Dès lors, avec cette révolution numérique, les données 

personnelles deviennent omniprésentes et posent la question de la protection de la vie privée1119. 

Notre pays dispose aujourd’hui d’un arsenal juridique1120 protecteur des données personnelles.   En 

effet, la réforme constitutionnelle de juillet 2011 a réaffirmé l’attachement du Maroc à la construction 

d’un État de droit, démocratique et moderne qui protège les droits de l’Homme et les libertés 

individuelles et collectives. Parmi ces droits, figure le droit à la protection de la vie privée.  Dans son 

article 24, la nouvelle Constitution souligne ce droit fondamental en prévoyant que : « Toute personne 

a droit à la protection de sa vie privée ».    

                                                           
1117Internet, e-mails, réseaux sociaux : aujourd’hui, les nouvelles technologies occupent de plus en plus de place dans notre 

vie. Un véritable tsunami d’informations nous assaille chaque jour.   
1118 Article scientifique publié dans la revue électronique « Implications philosophiques » espace de recherche et de 

diffusion ( www.implications-philosophiques.org ) 
1119 La protection des données personnelles sur internet est actuellement au cœur des débats, puisque les sites web, les 

réseaux sociaux et applications mobiles incitent les internautes à dévoiler leur vie privée de la publication d’une photo à un 

simple clic sur la fonction « j’aime ». 
1120 Il s’agit de la loi n° 07-03 modifiant et complétant le Code pénal; la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de 

données juridiques; la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 

caractère personnel; la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection des consommateurs ; la loi n° 132-13 portant 

approbation du protocole additionnel à la convention européenne pour la protection des personnes à l’égard du traitement 

automatisé des données à caractère personnel ; la loi n° 88-13 relative à la presse et à l’édition.  

 

http://www.implications-philosophiques.org/
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Ainsi, la Loi n° 09-08 inspirée de la célèbre loi française Informatique et Libertés, prévoit tout un 

régime sur la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données personnelles, elle 

contient les principes fondamentaux et les moyens de mise en œuvre de ladite protection1121. 

Il est à signaler qu’avec l’adoption de la loi n°09-08, le Maroc s’est placé parmi les premiers pays 

arabes et africains disposant d’un système de protection aussi complet, et se positionne parmi les 

destinations sûres du point de vue de la circulation des données personnelles. 

Toutefois, depuis l’adoption de la loi n°09-08 jusqu'aujourd’hui plusieurs évolutions 

technologiques et juridiques ont eu lieu. Dès lors, plusieurs questions se posent :  

- Le texte actuel répond- t-il toujours aux objectifs de la protection des données ? 

- Est-il en mesure de faire face aux traitements massifs des données personnelles effectués par 

les nouvelles applications et réseaux sociaux ?  

- Est-il toujours en harmonie et en conformité avec la législation européenne1122 ? 

En réponse à ces questions, nous allons analyser, en premier lieu, le régime juridique de la 

protection des données personnelles (I) avant de traiter, en second lieu, les limites et contraintes 

auxquelles doit faire face ce régime juridique (II).  

I- Le régime juridique de la protection des données personnelles : 

Le régime juridique marocain de la protection des données personnelles veille à l’encadrement de 

l’utilisation de ces données, en édictant des droits et des principes généraux de protection. 

A- Les principes de la protection des données personnelles : 

Dans l’objectif d’assurer une meilleure protection des données personnelles, la loi n°08-09 prévoit 

quatre principes fondamentaux. 

1- Consentement de la personne concernée : 

Selon l’article 4 de la loi n°08-09, le traitement des données à caractère personnel ne peut être 

effectué que si la personne concernée a indubitablement donné son consentement à l’opération ou à 

l’ensemble des opérations envisagées. Le consentement est une manifestation de volonté libre, 

spécifique et informée, par laquelle la personne concernée accepte que les données à caractère 

personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement. 

Ainsi par exemple, lors d’une opération d’achat en ligne, le consommateur accepte expressément 

que ses données personnelles soient traitées par le vendeur pour les besoins de la transaction. Si le 

vendeur envisage un traitement de ces données autre que celui lié à l’opération en question, il doit 

requérir le consentement de la personne concernée. Il arrive ainsi qu’il soit demandé à l’acheteur de 

cocher une case supplémentaire indiquant qu’il accepte que ses données personnelles soient transmises 

à des partenaires commerciaux du vendeur pour que ceux-ci puissent promouvoir leurs produits et 

services. À défaut de consentement, le transfert des données personnel de la personne concernée par le 

vendeur à un tiers serait considéré comme illicite1123. 

2- Détermination de la finalité du traitement des données personnelles : 

La finalité du traitement est l’objectif principal de l’utilisation de données personnelles. Elle est le 

fil conducteur des autres principes de protection.  Les données sont collectées pour un but bien 

déterminé et légitime et ne sont pas traitées ultérieurement de façon incompatible avec cet objectif 

                                                           
1121 Cette loi a créé une Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP), dont 

le rôle est similaire à celui de la CNIL française, et qui dispose de pouvoirs importants. 
1122 Selon une déclaration de Mr. Aniss Lahoussine SG de CNDP « Le Maroc a fait le choix d’arrimer son dispositif 

législatif et réglementaire à l’acquis communautaire, et ce en vue de créer un climat propice à l’intégration de son économie 

avec celle de son premier partenaire économique » Revue Finance News hebdo, 01 Juin 2018. 

Client brief rédigé par Mehdi Kettani, Associé, DLA Piper Casablanca.  1123 
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initial. Ce principe de finalité limite la manière dont le responsable de traitement peut utiliser ou 

réutiliser ces données dans le futur. 1124 

Dans l’objectif d’assurer une meilleure protection des personnes physiques, le législateur a imposé 

aux responsables de traitement de déterminer clairement les finalités pour lesquelles les données sont 

collectées et leur a interdit d’opérer sur ces données des traitements qui seraient incompatibles avec 

ces finalités. 

Ainsi, par exemple dans une opération de vente en ligne, le consentement de l’acheteur doit être 

requis pour deux finalités qui doivent lui être clairement exposées : la transaction envisagée et le 

transfert de ces données à un ou plusieurs partenaires du vendeur. 

3- Adéquation des données avec la finalité : principe de proportionnalité : 

Aux termes des dispositions de l’article 3 de la loi n°08-09 les données personnelles collectées 

doivent être « adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles 

sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement ». 

On déduit de ces dispositions que le principe de proportionnalité implique que les données 

personnelles collectées soient en adéquation avec la finalité du traitement.  

4- Loyauté dans le traitement  

Il s’agit là d’un principe fondamental qui doit sous-tendre toute opération de traitement portant sur 

les données personnelles1125. Il faut ainsi s’assurer que les données soient collectées loyalement, c’est-

à-dire que les personnes concernées soient bien informées et veiller à ce que leurs droits soient 

respectés. Il faut aussi veiller à ce que les données soient protégées contre toute atteinte qui pourrait 

venir de tiers en mettant en place les moyens humains et techniques adéquats. 

B- Les droits des personnes protégées : 

Les principaux droits des personnes concernées sont déterminés par les articles 5, 6, 7, 8 et 9 de la 

loi n°08-09, ils sont au nombre de quatre : 

1-Etre informé lors de la collecte des données : 

Le responsable du traitement ou son représentant a l'obligation d’indiquer, de manière expresse et 

précise, sur le support servant à la collecte des données personnelles toutes les caractéristiques du 

traitement envisagé, notamment : 

 L'identité du responsable du traitement ou de son représentant. 

 Les finalités poursuivies par le traitement. 

 Les destinataires des informations collectées. 

 L’existence et les modalités d’exercice des droits des personnes concernées. 

Toutefois le droit à l'information n'est pas obligatoire dans les cas suivants : 

 Les fichiers relatifs à la défense nationale, la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, la 

prévention ou la répression du crime. 

                                                           
1124 Exemples de finalité : gestion des recrutements, gestion des paies, gestion des clients, enquête de satisfaction, 

surveillance des locaux, etc. 
1125 V. article Client brief rédigé par Mehdi Kettani, Associé, DLA Piper Casablanca. 
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 La collecte et la communication des données personnelles prévues expressément par la 

législation. 

 L’impossibilité d’informer la personne concernée, notamment en cas de traitement des données 

personnelles à des fins statistiques, historiques ou scientifiques. Dans ce cas, le responsable de 

traitement est tenu d’aviser la CNDP en lui soumettant toutes les explications nécessaires. 

 Les traitements effectués exclusivement à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires.  

2- Droit d’accès : 

Ce droit est reconnu par l’article 7 de la loi n° 09-08. Il permet à toute personne d’accéder aux 

informations la concernant pour s’assurer de leur exactitude. 

Toute personne a le droit d'obtenir du responsable de traitement, à des intervalles raisonnables, 

gratuitement et sans délais, la confirmation que les données la concernant font l'objet ou non d'un 

traitement. Elle peut également demander les caractéristiques du traitement effectué telles ses finalités, 

les catégories et l’origine des données utilisées et les destinataires auxquels elles sont transmises. 

Néanmoins, le responsable de traitement peut demander à la CNDP un délai pour répondre aux 

demandes d’accès légitimes. Il peut aussi s’opposer à celles qui sont manifestement abusives à cause 

de leur nombre ou leur fréquence. Dans ce dernier cas, le responsable de traitement doit être en mesure 

d’apporter la preuve justifiant sa décision. 

3- Droit de rectification : 

Complétant le droit d’accès, il permet aux personnes concernées d’exiger la rectification des 

informations la concernant, notamment lorsqu’elles sont inexactes ou incomplètes. Ce droit s’exerce 

au travers d’une requête adressée au responsable du traitement qui est tenu d’y répondre dans un délai 

de 10 jours, sans imposer de frais. 

Toute personne peut exiger du responsable du traitement l'actualisation, la rectification, 

l'effacement ou le verrouillage des données personnelles la concernant lorsque ces dernières semblent 

être inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées. Le responsable du traitement est tenu de procéder 

aux rectifications demandées, gratuitement et dans un délai maximum de dix jours francs, auprès de 

ses services et des tiers à qui il a communiqué les données à rectifier1126. En cas de refus ou de non 

réponse du responsable de traitement, la personne concernée peut saisir la CNDP qui procédera aux 

investigations nécessaires. 

4- Droit d’opposition : 

En vertu de l’article 9 de la loi n° 09-08, toute personne a la possibilité de s'opposer à tout moment, 

pour des motifs légitimes et sans frais, au traitement de ses données personnelles. 

Durant ces dernières années, des abus ont été constatés en matière de prospection directe, 

notamment commerciale1127.  

La loi n° 09-08 est venue encadrer ce type de pratique pour protéger la vie privée des citoyens 

contre les intrusions intempestives dans leur espace privé (téléphone, messagerie électronique, etc.). 

C’est ainsi que, l’article 9 permet à toute personne dont les données à caractère personnel font l’objet 

d’un traitement de s’opposer, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de 

prospection commerciale. D’ailleurs, l’article 10 affirme ce droit en interdisant la prospection directe 

au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique ou d’un moyen 

                                                           
1126 Article 8 de la loi n°08-09. 
1127 Chacun de nous reçoit fréquemment des messages et emails publicitaires de prospections, alors que la règle est pas de 

prospection directe sans le consentement préalable de la personne concernée. 
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employant une technologie de même nature qui utilise, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées 

d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement libre et spécifique à recevoir des 

prospections directes par ce moyen. 

II- Les limites et contraintes du régime juridique actuel : 

La loi n°09-08 relative à la protection des données personnelles date de 2009. Plus d’une décennie 

plus tard, son efficacité est l'objet d'interrogations. 

A – limites dues aux évolutions technologiques : 

Les interrogations sur la pertinence du cadre juridique actuel ont pour toile de fond un 

environnement technologique, économique et social dans lequel la circulation des données 

personnelles s'est généralisée sans que les individus puissent la maîtriser. Elles vont jusqu'à remettre 

en cause ses principes les plus fondamentaux, exemple le Big Data. 

1- une difficulté de maîtrise des données personnelles : 

L'environnement actuel se caractérise à la fois par la dispersion toujours plus importante des 

données personnelles et par la capacité croissante d'un certain nombre d'acteurs, surtout privés, à 

regrouper les données concernant un même individu. C'est le cumul de ces deux tendances qui cause 

une perte de maîtrise de leurs données par les individus et des risques dont ceux-ci ne perçoivent encore 

qu'imparfaitement la matérialité1128. 

Auparavant, la collecte des données était principalement assurée par des institutions, 

administrations, entreprises ou associations. Les données collectées, par exemple l'âge, le sexe, la 

profession ou les revenus, étaient le plus souvent être objectives. La situation actuelle se caractérise 

par une diversification considérable des modes de collecte et de la nature des données traitées. Depuis 

le développement du Web 2.0 et du Web Squared1129, les données sont mises en ligne par les individus 

eux-mêmes ou par des tiers au sujet d'autres individus. Elles sont recueillies de manière automatisée 

(enregistrement de cookies, envoi de signaux de localisation par les terminaux mobiles, etc.) et le seront 

encore davantage avec l'essor des objets connectés. Elles ont trait à des caractéristiques subjectives 

telles que les centres d'intérêt, les opinions, les goûts, les relations personnelles ou encore les lieux 

visités. Dans le monde contemporain, toutes les activités de navigation en ligne mais aussi un nombre 

croissant d'activités hors ligne laissent des traces susceptibles d'être mises en relation1130. 

Plusieurs types d'acteurs développent cette capacité de regroupement des données concernant un 

même individu. La nature même de l'activité de certaines grandes entreprises de l'économie numérique, 

comme les moteurs de recherche ou les réseaux sociaux1131, les conduit à être dépositaires de pans 

entiers de notre vie personnelle. La valeur économique des données personnelles, associée aux 

possibilités d'envoi de publicités ciblées, de personnalisation du service, de cession ou de partage avec 

des tiers, les incitent à étendre leur collecte par la diversification des services proposés ou le rachat 

d'autres acteurs. 

Ainsi, par exemple le développement par Google de nombreux services autres que le moteur de 

recherche (cartes, réseau social, partage de vidéos, stockage de documents, etc.) ou le rachat par 

Facebook du site de messagerie WhatsApp en sont des illustrations.  

                                                           
1128Lurent CYTERMAN ; La loi Informatique et libertés est-elle dépassée ? Revue Française de Droit Administratif 

(RFDA), n°1 du 01/01/2015 p. 99-106. 
1129 Dans le domaine informatique le Web Squared est une étape intermédiaire entre le web 2.0 et le futur web 3.0. 
1130 Aux traces telles que celles laissées par l'utilisation d'une carte bancaire ou le passage devant des dispositifs de vidéo 

protection s'ajoutent depuis quelques années les signaux de localisation envoyés par les smartphones. 
1131 Tells que Facebook, Watsap, Twitter, LinkedIn, Instagram, Snapchat, Viadeo ... 

https://documentation.departement06.fr/index.php?lvl=notice_display&id=222
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Moins connus du grand public, les data brokers ou courtiers en données personnelles jouent aussi 

un rôle majeur dans le regroupement, puisque leur objet est de collecter (à partir des fichiers 

gouvernementaux publics, d'achats et d'échanges de données avec d'autres sociétés, de questionnaires 

auprès des consommateurs et des réseaux sociaux) et de revendre les données (à des fins de marketing 

mais aussi de recherche d'informations sur un candidat à un emploi ou sur un emprunteur). Les data 

brokers ont fait l'objet aux États-Unis de rapports du Sénat critiquant leurs pratiques, leur manque de 

transparence, et les risques qu'elles font courir à la vie privée des personnes concernées1132.  

2- L’exemple du Big data et les interrogations qui portent sur les principes fondamentaux de la 

protection des données personnelles : 

L'expression de « Big Data » désigne à la fois l'explosion du volume des données transitant sur les 

réseaux et les progrès de la capacité à les exploiter, notamment pour identifier des corrélations 

jusqu'alors indétectables. Les applications en sont multiples et couvrent par exemple l'optimisation des 

processus industriels, la lutte contre la fraude, la réalisation d'économies d'énergie grâce à l'exploitation 

des données fournies par les futurs compteurs communicants, la veille épidémiologique ou la recherche 

scientifique1133. Le développement des applications du Big Data est devenu l’une des inquiétudes des 

pouvoirs publics au Maroc1134. 

