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 كلمة افتتاحية

 

 وبعد،… بسم الله والحمد لله والصالة والسالم عىل رسول الله 

الت وشتى البحث العلمي يف مختلف املجا يعد النرش العلمي من املتطلبات األساسية لدعم وتنشيط

التخصصات، حيث يوفر للباحثني فرصة عظيمة لتقييم بحوثهم عن طريق التحكيم العلمي الذي تخضع 

له البحوث العلمية كرشط أسايس إلجازة نرشها، كام ميكن النرش العلمي هوالء الباحثني من عرض نتائج 

قى البحوث وتلك النتائج لتوظيفها يف خدمة املجتمعات، فأر بحوثهم أمالً يف الوصول إىل من يتبنى هذه 

 املجتمعات هي التي تبني نهضتها عىل العلم واملعرفة.

فمام ال شك فيه أن املعرفة تكون أكرث فاعلية عندما يكون الوصول إليها سهال، ولقد كان النرش 

 االلكرتوين ما اليوم فقد أصبح النرشالورقي، حتى وقت قريب، هو الوسيلة الوحيدة املتاحة للنرش العلمي، أ 

هو الوسيلة املثىل للنرش العلمي، وذلك ملا يتميز به من مزايا عديدة ال يتسع املجال لحرصها، أهمها عىل 

االطالق سهولة الوصول ورسعة االنتشار، فمن يكتب يعلم الكثري عن مشكالت النرش وإحباطاته وإهداره 

ن، وعدم موضوعية بعضهم اآلخر، ومن يقرأ يعرف أكرث عن العوز إىل للوقت والجهد، وتعنت بعض النارشي

املعلومة والتكلفة العالية للحصول عليها، والجهد الكبري الذي يبذل من أجل الحصول عليها، والذي قد 

 يصل يف بعض االحيان إىل قطع أالف األميال وترك االهل واالوطان بحثا عن املعرفة.

اإللكرتوين الفرصة أمام من يكتب ومن يقرأ لالقتصاد يف الوقت والجهد يف  وقد أتاح النرش          

مجايل النرش والبحث عن املعرفة، وبالتايل توجيه الجزء األكرب من جهودهم إىل عمليات التحليل والتفسري 

 واالستنتاج والتنبؤ والكشف عام هو جديد.

ة تعاين رتوين فام زالت املكتبة العربية االلكرتونيوعىل الرغم من األهمية الكبرية للنرش االلك          

نقصا كبريا يف هذا املجال، لذا يجب عىل دور ومؤسسات النرش واملؤسسات والهيئات العلمية يف الوطن 

العريب، والتي مازالت حتى هذه اللحظة بعيدة عن مجال النرش اإللكرتوين، أن ترسع الخطى لولوج هذا 

ة تسري نحو عامل وعلم بال ورق، حيث نبذل قصارى جهدنا ليك نتبوأ مكانة املجال، خاصة وأن البرشي

متميزة يف مجال النرش العلمي ليس فقط عىل املستوى اإلقليمي، وإمنا أيضاً عىل املستوى العاملي، يساندنا 
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لف تيف ذلك هيئة علمية من أساتذة القانون االجالء بكليات الحقوق واملراكز البحثية والحقوقية من مخ

 دول العامل، لتقييم البحوث العلمية التي ترد إىل املجلة.

وها أنا أنتهز الفرصة وأدعو كل الزمالء الباحثني املتخصصني يف فروع القانون املختلفة لنرش         

بحوثهم وإنتاجهم العلمي مبجلة القانون و األعامل، وذلك طبقا لقواعد النرش املعلنة عىل موقع املجلة، 

د منا بأن نكون عوناً لكل باحث جاد مجتهد يرغب يف نرش نتاج فكره وحصاد جهده، وأن نكون عىل وع

معني علم لكل باحث عن املعرفة التي تتصل مبجاالت عمل املجلة ، ليكون النرش باملجلة وكافة الخدمات 

 التي نقدمها مجانية، مساهمة منا يف خدمة العلم والعلامء.

 .لقصد وهو يهدي السبيلوالله من وراء ا         

 

 ل الدوليةعماواألإدارة مجلة القانون 
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 دراسات واألبحاث باللغة العربيةمحور ال
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 حالة الطوارئ الصحية بالمغرب: التنزيل القانوني واإلجراءات المواكبة

 حالة الطوارئ الصحية بالمغرب:

  التنزيل القانوني واإلجراءات المواكبة 
    

 كتور يف العلوم القانونية والسياسية، د 

 جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
 

 قالملخص امل

"وباء عامليا"، وما تعرفه  08 -متاشيا مع ما أقرته منظمة الصحة العاملية من اعتبار فريوس كورونا املستجد كوفيد

الصحية مبرسوم قانون، إلعطاء  الساحة الدولية من رسعة تفيش هذا الفريوس، أعلن املغرب حالة الطوارئ

املرشوعية القانونية لجميع تدخالته عىل جميع املستويات، وذلك بسبب حالة االستعجال التي تتطلب الرسعة والدقة 

 يف التدخل للحيلولة دون انتشار هذا الوباء، وذلك باتخاذ جميع التدابري الرضورية التي تتطلبها هذه املرحلة. 

اسة القانونية، لتعريف حالة الطوارئ الصحية، ومعرفة القوانني املؤطرة لها، والوقوف عىل لذلك قمنا بهذه الدر 

االجراءات التي اتخذتها الدولة للتخفيف من تأثريها عىل الحياة االجتامعية واالقتصادية لألرس واملقاوالت، 

 واملعيقات التي تعرتضها.

 

In line with the World Health Organization decision of declaring the novel corona virus 

outbreak a pandemic, and due to the rapid spread of this virus worldwide, Morocco has decided 

to declare a state of health emergency by decree-law. The decree-law gives the Moroccan 

government a legal legitimacy to all its interventions at all levels. Also as a matter of urgency, 

the quickly taken measures were to contain the spread of Covid-19 pandemic. 

Therefore, we have conducted this legal study to define the state of health emergency, and 

to describe its decree-laws within their contexts. Also to find out the measures taken by 

government to mitigate the current situation impact on the social and economic life of families 

as well as on businesses. 
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 متهيــــــد:

أن املنظمة التابعة لألمم  8181مارس  00انوم غيربيسوس األربعاء أعلن املدير العام ملنظمة الصحة العاملية تيدروس أده

 " والذي يتفىش يف مختلف أرجاء املعمورة "وباء عامليا".08-املتحدة باتت تعترب فريوس كورونا املستجد املسبب ملرض "كوفيد

بة ن ال ميكن محار وقال أمام ممثيل الدول األعضاء يف املنظمة بجنيف "هذه جائحة ميكن السيطرة عليها، ولك

فريوس إذا كنت ال تعرف مكانه. وهذا يعني أنك بحاجة إىل مراقبة قوية للعثور عىل كل حالة وعزلها واختبارها ومعالجتها، 

مضيفا أن عىل كل بلد اعتامد نهج شامل يتكيف مع وضعه، ويعد احتواء الفريوس ركيزة أساسية. ودعا البلدان إىل إيجاد 

 ة الصحة وتجنب إحداث قلق اقتصادي واجتامعي، واحرتام حقوق اإلنسان.توازن عادل بني حامي

ومتاشيا مع ما أقرته منظمة الصحة العاملية وما تعرفه الساحة الدولية من رسعة تفيش هذه الجائحة، أعلن املغرب حالة 

 . 8181أبريل  81عند الساعة السادسة مساءا إىل غاية  8181مارس  81الطوارئ الصحية يوم الجمعة 

فام هي إذن حالة الطوارئ الصحية؟ وما هي القوانني املؤطرة لها؟  وماهي االجراءات التي اتخذتها الدولة، والضامنات 

 املقدمة  للتخفيف من تأثريها عىل الحياة االجتامعية واالقتصادية لألرس واملقاوالت؟ وماهي اإلكراهات التي تواجهها؟.

 الجابة عليها من خالل نقطتني:كل هذه األسئلة وغريها سنحاول ا

 .النقطة األوىل: مفهوم حالة الطوارئ الصحية والقوانني املنظمة لها 

 .النقطة الثانية: إعالن حالة الطوارئ الصحية باملغرب: اإلجراءات والضامنات 

 النقطة األوىل: مفهوم حالة الطوارئ الصحية والقوانني املنظمة لها.

طارئة يستدعي الرسعة يف اتخاذ القرارات والتعامل معها بجدية، والحيلولة دون انتشار إن مواجهة الحاالت الصحية ال

املرض عىل الصعيد الوطني والدويل، والحامية منه ومكافحته ومواجهته، باتخاذ تدابري يف مجال الصحة العمومية بالدرجة 

 ناسب مع املخاطر املحدقة، ولن يتأىت ذلك إالاألوىل، واملجاالت األخرى االجتامعية واالقتصادية وغريها، عىل نحو يت

بتحديد مفهوم حالة الطوارئ الصحية ومتييزها عن الحاالت املشابهة لها )أوال(،  وبتنزيلها املنزلة القانونية التي تؤطرها، يف 

 جو يسوده تطبيق القانون واحرتام الحريات الفردية والجامعية )ثانيا(.

 ارئ الصحية.أوال: تحديد مفهوم حالة الطو  

، والذي 1، التي تم إقرارها من قبل جمعية الصحة العاملية الثامنة والخمسني8112حسب اللوائح الصحية الدولية لسنة 

 " حدثا استثنائيا:طارئة صحية عمومية تسبب قلقا دوليايعترب املغرب عضوا فيها، تعني عبارة "

 بسبب انتشار املرض دوليا؛ يشكل خطرا محتمال يحدق بالصحة العمومية للدول، وذلك  -0

 .2قد يقتيض استجابة دولية منسقة  -8

                                                           

 .3002يونيو  52، وبدأ نفاذها  في 3002ماي  32بتاريخ  - 1

 .9منظمة الصحة العالمية، الطبعة الثانية، ص: ،3002اللوائح الصحية الدولية لسنة  - 2
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وإلعالن حالة الطوارئ الصحية العاملية، يستشري املدير العام ملنظمة الصحة العاملية لجنة الطوارئ الصحية التابعة 

طر التأثري لمرض، وخللمنظمة، ويستعني باملعلومات املقدمة من طرف الدول األطراف، والخرباء، وخطر اإلنتشار الدويل ل

 عىل التجارة والسفر الدوليني، ويتخذ القرار النهايئ إلعالنها.

ويؤدي اإلعالن عن حالة طوارئ صحية عاملية، إىل تقديم توصيات إىل جميع البلدان، تهدف إىل منع انتشار املرض 

 عرب الحدود أو الحد منه، مع تجنب التدخل غري الرضوري يف التجارة والسفر. 

املرة السادسة التي أعلنت فيها املنظمة "حالة طوارئ صحية عامة تثري قلقا دوليا"،  08-رب جائحة كورونا كوفيدوتعت

، 8104، وإيبوال سنة 8104، وشلل األطفال سنة 8118سنة   ((H1N1فكانت سابقاتها عىل النحو اآليت: إنفلوانزا الخنازير 

 .8108، وإيبوال سنة 8102وزيكا سنة 

عىل أنه: "تتمتع الدول، عمال مبيثاق األمم املتحدة  8112ند الرابع من املادة الثالثة من اللوائح الصحية لسنة و ينص الب

ومبادئ القانون الدويل، بالحق السيادي يف وضع الترشيعات وتنفيذها وفقا لسياساتها الصحية. وينبغي لها لدى القيام 

 .3بذلك دعم الغرض املتوخى من هذه اللوائح

خالل قراءة يف هذه املواد ميكن أن نستنتج أن إعالن حالة الطوارئ الصحية بالنسبة للدول، يبقى قرارا سياديا من 

للدولة تعلنه من خالل ترشيعاتها الوطنية عند االقتضاء وانسجاما مع قرارات منظمة الصحة العاملية، كلام كانت حياة 

 اتساع نطاقها، أو قصور النهج الذي تتبعه الدولة للسيطرة عليها.األشخاص وسالمتهم مهددة جراء رسعة تفيش العدوى و 

وبالرجوع إىل الترشيع املغريب فإننا ال نجده ينظم حالة الطوارئ الصحية بقانون، لكن يتطرق لبعض الحاالت 

لبات املحافظة طاالستثنائية املشابهة إلعالن حالة الطوارئ الصحية، والتي تقتيض رضورة التوفيق بني مامرسة الحرية ومت

من  34و 48(، وحالة الحصار)الفصل  4من الدستور 28عىل النظام العام، ومن بني هذه الحاالت نجد حالة االستثناء)الفصل 

 الدستور(.

فحالتي االستثناء والحصار، تختلفان عن حالة الطوارئ الصحية من خالل رشوط موضوعية وأخرى شكلية. فالرشوط 

يد حوزة الرتاب الوطني، أو وقوع أحداث من شأنها أن تعرقل السري العادي للمؤسسات الدستورية املوضوعية تتمثل يف تهد

)حالة االستثناء(، أو أن يكون أمن الدولة ومؤسساتها يف خطر داخيل أو خارجي. أما الرشوط الشكلية التي البد من توفرها، 

مجلس  رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس فبالنسبة لحالة االستثناء فهي تعلن بظهري مليك بعد استشارة

املستشارين، ورئيس املحكمة الدستورية وتوجيه خطاب إىل األمة. وتعلن حالة الحصار أيضا مبقتىض ظهري مليك يوقع 

 بالعطف من قبل رئيس الحكومة، بعد التداول بشأنه يف املجلس الوزاري.

                                                           

 .55، مرجع سابق، ص: 3002اللوائح الصحية الدولية لسنة  - 3

( ج.ر عدد 3055يوليوز  39) 5323شعبان  32بتاريخ  5.55.95الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم  3055دستور المملكة المغـربية لسنة  - 4

 .3055يوليوز  20مكرر بتاريخ  2993
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ة من حالتي االستثناء والحصار، لكون السري العادي للدولة يبقى ومن تم فإن حالة الطوارئ الصحية تعد أقل خطور 

مستمرا من خالل مؤسساتها الدستورية ومرافقها االدارية يف جو يطبعه السلم و األمن، وأن الخطر يهدد الجانب الصحي 

 الذي ميكن احتواءه بتدابري صحية، وقائية وتوعوية، اجتامعية واقتصادية... 

ينظم حالة الطوارئ الصحية باملغرب، مينح املرشع للحكومة آليات قانونية ميكن عن طريقها ويف ظل غياب قانون 

الترشيع عوض الربملان، والغاية منها رضورة تأمني السري العادي ملرافق الدولة التي ال تقبل التوقف مهام كانت الظروف، 

قانونية  تحتمل التأخري. فام هي إذن هذه اآلليات الومواجهة املستجدات التي تطرأ، والتي قد تكتيس صبغة االستعجال وال

 وكيف يتم تفعيلها؟

 الطوارئ الصحية باملغرب.   املنظمة لحالةثانيا: القوانني 

 إن الحاالت التي تتعلق بحلول الحكومة محل الربملان يف مامرسة الوظيفة الترشيعية تكون ناتجة عن:

 من  31ل انعقاد الربملان، وهو ما يعرف باملراسيم التفويضية )الفص تفويض الترشيع مبقتىض القانون أثناء دورات

 (.8100دستور 

  من الدستور(. 90الترشيع يف الفرتة الفاصلة بني انعقاد الدورات الربملانية، وهو ما يعرف مبراسيم الرضورة )الفصل 

من الدستور، هو أن األول  90 من الدستور، والتفويض يف إطار الفصل 31إن الفرق بني التفويض يف إطار الفصل 

تفويض إرادي بحيث ميكن للربملان أن يأذن للحكومة بالترشيع يف مجال من مجاالت القانون، كام ميكن له أن ميتنع 

 هو تفويض بحكم الدستور أثناء عطلة الربملان. 90عن ذلك. يف حني أن التفويض يف إطار الفصل 

مارس  87الصادر بتاريخ  8.81.888رقم  6دستور إلصدار مرسوم بقانونمن ال 905لذلك استندت الحكومة عىل الفصل

الذي يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها، الذي تزامن مع الفرتة الفاصلة بني  8181

 الدورات.  

 إذ ال بد من توافر أربعة رشوط إلصدار مثل هذه املراسيم:

  إصدارها؛وجود رضورة ملحة تفرض 

 أن يكون ذلك خالل الفرتة الفاصلة بني دورات الربملان، أي بني دورة أكتوبر ودورة أبريل؛ 

 أن يقع باالتفاق مع اللجنة التي يعنيها األمر؛ 

 .أن يتم عرض املراسيم املتخذة عىل مصادقة الربملان يف أقرب دورة عادية 

، أما إذا رفض املصادقة عليها، فإنه يزول ما كان لها من قوة فإذا أقر الربملان هذه املراسيم استمر رسيان مفعولها

 7القانون، ويتوقف رسيان مفعولها، إال أن هذا الرفض ال يرسي بأثر رجعي احرتاما للمراكز القانونية والحقوق املكتسبة.

                                                           

من الدستور: "يمكن للحكومة أن تصدر، خالل الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها االمر في كال  25ينص الفصل  - 5

 المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خالل دورته العادية الموالية".

 .5223(، ص:3030مارس  33) 5335رجب  39مكرربتاريخ  9292عدد  الجريدة الرسمية - 6

دية اعبد الحليم العربي: الحريات العامة وحقوق اإلنسان في القانون المغربي، جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية واالقتص - 7

 .22، ص:3003-3005السنة الجامعية  -واالجتماعية فاس
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ملبدأ  املرسوم مطابقمن الدستور يعترب اإلطار الدستوري إلصدار هذا املرسوم بقانون، لكن ليك يكون هذا  90فالفصل 

 من الدستور. 84و 80املرشوعية وملزما لألفراد ومرضيا لهم، استندت الحكومة إىل الفصول 

حيث يجب أن تضمن السلطات العمومية سالمة السكان، وسالمة الرتاب الوطني، يف إطار احرتام الحريات والحقوق  

أنه مل يذكر كلمة "قانون" التي  80كن مالحظته بشأن الفصل من الدستور(، ما مي 80األساسية املكفولة للجميع) الفصل 

 ميكن للحكومة أن تعتمده لتقييد حق املواطن يف سالمته، فهو حق مطلق ال ميكن الترصف فيه.

من الدستور بقراءة الفقرة الرابعة منه مبفهوم املخالفة للتدخل وفق القانون  84لكن تجد الحكومة سندها يف الفصل  

حرية التنقل، عرب الرتاب الوطني والخروج منه والعودة إليه، وما يرتتب عن خرق هذه املقتضيات من تدابري. قصد تقييد 

 .8.81.888والهدف من اتباع هذه الرتاتبية القانونية هو إعطاء املرشوعية ملرسوم قانون حالة الطوارئ الصحية رقم 

 مرسوم قانون حالة الطوارئ الصحية السالف الذكر... تم من الدستور باإلضافة إىل 88و 81واستنادا إىل الفصلني  

 8.81.887رقم  8مبرسوم 08-إعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطني ملواجهة تفيش فريوس كورونا كوفيد

 .8181مارس  84بتاريخ 

 ومن تم فهناك مرسومني ينظامن حالة الطوارئ الصحية باملغرب، هام:

 الذي يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ  8181مارس  87الصادر بتاريخ  8.81.888رقم  مرسوم بقانون

 الصحية وإجراءات اإلعالن عنها.)عام: ميكن استعامله مستقبال(

  بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطني  8181مارس  84الصادر بتاريخ  8.81.887مرسوم رقم

 (08-.) خاص بفريوس كوفيد08كوفيد -كورونا ملواجهة تفيش فريوس

فام هي إذن التدابري واإلجراءات التي نصت عليها هذه القوانني؟ وما هي العقوبات التي تطال املخالفني؟ وما هي 

 اإلجراءات املوازية املعلن عنها من طرف الحكومة للتخفيف من تأثري حالة الطوارئ الصحية عىل األرس واملقاوالت؟

 الثانية: إعالن حالة الطوارئ الصحية باملغرب: اإلجراءات والضامنات.النقطة 

سارعت الحكومة املغربية التخاذ مجموعة من اإلجراءات الصارمة والتدابري الوقائية واالحرتازية غري املسبوقة، بهدف 

 ية.، ومواجهة تداعياته الصحية واالقتصادية واالجتامع08-الحد من انتشار جائحة كورونا كوفيد

فام هي إذن هذه اإلجراءات الصارمة، والتدابري املتخذة ملواجهة هذا الفريوس )أوال(، وما هي االلتزامات والضامنات 

 التي قدمتها الدولة باملقابل لفائدة األرس واملقاوالت )ثانيا(.

 باملغرب. 08-أوال: اإلجراءات والتدابري املتخذة ملواجهة تفيش فريوس كورونا كوفيد

ميكن للحكومة اتخاذ جميع التدابري الالزمة التي تقتضيها هذه املرحلة، بواسطة  8.81.888عىل املرسوم بقانون رقم  بناءا

 مراسيم أو مقررات تنظيمية وإدارية، أو منارش أو بالغات.

                                                           

 .5222(، ص:3030مارس  33) 5335رجب  39مكرربتاريخ  9292مية عدد الجريدة الرس - 8
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 وتضمن: 8.81.887لذلك تم إعالن حالة الطوارئ الصحية باملرسوم رقم 

 يف الساعة  8181أبريل  81صحية: بسائر أرجاء الرتاب الوطني إىل غاية مكان وزمان تطبيق حالة الطوارئ ال

 السادسة مساءا؛

  ومنع التنقل إال يف حاالت الرضورة القصوى؛من أجل عدم مغادرة األشخاص ملحل سكناهم اتخاذ التدابري الالزمة 

 منع أي تجمع أو تجمهر... وإغالق املحالت التجارية التي تستقبل العموم؛ 

  جميع التدابري التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي )تدابري الرشطة اإلدارية(؛اتخاذ 

  متكني املوظفني واألعوان واملأجورين التابعني ملرافق الدولة و الجامعات الرتابية واملؤسسات العمومية واملقاوالت

ل أسامءهم، قصد اإلدالء بها عند العمومية وكل مقاولة أو مؤسسة خاصة، من رخص استثنائية للعمل تحم

 االقتضاء لدى السلطات العمومية املكلفة باملراقبة.

  تم تفريد العقاب بالنظر لخطورة األفعال بني ماهو زجري وماهو جنايئ، فكانت  8.81.888ويف إطار املرسوم بقانون

درهم أو بإحدى  0711و 711العقوبات عىل مخالفة حالة الطوارئ هي الحبس من شهر إىل ثالثة أشهر وبغرامة 

هاتني العقوبتني، دون اإلخالل بالعقوبة الجنائية األشد، وهذه الصيغة تحيل عىل إمكانية تطبيق العقوبات 

منه، وهي فصول تصل العقوبة فيها إىل  71810إىل  711والسيام الفصول  9املنصوص عليها يف القانون الجنايئ

 خمس سنوات حبسا.

حكومة من إجراءات و تدابري املنع والتضييق عىل الحريات الفردية والجامعية وما أتبعته من لكن مقابل ما فرضته ال

عقوبات للمخالفني، كان البد لها من إعطاء ضامنات والقيام بتدابري للتخفيف من حدة حالة الطوارئ الصحية، فام هي 

 إذن هذه الضامنات والتدابري املواكبة؟

 واكبة إلعالن حالة الطوارئ الصحية باملغرب.ثانيا: الضامنات والتدابري امل

 من بني الضامنات التي تقدمها الحكومة نجد:

 .ضامن استمرارية املرافق العمومية الحيوية وتأمني الخدمات املقدمة للمرتفقني 

 يجوز للحكومة اتخاذ بصفة استثنائية أي إجراء اقتصادي أو مايل أو اجتامعي أو بيئي يكتيس صبغة االستعجال، 

 وكمثال عىل ذلك:

                                                           

( بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، الجريدة الرسمية 5993نونبر  39) 5223جمادى الثانية  32صادر في  5.29.352ظهير شريف رقم  - 9

 .5322(، ص 5992يونيو  2) 5222محرم  53مكرر بتاريخ  3930عدد 

: كل هجوم أو مقاومة، بواسطة العنف أو اإليذاء ضد موظفي أو ممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ األوامر أو القرارات 200الفصل  - 10

 الصادرة من تلك السلطة أو القائمين بتنفيذ القوانين أو النظم أو أحكام القضاء أو قراراته أو األوامر القضائية يعتبر عصيانا.

 مماثال للعنف نفسه. والتهديد بالعنف يعتبر

 : إذا وقعت جريمة العصيان من شخص أو شخصين، فعقوبة الحبس من شهر إلى سنة والغرامة من ستين إلى مائة درهم. 205الفصل 

 فإذا كان مرتكب الجريمة أو أحد مرتكبيها مسلحا، فإن الحبس يكون من ثالثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.

: جريمة العصيان التي تقع من أكثر من شخصين مجتمعين يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات وغرامة من مائتين إلى 203فصل ال

 ألف درهم. 

 ويكون الحبس من سنتين إلى خمس والغرامة من مائتين إلى ألف درهم إذا كان في االجتماع أكثر من شخصين يحملون أسلحة ظاهرة.       

 إذا وجد أحد األشخاص حامال لسالح غير ظاهر، فإن العقوبة المقررة في الفقرة السابقة تطبق عليه وحده.أما 
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، لبعض الفئات املترضرة مبارشة من الحجر 11تخصيص مبلغ مايل من الصندوق الخاص بتدبري جائحة كورونا -

الصحي. وإن كانت هذه العملية جد معقدة بالنسبة لألرس التي تشتغل يف القطاع غري املهيكل، والغري مسجلة 

فيد من خدمة "راميد"، خصوصا يف ظل غياب سجل يف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي، والتي ال تست

اجتامعي موحد، والذي أصبح رضورة ملحة يجب االرساع بإخراجه مستقبال، لذلك ميكن أن تساعد الجامعات 

 الرتابية والسلطات املحلية الحكومة يف االستهداف الرسيع لهذه الفئات. 

 املرور عرب األسواق. السامح للفالحني ببيع منتجاتهم مبارشة إىل املستهلك دون -

يقيض بعضها بتمديد وقف استيفاء رسم االسترياد املفروض عىل القمح  12إصدار الحكومة مجموعة من املراسيم -

، والبعض اآلخر بوقف استيفاء رسم االسترياد املفروض عىل القمح الصلب، 8181يونيو  02اللني ومشتقاته إىل غاية 

 .8181دية ابتداء من فاتح أبريل العدس، الحمص، الفول، الفاصوليا العا

الجديدة سواء يف مجال السياسة النقدية أو عىل الصعيد االحرتازي،  13اعتامد بنك املغرب مجموعة من التدابري -

سعيا منه إىل دعم ولوج األرس واملقاوالت إىل القروض البنكية، ومن شأن هذه التدابري الرفع بثالثة أضعاف القدرة 

نوك لدى بنك املغرب...وتعزيز برنامجه الخاص بإعادة متويل املقاوالت الصغرية جدا عىل إعادة متويل الب

والصغرية واملتوسطة، عن طريق إدماج القروض التشغيلية إىل جانب قروض االستثامر، والرفع من وترية إعادة 

 متويلها. 

زبون، االجراءات بناء عىل طلب من اليف املقابل لجأت البنوك إىل كافة وسائل إعادة التمويل املتاحة، وتشمل هذه 

، بدون أن يرتتب عن ذلك أي مصاريف 8181وحتى شهر يونيو  8181تأجيل سداد أقساط القروض ابتداءا من شهر مارس 

أوغرامات عن التأخري، وتهم هذه التدابري أيضا التأجيل عن الطلب ألقساط االعتامدات القابلة لالستهالك، والتأخري حتى 

 دون رسم أو غرامات تأخري، لألرس والرشكات التي تتأثر مبارشة بهذه الظرفية.  8181يونيو 71

  ايقاف رسيان مفعول جميع اآلجال املنصوص عليها يف النصوص الترشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل خالل

ورة. وتستثنى آجال املذك فرتة الطوارئ الصحية. ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم املوايل ليوم رفع حالة الطوارئ

الطعن باالستئناف الخاصة بقضايا األشخاص املتابعني يف حالة اعتقال، وكذا مدد الوضع تحت الحراسة النظرية 

 واالعتقال االحتياطي.   

  اعتامد التعليم عن بعد يف إطار إجراءات احتواء فريوس كورونا املستجد، وهذا يشء محمود. إال أن تطبيقه يف

 عرتيه مجموعة من النقائص، من بينها:املغرب ت

                                                           

( بإحداث حساب مرصد ألمورخصوصية يحمل اسم" الصندوق الخاص 3030مارس  59)5335من رجب  35صادر في  3.30.399مرسوم رقم  - 11

 .5230(، ص: 3030مارس  52) 5335رجب  33مكرر بتاريخ  9292الرسمية عدد " ، الجريدة 59-بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد

 .5202إلى  5202(، ص: من 3030مارس  20) 5335شعبان  2بتاريخ  9299الجريدة الرسمية عدد  - 12

مارس  39بنك المغرب، بالغ صحفي، االجراءات التي اتخذها بنك المغرب من أجل دعم االقتصاد والنظام البنكي، الرباط  - 13

3030.www.bkam.ma   
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غياب تكافؤ الفرص، بالنسبة للتالميذ والطلبة الذين ال يتوفرون عىل الوسائل املسهلة للتعليم عن بعد،  -

 سواء يف املجال الحرضي أو القروي.

 غياب تكوين لألساتذة يف هذا املجال، وانعدام التجهيزات الرضورية للقيام بهذه املهمة. -

ومن خالل الخوض يف هذا املوضوع، يالحظ أن تنزيل القانون املؤطر لحالة الطوارئ الصحية باملغرب  يف الختام،

والعمل به، أعطى الحكومة مجموعة من الصالحيات للتدخل يف جميع السلطات: السلطة التنفيذية، السلطة 

الصالحيات  وقف انعقاد الجلسات. وهذهالترشيعية)مراسيم الرضورة(، والسلطة القضائية يف الجانب اإلجرايئ املتعلق ب

تور، والتي الذي نص عليه الفصل األول من الدس"تعاون السلط" فرضتها الظرفية الطارئة التي مير منها املغرب، وراجعة إىل 

 تخضع ال محالة لقاعدة ربط املسؤولية باملحاسبة.

،  14الصحية لتي اتخذتها الحكومة أثناء حالة الطوارئففي فرنسا مثال، يتم إبالغ أعضاء الربملان دون تأخري بالتدابري ا

وقد يطلب أي معلومات إضافية يف سياق املراقبة والتقييم. كام سيتم تحليل تطبيق هذا القانون من قبل لجنة علمية ستعلن 

جمعية لمبرسوم، تتكون من رئيس يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية، وعضوين آخرين يحددهام عىل التوايل رئيسا ا

الوطنية ومجلس الشيوخ، باإلضافة إىل شخصيات مؤهلة أخرى، وبالتايل قد تطلب هذه اللجنة من الحكومة تقديم 

 .15حساباتها

" جوانب سلبية مأساوية عىل البرشية فإن لها أيضا جوانب إيجابية للتفكري يف 08-وإذا كان لجائحة كورونا "كوفيد

 ف السلطات، وذلك من خالل:املستقبل، وتغيري النهج املتبع من طر 

 تنفيذ إصالحات بشكل أفضل من خالل حكامة جيدة، ونخب قادرة عىل رفع التحديات؛ -

البحث عن مناذج اقتصادية مستدامة تستهدف كل ما هو إنساين، اجتامعي، صحي، وعلمي، لبناء مجتمع  -

 متامسك منعم باالستقرار والعدالة واألمن؛

يف خدمة املواطن، وتشجيع البحث العلمي وجعله من بني األولويات، واحتضان جعل الدولة ومرافقها ومواردها  -

 الكفاءات، وبث إعالم هادف.

وأخريا يجب علينا أن نكون يدا واحدة، حكومة وشعبا ملوجهة هذا التحدي، واالنضباط، والتحيل بالصرب، وااللتزام بكل 

 سائر فادحة.ما يصدر عن الجهات املختصة الجتياز هذا االمتحان بدون خ

  

                                                           

، الجريدة الرسمية 59-للتصدي لجائحة كوفيد 3030مارس  32بتاريخ  3030-390كانت فرنسا قد أعلنت حالة الطوارئ بمرسوم قانون رقم  - 14

 .3نص رقم  3030مارس  33بتاريخ  0023الفرنسية رقم 

15-  Anaïs Thiébaux. Loi d'urgence sanitaire en France : ça veut dire quoi? , Le journal des Femmes, 03 avril2020. 

https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-maladies/2627081-loi-etat-urgence-sanitaire-france-coronavirus-covid-19-

definition-evolution-mesures-duree-journal-officiel/? 
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 الئحة املراجع

  عبد الحليم العريب: الحريات العامة وحقوق اإلنسان يف القانون املغريب، جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية

 .77، ص:8118-8110السنة الجامعية  -واالقتصادية واالجتامعية فاس

  8119يونيو  02، وبدأ نفاذها  يف 8112ماي  87املية، الطبعة الثانية، بتاريخ ، منظمة الصحة الع8112اللوائح الصحية الدولية لسنة. 