Selon les spécialistes1135, le Big Data impliquerait de pouvoir collecter un volume de données aussi 

important que possible, sans nécessairement définir au départ les finalités de leur traitement, de 

nouveaux usages pouvant être imaginés à tout moment. Dès lors, les principes de détermination des 

finalités, de proportionnalité à ces finalités et de limitation de la durée de conservation seraient autant 

d'obstacles à la libre réutilisation des données. D’après le Forum économique mondial de Davos, « à 

l'ère du Big Data, la collecte des données pour des fins déterminées représente une part décroissante 

de la collecte totale de données »1136. On comprend aisément qu'entre l'idée de Big Data et celle de 

proportionnalité de la collecte, parfois dénommé « principe de minimisation », il existe une certaine 

tension. Même le principe d'exactitude, dont on pouvait penser qu'il protégeait les intérêts du 

responsable du traitement autant que ceux de la personne protégée, perdrait de sa pertinence : selon le 

journaliste K. Cukier et le professeur V. Mayer- Schönberger, l'augmentation du volume des données 

permettrait d'accepter une moindre exactitude sans altérer la fiabilité des résultats ; cette thèse est 

cependant controversée1137. 

Le principe de recueil du consentement fait quant à lui l'objet d'un scepticisme croissant qui, de 

manière significative, émane aussi bien de milieux d'affaires favorables au développement de 

l'économie numérique que d'observateurs plus critiques, comme la professeure de droit américaine 

Helen Nissenbaum1138. Tous soulignent que le recueil du consentement revêt le plus souvent un 

caractère purement formel, les internautes étant seulement invités à adhérer à des conditions 

d'utilisation à la lecture fastidieuse et qu'ils ne peuvent négocier. En outre, selon Helen Nissenbaum, 

même la liberté de ne pas adhérer au service est fictive, car il est très difficile de ne pas utiliser les 

services numériques dans la société contemporaine et leurs conditions d'utilisation sont toutes très 

semblables. 

                                                           
1132 Lurent CYTERMAN ; La loi Informatique et libertés est-elle dépassée ? Revue Française de Droit Administratif 

(RFDA), n°1 du 01/01/2015 p. 99-106. 
1133 Lurent CYTERMAN. Art. précité. 
1134 Actuellement le développement des applications du Big Data est identifié comme une priorité économique par les 

pouvoirs publics français et européens. 
1135 Notamment, Lurent CYTERMAN Rapporteur public au Conseil d'État français. 
1136 Le 43ème Forum économique mondial de Davos tenu en janvier 2013. 
1137 V. par ex., T. Harford, « Big Data : are we making a big mistake ? », Financial Times Magazine, 28 mars 2014. 
1138 Laurent CYTERMANN ; art. Précité. 

https://documentation.departement06.fr/index.php?lvl=notice_display&id=222
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B- Ecart entre le cadre juridique actuel et la législation européenne :  

La loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des 

données à caractère personnel a été inspirée de la célèbre loi française du 6 janvier 1978, dite « Loi 

Informatique et Libertés ». 

Toutefois, depuis l’adoption de la loi n°08-09 en 2009, plusieurs évolutions ont eu lieu à l’échelle 

internationale concernant la protection des données personnelles notamment, l’adoption par la 

commission européenne d’un nouveau règlement sur la protection des données à caractère personnelle 

(le RGPD). 

Il s’agit du plus grand changement aux règles européennes relatives à la protection des données 

opéré au cours de ces vingt dernières années et plus. Non seulement le RGPD donne aux citoyens plus 

de contrôle sur la manière dont leurs données à caractère personnel sont utilisées, mais il rationalise 

également de manière considérable l’environnement réglementaire pour les entreprises. Pour ce faire, 

il instaure un cadre uniforme pour la législation en matière de protection des données dans l’ensemble 

de l’UE. En d’autres termes, au lieu d’avoir une législation en matière de protection des données par 

pays, une seule réglementation régit désormais l’ensemble de l’UE. Ainsi, une entreprise qui exerce 

des activités dans différents pays ne doit plus se conformer à plusieurs réglementations, souvent 

divergentes, mais uniquement au RGPD si elle souhaite proposer ses services au sein de l’UE. Le 

RGPD se caractérise également par son caractère extraterritorial, puisqu’il peut s’appliquer à des 

entités qui ne sont pas installées en Europe, lorsqu’elles traitent les données personnelles de personnes 

qui se trouvent au sein de l’UE, dans le cadre de l’offre d’un produit ou d’un service ou afin de suivre 

les comportements des résidents européens.  

Sur ce point, il convient de signaler que le Maroc dispose, à titre d’exemple, de plusieurs sociétés 

offshoring qui traitent quotidiennement des données des citoyens européens1139 d’où la nécessité pour 

le législateur marocain de revoir le texte régissant la protection des données à caractère personnelle 

afin d’adapter et de renforcer le rapprochement législatif et réglementaire avec l’UE considérer comme 

premier partenaire économique de notre pays1140.   

Ainsi, les principaux apports de ce nouveau règlement peuvent être regroupés en trois aspects : 

1. Consentement de l’utilisateur :     

Les entreprises considèrent parfois que le silence de l’utilisateur vaut consentement au traitement 

des données, ou cachent une demande de consentement dans un long texte juridique contenant des 

conditions d’utilisation que personne ne lit. Avec ce nouveau règlement les données de l’utilisateur ne 

pourront être utilisées par une entreprise que si celui-ci y a consenti de manière affirmative. Le silence 

ne vaut pas consentement. 

2. renforcement de la clarté : 

Les entreprises exposent souvent leurs politiques de confidentialité en des termes longs et 

compliqués, dorénavant les politiques de confidentialité devront être rédigées dans un langage clair et 

simple.  

3. renforcement de la transparence : 

                                                           
1139 Le RGPD s’applique même si l’entreprise est établie en dehors de l’UE mais qu’elle propose des biens ou des services 

à des citoyens au sein de l’UE ou qu’elle surveille le comportement de personnes au sein de l’UE (article 3 du règlement : 

Champ d'application territorial). 
1140 Du point de vue économique, la convergence permettra aux entreprises marocaines, notamment en offshore, de rassurer 

les entreprises européennes en matière de la protection des données personnelles. 
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Avant l’adoption du nouveau règlement, l’utilisateur n’été pas toujours informé lorsque ses 

données sont transférées en dehors de l’UE. Aujourd’hui, les entreprises devront informer clairement 

l’utilisateur de ces transferts. De même, les entreprises collectent et traitent parfois des données à des 

fins différentes de celles initialement annoncées sans en informer l’utilisateur, désormais les entreprises 

ne pourront collecter et traiter des données que dans un but bien défini. Elles devront informer 

l’utilisateur de toute nouvelle finalité du traitement des données. 

Conclusion : 

En guise de conclusion, on peut dire que la croissance exponentielle des données numériques, 

appelle une évolution du droit. Le défi auquel est confronté le législateur marocain consiste à encadrer 

l’usage des données de façon à concilier, d’une part, le développement de leur exploitation en raison 

de leur potentiel indéniable et, d’autre part, le respect des droits individuels et de l’intérêt général. 

De même, les évolutions juridiques à l’échelle internationale notamment, dans l’Union 

Européenne appelle le législateur marocain à revoir son texte régissant la protection des données 

personnelles. Certes, l’Union Européenne a commencé le travail sur la question, il y a plus de quatre 

décennies, ce qui n’est pas le cas au Maroc. C’est pourquoi, nous ne pouvons pas s’attendre à avoir un 

niveau équivalent en termes de protection des données personnelles, mais au moins un texte modernisé 

et en conformité avec ce partenaire économique important. 
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La protection pénale de la femme marocaine à la lumière de la loi 103-13 

 La protection pénale de la femme  

marocaine à la lumière de la loi 103-13 

DOCTORANT CHERCHEUR LABORATOIRE DROITDES AFFAIRES 
FSJES   SETTAT 

 

I N T R O D U C T I O N  

La société marocaine, dominée souvent par la mentalité masculine1141 et  comme tous les Etats 

du monde, commémore   le  08 mars de chaque année la journée  internationale de la femme,  c'est un 

jour de reconnaissance des capacités et des compétences des femmes au sein de la société, et c'est une 

occasion pour  dresser un bilan des avancées et des droits réalisés et pour améliorer les conditions de 

le vie féminine actuelle et celle des générations de femmes à venir,  et l'éradication de toutes sortes des 

inégalités, violences et discriminations. 

Compte tenu des grands défis, la femme marocaine occupe  des postes de direction et impose sa 

présence dans la société politique et civile, et en particulier au sein des postes de prise de décisions, 

aux partis politiques et des institutions représentatives et la gestion des affaires publiques1142. 

Ainsi le code de la famille adopté en 2004, constituait une révolution  législative en faveur de la 

femme, en plus du  code de la nationalité, sans oublier les acquis et les droits institués au sein de la 

constitution de 2011, qui selon son préambule" Le Royaume du Maroc s’engage à bannir et combattre 

toute discrimination à l’encontre de quiconque en raison de sexe " , il a institué différents droits tels  

que  l’égalité des sexes, la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination  et de marginalisation 

dans tous les domaines. 

Conscient que toute stratégie de développement durable et tout progrès est incomplet sans 

participation réelle et effective de la femme à coté de l'homme, et pour faire preuve de  leur  haut niveau 

des compétences et des capacités1143, sa majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu le garde, a chargé, en 

2017,  le ministre de la justice de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour ouvrir la profession 

des adouls à la  femme marocaine.  

La loi 103-13 pour la lutte contre la violence envers les  femmes1144, adoptée en 2018, constitue 

une vraie révolution législative en faveur de la femme marocaine, elle vient renforcer l'arsenal juridique 

au Maroc, elle a adopté  une approche fondée sur les droits de l'homme et répondait aux attentes  des 

femmes1145, elle stipulait que la violence à l'égard des femmes, en raison de leur sexe, était l'une des 

                                                           

من نص الدروس الحسنية التي ألقيت بخضرة أمير المؤمنين صاحب اللاللة الملك محمد السادس نصره الله و أةده بمناسبة شهر رمضان 1141 

من إلقاء األستاذة زهرة ناجية اليهراوي عضو بالمللس العلمي المحلي  17/07/2014ه  الموافق ل 1435رمضان لعام  19االبرك ةوم الخميس 

 . 83وان إسهام المرأة في بناء الشخصية المغربية.ص بمراكش تحت عن

 . 51، ص  6بدر الباز ، قراءة في اآلليات األممية لوضعية المرأة المغربية ، مللة األبحاث في القانون و االقتصاد و التدبير، العدد 1142 
1143 texte de conférence religieuse prononcées en présence d'AMIR MOUMININE SA MAJESTE LE ROI MOHAMED 

VI Que Dieu  glorifie son règne, causerie du jeudi 26 ramadan 1435 correspondant au 24/07/2014 présentée par Mohammed 

Yessef, secrétaire général du conseil supérieur des oulémas,  
1144 BO nr 5555du 12 Mars 2018. 

 1145 
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circonstances aggravantes  pour lesquelles des peines plus lourdes pouvaient être infligées à leurs 

auteurs. 

Elle adopte une approche juridique basée sur des mesures répressives en imposant des sanctions 

plus sévères et des mesures d'accompagnement et de prise en charge des femmes victimes de violence. 

Son entrée en vigueur correspond aux ambitions irréversibles du Royaume pour construire un Etat 

plus démocratique et son attachement aux droits de l'homme tels qu'ils sont universellement reconnus, 

et le renforcement des institutions ayant pour fondement la solidarité et l'égalité des sexes où chacun 

jouit de la sécurité, la liberté et l'égalité des chances. 

Pourtant, elle est vivement critiquée  par les activistes et associations marocaines qui l'ont qualifiée 

comme vide et insuffisante et ne constitue pas la vraie réforme attendue par les femmes marocaines, et 

on se demande  quels sont les apports de cette loi ? et quelles sont les mesures à prendre pour éradiquer 

ces comportements préjudiciables aux femmes ? Et ce que le législateur marocain  a pu assurer une 

véritable protection  pénale des femmes victimes de violence?  

Pour traiter ce sujet qui revêt une importance capitale, et pour répondre à cette problématique, il 

me parait mieux de subdiviser ce travail en deux parties: la première partie sera consacrée aux apports 

de cette loi et les différentes formes des pratiques préjudiciables aux femmes visées par la loi(I), et on 

traitera en deuxième partie les mesures prises pour la protection des femmes victimes de ces violences 

et leurs limites(II), selon le plan suivant: 

I - les apports de la loi 103-13 et les pratiques préjudiciables aux femmes: 

  1-  les formes de violence visées par la loi 103-13. 

  2- les formes de violence exclues du champ de la loi 103-13. 

II - les mesures prises pour la protection de la femme: 

    1-  les  sanctions et les mesures de prise en charge. 

    2-  les limites des mesures de protection de la femme. 

I - les  apports de la loi 103-13 et les pratiques préjudiciables aux femmes : 

Le législateur a débuté les dispositions de la loi 103-13 relative à la lutte contre la violence faites 

aux femmes par donner des définitions aux différentes formes de violence, citons quelques unes à titre 

exhaustif . 

1- les formes de violences visées par la loi 103 - 13. 

Selon les dispositions de l'article 1 de la loi 103-13, la violence faite aux femmes est tout acte 

matériel ou moral ou abstention fondées sur la discrimination en raison du sexe, entraînant pour la 

femme un préjudice corporel, psychologique, sexuel ou économique. 

D'après cette définition, le législateur marocain a visé le fait en lui même, qui peut être un acte 

matériel, comme il peut être moral, ainsi que l'abstention qui est une omission délibérée de prendre ou 

de faire un acte matériel ou moral, et pour le préjudice: ces pratiques recouvrent un ensemble des 

agissements ayant un impact considérable sur la  femme au niveau corporel, psychologique, sexuel et 

économique, il vise, ainsi: 

- toutes violences corporelles : ou tout acte susceptible de porter préjudice à l'intégrité physique et 

corporelle de la femme, il est stipulé par le texte le terme "" quelque soit l'auteur "" cela nous permet 

d'englober aussi bien les femmes que les hommes comme auteurs, soit qu'ils ont, ou non, des liens 

familiaux avec la victime, il est à signaler que dans le cadre quantitatif, les violences conjugales1146, 

                                                           
1146 En France, une femme est tuée par son mari ou son ex-mari chaque deux jours ( site web gouvernement.fr visité le 29 

novembre 2019 à 18:43) 
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domestiques sont les plus importantes et les plus fréquentes et qui sont motivées par des considérations 

de vindicte ou de punition , avec des liens de parenté ou de proximité avec la victime. 

- toutes violences sexuelles : tout acte ou exploitation susceptible de porter atteinte à l'intégrité 

sexuelle de la femme, ce sont les actes de violence les plus préjudiciables à la femme, ainsi les termes 

"" quelque soit le moyen utilisé "" permet d'inclure les infractions commises à l'aide d'un support 

électronique et l'un des moyens technologiques de l'information et de communication, dans ce cas, le 

contacte physique ou direct n'est pas requis comme élément constitutif de l'infraction , par exemple: le 

fait de filmer une femme nue à son insu et le diffuser via Internet  rentre dans le champ d'application 

de la loi 103-13.  

- violences psychologiques : il s'agit de toute agression verbale, contrainte, négligence ou privation 

afin de porter atteinte à la dignité de la femme, sa liberté, et sa tranquillité pour l'intimider ou la 

terroriser, cette forme de violence a un impact négatif immédiat sur la femme ainsi que son entourage 

familial, professionnel ou social, il convient à signaler que l'une des formes les plus utilisées de nos 

jours est opérée par les supports électroniques  et les nouvelles techniques d'information et de 

communication, notamment, celles passées via les réseaux sociaux , face book, instagram, twitter 

...d'où la nécessité d'impliquer les entités chargées de la lutte contre la cybercriminalité. 

- violence économique: tout acte ou abstention de nature économique susceptibles de porter 

atteinte aux droits sociaux ou économiques de la femme, dans ce cas, l'auteur de l'infraction cible une 

femme sur la quelle il dispose d'une emprise économique , il la prive des ressources dues à elle, tel est 

le cas, par exemple, de non paiement des pensions alimentaires, l'abandon de famille et l'expulsion du 

foyer conjugal, ce sont les infractions les plus répondues, à ce sens, dans un contexte social marqué par 

une moindre autonomie financière de la femme1147. 

Parmi les nouveautés introduites aux dispositions du code pénal, est la pénalisation de 

l'harcèlement sexuel dans les lieux publics et autres  par des agissements, des paroles, des gestes à 

caractère sexuel ou à des fins sexuelles1148, après avoir été limité dans les lieux de travail où l'auteur 

abuse de son autorité que lui confère ses fonctions harcèle autrui en usant d'ordres, de menaces, de 

contraintes ou de tout autre moyen, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle.1149 La même 

loi a réprimé la diffamation1150 en raison du sexe et l'injure proférée contre une femme à raison de 

son sexe1151. 

Il est à signaler que cette définition a omis d'éclaircir certains concepts, il en est ainsi pour la 

dignité, exploitation, négligence, privation ..., ainsi, c'est difficile pour une femme victime 

d'harcèlement sexuel,  dans des lieux fermés ou isolés, d'établir la preuve, à cette difficulté  sera 

confronté l'officier de police enquêteur pour démontrer l'élément intentionnel de discrimination en 

raison de sexe, il serait difficile ainsi, pour lui, de cerner une liste précise et définitive des violences 

faites contre les femmes et qui répondent à la définition donnée par la loi 103-13, il est utile, donc, 

d'étudier  pour chaque cas les éléments factuels de chaque affaire, sonder son élément moral qui motive 

l'acte de l'auteur, et l'élément additionnel de discrimination, afin de décider s'il s'agit, ou non, de 

violence basée sur le sexe , dans ce cas , il y a lieu de ne recevoir que les femmes victimes de la 

discrimination fondées sur le sexe, tel est la cas, par exemple,  d'une femme piétonne qui est heurtée et 

renversée volontairement par un  automobiliste (son ex mari), l'acte de ce dernier est fondé sur une 

haine et une dispute préalable et pas par discrimination suite au sexe, le texte, a omis, aussi de préciser 

                                                           
1147 Amale Chellabi, femmes dirigeantes à la une des managements au féminin : participation au changement de la face des 

organisations marocaines, conférence à la  faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Moulay Ismail meknes 

2019,p24 
1148 Article 503-1-1 du code pénal 
1149 Ancien article 503-1 du code pénal. 
1150 Article 444-2 du code pénal. 
1151 Article 444-1 du code pénal. 
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s'il s'agit des femmes majeures, filles ou fillettes ou enfants mineurs d'âge indépendamment de leur 

sexe...L'une des nouveautés de cette loi est l'incrimination du mariage forcé qui se fait à l'aide des 

menaces ou avec violence dont l'auteur peut être exposé à un emprisonnement allant jusqu'à un an et 

une amande maximale de 30 000 dhs , ces peines sont portées au doubles si la victime forcée est 

mineure d'age ou souffre d'un handicap ou d'une maladie mentale. 

2- les formes de violence exclues du champ de la loi 103-13. 

En lisant hâtivement la phrase " fondées sur la discrimination en raison du sexe " nous permet de 

restreindre quelques formes de violence; En effet, la qualification juridique de violence faites aux 

femmes s'attachent à des atteintes et des pratiques ciblées à la personne de la victime parce qu'elle est 

une femme et pas un homme, le critère de sexe ,dans ce cas,  est plus déterminant  et que tout acte ou 

atteinte à la femme qui ne se base pas sur ce critère est à écarter du champ de la loi 103-13. 

Le terme " fondées " permet d'éliminer certaines formes de violences faites aux femmes qui sont 

qualifiées subsidiaires basées sur des motifs autres que la discrimination tel est le cas par exemple d'un 

braqueur qui rentre dans une agence bancaire  pour voler et ligote une caissière pour la neutraliser, le 

braqueur aurait fait le même geste si la victime est un homme caissier, dans ce cas, le critère de 

discrimination en raison du sexe n'est pas fondé, s'agissant, par exemple, d'une femme victime de " 

diffamation ", fondée sur son sexe en la traitant comme " prostituée " , cet acte rentre dans le champ 

d'application de la loi 103-13, et non seulement les peines infligées sont aggravées mais la femme à le 

droit d'être prise en charge par des cellules instituées par cette loi, ces cellules sont crées au sein des 

tribunaux de première instance et des cours d'appel ainsi qu'au sein des services centraux et 

déconcentrés des départements chargés de la justice, de la santé, de même que la direction générale de 

la sûreté nationale et du haut commandement de la gendarmerie royale1152,  et si l'objet de cette 

diffamation n'est pas fondé sur la discrimination en raison du sexe , comme en la traitant par exemple 

de " voleuse ", la peine est la même  infligée sur les faits qui sont commis soit contre un homme ou 

une femme . Ajoutons à cela tous les types de vols, escroquerie,  dans ces cas, le voleur et l'escro ciblent  

aussi bien les hommes que les femmes... prenons  le viol ou avortement par exemple: dans ce cas, le 

sexe féminin est expressément spécifié et préfigure l'élément constitutif de l'infraction de l'avortement 

par nature, car on ne reproche pas à un homme l'infraction de l'avortement, mais la complicité 

d'avortement. 

II - les mesures prises pour la protection de la femme: 

La loi 103-13 est rentrée en vigueur le 13/09/2018 dans un contexte international dont a participé 

activement et sincèrement le Royaume, elle  correspond aux choix irréversibles de notre pays de 

construire un Etat de droit et son attachement aux droits de l'homme tels qu'ils sont universellement 

reconnus et énoncés dans les chartes et conventions internationales1153, elle a pour but de poser un 

cadre juridique précis pour éradiquer toutes sortes de violence contre les femmes et garantir leur 

protection juridique et institutionnelle, elle incrimine un certain nombre d'agissements auxquels elle a 

prévoie des peines et des mesures appropriées, citons, à titre exhaustif  quelque uns. 

1-  les  sanctions et mesures de prise en charge: 

La loi 103-13 a élargie le nombre des infractions pouvant rentrer dans son cadre d'application et 

l'aggravation des peines afférentes, comme l'harcèlement sexuel  auquel elle  prévoit  un 

emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cinq mille à cinquante mille dirhams à un 

auteur, et dans un lieu de travail, en abusant de l'autorité qui lui confère ses fonctions, harcèle autrui 

en usant d'ordres, de menaces, de contraintes ou de tout autre moyen, dans le but d'obtenir des faveurs 

de nature sexuelle, cette peine est portée cinq ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams, si le 

harcèlement sexuel est commis par un ascendant, un proche ayant avec la victime un empêchement à 

                                                           
13.-le 10 de la loi 103Artic 1152 

 .  45،ص 2019، 6بدر الباز ، قراءة في مقاربة اآلليات األممية لوضعية المرأة المغربية ، مللة األبحاث في القانون و اإلقتصاد و التدبير ، عدد 1153 



 2020 أبريـــــــــــل 27 ددـــالع                                                                                                                                                                                                                                                     مجلة القانون واألعمال الدولية

380 

mariage, un tuteur, une personne ayant autorité sur la victime ou ayant sa charge ou un kafil ou si la 

victime est un mineur.1154 Le législateur a élargi le champ d'application de ce texte au delà des lieux 

de travail pour englober  les espaces publics et par l'utilisation des moyens nouveaux de 

télécommunication tels que  les messages écrits, téléphoniques ou électroniques, des enregistrements 

ou des images à caractère sexuel. 

A ces actes de violences commis contre les femmes, le législateur a visé aussi une couche sociale 

vulnérable à ces formes de violences à savoir les mineurs d'age1155 qui peuvent être exploités dans la 

pornographie    par toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d'un acte sexuel réel  exposant 

leurs organes sexuels  à des fins de nature sexuelle, à ces pratiques, le législateur prévoit des lourdes 

peines allants jusqu' à  cinq ans  d'emprisonnement et d'une amende de dix mille à un million de 

dirhams, ces peines sont portée au double lorsque l'auteur est l'un des ascendants de l'enfant, une 

personne chargée de sa protection ou ayant autorité sur lui.1156 

Remarquons, donc, que le législateur marocain a réservé tout le deuxième chapitre de la dite loi 

aux dispositions pénales  prévoyant des nouvelles infractions telle que l'expulsion du foyer conjugal, 

ou des circonstances  d'aggravation de certaines infractions déjà existantes1157, il en ainsi pour le 

harcèlement sexuel qui était couplé avec un abus d'autorité dans un lieu de travail , actuellement, le 

nouveau dispositif prévoit un alourdissement de la peine aussi bien dans les lieux de travaille que dans 

les lieux publics1158 ; Ainsi les injures et la diffamation contre une femme à raison de son sexe font , 

désormais, leur entrée dans le cadre de cette loi qui prévoit seulement des amandes et des dommages 

intérêts , l'incrimination s'étend encore pour englober le droit à l'image et à la vie privée auquel la loi 

en question prévoit une peine de prison allant jusqu'à cinq ans  en cas d'atteinte à ce droit  ainsi que 

d'autres tels que la prise et la diffusion des photos d'une femme sans son consentement quelque soit le 

support ou les canaux de diffusion utilisés.     

La loi prévoit, aussi, des nouvelles  mesures de protection et de sûreté  personnelles , ainsi dans le 

cas de poursuite pénale ou après  condamnation pour harcèlement sexuel ou agression, il est interdit, 

par injonctions, au condamné, d'une façon temporaire ou définitive,  d'entrer en contact avec la victime 

, de la contacter,ou de s'approcher du lieu où elle existe ou de communiquer avec elle par n'importe 

quel moyen, elle prévoit également des procédures et  un renforcement de la prise en charge de la 

femme victime de violences au sein des départements ministériels et des commissions nationale, 

régionale et locale. 

2-  les limites des mesures de protection de la femme: 

Même si elle est récente1159, cette loi reste pointée du doigt et elle est vivement critiquée par les 

associations féminines, qui estiment que la plus part des femmes choisissent le silence et préfèrent ne 

pas dénoncer les cas de violence dont elles sont victimes pour des considérations différentes, certaines 

d'entre elles sont dépendantes financièrement de leurs agresseurs et n'ont pas les moyens pour engager 

une poursuite pénale que la loi prévoit comme nécessité  ce qui les pousse à renoncer aux rares 

déclarations, et compte tenu du nombre considérable des femmes victimes de violence, les sanctions 

qui étaient déjà prévues ont été renforcées, mais il n’y a pas de véritable  protection et prise en charge 

de toutes ses femmes, la loi ne prévoit pas clairement des moyens de financement des refuges où les 

femmes victimes de violence se sont installées, ces locaux, d'un nombre limité,  sont gérés par des 

                                                           
2 du code pénal.-1-Article 503 1154 

موضوعه التصدةق على البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية حقوق  2017من التقرةر الدولي الشامل لسنة  144-10توصية رقم موافقة لل1155 

 الطفل المتعلق بإجراءات البالغات.

2 du code pénal.-Article 503 1156 
1157 Ainsi l'article 404 du code pénal a été modifié et son champ a été élargi pour englober les femmes enceintes, ou en 

situation d'handicap, ou souffrent d'une maladie  mentale...  
1158 Aujourd'hui le Maroc  du 13/11/2019 (site web visité le 02/12/2019 à 17:16). 
1159 Lahcen Bougdal, femmes artistes marocaines contemporaines, édition l'harmattan, 2018, p15. 
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organisations non gouvernementales et ne reçoivent que rarement des financements auprès du 

gouvernement1160, ces associations reprochent, aussi,  à cette loi qu'elle est lacunaire, inadaptée à la 

situation actuelle de la femme et n'est plus autonome et que ses dispositions ne viennent que pour 

renforcer d'autres lois à savoir le code pénal et le code de la procédure pénale  

IL est à rappeler aussi que le législateur marocain n'a pas oublié une autre couche sociale 

vulnérable composée  des femmes et des filles qui effectuent des travaux domestiques, appelées " les 

bonnes " , dans ce cadre , il a adopté    jeudi 21 novembre 20191161, une autre la loi 45-18 relative au 

travail domestique qui prévoit des nouvelles mesures pour protéger les femmes travailleuses  

notamment celles qui vivent en situation de précarité et exposées à l'exploitation, en imposant un 

contrat de travail et en réglementant les heures de travail et les congés annuels ainsi qu'un salaire 

minimal, cet arsenal juridique,  longtemps souhaité,  vient réglementer cette activité, en prévoyant, 

aussi, que les  travailleurs et les travailleuses domestiques peuvent s'organisent en associations 

professionnelles en garantissant une bonne pratique  de la profession , ces associations peuvent les 

représenter dans différents  départements administratifs et contribuent à leur encadrement et le 

renforcement de leurs capacités et  la valorisation  de la profession. 

C O N C L U S I O N  

De ce qui précède, nous pouvons conclure que les avancés cette loi sont incontestables, mais elle 

reste lacunaire et que ses mesures ne sont pas en mesures d'assurer une parfaite protection aux femmes 

victimes de violence, il en est ainsi pour le viol conjugal et la difficulté d'établir la preuve, et que malgré 

l'affirmation de l'égalité des sexes par différentes institutions marocaines et les différentes 

revendications des mouvements associatifs féminins, l’inégalité de genre persiste, et malgré l'existence 

des règles d'incrimination, le harcèlement sexuel persiste aussi et cela pour plusieurs raisons telles que 

les traditions, la pauvreté et l'analphabétisme. 

Ainsi, la réalisation et l'application des dispositions de la loi 103-13 sur terre  s'avèrent encore 

difficiles, prenons le cas de la participation de la femme marocaine de manière inégalitaire avec 

l’homme à la vie et la représentation politique. 

En guise de conclusion, le Maroc est contraint de conformer ses lois aux dispositions de CDEAO 

relatives à la bonne exécution des conventions déjà ratifiées pour éradiquer toutes formes de 

discrimination contre la femme, il est contraint aussi de collaborer avec les institutions internationales, 

telles que les ONG, qui s'intéressent au sujet de la femme et qui organisent, de temps à autre, des visites 

aux différentes administrations et élaborent  des rapports  qui ont une force considérable tant au niveau 

des libertés q'au niveau économique et social. 

  

                                                           
1160 Communiqué de Hunan Rights watch   publié le 26 février  2019 

N'est pas encore publiée au BO. 1161 
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Résume  

Compte tenu des défis, la femme marocaine occupe de nos jours des postes de direction, et 

impose sa présence dans la société politique et civile. Ainsi le code de la famille adopté en 2004 

constituait une  révolution législation en faveur de la femme, sans oublier les acquis et les droits 

institués au sein de la constitution de 2011.  

L'arsenal juridique marocain a été renforcé en 2018 par l'adoption de la loi 103-13 pour la 

lutte contre la violence envers les femmes ayant pour fondement la solidarité et l'égalité des 

sexes ou chacun jouit de la sécurité, la liberté et l'égalité des chances. 

Cette loi est vivement critiquée par les activistes et  associations marocaines qui l'ont 

qualifiée comme vide et insuffisante et ne constitue pas la vraie réforme attendue par 

les femmes marocaines malgré ses grands apports.  

Conscient que toute stratégie de développement durable et tout progrès sont incomplets 

sans participation réelle et effective de la femme, sa majesté le roi Mohamed VI a chargé en 

2017 le ministre de la justice de prendre toutes les mesures nécessaires pour ouvrir la profession 

des adoules à la femme marocaine.  

  Il est à signaler que le Maroc est contraint  de conformer ses lois aux dispositions de 

CDEAO et de collaborer avec les institutions internationales (ONG) qui s'intéressent au sujet 

de la femme. 

ONG: Organisations non gouvernementales. 

 

ENGLISH 

Faced with challenges, the Moroccan woman now occupies management positions and 

imposes her presence in the political and civil society. 

Thus the family code adopted in 2004 constituted a revolution legislation in favor of 

women, without forgetting the acquired and the rights instituted within the 2011 constitution. 

The Moroccan legal arsenal was reinforced in 2018 by the adoption of law 103-13 for the 

fight against violence towards women based on solidarity and gender equality where everyone 

enjoys security, freedom and the equality of chances. 

This law is strongly criticized by activists and Moroccan associations which qualified it as 

empty and insufficient and does not constitute the real reform expected by the Moroccan women 

despite his great contributions. 

Aware that any sustainable development strategy and all progress is incomplete without 

real and effective participation of the woman, his majesty the king Mohamed VI charged in 

2017 the minister of justice to take all the necessary measures to open the profession of 

“Adoules” to moroccan women.  

It should be noted that Morocco is in the process of complying with its laws to the 

provisions of CDEAO and to collaborate with the international institutions (NGOs) interested 

in the subject of wife. 

NGOs: Non-governmental organization 
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DEUTSCH 

Angesichts der Herausforderungen bekleidet die Marokkanische Frauen jetzt 

Führungspositionen und setzt ihre Präsenz in der  politische und Zivilgesellschaft. 

So bildete das 2004 verabschiedete Familiengesetzbuch eine 

Revolutions gesetzgebung zugunsten von Frauen, ohne das zu vergessen erworben und die 

Rechte in der Verfassung von 2011 eingerichtet. 

Das marokkanische juristische Arsenal wurde 2018 durch verstärkt 

die Verabschiedung des Gesetzes 103-13 zur Bekämpfung von Gewalt für Frauen auf der 

Grundlage von Solidarität und Geschlechtergleichstellung, bei denen jeder Sicherheit, Freiheit 

und Chancengleichheit genießt. 