  ( 8100يوليوز  88) 0478شعبان  83بتاريخ  0.00.80الصادر بشأن تنفيذه الظهري الرشيف رقم  8100دستور اململكة املغـربية لسنة

 .8100يوليوز  71مكرر بتاريخ  2824ج.ر عدد 

  ( باملصادقة عىل مجموعة القانون الجنايئ، الجريدة 0828نونرب  82) 0798جامدى الثانية  89ادر يف ص 0.28.407ظهري رشيف رقم

 .0827(، ص 0827يونيو  2) 0797محرم  08مكرر بتاريخ  8241الرسمية عدد 

  وإجراءات  الذي يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية 8181مارس  87الصادر بتاريخ  8.81.888مرسوم بقانون رقم

 .0398(، ص:8181مارس  84) 0440رجب  88مكرر بتاريخ  2923اإلعالن عنها، الجريدة الرسمية عدد 

  ( بإحداث حساب مرصد ألمور خصوصية يحمل اسم" الصندوق 8181مارس  02)0440من رجب  80صادر يف  8.81.828مرسوم رقم

(، 8181مارس  03) 0440رجب  88مكرر بتاريخ  2922رسمية عدد " ، الجريدة ال08-الخاص بتدبري جائحة فريوس كورونا "كوفيد

 .0241ص: 

  بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطني ملواجهة تفيش  8181مارس  84الصادر بتاريخ  8.81.887مرسوم رقم

 .0397(، ص:8181س مار  84) 0440رجب  88مكرر، بتاريخ  2923، الجريدة الرسمية عدد 08-فريوس كورونا كوفيد

  الجريدة الرسمية 08-بإعالن حالة الطوارئ  الفرنيس للتصدي لجائحة كوفيد  8181مارس  87بتاريخ  8181-881مرسوم قانون رقم ،

 .8، نص رقم 8181مارس  84بتاريخ  1138الفرنسية رقم 

 2020 مارس 88والنظام البنيك، الرباط  بنك املغرب، بالغ صحفي، االجراءات التي اتخذها بنك املغرب من أجل دعم االقتصاد  

 

 www.bkam.ma  

 *Anaïs Thiébaux. Loi d'urgence sanitaire en France : ça veut dire quoi? , Le journal des Femmes, 03 avril 2020 

 https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-maladies/2627081-loi-etat-urgence-sanitaire-france-coronavirus-

covid-19-definition-evolution-mesures-duree-journal-officiel/ 
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 من مدونة تحصيل الديون العمومية 92المسؤولية الضريبية لمسيري الشركات التجارية وفق مقتضيات المادة 

 

 المسؤولية الضريبية لمسيري الشركات التجارية 

 يون العموميةمن مدونة تحصيل الد 92وفق مقتضيات المادة 
    

 دكتــــــورة فــــــــــــي الحقــــوق

 

مدونة تحصيل الديون من  89تهدف دعوى املسؤولية الرضيبية ملسريي الرشكات التجارية إعامال ملقتضيات املادة 

كلفة باإلدارة من طرف األجهزة امل ، إىل حامية الرشكات التجارية من األعامل التدليسية التي ترتكب أثناء تسيريها16العمومية

والتسيري، إذ متثل هذه األخرية الضحايا األوىل واألساسية للتعسف واستغالل السلط والصالحيات املخولة للمسريين بشكل 

 يتعارض مع مصالحها االقتصادية واالجتامعية.

ع ـــذا النوع من املسؤولية إىل التوســــــة من وراء إقرار هـــــع مدونة تحصيل الديون العموميـــرت بحيث يتوخى مش

ة أثناء تسيري ــــة للمسريين وبالتايل معاقبة كل األخطاء واملخالفات املرتكبــــــإىل أكرب حد ممكن متابعة األفعال االحتيالي

 الرشكة.

عند عدم كفاية  واملالحظ أن مجال دعوى املسؤولية الرضيبية ضيق جيدا، بحيث ال يسمح مبتابعة مسريي الرشكة، إال

موجوداتها وعجزها عن أداء ديونها الرضيبية، وإثبات العالقة السببية بني األعامل االحتيالية للمسريين واستحالة تحصيل 

 الدين الرضيبي.

ومن أجل رفع الغموض واللبس عن هذه الدعوى، واإلحاطة بها من جميع جوانبها حتى يتسنى ويسهل تطبيق أحكامها 

من  89كان لزاما دراسة جميع عنارص إثارة دعوى املسؤولية الرضيبية وفق ما نصت عليه مقتضيات املادة  عىل مرتكبيها،

مدونة تحصيل الديون العمومية، باعتبارها مسؤولية خاصة، تتطلب توافر جملة من القواعد والعنارص ألجل إدانة املسري 

رضيبي، رشيطة ية واملالية عىل سبيل التضامن بنفس الدين البتحمل االلتزام الرضيبي للرشكة، ومتابعته يف ذمته الشخص

 إثبات مسؤوليته التضامنية وفق الرشوط املقررة يف املادة السالفة الذكر.

                                                           

 ه:من م.ت.د.ع على أن 92تنص المادة  -16

عمال أ" إذا تعذر تحصيل الضرائب كيفما كانت طبيعتها والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المرتبطة بها الواجبة على شركة أو مقاولة نتيجة 

داء أتدليسية مثبتة قانونا، أمكن جعل المديرين أو المتصرفين أو المسيرين اآلخرين مسؤولين على وجه التضامن مع الشركة أو المقاولة عن 

 . رىخالمبالغ المستحقة وذلك إذا لم يكونوا ملزمين بأداء ديون الشركة تطبيقا ألحكام أ

الذين  ةأو مدير إدارة الجمارك والضرائب غير المباشر أو المدير العام للضرائب تثار هذه المسؤولية حسب الحالة بمبادرة من الخازن العام للمملكة

 أو المسيرين اآلخرين". أو المتصرفين مة االبتدائية ضد المديرينيقيمون دعوى لهذا الغرض أمام المحك
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 املطلب األول: الطبيعة القانونية لدعوى املسؤولية الرضيبية

كبها سؤولية عن األخطاء التي يرتخروجا عن القواعد العامة وقانون الرشكات ومدونة التجارة، التي تحمل املسري امل

مبناسبة إدارة وتسيري الرشكة، فقد رتب املرشع حامية خاصة للدين الرضيبي تشكل ضامنا لحقوق الخزينة العامة، واملتمثلة 

 يف تحمل املسريين عىل وجه التضامن مع الرشكة أداء املبالغ املستحقة عليها.

سري عن تعذر تحصيل الرضائب الواجبة عىل الرشكة يف املسؤولية وعليه يكون املرشع  قد حدد نطاق مسؤولية امل

ليها فاألفعال التي تترتب عالجنائية التي تخضع ملبدإ هام وهو ال جرمية وال عقوبة إال بنص، المسؤولية  تاملدنية، وليس

للمبدأ الذي نص عليه نية بينما تخضع المسؤولية المداملطابقة لها، العقوبات  تتحدد تممحددة ومن الجنائية المسؤولية 

من م.ت.د.ع،  89و لقد حرص املرشع  يف املادة  ،كل خطأ سبب ضررا للغير يستوجب التعويض، 17من ق.ل.ع 33الفصل 

 الركن األسايس لقيام دعوى املسؤولية الرضيبية للمسري  يف ارتكابه أعامال تدليسية، باعتبارها أخطاء ال تحىص وال تعد.

ل معنى الردع ، وال تحممدنية أوسع نطاقاية املسري عن أداء الديون الرضيبية للرشكة، مسؤولية تكون مسؤولوبالتالي 

 الذي تنطوي عليه املسؤولية الجنائية، وإمنا تفيد معنى جرب الرضر الذي تسبب فيه الشخص املسؤول. 

ة مدنية، والتي ميكن أن من م.ت.د.ع مسؤولي 89وعىل هذا األساس تكون مسؤولية مسري الرشكة يف إطار املادة 

 تكون عقدية أو تقصريية.

مام يثري السؤال حول نوع املسؤولية الرضيبية للمسري، هل هي مسؤولية مدنية ذات طابع عقدي أم مسؤولية مدنية  

 ذات طابع تقصريي؟

 الفقرة األوىل: املسؤولية الرضيبية للمسري ذات طابع عقدي 

بالتزام عقدي، فلام كان العقد رشيعة املتعاقدين كان لزاما احرتام مضمون هذه  ترتتب املسؤولية العقدية عن اإلخالل

، وهذا ما عرب عنه 18العالقة وأي إخالل بها، إال ويستوجب تحميل املسؤولية للطرف الذي تسبب يف حصول هذا اإلخالل

 م الوفاء بااللتزام أو التأخر يفدــــ، وبالتايل يستحق التعويض إما بسبب ع19من ق.ل.ع 827املرشع املغريب يف الفصل 

 الوفاء به.

واملسري عندما يقوم بالتزاماته نيابة عن الرشكة بصفته املمثل القانوين لها، ويربم العقود باسمها، فهو بهذه الصفة 

حيات املخولة التمثيلية ال تربطه بالغري أية عالقة مبارشة، إال مبقدار ما مينحه نظام الرشكة وعقد تأسيسها، والسلطات والصال 

له يف إبرام العقود باسم الرشكة بشكل مبارش، فمسري الرشكة يتمتع بصالحيات واسعة يف إدارة الرشكة لكن يف حدود 

غرضها، وبالتايل تعترب األعامل والترصفات التي يقوم بها، وميارسها باسم الرشكة ولفائدتها، ملزمة للرشكة يف مواجهة الغري 

                                                           

من ق.ل.ع على أنه:" كل فعل ارتكبه اإلنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا  22ينص الفصل  -17

 سبب المباشر في حصول الضرر.ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو ال للغير،

 وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم األثر".

 .50، ص 5929حسين عامر وعبد الرحيم عامر: المسؤولية المدنية العقدية والتقصيرية، الطبعة الثانية، دار المعارف، القاهرة،  -18

اللتزام، وإما بسبب التأخر في الوفاء به وذلك ولو لم من ق.ل.ع على أنه:" يستحق التعويض، إما بسبب عدم الوفاء با 392ينص الفصل  -19

 يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين".
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نية، ولها الرجوع عىل املسري بقيمة الرضر الذي لحق بها، إال أنه  يف حالة عجز الرشكة عن الوفاء  الذي يتعامل معها بحسن

بالتزاماتها اتجاه الغري، نتيجة عرسها أو تعرضها لصعوبات مادية ميكن متابعة املسري يف ذمته املالية الشخصية للوفاء 

كة، وعجز هذه بني األخطاء التي ارتكبها مبناسبة إدارة وتسيري الرش  بااللتزامات الرضيبية للرشكة، إذا تبت وجود صلة مبارشة

 األخرية عن الوفاء بديونها الرضيبية.

إن عدم وجود أية عالقة تعاقدية بني املسري واإلدارة الرضيبية بصفة مبارشة، يجعل املسؤولية الرضيبية للمسري مسؤولية 

 ، والتي تتجسد يف القيام بعمل غري مرشوع أي ما عرب عنه املرشع يفمدنية غري قامئة عىل أي التزام عقدي بني الطرفني

 من م.ت.د.ع باألعامل التدليسية، وليس اإلخالل بالتزام عقدي. 89املادة 

 الفقرة الثانية: املسؤولية الرضيبية للمسري ذات طابع تقصريي

لتزامات دين ببعضهام نتيجة إخالل أحدهام باالإن إعامل قواعد املسؤولية العقدية يف إطار العالقة التي تربط املتعاق

العقدية وإتيانه الخطأ العقدي بوصفه العنرص الالزم لقيام هذا النوع من املسؤولية املرتتبة عن اإلخالل بالتزام عقدي، فإن 

، وسواء كان قصريأو عن تخطإ  املسؤولية التقصريية تبنى عىل العمل غري املرشوع، سواء وقع ارتكاب الفعل عن قصد أو عن

من ق.ل.ع التي جاء فيها" ...الخطأ  39الخطأ جسيام أو يسريا ارتكب بسوء نية أو عن حسن نية عمال مبقتضيات املادة 

 .20هو ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب اإلمساك عنه، وذلك من غري قصد إلحداث الرضر

كات إىل جرب الرضر الذي تعرضت إليه الرشكة أو وكأساس تهدف قواعد املسؤولية التقصريية ضد مسريي الرش 

املساهمني أو األغيار، بحيث تتحقق املسؤولية التقصريية للمسري بوقوع خطأ تسبب عنه إلحاق رضر بالغري، وال تكون مثة 

 صلة عقدية بني املدين والغري املرضور والذي غالبا ما يكون دائنا للرشكة.

ع، يسأل مسريي الرشكة عن األعامل التدليسية والتي تأخذ صور متعددة د.ت.من م. 89وإعامال ملقتضيات املادة 

كالتقصري أو اإلهامل أو املخالفات واملناورات االحتيالية... التي يرتكبونها مبناسبة مزاولتهم ملهام إدارة وتسيري الرشكة، يف 

ز هو فاء بديونها الرضيبية، وكان سبب هذا العجحالة إلحاق رضر بالذمة املالية للرشكة ترتب عنه عجز هذه األخرية عن الو 

 األعامل التدليسية املرتكبة من طرف املسري، مام يرتتب عنه إحالل املسري محل الرشكة يف أداء ديونها الرضيبية.

ويف هذه الحالة تكون مسؤولية املسري إما فردية، وذلك عندما تناط مهام التسيري بشخص واحد، وإما تضامنية تطال 

 .21ع مسريي الرشكة يف حالة التسيري الجامعي، مام يصعب معه تحديد نسبة كل واحد منهم يف ارتكاب الخطأجمي

وبناء عىل هذه االعتبارات تكون دعوى املسؤولية الرضيبية للمسري، يف حالة عجز الرشكة عن أداء ديونها الرضيبية 

 ألصل هو، ال يتم إعاملها إال يف حالة عرس الرشكة، ألن انتيجة أعامل تدليسية مرتكبة من طرف املسري مسؤولية تقصريية

 تحمل الرشكة مسؤولية األرضار الالحقة بالغري، ألن املسريين يبارشون جميع أعاملهم باسمها ولفائدتها.

                                                           

، 3053أحمد شكري السباعي: الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع االقتصادي، شركات المساهمة، الجزء الرابع، الطبعة األولى،  - 20

 .520ص 

ه شركة المساهمة، مسؤولية أعضاء أجهزة اإلدارة والتدبير والتسيير، المجلة المغربية للقانون واألعمال ربيعة غيث: الدور الزجري للقضاء تجا -21

 .25، ص 3009، مارس 50والمقاوالت، عدد 
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ومعنى ذلك أن إدارة الرضائب ترجع يف األصل عىل الرشكة باعتبارها املدين األصيل بالدين الرضيبي مادامت هذه 

رية قادرة عىل األداء، وال ترجع عىل املسريين إال يف حالة عجزها عن األداء، مام يجعل دعوى املسؤولية الرضيبية األخ

 دعوى احتياطية بامتياز.

وهكذا، تتميز دعوى املسؤولية الرضيبية بكونها دعوى خاصة يف املجال الرضيبي، مرتبطة بقيام املسري بأخطاء يف 

سريين من جهة، وإىل ضامن سداد الدين الرضيبي من جهة ثانية إذا توفرت األركان الرضورية التسيري، تهدف إىل ردع امل

 لقيامها.

 املطلب الثاين: أركان املسؤولية الرضيبية

بحكم املهام املوكولة للمسري واملتمثلة يف مبارشة جميع أعامل إدارة وتسيري الرشكة، فإنه معرض الرتكاب العديد من 

 ة بالتسيري مام يجعل مسؤوليته قامئة اتجاه الرشكة واملساهمني واألغيار.األخطاء املرتبط

وهذه املسؤولية ال تشذ عن القواعد العامة للمسؤولية سواء املدنية أو الجنائية أو الرضيبية، إذ تقوم املسؤولية عىل توفر 

 ثالث عنارص وهي وجود خطأ ورضر وعالقة سببية بني الخطأ والرضر.

من م.ت.د.ع، ال تخرج بدورها عن العنارص التقليدية لقيام  89لرضيبية للمسري املثارة مبوجب املادة واملسؤولية ا

املسؤولية، مع بعض الخصوصيات واملتمثلة يف توصيف الخطأ املوجب لقيام املسؤولية، الذي يجب أن يكون تدليسا، إضافة 

 عويض عن الرضر.إىل عدم إعامل السلطة التقديرية للقايض يف تحديد قيمة الت

 الفقرة األوىل: الخطأ يف التسيري ذو الطبيعة التدليسية

تهدف القوانني املوجبة لقيام مسؤولية املسري عن أخطاء اإلدارة والتسيري إىل حامية الضامن العام للدائنني من جهة، 

 وتوخي الحيطة والحذر عند مزاولة مهام التسيري بالرشكة من جهة ثانية.

يثقل كاهل املسري، ويرتتب عنه العزوف عن تحمل مهام التسيري واملسؤولية املرتبطة بها، فلو كان املسري  األمر الذي قد

يف كل مرة مجرب عىل تحمل مسؤولية األعامل التي يقوم بها ومتس مبصالح األغيار، ألدى ذلك إىل العزوف عن القيام 

ة اتجاه لرشكة وملصلحتها، فإن أقل يشء ميكن أن تقوم به الرشكمبهام التسيري، وعليه إذا ما كان املسري يترصف لفائدة ا

، ومنه يجب التمييز بني 22تبعات أعاملهم العادية عىل األقل باعتبارها الحاجز الذي يحمي املسريين مسرييها، وهو تحمل

النظام األسايس القانون و مجرد الخطأ يف اإلدارة والتسيري، وبني األعامل التي تنطوي عىل الغش واالحتيال ومخالفة أحكام 

 للرشكة.

ويف هذا اإلطار وتفاديا ألي خلط بني األعامل العادية للمسري التي تتحملها الرشكة، وبني األعامل املوجبة لقيام 

 املسؤولية الرضيبية والتي تم توصيفها باألعامل التدليسية، فيكون الخطأ يف املسؤولية الرضيبية خطأ تدليسيا يتحقق إثر

ملسري بأعامل تدليسية، مام يثري السؤال حول ما املقصود باألعامل التدليسية يف إطار املسؤولية الرضيبية املؤسسة قيام ا

 من م.ت.د.ع. 89مبوجب املادة 

                                                           

22- MAXENCE(L): «L’introuvable Responsabilité Du Dirigeant Sociale Envers Les Tiers Pour Fautes De Gestion», Bulletin 

Mensuel D'information Des Sociétés  Joly(BMIS), N°12,01/12/2003, P 1231 ss. 
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 البند األول: الخطأ التدلييس يف امليدان املدين

لتزام قانوين مع ه: "إخالل الشخص بايعرف الخطأ باعتباره ركنا أو رشطا أساسيا يف املسؤولية التقصريية بوجه عام بأن

 .24، أو انحرافه عن السلوك املألوف للرجل املعتاد"23إدراكه لهذا اإلخالل

وهذا اإلخالل بااللتزام القانوين أو االنحراف عن السلوك املعتاد يتحقق به الخطأ يف املسؤولية التقصريية، سواء كان 

ري، أو غري عمدي، كام لو جاء نتيجة لإلهامل أو لعدم التبرص وأخذ عمديا، كام لو صدر عن الشخص بقصد اإلرضار بالغ

 .25الحيطة والحذر

ويعد التدليس واحد من أهم وصور تطبيقات الخطأ العمدي يف املسؤولية التقصريية، حيث ينحرف به مرتكبه عن 

 السلوك املألوف يف التعامل، ويخل به الثقة املرشوعة بينه وبني الطرف اآلخر.

ب املسري ألعامل تدليسية يخرج عن نطاق السلوك املألوف للرجل املعتاد، إذ يتحقق الخطأ التدلييس فيام يصدر وبارتكا

عن مسري الرشكة باعتباره الطرف املرتكب للتدليس، من سلوك أو نشاط تدلييس، يرمي إىل تضليل الطرف اآلخر، أي اإلدارة 

 السلوك أو النشاط التدلييس قد متثل بأعامل إيجابية للمسري، كام يف الرضيبية، وإيهامها بغري الحقيقة، سواء كان هذا

الطرق أو األساليب االحتيالية املادية التي تتحقق بإدخال الزيف عىل عنارص أو صفات أو ظروف واقعة معينة بغية تحريف 

أصول  حاسبية، أو اختالسوتشويه الحقيقة من أجل ايقاع الغري يف الخطأ، كمسك محاسبة وهمية أو إخفاء الوثائق امل

الرشكة، أو الزيادة يف خصومها بطريقة تدليسية قصد افتعال إعسارها....، أو مبجرد موقف سلبي من املسري، كاالمتناع عن 

القيام بالفعل، كعدم إيداع اإلقرار الرضيبي أو عدم مسك املحاسبة أو رفض الخضوع للمراقبة الجبائية أو عدم أداء الرضيبة 

 ا القانوين...إلخ. يف أجله

وبالتايل يسهل اعتبار االمتناع عن القيام بالفعل تدليسا، ألنه صادر عن املسري باعتباره شخص ذو كفاءة وخربة عالية 

يف مجال التسيري، وملم بجميع الواجبات الرضيبية للرشكة التي يسريها، وال يتوقع منه اإلهامل أو التقصري أو أدىن تحايل 

ة، وملا كان هذا السلوك الصادر من املسري يشكل خطأ عمديا، فإنه يجب أن يخضع يف تقديره للخطأ العمدي أو إخفاء للحقيق

 يف املسؤولية التقصريية.

وهذا املعيار موضوعي مجرد، قوامه االنحراف عن السلوك الذي يجب أن يتحىل به مسري الرشكة من واجب العناية 

ات الخطأ وباعتبار الخطأ التدليس يشكل أهم صور وتطبيقء مامرسته ملهام التسيري، والنزاهة والتبرص والحيطة والحذر أثنا

العمدي، بحيث تكون األعامل التدليسية التي يرتكبها املسري مبناسبة مامرسة مهام اإلدارة والتسيري بالرشكة، ناتجة عن 

 علم وإرادة منه، وبدافع التهرب من أداء الرضيبة.

                                                           

م، القل مأمون الكزبري: نظرية االلتزام في ضوء قانون االلتزامات والعقود المغربي، الجزء األول، مصادر االلتزام، الطبعة الثانية، مطابع دار -23

 .220ص  5923بيروت، 

ز في نظرية االلتزام في القانون المدني المصري، الجزء األول، مصادر االلتزام، مطبعة جامعة القاهرة، محمود جمال الدين زكي: الوجي -24

 .392، ص 5929الطبعة الثانية، 

 وما بعدها. 393، ص 5925سليمان مرقس: المسؤولية المدنية في تقنيات الدول العربية، مطبعة الجبالوي، الجزء األول، القاهرة،  -25
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ىل عاتق من يدعي وقوعه، ألن األصل يف مسلك أي شخص أنه يتفق والسلوك املألوف ويقع عبء إثبات الخطأ ع

 للشخص العادي، فيكون لزاما عىل من يدعي خالف هذا األصل عبء إثباته.

وعىل هذا األساس يقع عبء إثبات الخطأ الصادر من طرف املسري عىل عاتق اإلدارة الرضيبية، بكافة طرق اإلثبات، 

 ييس نوع من الغش، والغش يجوز إثباته بكافة طرق اإلثبات القانونية.ألن الخطأ التدل

يشرتط يف الخطأ التدلييس املوجب لقيام املسؤولية التقصريية للمسري، استعامل هذا األخري حيل وبناء عىل ما سبق 

يدان املدين ليس يف املغري مرشوعة قانونا، والتي ميكن أن تأخذ شكل أعامل غش أو أعامل تدليسية، عىل اعتبار أن التد 

 يختلف كليا عن التدليس يف امليدان الجبايئ الذي ترتتب عنه املسؤولية الرضيبية الخاصة للمسري.

من مدونة تحصيل الديون العمومية، والتي تقابلها  89بتنصيص املرشع الجبايئ عىل األعامل التدليسية يف املادة  إذ

، مل يقصد بها األعامل التدليسية املتعارف عليها يف املجال 26ساطر الجبائية الفرنيسمن كتاب امل L267و املادة  L266املادة  

ووقائع مادية ملموسة إليقاع املتعاقد يف غلط يحمله  املدين والتي تبارش من خالل اللجوء إىل ترصفات ووسائل احتيالية،

لسا مبجرد ا املتعاقد بإبرام العقد، وإمنا اعترب املسري مد عىل التعاقد، بحيث لوال هذه الوسائل االحتيالية أو الخداع ملا قام هذ

اتخاذ موقفا سلبيا أو عدم مبادرته إىل سداد الديون الجبائية للرشكة بحلول أجل الوفاء بها، حفاظا عىل حقوق الخزينة العامة 

 من الضياع.

يس باعتباره يئ املشكلة للخطأ التدلياألمر الذي يدفعنا للبحث عن صور وأنواع األعامل التدليسية يف امليدان الجبا 

 أساس قيام املسؤولية الرضيبية الخاصة للمسري.

 البند الثاين: التدليس يف امليدان الجبايئ

تشكل األعامل التدليسية حجر الزاوية يف قيام املسؤولية الرضيبية الخاصة للمسري، بحيث ال ميكن متابعة املسري 

يثري إشكاالن األول  قانونا، مام مثبتةلرضيبية للرشكة، إال عند ارتكابه ألعامل تدليسية بدعوى املسؤولية عن أداء الديون ا

 يتعلق مبفهوم األعامل التدليسية، وصورها يف امليدان الجبايئ والثاين يتعلق بطرق إثباتها القانوين.

 التحديد املفاهيمي لألعامل التدليسية .0

موض، فهي تفتقد إىل تعريف دقيق ومحدد أو وجود معايري قانونية يعرتي مفهوم األعامل التدليسية جملة من الغ

 ميكن االستناد إليها من أجل تأطريها نظرا ألهميتها باعتبارها العنرص األسايس لقيام مسؤولية املسري الرضيبية.

 89ياغة املادة صومن وجهتي نظرنا، إن غياب تعريف قانوين لألعامل التدليسية ليس بعيب أو خطأ ارتكبه املرشع أثناء 

من م.ت.د.ع، بل أحسن صنعا، باعتبار املفهوم مرتبط مبجال حيوي دائم التجديد والتطوير، األمر الذي سيجعل األعامل 

التدليسية تأخذ مظاهر وصور مختلفة، تختلف باختالف التقنيات والوسائل االحتيالية ال سيام يف مجال ذو طبيعة تقنية 

 األعامل التدليسية املرتبطة به ال تحىص وال تعد وال تأخذ صور ثابتة. كاملجال الرضيبي، مام يجعل

                                                           

26- Livre des procédures fiscales (livre des procédures fiscales – dernière modification le 04 février 2018- document généré 

le 28 février 2018 copyright© 2007-2018 legisfrance).  -  
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، نجدها تحدد مفهوم 27إال أنه بالرجوع إىل الدورية الصادرة عن الخزينة العامة املتعلقة بتحصيل الديون العمومية

ورائها عدم أداء  الغاية مناألعامل التدليسية كالتايل:" يقصد باألعامل التدليسية االستعامل املتعمد لوسائل أو طرق 

الرضائب والرسوم التي يف حكمها، والقيام بها مبعرفة كاملة بالسبب والتي ال ميكن اعتبارها أخطاء أو إغفاالت غري 

 مقصودة".

وتبعا لهذا التعريف تفرتض األعامل التدليسية من جهة وجود عنرص القصد العام واملتمثل يف االستعامل املتعمد، أي 

خرى وجود عنرص القصد الخاص، أي الدافع أو الباعث من القيام أ لفعل من طرف املسري عن علم وإرادة، ومن جهة ارتكاب ا

 باألعامل التدليسية وهو عدم أداء الرضائب والرسوم التي يف حكمها.

سية التدليالذي حدد مفهوم األعامل التدليسية كاآليت:" يستلزم مفهوم األعامل  28وذلك عىل غرار املرشع الفرنيس

استخدام طرق ينتج عنها إما إخفاء أو تقليص املادة الخاضعة للرضيبة أو الحصول من الدولة عىل اسرتدادات غري مربرة 

عندما ال يكون من املمكن اعتبار هذه الطرق مبثابة أخطاء تغتفر أو إغفاالت ال إرادية، وإمنا عىل العكس من ذلك نتيجة 

 إضفاء مظهر الصدق عىل ترصيحات مقرتفيها غري املطابقة للحقيقة يف الواقع، وتفرتض أعامل واعية وإرادية ترمي إىل

 النية الظاهرة لإلفالت كليا أو جزئيا من الرضيبة".

ولقد كرس القضاء الفرنيس يف جل أحكامه نفس التعريف ملفهوم األعامل التدليسية، والذي يتكون من عنرصين: من 

ويه عنارص مادية ترمي إىل مت خرى"أ  االقرتاف الواعي لكل مخالفة رضيبية" ومن جهة جهة "عنارص عمدية... تتمثل يف

 .29وجود املخالفة يف شكل عملية قانونية عىل الوجه األكمل"

وبناء عليه، تفرتض األعامل التدليسية من جهة وجود عنرص مادي يتمثل يف إضفاء مظهر املطابقة للقانون عىل أعامل 

واجبات الرضيبية، وهذه هي الحالة، مثال عندما يستخدم شخص رشكات وهمية بهدف الحصول عىل ترمي إىل مخالفة ال

، ومن جهة آخرى وجود 30فاتورات متكنه بصفة خاصة من اسرتداد الرضيبية عىل القيمة املضافة املضمنة يف فاتورات صورية

  عنرص العمد املتمثل يف الطابع الواعي لألعامل التدليسية املقرتفة.

                                                           

27- Instruction Relative Au Recouvrement Des Créances Publiques : Mais, 2011, P 185. 

"On entend par manœuvres frauduleuses, la mise en œuvre de procédés ayant pour finalité d'éluder le paiement des 

impôts et taxes, accomplis en toute connaissance de cause et ne pouvant être considérés comme des erreurs ou des 

omissions involontaires". 

من مجلة  5920لسنة  50العدد  ID( والمنشورة في BODGI 13 L-1-80) 09/03/5920ورية الصادرة عن اإلدارة الضريبية الفرنسية بتاريخ الد -28

 القانون الضريبي.

 .23203ملف عدد  52/02/5992قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في  - 29

 .90-53233دد ملف ع 52/02/5993قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في  -

 .29-52222ملف عدد  3/03/5922قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في  -

 .92-53222ملف عدد  02/02/5992قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في  -

 .02253ملف عدد  03/02/0929قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في  -

 .2253ملف عدد  03/02/5929قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في  -30

  .2523ملف عدد  55/02/5922قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في  -
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وبالرجوع ملختلف التعاريف التي حاولت مقاربة التدليس الجبايئ نجد أن جلها يتمحور حول مظاهر التملص من أداء 

األعامل التدليسية هي عبارة عن وسائل تستعمل عن وعي وإرادة بهدف عدم أداء الرضيبة املستحقة  الرضيبة، باعتبار أن

 والواجبة األداء. 

ية الحركات املادية والعمليات القانونية واملحاسبيعترب التدليس الجبايئ بأنه "  Camille Rossierبحيث نجد األستاذ

 ؛31وكل الوسائل والرتتيبات التي يلجأ إليها امللزم أو الغري بهدف التملص من دفع الرضيبة"

الرضيبة  فرض " خرق للقانون الجبايئ بهدف التهرب منفقد عرف التدليس الجبايئ بأنه: Lusien Mehilأما األستاذ 

 ؛32"وتخفيض أساسها

أما عىل املستوى القضايئ فمفهوم التدليس الجبايئ اختلف باختالف صور وأشكال األعامل التدليسية املرتكبة يف 

 مجال إدارة وتسيري الرشكات التجارية.

 صور األعامل التدليسية يف امليدان الجبايئ  .8

، التي تناولت مفهوم 33 سنعمل عىل دراسة الترشيعات املقارنةلتحديد صور األعامل التدليسية يف امليدان الجبايئ

 األعامل التدليسية يف إطار دعوى املسؤولية الرضيبية الخاصة للمسري. 

                                                           

انظر: الموقع االلكتروني:   - http://www.legisfrance.gouv.fr 

31- Cite par André Margairaz: La fraude fiscale et ses succédanées, Collection de la Nouvelle Ecole de Lausanne, l'impôt, 

1997, p18. 

32 - LUSIEN MEHIL: « Sciences Et Techniques Fiscales, Tome 2 », Puf, Themis Droit, 1984, P 733. 

سابع من مجلة المحاسبة العمومية والذي أضيف بالقانون  32نص المشرع التونسي على المسؤولية الجبائية الخاصة للمسير في المادة  -33

(  على ما يلي:" إذا تعذر استخـالص الديــون الراجعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات 3053ماي  59المؤرخ في  3053لسنة  5)عدد 

ذمة ب العمومية الخاضعــة ميزانيتها وتصرفها المالي والمحاسبي إلى أحكــام القانون األساسي للميزانية ومجلة المحاسبة العمومية والمتخلدة

ها مسير أو مسيروه قصد التملص من دفعها، فإنه يمكن تحميل المسير أو المسيرين المسؤولية التضامنية شخص معنوي تبعا لعمليات قام ب

في تسديد الديون المعنية بالتملص وذلك بمقتضى حكم صادر بناء على دعوى يرفعها المحاسب العمومي المكلف باالستخالص أمام المحكمة 

 بقا ألحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية.االبتدائية التي يوجد مقره بدائرتها وذلك ط

ستخالص ويتم رفع الدعوى إذا تبين أن المسير أو المسيرين قاموا إثر انطالق عملية المراقبة أو المراجعة الجبائية أو إثر مباشرة إجراءات اال

 وبهدف التملص من دفع الديون العمومية بإحدى أو بعض العمليات التالية:

 متعمد لالسم االجتماعي للشخص المعنوي أو لمقره دون إعالم مصالح الجباية؛التغيير ال -

 القيام بعمليات تؤدي إلى تحويل ممتلكات الشخص المعنوي إلى الغير؛ -

 افتعال وضعيات قانونية غير حقيقية. -

يري الشخص المعنوي وذلك بناء على إذن ويجوز للمحاسب العمومي ضمانا الستخالص الديون، اتخاذ تدابير تحفظية على مكاسب مسير أو مس

من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. وال تفقد هذه التدابير آثارها إال في صورة رفض الدعوى  233من رئيس المحكمة المتعهدة طبقا للفصل 

 تخلدة بذمة الشخص المعنوي.المرفوعة من قبل المحاسب العمومي بمقتضى حكم اكتسب صبغة الحكم البات أو إذا تم خالص الديون الم

وال تطّبق مقتضيات هذا الفصل على المسير أو المسيرين الملزمين شخصيا وبحكم القانون طبقا لمجلة الشركات التجارية، أو بموجب حكم 

 صادر ضدهم، بتأدية الديون المستحقة في ذمة الشخص المعنوي.