Dieses Gesetz wird von Aktivisten und marokkanischen Verbänden, die es als leer und leer 

qualifizierten, scharf kritisiert unzureichend und stellt nicht die wirkliche Reform dar, die von 

den marokkanischen Frauen trotz seiner großen Beiträge erwartet wird. 

Im Bewusstsein, dass jede Strategie für nachhaltige Entwicklung und 

Alle Fortschritte sind unvollständig, ohne dass die Frau tatsächlich und effektiv daran 

teilnimmt. Seine Majestät, der König Mohamed VI., beauftragte 2017 den Justizminister, alle 

notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um den Beruf des „Adoules“ für Marokkanische Frauen 

zu öffnen. 

Es sei darauf hingewiesen, dass Marokko dabei ist, seine Gesetze an die Bestimmungen 

der CDEAO anzupassen und mit den internationalen Institutionen (NRO) zusammenzuarbeiten, 

die sich für das Thema Ehefrau interessieren. 

NRO: Nichtregierungsorganisationen 
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Majority law in shareholders' associations 

Majority law in shareholders' associations 

Benyoucef Benkhedda Algiers 1 University 
 

 

Abstract . 

If the correct management of the joint stock company is available, and it is a factor in supporting the national 

economy, otherwise it becomes a threat to it, the primary goal that must be achieved in corporate management 

is to protect the collective interest as much as possible towards the abuse of the majority - whose powers are 

concentrated in their hands within the highest pyramid of the company's organs. Shareholders Association. 

Therefore, the majority authority must govern the necessary and codified controls to protect the rights of 

shareholders, protect the company, and the public interest, including the national economy, among the most 

prominent of these are: defining the concept of arbitrariness of the majority, defining criteria for assessing the 

arbitrariness of the majority in shareholders ’societies, deciding the right to nullify arbitrary majority decisions. 

The shareholders'associations, which perform their decision-making functions, should avoid the risk of 

falling into one of the prohibited. For the first exception, the minority shareholders should not be left with the 

opportunity to paralyze the company by disrupting decisions .In the assembly according to the majority of the 

votes except in very few cases where unanimity is required. 

As for the second prohibition, the majority may not crush the minority and should not take its authority to 

serve selfish and personal interests that are contrary to the collective interest. The majority does not have 

unlimited powers over the rest of the partners and the company itself. Equity, corporate protection, and public 

interest. Thus, the deliberations of the shareholders' associations are the result of the majority of the votes 

represented at the meeting, which hold the majority of the capital.  

This rule is called the "majority law".So What are the provisions of this law?Which is the problem that we 

answer with the method of analytical research in three chapters, the basis of the principle of majority(chapter 1), 

the concept of arbitrariness of the majority (chapter 2), sanctions of arbitrary majority decisions (chapter 3). 

 

Chapter 1 : The basis of the principle of majority 

Several theories were raised to justify the majority law. 

It is from the jurisprudents1162 who said the theory of the Sultan of will, which went to the majority derives 

its authority from the binding force of the contract between the partners, or it is based on the implicit will of 

them to submit to the rule of the majority, criticized this opinion french jurist George Ripert1163, on the grounds 

that it is difficult to accept the assumption of an implicit individual will capable of accepting the submission of 

the will of the majority is not clear, especially after the atrophy of the role of the contract in the major joint stock 

companies. 

Some of them took the idea of representation1164, on the basis that the representative of the company is to 

reconcile the views between the minority and the majority, but this theory was unsuccessful, because of the 

                                                           
1162-Yves Guyon, business law, volume 1, 9 ed, economica eds, Paris, 1996, p.283. 
1163-Georges Ripert and René Roblot, by Michel Germain, commercial companies, volume 1, 21 ed, general bookshop of 

jurisprudence law, Paris, 2014, p.351. 
1164-Wajdi Salman Hatoum, role of the collective interest in protecting commercial companies, halabi human rights 

publications, first edition, Beirut, 2007, p. 350. 
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inability to reconcile the majority and the minority when the difference to make a decision, contrary to the view 

of the minority shareholders, does the decision remain the expression of the will of the minority? 

It is the jurisprudence of the theory of the moral character of the company1165, so that the moral personality 

is entailing the authority of the majority, and that the nature of collective action imposes submission to the law 

of the majority. But criticized this theory1166on the grounds that it violates the principle of proportionality of 

contracts, and that this breach is one of the characteristics of the decision of the majority in that it constitutes 

collective action. 

It is assumed that, at least in theory, the majority of partners should be governed by the collective interest 

so that their decision is correct. Thus, the basis of majority authority lies in the common objective for which it 

was created.The commercial company, ie profit within the limits of collective interest, is what the french jurist 

professor S. Zeidenberg1167. 

But criticized this analysis1168, on the grounds that it carries a lot of idealism, as this hypothesis is often 

false, where the interest of the company and the interest of the majority, which is known as the transformation 

of the dominant majority to a dominant minority, for example: 

1. If one shareholder holds the majority of the votes in the shareholders' association, and at the 

same time he shall have the status of director when voting in the general assembly on a decision to discharge 

his duties, is it conceivable that this contributing director will be stripped and use the right to vote as a 

forgetful partner in his or her firm interest in making a decision in his favor? 

2. The majority in shareholders'associations becomes artificial, as they do not express a majority 

in the capital.Decisions are issued by a number of shareholders who do not have a majority of the capital. 

This is evidenced by the quorum of the general assemblies provided for by law1169. 

3. Some laws have given shareholders the means to obtain a majority in shareholder associations, 

including preferred shares with double voting or multi-vote1170. 

4. The increase in the phenomenon of the absence of shareholders and their indifference, as their 

number increases, increases the chance of a minority controlling the company1171.Here the 

shareholders'association becomes the sole authority of the company. 

As a result, decisions are likely to be made by the majority of the shareholders' association in the interest 

of the company, and then it is difficult to say that such decisions can not be arbitrary, which entails the need to 

find ways to return them to the benefit of the company. 

Chapter 2 : The concept of arbitrariness of the majority  

The arbitrariness of the majority is achieved in commercial companies, where the majority in the 

shareholders' association is directed to an interest other than the collective interest. In order to promote the 

arbitrariness of the majority, the availability of its staff and conditions must be proved.1172 

The algerian legislator, as well as the french legislator, has not been subjected to a special provision defining 

the arbitrariness of the majority. This position has been criticized by some french jurisprudence, on the grounds 

                                                           
1165-Yves Guyon, op.cit, p.283. 
1166-George De Boubee, essay on the collective legal act, INCD, Vol.15, No. 1, january-march 1963, Paris, p.234.  
1167- S.Zeidenberg, note under appeal court-Paris 26/03/2003, bulletin joly, 2003, p .816. 
1168-Imad Mohammed Amin Al-Sayed Ramadan, protection of the shareholder in the joint stock company, legal books 

house, Egypt, 2008, p.716. 
1169-Order No.75-59 of september 26, 1975, which includes commercial Law, amended and supplemented by Law No. 05-

02 of 06 February 2005, JORA. No.11 issued on 09/02/2005, is based on the majority rule for the extraordinary general 

assembly in article 674 last paragraph  in which it was stated: « it shall act by a two-thirds majority of the votes cast; ...... ». 

And the same provision for the ordinary general assembly in article 675 last paragraph. 
1170- Ibid.article 715 bis 44 ; French commercial code, article L.225. 
1171-Abdul Rahim Abdul Aziz Jawihan, decisions of the general assembly in the joint stock company, dar hamid publishing 

and gistribution, Jordan, first edition, 2010, p.23.  
1172-Imad Mohammed Amin Al-Sayed Ramadan, op.cit, p.753. 
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that the definition would resolve the dispute and set boundaries for judicial intervention. And to prevent the 

disruption of the company's work by canceling the decisions of the majority. The text of the report of the french 

national assembly to amend the french trade Law1173.  

Faced with this position, the french judiciary addressed the construction of the theory of arbitrariness of the 

majority,and the most important french judicial decision In this regard, which was adopted as a reference in this 

framework by most french courts and jurisprudence, is the decision of the french court of cassationon, that a 

french joint Picard stock company, made significant profits over successive years. At the end of each year, the 

general assembly decided to transfer the majority of these profits to the reserves. This led to the resentment of 

the minority partners of this policy and estimated that it would harm them profits, and because the policy of 

accumulation of profits conceal the fact that the company flourishes and prevent the spread of its shares on the 

stock exchange. Which prompted the minority to file a lawsuit invalidating the decision to transfer profits, to be 

distributed to shareholders. 

The court of appeal responded to this request by declared that the majority decision was arbitrary. Following 

the challenge of appeal the court of cassation overturned the decision and declared the criteria for arbitrariness 

of the majority, which it had set forth in the merits of its decision1174,which: 

1. The decision is contrary to interest of the company(the collective interest). 

2. The decision shall constitute a breach of equality between the majority shareholders and the 

minority shareholders. 

And the most reasonable opinion in the jurisprudence and the majority of jurisprudence jurisprudence 

french1175,which is: the need to combine conditions to achieve the arbitrariness of the majority,in the scope of 

the work of the shareholders' associations, the association shall exceed the limits of its authority, for example: 

if it issues a decision which is the competence of another organ, or if the ordinary general assembly decides to 

amend the company's system, which is already the prerogative of the extraordinary general assembly1176. 

As for Abuse of power is otherwise, and relates to the decision that is issued within the competence of the 

assembly taking into account all provisions, but it is aimed at achieving interests other than those for which the 

law imposes decisions. 

And the distinction between abuse of power "arbitrariness of the majority" and exceeding the limit of power 

is very precise, as was observed in the decision of the court of cassation of France1177,the judges nullified the 

decision of the shareholders associationrelating to the freezing of account the company appealed the decision 

based on the fact that the majority of the freezing decision is not arbitrary because it is consistent with the 

collective interest. The court of cassation responded and supported the contested decision, arguing that the 

freezing decision increases the obligations of the creditors in their capacity as shareholders, which constitutes 

an excess of power. 

Chapter 3 : Sanctions of arbitrary majority decisions. 

The arbitrariness of the majority revolves around two things, the removal of the harm resulting from the 

arbitrary decision and the confrontation between the partners. The usual order in this area is to raise a judicial 

request for nullification of the arbitrary decision and compensation for the damage, which is discussed in two 

                                                           
1173-Jean Hémard, Francois Terré, Pierre Mabilat, commercial companies, vol 2,Dalloz, Paris, 1974, p.328 : « Any decision 

of one or more managers, any deliberation of the board of directors or the general meeting of shareholders, shareholders, 

bondholders, taken even without fraud or fraud in order to benefit certain stakeholders in relation to other or contrary to the 

general interest of the company may be canceled. » 
1174-Cass.com 18/04/1961, R.Dalloz 1961, JCP.661 : « But whereas it does not emerge from these reasons that the resolution 

in question was taken contrary to the general interest of the society and for the sole purpose of favoring the members of the 

majority to the detriment of the members of the majority to the detriment of the members of the minority. » 
1175- J. Hémard and others, op. cit, p. 137. 
1176 -Order No. 75-59 includes commercial law, op.cit, article 674. 
1177-Cass.com 24/06/1997, JCP, general Ed 1997. 
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sections, parties to the action of arbitrariness of the majority(section 1), various sanctions of arbitrary 

decisions(section 2). 

Section 1 : The parties to the abuse claim. 

The following problems arise under this heading: Who are the persons who have the status of prosecution? 

Can the company be a legal person (1)? Does the minority (2) that was not a party to the contract request that it 

be annulled because of the arbitrariness of the majority? And what is the fate of others (3)? 

1. The company: 

The french court of cassation issued a decision recognizing for the first time the right of the company to be 

a plaintiff in the case of the majority arbitrariness1178, but this decision can not be relied upon as a reference to 

the recognition of the right to this company because the company's acceptance as a plaintiff is limited to the case 

in which this decision was dismissed. Was a contract signed between the company and the majority partner, and 

the right of invalidity of the company only as a natural consequence of being contracted, regardless of the reason 

for invalidity. 

In the event of appeal against a contract, the company shall be the center of the plaintiff's contractor against 

whom it has contracted as a defendant. In the case of appeal against the decision of the shareholders' association, 

the case shall be brought against an internal decision issued by the legal organs of the company, ie against the 

company itself. She will be a plaintiff and a defendant at the same time. 

It is understood from this argument that the right of the company to file an action for annulment of the 

decision of the association is exceptional and limited in certain cases and is related to the status of the company, 

such as the case of combining the company with one of the majority partners, or if the company is a minority 

shareholder. 

2. The minority:  

The majority of shareholders' associations are supposed to represent the partner group, but this does not 

always coincide with the truth, so a certain consideration should be given to shareholders with a minority capital.  

This is what the french judiciary has dedicated. If the minority proves that there is an assault on their 

individual rights, they can ask the judiciary to overturn a decision that is unfair to them. They must prove the 

arbitrariness of the majority, that is, beyond the limits of power in a legitimate interest. company1179, but must 

use this power without excessive. 

The french litigant has also dedicated the right of the minority shareholder to claim the invalidity of the 

arbitrary contract concluded with the company to which he belongs, even if he is not a party to the contract.1180 

This is because of the nature of the arbitrariness of the majority. Either indirectly as a result of a breach of the 

contract of collective interest involving minority interests. 

3. Others: 

The business dealings with the company are based on the theory of appearances1181, which the breed really 

assumes to be claimed by good faith. 

Therefore, there is no effect on the invalidity of a decision taken by the company because of the arbitrariness 

of the majority over the contract concluded with third parties, if it is a good faith that can not in principle confirm 

the respect of the principles that sponsor the holding of shareholders' associations before contracting with the 

company. 

                                                           
1178- Cass.com 21/01/1997, JCP, general Ed 1997. 
1179- Alain Bénabent, the civil and commercial special contracts, 8 Ed, Ed.lextenso, Paris, 2008, p. 193. 

1180- Ibid. p.194. 
1181- Order No. 75-58 of september 26, 1975, which includes the civil code, amended and supplemented by Act No. 05-10 

of 20 June 2005, JORA. No. 44 issued on 26 June 2005, article 417.   
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The appeal against the decision of these associations to contravene the law or the system is invoked in the 

face of others even if it is good faith because it does not excuse anyone for ignorance of the law1182, and not in 

ignorance of the regime is subject to publicity and protest against all. 

Section 2 : Various sanctions of arbitrary decisions.  

The sanctions range from annulment of decisions that are subject to the arbitrariness of the majority (I), 

compensation (II), appointment of a judicial agent to the majority vote (III), dissolution of the company(IV) and 

withdrawal from the company(V). 

I. Abolishing decisions of the arbitrary majority : 

Under this heading, we deal with: the legal basis for abolishing(a) and the nature of the decisions of the 

arbitrary majority(b).   

a)Legal basis for Abolishing : 

French jurisprudence was based on revocation based on the general rules of french civil law and specifically 

the articles of tort liability which are matched by the same provisions of the algerian civil code.1183 

But from the jurisprudence of those who did not accept this basis 1184, On the grounds that the abuse of the 

right to civil law is embodied in the law in three basic forms1185, while the arbitrariness of the majority in 

companies is something different from these images, as it is achieved when the majority of its decision is in the 

interest of the interest of the public company - the collective interest - and the company can not be considered 

in the face of its partners from the others affected by it. 

Therefore, the french legislator must-in this direction-provide the commercial law with a special provision 

punishing the abuse of the majority, until there is a basis for the penalty imposed by the judiciary, such as the 

Belgian commercial law1186, which is the advice we give the algerian legislator. 

b)The nature of the decisions of the arbitrary majority: 

This is completely different when it comes to invalidating an arbitrary decision. The arbitrary decision is 

correct in form and does not constitute a violation of the law and the system.Therefore, the third party has the 

right to rely on the appearance. Therefore, the plaintiff - the minority or the company - does not have the right 

to claim compensation. For the losses incurred by the arbitrary decision, on the one hand. 

On the other hand, the revocation of arbitrary decisions includes the work performed - except for the case 

of the other good-faith parties mentioned - and does not include other acts, for example: the invalidity of the 

decision to transfer profits to the reserve does not include a mandatory distribution to the shareholders for two 

reasons: 

-The judge can not impose his will on the company,the courts do not  have  to appreciate the work of the 

administration but arbitrariness in the administration1187. 

- The judge's power to determine the collective interest is limited to ensuring respect for it, and not to 

impose decisions that serve the interests of the collective. This is not his role, which was decided by the french 

court of cassation in its decision1188. 

However, this prohibition does not deprive the judge of his authority to request again the holding of the 

shareholders' association to take the appropriate decision that is not contrary to the collective interest, the place 

                                                           
1182-Constitution of Algeria, JORA No. 76 of 08 december 1996, amended and supplemented by Act No. 16-01 of 06 March 

2016, JORA .No. 14 dated 7 march 2016, article 74 paragraph 1. 
1183- Order No. 75-58  includes the civil code, op.cit, article 124 and beyond ; French civil code, article 1382 and beyond.  
1184- J. Hémard and others, op. cit, p. 138 ; Pierre Ramquet, Lux Foguenne, Françoise Baert, conflicts between partners of 

commercial companies, lexfori international lawyers 2001, chapter 03, p. 22. 
1185- Order No. 75-58  includes the civil code, op.cit, article 124 bis.  
1186-Belgian commercial Law, article 190 paragraph 4 : « The commercial court pronounces, at the request of any interested 

person, the nullity of a decision of general meeting: (...) 4 ° for any other cause of excess of power or for misuse of power. » 
1187-Yves Guyon, op.cit, p.284. 
1188- Cass.com 09/03/1993, JCP, general edition 1993. 
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of the nullifying decision, such as the decision of the Paris trade court1189. However, nothing prevents the 

majority from abstaining from voting or vote against, here the court may take additional measures, such as 

requiring the majority to pay compensation. 

II. Compensation : 

There is no doubt that the best way to remove the damages resulting from the arbitrary decision is nullity, 

but this method may not be possible, so compensation must be resorted to in return for the judge to force the 

damage according to the manner he deems more appropriate1190.The consequences of this decision and therefore 

compensation and not the company. 

The interpretation of this is that if the company bears the consequences of the decisions taken by its legal 

organs, it is conditional that the decisions of these organs are correct. The majority expresses the will of the 

company to take decisions that correspond to the interest of the company. When the decision is contrary to this 

interest, the majority has resigned from its task and therefore it is the responsibility that is not the company, 

which was ruled by the french court of cassation in its decision1191, where it rejected the claim of compensation 

filed against the company on the grounds that those who bear responsibility for the abuse of the majority are the 

majority shareholders. 

III. Appointment of a judicial agent to the majority vote : 

Taking some jurisprudence to allow the appointment of a judicial agent to vote in the majority1192, in the 

event that it abstained from voting on another decision to replace the arbitrary decision that was overturned, in 

comparison to the decision of the french court of cassation1193which appointed a legal agent to represent the 

arbitrary minority and vote on a decision in the public interest of the company. 

On the grounds that the judicial agent has to achieve the collective interest including the interests of the 

majority and the interests of the minority, that the judge has the authority to take provisional measures at the 

request of the plaintiff1194, and that the appointment of an agent in this case is a precautionary measure. 

While one side rejected this penalty1195, because the judicial agent can not make a decision rejected by the 

majority. 

IV. Dissolution of the company : 

The effect of arbitrary decisions is not limited to harming the company and the minority shareholders, but 

it may generate a kind of division between the partners. Hence, the face of arbitrary decisions is not limited to 

the mere removal of damages, but may tend to address the division company spend. 

The french jurisprudence is permissible to dissolve the company in this case1196, provided that the dispute 

paralyzes the work of the company, based on the texts that authorized the request to dissolve the company 

judicially for the failure of one of the partners to implement its obligations1197. 

The french judiciary does not apply this penalty because of its harshness, especially when it comes to a 

successful company, except if the effect of arbitrariness has led to a sharp misunderstanding or stopped the 

company from performing its activities, thus losing all hope of its continuation1198.  

 

                                                           
1189- Com. court Paris, 12/02/1991, monthly bulletin of companies information 1991, p. 592. 
1190- Pierre Ramquet  and others, op.cit, p.23. 
1191- Cass.com 06/06/1990,R.Dalloz 1992, p.56. 
1192- Wajdi Salman Hatoum, op.cit, p.328. 
1193- Cass.com 09/03/1993,op.cit. 
1194- Order No.75-59 includes commercial law, op.cit, article 778 and beyond.  
1195- Philippe Merle and Tricot (D), abuse of rights in corporations, abuse of majority and minority abuse, quarterly review 

of commercial law, p.625. 
1196- Paul Le Cannu, company law, 2 Ed, general bookstore of law and jurisprudence, Paris, 2003, p. 232. 
1197- Order No. 75-58  includes the civil code, op.cit, article 440/1 ; French civil               code, article 1844. 
1198-Paul Le Cannu  notes under Cass.Com 18/05/1982, corporate review 1982, p. 804.  
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V. Withdrawal from the company : 

A shareholder who is targeted by arbitrary decisions by the majority against his interests and the interests 

of the company to which he belongs, may withdraw from the company voluntarily to terminate his relationship 

with them.This possibility is not mentioned in a general text  that applies to all companies in algerian and even 

french law, but there are various references to the right of withdrawal1199. 

As for the money companies, especially the joint stock companies, the partner to terminate his relationship 

with the company before the expiry of its term, it must act in its shares, and in this assignment risks, especially 

in companies not listed on the stock exchange, the possibility that the market of this company is very narrow, 

and hence, the shareholder who wants to give up his shares is at the mercy of the managers and majority 

shareholders as they become the potential buyers of the shares1200.  

Moreover, the value of the real shares may be greater than the selling price, depending on the circumstances 

contributing to the price of the stock, As much as you distribute the profits, and the assets you own the value of 

reserves and others, and then the waiver of shares may not be the most appropriate way to get the shareholder 

share in the company. 

Conclusion. 

The study of the majority law in the shareholders' associations revealed a comparison between the algerian 

legislation and the french legislation on shortcomings in the algerian law on commercial companies that the 

legislator recommends to avoid: 

1. Defining the criteria of arbitrariness of the majority to prevent the disruption of the company's work 

by canceling majority decisions. 

2. Report the right to cancel the decision of the arbitrary majority of those affected by this decision. 

3. The inclusion of a legal text on withdrawal from the company obliges the arbitrarily majority to 

purchase the minority shares at a fair price as a reaction to their abusive behavior towards the minority and 

the company.  

The majority thus bears the burden of withdrawal.If there is no such provision, the nullification of the 

arbitrary decision on the mandatory text of article 432/01 of the algerian civil code, which obligates the partner 

to refrain from any activity that harms the company. The arbitrariness of the majority exacerbates the dispute 

between the partners, which threatens the interest of the public company - the collective interest, 

  

                                                           
1199-Order No. 75-58  includes the civil code, op.cit, article 440/1 and article 442/02; French civil code, article 1844 and 

article 1846. 
1200 -Philippe Merle and others, op.cit, p. 626. 
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Abstract 

The energy in all its forms in the modern world is no secret to anyone; it is the pillar of the means 

of production and distribution, the engine of politics, peace and war and the creator of scientific and 

technological innovation for the development of new energy sources. 

Energy sources include oil, natural gas, electricity and nuclear energy, each with its problems and 

the specific nature of its disputes. We will limit this research to the closest forms of power related to 

our Arab world and the Gulf State in particular, namely oil and natural gas energy. 

In addition to its close contact with the Arab world, it is also the image that has been created and 

which has given rise to a multitude of arbitral judgments 

One of the legal principles is the modern one, which some have called the whole law of oil. 

 

Introduction: 

The human resources of peoples are one of the main pillars of progress and prosperity, 

When the State wants more development and reform of its economy, it must begin to upgrade its 

human resources to be able to exist on the regional and global scene. 

The human element is as essential as the other pillars .This can only be refined through its 

development, training and development, in accordance with the mechanisms of the time and the 

requirements of the global market. It is based on the cause of free competition within an entity and is 

not governed solely by the law of survival for those who market a good or service with the highest 

international standards and the lowest price. It is only an application of the concepts of fusion between 

companies and peoples that have recently emerged. It aims to liberalize the market and remove all 

regional barriers to the exchange of goods and services in the international environment. 

In view of the above, the oil sector is renewing its call for tenders, and the efforts of its employees 

are not meeting all of its objectives to increase the wealth of Qatar's oil and gas and meet the needs of 

the local market and development plans for oil products and natural gas. 

The importance of research: 

Given the extent of the interests associated with energy contracts or their relevance to the best 

interests of producing countries and the production companies that underpin them, important 

international affairs. It is almost impossible for one party to accept that disputes arising from these 

contracts be resolved by the other party's jurisdiction, even if the contract is subject to the law of the 

prosperous state. Thus, arbitration remains an acceptable means of resolving these disputes when 
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negotiations between the parties fail. We, therefore, find in all energy contracts provisions for the 

settlement of disputes by arbitration. But it is not so simple if the 

1- Aitchaalalal (Mohamed said.): Oil-producing countries and international companies 

these lau sane 1977. 

 parties try to include all the arbitration clauses that can be concluded to protect their rights, which 

is not as easy as we will see. 

Research objectives 

Oil is the most important source of national income for many producing countries and is essential 

because of the constant evolution of the international economy. 

This has led to many forms of legal concessions between the governments of producing countries 

and their oil subsidiaries, which enjoy sovereign rights when concluding contracts with foreign 

companies working in the oil sector. 

It is interested in developing its legal relations with oil-producing countries based on the essential 

nature of the abundant oil of the Middle East region. 

Oil contracts did not take a single form. However, they were gradual and reflected the vision of 

several types: the first model received the lion's share at the beginning of the formation of contracts 

under the concession contract. But as oil production expanded, it became more critical for 

industrialized countries and, in return, the maturity of producing countries and the way they treated 

this vital substance, new forms emerged: participation contracts, subcontracting contracts and 

production sharing contracts.   

At this point, we will attempt to discuss the concession contract and its developments in the first 

half of the twentieth century, and then we will examine the rest of the contracts. 

Research problem: 

The vulnerability of oil-producing countries has contributed to the absolute freedom of the foreign 

company to act in the concession as its exclusive property and not based on the right to exploit; 

The foreign companies have concluded that the foreign company owns the authorization to which 

the contract relates for oil exploration. 

Research plan: 

First requirement: the importance of arbitration in oil and gas contracts and their particular 

nature. 

Second requirement: the legal nature of arbitration in oil contracts. 

Third requirement: A look at international arbitration for concession contracts. 

2- Behems (Denis) Les droits entre citoyens privés, Droit applicable et responsabilité 

internationale, ceux-ci, Lausanne, 1988 

The first requirement: the importance of arbitration in oil and gas contracts and their 

particular nature. 

Given the magnitude of the interests associated with energy contracts and their relevance to the 

best interests of producing countries and the production companies that underpin them, important 

international interests. It is almost impossible for one party to accept that disputes arising from these 

contracts be resolved by the other party, even if the agreement is subject to the law of the rich state. 

Thus, only arbitration remains an acceptable means of resolving these disputes when negotiations 
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between the parties fail and all energy contracts; therefore, include provisions for dispute resolution 

through arbitration. However, it is not so simple: the parties try to include all the arbitration clauses 

that can be concluded to protect their rights, which is not easy, as we will show below. 

Oil exploitation contracts and their particular nature: 

The exploitation of oil and gas energy requires the conclusion of multiple contracts between the 

rich natural State, one of its organs or companies, on the one hand, and a party engaged in exploration, 

production and marketing activities, on the other. 

This will probably be the second part of the large specialized companies from energy-consuming 

countries, who have the funds and technological expertise to enter this high-risk field that can only be 

faced by companies operating worldwide or in several countries to balance their profits between the 

exploitation of some of the losing areas and work in other profitable areas. 

The source of energy is a country concerned about its national wealth, which is often the backbone 

of its economy. It seeks to make the most of it without being excessive or inattentive to the present and 

future of its citizens, as well as to future generations. 

It is no secret that achieving an acceptable level of equitable balance between the interests of both 

parties is not easy and that this balance is often favoured by exploration, production and marketing 

companies, although this balance tended to be relatively moderate in the second half of this century. 

The oil contracts at the beginning caused an imbalance in favour of foreign companies in charge 

of exploration and exploitation, as indicated above. 

The revenues of producing countries did not correspond to the minimum standard of living. 

However, after decades of favouring them, oil has become the basis for the industrial renaissance of 

the world's countries. Oil contracts have become an essential part of the national legal system, which 

is once again rebalancing, but this time in favor of producing countries that have shown a trend towards 

the need to preserve their oil wealth. Therefore, foreign companies, as well as producing countries, 

should seek to activate the arbitration mechanism to ensure financial gains and strengthen the rights of 

both parties. 

3- Benchikh (M), the legal instruments of politics 

The use of arbitration was initially based on a party's fear of the other party's right to resolve the 

dispute. 

Therefore, arbitration was only an alternative to the national judicial system. However, the latter 

later became the basis for the settlement of these disputes and an acceptable means in the event of 

failure of negotiations between the parties. The laws of producing countries were encouraging, given 

their compatibility with international arbitration treaties: to what extent was the arbitration mechanism 

able to maintain a balance of interests between producing countries and exploration companies? 

We are trying to answer this problem through this book. We will examine the forms of 

conventional oil contracts, the steps that have taken place over the decades. Then we will discuss the 

quality of arbitration as carefully as possible to oil contracts, and then an arbitration dispute. 

Development of oil exploitation contracts: 

Oil contracts were initially characterized by imbalances in favor of exploration and development 

companies, which took the form of long-term concessions that could cover the entire territory of the 

State and give the development company all the rights to exploit oil wealth. 
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For example, the first section of the Saudi government's 1933 exploration concession to Aramco 

(then known by a different name) gave the company a limited sixty year right to explore, prospect, 

drill, extract, manufacture, transport, export and its derivatives. 

As well as the concession granted by Qatar in 1935 to the Anglo-Iranian oil company on the 

company's right to explore, explore, drill, extract, transport, export, refine and sell oil and natural gas 

and all that is extracted from it, 

The concession also provided for the company's right to operate throughout the territory governed 

by the Sheikh of Qatar. The concession granted by "Abu Dhabi" in 1939 stipulated that the 

authorization gave covered the entire region and its dependencies, islands and territorial waters. The 

return to the granting State was only a lump sum for sovereign rights. In these generous contracts, oil 

companies have interpreted their rights as being diverted to all underground oil or gas resources or 

under territorial waters. These conditions would not have lasted: Mexico's necessary response began 

in 1938, over the next fifty years, by nationalizing the oil concessions granted to all companies in its 

territory. 

In 1943, Venezuela was able to negotiate a fair share of oil revenues with companies. Iran agreed 

with the Italian company ENI in 1957, which provided 75% of the revenue. 

Besides, the principle of partnership between the exploration company and one of the companies 

or entities in the prosperous state has been established. 

4- Deraux- Charbonnel (J) New York Agreement on the Participation of Oil Producing 

States in the Capital of Companies 

In addition to the transition from the entire oil concession system to other more equitable forms, 

such as the system of exploration participation and profit contracts between the State and the 

exploration company, or abbreviated to a contract, exploration companies are required to spend the 

agreed amounts (generally not less than €50 million). In research and exploration in specific areas. 

These amounts are gradually recovered from production revenues that are shared between the countries 

and the company at a rate not exceeding 20% of the company. The company has also committed to 

gradually abandoning the search area if it is not brought closer to the declarations. 

Employment contracts with States have also emerged, and two basic legal principles have been 

legally established in all contracts for the benefit of rich States: 

1) full State ownership of its natural resources located in the ground, with these exploration 

companies acquiring no part of these resources except what is actually extracted from them; 

As a result, companies have no personal extraction rights or rights in kind to oil or gas 

underground. 

2) The right of nationalization of the prosperous State, which constitutes a legitimate exercise of 

its right to its wealth, under certain conditions, while preserving the right of exploration companies to 

fair compensation. The adoption of these two fundamental principles has not been easy, as will be 

explained below. 

The second requirement is the legal nature of arbitration in oil contracts. 

Oil contracts are no different from the rest of the contracts: it is necessary to agree on the will of 

the parties to establish and determine their effects, but it must also be ratified by the legislator, the latter 

exercising control over the work of the executive power, which is vital for the country. These contracts 

are considered binding on both sides and contain corresponding obligations between the parties. 
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They are also long, as the process of research, exploration and exploitation is very time-consuming. 

It is characterized as being located between one of the oil-producing countries or one of its institutions 

with foreign public companies in this field. This contract also covers oil resources in terms of extraction 

and exploitation, but in terms of description, they come in several forms. 

The legal framework for oil contracts 

Without doubt, the legal framework governing oil contracts is a concession contract which can be 

qualified as a contract under which the concessionaire is responsible for the management and operation 

of a public economic service in return for the payment of a fee or for charging it to the host State under 

the conditions guaranteed by the contract concluded with it. 