 تطبق أحكام هذا الفصل بمفعول رجعي".
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إذا تعذر تحصيل الرضائب كيفام كانت :" والتي جاء فيها ما ييل من م.ت.د.ع 89املادة وبالرجوع إىل مقتضيات 

ونا، ر التحصيل املرتبطة بها الواجبة عىل رشكة أو مقاولة نتيجة أعامل تدليسية مثبتة قانطبيعتها والغرامات والزيادات وصوائ

ميكن جعل املديرين أو املترصفني أو املسريين اآلخرين مسؤولني عىل وجه التضامن مع الرشكة أو املقاولة عن أداء املبالغ 

  .خرى"أ ألحكام  املستحقة وذلك إذا مل يكونوا ملزمني بأداء ديون الرشكة تطبيقا

" حينام يكون مسريو الرشكات واألشخاص التي ورد فيها ما ييل: 34من كتاب املساطر الجبائية الفرنيس L267واملادة  

املعنوية واملجموعات، مسؤولني عن أفعال تدليسية أو عدم االمتثال املتكرر لاللتزامات الرضيبية استحال معها تحصيل 

 ."  الديون الرضيبية والجزاءات..

من كتاب املساطر الجبائية  L 267من م.ت.د.ع ، والتي تقابل املادة  89وباستقراء هاتني املادتني نجد أن املادة 

الفرنيس، مع وجود اختالف جوهري هو أن املرشع الفرنيس حدد العنرص املادي لألعامل التدليسية يف حالتني عىل سبيل 

طابع الخطري واملتكرر لعدم مراعاة االلتزامات الجبائية، أي أن املحاسب املكلف االختيار، وهام املناورات التدليسية أو ال

بالتحصيل له الخيار يف التمسك بإحداهام أو كالهام، يف حني أن املرشع املغريب اكتفى بالتنصيص عىل األعامل التدليسية 

 ار الذي رسم لها.املغريب مل تنهج املسفقط، مام جعل دعوى املسؤولية الرضيبية للمسري عىل مستوى التطبيق القضايئ 

 وبالرجوع إىل العمل القضايئ الفرنيس نجده اعتمد عىل العنرصين إلثارة دعوى املسؤولية الرضيبية للمسري كالتايل:

 املناورات التدليسية .أ

 تتمثل املناورات التدليسية حسب العمل القضايئ الفرنيس فيام ييل:

 التسرت عىل املداخيل؛ -

 ؛35رت عنها من أجل إنقاص مبلغ الرسوم الرضيبيةمتسأداءات  -

 خصم مبالغ الرسوم من فاتورات مزيفة وغري حقيقية أو صادرة عن مقاوالت مل تعد موجودة؛ -

 عدم االمتثال الخطري واملتكرر للواجبات الرضيبية .ب

عدم الترصيح يف  ة، حسب العمل القضايئ الفرنيس، خاصعدم االمتثال الخطري واملتكرر للواجبات الرضيبيةيتجىل 

أيضا يف و  املتكرر بالرضيبة عىل القيمة املضافة، خاصة إذا كان من شأن هذا التأخري أن يؤدي إىل تفاقم وضعية املقاولة

 نقص مداخيل الرشكات وأرباحها.

التي  روبناء عليه تشكل جميع األعامل املقرونة بنية التملص من أداء الرضيبة كليا أو جزئيا مختلف األشكال والصو 

ميكن أن تتمظهر بها األعامل التدليسية يف امليدان الجبايئ، والتي ال ميكن حرصها، بل سنكتفي بإدراج بعض األمثلة 

 منها فقط التي اعتمد عليها القضاء الفرنيس يف بعض األحكام الصادرة عنه:

                                                           

34 -ART L 267:" lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable 

des manœuvres frauduleuses ou de  l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui on rendu impossible le 

recouvrement des impositions et des pénalités…" 

 .223ملف عدد  33/02/5925قرار محكمة النقض الفرنسية المؤرخ في  - 35
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 بحيث أقرت محكمة النقض الفرنسية بثبوت األعامل التدليسية املتمثلة يف:

"البيع بدون فاتورات بصورة متكررة" إلخفاء املداخيل ودفع األجور خفية والنقص يف املبالغ  ام الحيلاستخد -

 .36الرضيبية املؤداة

استخدام الحيل لإلفالت من الرضيبة والتحويالت الوهمية املتكررة للمقر االجتامعي للرشكة )أربع مرات يف  -

 ؛37فرتة وجيزة( عىل إثر خضوعها ملراقبة رضيبية

؛ تقديم تصاريح رضيبية كاذبة لتمويه واقعة القيام باختالسات كبرية ألصول 38ستخدام املسري لفاتورات صوريةا -

 ؛39الرشكة

 .40استخدام فاتورات صورية بهدف خصم الرضيبة عىل القيمة املضافة بدون وجه حق -

رصفات املقرونة والوسائل والت وهكذا جعل االجتهاد القضايئ الفرنيس صور األعامل التدليسية تتمثل يف كل األعامل

 بنية التهرب من أداء الرضيبة إما كليا أو جزئيا.

رغم من أن املرشع املغريب اقترص عىل التنصيص عىل األعامل التدليسية فقط، دون عدم  االمتثال الخطري الوب

 تثريخاصة للمسري سؤولية الرضيبية الواملتكرر للواجبات الرضيبية، فإننا نجد أن اإلدارة الجبائية أثناء تحريكها لدعوى امل

أدى  الخطري واملتكرر للواجبات الرضيبية، األمر الذي االمتثالنفس الحاالت التي أوردها املرشع الفرنيس، ال سيام عدم 

من م.ت.د.ع من محتواها، وجعلها محاطة بجملة من اإلشكاالت العملية والقضائية نظرا للغموض الذي  89إىل إفراغ املادة 

يعرتي مفهوم األعامل التدليسية، وتكيفها مع االجتهاد القضايئ الفرنيس رغم االختالف الجوهري بني النص الجبايئ 

 لدعوى املسؤولية الرضيبية الخاصة للمسري. املؤطر الفرنيس و النص الجبايئ املغريب

 اآليت: العمل القضايئ املغريب كإال أن هذا ال مينع من إدراج بعض مناذج صور األعامل التدليسية التي اعتمدت يف

 ؛41استبدال مسريي الرشكة بصفة متكررة بدون إشعار الخزينة العامة -

 تغيري املقر االجتامعي للرشكة أكرث من مرة دون إشعار الخزينة العامة؛ -

 عدم الترصيح بالرضيبة عىل القيمة املضافة وأدائها؛ -

 تغيري اسم الرشكة أكرث من مرة دون إشعار الخزينة؛ -

 ؛42عدم أداء الرضائب وتوقف الرشكة عن نشاطها -

 ؛43تراكم ديون الرشكة حتى توقفت عن مواصلة نشاطها -

                                                           

 . 22-55292ملف عدد  33/02/5925قرار محكمة النقض الفرنسية المؤرخ في  -36

 .22-59229ملف عدد  50/02/5920قرار محكمة النقض الفرنسية المؤرخ في  -37

 .93-53220ملف عدد  02/53/5992قرار محكمة النقض الفرنسية المؤرخ في  - 38

 .92-52239ملف عدد  32/02/5992قرار محكمة النقض الفرنسية المؤرخ في  - 39

 .00-59029ملف عدد  35/05/3003قرار محكمة النقض الفرنسية المؤرخ في  - 40

 http://www.legifrance.gouv.frانظر: الموقع االلكتروني:   -

 عن المحكمة االبتدائية بالدار البيضاء، غير منشور. 09/09/59صادر بتاريخ  02/03/5322ملف رقم  3922حكم عدد  -41

 صادر عن محكمة االستئناف بالدار البيضاء، غير منشور 2325/9/3050حكم عدد  - 42

 عن محكمة االستئناف بالدار البيضاء، غير منشور. 9/03/3009صادر بتاريخ  2292/05/3002ملف عدد  5/992قرار رقم 43 - 
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 عدم أداء الرضيبة وتوزيعها عىل شكل أرباح وحصص عىل املساهمني؛  -

وتجدر اإلشارة عىل أن بعض القوانني املقارنة نصت رصاحة عىل صور األعامل التدليسية، رفعا لكل لبس مثل القانون 

 التونيس الذي حدد األعامل التدليسية املوجبة لقيام املسؤولية الرضيبية الخاصة للمسري فيام ييل:

 التغيري املتعمد لالسم االجتامعي للشخص املعنوي أو ملقره دون إعالم مصالح الجباية؛ -

 القيام بعمليات تؤدي إىل تحويل ممتلكات الشخص املعنوي إىل الغري؛ -

 غري حقيقية. افتعال وضعيات قانونية -

إال أن الواقع العميل أثبت أنه ال ميكن تحديد األعامل التدليسية، مبعزل عن الرضر الذي نتج عنها واملتمثل يف 

استحالة التحصيل، بحيث ميكن اعتبار كل األعامل والترصفات التي يقوم بها املسري بسوء نية قصد االفالت من أداء 

 من م.ت.د.ع. 89ل ميكن إدراجها ضمن خانة األعامل التدليسية مبفهوم املادة الرضيبة، وترتب عنها استحالة التحصي

 الفقرة الثانية: الرضر والعالقة السببية

سري بدعوى الرضيبية الخاصة للمسري، لكنه غري كايف إلدانة امللقيام املسؤولية  تعد األعامل التدليسية رشطا أساسيا

قيام تلك األعامل التدليسية رضرا، وذلك باعتباره الركن الثاين الالزم توافره لاملسؤولية الرضيبية، بل يجب أن ينجم عن 

وتحقق املسؤولية الرضيبية الخاصة للمسري، إضافة إىل ذلك أن تكون األعامل التدليسية التي ارتكبها املسري هي السبب 

 املبارش والوحيد يف حصول هذا الرضر، واملتمثل يف استحالة التحصيل.

 ول: تعذر تحصيل الرضائب الواجبة عىل الرشكةالبند األ 

ميثل الرضر الركن الثاين من أركان دعوى املسؤولية الرضيبية الخاصة للمسري، ويتمثل الرضر الذي ينال اإلدارة 

الجبائية فيام تفقده هذه األخرية من مكاسب مادية كانت ستحصل عليها لوال وقوع األعامل التدليسية، عىل أن يشرتط 

، وذلك بأن يكون قد وقع فعال وأرض مبصالحها، وقت مطالبتها بالدين 44لرضر الذي لحقها أن يكون محقق الوقوعيف ا

 الرضيبي، أما إذا مل يكن الرضر قد وقع بالفعل، فإنه حينئذ ال مجال إلعامل أحكام املسؤولية التقصريية لجرب الرضر.

ل هو نتيجة ملساس بحقوق اإلدارة الجبائية، فاستحالة التحصيونقصد بالرضر يف دعوى املسؤولية الرضيبية للمسري ا

األعامل التدليسية التي ارتكبها املسري أثناء تسيري الرشكة مام ترتب عنه عجزها عن تسديد ديونها الرضيبية، وبالتايل تفويت 

 مبالغ مالية مهمة عىل اإلدارة الجبائية، مام يجعله رضرا ذو طبيعة مالية واقتصادية.

من خصوصية التعويض يف دعوى املسؤولية الرضيبية، بكون التعويض يتمثل يف أداء املسري للمبالغ الرضيبية وتك

اصه وال مجال إلعامل السلطة التقديرية للقايض يف الحكم باألداء، بحيث ينحرص اختص املدينة بها الرشكة لإلدارة الجبائية،

 مسري من عدمه دون أن يتعدى ذلك.يف الترصيح بقيام املسؤولية الرضيبية الخاصة لل

                                                           

 عن المحكمة االبتدائية بالرباط، غير منشور. 05/55/3055صادر بتاريخ  5/223/02ملف رقم  3239م رقم حك -

نظرية االلتزام بوجه عام، مصادر االلتزام، العقد، المجلد األول،  ،عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني -44

 .5305، ص 5925ة، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربي
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وعموما يشكل التعويض يف دعوى املسؤولية الرضيبية أداء املبالغ الرضيبية املتنازع بشأنها والذي ال ميكن أن يخرج 

عن املبالغ الرضيبية املستحقة والواجبة عىل الرشكة، واملتمثلة يف أصل الدين الرضيبي عالوة عن الغرامات والزيادات 

تحصيل املرتبطة بها، عكس التعويض يف إطار املسؤولية التقصريية، حيث يتمتع القايض بسلطة واسعة يف تقدير وصوائر ال

 الرضر التقصريي املادي الناتج عن اإلخالل مبصلحة مالية للطرف املرضور.

لدين الرضيبي افالتعويض يف دعوى املسؤولية الرضيبية، ال يعد أن يكون مجرد إحالل املسري محل الرشكة يف أداء 

وجميع املصاريف املرتبطة به الناتجة عن التأخري يف األداء وإجراءات التحصيل، وبالتايل تحويل االلتزام الرضيبي من 

 الرشكة العاجزة عن األداء إىل مسريها امليلء الذمة املالية.

ة للمسري عبء ؤولية الرضيبية الخاصويقع عىل عاتق اإلدارة الجبائية باعتبارها صاحبة الحق أو املصلحة يف دعوى املس

إثبات الرضر الذي نالها بسبب األفعال التدليسية، واملتمثل يف استحالة التحصيل، وذلك بكافة طرق اإلثبات، ألن الرضر 

 واقعة مادية يجوز إثباته بكافة الطرق القانونية لإلثبات.

املسؤولية  صة إال باجتامع األركان الثالثة املؤسسة لدعوىإال أنه ال ميكن إدانة املسري بدعوى املسؤولية الرضيبية الخا

ذر تحصيل الرضائب والرضر" تع"األعامل التدليسية" بصفة عامة، واملسؤولية الرضيبية بصفة خاصة، واملتمثلة يف الخطأ 

 "تعذر التحصيل". والرضر "األعامل التدليسية"الواجبة عىل الرشكة، والعالقة السببية بني الخطأ 

 ند الثاين: العالقة السببيةالب

يقصد بالعالقة السببية كركن يف املسؤولية التقصريية الناشئة عن الخطأ التدلييس، قيام عالقة أو صلة مبارشة بني 

 .45الخطأ الذي صدر عن الطرف املدلس واملتمثل يف سلوكه أو نشاطه التدلييس، والرضر الذي لحق بالطرف املدلس عليه

، املسؤولية الرضيبية للمسري، أن تثبت اإلدارة الجبائية وقوع األعامل التدليسية من طرف املسريحيث ال يكفي لقيام 

ورضر أصابها، بل يجب أن تثبت أن الرضر الذي لحق بها كان نتيجة طبيعية ومنطقية لألعامل التدليسية التي ارتكبها 

 املسري.

ميكن مسألة  املسؤولية الرضيبية الخاصة للمسري، بحيث ال وبناء عليه تلعب العالقة السببية دورا أساسيا يف تحقق 

املسري يف حالة ارتكابه أعامل تدليسية، وحصول رضر لإلدارة الجبائية، بل يجب، إضافة إىل ذلك، أن تكون األعامل 

لرضر الحاصل لإلدارة االتدليسية التي ارتكبها املسري مبناسبة مامرسته ملهام اإلدارة والتسيري بالرشكة، هي السبب الوحيد يف 

الجبائية، أي أنه يجب توافر عالقة سببية تجمع بني الخطأ والرضر، حيث تكون بهذا حلقة وصل بني األعامل التدليسية 

وتعذر التحصيل، نظرا للدور القانوين الذي تلعبه العالقة السببية يف تبيان الخطأ الذي أدى إىل حدوث الرضر إذا كان هو 

 .46ذلك، أو تبيان النصيب الذي ساهم به كل عامل من العوامل اآلخرى يف حالة تعدد األسبابالسبب الوحيد يف 

                                                           

 .399ص  5922سليمان مرقس: المسؤولية المدنية في تقنيات الدول العربية، مطبعة الجيالوي، القاهرة،  45-

فريدة اليوموري: عالقة السببية بين الخطأ والضرر في مجال المسؤولية التقصيرية، دراسة مقارنه، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون  -46

 .3، ص 3000-5999ن الثاني، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية، الخاص، جامعة الحس
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ووفقا لقواعد املسؤولية التقصريية، وباعتبار العالقة السببية التي تقوم بني األعامل التدليسية والرضر الذي أصاب 

لقامئة بني كة، البد من إقامة اإلثبات عىل الصلة ااإلدارة الجبائية، واملتمثل يف تعذر تحصيل الرضائب الواجبة عىل الرش 

 ركني الخطأ والرضر، ويتحمل عبء االثبات املترضر وحده.

وهكذا إلدانة املسري بدعوى املسؤولية الرضيبية الخاصة، ال بد من إثبات حصول الرضر أو مبعنى أصح تعذر التحصيل، 

ض، حيث سؤولية الرضيبية  قامئة عىل الخطأ الثابت وليس املفرت نتيجة أعامل تدليسية مثبتة قانونا، مام يجعل دعوى امل

ألقى املرشع عىل عاتق اإلدارة الجبائية عند عجز الرشكة عن أداء ديونها الرضيبية، إثبات األعامل التدليسية التي قام بها 

بة عىل الرشكة، ء املبالغ الواجمسري الرشكة والتي أدت إىل استحالة تحصيل الدين الرضيبي، ومنه حمل املسري إلزامية أدا

إال أنه ميكن  للمسري التخلص من املسؤولية امللقاة عىل عاتقه إذا أقام الدليل عىل انتفاء العالقة السببية بني األعامل 

 التدليسية وتعذر تحصيل الدين الرضيبي. 
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 قراءة في االحكام التطبيقية لشروط وقف تنفيذ العقوبة في القانون الجنائي المغربي

 قراءة في االحكام التطبيقية لشروط وقف تنفيذ العقوبة في القانون الجنائي المغربي

   

 دكتـــــور فـــي القانــــــــون الخاص
 

 

األصل يف صدور األحكام هو  تنفيذها ، لكن املرشع أجاز للقايض الجنايئ أن يأمر بإيقاف  ملخص البحث:

تنفيذها، وفق قناعته وحريته يف تطبيق ظروف التخفيف إذا ما توافرت بعض الرشوط املخففة ومن بينها انعدام 

 عود أو السوابق القضائية والظروف االجتامعية للمتهم.حالة ال

الذي يعمل به  sursis simpleإن هذا البحث يربز الفرق الجوهري بني رشوط حكم وقف التنفيذ البسيط 

املرشع املغريب واملرصي من جهة، و من جهة أخرى القوانني الفرنسية والبلجيكية والكندية التي تعمل برشوطها 

, إن تسليط الضوء عىل الفرق  sursis avec mise à l’épreuveلتنفيذ مع الوضع تحت االختبار الخاصة بوقف ا

والتباين الذي يظهر بني هذين الشكلني من صياغة الحكم بوقف التنفيذ يفيد البحث بشكل كبري، فهو يطرح أسئلة 

يجعلها   الترشيعي يف النصوصعن ماهية النصوص وإطارها وعن األهداف التي ترمي إليها، خصوصا و ان التقصري

جامدة أو صعبة التطبيق ، خالفا للنصوص التي يكون يف مقدورها إنتاج تطبيقات مرنة وسهلة ومالمئة ملختلف 

الظروف والحاالت والتي تؤدي األهداف التي رصدت ألجلها، إذن يهتم املوضوع ببالغ األهمية بتطوير النصوص 

 التي تنظم الحكم بوقف التنفيذ .

 

Résumé : 

En principe , la raison  de chaque jugement pris par une juridiction est sa mise en 

application , mais par exception le législateur  confère au juge pénal la compétence de 

suspendre cette application , selon son appréciation et sa  liberté de considérer les conditions  

atténuantes  présentées  devant lui , comme celle de la non récidivité du suspect ou bien  de 

l’auteur du crime ou bien celle des conditions sociales  de ce dernier . 

La présente recherche vise à distinguer entre les conditions  cités  du sursis simple  qui 

s’applique par le législateur  en Egypte  et  par le royaume du Maroc d’une part, et d’autres 

part  les législations  du France et canada  et Belgique qui appliquent des conditions  relatives 

au sursis avec mise à l’épreuve . 

La dite distinction nous montre que la codification des deux types du sursis se diffère 

complètement de l’un de l’autre, ce qui oblige cette recherche à s’interroger  sur la nature des 

textes législatives  et leur finalités au niveau de la politique pénale, voir certains textes 

juridiques qui offrent des applications variés  et dynamiques susceptibles de traités plusieurs 

types de délinquants et de faciliter leur réinsertion  sociale. 
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لذي يقوم بدوره بدا تفريد العقاب اائل العقوبات التي تعتمد مديعترب نظام وقف التنفيذ من االنظمة الجنائية و من ب

استعامله،  تعسف القضاء وسوء بعيدا عنومن اجل جعل هذا النظام اكرث مرونة و  . عىل السلطة التقديرية لقايض املوضوع

 قام املرشع بإحاطته مبجموعة من الرشوط تتعلق بتحديد من يحق لهم االستفادة من هذا النظام. 

من القانون الجنايئ رشوطا يف الجرمية التي يجوز الحكم من اجلها بالعقوبة مع  22فصل حدد القانون املغريب يف الو 

ح ال يستفيد املحكوم عليه من وقف التنفيذ اال اذا رص  كام عليه،  وقف التنفيذ، كام تطلب كذالك رشوطا يف املحكوم 

يذها، و من ثم اذ االصل يف العقوبات تنف القايض بذالك يف الحكم، فان سكت فمعنى ذالك انه قىض بالعقوبة مع النفاذ،

 ال يوقف التنفيذ اال استثناء و حيث يقرر القايض ذالك يف حدود ما خوله القانون من سلطة تقديرية. 

ادة ما هي الرشوط االساسية التي تخول االستف ،و من اجل كل هذا فان املوضوع يثري العديد من االشكاالت من بينها

يذ و ماهي تجليات هذه الرشوط من حيث التطبيق  و من ثم اىل اي مدى ميكن مساهمة السلطة من الحكم بوقف التنف

بالتايل فان االجابة عن  و التقديرية للقايض يف االخذ بتلك الرشوط سواء تعلق االمر بالرشوط املتعلقة باملجرم او بالجرمية .

قف التنفيذ يف مختلف الترشيعات التي اخذت بهذا دراسة هذه الرشوط و تبيان حدود نطاق و هذه االشكاالت تقتيض 

 النظام و ذالك بإبراز الرشوط املتعلقة بالترشيع )املطلب االول ( و الرشوط املتعلقة بالسلطة التقديرية للقايض )املطلب الثاين(.

 : الرشوط املتعلقة بالترشيع  املحور االول

فيذ، يف ها بعني االعتبار عند متتيع املحكوم عليه بإيقاف التنلقد وضع املرشع عدة رشوط ينبغي عىل القايض ان يأخذ

اطار سلطته التقديرية يف تفريد العقوبة و ملا كان نظام إيقاف تنفيذ العقوبة اداة مهمة بيد القايض فان القانون قد حدد 

ذا ظروف خاصة تنفيذ، و كنطاق تطبيق هذا النظام، و ذالك فيام يتعلق بالعقوبات التي اجاز للقايض ان يشملها وقف ال

 للمحكوم عليه تخوله االستفادة من هذا النظام. 

 الرشوط الخاصة بالعقوبة االول:الفرع 

فيام يتعلق بالعقوبات التي اجاز القايض ان يشملها وقف التنفيذ، فان جميع الترشيعات الجنائية تتفق عىل عدم 

ايض نحرصة يف عقوبات محددة دون سواها و بالتايل ال يجوز للقم هاشمولية وقف التنفيذ عىل جميع العقوبات، فقد جعلت

 ايقافها. بان يوقف عقوبة مل يرصح له القانون 

 الفقرة االوىل : الترشيعات االجنبية 

معظم الترشيعات عىل جواز ايقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية وعقوبة الغرامة الجنائية، و تختلف بشان ايقاف  قتتف

ايقاف تنفيذ  عىل( 22فقد نص قانون العقوبات املرصي )املادة  .فرعية التي تشمل العقوبات التبعية و التكميليةالعقوبات ال

حظ ان القانون و يال  الك يف الجنايات و الجنح،ذعقوبة الحبس مدة ال تزيد عن سنة، كام اجاز ايقاف تنفيذ عقوبة الغرامة، و 

يجوز  امكة مهام بلغ مقدارها، و بالتايل يجوز للقايض ايقاف التنفيذ يف الغرامة ، املرصي قد اجاز ايقاف تنفيذ عقوبة الغرام

 . 47ايضا للقايض اذا ما حكم بعقوبتي الحبس و الغرامة ان يوقف احداهام دون االخرى، ويجوز له ايضا ايقافهام معا

                                                           

  355، ص3053. فهد هادي حبتور، التفريد القضائي للعقوبة، دارالثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة االولى لسنة د47 
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ىل جواز تسعة شهور، كام نص ع للقايض وقف تنفيذ عقوبة الحبس مدة ال تزيد عن اجاز قانون العقوبات االملاينو 

( و يف احوال خاصة اجاز هذا االخري مدة 027ايقاف تنفيذ عقوبة الحبس مدة اقل من سنة قانون العقوبات االيطايل )املادة 

 تزيد عن سنة. 

و  ،و هناك قوانني مل تضع مدة محددة لوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية كحد اقىص للعقوبة التي ينطق بها القايض

الذي يقيض بوقف  0-029امنا ربطت ذالك بالعقوبات املقررة لنوع معني من الجرائم، كقانون العقوبات السوري يف املادة 

يذها، تنف افصحت بعض الترشيعات عن ان عقوبة الغرامة ال يجوز ايقافكام .48التكديريةالعقوبة  تنفيذ العقوبة الجنحية او

رامة، فهو بذالك اذا قرر القايض الحكم بالغف، العقوبة السالبة للحرية ملتمثلة يف تفادي علته ا هناال يحقق  االيقاف ، ألن

يكون قد رأى ان هذا املتهم يف حاجة اىل انذار عن طريق الزامه بأداء مبلغ الغرامة، و هذا القصد يناقضه االمر بإيقاف 

 . 49تنفيذها بعد الحكم بها عليه

حبس التي يجوز ايقاف تنفيذها، فان هناك خالفا يف الفقه بشان ما اذا كانت مدة لحد االقىص لعقوبة الل النسبةو ب

العقوبة السالبة للحرية قصرية املدة يتم تحديدها ترشيعيا مرتبطة بالحد االقىص املقرر للجرمية ام مرتبطة مبنطوق الحكم 

 . 50محل ايقاف التنفيذالقضايئ مع التحديد الترشيعي للحد االقىص للعقوبة التي ينطق بها القايض 

ولقد اشرتط املرشع الفرنيس إليقاف التنفيذ ان تكون العقوبة الصادرة حبسية برشط اال تزيد مدتها عن خمس سنوات 

او غرامة مالية سواء يف صورتها العادية او اليومية و ما يالحظ هو ان املرشع الفرنيس ذهب ابعد من ذالك حينام اجاز ايقاف 

من القانون الجنايئ كاملنع من القيادة و سحب  0-070ات السالبة او املقيدة للحرية الواردة ضمن املادة تنفيذ بعض العقوب

رخصة القيادة..، عىل اساس انها عقوبات اصلية و اصبحت تحل محل العقوبات السالبة للحرية كبديل عنها، يف اطار 

للحرية و خصوصا  التقليص من اللجوء اىل العقوبات السالبة السياسة العقابية الحديثة للمرشع الفرنيس املبنية عىل اساس

قصرية املدة. وتتجه الترشيعات اىل ذالك املسلك العتناقها فكرة تفريد العقاب، و ذالك يف اعطاء سلطة تقديرية للقايض 

فيف اذا كانت اقل من خيف تخفيف العقوبة اىل حدها االدىن، و بالتايل يجوز ايقاف تنفيذ تلك العقوبة املقرتنة بظروف الت

 .  الحد االقىص الذي يشرتطه القانون

 الفقرة الثانية: الترشيع املغريب 

فاد من ــــيستو ب املحكوم عليه مساوئ العقوبة السالبة للحرية،ــــان الهدف من نظام ايقاف التنفيذ هو تجني

ق االمر بجنحة ـــبالنسبة للعقوبات الحبسية، سواء تعلمن القانون الجنايئ ان ايقاف التنفيذ ال يجوز اال  22مقتضيات الفصل 

مبعنى سواء كانت هذه العقوبة حبسا ام غرامة يف غري مواد  فاو جناية نتيجة لظروف التخفيف او لتوفر عذر مخف

 . 51املخالفات

                                                           

 22، ص3003ن الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، د. مصطفى فهمي الجوهري، تفريد العقوبة في القانو 48

 229،ص 5922د. محمود نجيب حسني، علم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة 49

 359. فهد هادي حبتور، التفريد القضائي للعقوبة، مرجع سابق، صد50

ف المختلفة التي يمكن للقاضي االخذ بها لتمتيع المحكوم من القانون الجنائي التي تقرر ظروف التخفي 525الى  532انظر في ذالك الفصل  51

 عليه بالعقوبة الموقوفة التنفيذ . 
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العديد من  و عليه فان ايقاف التنفيذ غري جائز يف حالة الحكم بعقوبة السجن، و هذا ما اكده املجلس االعىل يف

من القانون الجنايئ ان ايقاف التنفيذ غري جائز يف عقوبة  22، حيث جاء يف حيثيات احد قراراته ".. يفيد الفصل 52قراراته

السجن، و ان املحكمة ملا قضت بإيقاف تنفيذ عقوبة السجن التي قضت بها عىل املتهم يف النازلة تكون قد خرقت الفصل 

 . 53املذكور.. " 

امة ذات طبيعة ان تكون الغر  و  املرشع املغريب عىل ان تكون العقوبة حبسية ألجل تطبيق وقف التنفيذ،  و لقد اكد

كتلك التي نصت  و ويضالتعكجنائية بحتة، لذلك ال يجوز االمر بإيقاف التنفيذ بالنسبة للغرامات التي لها طبيعة مختلطة، 

اىل كل عقوبة عىل حدة ملعرفة ما اذا كان من املمكن وقف تنفيذها اي يجب النظر 54من مدونة الجامرك، 804عليها املادة 

  .55ام ال، كام يتعني مراعاة مدة االعتقال، اذ يجب خصمها من العقوبة املحكوم بها

و ما يالحظ بخصوص العقوبات السالبة للحرية التي يجوز ايقاف تنفيذها، ان مدتها تختلف باختالف الترشيعات غري 

ع الفرنيس و نظريه املغريب، انهام رفعا من هذه املدة من خالل تحديدها يف فرتة خمس سنوات و التي لها ان ما مييز املرش 

انعكاس ايجايب، يتمثل يف توسيع دائرة االشخاص املستفيدين من وقف التنفيذ من جهة، و ترك سلطة تقديرية واسعة 

 . 56للقايض دون تقييده يف اعامل هذا البديل من جهة اخرى

من القانون الجنايئ يتضح ان ايقاف التنفيذ ال يرسي اال عىل العقوبات االصلية وحدها  22قراءة مقتضيات الفصل و ب

 و التعويضات املدنية او فقدان االهلية املرتتبة عن الحكم الزجري.   دون العقوبات االضافية، و ال عىل صوائر الدعوى 

 الرشوط الخاصة باملحكوم عليه  الثاين:الفرع 

ان الرشوط التي يحددها املرشع بالنسبة للمحكوم عليه بوقف التنفيذ رشوط متعددة و تتباين بني ترشيعات الدول 

 املختلفة و من خالل استقراء بعضها ميكن رصد اهمها كام ييل.  