5- EL. Kosheri (A.s), the legal regime created by the participation agreements in the oil 

sector, Collection of courts, 1975  

The contract concluded by the awarding State with a legal person is a particular contract combining 

an ordinary contract. It includes provisions relating to the public authority which has a right, facilities 

and capacities, and a deliberation contract governed by its texts and content, the rule of the "law of the 

contracting parties", which is, therefore, a composite legal act. The legal conditions are those that the 

State administration may modify at any time, regardless of the law created by the concessionaire. In 

accordance with the needs of the public services concerned, it depends on how the service is correctly 

provided from this installation. This means that these conditions or organizational issues contained in 

the contract are the object and purpose of the concession and the implementation of public works as 

well as the duration and recovery procedures of the authorization and the organization and operation 

of the public facility and control at all stages. 

Special contractual conditions are those that do not concern the way the service is performed. 

These conditions are twofold: they have an administrative characterization, insofar as the State is a 

target of public interest and has a commercial characterization, insofar as the State places itself in a 

position of equality with individuals. 

It is considering the importance of this contract, which designates a natural or legal person to 

replace the authority of the State in a given geographical area, for a limited period and under certain 

conditions, the return of an investment in the public interest. This can be described as a legal monopoly 

of this facility, and the concessionaire will inevitably be subject to strict rules and regulations, the 

framework of which establishes a legal text by which the authority of the State over its national 

capacities is embodied.  

The authority that granted the privilege 

Oil contracts are at the heart of concession contracts since the conditions for their establishment 

and implementation are those that sponsor concession contracts, a contract to manage the operation of 

public service. A guarantee can be obtained by adhering to the provisions of the texts contained in the 

law or decree. 

Composition of the contract 

If oil contracts are awarded by law, it is only in accordance with the stages, assets, formalities and 

preliminary studies that determine how the project will be implemented and its economic feasibility. 

Oil contracts require long phrases to be extended or shortened, as well as the necessary 

construction, hence the operation. Despite the importance of these contracts, this has not prevented the 

actions needed, as their processing requires a lot of study and effort; they are studied like any other 

project in terms of feasibility and costs, and then evaluated in two stages: 
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The first step: the offer determines the assessment of financing and operating conditions, and at 

this stage, the viability of the project's productivity. 

1- Aitchaalalal (Mohamed said.): Oil-producing countries and international companies these 

lau sane 1977. 

The second phase includes the study of the technical conditions and the extent to which they 

comply with the project specifications with the proposed price preference process. 

When management supervises any project to be audited, these contracts provide for the supervision 

of the relevant department throughout the operating period to ensure compliance with the operating 

conditions. 

End of contract 

The beginning of the term of the oil contract, which is a concession contract, has its origin in the 

legal provisions, as well as the expiry of the term of the contract, so that at the end of this period, the 

results and rights stipulated in the contract regarding how to terminate the relationship are generated. 

The oil contract contains provisions specifying the terms of termination and liquidation, but the 

completion of the contract, whatever the duration, does not exclude the possibility of renewal if 

management considers it more appropriate to continue to provide the service through the investor who 

has demonstrated seriousness and credibility in his transactions and who in any case has the advantage. 

This situation must be renewed as if the contract were concluded for the first time. This is a condition 

that can be stipulated in the contract so that continuity remains available at the discretion of 

management. However, if management does not resolve its decision and make its choice, the funded 

investor is entitled to claim compensation if it continues to monitor the facility and provide the regular 

services that it previously offered in good faith. 

With regard to the liquidation of the contract, the provisions of the contract must specify the 

frameworks and criteria for such settlement, as well as the funds and assets to be transferred to the 

administration at the end of the term. 

The investor has the right to invest unless otherwise provided for in the contract. 

As a general rule, funds that may be independent of the facility remain the obligation of the debtor, 

and those that are considered to be an integral part of the facility are transferred to the preceding 

administration; The condition of freedom of management for the purchase of movable funds that he 

considers necessary to invest after receipt. 

As for the settlement of accounts between the two parties, it is done based on compensation 

between the rights of each of them. The terms of the contract mutually explain why each condition has 

the meaning that results from all the terms of the contract. 

On this basis and to avoid falling into a maze, most, if not all, contracts contain a provision imposed 

by the debtor to ensure the settlement of disputes that may arise by arbitration. 

2- Behems (Denis) Les droits entre citoyens privés, Droit applicable et responsabilité 

internationale, ceux-ci, Lausanne, 1988 

Parties to the oil contract 

One of the parties to the oil contract is the producing country included in the contract through the 

public authority or public institution technically and administratively responsible for procurement on 

behalf of the State. 
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The second party to the contract is a specialized foreign company, which often acquires special 

status upon conclusion of the contract. 

The producing country seeks to strengthen its political, economic and social system and to keep 

pace with regional and global industrial and commercial development. The private foreign company 

aims to provide its country with the most important sources of natural energy, to control the oil reserves 

of producing countries and to achieve high financial profits through the monopoly of oil markets. At 

the same time, it strengthens the political and economic situation in the countries monitored by these 

companies and the parties to the contract. 

A foreign company acquires its legal entity, in accordance with the nationality standards applicable 

in the State of its subsidiary. 

Public entities involved in oil contracts 

First State party to the contract: 

The State is at the forefront of public legal entities and, by republican statute or decree, it 

automatically grants public legal personality and once it has all three elements of the State: the people, 

territory and power (sovereignty). 

State authorization is the grantor of the public legal personality of organs by virtue of a law or 

decree of the Republic and is subject to the control and supervision of the central State authority and 

its guardianship. 

These bodies have a legal personality, whose purpose is to establish technical independence in the 

management of certain public services, 

It is an independent public legal entity, with the participation of the State in the public authority 

and enjoying all the privileges provided for by law. It may conclude oil contracts. 

This person concludes oil contracts as a public legal entity and exercises his sovereign right over 

the concession from the negotiation stage until the end of the contract. The State is based on the rules 

of public international law, the rules of domestic public law and constitutional and administrative laws. 

In some legal systems, the contract is concluded only by the king, sultan, emir or president of the 

Republic, because the supreme president is the guardian of the State's natural resources. 

3- Benchikh (M), the legal instruments of politics 

The nature of the contractors obliges the public legal entity under contract on behalf of the State 

to conclude the contractual agreement, subject to the legislative authority. The establishment of these 

bodies is the responsibility of the Central Authority. It confers on the public legal personality to assume 

responsibility for the management of the State's oil wealth, in accordance with the State's general policy 

and economic orientation. So, these are public legal entities that share the state in public authority. 

It enjoys all the privileges established by the administrative law of administrative authorities, 

including expropriation privileges for the public interest and the conclusion of administrative contracts, 

and derives from administrative law. The funds of these organizations are considered public funds and 

are subject to the exceptional protection of administrative and criminal law in the public domain. 

International conventions: 

International agreements affirmed that the oil project had acquired a general character through the 

practice of State public bodies. 
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Article 25, paragraph 1, of the 1965 Washington Convention provides that the Centre shall have 

jurisdiction to deal with any dispute arising between the Contracting States, a public body or an organ 

of the State designated by the State before the Centre. 

The paragraph also states that the Centre, when submitting the dispute arising from an investment 

contract, extends its jurisdiction to all disputes in which the authority of the State and its subsidiary 

bodies, regardless of the legal form of the contracting public authority, whether an entity, institution or 

company, is involved. The company must fulfil the public interest and be subject to State supervision. 

Article 25 of the Convention resolves the issue of the dependence of petroleum organizations on 

the State, whose legal status is determined by the general domestic judicial order.  

Foreign companies are the second party to contract oil. 

In the first chapter, we introduced the foreign oil companies that monopolize the oil industry on 

the continents, particularly in the Middle East, which is full of foreign companies from the central 

industrialized countries, and the struggle between these two companies to obtain the largest oil 

production from rich producing countries. 

Foreign companies operating in the oil industry are subject to the nationality criterion, and the 

general rule is that they are subject to the legal system of the State to which they belong. 

The major industrialized countries - leading the United States, England and France - have insisted 

on giving their oil companies operating outside their borders legal status. 

4- Deraux- Charbonnel (J) New York Agreement on the Participation of Oil Producing 

States in the Capital of Companies 

__________________________ 

1) Dr. Mohammed Fouad Muhanna, The Right of the State and Individuals to Public Services and Public Projects, 

1970, page 71 and beyond. 

See also Dr Kamal Wasfi, Legal adaptation of public projects. 

The reason may be the absence of these companies, the principle of sovereignty outside their 

territorial borders, on the grounds that the oil projects carried out by these companies are their activities 

and activities in the territory of the producing State, which exercises its authority and sovereignty over 

its territory, including the oil concession; In the course of their activities 

The concern to avoid conflict between the governments of oil-producing countries, foreign 

companies and the protection of foreign capital, and the importance of oil as the world's main strategic 

product, pushing major industrialized nations to give their oil companies a special legal status, far from 

the international political situation and the independence of companies from their political systems. 

This gives foreign companies advantages and privileges that are difficult to obtain if they acquire 

public legal personality. 

This has made the economic dimension the main driver of the work of these companies so that 

countries are not exposed to heavy losses when subcontracting on behalf of their State. This feature 

brings enormous financial benefits to society and its State. 

Besides, the public acquisition of a foreign company means that the contract between the parties 

is an international contract, which submits disputes arising from the contract to international disputes 

in accordance with the rules and provisions of public international law. 
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This threatens the interests of the major industrialized countries by imposing control over the most 

essential industrial energy sources; foreign oil companies operate in economic dimensions. 

This has nothing to do with the political dimensions between nations: acquiring special legal status 

for foreign companies makes it challenging to be considered a lawyer under public international law. 

Foreign oil companies acquire a particular moral character and, in the oil industry, it is not 

envisaged to use natural persons to carry out complex oil operations, including in the fields of research, 

exploration, exploration and production; 

Because these operations require huge financial expenditures and the need for advanced industrial 

technologies that require specialized organizational structures. The contract between the Saudi 

government and the Greek businessman Onassis is a rare exception in the industry, which has given 

rise to a dispute between the Saudi government and Aramco. 

5- EL. Kosheri (A.s), the legal regime created by the participation agreements in the oil 

sector, Collection of courts, 1975  

Case law has ruled that nationality is the preferred agent of foreign companies as the best criterion 

for mutual responsibility between contractors: the origin of the unfamiliar person - natural or legal - is 

that he or she does not have the national character; 

Any person who does not possess his nationality in accordance with the provisions of the 

Nationality Act, the nationality of a foreigner refers to a legal and political dependence determined by 

the State; 

Consequently, the nationality criterion is defined by foreign companies. Article 25 of the 

International Bank for Reconstruction and Development (Washington, D.C., 1965) provides that the 

Centre's jurisdiction includes disputes between the Contracting States and a contracting person who is 

a national of other States.  

The purpose of nationals of other States covered by the text of article 25 of the Convention, as 

defined in paragraph 2 of the Convention, is to 

(A) Any natural person having the nationality of a State other than the State party to the conflict 

(B) Any legal person possessing the nationality of a State other than the State party to the conflict 

The Permanent Court of International Justice has recognized this: only the Citizenship League 

gives the State the right to diplomatic protection if a foreign State injures one of its nationals.  

Third requirement: A look at international arbitration of concession contracts. 

Here are some definitions that bring readers' minds closer to the meaning of contracts of 

excellence. 

A) Concession area 

The area granted by a Contracting State to a foreign company engaged in research and exploration 

activities. The areas allocated to oil exploration were enormous and covered large areas of the territory 

of the Contracting State, 

However, in some concession contracts, it is stipulated that the concession area must include the 

maritime and land territory of the Contracting State.  
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For example, the contract between the Qatar Petroleum Company and the Sheikh of Qatar on May 

17, 1935. Article 1 of the contract stipulates that "the sheikh grants the company located in the Emirate 

of Qatar the right to search and explore... 

The Emirate of Qatar refers to the entire region in which the Sheikh rule applies. Besides, the 

contract between the Kuwait Oil Company and the Sheikh of Kuwait in 1934, according to which the 

first article of the contract stipulates that "the Sheikh grants the company the right to search and drill 

all the emirates of Kuwait, including the islands". 

1- Aitchaalalal (Mohamed said.): Oil-producing countries and international companies these 

lau sane 1977. 

The foreign subcontractor operates throughout the country: land and sea, European colonialism 

has left ignorance and poverty in the Middle East countries and in their fragile political and economic 

conditions. 

Also, the foreign company follows the strongest political and economic countries that have foreign 

capital and technical technologies that reduce the risks to the industry. Companies have civilized legal 

means, which are lacking in the political and legal systems of oil-producing countries. 

_________ 

1) See Dr Abdul Bari Ahmed Abdul Bari, The Role of the Organization of Petroleum Exporting Countries in 

Protecting the Interests of its Member States, Journal of Economics and Management published by the Research and 

Development Centre, Faculty of Economics and Administration, King Abdul Aziz University, Second Issue, Muharram 

1396 AH, p... 

(2) See Mr Ahmed Abdel Hamid Ashoush, The Legal System of Oil Agreements in Arab Countries, Dar Al-Nahda 

Al-Arabiya, 1975, page 56, and Mr Mohamed Labib Shoucair and Mr Sahib Dahab, Oil Agreements and Contracts in 

Arab Countries, Part I, International Press. Second edition, 1964, pages 233, 273 

The vulnerability of oil-producing countries has contributed to the absolute freedom of the foreign 

company to act as the sole owner of the concession area rather than on the basis of the right to exploit, 

with international companies being treated on the grounds that the concession area over which oil 

exploration is carried out is the company's property. 

(B) The duration of the concession contract; 

The concession contracts concluded at the very beginning are characterized by the duration of the 

contract, ranging from 60 to 75 years, for example, the contract between the Shah of Iran and the British 

millionaire William Darcy in 1901, which stipulates that the duration of the concession is 60 years. 

The contract concluded on 27 May 1925 between the Qatar Petroleum Company, and the Sheikh of 

Qatar stipulates that the duration of the concession is 75 years (1).  

The most important feature of oil contracts concluded in the Middle East is the duration of the 

concession, particularly in the Gulf region. Despite the long duration of the concession, the foreign 

subcontracting companies insisted on stipulating in the contract that the company's activities would 

continue after the expiry of the contract, by providing for an extended concession contract abroad. 

2- Behems (Denis) Les droits entre citoyens privés, Droit applicable et responsabilité 

internationale, ceux-ci, Lausanne, 1988 

C. The material return of the "La Mentabilite" concession contract: 

The remuneration received by the concessionaires (producers) from the foreign concessionaire 

company, which is stipulated in the contract. The compensation received by the State from the 

concession contract takes three forms, namely: 
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1- Royalty system: 

Under this Act, a Contracting State receives a cash amount and a certain percentage of the ore 

produced and its derivatives, as well as certain quantities of free crude oil,'Oil Region', and the right to 

purchase part of it for domestic consumption (2). 

Royalties received by a Contracting State are obtained in the form of payments in cash or in kind, 

which the foreign company is required to pay for each unit of production obtained by the company in 

the concession area. 

It is determined based on a certain amount for each unit of crude oil production (1), and the State 

can obtain a certain percentage of the crude produced (2). 

_________ 

1) See Encyclopedia of Petroleum Legislation for Arab Countries, Gulf Region, Dr Saad Allam, Doha, Qatar, first 

edition 1978, page 439. 

2) See Mohamed Labib Choucair - d. Dahab is the owner of the oil agreements and contracts concluded in the 

Arab world. 

2. Rental system 

The foreign company will pay an annual amount to the State for the use of the land area covered 

by the concession referred to in the contract. The contract specifies the date of entry into force of the 

contract, the date of commencement of production, the date of commencement of export operations 

and the date of termination of the contract (3). 

3. Bonus 

Signing bonuses are amounts that the concessionaire received from the foreign company at the 

time of signing the contract, without taking into account the contracting company operating under the 

contract or awaiting the results of oil exploration and prospecting (4). 

The three regulations are the financial compensation received by the producing country from its 

concession contracts with foreign companies. Thanks to these systems, foreign companies have been 

able to achieve substantial financial gains that are incomparable to the prices of producing countries. 

Remuneration received by the producing State - whether in the form of royalties, rents or 

signatures - in return for granting foreign companies the right to own and dispose of oil extracted from 

wells without control by the Contracting State (5). 

3- Benchikh (M), the legal instruments of politics 

Therefore, one of the most essential characteristics of the early oil lease is the foreign company's 

ownership of all crude oil produced, which means that there is no link between the oil-producing state 

and the oil extracted from its wells. 

They are deprived of the exploitation of their oil: the producing countries of the Middle East suffer 

from European colonialism, widespread ignorance, poverty, and weak legal systems. 

_________________ 

(1) See Mr Ahmed Abdel Hamid Ashoush, ibid., p. 251 et seq. and Mohamed Labib Choucair, ibid., p. 26, 98. 

(2) See Dr Mohammed Labib Choucair, ibid., Pp. 414, 436. 

3) See Dr Mohamed Labib Choucair and Dr Sahib Dahab, ibid., Pp. 21, 275 

4) Ibid. At p. 502. 

(5) See Dr Abdul Bari and Ahmad Abdul Bari, op. Cit. 
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Benefits of the foreign company 

Foreign oil companies operating in the Middle East enjoy legal privileges only through the 

supreme authority of the State, 

Whether it is a president, king, prince or sultan, they are associated with the general legal system 

of the State where the foreign company benefits from an exemption from customs duties and taxes, 

The company's right to import everything it needs for the project without obtaining licenses from 

the government of the Contracting State to facilitate the company's activities.  

The contract provides for the cases in which the contracting governments will grant foreign 

companies operating in their territory a customs exemption on imported machinery and equipment for 

use in the execution of the operation replacing the contract concluded between the parties. 

Amendment of the concession contract 

From the end of the First World War to the end of the Second World War, foreign companies faced 

the ambitions of oil-producing countries due to international political and economic developments. The 

United States has taken the lead in global life. Oil-producing countries have begun to disobey the 

method of exploiting oil resources and the lack of financial compensation received by the State under 

concession contracts with foreign companies. 

The first oil concession contract crises occurred between the Iranian government and the British 

monopoly of the Iranian oil industry; 

4- Deraux- Charbonnel (J) New York Agreement on the Participation of Oil Producing 

States in the Capital of Companies 

The Iranian government opposed this because of the low compensation it received from the British 

company and requested that the contract be amended with the imposition of new royalties. This 

prompted the Iranian government to terminate the concession granted to the Anglo-Iranian company 

on February 27, 1932. The company announced that the dispute had been brought before the United 

Nations League and the Permanent Court of Justice rejected a general idea of the contract.  

After the failure of attempts to internationalize the contract, the company resumed negotiations 

with the Iranian government, claiming that the Iranian government had the right to request amendment 

of the contract and imposing new fees. It announced that it accepted the idea of reducing the production 

of crude oil from wells to preserve oil reserves. 

The British government has acknowledged the danger of deregulation of its vital and strategic 

interests in the face of international industrial conflict and the terrible progress of American influence 

in the Middle East, which has led British society to accept the monetary adjustment, regulate production 

and limit absolute freedom of extraction. 

Iran is the first oil producer to have rejected the concession contract. He was able to amend the 

contract to measure the extent of the oil abundance affecting the world market. The process of 

regulating production gives it the ability to generate more significant benefits to support the Iranian 

economy in the future. Foreign governments and producers to the conflict of producers and consumers. 

During the Second World War, oil played an important role at the end of the war and the physical 

superiority of the United States thanks to the overwhelming advantage of American companies in 

controlling oil in the world. 
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Venezuela is the first country in Latin America to declare its rejection of the taxes it collects. It 

ended the royalty system in 1948 and enacted legislation under which American companies taxed 

profits at 50%, the so-called equal profits system. 

First, the profit equalization system 

Under the fair profit system, the oil-producing state receives half of the profits made as to the 

initial owner of the crude oil, with exploration companies obtaining the other 50% of the oil in return 

for the "Royalty" royalty system. 

However, this system does not reflect the fact that profits are shared equally, as foreign companies 

divide benefits after the tax has been paid to their respective governments. These taxes are generally 

very high. They are only shared with those obtained in the production process without transport, 

marketing and refining; Because they are made outside the territory of the producing countries. 

5- EL. Kosheri (A.s), the legal regime created by the participation agreements in the oil 

sector, Collection of courts, 1975  

Foreign companies have tried to place the oil-producing countries' share within 50% of the profits, 

but without success because of the insistence of "OPEC" after the conference held in Indonesia in 

Jakarta in 1964 to consider rent as a production expense and not a Contracting State share in profits. 

The oil-producing countries of the Middle East have been affected by Venezuelan legislation. They 

have asked foreign companies operating in the Middle East to apply the system of fair profits, 

particularly since American companies have accepted the order and the Iranian government has 

expressed its desire to implement the Venezuelan system and rejected the British company. The Iranian 

Prime Minister ratified the decision to nationalize the assets of Anglo-Iranian society on May 1, 1951, 

making it the first nationalization of the oil sector in the world by the Iranian government.  

American companies applied a system of equal profits to their contracts with Saudi Arabia. In 

November 1950, the Saudi government adopted Royal Decree No. 17/2/28/3321, which imposed a tax 

on the earnings of foreign companies operating in Saudi territory. On 27 December 1950, the second 

Royal Decree No 17/2/38/7134 was issued, under which charges were levied on profits generated in 

the oil sector. In accordance with the two previous decrees, on 30 December 1950, the Saudi 

Government concluded a 50/50 joint venture with Aramco, as stipulated in Article 21 of the contract 

(1). Despite the difficulties faced by producing countries in implementing the profit equalization 

system, countries asked to increase production quantities to obtain resources to assist in the 

development process. However, foreign companies paid the taxes imposed by their governments before 

the implementation of parity.  

This has deprived producing countries of a high percentage of profits in order to achieve the 

principle of financial equilibrium of the contract, the profit equalization system applying only to profits 

made by the company in the territory of the State, but the profits made by companies resulting from 

transport, marketing and refining operations are not subject to equity. However, to a legitimate right 

Acquired by the foreign company, the division is limited to the profits derived from the production 

process.  

The fair profit system has helped companies to control crude oil prices and reduce them on an 

ongoing basis. The exploitation of raw companies produced to carry out oil operations outside the 

borders of the State's territory, which has unbalanced the producer country's share with the principle of 

financial balance. 

_________________ 

1) See Dr. Mohamed Labib Choucair and Dr. Sahib Dahab, op. cit. 
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The most significant problems encountered by the system of fair profits, the order of royalties 

obtained by the producer country from the company, the producer countries seeing the abolition of the 

fees paid and considering the expenses deducted from gross income, and foreign companies claiming 

that the royalties paid to governments fell into the government's share and were deducted 50% from 

the country. 

1- Aitchaalalal (Mohamed said.): Oil-producing countries and international companies these 

lau sane 1977. 

Producer countries insisted that royalties should be deducted from the profits made by foreign 

companies to make net profits. The Organization of Petroleum Producing Countries (OPEC) was 

created in 1960 and was composed of the giants of world oil production. 

The countries that produce more than one million barrels per day, thirteen producers are as follows: 

Saudi Arabia, Iran, Iraq, Qatar, United Arab Emirates, Libya, Algeria, Kuwait, Indonesia, Venezuela, 

Ecuador, Nigeria, Gabon. One of its main objectives is to protect the interests of the OIC Member 

States. 

Second: the abandonment of areas not used by foreign companies 

Foreign companies have tried to preserve many parts of the concession areas and not return them 

to the Contracting States to avoid the entry of competing companies into these areas, However, in the 

meantime, most producing countries have agreed that foreign companies should, within a specific time 

frame, abandon unexploited or undiscovered parts. 

The problem of the abandonment system in Iraq appeared in 1994 after King Abdullah's isolation: 

the Iraqi government withdrew concessions for undiscovered areas and retained part of the concessions 

in favour of IPC for the discovered regions.  

It is known that the concession contracts were aimed at large areas not to compete with other 

companies, but after Iranian nationalization companies insisted on direct negotiations with the 

governments of producing countries, concerning concession areas with unused periods during which 

these areas were gradually abandoned.  

Saudi Arabia was the first country to implement the abandonment system in its contracts. 

The American company in Saudi Arabia has abandoned the parts located within the perimeter of 

the concession in which it decides not to pursue its research or exploration activities, nor to use these 

areas, unlike the project. 

In October 1948, the parties agreed on a 22-year waiver schedule in all contracts concluded after 

1948. 

Another voluntary abandonment system is that it allows the company to abandon the concession 

at any time, provided that the company fulfils its financial obligations and research expenses. 

Thirdly: the system of participation in concession contracts 

The Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) has sought to increase the percentage 

of oil-producing countries: at the 25th Conference in 1971, it issued a resolution calling for negotiations 

with foreign companies on the participation system; Producer countries participate in the process of 

exploiting their oil wealth and even have 51% of the value of the shares, which some countries have 

done by mutual consent with oil companies such as Saudi Arabia, or what Kuwait has done, which has 

reached 60%, and some states have taken it individually.  
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2- Behems (Denis) Les droits entre citoyens privés, Droit applicable et responsabilité 

internationale, ceux-ci, Lausanne, 1988 

The modern form of these agreements gives the oil company exclusive rights to explore, produce, 

sell and export for a specified period. Companies are competing with offers often accompanied by 

bonuses for such a privilege. 

This type of agreement is common in the world and is used by various countries such as Kuwait, 

Sudan, Angola and Ecuador. 

Advantages of this system: 

The benefits of such a system for developing countries are considerable, mainly if states use the 

public tendering system to establish preconditions. This type of contract does not require as much 

experience and professional support as joint venture contracts or PSAs. However, competent financial 

advisors are required to establish a concession tendering system. A strong and acceptable legal 

infrastructure is also needed, including a judicial system capable of interpreting complex agreements. 

The concession or licensing agreement could focus on commercial terms without having to make 

contractual arrangements to fill gaps in the host country's legal system. 

The financial and other terms of the concession are set out in an agreement formulated by the host 

government, and the proposals are published and auctioned by competing companies: the winning 

bidder pays the offer price (the license fee is usually paid) and the government retains these costs, 

whether the oil is discovered or not, and whether it is commercially produced. If commercial oil is 

provided, the host country government also levies royalties based on total or net income, both of which 

depend on the quantity produced and the selling price. 

The successful proponent recovers all financial risks associated with the investment, including 

exploration. In short, there is little risk to the host government other than loss of opportunity or time if 

the tendering system does not attract an acceptable proposal. 

Disadvantages of this system: 

The main problem of this type of contract is due to the lack of information, as the seismic survey 

is not fully completed. As a result, the auction system often turns into an auction. 

The oil company has no choice but to calculate the risk to determine the price at which you apply. 

The company will be cautious in the amount you pay, as there is no guarantee that the concession 

will cover the company's expenses and earn a profit from incomplete information so that the host 

country government generally does not exaggerate the expected revenues from the auction system. 

As long as the tender documents specify the minimum program (a specific period for making the 

investments required by the loss of the franchise), bidders will be more cautious in submitting their 

bids when they choose to participate in franchise projects. 

3- Benchikh (M), the legal instruments of politics 

New contractual models 

At present, the wording of oil contracts has changed, and the status of producing countries has 

improved compared to the way they have not achieved their ambitions. Before discussing the formulas 

of the new contracts, it should be noted that the details, as varied as they may be. 

They meet on two important issues: how to distribute benefits and how to manage costs. What is 

difficult to negotiate between producing countries and oil companies is the lack of knowledge of the 
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parties at the time of signing the contract, the value of exploration costs and the quantity of oil in 

exploitation. 

Studies indicate that 90% of excavations result in losses (1). However, apart from these details, 

we will refer to the most important forms of oil contracts, which come in three forms that we provide 

in this element. 

_____________________________________________ 

(1) Amjad Salah Abdul Aal, Alternative Contracts for Production Sharing Agreements for the Development of the 

Petroleum Sector in Iraq, Journal of Economics, Centre for Arab Gulf Studies, Basra University, No. 21, Volume V, 

June 2008, p. 

The importance of studying oil concession contracts 

The oil industry is characterized by a high level of risk and the need to invest in considerable 

capital, and given the importance of these two factors for the economic level of the State, in addition 

to the importance of oil as a significant energy source in the world and an essential resource in the 

budget of the host country (the country that owns the oil). 

In addition to the considerations of depleting natural resources, the oil industry has been the subject 

of particular attention by the legislators of all producing countries, in order to regulate the legal 

framework within which oil exploration and extraction is carried out in such a way that its preservation 

is one of the natural resources essential to the economic development of producing countries. Oil-

consuming countries are also interested in securing the energy resources they need from various 

derivatives: laws are being enacted, and contracts are being developed to ensure their financial and 

future needs for oil and derivatives. 

It should be mentioned here that the agreements formulated by consumer countries exist between 

them and producer countries in order to meet their needs for the consumption of oil and its derivatives. 

The contracts formulated by the producing countries are concluded between them and the concession 

companies in the context of oil exploration and extraction, which the author wishes to study and study. 

Legal contracts in the oil industry are the source of control procedures arising from the various 

activities of oil companies operating in host countries. Because these contracts, in their various forms 

and legal forms, constitute an essential tool for protecting and codifying as effectively as possible an 

important resource of society, the study is of particular interest to host countries, researchers and 

persons interested in the oil industry. 

4- Deraux- Charbonnel (J) New York Agreement on the Participation of Oil Producing 

States in the Capital of Companies 

The importance of studying oil lease contracts stems from its ability to control the work through 

the following elements: 

A. Knowledge of oil contracts and their historical evolution towards modern versions is an 

essential basis for clarifying the specific control procedures of the host country representing the oil 

produced.  

B. The study of oil contracts makes it possible to identify the various advantages and disadvantages 

of contractual formulas and to take advantage of them for the formulation of futures contracts. 

C. The study of oil contracts helps to broaden the perception of interested parties and officials in 

the oil sector, drawing their attention to the many elements that can be used when drafting future 

contracts, which depend mainly on the negotiation process before the legal drafting of the contract.  
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Definition of oil contracts 

Lawyers and economists define oil contracts as international economic development agreements 

in the field of oil. These agreements guarantee the rights of the contracting parties as follows: 

a. Rights of the franchisee *: 

In essence, the oil contracts provide for points to ensure that the concessionaire's reasons are closer 

to equity, in particular: 

- The right of occupation for a specific area of land. 

- The right to research, exploration and production in the concession area. 

- The right to own part of the oil and export it without paying customs duties. 

- The right to complete freedom to choose the means of transport. 

- The right to employ foreign workers, technicians and administrators. 

- The right to guarantee and exercise sufficient administrative authority. 

It should be noted that many host countries require the use of some of their national managers to 

work in the company with the privilege of motivation for qualification and control. The countries to 

which the foreign concessionaire belongs often intervene to protect them against damages, with the 

concessionaire's rights varying from one contract to another depending on the quality and nature of the 

contract between the parties 

5- EL. Kosheri (A.s), the legal regime created by the participation agreements in the oil 

sector, Collection of courts, 1975  

B) Rights of the host State: 

These include the State's rights to dominate its natural oil wealth, to charge financial benefits, to 

amend the contract, as well as its share of oil produced in accordance with the contract and its quality. 

The historical development of oil concession contracts: 

Oil exploration and production are carried out under legal contracts granting concession companies 

(companies with oil exploration and exploration rights) the right to explore in certain areas a certain 

amount that would have been agreed to be granted to the host country as in the old contractual formulas 

or under contractual arrangements based on a determination of the percentage of both parties as in the 

contemporary commitments. 

The contractual activity may be managed by one of the parties to the contract, or a company may 

be created specifically for this purpose, with the primary objective of achieving the contract work and 

determining the expenses and revenues of each partner in accordance with the terms of the agreement. 

The entrepreneur in the country is the owner of the oil lands, even if the property in question is owned 

by individuals. 

The legal contract formulas in the oil industry have gone through different stages related to the 

political and economic development of the host country and global trends in the need for the host 

country to control its natural resources, in addition to the role of the results (information) of the 

accounting systems in place in the oil industry in developing oil contracts and improving government 

revenues. 

It should be noted that the old concession contracts were characterized as unfair, which is not in 

the interest of producing countries, particularly Arab countries, where host country profits represented 

only 10 to 30 cents per barrel during the period of previous concession contracts. Political and social 

awareness and change in the 1970s are seen as a key factor in ending decades of unfair concessions, 

where the formulation of oil contracts then evolved towards the right of the host country to participate 
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in profits, then to participate in production and management, and finally the right of the State to own 

its oil wealth to the extent that it considers its control. Economic resources. The most important new 

guidelines for regulating relations between the host country and the concessionaire are as follows: 

A) Either the creation of a national company representing the interests of the State and the interests 

of the foreign company as mentioned above, in the case of the availability of substantial financial 

resources from the host country. 

B) The use of participation contracts, which is the most common trend in modern times, is 

represented in partnership contracts, production sharing contracts or service contracts, which the author 

seeks to analyze and study to clarify the provisions and nature of contracts related to the oil industry: 

1- Aitchaalalal (Mohamed said.): Oil-producing countries and international companies these 

lau sane 1977. 

First: oil concession contracts before the multiplication of production participation 

contracts: 

1. Concession contracts granted before 1950: 

These are the first oil concession contracts concluded before the Second World War in some 

Middle Eastern countries such as Iraq, Iran, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar and Indonesia. The 

international companies that won these contracts during this period were able to obtain significant 

economic benefits due to the positive characteristics that characterize them in the content of these 

contracts, as follows: 

A. These contracts grant concessionaire companies the right to explore for and produce oil in large 

geographical areas and for a period of up to 90 years, with no obligation for these companies to allocate 

all or part of the specified contractual area during the contract period, which means that the 

concessionaire companies have absolute control over the oil industry in the host country.  