 تطلب الشارع يف املحكوم عليه الرشوط التالية: 

 فيذ الفحص الدقيق لحالة املحكوم عليه قبل منحه وقف التن -0

 لوقف التنفيذ استحقاق املحكوم عليه و دراسة ظروف ارتكاب الجرمية  -8

يشرتط ان ال يكون قد سبق الحكم عليه يف جناية او جنحة و ان ال يكون قد ارتكب جرمية اخرى مشمولة بوقف  -7

  57التنفيذ

                                                           

, منشور بمجموعة قرارات المجلس االعلى في المادة  9/09/5992, الصادر في  22, و القرار عدد  9/55/5992, الصادر في  22القرار عدد 52

 335, ص  5929-5999الجنائية , اعداد ادريس ملين , 

( , منشور بمجموعة قرارات المجلس االعلى في المادة  53/09/5922, الصادر في  22/52523, في الملف الجنحي رقم 3322) قرار عدد 53

  333, ص  5929-5999الجنائية , اعداد ادريس ملين , 

 . 32, ص  5993يوليوز  55ابو مسلم الحطاب , نظرات في نظام ايقاف تنفيذ العقوبات الجنحية , مجلة االشعاع , العدد 54

 502، ص5992دار النهضة العربية. القاهرة  االولىد. عمر سالم، مالمح جديدة لنظام وقف التنفيذ في القانون الجنائي، الطبعة 55

ابق، لية، مرجع س. جمال المجاطي، بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في ضوء التشريع المغربي و المقارن دراسة تحليلية    و عمد 56

 22ص

 

 200، ص3052عمار عباس الحسيني، مبادئ علمي االجرام و العقاب، منشورات الحلبي بيروت، الطبعة االولى سنة 57
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 الترشيعات االجنبية  االوىل:الفقرة 

للحكم بإيقاف التنفيذ اال يكون  تشرتطا 0884سنة لاملرصي القديم  من قانون العقوبات 28تجدر االشارة اىل ان املادة 

قد سبق الحكم عىل املتهم بعقوبة جنائية او بالحبس اكرث من اسبوع، اما قانون العقوبات الحايل فقد اكتفى بان ترى 

د بانه لن حمل عىل االعتقافيها الجرمية ما ي ترتكبااملحكمة " من اخالق املحكوم عليه او ماضيه او سنه او الظروف التي 

من قانون العقوبات(، ووفقا لهذا النص يجوز منح وقف التنفيذ ألي مجرم مبتدئ او  22يعود اىل مخالفة القانون ) املادة 

 جدارته بذالك.  –يف اطار سلطتها التقديرية  –مكرر تقدر املحكمة 

لعقاب جرامية لدى الجاين و ان مجرد االنذار بتوقيع اويكفي حسب القانون املرصي ان يقدر القايض انتفاء الخطورة اال 

ان توجه املرشع املرصي يتامىش و يبدو  .58كاف لنفي احتامل العودة اىل االجرام، و من مثة الحكم عليه بوقف التنفيذ

ائدين من عاىل ابعد الحدود مع نظام و نظرية تفريد العقاب، رغم ما يشوب تطبيق وقف تنفيذ العقوبة يف حق املجرمني ال

 . 59تسيب و استهتار

وبة التي سوف نوع العقنفس ووفقا ملذهب الشارع اللبناين يحرم من وقف التنفيذ من سبق الحكم عليه بعقوبة من 

يحكم بها عليه او اشد منها، اما اذا كانت عقوبته السابقة اخف من العقوبة التي يراد الحكم بها عليه جاز منحه وقف التنفيذ، 

قبل اقرتاف  هائيا ن ان يكون الحكم السابق قد صار نيالغرامة، و يتع حبس البسيط اوالل دون وقف تنفيذ عقوبة و لكنه يحو 

 . 60الجرمية التالية التي يحظر وقف تنفيذها، و يجوز ان يكون ذالك الحكم اجنبيا

 078-77و  078-71ادتني و يالحظ ان املرشع الفرنيس نحى منحا مخالفا لباقي الترشيعات االخرى حينام نص يف امل

جناية او  –خالل الخمس سنوات السابقة عىل ارتكاب الجرمية  املتهم مل يسبق الحكم عىل بحيثمن القانون الجنايئ، 

لو قف التنفيذ خارج هذه املدة و و ان الجاين يستفيد من  ايبعقوبة السجن او الحبس من اجل جناية او جنحة ،  –جنحة 

 . 61رشع حرص نطاق السوابق للمحكوم عليه يف خمس سنواتاملفارتكب جرمية اخرى، 

املرشع الفرنيس استلزم هو االخر الرشوط املتعلقة باملحكوم عليه حتى ميكن للقايض منحه وقف التنفيذ، وهو رضورة 

و  ،خلو صحيفة السوابق القضائية للمحكوم عليه من احكام جزائية معينة، و لكن يختلف عنه يف بعض النقاط االساسية

و  71-078لعل ابرزها اقرارها رصاحة امكانية وقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لألشخاص املعنويني ايضا، كام بينت ذالك املادتان 

 عىل الشكل التايل : القانون الجنايئ من  078-77

ىل املحكوم ع بالنسبة لألشخاص الطبيعية يف مواد الجنايات و الجنح و املخالفات يشرتط ان ال يكون قد سبق الحكم

عليه خالل السنوات الخمس املاضية عىل ارتكابه الجرمية، بعقوبة السجن او الحبس يف جناية او جنحة من جرائم القانون 

 من القانون الجنايئ الفرنيس (.  0فقرة  77-078و  0فقرة  71-078العام ) املادتان 

                                                           

 920، ص 5993د. رمسيس بنهام، النظرية العامة للمجرم و الجزاء، منشاة المعارف باإلسكندرية،  58

 22صمرجع سابق، دراسة تحليلية   و عملية، ية قصيرة المدة في ضوء التشريع المغربي و المقارن بدائل العقوبات السالبة للحر. جمال المجاطي، د 59

 من قانون العقوبات اللبناني 39المادة  60

، ق. جمال المجاطي، بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في ضوء التشريع المغربي و المقارن دراسة تحليلية    و عملية، مرجع سابد 61

 22ص
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ملعنوي يشرتط ان ال يكون قد سبق الحكم عىل الشخص ااما بالنسبة لألشخاص املعنوية، ففي مواد الجنايات و الجنح 

يورو يف جناية او جنحة من  21.111خالل السنوات الخمس املاضية عىل ارتكابه الجرمية، بعقوبة غرامة يزيد قدرها عىل 

امة ر و يف مواد املخالفات يشرتط عدم سبق الحكم عليه خالل نفس املدة خمس سنوات بعقوبة غ  جرائم القانون العام،

 .62يورو يف جناية او جنحة من جرائم القانون العام 02.111تتجاوز 

ذ ا و تجدر االشارة بان االحكام السابقة يف الجرائم السياسية يف فرنسا ال تعد سابقة قضائية متنع وقف تنفيذ العقوبة

ي يعترب لخارج، اي ان الحكم الذال تعترب من جرائم القانون العام، و كذالك هو الشأن بالنسبة لألحكام التي تصدر يف ا

سابقة يجب ان يصدر عن القضاء الفرنيس، بيد انه ال يشرتط ان يكون هذا الحكم قد تم تنفيذه فعال، فقد يصدر الحكم 

 .  63وال يتم تنفيذ العقوبة، نظرا لصدور عفو خاص عنها او بسبب تقادمها

 الفقرة الثانية: الترشيع املغريب:

يف ان ال يكون الجاين قد سبق الحكم عليه بالحبس من اجل جناية او  اصة باملحكوم عليهالخ تتمثل هذه الرشوط

الغاية من هذا البديل هو وقاية املجرمني املبتدئني من تأثريات السجون، و لذلك تم حرص نطاق االنتفاع به يف فجنحة ، 

 . ديةحق الجناة الذين مل يسبق الحكم عليهم بالحبس من اجل جناية او جنحة عا

ومن املعلوم ان السجل العديل هو الذي ميكن القايض من معرفة مايض املجرمني و سوابقهم القضائية، بكونه الوثيقة  

 . 64او املستند الخاص بحفظ اثار االحكام الجنائية و اداة لتحديد و ضبط السوابق القضائية

ن لظنني بارتكابه جرائم سابقة مل يحاكم من اجلها، ال كام يجوز لها اصدار االمر بوقف التنفيذ يف حالة ما اذا اعرتف ا

 ،65العربة يف السوابق ليس بارتكاب جرائم سابقة مل يحاكم من اجلها، و امنا هي باألحكام الصادرة بالعقوبة عن هذه الجرائم

ء استخدامها و و الهدف من هذه الضوابط الترشيعية هو مساعدة القايض يف استعامل سلطته التقديرية و االحتياط من س

 .الذي ينتج عنه منح االيقاف ملن ال يكون جديرا به

و تقوم هذه الضوابط عىل افرتاض انه ال يستحق االيقاف اال املجرمون املبتدئون، لكن عىل الرغم من صحة هذا  

 . 66االمر يف غالب االحوال اال انها ليست مطلقة كام اكد عىل ذالك بعض الفقه 

ريب فقد ذهب عكس ذالك حيث مل مينح القايض السلطة التقديرية املطلقة يف تطبيق نظام و بالنسبة للمرشع املغ

علة وقف  املبتدئني فقط، دون غريهم، الن بل حرص نطاق تطبيق هذه االلية عىل نوع معني من املجرمنيوقف التنفيذ ، 

دائية لفكيك يف احد املحكمة االبت اليه ا ما ذهبتو هذ التنفيذ تنعدم بالنسبة للمجرمني العائدين التي هي االنذار و التهديد،

                                                           

 من القانون الجنائي الفرنسي 3فقرة  22-523و  3فقرة  20-523المادتان  62

63 G.Stefani ،G.Levasseur ،B.Bouloc ،droit pénal général ،20éme Ed ،Dalloz ،2007 p571 

  انونمن ذات الق 929الى  923وقد عالج قانون المسطرة الجنائية المغربي احكام السجل العدلي في المواد من  64 

، منشور 2203في ملف عدد  93/390، عدد 03/03/5993هذا ما اكده المجلس االعلى ) محكمة النقض حاليا( في احد قراراته الصادر بتاريخ  65

 و ما بعدها . 322، ص : 29-22بمجلة القضاء و القانون عدد 

 223، ص 5922د. محمود نجيب حسني، علم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة  66
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و حيث انه بالنظر اىل عدم توفر الظنني عىل سوابق قضائية فان املحكمة ترى جعل عقوبة »...  اىل انه : 67احكامها 

 .«الحبس يف حقه موقوفة التنفيذ...  

فات و الغرامة يف غري مواد املخال        بس من القانون الجنايئ عىل انه يف حالة الحكم بعقوبة الح 22كام يفيد الفصل 

اذا مل يكن قد سبق الحكم عىل املتهم بالحبس من اجل جناية او جنحة عادية يجوز للمحكمة ان تامر بإيقاف تنفيذ تلك 

 .ان تعلل ما قضت به  املحكوم عليه عىل العقوبة عىل

ان املحكمة ملا و  بعقوبات متعددة سابقة عىل املتهم. ،و يفيد هذا الفصل ان ايقاف التنفيذ غري جائز يف حالة الحكم 

 . 68قضت بإيقاف تنفيذ العقوبة التي قضت بها عىل املتهم ذي السوابق القضائية يف النازلة تكون قد خرقت الفصل املذكور

 الفرع الثالث: الرشوط الخاصة بالجرمية:

بها من وقف وع الجرمية التي ميكن ان يستفيد مرتكلك الرشوط املتعلقة بتصنيف القانون للجرمية، اي ناو يقصد بذ

التنفيذ، و اختلف الفقه يف درجة خطورة الفعل الجرمي الذي ميكن اقصاؤه من االستفادة من الحكم بإيقاف التنفيذ، 

تنفيذ لفاقترصت معظم الترشيعات بإجازة وقف التنفيذ يف الجنايات و الجنح بالغرامة او الحبس قصري املدة، ومل تجز وقف ا

 .يف املخالفات

و يرى جانب من الفقه انه كان من االفضل ان يجاز وقف تنفيذ يف املخالفات، ألنه ليس من العدالة ان يهتم شخص  

  .عقوبة الجنحة، وال يستطيع ان يوقف تنفيذ عقوبة املخالفة ذبجنحة و مخالفة، فيحكم عليه بوقف تنفي

 الفقرة االوىل : الترشيعات االجنبية 

رشوطا لوقف التنفيذ عىل نوعني من الرشوط : من قانون العقوبات  028لنظر اىل الترشيع اللبناين، فقد حددت املادة با

رشوط تتعلق باملحكوم عليه و رشوط تتعلق بالعقوبة، ويعني ذالك ان القانون مل يتطلب رشوطا يف الجرمية، حيث ان وقف 

هو جائز يف الجنايات اذا قىض من اجلها بعقوبات جنحية لتوافر سبب التنفيذ جائز يف الجنح و املخالفات دون شك و 

 . 69مخفف

من  07و تجدر االشارة اىل ان املرشع التونيس قد نص عىل امكانية ايقاف التنفيذ يف الجنايات برصيح نص الفقرة 

كقانون  القوانني الخاصة، بعض اكد عىل عدم وقف تنفيذ عقوباتكام من املسطرة الجنائية ال تتجاوز عامني،  27املادة 

مكرر من  72، حيث نص الفصل 0824/4/80لسنة  والقانون املتعلق بالحالة املدنية  ( 08املتعلق باملخدرات ) الفصل  0888

 .  70يانة الزوجيةالخ و الزواج عىل خالف الصيغ القانونيةيف جرمية القانون املذكور عىل انه ال يجوز وقف تنفيذ العقوبة 

                                                           

في  293و كذالك الحكم الصادر عن نفس المحكمة، عدد  35/03/3009، الصادر بتاريخ 09-35في ملف جنحي عادي رقم  329حكم عدد – 67

 3003/9355، وايضا القرار الصادر عن محكمة االستئناف بالرباط في الملف رقم 25/02/3002، الصادر بتاريخ 02/350ملف جنحي عادي، رقم 

 . 33/03/3002، الصادر بتاريخ 02-552، في الملف الجنحي رقم 5322. و ايضا القرار الصادر عن محكمة االستئناف بوجدة، عدد 9/2/3002بتاريخ 

 52035/29ملف جنحي  5592يونيو  02الصادر بتاريخ  2595القرار  68

  390، صمرجع سابقالحقوقية، بيروت،  د. محمد مصباح القاضي، النظرية العامة للعقوبة والتدبير االحترازي، منشورات الحلبي 69

 مكرر من المسطرة الجنائية التونسية 322الفصل  70
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من قانون العقوبات لوقف تنفيذ العقوبة ان تكون  22املادة  نصترشع املرصي وقف التنفيذ يف املخالفات، فقد اجاز امل

السوابق ال تحتوي عىل ذكر االحكام الصادرة يف مواد املخالفات،  صحيفةان " بالجرمية جناية او جنحة، و قد علل ذالك 

خالفة اوىل ملاالحكم بغرامة يف حالة كام ان تكبة هي اول جرمية ام ال، فليس مثة طريقة ملعرفة ما اذا كانت املخالفة املر 

 .من الحكم بالحبس و تعليق تنفيذه عىل رشط، "

جرم مبتدئا، كون املان ييف القانون الحايل  ال يشرتط، اذ مربرااخراج املخالفات من نطاق وقف التنفيذ ليس  لكن 

نفيذ املرشع قد اجاز وقف تفالحبس و ايقاف تنفيذه غري مفهوم، بحكم الغرامة اوىل من ال كام ان القول بان تحصيل

املرشع املرصي استثنى بدوره بعض العقوبات الواردة ضمن القوانني الخاصة من نطاق ايقاف التنفيذ، حيث نصت  .71الغرامة

االحوال  اف تنفيذ عقوبة الغرامة يفاملتعلق بقمع التدليس و الغش عىل انه ال يجوز ايق 0840لسنة  49من القانون رقم  8املادة 

 . 72املنصوص عليها يف هذا القانون

من القانون الجنايئ الفرنيس كقاعدة وقف التنفيذ  77-078و  71-078اما بالنسبة للمرشع الفرنيس فقد اجاز يف املادتني 

نفيذ طبقا توافر فيها رشوط وقف التيف كل الجرائم سواء كانت جنايات او جنح او مخالفات، طاملا ان العقوبة املحكوم بها ت

من قانون الجنايئ الفرنيس، و يشمل ايضا وقف التنفيذ يف فرنسا الجرائم العسكرية و  74-078و  78-078و  70-078للمواد 

للنصوص ثم عاد اىل منعه من  0820فرباير  00و قد اعاد املرشع الفرنيس وقف التنفيذ بعد الغائه مبوجب قانون  السياسية،

عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة سحب رخصة السياقة، باعتبارها عقوبة تكميلية يف جرمية ك 0832يوليوز  00يد يف قانون جد

 .  73السياقة يف حالة سكر

 الفقرة الثانية : الترشيع املغريب:

 ه يف املخالفاتو الجنح، و ال مجال ل بالنسبة للرشوط املتعلقة بالجرمية للحكم بوقف التنفيذ هي ان مجالها الجنايات

ذ وجب ان مبعنى انه النتفاع املتهم من ايقاف التنفي القانون، هانطاقه يشمل كل طوائف الجنايات و الجنح اال اذا استبعدف

سواء كانت الجرمية التي صدر فيها الحكم جنحة او جناية نظرا لوجود اسباب تخفيف دفعت ، 74تكون العقوبة جنحية

وبات قوبة جنحية بدل العقوبة الجنائية، فال يجوز وقف التنفيذ بالنسبة لعقوبات املخالفات او العقاملحكمة اىل ادانة الجاين بع

 الجنائية، الن العربة هنا بالعقوبة الصادرة ال بنوع الجرمية. 

و هذا ما داب عليه القضاء املغريب يف كثري من الحاالت اذ جاء يف حيثيات الحكم الصادر عن ابتدائية بركان، ما 

و حيث لظروف الظنني االجتامعية و لعدم سوابقه و لظروف النازلة السيام انتفاء العمد فيها ارتأت متتيعه بظروف » ييل:... 

وتجدر االشارة اىل ان الية التجنيح تعد احدى اهم اليات  . 75التخفيف و متتيعه ايضا مبيزة وقف تنفيذ العقوبة الحبسية

                                                           

 292و  293، ص مرجع سابقد. محمود نجيب حسني، علم العقاب،  71

على انه :  ، المتعلق بمكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و االتجار فيها،5990الصادر في سنة  523من القانون رقم  39كما اكدت المادة  72

 ال يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون» 

73G.Stefani، G.Levasseur، B.Bouloc، droit pénal généralop.cit، p223 

 22يتجلى من تنصيصات الفصل »... د القرارات الصادرة عنه على انه : و هذا ما اكده المجلس االعلى في العديد من قراراته، اذ جاء في اح 74

 «من القانون الجنائي ان االمر بإيقاف التنفيذ غير جائز في حالة الحكم بعقوبة السجن...  

 50/53/30، الصادر بتاريخ 09/5239، في الملف الجنحي العادي، رقم 2092حكم عدد  75
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تبني لهيئة الحكم ان عقوبة الجناية ال تتناسب مع الجرمية او عند انعدام حالة الخطر  التفريد القضايئ للعقوبة، اذ كلام

 ميكن التايلب تعمد هذه االخرية اىل تغيري وصف جرمية معينة من درجة اعىل اىل ادىن و تحويل وصف جناية اىل جنحة، و

  . اميةلظروف املتهم و خطورته االجر  ظرانللقايض الزجري متتيع الجاين بإيقاف التنفيذ عند اصداره لعقوبة جنحية 

ديرية واسعة للقايض ترك سلطة تق انه املرشع املغريب اكتفى فقط برشط صدور عقوبة حبسية دون تحديد ملدتها، مبعنى

وجود ة ام يتعني التأكيد عىل اهميك، 76حينام تتوفر ظروف التخفيف الزجري لتمتيع الجاين بإيقاف التنفيذ يف الجنايات

ان العديد من  يثحخاصية ينفرد بها ترشيعنا الوطني، هي القانون الجنايئ و  مجموعة وقف التنفيذ يف الجنايات ضمن نظام

 و خطورة تلك الجرائم. الترشيعات املقارنة تستثني الجنايات من نطاق وقف التنفيذ بحجة جسامة

خاصة، ت الواردة ضمن بعض القوانني الجنائية اللعقوبااو اذا كان املرشع املغريب قد اكد عىل عدم جواز ايقاف تنفيذ 

، 01/01/0803من ظهري  33عىل اعتبار ان مرتكبي هذه العينة من الجرائم ال يستحقون االستفادة من هذا النظام، الفصل 

 .املتعلق مبراقبة الصيد 00/14/0887من ظهري  09املتعلق باملحافظة عىل الغابات و استغاللها و الفصل 

 ثاين: الرشوط املتعلقة بالسلطة التقديرية للقايضال املحور

يف القضايا التي يحكم فيها بوقف تنفيذ العقوبة تتميز السلطة التقديرية املخولة للقايض بهامش كبري مقارنة مع 

ل عو قد يقتيض االمر اجراء خربة او بحث يف شان املحكوم عليه و منط حياته السابق عىل ارتكابه للف ،االحكام االخرى

  الجرمي، فالرشوط التي ينبغي اخذها بعني االعتبار تنقسم اىل رشوط مرتبطة بالجرمية او مرتبطة باملجرم او مرتبطة بالعقوبة. 

 من حيث منح ايقاف التنفيذ :الفرع االول 

تعلق ي يضع القانون رشوطا يتعني عىل القايض االلتزام بها عند تقرير الحكم بإيقاف التنفيذ، من هذه الرشوط ما

 ضوابط اخرى يجب عىل القايض مراعاتها و اال كان حكمه معرضا للنقض، منهاباإلضافة اىل  يتعلق بالعقوبة، ما بالجاين و

ما نصت عليه بعض القوانني من وجوب تسبيب االحكام و توجيه انذار للمحكوم عليه عند االمر باإليقاف و ما تضمنته 

 منح ايقاف التنفيذ، واخريا اجراء فحص لشخصية املتهم يف الحاالت التي يحتمل الترشيعات من رقابة محكمة النقض عىل

 . 77فيها االيقاف

 من حيث سلطة القايض يف تقدير العقوبة  الفقرة االوىل:

سلطة تقديرية يف االمر بإيقاف التنفيذ عند توافر رشوطه وضوابطه املنصوص عليها يف الترشيعات بلقايض يتمتع ا

و بعبارة اخرى ال يلتزم القايض بوقف التنفيذ اذا توافرت رشوطه السابقة بل ان له رفضه عىل الرغم من  ،78باينةالجنائية املت

ما اذا كان » قدير تكتوافرها، و يصدر استعامل هذه السلطة عن ضوابط مستمدة من الوظيفة العقابية لنظام وقف التنفيذ، 

، و يستنبط القايض هذا «79يه دون الحاجة اىل تنفيذ العقوبة فيه مثة احتامل قوي يف ان يتحقق تأهيل املحكوم عل

 االحتامل من فحصه لشخصية املدعى عليه و دراسته لظروفه املختلفة. 

                                                           

 لقانون الجنائي المغربي من ا 539حسب ما نص عليه الفصل  76

  359. فهد هادي حبتور، التفريد القضائي للعقوبة، مرجع سابق، ص د 77

 . 339، ص5992د. محمد عبد الحميد حسانين، وقف التنفيذ في القانون الجنائي المقارن، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس،  78

 5599، .صسابق مرجعمحمود نجيب حسني. شرح قانون العقوبات .القسم العام،  79
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و ايضا يف نفس االتجاه ال يلتزم القايض بوقف التنفيذ اذا توافرت رشوطه ولو طلبه املحكوم عليه، اذ يعترب حقا مكتسبا 

لح وجها ان رفض القايض لطلب ايقاف التنفيذ ال يص كامرخصة مرتوكة ملشيئة القايض التقديرية ،  لهذا االخري، و امنا هو

ال تلتزم محكمة االساس بالرد الرصيح عىل طلب املدعى عليه منحه وقف التنفيذ، بل ان عدم  كام للطعن عىل حكمه،

 . 80رفض اجابته اليه يعترب رفضا ضمنيا له، وال تلتزم املحكمة بتعليل هذا ال

فالقايض يستظهر مربرات وقف التنفيذ من اي ظروف تتعلق بالجاين وبالجرمية التي اقرتفها، فهو جوازي مرتوك 

" ان تقدير مسوغات الحكم بوقف التنفيذ  81ليس حقا قرره القانون للمتهم، فقد قضت محكمة النقض املرصية و لتقديره

لزما و اذا تعدد املتهمون يف قضية واحدة فان القايض ليس م ملوضوع "،من االمور املوضوعية التي تدخل يف سلطة قايض ا

بالفصل يف وقف التنفيذ او عدمه جملة واحدة بالنسبة للجميع، بل يراعي مدى توافر رشوط واسباب االيقاف لدى كل منهم 

 . 82عىل حدة

يف ضوء نتائج هذا الفحص  و عىل القايض« فحص سابق عىل الحكم » و من عوامل نجاح هذا النظام ان يسانده 

ان يبحث فيام اذا كان تأهيل املدعى عليه يتطلب تطبيق اساليب املعاملة العقابية عليه ام ان هذا التأهيل ميكن ان يتحقق 

ام يجوز له ك مة التنفيذ او وقفه،ءافضل دون تطبيق لهذه االساليب، و يف ضوء اجابته عىل هذا التساؤل يقدر مال بشكل 

مته له، ءال يجوز للمدعى عليه رفض وقف التنفيذ الذي قدر القايض مال  لكنقف للمدعى عليه وان مل يطلبه، ان مينح الو 

 وقفبو يجوز منحه له و لو كان غائبا عن املحاكمة اذا كان يف وسع القايض ان يستظهر االعتبارات التي تقرر مالمئة االمر 

 . 83التنفيذ 

نفيذ لعقوبة التي ينطق بها ال تنفذ فورا، ولكن يتم وقف تنفيذها، اي ان وقف التان السلطات املخولة للقايض لتحديد ا

هو صورة لتطبيق العقوبة، وهو عىل هذا النحو نظام ملحق باستعامل القضاء سلطته التقليدية يف تحديد العقوبة، فوقف 

ب وقف التنفيذ ملحكمة بانها اغفلت طلالتنفيذ سلطة للقايض، و ليس حقا للمتهم و بناء عىل ذالك فال يجوز النعي عىل ا

 املقدم من املتهم. 

 تعليل الحكم و الرقابة عىل قرار القايض  :لثانية الفقرة ا

تنفيذها،  حكم ، الن االصل يف االحكام وجوبالاذا نطق القايض بالعقوبة ثم امر بوقف تنفيذها فيجب عليه تسبيب 

من قانون العقوبات املرصي بوجوب بيان اسباب الحكم بوقف  22ملادة فقد نصت ا، و اال كان الحكم باطال واجبا نقضه

 . 84التنفيذ و يتم التوصل بذالك من خالل بحث حالة املجرم قبل ان يقرر وقف التنفيذ

                                                           

. ماخوذ من  922ص  5222مجموعة القواعد القانونية رقم  5992نيسان سنة  33في  222محكمة النقض السورية، قرار الغرفة الجنائية رقم  80

 . 5599محمود نجيب حسني، شرح فانون العقوبات، ص 

المركز المصري للمعلومات القانونية، العدد االول، يناير، ، دورية صادرة عن 39993، رقم 92، مجموعة احكام النقض، ص5999يناير  50نقض  81

 23، ص5999

  292.صمرجع سابقمحمود نجيب حسني. شرح قانون العقوبات، القسم العام،  82

 5520، .صمرجع سابقمحمود نجيب حسني. شرح قانون العقوبات .القسم العام،  83

 339بق، ص . فهد هادي حبتور، التفريد القضائي للعقوبة، مرجع ساد 84
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فضال عىل انه غري ملزم ببيان اسباب عدم وقف التنفيذ و رفضه لوقف التنفيذ، حيث يعرتف له القانون بسلطة تقديرية 

كل حالة عىل حدة، وال متلك محكمة النقض ان تراقب قايض املوضوع عندما يستعمل سلطته التقديرية، و  ليدرس ظروف

اي انه ليس ملحكمة النقض اية رقابة عىل السلطة التقديرية  الفصل يف الوقائع يخرج من اختصاص محكمة النقض،

لفة للقانون، كام لو اجازت االيقاف يف غري ما ملحكمة املوضوع يف ظل الحدود السابقة، و لها ذالك فقط يف حالة مخا

 .  85يسمح فيه بذالك

يتمتع القايض الزجري بسلطة تقديرية واسعة يف هذا الشأن، فوقف التنفيذ ليس حقا للمحكوم عليه، كام انه ال و

تهم شان فيه، بل ممل يجعل الشارع لل»...  يطبق بقوة القانون، و يف ذالك تقول محكمة النقض املرصية ان وقف التنفيذ 

 ...«. 86خص به قاض الدعوى ومل يلزمه باستعامله، بل رخص له يف ذالك و تركه ملشيئته وما يصري اليه رايه

 من حيث تحديد العقوبة و اضافة واجب او اكرث :ثاين ال عالفر 

يف شان الحكم  عيف الفرع السابق تم عرض مجموعة من املعطيات التي ترشح الرشوط التي يشتغل بها قايض املوضو 

 النطق هل السلطة التقديرية للقايض تنحرص يفبوقف تنفيذ العقوبة، ولكن هناك زوايا اخرى تثريها الدراسة من قبيل 

بإيقاف التنفيذ ام متتد اىل وقف تنفيذ عقوبة معينة دون العقوبات االخرى ؟ وايضا هل يجوز للمحكمة ان تامر بإيقاف 

وهل يجوز للحكم بوقف التنفيذ ان يشرتط عىل املحكوم عليه االلتزام بواجب معني بس ؟ التنفيذ عن جزء من عقوبة الح

 ؟اثناء فرتة التجربة 

 : من حيث تحديد العقوبات وىلالفقرة اال 

 ان الحكمكفان للقايض تحديد ما اذا كان وقف التنفيذ يشملها جميعا ام بعضها دون بعض : فاذا  العقوبات اذا تعددت

هام ان يقرر ما اذا كان الوقف يقترص عىل الحبس فقط ام الغرامة فقط ام يشمل حسب تقديره-امة معا، فللقايضبالحبس والغر 

غرض ذالك ان ال اخرمعا، ولكن ال يجوز للقايض ان يأمر بتنفيذ جزء من الحبس دون جزء، او مقدار من الغرامة دون مقدار 

ات وته عن طريق تنفيذ الجزء االخر، فتكون معاملة املحكوم عليه ذالذي يستهدف عن طريق وقف تنفيذ جزء من العقوبة يف

 . 87جانبني متناقضني

، اذ يستطيع ان يقيض بوقف تنفيذ جزء من 88لقد اجاز املرشع الفرنيس للقايض تجزئة وقف تنفيذ العقوبة الواحدة

 املادة حسب قوبة الغرامةضمنية بالنسبة لع العقوبة و تنفيذ الجزء الباقي، ويبدو ذالك رصيحا بالنسبة لعقوبة الحبس و بصورة

 .  Code. Pénalمن القانون الجنايئ الفرنيس 078-78

                                                           

 90، ص مرجع سابقد. مصطفى فهمي الجوهري، تفريد العقوبة في القانون الجنائي،  85

، مشار اليه عند عمر سالم، مالمح جديدة لنظام وقف التنفيذ في القانون الجنائي، 5999يناير  52قرار صادر عن محكمة النقض المصرية بتاريخ  86

 . 559المرجع السابق، ص 

   5525، المجلد الثاني، .صمرجع سابق. شرح قانون العقوبات .القسم العام، محمود نجيب حسني 87

و يجب هنا عدم الخلط بين تجزئة وقف التنفيذ و تجزئة العقوبة، اذ ان تجزئة وقف التنفيذ تفترض ان المحكوم عليه سوف ينفذ جزءا من 88 

ا انقضت فترة التجربة دون الغاء وقف التنفيذ، في حين ان تجزئة العقوبة هي العقوبة المحكوم بها اما الجزء االخر فيمكن ان يعفى من تنفيذه اذ

 ي.ضاحد اساليب التفريد القضائي للعقوبة، التي تلزم المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة كاملة ولكن على شكل دفعات خالل المدة التي حددها القا
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 داح يفمل يخول املرشع املغريب هذه االمكانية للقايض، لكن املجلس االعىل اجاز للمحكمة تجزئة ايقاف التنفيذ 

مت املحكمة املصدرة للقرار املطعون فيه قررت ايقاف حيث انه ما دا»...   القرارات الصادرة عنه، اذ جاء يف احد حيثياته:

التنفيذ، فان لها مطلق السلطة يف تحديد ذالك سواء انصب عىل الكل حبسا او غرامة او عىل جزء من الحبس او جزء من 

 23و  22و  22ا الحق، فانه ال مجال للقول بخرق الفصول ذالغرامة، وانه ما دام ال يوجد نص قانوين مينعها من استعامل ه

 «  89من القانون الجنايئ

ما فيام ا و تجدر االشارة اىل ان قرار املجلس االعىل املذكور يعد معيبا يف جزء منه، حينام اجاز تجزئة ايقاف التنفيذ،

لذالك عا اي االمر بوقف تنفيذ احداهام، فإننا نعتربه توجها محمودا و تب يتعلق بتجزئة وقف تنفيذ العقوبة الحبسية و الغرامة

 . 90نرى رضورة ان تكرس محكمة املوضوع من الناحية العملية هذا التوجه ملاله من نتائج ايجابية

فت لها تكون قد خافأن مل يتحقق، يلبو ايضا ال يجوز ملحكمة املوضوع ان تعلق وقف تنفيذ العقوبة عىل رشط مستق

 ينص عليه القانون، فضال عن مخالفتها ملا يجب عىلالقانون وألنها تجاوزت السلطة املخولة لها باستحداثها رشطا مل 

القايض ان يراعيه عند الحكم بوقف التنفيذ من النظر اىل ظروف الدعوى كام هي معروضة عليه، وعدم بناء قضائه بذالك 

 .91عىل واقعة مستقبلية 

لجرمية بالصدفة ن املجرم ارتكب اال بد من تعليل املحكمة املصدرة ألمر وقف التنفيذ قرارها تعليال كافيا، كان تذكر با

او تحت اغواء الغري، الن االصل يف االحكام وجوب تنفيذها واالمر بإيقاف تنفيذها هو االستثناء، و لذالك فان القايض 

 . 92الذي رفض منحه ال يحتاج ان يبني اسباب الرفض لكون النظر فيها يرجع اىل السلطة التقديرية للمحكمة

يس الذي الزم القايض ببيان االسباب التي دفعته اىل تطبيق عقوبة حبسية يف جنحة دون هذا عكس املرشع الفرن

وقف تنفيذها، االمر الذي يستفاد منه ان هذا االخري الزم القايض بذالك يف حالة الحكم بالحبس و ان يتعلق االمر بجنحة 

 . 93مخالفة نفيذها و يف حالة الحكم يف جناية اوفقط، مبعنى انه يستبعد هذا املقتىض يف حالة الحكم بالغرامة دون وقف ت

ومن ثم فان الفرق الجوهري و االهم الذي تجدر االشارة اليه هو ان املرشع الفرنيس قد خالف نظريه املغريب بجعله 

 –، بحيث الزم 0888وقف تنفيذ عقوبة الحبس يف مواد الجنح هو االصل، و ذالك منذ صدور القانون الجنايئ الجديد سنة 

عقوبة الحبس الجنحية دون وقف التنفيذ ببيان االسباب التي دفعته اىل ذالك، وهذا بالذي يحكم  –8فقرة  08-078طبقا 

                                                           

 59/03/5922، بتاريخ 5252قرار صادر عن المجلس االعلى، عدد  89

. جمال المجاطي، بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في ضوء التشريع المغربي و المقارن دراسة تحليلية و عملية مرجع سابق، د 90

 22ص

 332. فهد هادي حبتور، التفريد القضائي للعقوبة، مرجع سابق، ص د 91

 هذا ما اكده المجلس االعلى في العديد من قراراته، من ذالك : 92

 . 223، ص : 9، منشور بمجلة الملف عدد 33/3003، الصادر في 3003/959، في الملف الجنحي رقم 5/222القرار عدد  -

 . 222، ص : 99-92، منشور بمجلة القضاء و القانون، عدد مزدوج 5/3/5993، الصادر في 902القرار عدد  -

 من القانون الجنائي الفرنسي 59-523المادة  93
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معناه ان للقايض سلطة وقف تنفيذ عقوبة الحبس دون ان يكون ملزما بتسبيب حكمه، و هذا خالفا للترشيعات العربية حيث 

 . 94يلتزم القايض بهذا التسبيب

لسياق ذهب املرشع السويرسي حيث اكد عىل انه يف حالة ما اذا كانت العقوبة الحبسية ال تتجاوز مثانية و يف نفس ا 

قة التنفيذ، و اذا مل تقرنها املحكمة باإليقاف وجب عليها ان توضح بطري عرش شهرا، فانه يتعني ان تكون مصحوبة بإيقاف

 مقنعة مربرات ذالك. 

من القانون الجنايئ عىل وضعية املحكوم عليه بوقف تنفيذ  22لتي يقررها الفصل و نظرا ألهمية و خطورة االحكام ا

من القانون الجنايئ القايض بان ينذر  29العقوبة، حيث يعود هذا االخري اىل االجرام من جديد، فقد الزم املرشع يف الفصل 

فسوف تنفذ  رى، بانه اذا حكم عليه مرة اخاملحكوم عليه اذا كان حارضا بالجلسة و مبجرد النطق بالحكم بإيقاف التنفيذ

عليه فعال هذه العقوبة باإلضافة اىل العقوبة التي قد يحكم بها عليه فيام بعد دون اي ادماج، كام انه سوف يتعرض اذ ذاك 

 . 95اىل عقوبات مشددة مبوجب حالة العود

 من حيث جواز اضافة واجب او اكرث اىل وقف التنفيذ  الثانية:الفقرة 

ه كثري من القوانني اىل وضع رشوط معينة عند االمر بوقف التنفيذ يجب عىل املحكوم عليه مراعاتها و االلتزام بها تتج

تنص بان " عىل التي  28/4و يؤدي اخالله بها اىل الغاء وقف التنفيذ، مثال ذالك قانون العقوبات الرنويجي يف املادة 

ها املجني عليه و طالب بها عن االرضار املالية التي لحقت به من جراء املحكمة ان تامر بدفع التعويضات التي يستحق

من قانون العقوبات السويرسي عىل  40/7الجرمية و التي تجد املحكمة ان بإمكان املحكوم عليه اداؤها "، كام تنص املادة 

 ". 96نةان "للقايض عند امره بوقف التنفيذ ان يلزم املحكوم عليه بإصالح الرضر خالل مدة معي

من قانون العقوبات اللبناين عىل ان للقايض ان ينيط وقف التنفيذ بواجب  031قانون العقوبات اللبناين نصت املادة  و يف

 او اكرث من الواجبات االتية :

 ان يقدم املحكوم عليه كفالة احتياطية  -0

 ان يخضع للرعاية  -8

ر يف تجاوز السنتني يف الجنحة و الستة اشهان يحصل املدعى الشخيص عىل تعويضه كله او بعضه يف مدة ال  -7

 . 97املخالفة

للمحكمة التي اصدرت الحكم  –0827اكتوبر  04الصادر يف القانون الجنايئ  مبوجب –و املرشع االملاين اجاز بدوره 

يه، مع لاو اكرث من االلتزامات الخاصة عىل املحكوم ع االقايض بإيقاف التنفيذ مع الوضع تحت االختبار ان تفرض واحد

                                                           

 239.صمرجع سابقسني. شرح قانون العقوبات، محمود نجيب ح 94

من القانون الجنائي الفرنسي على القاضي الرئيس انذار  523-59كما ذهب المشرع الفرنسي في نفس السياق، حيث اوجبت المادة  95

جربة مة جديدة خالل مدة التالمحكوم عليه المستفيد من وقف التنفيذ اذا كان حاضرا بالنتائج التي تترتب على الحكم عليه بسبب ارتكاب جري

 من القانون الجنائي الفرنسي.  523-22و  523-22المنصوص عليها في المادتين

  322. فهد هادي حبتور، التفريد القضائي للعقوبة، مرجع سابق، صد 96

 5525، .ص مرجع سابقمحمود نجيب حسني. شرح قانون العقوبات .القسم العام،  97



                                                                                                                                                                                                                                                      

53 

  9292غشت  92العدد 

االخذ بعني االعتبار ان كان هذا االخري قد قام بإصالح االرضار الناشئة عن الجرمية، و احرتام القواعد الخاصة باإلقامة او 

 .98التكوين املهني 

وقد اراد املرشع بتخويل القايض سلطة اضافة هذه الواجبات ان يواجه عيبا يشوب نظام وقف التنفيذ، ذلك ان املعاملة 

ة التي ينطوي عليها تتسم بطابع سلبي، اذ تقترص عىل مجرد التهديد بتنفيذ العقوبة، و تخلو من تدابري الرقابة و العقابي

املساعدة، و تتجرد تبعا لذالك من الفحوى التهذيبي او التأهييل، فاملحكوم عليه يرتك و شانه دون اي ارشاف عىل سلوكه 

رمية التي تهدده عىل الرغم من انه قد ثبت احتياجه اليها ألنه قد ارتكب الجرمية او مساعدة له عىل مغالبة تأثري العوامل الج

 . 99فعال

ة وقف التنفيذ برشط التزام املحكوم عليه باتباع قواعد سلوك معينة من ابرزها االقام ربطو هناك قوانني تجيز للقايض 

اع يم حرفة، و االمتناع عن تناول املسكرات و االمتنيف مكان معني و الحرمان من االقامة يف مكان معني، و االلتزام بتعل

 والهولندي.   ، مثال ذالك القانون الرنويجي و السويرسي 100السيارات، و الخضوع ملعالجة طبية عن قيادة

و قد قيل بتفضيل نظام االختبار الذي يفرتض تعليق النطق بالعقوبة او تعليق تنفيذها مع تحميل املدعى عليه بالتزامات 

 والرقابة املساعدة عىل املغالبة تأثري العوامل الجرمية و التحقق من مدى اخضاعه لرقابة شخصية، و تستهدف االلتزاماتو 

 . 101جدوى هذا االسلوب من املعاملة العقابية

ء او قد رأى الشارع تطوير نظام وقف التنفيذ يف ضوء نظام "االختبار" بحيث يستمد منه عنرصه التهذيبي و التأهييل از 

املدعى عليهم الذي يثبت انهم يف حاجة اىل ذالك العنرص، اما ذلك الفريق االخر الذي يكفي لخلق ارادة التأهيل لدى 

املعاملة  تالعقوبة ووقف تنفيذها، فان نظام وقف التنفيذ يف صورته التقليدية ما زالبافراده مجرد االنذار املتمثل يف الحكم 

القايض ان يحدد صنف املدعى عليه من حيث مقتضيات تأهيله، و ما اذا كان بكفي يف شانه العقابية املالمئة لهم، و عىل 

 .  102مجرد االنذار ام انه يف حاجة اىل مزيد من تدابري املساعدة التي تفرض عليه

قوبات عكام تجيز بعض القوانني وقف التنفيذ بالزام املحكوم عليه بالقيام بعمل للمصلحة العامة، مثال ذالك قانون ال

الفرنيس الذي يجيز للمحكمة الزام املحكوم عليه بالقيام بعمل للمصلحة العامة لدى احدى الجمعيات التي تقوم بأعامل 

من القانون  24-078و هذا ما اكدته مقتضيات املادة 103للمنفعة العامة، و ذالك ملدة اربعني ساعة اىل مائتني و اربعني ساعة،

                                                           

لعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في ضوء التشريع المغربي و المقارن دراسة تحليلية و عملية، مرجع سابق، . جمال المجاطي، بدائل اد 98

 93ص

 5523الثاني، .ص مرجع سابق محمود نجيب حسني. شرح قانون العقوبات .القسم العام،  99

ريع المغربي و المقارن دراسة تحليلية و عملية، مرجع سابق، . جمال المجاطي، بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في ضوء التشد 100

 99ص

 5522، .ص مرجع سابق محمود نجيب حسني. شرح قانون العقوبات . 101

 5522، .ص مرجع سابقمحمود نجيب حسني. شرح قانون العقوبات .القسم العام،  102

 322، ص3053. فهد هادي حبتور، التفريد القضائي للعقوبة، مرجع سابق د 103
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ضوع لهذا النظام و ان يوافق عىل الخ    ذا البديل يتعني ان يكون املتهم حارضا يف الجلسة الجنايئ الفرنيس، و لتطبيق ه

 . 104فهو ال يفرض عليه، مبعنى ال يجوز للمحكمة ان تامر به يف حالة اذا ما رفضه املتهم

التدابري التي  ضو يخضع املحكوم عليه خالل املدة التي تحددها املحكمة للقيام بالعمل لفائدة املصلحة العامة لبع

تقرتب اىل حد كبري من التدابري التي تفرض عىل املتهم يف حالة وقف التنفيذ املصحوب بالوضع تحت االختبار، باإلضافة 

 . 105اىل التزامه بالقيام بعمل محدد

 الخامتة 

ملغريب تربز لنا ان ا ان دراسة الرشوط االساسية التي تخول االستفادة من نظام وقف تنفيذ العقوبة يف القانون الجنايئ

عىل ايقاف تنفيذ  22فمن جهة نص قانون العقوبات املرصي يف مادته  ،هناك تباينا هاما بني مختلف الترشيعات الجنائية

ان تكون العقوبة حبسية برشط  078كام اشرتط القانون الجنايئ الفرنيس يف املادة  ،عقوبة الحبس يف مدة ال تزيد عن سنة 

سنوات كام اضاف بعض العقوبات السالبة و املقيدة للحرية , اما القانون الجنايئ املغريب فقد اشرتط يف اال تزيد عن خمس 

 ان ايقاف تنفيذ العقوبة ال يجوز اال يف العقوبات  الحبسية .22مادته 

ظم الترشيعات مع قتفت فيام يتعلق بالعقوبات التي اجاز للقايض ان يشملها وقف التنفيذوبشكل عام فيمكن القول انه  

عىل جواز ايقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية وعقوبة الغرامة الجنائية، و تختلف بشان ايقاف العقوبات الفرعية التي تشمل 

 .العقوبات التبعية و التكميلية

حبسية و لقد اكد املرشع املغريب عىل ان تكون العقوبة  ايقاف التنفيذ غري جائز يف حالة الحكم بعقوبة السجن ان

ان ايقاف التنفيذ ال يرسي اال عىل العقوبات االصلية وحدها دون العقوبات االضافية، و ال  كام ألجل تطبيق وقف التنفيذ

 . و التعويضات املدنية او فقدان االهلية املرتتبة عن الحكم الزجري عىل صوائر الدعوى

لفة و من خالل و تتباين بني ترشيعات الدول املخترشوط متعددة ل , فهو يخضع بالنسبة للمحكوم عليه بوقف التنفيذ

سة ظروف ارتكاب دراو  الفحص الدقيق لحالة املحكوم عليه قبل منحه وقف التنفيذ تلخيصها يف استقراء بعضها ميكن 

ال  نيشرتط ان ال يكون قد سبق الحكم عليه يف جناية او جنحة و الوقف التنفيذ, كام  استحقاق املحكوم عليه و  , الجرمية

 . يكون قد ارتكب جرمية اخرى مشمولة بوقف التنفيذ

استقراء الرشوط هذه الرشوط ان توجه املرشع املغريب كان متوافقا مع السياسة العقابية الحديثة  نستخلص منو  

 .يةراملعمول بها يف الترشيعات العربية و الالتينية و القامئة عىل اساس التقليص من اللجوء للعقوبات السالبة للح

  

                                                           

 99دراسة تحليلية و عملية، مرجع سابق، صالسالبة للحرية قصيرة المدة في ضوء التشريع المغربي و المقارن . جمال المجاطي، بدائل العقوبات د 104

 92ابق، صدراسة تحليلية و عملية، مرجع سالسالبة للحرية قصيرة المدة في ضوء التشريع المغربي و المقارن . جمال المجاطي، بدائل العقوبات د 105

 



                                                                                                                                                                                                                                                      

55 

  9292غشت  92العدد 

 المعدل لقانون مكافحة الفساد الفلسطيني" 3052( لسنة 22جريمة الواسطة والمحسوبية والمحاباة "وفق القرار بقانون رقم )

 جريمة الواسطة والمحسوبية والمحاباة

 المعدل لقانون مكافحة الفساد الفلسطيني" 3052( لسنة 22"وفق القرار بقانون رقم )

 انون املشاركأستاذ الق

 كلية الحقوق/جامعة فلسطني األهلية
 

 امللخص

تعد جرمية الواسطة واملحسوبية واملحاباة من الجرائم املستحدثة يف الترشيع الجنايئ الفلسطيني، فلم يتناولها 

بات العقوالنافذ يف الضفة الغربية، كام مل يتناولها قانون  0821لسنة  02املرشع يف قانون العقوبات األردين رقم 

املطبق يف قطاع غزة، وإمنا كان يتم تناولها ضمن أحكام جرمية الرشوة، كام مل ينظمها  0872لسنة  34املرصي رقم 

والذي أصبح يعرف فيام بعد بقانون مكافحة الفساد بعد  8112لسنة  0املرشع يف قانون الكسب غري املرشوع رقم 

والذي نظمت بشأنه جرمية الواسطة  8101لسنة  3بقانون رقم التعديل الذي أجري عىل القانون مبوجب القرار 

واملحسوبية كإحدى أشكال الفساد، إال أن تنظيمها بصورتها النهائية ومنحها خصوصية من حيث وصف التجريم 

، وتكمن أهمية الدراسة يف أنها  8109لسنة  73والعقوبة عىل إتيانها مل يتم بشكل واضح إال يف القرار بقانون رقم 

الدراسة االوىل التي تتناول هذه الجرمية بعد التعديالت الجوهرية التي أدخلت عىل قواعدها يف القرار بقانون 

سابق الذكر مام يدعو للوقوف عليها وبيان أهم اآلثار التي ترتبت عليها سواء من حيث املفهوم أو العقوبة أو وصف 

 التجريم.

 

Abstract: 

The crime of intermediation, favoritism and nepotism is one of the new crimes in the 

Palestinian criminal legislation. It has not been covered by the legislator in the Jordanian Penal 

Code No. 16 of 1960 implemented in the West Bank. Nor has it been covered by the Egyptian 

Penal Code No. 74 of 1936 applied in the Gaza Strip. It has only been covered within the rulings 

of the bribery crime. In turn, these rulings have not been regulated by the legislator in the Illegal 

Earning Law No. 1 of 2005 which has been referred to later as the Anti-Corruption Law after 

the amendment made to the law in accordance with Resolution No. 7 of 2010 on which the 

crime of instrumental intermediation and favoritism has been classified as a form of corruption. 

However, its regulation in its final form and granting it privacy in terms of describing 

criminalization and the penalty for its imposition have not made clear except in Resolution No. 

37 of 2018.  The importance of the study lies in the fact that it is the first study (up to my best 

knowledge) that deals with this crime after the fundamental amendments that have introduced 

to its rules in regard to implementing the aforementioned law. This has nictitated investigating 

it and clarifying its consequences, whether in terms of concept, punishment or description of 

criminalization. 
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 مقدمة

ظاهرة الفساد بكافة أشكالها بحسبانها ظاهرة اجتامعية تعترب من الظواهر السلبية التي رافقت ما وصلت إليه املجتمعات 

املعارصة من تطور ورقي، هذا التطور والرقي يف غالب االحيان ما يكون مبنيا عىل قوانني وأنظمة من شأنها أن تقيد أو تحد 

عروف عن االنسان أنه يحاول أن يقاوم بكل ما أويت وبغض النظر عن الوسيلة واآلثار الناتجة من حريات أفراد املجتمع، وامل

عنها كل ما من شأنه أن يقيد من حريته، ومبا أن هذا التطور والرقي وما رافقه من تنظيم شمل جميع جوانب الحياة مبا فيها 

انني ياتهم وسد احتياجاتهم فاألصل يف فيهم االلتزام بالقو الخدمات التي تقدمها االدارات ألفراد املجتمع قاصدة تنظيم ح

واالنظمة التي تفرضها هذه السلطة أو تلك، إال أن قلة قليلة من أفراد املجتمع دامئا ما تحاول من خالل استغالل ما قد 

من األفراد  ريهميعرتي هذه القوانني واألنظمة من ثغرات تحقيق مكتسبات مادية أو معنوية بغري وجه حق وعىل حساب غ

مقدمني املصلحة الخاصة عىل املصلحة العامة وهو ما يؤدي بالنتيجة إىل تعطيل أو تأخري أي تقدم تسعى الدولة إىل تحقيقه 

مام يجعل من أمة تفشت فيها هذه اآلفات يف ذيل األمم بحيث تعجز عن السري يف ركب الحضارة والتقدم والرقي، ولذلك 

 يها هذه الظواهر بوصفها دول العامل الثالث.صنفت االمم التي تفشت ف

ولذلك جرت محاوالت دولية للقضاء أو للحد من هذه الظواهر عن طريق عقد االتفاقات األممية واالتفاقات الثنائية 

ل كوكانت اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد، ال بل قامت الدول بسن الترشيعات الداخلية يف محاولة منها للقضاء عىل 

أشكال وصور الفساد ونجحت العديد من الدول التي طبقت ترشيعاتها تطبيقا صارما عىل األقل من الحد من ظواهر 

وكانت ظاهرة الواسطة واملحسوبية واملحاباة من أكرث أشكال الفساد انتشارا ولذلك سمتها بعض  ومامرسات الفساد.

 .الترشيعات من ضمن جرائم الفساد ووضعت لها عقوبة خاصة

ومبا أن املبدأ العام يف التجريم وفق القانون األساس الفلسطيني هو األخذ مببدأ املرشوعية، الذي يقيض بأنه "ال 

، فقد جرّم املرشع  الفلسطيني فعل الواسطة واملحسوبية واملحاباة مبوجب قانون الكسب غري  106جرمية وال عقوبة إال بنص"

 8101( لسنة 3 بعد بقانون مكافحة الفساد واملعدل مبوجب القرار بقانون رقم )الذي سمي فيام 8112( لسنة 0املرشوع رقم )

حيث سمى هذه الجرمية من ضمن جرائم الفساد، وذلك عندما عرّف  8109( لسنة 73ومؤخرا مبوجب القرار بقانون رقم )

ول "يعترب فساداً لغايات تطبيق أحكام بالق 8109( لسنة 73الفساد بشكل عام يف املادة األوىل من القرار بقانون املعدل رقم )

 قبول الواسطة واملحسوبية واملحاباة التي تلغي حقاً أو تحق باطالً" . -00هذا القرار بقانون الجرائم املبينة أدناه... 

 مشكلة الدراسة

تي يشعر بها لتكمن مشكلة الدراسة يف كون جرمية الواسطة واملحسوبية واملحاباة من الجرائم ذات االنتشار الواسع ا

املواطن العادي يوميا عند إجراء معامالته يف شتى مناحي حياته ليس فقط يف نطاق املعامالت العامة وإمنا الخاصة منها 

أيضا، وبالتايل فهي تحتاج من الباحثني تسليط الضوء عليها باستمرار، خاصة وأن التعديالت األخرية التي أجراها املرشع 

افحة الفساد شملت هذه الجرمية عىل نطاق واسع بحيث تغريت العقوبة املقررة لها مام استتبع الفلسطيني عىل قانون مك

تغري وصف التجريم الخاص بها من جناية إىل جنحة، وعىل حد علمنا مل يتناولها أي باحث يف أية دراسة ما استوجب إبراز 

 أهم اآلثار الناتجة عن هذه التعديالت. 

                                                           

( من القانون األساس الفلسطيني، وقد طبق هذا المبدأ الدستوري في نص المادة الثالثة من قانون العقوبات األردني الساري 52المادة ) 106

 في فلسطين حيث جاء فيها "ال يقضى بأي عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجريمة..." .
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 أهمية الدراسة

ر الباحث تسهم هذه الدراسة يف تسليط الضوء عىل جرمية من أهم جرائم الفساد وأكرثها انتشارا، وتكمن من وجهة نظ

أهميتها يف كونها الدراسة األوىل التي تتناول التعديالت الجوهرية األخرية التي أجراها املرشع عىل قانون مكافحة الفساد 

( لتكون مقدمة ملزيد من الدراسات املستقبلية التي يجب أن ال 8109 لسنة 73والخاصة بهذه الجرمية يف قرار بقانون رقم )

تنقطع حتى يتم محو آثار هذا الوباء االجتامعي الذي ميس بالعديد من املبادىء القانونية كمبدأ املساواة أمام القانون ومبدأ 

 تكافؤ الفرص ومبدأ سيادة القانون.

 أسئلة الدراسة  

 خاصة بعد التعديالت األخرية العديد من التساؤالت أهمها:يثري البحث يف هذه الجرمية و 

 ما هو املقصود بهذه اآلفة املجتمعية كأحد أهم صور الفساد انتشارا، وما هي خطورتها، وأسباب انتشارها؟ -0

 ما هي أركانها؟ وهل يتصور الرشوع فيها؟  -8

 ما هي العقوبة املقررة لها، وهل يجوز إسقاطها أو التخفيف منها؟ -7

 طبيعة التنفيذ املعجل لألحكام الصادرة عىل مرتكبي هذه األفعال؟  ما هي -4

 كام تجيب الدراسة يف ثناياها عن أهم التعديالت التي أجراها املرشع عىل أحكام هذه الجرمية. -2

 منهج الدراسة

وتحليلها  ماتبع الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحلييل وذلك بتناول نصوص القانون الخاصة بهذه الجرائ

( وبيان مواطن االختالف والجديد الذي أىت به املرشع مقارنة بالقواعد محل التعديل 8109لسنة  73وفقا للقرار بقانون رقم )

(، بالرغم من أن ندرة السوابق القضائية الصادرة عن محكمة جرائم الفساد مل تسعف 8112لسنة  0يف القانون األصيل رقم )

 بيقية إلكامل مثلث البحث القانوين املتمثل يف النص والفقه واحكام القضاء.الباحث إجراء دراسة تط

 مشتمالت الدراسة

 سيتم تناول هذه الدراسة يف عديد من املطالب والفروع ضمن املبحثني التاليني: 

 املبحث األول: ماهية جرمية الواسطة واملحسوبية واملحاباة.

 حسوبية واملحاباة والعقوبة املقررة لها.املبحث الثاين: أركان جرمية الواسطة وامل

 

 107ماهية جرمية الواسطة واملحسوبية واملحاباة: املبحث األول

جرمية الواسطة واملحسوبية واملحاباة من أكرث جرائم الفساد انتشاراً يف املجتمع الفلسطيني، وبالرغم من ذلك فإن 

واعادة تنظيمها وتعديل  8101( لسنة 3ور القرار بقانون رقم )املرشع مل يتناول هذه الجرمية بالتنظيم الترشيعي إال بصد

 .8112( لسنة 0املعدلة لقانون الكسب غري املرشوع رقم ) 8109( لسنة 73أحكامها مبوجب القرار بقانون رقم )

                                                           

وتعديالته  3002( لسنة 5المعدل لقانون مكافحة الفساد رقم ) 3052( لسنة 22القرار بقانون رقم )تم تعديل وصف هذه الجريمة بموجب  107

 وذلك بإضافة فعل المحاباة .
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وتتطلب دراسة هذه الجرمية التطرق لتعريفها ومن ثم بيان أسباب انتشارها ومدى خطورتها وخصائصها وذلك يف 

 طالب اآلتية:امل

 املطلب األول: تعريف جرمية الواسطة واملحسوبية واملحاباة

ال بد حتى نتعرف عىل مدلول هذه الجرمية من البحث يف مفهومها اللغوي واالصطالحي أوال ثم الوصول إىل املدلول 

  القانوين كام أورده املرشع يف القانون محل الدراسة: 

يشء، والفعل منها توسط بفالن: أي اتخذه واسطة فيقال "توسط بقريبه لقضاء فالواسطة لغة: ما يتوصل به إىل ال

ويف معنى آخر لها، فهي العلة، فيقال هو الواسطة بينهام، أّي الوسيط، وهو واسطة لكذا أي علة كذا، وبواسطة  108حاجته"

زه توصية فيقال: توصل إىل مرككذا أي بعلة كذا، وهي الوسيلة، فيقال: هذا األمر واسطة لكذا، أي وسيلة له، وهي ال

 109بالواسطة، وهي طلب معروف بواسطة صديق، والوسيط هو من يتوسط شفيعاً، وتوسط أي توسل وترجى معونة أو مساعدة.

وظائف وب: وتعني إسناد الــــواملحسوبية لغة: هي مصدر حسب )مبعنى النسب ال العد( وهي مصدر صناعي من محس

ي ـــلرعاية والنفوذ، ال عىل أساس الكفاءة، ويرجع تراخي املوظفني وتواكلهم إىل تفشأو منح الرتقيات عىل أساس ا

 110املحسوبية.

  اختصه ومال إليه ونرصه.: أما املحاباة يف اللغة: فهي من مصدر حاىب، يقال: حاباه محاباة و حباء

رين ثلني أو الحط عنه أكرث من اآلخوال يخرج املعنى االصطالحي عن املعنى اللغوي، فاملحاباة هي إعطاء أحد املتام

 111بغري وجه صحيح كالهبة ألحد أوالده دون بقيتهم من غري مربر لذلك.

وبالرغم من هذا االختالف يف املعنى بني هذه املصطلحات إالّ أن املرشع الفلسطيني قد وحد بينها يف الحكم 

قيام يف املادة األوىل من قانون مكافحة الفساد بأنها: " واستعملهام مبعنى واحد حينام عرَف الواسطة واملحسوبية واملحاباة

املوظف بعمل من أعامل وظيفته أو امتناعه عن القيام بعمل من أعامل وظيفته أو إخالله بواجباته لرجاء أو توصية أو 

 112العتبارات غري مهنية، كاالنتامء الحزيب أو العائيل أو الديني أو الجهوي".

يجة قيام فعل الواسطة واملحسوبية واملحاباة واملتمثلة والتي "تلغي حقا أو تحق باطال" وهي يضاف إىل هذا التعريف نت

النتيجة التي أوردها املرشع يف الفقرة الحادية عرشة من تعريفه للفساد معدداً أشكاله ومقدماً الواسطة عىل املحسوبية ومضيفا 

  واملحاباة التي تلغي حقاَ أو تحق باطالَ". إليها فعل املحاباة عندما ذكر بأن "الواسطة واملحسوبية

                                                           

 .http://www.almaani.comالمعجم الوسيط: عن قاموس المعاني الجامع المنشور على الموقع االلكتروني  108

 .222(، ص3000للنشر والتوزيع ) قاموس المعتمد، بيروت, دار صادر ,شاهين، عطية 109

 5/2/3030بتاريخ  http://www.almaani.comقاموس المعاني، الجامع، الموقع االلكتروني  2

 5/2/3030بتاريخ  http://www.almaani.comقاموس المعاني، الجامع، الموقع االلكتروني  3

 2معدال التعريف األصلي الوارد في القرار بقانون رقم  3052( لسنة 22وهو التعريف الذي أورده المشرع في القرار بقانون المعدل رقم ) 2

ا ها على غيرهحيث كان يعرف الواسطة والمحسوبية بأنها: "اتخاذ الموظف قرارا أو تدخال لصالح شخص أو جهة غير مستحقة أو تفضيل 3050لسنة 

 العتبارات غير مهنية كاالنتماء الحزبي أو العائلي أو الديني أو الجهوي للحصول على منفعة مادية أو معنوية"

http://www.almaani.com/
http://www.almaani.com/
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إىل تعريف الواسطة واملحسوبية مميزاَ يف ذلك بينهام اصطالحاَ ، فعرف الواسطة بأنها:"  113وقد ذهب البعض يف الفقه

السعي بني اثنني بأي وسيلة كانت بهدف تحقيق مصلحة ذاتية أو مصلحة للغري لدى ذي صالحية أو سلطة للحصول عىل 

 عىل غري حق" . حق أو

كام عرَف ذات الفقه املحسوبية بأنها "طلب العون واملساعدة من شخص ذو نفوذ وحظوة لدى من بيده القرار لتحقيق 

مصلحة معينة لشخص ال يستطيع تحقيقها مبفرده، أو هي عملية يبارشها شخص ميكن تسميته املتوسط، بناء عىل طلب 

 لدى شخص ثالث هو املتوسط لديه".شخص آخر هو املتوسط له أو طالب التوسط 

ويف اعتقادي فإن املرشع الفلسطيني عندما عرَّف الواسطة واملحسوبية واملحاباة كأفعال يشكل كل منها جرمية قامئة 

بذاتها مل يأخذ بعني االعتبار الفرق اللغوي يف املعنى بقدر ما نظر اليها باعتبارها تشكل جرمية واحدة، بل نظر إىل وحدة 

والنتيجة من وراء ارتكاب أي فعل منها، حيث يظهر الهدف واضح والنتيجة واضحة وتتمثل يف أن كل منها يلغي  الهدف

حقاً أو يحق باطالً بهدف الحصول عىل منافع مادية أو معنوية أو حتى دون أن يتحقق هذا الهدف، وعليه أقرتح عىل املرشع 

 ألوىل ليصبح كاآليت: الفلسطيني تعديل التعريف الذي أورده يف املادة ا

" الغاء حق أو إحقاق باطل عن طريق قيام املوظف بعمل من أعامل وظيفته أو امتناعه عن القيام بعمل من أعامل 

وظيفته أو إخالله بواجباته لرجاء أو توصية أو العتبارات غري مهنية، كاالنتامء الحزيب أو العائيل أو الديني أو الجهوي" مع 

 لتي تلغي حقاً وتحق باطاًل" الواردة يف الفقرة الحادية عرشة من صور الفساد.الغائه لعبارة " ا

 املطلب الثاين: أسباب انتشار جرمية الواسطة واملحسوبية واملحاباة

تتعدد أسباب انتشار جرمية الواسطة واملحسوبية وتتنوع بحسب املجتمع الذي تنترش فيه، ويف مجتمعنا الفلسطيني تم 

 نتشارها وتتمثل مبا ييل:رصد أهم أسباب ا

 أوال: اإلرث العشائري 

فالواسطة واملحسوبية واملحاباة يف املجتمعات العربية ومنها الفلسطيني إمنا هي إرث عشائري يتناقله الخلف عن 

ورهم، مالسلف، وتتداولها العشائر جيالً بعد آخر، حتى يكون لها حضور يف الوظيفة العامة، ويكون ألفرادها الحظوة لتسيري أ 

فيعترب طلب شيخ العشرية مصلحة معينة ألحد أفراد عشريته أمراً يتلقاه املوظف العمومي لشعوره بأن رد الطلب من مثل هذه 

 الشخصية يتناىف مع مفاهيم املجتمع واألخالق السائدة.

 ثانياً: متييز املوظفني العموميني بني طالبي الخدمة من املواطنني

لقيم وعدم احرتام لواجبات الوظيفة، ما أدى اىل شعور املواطن بالظلم وإميانه بأن حل املشاكل ويف ذلك انهيار للمثل وا

والوصول إىل الخدمة ال يتأىت إال بطريق الواسطة واملحسوبية واملحاباة، دون النظر إىل قانونية تقديم الخدمة أو 

 .114استحقاقها

                                                           

بحث منشور في سلسلة تقارير  ,براك، أحمد, دراسة تأصيلية تحليلية حول جريمة الواسطة والمحسوبية في القانون الفلسطيني: أمان 5

 .2ص (3053فلسطين: ) ,(22ة والمساءلة رقم )االئتالف من أجل النزاه

 .2مرجع سابق,ص ,دراسة تأصيلية تحليلية حول جريمة الواسطة والمحسوبية في القانون الفلسطيني ,براك, أحمد5
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 ثالثاً: االنفراد بالسلطة واتخاذ القرار

ملسؤول ينفرد بسلطة اتخاذ القرار، سواٌء عىل املستوى االجتامعي أو االقتصادي أو السيايس وكنتيجة لضعف فطاملا أن ا

الترشيعات التي متكنه من هذه السلطات ستصبح حاجات الناس مرهونة مبدى تصور املسؤول لكيفية ادارة شؤونهم وتلبية 

 .115اسطة واملحسوبيةاحتياجاتهم وهو ما يدفع األفراد للتفكري يف اللجوء للو 

التعقيدات املكتبية واملعاملة السيئة وطول اإلجراءات املعيقة يف بعض اإلدارات الحكومية بسبب ضعف  رابعاً:

 الترشيعات.