B. Companies are not required to refine oil locally or invest part of their profits in host countries, 

in addition to not being subject to the local jurisdiction for most matters related to the conduct of their 

activities. 

C. In the event of oil discovery and production, concession companies market it on their account, 

in addition to setting prices without interference from host countries. 

D. Stagnation of the tax rate and make it a contractual element so that the legislator of the host 

country cannot change it without the consent of the concessionaire. 

E. Companies pay certain amounts to the host country in exchange for the concession contract. 

Under these contracts, the companies undertake to pay a specific royalty of a specific amount in cash 

for each barrel or tonne of crude oil produced, without the participation of host countries in the profits 

from the sale of oil. The State had no direct or indirect relationship with the accounting policies used 

to value the profits of these companies. 

It should be mentioned that the first Arab contract with foreign companies was between the 

Egyptian government and the English oil well company in 1912, followed by the conclusion of a 

contract between the Iraqi government and the Turkish Petroleum Company in 1925. In the Middle 

East, Iran was the first to sign the first concession in 1901. 

2. Concession contracts in force in the 1950s: 

These contracts are better than previous ones because of the clarity of its clauses and the fact that 

host countries benefit from advantages. This type of contract was called a half profit contract and began 
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with Aramco's contract in Saudi Arabia in 1950 and then extended to the entire Middle East. The main 

features of these contracts are as follows: 

A) Under these contracts, companies are required to pay a royalty of 12.5% of production to the 

host country, with the right to choose to receive the value of this royalty in kind in the form of crude 

oil or cash. 

2- Behems (Denis) Les droits entre citoyens privés, Droit applicable et responsabilité 

internationale, ceux-ci, Lausanne, 1988 

This royalty is valued at the declared price. It represents the minimum amount that the State can 

earn from oil revenues generated from its territory, whether or not the company has made a profit on 

the sale of oil. 

B) If the company makes a profit from the sale of oil, it will have to pay a tax corresponding to 

50% of the net income realized, including the value of the royalty, provided that the amount of the 

company's fees and taxes does not exceed 50% of the net profit. Therefore, royalties paid for production 

are considered to be advance payments of the tax levied on the company. 

(C) The company's profits are calculated based on the declared oil prices, after deducting specific 

allowances from these prices, in addition to the costs provided for in the concession contracts. These 

prices were announced in previous periods (the first concession contracts before 1950) are determined 

by the concessionaire companies and are subject to significant discounts granted by these companies 

to their customers.  

3. Privilege contracts in effect in the 1960s: 

These contracts began after the creation of the Organization of Petroleum Exporting Countries 

(OPEC) in the early 1960s when the organization concluded new contracts with international 

companies in terms of concession contracts for its member states, the first of these unique contractual 

formations having started in Libya in 1965. The most important characteristics of these contracts are: 

A. Concession companies are required under these contracts to pay the royalty as mentioned above, 

provided that it is not considered as an advance payment of the State's share of profits, but rather as an 

expense added to costs when determining benefits, this procedure is called (royalty expense). 

B. Companies are required to pay a tax on their net income of 50%. Net income subject to this tax 

is calculated based on announced prices, after deduction of specific provisions and royalty fees. 

C. In exchange for acceptance of the principle of royalty expenditure, companies are allowed to 

deduct the "royalty survey" from the announced price, which is gradually reduced each year in 

accordance with the system designed for this purpose. 

Second: Contracts for participation (sharing) in production: 

Production sharing contracts are now widely respected worldwide, and this type of contract is one 

of the most favoured by host countries. The vocabulary of this type of contract is different from time 

to time. It is, therefore, difficult to provide a model. It will thus be exposed to aspects of its historical 

development and content through the experience of Indonesia and Egypt, one of the first countries to 

conclude such agreements, to identify its characteristics. The general contracts for these contracts are 

as follows:  

2- Benchikh (M), the legal instruments of politics 

1. Production participation contracts in Indonesia: 
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Indonesia is the country that most respects this contractual formula: the first production sharing 

contract was concluded on 1/9/1961 between its national company Permina and Asamera, and the 

second contract was concluded on 03/10/1964 between its national company and Refican, and 

subsequently. This type of contract was awarded in Indonesia until it reached a total of only 25 

contracts in 1969. 

The main features of Indonesian production sharing contracts are as follows: 

A. The contract is concluded between the national company and the foreign company. 

B. The term of the contract is 30 years, including ten years or more, for a period of research and 

exploration, with a minimum expense. 

C. There is a waiver requirement, and there may be a subsidy for contracting, financial disclosure 

or production. 

D. The foreign company provides all the funds necessary for research, development and 

production. However, it also provides technical expertise, prepares and executes work programs, in 

addition to bearing the risks of the study, in the sense that it does not recover the value of what was 

spent in the absence of oil. 

E. The national company manages the operations while the foreign company carries them out and 

is responsible to the national company for such execution. 

And the foreign company recovers the operating costs of 40% of the total annual production. The 

rest of the output is distributed at 65% to the domestic company and 35% to the foreign company. The 

company's overall share of the initial cost per barrel plus 20 US cents and the domestic company 

encourages the international company to pay all taxes due to the Indonesian government.  

G. If the domestic company does not take its share in kind, the foreign company is obliged to 

market this share, except a percentage equivalent to the percentage taken from the international 

company to satisfy local consumption. 

H. The price used to value the oil received by the foreign company for operating expenses is the 

weighted average of the prices realized on the sales of the domestic and international company in the 

year in which the oil is produced and sold. 

If the domestic company obtains a contract of sale for one year or more at a sale price higher than 

the amount received by the foreign company, the international company would have the option of 

accepting or evaluating the delivery of oil to be paid for operating costs based on this higher price — 

National Society in exchange for its cash value.  

4- Deraux- Charbonnel (J) New York Agreement on the Participation of Oil Producing States in 

the Capital of Companies 

2. Production participation contracts in Egypt: 

Egypt launched the first such contract in 1970 between the Egyptian company General Petroleum 

Corporation and Nosodico. It then followed the conclusion of such contracts until the total was reached 

only in mid-1982 when 70 contracts had been concluded. The most important provisions of the 

contracts for participation in Egyptian production are as follows:  

The foreign company bears the risk of oil exploration, i.e. the costs of prospecting if its efforts do 

not result in the presence of oil. 

(B) In most contracts, the duration of the research is eight years and generally includes an initial 

or base period ranging from 2 to 4 years, during which the foreign company cannot waive or rely on 
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its obligations; as a guarantee, insurance is provided to the host country, usually in the form of a bank 

letter of guarantee. It is confiscated, and its value is paid in the event of non-compliance with the 

obligation. 

The foreign company is required to spend specific amounts during the research period according 

to a particular schedule. It may also allocate the full amount of space granted at any time, provided that 

it has fulfilled its expenditure obligations or paid the government a certain percentage of what has not 

been spent before the date of the transfer. This case is called the optional waiver case. 

The contract must include a condition relating to the compulsory allocation of a certain percentage 

of the area allocated according to a timetable specified in the agreement. 

(E) In the case of oil, the term of the contract is between 20 and 30 years from the effective date 

of the contract; a joint venture for field development, production and sharing of oil must be formed. 

E. The foreign company must prepare and implement work programs during the research period. 

The Egyptian authority also examines research expenses and objections to what must be objected 

to for reasons specified in the contract. 

G. The foreign company will provide all necessary funds for research, development and production 

operations. In the event of oil discovery, the international company will recover all initial expenses 

incurred at specific consumption rates ranging from 30% to 40% of the total oil produced under the 

contract. 

If this percentage exceeds the premium due, the increase will be transferred to the Egyptian Oil 

Authority with the right to choose to receive it in cash or kind every quarter.  

H. The remaining oil produced will be distributed after deducting the percentage allocated to cost 

recovery so that the Egyptian authority receives a rate that varies according to the nature of the contracts 

in general and the oil size of the area under contract.   

5- EL. Kosheri (A.s), the legal regime created by the participation agreements in the oil sector, 

Collection of courts, 1975  

The share of the Egyptian authority in some contracts may be about 80%, while the foreign 

company is exempt from 20% of any tax borne by the Egyptian oil authority. 

(I) The government will collect royalties, fees and a net profit  

The burden of paying the foreign company's royalties and taxes rests with the national partner, the 

Egyptian authority, which was initially formulated when determining its share of production to bear 

these charges. 

J) The accounting system must allow for the classification of expenditures following the 

requirements of well-established accounting systems. However, it must also allow for the classification 

of expenses according to the nature of their recovery. 

From the above, we conclude that production participation contracts can be described as the work 

of its various functions managed by the concessionaire company individually at the risk of exploring 

for oil, i.e. bearing all the costs incurred by oil exploration and exploration. In its efforts to find oil, the 

company will recover expenses incurred during the research and exploration phase by deducting a 

certain percentage from the agreed production. The remaining products will be divided between the 

concession company and the company representing the host country according to the nature of the 

region, its size and the terms of the contract. The absolute supervision and control of the 
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implementation of this contract are a guaranteed right for the tanker, which also means its complete 

control over the oil supplier.  

It should be noted that the forms of production participation (division) contracts have been well 

accepted and approved by oil-producing countries in recent decades and the contemporary world, and 

are therefore frequently applied and monitored in particular by Arab countries, including Sudan. 

Third: Other partnership agreements between host countries and franchise companies: 

These are other forms of contractual participation between host countries and franchise companies, 

which are divided into two types according to their nature: contracts of participating companies and 

service or subcontracting contracts. The following contracts will be discussed because their knowledge 

also contributes to strengthening the government's negotiating capacity, in addition to knowing the 

texts they contain and the alternatives that clarify the administrative, accounting and technical 

procedures that can also be used in the drafting of future oil contracts. 

(1) Contracts of participating companies: 

Joint venture contracts are based on the existence of domestic oil companies and foreign giants 

with technical and financial skills to engage in activities at various stages in the oil industry.  

1- Aitchaalalal (Mohamed said.): Oil-producing countries and international companies these lau 

sane 1977. 

In this type of contract, it is agreed between foreign and domestic companies to share expenses 

and income (net profits) between them according to agreed percentages, by mutual consent of both 

parties, in addition to the sharing of work and tasks necessary to carry out the oil activity between them 

as agreed. 

Due to the limited financial and human resources of domestic companies, the wording of equity 

contracts always stipulates that the foreign company must bear the financial burden associated with all 

stages of research and exploration. If efforts to find oil result in all previous expenses, they would be 

shared between the domestic and foreign company 

In addition to sharing the profits resulting from the sale following the percentages stipulated in the 

contract. If it does not seek oil, the foreign company will assume all initial expenses incurred.  

It should be noted that the use of this type of contract prevailed in Egypt in 1963, Saudi Arabia in 

1967 and Libya in 1969, and later reappeared in Kuwait, the United Arab Emirates and Qatar. The 

agreements of the participating companies differ from one another depending on the exceptions and 

exceptional cases that distinguish some contracts from others.  

Some countries have established national companies under a law that gives them the right to enter 

into agreements with foreign companies based on the participating companies' system. 

This has been the case in Saudi Arabia, represented by the General Society of Petroleum and 

Minerals (Petromin), as well as in Iran, Algeria and, later, Iraq. 

(2) Service contracts (or contracts): 

Service contracts constitute a development of production sharing contracts in terms of control and 

provisions of the host country vis-à-vis the oil supplier, with the producing State retaining full 

sovereignty without being subject to any renunciation in this type of contract. 

The foreign company also acts as a contractor and takes risks alone and receives remuneration for 

this, but only if the product is commercialized. On 12/12/1966, the first service contract in the world 
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between the Iranian Oil Company (NIOC) and the French company (Irap) was in Iran. The main 

features of service contracts are as follows: 

A. The foreign company collaborates with the domestic company as a contractor to perform certain 

services for a certain amount, which consists of selling a quantity of oil produced for it at a special 

price. 

B. Oil ownership remains the host country, and the foreign company does not receive direct 

participation in oil reserves. 

The services provided by a foreign company are as follows: 

2- Behems (Denis) Les droits entre citoyens privés, Droit applicable et responsabilité 

internationale, ceux-ci, Lausanne, 1988 

 (A) Technical services: 

The foreign company manages and carries out the exploration, development and exploitation of 

oil in the exploration area specified in the contract as the contractor responsible for carrying out the 

work. 

B) Financial services: 

As a contractor, the foreign company is required to provide the necessary funds to finance research, 

drilling and well development. 

Funds allocated for development operations and healthy development and operation are considered 

as borrowings to be paid by the National Society, plus interest rates in accordance with the terms of 

the contract. 

C) Commercial services: 

The foreign company may undertake under the service contract to market and sell part of the 

production to the domestic company in return for payment of a sales commission at a rate agreed in 

the service contract. 

The service contract may also agree on the commitment of the national company to sell part of the 

production to the foreign company at reduced prices, and the national company disposes of the rest of 

the production in the manner, and at the prices it considers favourable. 

The share of the domestic company's production obtained by the foreign company at reduced 

prices represents sales with a high guarantee. Besides, it may be agreed in the service contract to 

allocate part of the oil reserves on the ground as a national reserve owned by the national company, 

and the balance of the reserve is eliminated following the service contract.  

Conclusion 

I. Conclusions  

1. Oil investment contracts are concluded between the oil-producing countries themselves or one 

of their companies, institutions or public bodies, and between another party engaged in exploration, 

production and marketing activities, most of which come from large specialized companies in energy-

consuming countries. It has the funds and technological expertise to enter into this area of global risks 

that companies operating globally or in more than one country cannot face, to balance their profits 

from the exploitation of particular regions with losses resulting from activity in other sectors where 

capital can be spent. One And large quantities without the result that these contracts are international 

are subject to the rules of international financial law.  
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3- Benchikh (M), the legal instruments of politics 

2 - There are many contractual schemes used in oil investment contracts. Concession contracts 

were characterized by these imbalances to the benefit of exploration companies, then emerged after the 

new contracts were represented by participation, subcontracting and oil production sharing contracts. 

A kind of balance between the interests of oil-producing countries and foreign companies contracted 

with regard to the principle of State sovereignty over its natural resources, which has allowed the 

stability of the legal principle that recognizes the ownership of the State's natural resources on its 

territory, in order not to acquire a trap Really the oil on part of this wealth, but on what is already mined 

by them, and only at the wellhead. Thus, companies only have personal rights to extract oil, not rights 

in kind, on underground oil. This is what many oil-producing countries have applied in their national 

legislation, which takes into account the natural wealth of their publicly owned lands and territorial 

waters, and therefore of the State alone. The holder of the right to invest these resources and, if 

authorized by a third party to exploit natural resources, this permit must be subject to the control of the 

legislature and adopted by law, because the legislative authority expresses its point of view by law. 

From the above, the legal adaptation of the role of foreign companies in oil production sharing 

contracts is no different from the legitimate adaptation of the part of foreign company in contracts, the 

foreign company in oil production sharing contracts is not a franchise and is not a real partner as in 

participation contracts, but simply a contractor. Working for the national company responsible for 

providing the limited financial, technical and commercial services provided for in the contract in return 

for the host country granting compensation to oil investments to achieve this compensation, is the 

contracting foreign company's right to receive a share of the production agreed in the contract. The oil-

producing state, represented by its national companies in oil production sharing contracts, is legally 

the valid owner of oil wealth on the ground and at the wellhead. It also owns the land and all assets 

allocated to oil operations. 

Second: the proposals 

1- If host countries try to coordinate their foreign oil investment policy through the regional 

economic organizations that are members of the Organization of Petroleum Exporting Countries 

(OPEC), these organizations could define the general principles that these countries should follow in 

the treatment of foreign investment, which can be included. In international treaties with other States. 

The Contracting State and its subsidiary bodies shall respect their contractual obligations and 

obligations towards foreign oil companies, in particular concerning conditions of stability and non-

detriment, and shall not adopt procrastination and procrastination because these conditions are invalid 

or that their domestic law prohibits them and considers them invalid. The use of such methods by the 

State loses its credibility in its relations with foreign-owned companies. The parties involved in the 

conclusion of such contracts must take into account the procedures and forms required by domestic 

law to be followed when concluding such  

4- Deraux- Charbonnel (J) New York Agreement on the Participation of Oil Producing States in 

the Capital of Companies 

contracts, as well as the extensive experience and competence of the negotiating team in all areas 

related to the oil industry, including the need to involve lawyers specialised in this field, in particular, 

The important thing is to ensure that the contractual texts are properly formulated.  
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