عدم تفعيل نظام الكفاية اإلدارية والجدارة واالستحقاق يف قرارات السلطة التنفيذية، سواء يف التعيني أو  خامساً:

 .116ن تقديم الخدمات املبارشة للمواطننيالرتقيات أو يف ميدا

 املطلب الثالث: خصائص جرمية الواسطة واملحسوبية واملحاباة

بعدة سامت خاصة متيزها عن غريها من  -باعتبارها منوذجاً إجرامياً مستحدثاً  -تتسم جرائم الواسطة واملحسوبية 

 الجرائم، وهو ما خصها بعدة خصائص أهمها:

 عيةأوالً: هي ظاهرة اجتام

ىل أن ع ففعل الواسطة واملحسوبية يكتسب صفته كظاهرة بتكرار حدوثه وتواتر وقوعه باستمرار بني الفينة واألخرى.

تواتر هذا الفعل واستمراره ملحوظ بوضوح يف وسطنا االجتامعي حتى أصبحت من األفعال التي متارس بشكل يومي، 

امل رغم عدم رشعيتها، وهو ما يجعل جرمية الواسطة ـعنها إلنجاز األعوأصبح هناك شعور لدى األفراد بأن الواسطة ال غنى 

 117واملحسوبية مستوفاة لرشوط وصفها بأنها ظاهرة اجتامعية.

 ثانياً: استعامل ألفاظ قانونية غامضة

من مميزات النصوص التي تجرم فعل الواسطة واملحسوبية أنها تحمل ألفاظاً قانونية غامضة، كاستعامل لفظ 

طة، تلغي حقاً، تحق باطالً( فهذه األلفاظ كمكونات لنصوص التجريم تجعل تحديد مدلولها الدقيق والوصول إىل )الواس

 قصد املرشع بشأنها مسألة صعبة، وتنعكس هذه الصعوبة عند تطبيق النصوص عىل الوقائع.

 ثالثاً: صعوبة إثباتها

اثباتها، كون الفعل املؤسس لها يتم يف أجواء يعرتيها  ما مييز هذه الجرمية أيضاً بأنها من الجرائم التي ال يسهل

التكتم، ضامناً للوصول اىل الحاجة التي يسعى أطراف الواسطة واملحسوبية اىل تحقيقها، بحيث ال يكون من اليسري إثباتها 

 لحدوثها يف الخفاء.

 رابعاً: اتساع مدلول النص

 لكل له، فمؤدى هذا االتساع أن يصبح تطبيق النص شامالًيتسم نص تجريم فعل الواسطة واملحسوبية باتساع مدلو 

حالة قبول للواسطة أو االستجابة للمحسوبية التي فيها اعتداء عىل الحق أو إحقاق للباطل، وداللة هذا االتساع ما نص عليه 

                                                           

 .333(، ص3055بيروت, دار الرسالة العالمية. ),الطبعة األولى ,جرائم الفساد ,الكيالني، فاروق 3

 .2مرجع سابق, ص ,ية تحليلية حول جريمة الواسطة والمحسوبية في القانون الفلسطينيدراسة تأصيل ,براك, أحمد 2

جريمة قبول الواسطة في التشريع األردني وإشكالية التطبيق, دراسة مقارنة, مجلة ,في هذا المعنى: الرقاد، محمد و الكساسبة, فهد5

 .505( ص3059العراق),ريت، جامعة تك32، المجلد 5دراسات, علوم الشريعة والقانون, العدد 
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م بفعل يشكل ن تصور القيااملرشع حينام أورد يف املادة األوىل من القانون عبارة " ... التي تلغي حقاً وتحق باطالً" فيمك

القيام به اعتداء عىل حق نتيجًة لقبول الواسطة أو استجابة للمحسوبية، فهذا الفعل يشكل منوذجاً اجرامياً لجرمية محددة، 

 باإلضافة لكون قبول الواسطة واملحسوبية يف حد ذاته يشكل جرمية، 

فنقل  بنقل ملكية عقار بطريقة غري مرشوعة"  -سطةاستجابة منه للوا -ومثال ذلك " أن يقبل موظف تسجيل األرايض

امللكية دون إرادة املالك ودون األسباب املوجبة فيه اعتداء عىل حق املالك، وقبول الواسطة واملحسوبية يف حد ذاته يشكل 

جرائم الجرمية أخرى من جرائم الفساد، وبهذا ميكن أن يطلق عىل هذا الفعل الواحد وصفني، األول جرمية جزائية من 

 املنصوص عليها يف قانون العقوبات وهي جرمية التزوير، 

أن فهو يشكل جرمية من جرائم الفساد، وبهذا يتضح ب  -ومبا أن الفعل جاء استجابة للواسطة واملحسوبية -والثاين

ظر عن أن نجرمية قبول الواسطة واملحسوبية من الجرائم املنصوص عليها بنص والتي تطبق حال توافر رشوطها بغض ال

 الفعل نفسه حمل وصفاً لجرمية أخرى منصوص عليها يف قانون آخر.

 خامساً: جرمية الواسطة واملحسوبية واملحاباة من الجرائم الوقتية

فبالرغم من طول املدة التي يستغرقها األثر املرتتب عىل جرمية الواسطة واملحسوبية واملحاباة، من حيث أنه يرتب 

 شخص بغري حق(، إال أن عنارص هذه الجرمية ال يستغرق سوى وقت قصري، إذا ما علمنا بأن املعيار مراكز قانونية )كتعيني

   118للتمييز ما بني الجرمية الوقتية والجرمية املستمرة يقاس بالزمن الذي يستغرقه تحقق عنارص الجرمية.

 سادساً: جرمية الواسطة واملحسوبية واملحاباة من الجرائم البسيطة

تقسيم الجرائم اىل جرائم بسيطة وجرائم اعتياد، يرجع اىل وحدة السلوك االجرامي وتكراره، فإن كان مكون فمعيار 

، أما إن تطلب املرشع 119الجرمية سلوك اجرامي واحد ودون اشرتاط لتكراره من أجل تجرميه فنحن بصدد جرمية بسيطة 

ى تصبح طة واملحسوبية مل يتطلب فيها املرشع اعتيادها حتتكرار السلوك فنحن بصدد جرمية اعتياد، وحيث أن جرمية الواس

 جرمية يعاقب عليها، فهي إذا من الجرائم البسيطة.

 سابعاً: جرمية الواسطة واملحسوبية واملحاباة من الجرائم اإليجابية

لركن املادي ا فالنشاط اإليجايب املتمثل يف قبول الواسطة واملحسوبية هو املكون للسلوك اإلجرامي الذي يتألف منه

 120لهذه الجرمية، بغض النظر عن شكل هذا القبول.

 املطلب الرابع: خطورة آثار جرمية الواسطة واملحسوبية واملحاباة

تكمن خطورة اآلثار التي تخلفها جرمية الواسطة واملحسوبية يف عدة جوانب اجتامعية واقتصادية وقانونية، نربز أهمها 

 فيام ييل:

                                                           

(: شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، بدون 5923للتمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة يراجع: حسني، محمود نجيب، )  118

 .230ص-252طبعة، بيروت، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ص

 .29(,ص3050عام, الطبعة الثالثة، عمان, دار الثقافة للنشر والتوزيع, )المجالي, نظام, شرح قانون العقوبات, القسم ال 119

 .503جريمة قبول الواسطة في التشريع األردني وإشكالية التطبيق, دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص,الرقاد، محمد و الكساسبة, فهد  120
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 سمعة الوظيفة العموميةأوالً: اإلساءة إىل 

فمن شأن ارتكاب جرمية الواسطة واملحسوبية أن تيسء إىل سمعة الوظيفة العمومية، وكنتيجة النتشارها تصبح 

الوظيفة العمومية عبارة عن سلعة يتم تداول الخدمات التي تقدمها إلرضاء دوافع املحاباة، كام أن من شأنها أن تزعزع الثقة 

 بهذه الوظيفة.

 فقدان الثقة بحكم وسيادة القانون ثانياً:

يؤدي انتشار هذه الجرمية إىل فقدان الثقة يف حكم وسيادة القانون وعدالته من قبل املواطن، فأبعد ما يكون عن 

القانون وسيادته اتخاذ القرار نتيجة تدخل الغري يف الوظيفة العمومية بطريق الواسطة واملحسوبية، وهو ما قد يؤدي اىل 

 نظومة القيمية والقانونية.انهيار امل

 ثالثاً: إرهاق املجتمع

فعندما يشعر املواطن بأن العدالة ال ميكن أن تتحقق اال من خالل أصحاب النفوذ، وعن طريق الواسطة واملحسوبية، 

 فهذا من شأنه أن يؤدي اىل ارهاق املجتمع الذي ينشد العدالة االجتامعية.

 رابعاً: اإلخالل مبيزان العدالة

شأن انتشار هذه الجرمية أن تقلب ميزان العدالة لصالح تغليب الشؤون الدنيا الفردية عىل حساب املصلحة العليا  فمن

الجامعية، فهي متلّك من ال يستحق، بحيث تجعل اللص رشيفاً وذو مكانة اجتامعية مرموقة وأما الرشيف فال يستطيع أن 

نه اإلخالل بالتوازن االجتامعي الناشئ عن الواسطة واملحسوبية حيث يحصل عىل الحد األدىن من الخدمة، وهو ما ينتج ع

يؤدي اىل نشوء طبقة جديدة فاسدة يف املجتمع تحقق مكاسب بطرق غري مرشوعة تعمل عىل تدمري البنية االجتامعية 

 121واالقتصادية يف املجتمع.

 خامساً: اإلخالل مببدأ املساواة

 ىل اإلخالل مببدأ املساواة الوارد يف املادة التاسعة من القانون األسايس الفلسطينيفانتشار هذه الظاهرة املجرّمة يؤدي إ

والتي جاء فيها: " الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال متييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون  8117املعدل لسنة 

ف العام يجب أن يسنده إىل هذا املبدأ الدستوري، وإال عّد أو الدين أو الرأي السيايس أو اإلعاقة"، فأي قرار يتخذه املوظ

 مرتكباً لجرمية يعاقب عليها القانون.

 

 أركان جرمية الواسطة واملحسوبية واملحاباة والعقوبة املقررة لها: املبحث الثاين

ين للجرمية، ن القانو باإلضافة اىل مبدأ املرشوعية الذي يقرر بأن " ال جرمية وال عقوبة إال بنص" والذي ميثل الرك

تقوم هذه الجرمية عىل ثالثة أركان، تتمثل يف الركن املفرتض والركن املادي والركن املعنوي، كام وضع املرشع عقوبة 

خاصة لهذه الجرمية تتناسب والرضر الذي ميكن أن تلحقه باملجتمع واعتربها من جرائم الجنح، وعليه نتناول أركان هذه 

 ول والعقوبة املقررة لها يف املطلب الثاين كام ييل: الجرمية يف املطلب األ 

                                                           

 339(، ص.3055مرجع سابق، ) ,جرائم الفساد ,الكيالني، فاروق  121
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 املطلب األول: أركان جرمية الواسطة واملحسوبية واملحاباة

 سبق وذكرنا أعاله أن هذه الجرمية تقوم عىل أركان ثالث نتناولها فيام ييل من فروع:

 جاين(الفرع األول: الركن املفرتض لجرمية الواسطة واملحسوبية واملحاباة )صفة ال

 يفرتض املرشع حتى تقوم هذه الجرمية صفة معينة يف مرتكبها تتمثل يف كونه موظفاً عمومياً.

ويستدل عىل هذا الركن املفرتض من تعريف املرشع لجرمية الواسطة واملحسوبية واملحاباة عندما عرفها يف املادة 

اء القيام بعمل من أعامل وظيفته أو إخالله بواجباته لرجاألوىل بأنها " قيام املوظف بعمل من أعامل وظيفته أو امتناعه عن 

 أو توصية أو العتبارات غري مهنية، كاالنتامء الحزيب أو العائيل أو الديني أو الجهوي ".

فمطلع هذا التعريف يشري برصاحة إىل أن هذه الجرمية ترتكب من قبل موظف، عىل أن تعريف املوظف كام ورد يف 

القانون املعدل هو " أي شخص يشغل وظيفة عمومية أو من املشمولني بأحكام قانون الخدمة يف نص املادة األوىل من 

قوى األمن أو يعد يف حكم املوظف العمومي وفقا للقانون يف املجاالت التنفيذية أو الترشيعية او القضائية أو اإلدارية سواء 

 بأجر أم بدون أجر، ويعترب موظفا لغاية املالحقة كل شخص مشموالكان معينا أم منتخبا دامئا أو مؤقتا أو مكلفا بخدمة عامة، 

 ( من هذا القانون بالرغم مام ورد يف قانون العقوبات أو أي قانون آخر"8يف املادة )

فقد عرَّفت املوظف تعريفاً يقرتب من التعريف الوارد يف قانون  0821( لسنة 02( من قانون العقوبات رقم )028أما املادة )

حة الفساد، حيث جاء يف النص بأنه " يعد موظفاً باملعنى املقصود يف هذا الباب: كل موظف عمومي يف السلك االداري مكاف

أو القضايئ وكل ضابط من ضباط السلطة املدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها وكل عامل أو مستخدم يف الدولة أو يف 

 إدارة عامة".

ف العمومي بأنه "الشخص الذي يعني بصفة مستمرة غري عارضة للمساهمة يف عمل ويعرف بعض الفقه االداري املوظ

 122دائم يف خدمة مرفق عام تديره الدولة أو الحكومة املركزية أو السلطات الالمركزية بطريق مبارش".

لنظر عن صارفا ا 8109لسنة  73وبالرغم من أن املرشع قد توسع يف تعريفه للموظف يف القرار بقانون املعدل رقم 

التعريف الوارد يف قانون العقوبات أو أي قانون آخر لغايات تطبيق هذا أحكام هذا القرار بقانون، إال أنه ويف املادة الثانية 

 قد توسع يف املشمولني بهذا القانون حيث نصت عىل ما ييل "يخضع ألحكام هذا القانون: 8109لسنة  73من القانون املعدل 

 شاروه ورؤساء املؤسسات التابعة للرئاسة.رئيس الدولة ومست -0 

 رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن يف حكمهم. -8

 رئيس وأعضاء املجلس الترشيعي. -7

 أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة. -4

 رؤساء املؤسسات والهيئات واألجهزة املدنية والعسكرية، وأعضاء مجالس إدارتها، إن وجدت. -2

                                                           

اإلسكندرية, دار الفكر الجامعي  ,ظاهرة الفساد اإلداري في الدول العربية والتشريع المقارن مقارنة بالشريعة اإلسالمية ,ن, باللزين الدي  122

 .52(، ص3009)
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 ؤساء وأعضاء مجالس الهيئات املحلية، والعاملون فيها.املحافظون ور  -2

املوظفون العامون املعينون بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة يف نظام تشكيالت الوظائف املدنية أو  -3

من و العسكرية عىل موازنة إحدى الدوائر الحكومية، أيا كانت طبيعة تلك الوظيفة أو مسامها، وأعضاء السلك الدبلومايس 

  يف حكمهم.

 رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الرشكات والعاملون فيها التي تكون الدولة أو أي من مؤسساتها مساهامً فيها. -9

 املساهمون يف الرشكات غري الربحية والعاملون فيها. -8

 املحكمون والخرباء والحراس القضائيون ووكالء الدائنني واملصفون. -01

إدارة الجمعيات الخريية والتعاونية والهيئات األهلية التي تتمتع بالشخصية االعتبارية رؤساء وأعضاء مجالس  -00

املستقلة وباالستقالل املايل واإلداري، واألحزاب والنقابات واالتحادات واألندية ومن يف حكمهم، والعاملون يف أي منها، 

 حتى وإن مل تكن تتلقى دعام من املوازنة العامة.

 كلفون بخدمة عامة بالنسبة للعمل الذي يتم تكليفهم به.األشخاص امل -08

أي شخص غري فلسطيني يشغل منصباً يف أي من مؤسسات الدولة الترشيعية والتنفيذية والقضائية، وأي شخص  -07

ميارس وظيفة عمومية لصالح أي جهاز عمومي أو منشأة عمومية أو منظمة أهلية تابعة لبلد اجنبي أو مؤسسة ذات طابع 

 ويل.د

مسؤولو وأعضاء الجهات التي تساهم بها الدولة أو تتلقى موازناتها أو أي دعم من املوازنة العامة للدولة والعاملون  -04

 فيها.

يتضح من رسد املرشع يف النص السابق بأن املرشع قد وّسع من دائرة املشمولني بقانون مكافحة الفساد، ال بل كان 

قد ترك املجال مفتوحاً إلضافة أشخاص آخرين بقرار  8101( لسنة 3قرار بقانون املعدل رقم )يف الفقرة الخامسة عرشة  من ال

من مجلس الوزراء اعتقادا بأن يف ذلك سداً للنقص يف التعريفات السابقة التي أوردها املرشع يف القوانني للموظف 

ذا وبية واملحاباة يكون خاضعاً ألحكام هالعمومي، فكل من ارتكب ممن سبق ذكرهم فعالً يشكل جرمية الواسطة واملحس

 القانون وما يفرضه من عقوبات.

 الفرع الثاين: الركن املادي لجرمية الواسطة واملحسوبية واملحاباة

الركن املادي ألية جرمية يتمثل يف مظهرها الخارجي، فهو السلوك أو الفعل الخارجي ذو الطبيعة املادية املحسوسة، 

ىل مصلحة محمية  قانوناً، أو يعرضها عىل األقل للخطر، وال تقوم أية جرمية بغري توافر ركنها ويقع يف شكل اعتداء ع

عىل أن الركن املادي يتكون من  123املادي، إذ أية جرمية البد لقيامها من ماديات تتجسد فيها اإلرادة اإلجرامية ملرتكبيها.

 124قة ورابطة السببية بني السلوك والنتيجة.ثالثة عنارص وهي السلوك املجرّم والنتيجة الجرمية املتحق

وعىل صعيد جرمية الواسطة واملحسوبية واملحاباة، فتتحدد عنارص الركن املادي من خالل النص التجرميي الذي أورده 

حيث يتحقق الركن املادي بسلوك يصدر أوالً عن املتوسط  8112( لسنة 0املرشع يف املادة األوىل من القانون املعدل رقم )

                                                           

 .99مرجع سابق، ص ,جريمة قبول الواسطة في التشريع األردني وإشكالية التطبيق, دراسة مقارنة,الرقاد، محمد و الكساسبة, فهد  123

 .29(. ص3050عمان, دار الثقافة للنشر والتوزيع،) ,الطبعة الثانية ,القسم العام ,شرح قانون العقوبات ,حديثي, فخري و الزعبي, خالدال 124
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، أو يصدر يف شكل 125يتمثل يف الرجاء، وذلك باستعطاف واستاملة املوظف )املتوسط  لديه( أو دعوته يف تزلف لقضاء حاجة

توسط وهو الطلب من املتوسط لديه )املوظف( بالقيام بعمل أو باالمتناع عن عمل أو باإلخالل بالواجبات الوظيفية تحقيقاً 

 ملصلحة 

، وإما أن تصدر يف شكل توصية تتمثل يف التأثري من 126ابة طلب لحساب الغريشخص ثالث )متوسط له(، فهي مبث

 قبل أصحاب النفوذ عىل املوظف صاحب القرار.

أما السلوك الثاين املكون للركن املادي فهو سلوك املوظف )املتوسط لديه( ويتمثل يف االستجابة ملا ورد يف طلب 

اً أو تدخالً يقيض بالقيام بعمل أو باالمتناع عن عمل من أعامل الوظيفة الواسطة واملحسوبية واملحاباة بحيث يتخذ قرار 

، وهو يعني االستجابة ملضمون الرجاء أو 127يحقق مصلحة املتوسط أو املتوسط له، وهذا هو السلوك الجرمي لدى املوظف

 الوساطة أو التوصية، ويفرتض ذلك االستامع يف جدية ثم الوعد بالتنفيذ.

املادي لجرمية الواسطة واملحسوبية واملحاباة فإنه ال يكتفى بقبول الطلب أو الوعد بالتنفيذ، وإمنا  وحتى يتحقق الركن

البد أن ترتجم هذه االستجابة أو الوعد إىل اتخاذ القرار أو تنفيذ األمر موضوع الوساطة واملحسوبية واملحاباة، فبغري اتخاذ 

 القرار أو تنفيذه ال تعترب الجرمية قامئة.

ا الصورة الثانية والتي اعتربها املرشع جرمية قامئة بذاتها حتى ما قبل اتخاذ القرار أو التنفيذ، وهي صورة قيام وأم

املوظف بالتدخل لدى موظٍف آخر إلصدار القرار الباطل واملجرّم أو التدخل يف صنع القرار موضوع الجرمية، إذ يف هذه 

ورة ة الواسطة واملحسوبية إمتام الجرمية باتخاذ القرار، بل يكفي التدخل بأي صالصورة ال يلزم لقيام الركن املادي يف جرمي

  128كانت لصناعة هذا القرار.

والبد لقيام الركن املادي لجرمية الواسطة واملحسوبية واملحاباة من أن يرتبط فعل التوسط أو الرجاء أو التوصية برابطة 

جايب أو السلبي ستجابة والقيام بالعمل أو االمتناع عن القيام بعمل، فالفعل اإليسببية تربطه بالنتيجة الجرمية املتمثلة يف اال 

املرتكب ال يشكل جرمية يف حد ذاته ما مل يحدث نتيجة أو مامل يكن سبباً يف تحقق النتيجة، وعليه فإن رابطة السببية 

وظف وسط أو التوصية هي سبب اتخاذ امليف جرمية الواسطة واملحسوبية واملحاباة يتمثل يف إن كان فعل الرجاء أو الت

العمومي للقرار املخالف، أو سبباً للقيام بالعمل أو االمتناع أو االخالل بالواجبات الوظيفية، بحيث لوال فعل الغري ملا حصلت 

 النتيجة الجرمية. 

 الفرع الثالث: الرشوع يف جرمية الواسطة واملحسوبية واملحاباة

بأنه " البدء يف تنفيذ فعل من األفعال الظاهرة  0821( لسنة 02( من قانون العقوبات رقم )29يعرّف الرشوع وفق املادة )

املؤدية اىل ارتكاب جناية أو جنحة، فإذا مل يتمكن الفاعل من امتام األفعال الالزمة لحصول تلك الجناية أو الجنحة لحيلولة 

 أسباب ال دخل إلرادته فيها عوقب عىل الوجه اآليت..."

                                                           

 .92(، ص5995القاهرة, نقابة المحامين) ,الطبعة الرابعة ,القسم الخاص ,الوسيط في قانون العقوبات ,سرور، أحمد فتحي  125

 .930(ص5923)بيروت, دار النهضة العربية للطباعة والنشر  ,بدون طبعة ,القسم العام ,رح قانون العقوبات اللبنانيش ,حسني, محمود نجيب  126

 .55مرجع سابق, ص ,دراسة تأصيلية تحليلية حول جريمة الواسطة والمحسوبية في القانون الفلسطيني ,براك، أحمد  127

 .53مرجع سابق, ص ,الواسطة والمحسوبية في القانون الفلسطينيدراسة تأصيلية تحليلية حول جريمة  ,براك, أحمد  128
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يعالج املرشع الفلسطيني الرشوع يف جرمية الواسطة واملحسوبية يف قانون مكافحة الفساد، مام يستوجب الرجوع  ومل

اىل القواعد العامة يف قانون العقوبات الساري والذي مبوجبه تصنف جرمية الواسطة واملحسوبية  من ضمن الجنايات 

( من قانون العقوبات حيث تنص عىل أنه 30فهم من املادة )والرشوع يف الجنايات مفرتض ال يحتاج اىل نص خاص كام ي

"ال يعاقب عىل الرشوع يف الجنحة إال يف الحاالت التي ينص عليها القانون رصاحة" ، بحيث يفهم من هذا النص أن 

 عدم إتيان املرشع عىل ذكر الرشوع يف الجنايات بأنه يفرتض حال تحقق رشوطه.

اسطة واملحسوبية متصور سواء يف حالة القيام بعمل أو االمتناع عن عمل مبوجب وعليه كان الرشوع يف جرمية الو 

املعدل لقانون الكسب غري املرشوع( الذي كان يصنف هذه الجرمية من ضمن الجنايات  8101لسنة  3القرار بقانون رقم )

وبات املاسة باإلضافة إىل العق من خالل العقوبة املقررة عىل ارتكابها وهي الحبس من ثالث سنوات حتى خمسة عرشة سنة

من القانون االصيل حيث جاء  82من القرار بقانون واملعدلة للامدة 04بالذمة املالية كالغرامة والرد وهو ما ورد يف نص املادة 

قانون لفيها "فيام مل يرد فيه نص يف قانون العقوبات أو أي قانون آخر نافذ يعاقب كل من أدين بأحد الجرائم املحددة بهذا ا

بعقوبة من ثالث سنوات إىل خمسة عرش سنة وغرامة مالية تصل إىل قيمة األموال محل الجرمية أو بإحدى هاتني العقوبتني 

ورد األموال املتحصلة من الجرمية"، وعليه ووفقا لهذا النص والنصوص الواردة يف قانون العقوبات لو رشع املوظف بالقيام 

ثلة ط فيه استجابة منه للرجاء أو التوصية أو الوساطة ومل يحقق النتيجة املطلوب تحقيقها واملتمبالعمل املطلوب منه أو املتوس

يف إحقاق باطل أو إبطال حق اعتربت محاولته رشوعاً يستوجب العقاب وفق القواعد العامة، كون الرشوع ليس بحاجة اىل 

( من قانون العقوبات، 31تني األوىل والثانية من املادة )نص خاص يف هذه الحالة، فيعاقب بعقوبة الرشوع الواردة يف الفقر 

 129وليس بالعقوبة املقررة للفعل التام الواردة يف قانون مكافحة الفساد.

أصبح الرشوع يف  8109لسنة  73من القرار بقانون  81من القانون األصيل مبوجب املادة  82ولكن بعد تعديل نص املادة 

حاباة غري متصور ذلك أن املرشع يف هذا القرار بقانون تدارك ما كان يعتور القانون األصيل جرمية الواسطة واملحسوبية وامل

من حيث أنه يساوي يف العقوبة بني جميع جرائم الفساد التي مل يتناولها املرشع بالتجريم يف قانون العقوبات دون أن مييز 

ف عىل به له املرشع يف التعديل الجديد حيث فرض عقوبة أخبينها من حيث األثر وبالتايل من حيث شدة العقوبة، وهو ما تن

جرائم الواسطة واملحسوبية واملحاباة وهو ما غري وصف التجريم لهذه الجرمية من جناية إىل جنحة بحث أصبح يعاقب عىل 

/ب ما ييل: 81/8هذه الجرمية بالحبس من سنة إىل ثالث سنوات باإلضافة إىل عقوبتي الغرامة والرد، حيث ورد يف املادة 

"يعاقب كل من أدين بجرمية إساءة استعامل السلطة أو قبول الواسطة واملحسوبية واملحاباة بالحبس من سنة إىل ثالث 

سنوات وبغرامة ال تقل عن خمسمئة دينار وال تزيد عن خمسة آالف دينار ورد األموال املتحصلة من الجرمية" وقد أحسن 

كام  8101لسنة  3ص رصاحة عىل عقوبة الحبس التي مل يكن لها ذكر يف القرار بقانون املرشع صياغة هذا النص حينام ن

أحسن املرشع حينام اعترب الغرامة عقوبة تكميلية وليست بديلة كام كان عليه النص يف القرار بقانون املذكور، وعليه وبعد 

ن جرمية صبح من غري املتصور الحديث عأن تغري وصف التجريم بحيث أصبحت هذه الجرمية تشكل جنحة وليست جناية أ 

                                                           

أما في الحاالت التي يختلط فيها فعل التدخل بالشروع، كتدخل الموظف لدى موظف آخر مختص التخاذ قرار لصالح المستفيد، فيكون من   129

ة تأصيلية تحليلية حول جريمة الواسطة والمحسوبية في دراس ,الصعوبة تصور توجيه تهمة الشروع والعقاب عليها، في هذا المعنى، براك, أحمد

 .52ص  ,القانون الفلسطيني
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رشوع يف فعل الواسطة واملحسوبية واملحاباة وفقا للمعيار الذي اتخذه املرشع يف سياسة التجريم وفق قانون العقوبات رقم 

 .   0821لسنة  02

 الفرع الرابع: الركن املعنوي يف جرمية الواسطة واملحسوبية واملحاباة

تكاب مادياتها املتمثلة يف الركن املادي بعنارصه، ولكن البد من توافر عالقة نفسية بني ال تقوم الجرمية فقط عىل ار 

 الفاعل وهذه املاديات التي تشكل السلوك اإلجرامي .

عىل أن هذه العالقة تتجسد يف كون ارادة مرتكب الفعل املجرّم قد اتجهت اىل إحداث ماديات الجرمية، بحيث يجب 

 130رمية إرادة آمثة ملخالفة القانون.أن تتوافر يف مرتكب الج

 ويتجسد الركن املعنوي للجرمية مبا يعرتيه من نشاط إجرامي وذهني ونفيس للجاين يف أحد صورتني:

تتمثل يف القصد الجنايئ والذي يعرب عن اتجاه إرادة الفاعل إىل إحداث السلوك الجرمي وتحقيق  الصورة األوىل:

 النتيجة الجرمية.

تتمثل يف الخطأ الجنايئ والذي يعرب عن اتجاه اإلدارة إلحداث السلوك املجرّم دون اتجاه اإلرادة إىل  :الصورة الثانية

 131تحقيق النتيجة الجرمية.

ويف جرمية الواسطة واملحسوبية وحتى يقوم الركن املعنوي بشأنها البد من توافر عنرصيه املكونان له وهام اتجاه إرادة 

عن القيام به إىل قبول الواسطة واملحسوبية مع علمه وإدراكه بأن هذا القبول من شأنه أن يلغي  من قام بالفعل أو من امتنع

حقاً أو يحق باطالً، وهو فعل معاقب عليه، وأن يكون إقدامه عىل ارتكاب الفعل صادر عن وعي بعنرصي الركن املادي وهام 

 132اإلدراك والتمييز، وأنه نابع من إرادة حرة غري مكرهة.

 ه ومبا أن جرمية الواسطة واملحسوبية تتطلب توافر الركن املعنوي فإن هذه الجرمية ال تقوم إال بتوافره.وعلي

أما من حيث كون هذه الجرمية من الجرائم املقصودة أو غري املقصودة، فقد اختلف بشأنها الفقه بني من يرى بأنها 

ذا السياق، فمن يرى بأنها من الجرائم املقصودة يؤسس جرمية مقصودة ومن يرى بأنها غري مقصودة، ولكل وجهته يف ه

رأيه عىل أنه يشرتط لقيامها أن تتجه إرادة املوظف لقبول الواسطة أو االستجابة للمحسوبية مع علمه بأنه يقوم بعمل غري 

ت إرادته مل انمحق يرتتب عليه إحقاق باطل أو الغاء حق، وأن تنرصف إرادته لالستجابة للواسطة واملحسوبية، أما إن ك

 133تتجه إللغاء حق أو تحقيق باطل فال تقوم هذه الجرمية.

أما من يرى من الفقه بأن هذه الجرمية من الجرائم غري املقصودة فيؤسس رأيه عىل أن ركن هذه الجرمية املعنوي 

وذلك عند  لجرمية،ميكن أن يؤسس عىل الخطأ، أي القيام بالسلوك الجرمي دون أن تتجه اإلرادة نحو تحقيق النتيجة ا

                                                           

 . 392(, ص5993القاهرة, دار النهضة العربية ) ,بدون طبعة ,القسم العام ,شرح قانون العقوبات ,عبد الستار, فوزية 130

 وما يليها. 523بق. صمرجع سا ,القسم العام ,شرح قانون العقوبات ,الحديثي, فخري و الزعبي, خالد  131

 502مرجع سابق، ص ,جريمة قبول الواسطة في التشريع األردني وإشكالية التطبيق, دراسة مقارنة,الرقاد، محمد و الكساسبة, فهد  132

 .339جرائم الفساد، مرجع سابق, ص ,فاروق الكيالني  133
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ارتباط السلوك اإلرادي بالنتيجة غري اإلرادية برابط سببية نتيجة لإلهامل أو قلة االحرتاز أو عدم مراعاة القوانني واألنظمة 

 134املعمول بها.

وأؤيدهم يف ذلك إىل ترجيح اعتبار هذه الجرمية من الجرائم املقصودة بحيث تؤسس عىل أنه  135ومييل أغلب الفقه

يامها توافر القصد العام كون جرمية الواسطة واملحسوبية واملحاباة يحتاج قيامها إىل قبول املتوسط لديه واملستجيب يكفي لق

 للمحسوبية، إذ ال ميكن أن تقع هذه الجرمية نتيجة لإلهامل أو التقصري.

 يذها وتقادمها:تخفيف منها وتنفاملطلب الثاين: العقوبة املقررة لجرمية الواسطة واملحسوبية واملحاباة واإلعفاء أو ال

 الفرع األول: العقوبة املقررة لجرمية الواسطة واملحسوبية واملحاباة

( 8101لسنة  3( والقرار بقانون املعدل رقم )8112لسنة  0بعد أن كان املرشع الفلسطيني يف قانون مكافحة الفساد رقم )

ون عن مدى خطورتها وآثارها السلبية وتشدده يف العقاب عليها د ينظر إىل جميع جرائم الفساد من ذات املنظور وبغض النظر

أن يراعي هذه الفروقات من حيث شدة الجرمية كان يعترب بأن إتيان إحدى هذه الجرائم يشكل جناية يعاقب عليها بعقوبة 

الية تتمثل يف ملماسة بالحرية وهي الحبس ملدة ترتاوح بني ثالث سنوات حتى خمسة عرشة سنة وعقوبات ماسة بالذمة ا

من 04الغرامة التي تقدر مبقدار القيمة املتحصلة من الجرمية ورد ما استوىل عليه الجاين من ارتكابه للفعل وفق نص املادة 

حيث جاء فيها "فيام مل يرد فيه نص يف  8112لسنة  0من القانون االصيل  82واملعدلة للامدة  8101لسنة  3القرار بقانون 

أو أي قانون آخر نافذ يعاقب كل من أدين بأحد الجرائم املحددة بهذا القانون بعقوبة من ثالث سنوات إىل قانون العقوبات 

خمسة عرش سنة وغرامة مالية تصل إىل قيمة األموال محل الجرمية أو بإحدى هاتني العقوبتني ورد األموال املتحصلة من 

ييزه بني الجرائم وخصوصية كل منها أنه مل يأيت عىل ذكر الجرمية" وكان يؤخذ عىل هذا النص باإلضافة إىل عدم مت

وبأنه ترك للمحكمة سلطة تقديرية لالختيار بني العقوبة السالبة للحرية وبني الغرامة املقدرة بقيمة األموال  136عقوبة الحبس

 محل الجرمية باإلضافة إىل رد ما حصله الجاين من ارتكابه للفعل.

( فقد تدارك املرشع ما اعتور القانون السابق من 8109لسنة  73نون مبوجب القرار بقانون )أما وفق التعديل الجديد للقا

ثغرات ومايز بني جرائم الفساد من حيث خطورتها واعترب بأن فعل الواسطة واملحسوبية واملحاباة يشكل جرمية جنحية نص 

ة بالذمة نة حتى ثالث سنوات وعقوبات ماسرصاحة عىل عقوبتها التي تتمثل يف عقوبة ماسة بالحرية وهي الحبس من س

املالية تتمثل يف الغرامة من خمسامئة دينار إىل خمسة آالف دينار وبرد املتحصالت من الجرمية ويحسب للمرشع أنه جمع 

 نبني العقوبتني بحيث مل يرتك للمحكمة االختيار بينهام كام كان عليه النص السابق كام حدد مقدار الغرامة رصاحة بعد أ 

لسنة  73/ب من القرار بقانون 81/8كانت محددة ضمنا ومرتبطة مبقدار املتحصالت من الجرمية وهذا ما ورد يف نص املادة

املعدل حيث ورد فيها ما ييل: "يعاقب كل من أدين بجرمية إساءة استعامل السلطة أو قبول الواسطة واملحسوبية  8109

                                                           

 وما يليها. 523رجع سابق. صم  ,القسم العام ,شرح قانون العقوبات ,الحديثي, فخري و الزعبي, خالد  134

جريمة االتجار  ,، مكي, محمد 59ص ,دراسة تأصيلية تحليلية حول جريمة الواسطة والمحسوبية في القانون الفلسطيني ,براك, أحمد  135

الرشوة واختالس المال ، أبو الروس, أحمد, قانون جرائم التزييف والتزوير و323(ص3002بالنفوذ, دراسة مقارنة، القاهرة, دار النهضة العربية, )

 203(، ص5992االسكندرية, المكتب الجامعي الحديث) ,دون طبعة ,العام من الوجهة القانونية والفنية

رسالة ماجستير, جامعة القدس, فلسطين،  "دراسة مقارنة"لحام، مازن, جريمة الواسطة والمحسوبية في التشريع الجزائي الفلسطيني,   136

 .22(. ص3052)
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عدم االعالن أو االفصاح عن استثامرات أو ممتلكات أو منافع تؤدي إىل تضارب واملحاباة التي تلغي حقا أو تحق باطال أو 

يف املصالح إذا كانت األنظمة والقوانني تستوجب ذلك ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مبارشة أو غري مبارشة 

وال تزيد  ل عن خمسمئة دينارللممتنع عن إعالنها أو إعاقة سري العدالة بالحبس من سنة إىل ثالث سنوات وبغرامة ال تق

 عن خمسة آالف دينار ورد األموال املتحصلة من الجرمية"

إال أن املرشع مل ينص رصاحة عىل عقوبات أخرى تكميلية ال يف قانون مكافحة الفساد وال يف قانون العقوبات كام 

املعدل  0873لسنة  29قانون العقوبات رقم )من  82واملادة  84فعل املرشع املرصي الذي نص عىل العقوبات التبعية يف املادة 

( وهذه العقوبات ترتاوح ما بني العزل من الوظيفة والحرمان من بعض االمتيازات، اللهم ما ورد 8117لسنة  82بالقانون رقم 

د ر من قانون مكافحة الفساد من حرمان من ارتكب إحدى جرائم الفساد من تويل الوظيفة العمومية، حيث و  70يف املادة 

فيها "كل شخص صدر بحقه حكام باتا بارتكاب أية جرمية الفساد يحرم من تويل أية وظيفة عامة"، ولكن أرى بأن هذه 

العقوبات التكميلية يف القانون الفلسطيني تخضع لألحكام العامة يف القوانني املتفرقة التي تحرم من ارتكب الجرائم املاسة 

من أدين  42/4الذي يحرم وفق املادة  137 (8113لسنة  0 يف قانون االنتخابات رقم )باألمانة من بعض الحقوق كام ورد مثال

لسنة  0بجرمية مخلة بالرشف واألمانة من الرتشح لعضوية املجلس الترشيعي، وكام ورد يف قانون السلطة القضائية رقم )

قة واألمانة من تويل القضاء أو التعيني املحكوم عليه من محكمة يف جرمية مخلة بالث 02/7الذي مينع يف مادته  138 (8118

الذي مينع مبوجب املادة  139 (8112لسنة  01يف النيابة العامة، كذلك األمر يف قانون انتخاب مجالس الهيئات املحلية رقم )

ون نمنه املحكوم بجناية أو جنحة من الرتشح لعضوية الهيئات املحلية، أضف إىل ذلك ما ورد يف املادة الثانية من قا 09

 .  140 (8111لسنة  8تنظيم أعامل الوكالء التجاريني رقم )

 الفرع الثاين: اإلعفاء والتخفيف من العقوبة

بالرغم من تجريم فعل الواسطة واملحسوبية واملحاباة إال أن املرشع وكباقي جرائم الفساد أعفى من العقوبة املقررة يف 

رمية إن قام قبل الكشف عنها بتبليغ السلطات العامة عن ارتكابه لهذه الجاملواد السابقة كل من ارتكب جرمية أو اشرتك فيها 

لسنة  73من القرار املعدل رقم ) 82/7أو اشرتاكه فيها وافصح عن االموال املتحصلة منها وهو ما نص عليه املرشع يف املادة "

فها السلطات العامة عن الجرمية قبل كش( حيث جاء فيها "إذا بادر مرتكب جرمية الفساد أو الرشيك فيها إىل إبالغ 8109

وعن املال املتحصل منها ورده، أعفي من العقوبة املقررة لهذه الجرمية عىل أن يقوم برد األموال املتحصلة" عىل أن هذا 

 اإلعفاء ال مينع عن املبلغ وصف التجريم ولكنه مينع إنزال العقوبة فهو مبثابة العفو.

يك فيه قرر املرشع أيضا وبعد الكشف عن الجرمية تخفيض عقوبة الحبس إىل النصف وتحفيزا ملرتكب الفعل أو الرش

واإلعفاء من الغرامة للفاعل أو الرشيك الذي يتعاون مع السلطات العامة أثناء التحقيق ويعينها يف الكشف عن الجرمية 

عان نص السابق حيث جاء فيه "وإذا أ وعن مرتكبي الفعل املجرم أو الرشكاء فيه وهو ما نص ورد يف الشطر الثاين من ال

                                                           

 9/9/3002من مجلة الوقائع الفلسطينية بتاريخ  23ي العدد رقم منشور ف  137

 52/2/3003من مجلة الوقائع الفلسطينية بتاريخ  30منشور في العدد رقم   138

 52/2/3002من مجلة الوقائع الفلسطينية بتاريخ  22منشور في العدد رقم   139

 39/3/3000من مجلة الوقائع الفلسطينية بتاريخ  23منشور في العدد رقم   140
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مرتكب جرمية الفساد أو الرشيك فيها أثناء التحقيق معه عىل كشف الجرمية ومرتكبيها تخفض العقوبة إىل النصف ويعفى 

من عقوبة الغرامة" وبالرغم من هذا التوجه املحمود للمرشع الفلسطيني إال أنه مل يراعي حسن الصياغة الترشيعية لهذا 

النص وذلك عندما أورد عبارة " تخفض العقوبة إىل النصف" دون أن يبني مقصودة بأن عقوبة الحبس هي التي  الشق من

تخفض إىل النصف، إذ قد يفهم من هذه الصياغة بأن الغرامة ليست جزء من العقوبة وذلك حينام أكمل النص بعبارة "ويعفى 

وبة الحبس إىل النصف واإلعفاء من عقوبة الغرامة، ويف من عقوبة الغرامة"، فكان يجب عليه النص عىل تخفيض عق

تحصلة أن يشرتط رد األموال امل -وكام اشرتط لإلعفاء من العقوبة -اعتقادي كان يتوجب عىل املرشع يف حالة التخفيف 

دالء مبعلومات التي استوىل عليها الفاعل أو الرشيك املتعاون إن كان أي منهام قد استوىل عىل يشء منها أو عىل األقل اإل 

 عن مكان وجود هذه األموال.

                                                                                   الفرع الثالث: عدم سقوط جرمية الواسطة واملحسوبية واملحاباة والعقاب عليها بالتقادم وتعجيل التنفيذ                              

تقادم جرمية الواسطة واملحسوبية واملحاباة وتقادم عقوبتها فبني املرشع بأن العقوبة عىل هذه الجرمية والعقوبة أما عن 

عىل ارتكابها وكغريها من جرائم الفساد املنصوص عليها يف قانون مكافحة الفساد والدعاوى املتفرعة عنها كدعوى االسرتداد 

من القرار  80من قانون مكافحة الفساد املعدلة مبوجب املادة  141 (77رد يف املادة )والتعويض ال تنقيض مبرور الزمن وهو ما و 

( حيث جاء فيها "ال تسقط بالتقادم الدعاوى والعقوبات املتعلقة بجرائم الفساد وكذلك 8109لسنة  73بقانون املعدل رقم )

 دعاوى االسرتداد والتعويض املتعلقة بها" 

 ة وفق هذا القرار بقانون فبني املرشع بأنها واجبة التنفيذ تنفيذا معجال وهو ما يعني بأنأما عن تنفيذ العقوبات املقرر 

الطعن يف األحكام الصادرة بشأن أي من جرائم الفساد بأية طريقة من طرق الطعن ليس من شأنه وقف تنفيذ العقوبة لحني 

من قانون مكافحة الفساد املعدلة مبوجب  82/4دة البت يف الطعن ما مل تقرر املحكمة خالف ذلك، وهو ما نصت عليه املا

حيث ورد فيها "يكون التنفيذ املعجل واجب بقوة القانون لجميع االحكام الصادرة  8109لسنة  73من القرار بقانون  81املادة 

 بحق من أدين بإحدى الجرائم املحددة يف هذا القرار بقانون ما مل تقرر املحكمة خالف ذلك"

لسنة  0رشع كان قد استحدث هذا الحكم الذي مل يرد بشأنه نص سواء يف قانون مكافحة الفساد رقم )ونالحظ بأن امل

( وهو نهج محمود للمرشع ويعد تطورا يف منظومة مكافحة الفساد 8101لسنة  3( أو يف القرار بقانون املعدل رقم )8112

 أو إخفاء بعض األدلة عىل ارتكابه الفعل. بحيث ال يرتك مجاال للمدان لتهريب األموال املحصلة من الجرمية

ولكن يؤخذ عىل النص بأنه بعد أن جعل النفاذ املعجل واجب بقوة القانون أعطى سلطة تقديرية للمحكمة لتقرر تأخري 

تنفيذ الحكم، فهذا النص ظاهره أنه جعل النفاذ املعجل واجب بقوة القانون أي نفاذ معجل قانون واألصل فيه أنه ال يجوز 

للقايض أن يقيض بخالفه، إال أن باطنه ومن خالل السلطة التي منحها للقايض يدلل عىل أنه قضايئ مرتوك للمحكمة أن 

تقرر خالفه، وإذا كان قصد املرشع كذلك، أي أن يكون التنفيذ املعجل قضائيا فكان يتوجب عىل املرشع أن يلزم القايض 

ذ الحكم عينية أو شخصية بحسب العقوبة املفروضة تساعد يف إمكانية تنفيالذي يقرر تأخري تنفيذ الحكم أن يفرض كفالة 

 بعد البت يف الطعن املرفوع للمحكمة، أو النص رصاحة عىل إصدار قرار مبنعه من السفر أو التحفظ عىل أمواله. 

                                                           

 فقد ورد في النص األصلي ما يلي "ال تخضع للتقادم قضايا الفساد وكل ما يتعلق بها من إجراءات"  141
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 الخامتة

وبة عليها ا وأركانها والعقبعد أن تم تناول جرمية الواسطة واملحسوبية واملحاباة من حيث مربرات تجرميها وخصائصه

واالعفاء والتخفيف منها وطريقة تنفيذ األحكام الصادرة بشأنها، كان ال بد من أن نختم لهذه الدراسة بخامتة تتضمن أهم 

 النتائج والتوصيات وفقا ملا يأيت:

 االستنتاجات

املعدل لقانون  8109لسنة  73ون رقم مبا أن هدف الدراسة كان يتمحور حول الجديد الذي أىت به املرشع يف القرار بقان

 مكافحة الفساد فقد توصلت ومن خالل تتبع التعديالت إىل النتائج التالية:

أضاف املرشع إىل وصف جرمية الواسطة واملحسوبية فعل املحاباة أي التفضيل وامليل بعد أن كانت الجرمية قارصة  -0

 عىل الواسطة واملحسوبية.

من تعريفه لجرمية الواسطة واملحسوبية ليتالءم التعريف مع تعديل وصف الجرمية،  عدل املرشع يف املادة األوىل -8

وبحيث اعترب املرشع أن السلوك املنشئ لهذه الجرمية يتمثل يف صورة فعل أو امتناع بعد أن كان التعريف السابق 

 قارصا عىل الفعل أي السلوك االيجايب دون السلبي.

الجرمية بحيث أصبح ارتكابها يشكل جنحة بعد أن كان يشكل جناية حتى يكون عدل املرشع يف وصف التجريم لهذه  -7

هناك مواءمة بني خطورة الفعل والعقوبة املقررة، وذلك من خالل تخفيض عقوبة جرمية الواسطة واملحسوبية واملحاباة 

ىل تحديد إمن الحبس من ثالث سنوات حتى خمسة عرشة سنة إىل الحبس من سنة حتى ثالث سنوات باإلضافة 

الغرامة املالية لتصبح من خمسامئة دينار إىل خمسة آالف دينار واسرتداد املتحصالت من الجرمية، بعد أن كانت العرامة 

 تقدر بقيمة املتحصالت واسرتداد هذه املتحصالت.

ىل اعتبار هذه عبعد أن كان الرشوع يف جرمية الواسطة واملحسوبية متصورا وفقا للقواعد العامة يف قانون العقوبات  -4

الجرمية كانت تشكل جناية، أصبح الرشوع غري متصور لجرمية الواسطة واملحسوبية واملحاباة ذلك أن وصف التجريم 

 قد تغري إىل جنحة والرشوع يف الجنح غري متصور إال بنص قانوين خاص وهذا ما خال منه قانون مكافحة الفساد.

العقوبة عليها ال تتقادما مبرور الزمن وأضاف املرشع يف التعديل األخري عدم إن جرمية الواسطة واملحسوبية واملحاباة و  -2

 تقادم دعاوى االسرتداد ودعاوى التعويض الناشئة عنها.

أكد املرشع وتشجيعا للفاعلني والرشكاء عىل سقوط العقوبة دون وصف التجريم عن أي منهام إذا بادر قبل كشف  -2

تكبيها ورد املتحصالت منها، كام أكد عىل تخفيض عقوبة الحبس إىل النصف الجرمية إىل االبالغ عن الجرمية ومر 

 وإسقاط الغرامة إن أتت هذه املبادرة بعد الكشف عن الجرمية وأثناء التحقيق.

اعترب املرشع أن األحكام الصادرة بحق مرتكبي هذه الجرمية وكغريها من جرائم الفساد مشمولة بالنفاذ املعجل بقوة  -3

نه ترك للقايض إمكانية النص عىل خالف ذلك ودون أن يقيد القايض بأية قيود وهو ما يقرب التنفيذ املعجل القانون ولك

 القانوين بهذه الصورة من التنفيذ املعجل القضايئ. 
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 التوصيات:

لك والخاصة بتخفيض العقوبة وذ 82توجب عىل املرشع أن يراعي حسن الصياغة الترشيعية للفقرة الثالثة من املادة  -0

عندما أورد عبارة " تخفض العقوبة إىل النصف" دون أن يبني مقصده بأن عقوبة الحبس هي التي تخفض إىل 

النصف، إذ قد يفهم من هذه الصياغة بأن الغرامة ليست جزء من العقوبة وذلك حينام أكمل النص بعبارة "ويعفى 

 رامة.إىل النصف واإلعفاء من عقوبة الغ من عقوبة الغرامة"، فكان يجب عليه النص عىل تخفيض عقوبة الحبس

تحصلة أن يشرتط رد األموال امل -وكام فعل يف االعفاء من العقوبة -كان يتوجب عىل املرشع يف حالة التخفيف  -8

التي استوىل عليها الفاعل أو الرشيك املتعاون إن كان أي منهام قد استوىل عىل يشء منها أو عىل األقل اإلدالء 

 ان وجود هذه األموال.    مبعلومات عن مك

كان يتوجب عىل املرشع بعد أن جعل النفاذ املعجل واجب بقوة القانون أال يعطي للقايض سلطة تقديرية لتقرر  -7

تأخري تنفيذ الحكم، فهذا النص ظاهره أنه جعل النفاذ املعجل واجب بقوة القانون أي نفاذ معجل قانوين واألصل 

بخالفه طاملا أنه متعلق بالنظام العام، إال أن باطنه ومن خالل السلطة التي  فيه أنه ال يجوز للقايض أن يقيض

منحها للقايض يدلل عىل أنه تنفيذ معجل قضايئ مرتوك للمحكمة أن تقرر خالفه، وإذا كان قصد املرشع كذلك، 

ذ الحكم أن يفرض يأي اعتبار التنفيذ املعجل قضائيا فكان يتوجب عليه تقييد سلطة القايض الذي يقرر تأخري تنف

كفالة عينية أو شخصية بحسب العقوبة املفروضة تساعد يف إمكانية تنفيذ الحكم بعد البت يف الطعن املرفوع 

للمحكمة، أو عىل األقل اتخاذ تدابري من شأنها أن تضمن تنفيذ الحكم بعد صريورته قطعيا كتقديم كفالة عينية 

 أو شخصية، أو منع املحكوم عليه من السفر.
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 حق المرور في القانون الجزائري وتطبيقاته المعاصرة

 في سلطنة عمان واالردن مدى تأثير جائحة كورونا على عقود العمل 
    

 – كلية الحقوق/جامعة السلطان قابوس- استاذ مساعد

 قسم القانون الخاص 

 

 

 لخص بالعربيةامل

تهدف الدراسة اىل بيان مدى تأثري جائحة كورونا عىل عالقات العمل يف كل من سلطنة عامن واململكه االردنيه يف 

ظل القرارات الصادر بالبلدين من الجهات املختصه مبتابعة الجائحه،كام تهدف اىل معرفة طبيعة الجائحه القانونيه وهل هي 

ومدى مواءمة الترشيعات املعمول بها للتعامل مع الجائحه وكذلك مدى قانونية القرارات الصادرة قوه قاهرة أم انها ظرف طارئ 

 عن اللجان املختصه بالجائحه مع احكام القانون.

وعدم توافق  08وتركزت الدراسة عىل مشكلة تتعلق بقانونية القرارات الصادرة عن اللجنه العليا ملتابعة مستجدات كوفيد  

 مع احكام قانون العمل العامين واالردين. هذه القرارات

وانتهت الدراسة لرضورة تعديل الترشيع العامين وتضمينه نصوصا تتعلق بوقف عقد العمل واالسباب االقتصادية 

 النتهاءه.

 الكلامت الداله:

 العليا قرارات اللجنه-3  اوامر الدفاع-2 كورونا-2  اللجنه-4 الظرف الطارئ-7 القوه القاهره-8 الجائحه-0

 

Abstract:  

It is the study to indicate the extent of the corona passports impact on work relations in both the 

Sultanate of Oman and the Kingdom of Jordan in light of the decisions issued with the pandemic, as 

well as the extent of the legality of the decisions issued by the committees concerned with the 

pandemic with the provisions of the law. 

      The study focused on a problem that results from the legality of the decisions issued by the 

Supreme Committee to follow-up developments of Covid 19 and the incompatibility of these 

decisions with the provisions of the Omani and Jordanian labor law. 

The study concluded that the Omani legislation should be amended by implementing provisions 

for the suspension of the work contract and the economic reasons for a point. 

Key words: 

1.The pandemic 2 - 2.Force Majeure  3.The emergency envelope.  4.The Committee  5.Corona   

6.Defense orders. 7.The decisions of the Supreme Committee   
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لعالقته  هذا املوضوع ذا أهمية حساسة انطالقا من األوضاع االقتصادية العاملية اواملحليه لحالية، ولكون  أهمية املوضوع:

املبارشة باالقتصاد العامين وسوق العمل الذي قد انعكس سلبا عىل العمل والعامل بسلطنة عامن يف الظروف الراهنة رأينا 

 رضورة التطرق إىل موضوع جائحة كورونا وتأثريها عىل سوق العمل والعامل.

 مشكلة البحث:

نية التي تتحدث عن الجوائح واألزمات وتأثريها يف عقود العمل وكذلك عدم املقدرة لالطالع ندرة البحوث واملقاالت القانو 

عىل الكتب القانونية ذات العالقة بسبب الوضع الراهن وإغالق املكتبات االمر الذي تسبب لنا بصعوبة الحصول عىل املصادر 

 العلمية.

 إشكالية البحث:

نة العليا يف سلنة عامن واملشكلة من الحكومة والقرارات الصادرة عنها حول وضع إزاء كل هذه القرارات الصادرة من اللج

العامل يف ظل قرارات العديد من الرشكات بترسيح العامل او تخفيض اجورهم او وقف عقودهم  يثور التساؤل عن مدى 

، ويتوجب علينا  8117لسنة  72ين رقم قانونية تلك القرارات، وذلك ما نحاول اإلجابة عليه يف ضوء أحكام قانون العمل العام 

أن نلقى النظر عىل عدد من النظريات القانونية )القوة القاهرة والظرف الطارئ( التي متهد لوضع إجابة عن التساؤل املثار، 

وهو مدى قانونية ما اتخذته الرشكات واللجنة املشكلة من قبل الحكومة من إجراءات حيال العاملني يف القطاع الخاص 

ىل النحو املبني سلفاً. وتلك اإلشكالية الرئيسية تثري تساؤالت كثرية فرعية يحاول أن يجيب عليها الباحث يف هذه الدراسة ع

 وهي كتايل:

 هل تحدث املرشع حول مفهوم القوة القاهرة أو الظرف الطارئ يف قانون العمل العامين؟

 ما هي حاالت القوة القاهرة التي يعتد بها القانون؟

 هي حاالت الظرف االستثنايئ التي يعتد بها القانون؟ما 

 هل توجد يف قانون العمل العامين مواد تتحدث عن إدارة االزمات؟

 هل قانون العمل العامين تعامل بالفصل بالسبب االقتصادي؟

 هل يجوز لصاحب العمل تخفيض الرواتب للعاملني لديه يف ظل هذه الظروف؟

 وظفني عىل استغالل إجازاتهم السنوية يف ظل هذه الظروف؟هل يحق لصاحب العمل اجبار امل

 هل يجوز لرب العمل إلزام موظفيه بسياسات العمل عن بعد يف ظل هذه الظروف؟؟

 هل قيام صاحب العمل يف ظل هذه الظروف باالستغناء عن العامل يعترب من قبيل الفصل التعسفي؟
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 منهجية الدراسية:

ذ اعتمدنا يف بحث هذا املوضوع عىل تحليل النصوص الترشيعية الخاصة لقانون العمل، جاءت هذه الدراسة تحليلية، إ 

وقواعد قانون املعامالت املدنية ذات العالقة وذلك الستخالص أحكام وقواعد عامة وكذاك النظر ايل املبادئ الصادرة عن 

 املحكمة العليا التي تحدثت حول موضوع القوة القاهرة والظرف الطاري.

اعتمدنا لتقسيم هذا البحث إىل مبحثني املبحث االول ييضء عىل القوة القاهرة والظرف الطارئ.  ية الدراسة:هيكل

 واملبحث الثاين من هذه البحث فيتمحور حول األثار القانونية املرتتبة عن قرارات الجنة املشكلة ملتابعه فريوس كرونا.

 مقدمة:

او كورونا أدت اىل توقف تام لكثري من املرافق  08-ة نتجت عن فريوس كوفيديواجه العامل يف الوقت الحايل ازمة حاد  

االقتصادية يف الدول ونتج عنها آثارا قانونيه واقتصادية سيئه وطرحت العديد من املشكالت والتساؤالت امام الخرباء من 

 اقتصاديني وقانونيني وأدت للإلخالل بكثري من االلتزامات.

وآراء االقتصادیین من أن األساس يف االقتصاد هو التوازن واالستقرار، وأن االستثناء هو  لقد انطلقت كل نظريات 

األزمات، لكن وترية األزمات االقتصادية املتكررة وتالحقها عامليا تعارضت مع ذلك حتى أصبحت القاعدة هي األزمات 

لف يخ دول العامل من أزمات اقتصادية كل أزمة تختواملشاكل االقتصادية، وصار االستثناء هو االستقرار وهذا ملا شهده تار

عن األخرى وتتعدد أنواعها، وتتنوع حسب املواقف واألحداث التي تنشأ بسببها تبدأ كأزمات إقليمية تصیب أسواقاً واسعة 

س القرن فغالباً ما تتحول إىل أزمات عاملية كام حصل يف ثالثينات القرن املايض وخالل الثامنينات ثم التسعينات من ن

 يف السوق اآلسيوية، وكام يحصل اآلن يف العامل من جائحة  كرونا.

وقد ادت الجائحة التي تسود العامل االن اىل اثارا سلبيه عىل االقتصاد نتج عنها العديد من املشاكل القانونيه واهمها ما   

ام أثر عىل النواحي االجتامعيه يتعلق بسوق العمل حيث رسح االف العامل من وظائفهم واصبحو بدون مصدر دخل م

والسياسيه واالقتصادية للدول وتنوعت االراء حول طبيعة هذا الترسيح وأسبابه وممربراته ما بني االسباب االقتصادية او 

 القوة القاهرة والظرف الطارئ.

لدول فقد ية والسياسيه لونظرا ألهمية العالقه بني العامل ورب العمل وتأثر ذلك عىل النواحي االجتامعيه واالقتصاد  

 ارتاينا من خالل هذا البحث دراسة تأثري ازمة جائحة كورونا عىل عالقات العمل وترسيح العامل.

 وسيتم تناول هذه الدراسه من خالل مبحثني ومطالب لكل مبحث وفروع

 املبحث االول:الطبيعه القانونيه لفريوس كوروما

 املطلب االول:امكانية اعتباره قوه قاهره

 املطلب الثاين:امكانية اعتباره ظرف طارئ
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األثار القانونية املرتتبة عن القرارات الصادرة عن اللجنة املشكلة ملتابعه الفريوس يف من سلطنة عامن  املبحث الثاين:

 واالردن

 التعليق عىل قرارات منشآت القطاع الخاص واللجنة املشكلة ملتابعه الفريوس يف سلطنة عامن املطلب االول:

 باململكة األردنية الهاشمية 2التعليق عيل أمر الدفاع  املطلب الثاين:

   

   

 املبحث االول

 الطبيعة القانونية لفريوس كورونا

مل املال واألعامل عىل صعيد شخيص وحكومي ومؤسسايت. ويجد عامل اأثارت جائحة فريوس كرونا الخوف والرهبة يف ع

ة تجربه عىل اتخاذ قرارات صعبة جدا. ومام ال شك فيه أن انتشار وباء فريوس األعامل نفسه اليوم أمام تحديات جسيم

كورونا أدى إىل حدوث أزمة اقتصادية كبرية يف عدد من األنشطة والقطاعات االقتصادية، مثل قطاع السياحة والنقل 

ادية أخرى ابل هناك قطاعات اقتصوالطريان وغريها من القطاعات األخرى التي تأثرت بصورة سلبية جراء هذا الوباء. وباملق

ازداد رواجها واستفادت من األزمة وحققت معدالت ربحية مل تكن تحققها قبل األزمة، عىل سبيل املثال قطاعات صناعات 

املطهرات واملعقامت ورشكات األدوية والصيدليات وطلبات التوصيل. وىف نطاق األنشطة التي تأثرت سلباً من جراء انتشار 

ونا وكرد فعل للخسائر التي منيت بها تلك األنشطة، وىف محاولة لوقف نزيف تلك الخسائر اتخذت بعض من فريوس كور 

الرشكات قرارات اختلفت يف حدتها ولكنها جميًعا أثرت عىل دخول العاملني بها ما بني خفض للرواتب او انهاء للعالقات 

 .142العقدية

لحدود والفئات والطبقات من الوقائع التي ستسجل يف التاريخ إىل جانب جائحة كورونا التي اجتاحت العامل واخرتقت ا  

وقائع مامثلة عرفها سكان الكرة األرضية يف القرن العرشين مثال ذلك الحربني العامليتني األويل والثانية، وكذاك األزمة 

موضوع دسم لبحوث ودراسات ، وانهيار املعسكر الرشقي، وسقوط جدار برلني. ستكون الجائحة 0888االقتصادية لسنة 

وندوات ومناقشات علمية وعملية ملراكز البحوث ولقادة الفكر االسرتاتيجي، من كل الزوايا االقتصادية واالجتامعية والنفسية 

والجيوسياسية، من أجل بيان التحوالت املحتملة عىل النظام العاملي وعالقات القوة وتوازناتها وانتقاالت مركزها، ومنذ اآلن 

 دأت تظهر القراءات والتحاليل يف املستويات املشار إليها.ب

                                                           
الف عامل في الواليات المتحده وقامت شركات الطيران البريطانيه بعرض اجازات بدون اجر لموظفيها البالغ  520.تم انهاء عقود كثر من 142

م خفض اجور العمال وكذلك في السعوديه.لمزيد من التفاصيل انظر مقاال بعنوان:االثار القانونيه الف وفي السلطنة ت32عددعم اثر من

 afiflaw.com،مكتب محمد بن عفيف للمحاماه،متاح على الموقع االلكتروني 59-لفايروس  كورونا كوفيد

 مساءا. 9:22الساعه  552/300تاريخ الدخول:
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لكننا يف هذا البحث اخرتنا أن نثري باختصار أهم االشكاليات حول التحوالت الطارئة أو املحتملة لهذه األزمة عىل مستوى 

ول واملقرتحات الحلمنظومة العمل والعامل بالقطاع الخاص ومدي تأثريها بسوق العمل بسلطنة عامن خصوصا  ونتطرق ايل 

التي قدمتها اللجنة العليا املكلفة ببحث إلية التعامل مع التطورات الناتجة من انتشار فريوس كورونا  التي مل تدخر اللجنة 

العليا جهدها اذ رصدت منذ الوهلة االويل النعقادها الكثري من القرارات االستباقية للحد من انتشار الفريوس  للتعامل مع 

من املحالت التجارية وتقليل حركة االفراد وتقليص عددا لعاملني يف كل  %42اء وشملت القرارات غلق  ما نسبته هذا الوب

القطاعات وتقيد حركة الطريان املدين االمر  الذي أوجدت تلك القرارات الكثري من االرباك لدي مجموعه من رشيحة  

ه التام تلك القرارات قد أصابت مفاصل االقتصاد العامين بالشلل شباملجتمع  وتأثر بها فعليا رشيحة كبرية منهم حيث أن 

وتلك القرارات بطبيعة الحال وسيؤدي إىل نزاعات تنشأ بني األطراف املتعاقدة بسبب اآلثار التي خلفتها هذه الجائحة يتطلب 

ينني واملزودين املها. الدائنني تجاه املدالوضع تحلياًل قانونًيا دقيقاً من قبل املؤسسات تجاه زبائنها، وأرباب العمل اتجاه ع

تجاه املستهلكني واألهم من ذلك، ما إذا كان ميكن أن تعترب جائحة مربرا ملثل هذه الترصفات قانونًا أم ال. ومن هنا كان 

 كال بد لنا من ان نتطلع ايل الخوض يف هذا الحديث حول اثار هذه الجائحة عىل قانون العمل ولكن قبل الخوض يف ذل

ال بد لنا أوال ان نتطرق ايل الحديث حول مفهوم القوة القاهرة والظروف االستثنائية ومدي إمكانية ربطة الجائحة بها من 

 عدمه ومن ثم نتحدث حول تلك االثار ومدي انسجامها مع قانون العمل العامين والقرارات الصادرة لتنفيذه.

 رهاملطلب األول : امكانية اعتبار الجائحة قوة قاه

قد يواجه عقد العمل بعد اجتامع عنارصه ما يعوقه ويجعل من تنفيذه مستحيال ولالستحالة أنواع اختلف الفقه حول تقسيمها، 

لذلك سنتعرض يف هذا املطاب انواع االستحالة التي قد مير بها هذا العقد  )نظرية القوة القاهرة(، وإذا كانت االستحالة هي 

هي أيضا قوام نظرية الظروف الطارئة، لذلك سنلقي النظر يف )املطلب الثاين( عىل نظرية الظروف قوام نظرية القوة القاهرة ف

 الطارئة باعتبارها نظاما قانونيا يتشابه مع نظرية القوة القاهرة إلزالة اللبس والغموض بني النظريتني.

ة قد تلعب له املحتوم، وهو ينقيض بطرق مختلفعقد العمل، كأي عقد او التزام اخر، يولد وينشأ ويرتعرع ثم ينتهي بحلول أج

، 143فيها اإلرادة املنفردة ألحد أطراف عالقة العمل دورا رئيسيا كاالستقالة بالنسبة للعامل، أو كاإلعفاء بالنسبة لصاحب العمل

لحاالت قد ينتهي ا كام قد ينتهي عقد العمل باإلرادة املشرتكة لطرفني يف نطاق الصلح أو اإلقالة االختيارية ايل جانب هذه

عقد العمل بفعل قوة قاهرة وبعض القوانني مل تنص رصاحة عىل القوة القاهرة كسبب من أسباب انتهاء عقد العمل، مثل ما 

هو علية الوضع يف قانون العمل العامين أما البعض اآلخر وعدده قليل فقد نص عليها رصاحة كام هو الشأن بالنسبة للقانون 

ينتهي عقد الشغل... عند تعذر اإلنجاز الحاصل إما من أمر »عىل أنه :  04والذي نص يف الفصل  0822التونيس لسنة 

 طارئ أو قوة قاهرة حدثت قبل أو أثناء إنجاز العقد أو وفاة العامل" .

                                                           
عامة لاللتزام،دراسة مقارنة في القانون المصري واللبناني،دار النهضه العربيه للطباعه د.انور سلطان،الموجز في النظريه ال. 143

 .323-322،بيروت ص5922والنشر
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نص عىل "ال من القانون املدين املرصي والتي ت 283وقد أخذ املرشع املرصي بنظرية القوه القاهره يف عقود العمل يف املاده 

سبب قاهر او لينفسخ عقد العمل بوفاة رب العمل .....ويراعى يف فسخ عقد العمل لوفاة العامل او ملرضه مرضا طويال 

 اخر....".

من قانون االلتزامات والعقود عىل أن: "إجارة الصنعة وإجارة الخدمة تنقضيان...  342وبالنسبة للقانون املغريب، نص الفصل 

 ذ الناشئة إما بسبب حادث فجايئ أو قوة قاهرة".باستحالة التنفي

اما املرشع العامين يف قانون العمل فلم يتطرق للقوه القاهره كسبب النتاء العالقه التعاقديه بني العامل ورب العمل وبالتايل  

 .038و028ميكن اللجوء للقواعد العامه الوارد يف قانون املعامالت املدنيه العامين املادتني 

وة القاهرة مفهوم غري دقيق وعرفها الفقه"كل حادث عام الحق عىل تكوين العقد، غري متوقع الحصول عند التعاقد، والق 

وينجم عنه اختالل بني املنافع املتولدة عن عقد يرتاخى تنفيذه إىل أجل، ويصبح تنفيذ املدين اللتزامه كام أوجبه العقد مرهقا 

بأنها "كل قوة ال ميكن  او لبيانوعرفها الفقيه الفرنيس  144تخرج عن حد املألوف"إرهاقا شديدا، ويتهدده بخسارة فادحة 
مقاومتها"، وتعرف القوة القاهرة ايضا بأنها "صورة من صور السبب األجنبي الذي ينفي عالقة السببية بني فعل املدعى 145

فعه ء، ال ميكن توقعه، وال ميكن دعليه وبني الرضر الذي لحق باملدعي، كام تعرف عىل أنها كل حادث خارجي عن اليش

، كام عرفت بأنها"كل فعل ال شأن إلرادة املدين فيه ومل ميكنه توقعه وال منعه ويصبح به تنفيذ االلتزام 146مطلقاً"

 . 147مستحيال"

ل أمر ك ومن أجل اإلحاطة  أكرث مبعناها البد من الرجوع إىل القواعد العامة يف القانون حيث تعرف القوة القاهرة بأنها هي

ال يستطيع اإلنسان أن يتوقعه كالظواهر الطبيعية والفيضانات والجفاف والعواصف والحرائق والجراد وغارات العدو وفعل 

السلطة الذي يكون من شأنه أن يجعل تنفيذ االلتزام مستحيال وال يعترب من قبيل القوة القاهرة األمر الذي كان من املمكن 

يل عىل أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه،والقوهالقاهره تجد مصدرها يف الرشيعه االسالميه دفعه ما مل يقم املدين الدل

. وقد أفرز االجتهاد القضايئ عدة تطبيقات 148يف باب الجوائح وهي كل ما ال ميكن دفعه كالربد والحر والنار والجراد وغريها

لعمل، امة يف تطبيق رشوط القوة القاهرة حفاظا منه عىل استقرار اللقوة القاهرة ورتب عنها آثارا قانونية، ترتاوح ما بني الرص 

وبني املرونة يف فهم واقع العمل املرتدي تارة أخرى. وهكذا احتدم النقاش بني أطراف عالقة العمل حول طبيعة األزمة 

قاش الهام دلوه يف هذا الناالقتصادية الخانقة التي تصيب االعامل وهل يجب اعتبارها قوة قاهرة أم ال؟ وقد أدىل الفقه ب

                                                           
تاريخ الدخول  aleqt.com.د.خالد الحميزي،القوه القاهره والظروف الطارئه اتفاق واختالف،مقال متاح على موقع صحيفة االقتصاديه، 144

 ا.مساء 50الساعه 55/2/300السب

 5،مصر، ص 23،سنة293-292محمد شتا ابو سعد،مفهوم القوه القاهره،مجلة مصر المعاصرة ،العددان  145

،مقال على موقع لوسيل االخباري متاح على «الظروف الطارئة»و« القوة القاهرة»تخضع لنظريتي « الجائحة»االلتزامات التعاقدية خالل  146

 صباحا. 55الساعه 53/2/3030الدخول /تاريخ https://lusailnews.net/article/knowledgegate/files/26/04/2020الموقع االلكتروني:

 .353ص5939.د.حسين عامر،القوه الملزمه للعقد،رسالة دكتوراه،مصر 147

 زام بعقود العمل في الشريعة اإلسالمية،مقال متاح على موقع مقال:المستشار محمد موسى مرعي ،االلت 148

https://mqqal.com/2020/04/ عصرا. 2الساعه  50/2/3030تاريخ الدخول 

https://lusailnews.net/article/knowledgegate/files/26/04/2020/تاريخ
https://lusailnews.net/article/knowledgegate/files/26/04/2020/تاريخ
https://mqqal.com/2020/04/
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كام أن القضاء مل يبق مبعزل عنه. غري أن األهم يف كل ذلك هو الوقوف عند الرشوط القانونية التي تتحقق من خاللها 

 القوة القاهرة. 

مدين لوقد قضت محكمة النقض املرصية بأنه"يشرتط يف القوه القاهره التي ينقيض بها التزام املدين ان تكون امرا ال قبل ل  

 149بدفعه او التحرز منه،ويرتتب عليه استحالة تنفيذ التزام الرشكة بدفع الفوائد...."

 الفرع االول: رشوط القوة القاهرة 

عىل أنه صورة من صور السبب األجنبي الذي ينفي عالقة السببية بني فعل املدعى عليه، وبني الرضر « القوة القاهرة»تعرف 

ثل كل حادث خارجي عن اليشء ال ميكن توقعه، وال ميكن دفعه مطلقاً. وتنشأ القوة القاهرة الذي لحق باملدعي؛ أي أنه مي

 إما عن فعل الطبيعة، كالزالزل والصواعق والفيضانات والثلوج، أو عن فعل اإلنسان، ويجعل تنفيذ االلتزام مستحيال.

يف العقود  – ١ منه عىل أنه:" 038نية حيث تنص املادة وقد أخذ املرشع العامين بنظرية القوهالقاهره يف قانون املعامالت املد

امللزمة للجانبني إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ االلتزام مستحيال انقىض معه االلتزام املقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء 

 .نفسه

الة الوقتية يف لحكم عىل االستحإذا كانت االستحالة جزئية انقىض ما يقابل الجزء الذي استحال تنفيذه، وينطبق هذا ا – ٢

 .150العقود املستمرة، ويف هاتني الحالتني يجوز للدائن فسخ العقد برشط إعذار املدين

 ومن خالل هذا التعريف تبني لنا ان رشوط القوة القاهرة هي كتايل: 

  :رشط عدم التوقع 

حدوثها، ونرضب مثاال عىل هذا األمر القضاء يرفض الدفع بالقوة القاهرة إذا كان يف استطاعة املدين أن يتوقع 

بالنسبة ألحد أرباب العمل الفرنسيني الذي تجاوز الحد املسموح له من أجل توظيف أو تشغيل عامل أجانب وملا 

رفضت السلطة اإلدارية املختصة تجديد بطاقات عمل البعض منهم مل يفلح يف أن يتذرع بالقوة القاهرة كسبب 

يف وسعه توقع عدم موافقة اإلدارة عىل التجاوز يف تشغيل العامل األجانب  كام ذهب  إلنهاء عقد العمل ألنه كان

القضاء الفرنيس إىل أن حالة غرق مصنع بسبب فيضان نهر يحدث دوريا هو أمر متوقع وبالتايل ليست هناك قوة 

فيه أن يكون غري ممكن قاهرة. ومعيار عدم التوقع معيار موضوعي يتطلب أن يكون عدم التوقع مطلقاً، فال يكفي 

التوقع من جانب املدين، وإمنا أيضاً يجب أن يكون غري ممكن التوقع من جانب أكرث الناس حيطة وحذراً.   ويرتتب 

عىل ذلك أنه إذا كان الحادث متوقعاً، فإنه ال يعفي من املسؤولية، ومثال ذلك سقوط الثلوج يف فصل الشتاء يف 

موسم هو أمر متوقع ومن ثّم ال يعد قوة قاهرة، ويختلف الوقت الذي يجب أن مدينة معروف عنها حدوث ذلك كل 

يتوافر فيه عدم إمكانية التوقع تبعاً لنوع املسؤولية، ففي املسؤولية العقدية يجب أن يكون الحادث غري ممكن التوقع 

                                                           
 .522-529ص 3053رف،االسكندريه.د.عبد الحكيم فودة،آثار الظرف الطارئ والقوه القاهرة على االعمال القانونيه،منشأة المعا 149

 .3052لسنة 39.قانون العامالت المدنيه العماني رقم  150
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لحظة انعقاد العقد، أما يف املسؤولية التقصريية فيجب توافر عدم إمكان التوقع لحظة وقوع الحادث151. ويقول 

الفقيه كامرالنك يف كتابة152 بخصوص ربط القوة القاهرة باألزمة االقتصادية والجوائح، فهي ال تغيب عن ذهن 

رجال األعامل وميكنهم توقعها. وال تعد قوة قاهرة ولن يقبل منهم مثل هذا الدفع بل ميكن أحيانا دفعها والتغلب 

 عليها إن توافرت اإلمكانيات واإلرادات الحسنة153.

 رشط عدم الدفع 

هذا الرشط فالحقيقة مرتبطة بالرشط السابق. ألن املرء كلام استطاع توقع الخطر الذي يهدد مصالحه، سهل عليه 

بالتايل دفع هذا الخطر يف غالب األحيان، أو عىل األقل يتمكن من أخذ االحتياطات الرضورية. ولهذا جاز القول 

باختصار بأنه كلام توقعت دفعت فال يكفي لقيام القوة القاهرة عدم إمكانية توقع الحادث، بل يجب إضافة لذلك 

أن يستحيل دفعه، ومعنى ذلك أن الحادث يجب أن يؤدي إىل استحالة تنفيذ االلتزام استحالة مطلقة، فإذا استطاع 

غري ممكن التوقع. وال املدين دفع الحادث ومل يفعل، فال يعفي هذا الحادث املدين من املسؤولية حتى لو كان 

فرق هنا بني أن تكون استحالة تنفيذ االلتزام مادية، كالزلزال، أو أن تكون االستحالة معنوية، كام لو التزم شخص 

بالقيام بعمل معني يف يوم محدد، وأخل بذلك نتيجة وفاة والده، ومن ثّم تعفي من املسؤولية إذا كانت غري ممكنة 

هو تطبيق للقاعدة القائلة: "ال التزام مبُحال". وعىل ضوئه قضت املحكمة االبتدائية التوقع أيضاً، وهذا الرشط 

حيث إن رب العمل إذا كان مضطرا إىل »بالدار البيضاء يف القضية املعروفة بقضية فندق مرحبا، قضت مبا ييل: 

إنهاء عقد العمل الذي يظل إغالق مؤسسته من أجل القيام ببعض اإلصالحات يف البناية أو غريها فإنه ال يحق له 

معلقا أو متوقفا عن إنتاج آثاره القانونية ليس إال. وذلك إىل حني استئناف املؤسسة لنشاطها الطبيعي وكل خروج 

عن هذا املبدأ يقع تحت طائلة التعسف يف استعامل الحق وال يعترب هذا اإلغالق مبثابة قوة قاهرة ما مل تتوفر 

 رشوطها القانونية154.

  ون الحادث خارجياً ال عالقة للمدين فيهأن يك 

أي إال يكون هناك خطأ من املدعى عليه، فإذا تسبب املدعى عليه بوقوع الحادث أو ساعد عىل وقوعه، فال يعّد  

الحادث قوة قاهرة حتى لو توافر فيه الرشطان السابقان؛ ومن ثّم ال يعفي من املسؤولية. مثال عيل ذلك قيام 

                                                           
 .قضت محكمة النقض المصريه بانه"يصح اعتبار الفيضان العالي غير المنتظر قوه قاهره يكون من اثرها إعفاء المدين من تنفيذ التزامه،وال 151

الحكم المطعون فيه يفيد ان الفيضان على إطالقه ال يعتبر قوه قاهره إلمطان  فإذا كان-ينفي اعتباره كذلك سبق وقوعمثله في الماضي

توقعه،ولم يبحث ما تمسك به الطاعن من أن الفيضان الذي اتلف زراعته كان فيضانا استثنائيا لم يكن في الوسع توقعه،فإن الحكم قد شابه 

 قصور في التسبيب"

 .529-522د.عبد الحكيم فوده،مرجع سابق،ص

خالد بني حمد،الفرق بين القوه القاهرة والظروف الطارئه:دراسة مقارنةبين الفقه االسالمي والقانون الوضعي،المجلة االردنية د. 152

 .3،ص3009، 3للدراسات االسالميه،العدد

 . د. عبد القادر ورسمه غالب،القوه القاهره في العقود،مقال متاح على صحيفة عمان،الموقع االلكتروني: 153

https://www.omandaily.om/?p=495512  2ليال،د.خالد بني حمد،مرجع سابق،ص 55الساعه  55/2/3030تاريخ الدخول.. 

 .239،ص3002.د.محمدمحيي الدين،نظرية الظروف الطارئه بين القانون المدني والفقه االسالمي،دار المطبوعات الجامعيه،مصر، 154

https://www.omandaily.om/?p=495512
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قام مصنعه بجانب نهر يتعرض لفيضانات دورية فال يستطيع هنا صاحب العمل بأن يدفع صاحب العمل الذي أ 

 بالقوة القاهرة لكون صاحب العمل قد أخطاء يف مكان وجود املصنع يف موقع تقع علية فيضانات كام هو معروف155.

 استحالة تنفيذ 

احب ة لها، مبعنى أنه إذا مل يستطع صإن تحقيق هذا الرشط هو نتيجة لتوافر الرشوط الثالث األوىل أو هو خالص

العمل توقع القوة القاهرة ومل يتمكن من دفعها ومل يصدر عنه أي خطأ، فمن املحتمل جدا أن يتعذر عليه تنفيذ 

وهو ما يسمى باالستحالة يف تنفيذ االلتزام وهو رشط رضوري مبعني أن توافر 156عقد العمل الذي يربطه بالعامل 

ي عن رشط االستحالة لنرضب مثال عيل ذلك حريق اندلع يف مصنع، فبالرغم من كونه حدثا الرشوط األوىل ال تغن

فجائيا غري قابل للتوقع، وال للدفع وال يد للمدين فيه، فال ميكن اعتباره قوة قاهرة من شأنها أن تنهي عقد العمل 

ن هكذا نلمس يف هذا املثال بأ و  طاملا أن صاحب العمل عرض عىل العامل استئناف العمل بعد مدة من الحريق .

االستحالة مل تكن مطلقة بالنسبة لهذا املدين، وإمنا هي استحالة نسبية ألنها محدودة يف ظرف زمني معقول. 

والقضاء أن تنفيذ االلتزام إذا مل يكن مستحيال، وإمنا صاحبته ظروف جعلت من تنفيذه أكرث كلفة 157ويرى الفقه 

ن، فإنه ال يسوغ التمسك بالقوة القاهرة، رغم ما ينطوي عىل ذلك من خسائر مادية أو أكرث إرهاقا بالنسبة للمدي

فادحة بالنسبة للمدين. من كل ما سبق نخلص إىل أن االستحالة يف التنفيذ، إما أن تكون مؤقتة، أو نسبية، وإما 

ستئناف مل يلوح يف األفق ال أن تكون نهائية، أو مطلقة. فاالستحالة ملدة قصرية ال تشكل قوة قاهرة مادام هناك أ 

عالقة العمل بني الطرفني أما االستحالة املدة طويلة فهي تقيض عىل عقد العمل من غري أن يعزى اإلنهاء لهذا 

الطرف أو ذاك. وقد تكون االستحالة أيضا جزئية، مبعنى أنها تصيب جزءا فقط من العمل وتدمره. أما الجزء الباقي 

كن أن يستمر تنفيذ عقد العمل يف هذا النطاق، إن كان ذلك ممكنا، وعىل العموم من العمل قد يظل ساملا ومي

االستحالة النسبية هي أفضل من  املطلقة ألنها ترفق بحال املترضرين ، وتضمن للعامل استقرار العمل عىل عكس 

درت املحكمة دد أصاالستحالة املطلقة التي تبدد كل أمل يف ضامن الحفاظ عىل مصدر لقمة العيش، ويف هذا الص

االبتدائية بالدار البيضاء حكام يف قضية حاول فيها صاحب العمل أن يقنع القضاء بأنه الزال من املستحيل عليه 

تشغيل العامل عىل ظهر باخرة ألنها توجد بها رهن الحجز، فكان جواب املحكمة بأن العامل يعمل مع رشكة وليس 

ويري بعض 158مل يجب أن تشغله يف املرافق األخرى للرشكة غري السفينة مع سفينة وحفاظا عىل مبدأ استقرار الع

إن طال  -أي إىل قوة قاهرة  -الفقهاء أن التوقف عن العمل بفعل استحالة مؤقتة قد ينقلب إىل استحالة مطلقة 

كن مي أمد هذا التوقف وعندئذ مل يعد لتنفيذ عقد العمل أي معنى فهل عنرص الزمن هو املعيار األسايس الذي

اعتامده ألجل التمييز بني ما هو نسبي وبني ما هو مطلق يف رشط االستحالة ؟ حيث يقول هؤالء الفقهاء ليس من 

املستبعد أن نقبل بهذا املعيار، لكنه وحده يعد غري كاف ما مل نتعرف عىل طبيعة األزمة التي حلت بالعمل هل هي 

لفجايئ عابرا وعرضيا، فإنه ميكن القول بأن عامل الزمن وحده عرضية أم بنيوية. فإذا كانت األزمة أو الحادث ا

                                                           
 .3د.خالد بني حمد،مرجع سابق،ص 155

ص  3009لة ماجستير جامعه الفاتح كلية القانون ليبيا،سأثر القوة القاهرة على عالقات العمل الفردية في القانون الليبي حميد اية صالح ري 156

3. 

 .2خالد بني حمد،مرجع سابق،ص  157

 .252.د.عبد الحكيم فودة،مرجع سابق،ص 158
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كفيل بإرجاع األمور إىل نصابها، رشيطة أال تتجاوز هذه األزمة مدة زمنية معقولة، وبعدها ميكن ألي طرف أن 

ب اينهي عقد العمل من غري أن يتحمل مسؤولية هذا اإلنهاء. ومثال هذه الحالة بانقطاع التيار الكهربايئ األسب

تقنية تهم مصلحة توزيع الكهرباء أو قلة املواد األولية ألسباب سياسية أو دولية )كحصار الدولة اقتصاديا(، وبديهي 

أننا نفرتض مسبقا أن صاحب العمل مل يرتكب من جانبه أي خطأ تسبب يف وقوع هذه األزمة العرضية.  أما إذا 

ق دمر مؤسسة أو مصنع وحولها إىل ركام من تراب يف ظرف كانت القوة القاهرة متس بنية العمل كزلزال أو حري

زمني مل يتعدى بضع دقائق، أو ساعة من الزمن، فإنه مل يعد هناك أمل يف استئناف عالقة العمل بني الطرفني، 

 . 159والتي انتهت فورا بسبب هذا الحادث

ن البعض يرى أن اجتامعها أمر هذه هي الرشوط األربعة التي يجب توافرها ليك تتحقق القوة القاهرة وإن كا

استثنايئ أو نادر ويجب علينا ان نوضح أن من يدعي وجود القوة القاهرة يقع عليه عبء إثباتها وغالبا ما يكون هو 

صاحب العمل ألنه مدين بتقديم العمل إىل العامل الذي يجد نفسه أمام األمر الواقع وال ميكنه أن يغري من مجراه 

ملوضوع سلطة لتقدير الوقائع املعروضة عليه للقول بوجود قوة قاهرة أم ال وال رقابة عليه يف شيئا. ويكون لقايض ا

 .160ذلك من قبل املحكمة العليا

 

 الفرع الثاين: أثر القوة القاهرة 

 من قانون املعامالت املدنيه إذا توافرت رشوط القوة القاهرة فأن األثر الطبيعي الذي يرتتب عليها 038وفقا للامدة 

هو انتفاء مسؤولية املدين التعاقدية عن نتائج عدم التنفيذ إذا كانت االستحال تامه أما إذا كانت االستحال جزئية 

فينقيض الجزء الذي استحال تنفيذه،وال يقترص إثر القوة القاهرة عىل ذلك فقط بل ميتد ايل انفساخ العقد بحكم 

 161اء العقد واختفائه ال سببا للحفاظ علية وبقائه. القانون وبهذا فأن القوة القاهرة تعد سببا النقض

عىل "تقدير ما إذا  0188ص3س83/08/0822ق جلسة 87سنة82وقد قضت محكمة النقض املرصيه يف الطعن رقم   

كانت الواقعه املدعى بها تعترب قوه قاهره هو تقدير موضوعي متلكه محكمة املوضوع يف حدود سلطتها التقديريه 

 0700ص 829رقم 74املكتب الفنيالسنة 82/2/0897مت قضاءها عىل اسباب سائغه"،كام قضت بتاريخما دامت قد اقا

عىل انه:....وتقدير ما إذا كانت الواقعه املدعى بها تعترب قوه قاهره هو تقدير متلكه محكمة املوضوع برشط أن 

 .162تلتزم هذه االسس القانونيه وأن تقيم قضاءها عىل اسباب سائغه تكفي لحمله"

 املطلب الثاين:امكانية اعتبار الجائحه ظرفا طارئا

                                                           
 .220،د.محمد محيي الدين،مرجع سابق،ص529-599،مرجع سابق،ص.د.عبد الحكيم فوده 159

 ،بدون سنة ودار طبع.222د.انور سلطان،مصادر االلتزام في القانون المدني االردني ،دراسة مقارنه بالفقه االسالمي،ص 160

 2اية صالح حميد،مرجع سابق، ص    161

 .522-525.د.عبد الحكيم فوده،مرجع سابق،ص 162
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إن األزمات اليوم كام قلنا سابقا سمة العرص، بل قد أصبح يرتتب عليها نتائج كارثية بالغة القسوة كاالرتفاع الجنوين يف 

  الظروفاألسعار، أو االنخفاض الشديد لقيمة العملة، وعدم حصول االجري عىل أجرة وهذه األزمات ال تقترص عىل

بل قد تكون ظروف سياسية أو إدارية أو أية ظروف أخرى تؤدي إىل اإلخالل -وان كانت اغلبها هي كذلك-االقتصادية 

بالتوازن العقدي.  ويرتتب عىل هذه الظروف إصابة الرضر يف العالقة التعاقدية بني األطراف املتعاقدة وهو ما سندرسه يف 

احب العمل قد يجدون أنفسهم يف حال يرىث لها ال سيام أن هذه الظروف مل تكن يف مجال العقود العاملية، فالعامل وص

 مخيلتهم عندما أبرموا العقود، وإمنا طرأت أثناء تنفيذ العقد بصورة مفاجئة وغري متوقعة.

 االحرتام املتبادل ىلفالعقد بالنسبة لطرفيه يقوم مقام القانون فهو قانونهام االتفاقي وتقوم قاعدة العقد رشيعة املتعاقدين ع

وهذه القاعدة ملزمة للقايض أيضا كقاعدة عامة حيث ال  لكل من املتعاقدين ملا التزموا به وتؤدي إىل استقرار املعامالت.

ميكنه تعديل العقد اال يف حاالت استثنائية قد نظمها املرشع بيد سلطة القايض التي تجعل تنفيذ العقد أمرا مرهقا للمدين 

لقضاء عىل متكني املتعاقد من تنفيذ التزاماته التعاقدية يف ظل هذه الظروف الطارئة ، ابتدع مجلس الدولة وحرصا من ا

الفرنيس نظرية الظروف الطارئة والتي استطاع من خاللها معالجة اآلثار التي تحدث أثناء تنفيذ العقود بتقرير حق املتعاقد 

ن جراء الظروف الطارئة من أجل متكينه من االستمرار يف تنفيد يف الحصول عىل تعويض عن األرضار التي تصيبه م

( من قانون املعامالت املدنية العامين هذه ١٥١التزاماته للمحافظة عىل االستمرار بانتظام واطراد حيث أوجزت املادة  )

دوثها أن تنفيذ عىل حإذا طرأت حوادث استثنائية عامة مل يكن يف الوسع توقعها وقت التعاقد وترتب النظرية حيث نصت 

االلتزام التعاقدي وإن مل يصبح مستحيال صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعا للظروف وبعد 

  املوازنة بني مصلحة الطرفني أن ترد االلتزام املرهق إىل الحد املعقول، ويقع باطال كل اتفاق عىل خالف ذلك.

 ظرية الظرف الطارئالفرع االول: رشوط تطبيق ن

إن هناك مثة رشوط يتعني توافرها حتى ميكن تطبيق نظرية الظروف الطارئة عيل أرض الواقع، فقد تشدد القضاء يف 

 وجوب توافر هذه الرشوط مجتمعة وهي كتايل:

 أن يكون االلتزام تعاقديا 

املـدين ناشـئا عـن يشرتط يف تطبيق نظرية الظروف الطارئة أن يكون االلتزام امللقـى عـىل عـاتق عقد. إذ إن  

 :وبصدد هذا الرشط ميكن أن يثار التساؤل اآليت كل التزام ال ينشأ عن عقد ال ترسي عليه أحكام هذه النظرية

هل يرسي تطبيق النظرية عىل جميع أنواع العقود أو ال بـد مـن التمييـز بـني هـذه العقـود مـن حيث طبيعتها واملدة 

ذها؟ إن اإلجابة عن التساؤل السابق تتطلب البحث يف طبيعـة العقـود التـي تنطبـق عليهـا التي تستغرق لتنفي
 :النظريـة، والبحث يف عامل املدة بالنسبة للعقود التي تنطبق عليها هذه النظرية وعىل النحو اآليت163

عدم توقع  د ،إال أن رشطإن إطالق النص يف القانون املدين يوحي بان تطبيق النظرية يشمل جميع أنـواع العقـو 

الحادث االستثنايئ ،وهـو أحـد الـرشوط الرئيـسية التـي تقـوم عليهـا النظريـة والـذي يوجب استبعاد تطبيقهـا عـىل 

العقـود االحتاملية ألن هـذه العقـود تقـوم عـىل احـتامل الخـسارة والكسب .وال يستطيع فيها كل من املتعاقدين 
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مـن املنفعـة وقـت التعاقـد؛ إذ إنها ال تتحدد إال فيام بعد تبعا لوقوع أمر محدد كعقود التأمني؛ تحديد ما يحصل عليه 

ألن األساس الذي يبنى عليه هو الخسارة  لذلك ال يسمع فيهـا ادعـاء الخـسارة املرهقة من حادث غري متوقع؛

دة بالنسبة للعقود التي تنطبق عليها نظرية أما فيام يتعلق بعامل امل 164املتوقعة التـي يتحملهـا أحـد املتعاقدين

الظـروف الطارئـة فنجـد أن النظرية تطبق عىل العقود املحددة التي تتغري فيها االلتزامات املتقابلة عند تكوين العقد 

،إال إن هذه  العقود تختلف من حيث زمن تنفيذها: فمنها ما يكون تنفيذه فوريـا فيطلـق عليـه الذي ال يكون 

من عنرصا جوهريا فيه ،أي أنه يرد عىل أداء ميكن تنفيذه يف الحـال مثـل عقـد البيـع  الذي يلتزم فيه البائع الز 

بنقل ملكية اليشء إىل املشرتي ،ومنها ما يكون تنفيذه متعاقبا مرتاخيا )فيطلـق عليه (عقد املدة أو العقد الزمني 

يكـون الـزمن عنـرصا جوهريا فيه كام يف عقد اإليجار وعقد )ألنـه يحتـاج إىل زمـن يـستمر فيـه التنفيـذ ،و

. وللتمييز بـني العقـد الفـوري والعقـد الزمنـي نتـائج تتمثـل يف رضورة األعـذار يف العقـد الفـوري 165العمل

دين ألن تأخر امل الستحقاق التعويض عن التأخري يف التنفيذ، يف حني ال يكون لألعذار أي رضورة يف عقد املدة؛

يف تنفيذ التزامه املستمر يجعل تنفيذه غري ممكـن عـىل األقـل بالنـسبة ملـا فـات منـه. وهـذا االختالف يف التنفيذ 

يقودنا إىل إثارة التساؤل اآليت: هل يتقيد تطبيق نظرية الظروف الطارئة بالعقود املتتابعة التي تستلزم بطبيعتها 

يشمل جميع العقود؟ إن إعامل النظرية يشرتط فيه أن يكون العقد من العقود  أنه أو (عقود املدة) تأجيـل التنفيـذ

أصل طبيعته من عقود املدة أي من العقود املستمرة أو الدورية التنفيذ أم  املرتاخية التنفيذ، سـواء أكـان العقـد يف

 أثنـاء حتامل تغري الظـروف يفلتنفيذ ولكن كان تنفيذه مؤجال، ويرجع السبب يف ذلك ال  كان مـن العقـود الفوريـة

 العقود. أما العقـود التـي يـتم تنفيـذها فـور انعقادهـا فـال يتـصور األخـذ بـشأنها بنظريـة الظـروف رسيـان تلـك

 .166الطارئة

 

 حدوث الظرف الطارئ أثناء تنفيذ العقد 

العقد وليس بعدها أو قبلها، وهذا يتعني لقيام نظرية الظروف الطارئة أن يحدث الظرف الطارئ خالل فرتة تنفيذ 

 الظرف الطارئ يتخذ صورة عدة فقد يكون عبارة عن أحداث طبيعية، أو أحداث سياسية، أو حتى من فعل السلطة.

 أن يكون الظرف الطارئ غري متوقع للمتعاقدين 

اقدين وقد للمتع أن من أهم الرشوط التي يجب توافرها لتطبيق هذه النظرية أن يكون الظرف الطارئ غري متوقعا

بقوله يجب أن يكون التغيري الذي  ۹۱۱۱مايو سنة  04عرب مجلس الدولة املرصي عن هذا الرشط يف قرار صادر يف 

حصل يف أسعار األشياء أو يف أجرة العمل أو يف تكاليف االلتزام قد تعدی بكثري ما كان يتوقعه عقال الرجل 

 . 167الحريص وقت التعاقد
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لتوقع هو أحد الرشوط الجوهرية لتطبيق نظرية الظروف الطارئة فالحادث الذي يؤدي إىل وعليه يعد رشط عدم ا

 .قلب اقتصاديات العقد يجب أن يكون غري متوقع لحظة إبرام العقد حتى ميكن للمتعاقد االستناد إىل تلك النظرية

ظروف الطارئة، بئها بنظرية الفيتعني أن يكون مرد الخسارة الجسيمة التي لحقت بأطراف العقد، واملراد تخفيف ع

إىل ظروف مل تكن يف الحسبان وال ميلك لها دفعا أو عالج وال كان يف وسعه توقعها والتحوط لها. وبالتايل ال 

تنطبق هذه النظرية إذا كان خطأ أحد أطراف العقد قد وقع يف أمور متوقعة قبل تنفيذ العقد وفقا للسري الطبيعي 

ويأخذ الظرف الطارئ غري املتوقع صورا عديدة مثل إصدار الدولة بعض القوانني 168لعمل لألمور والنظام املعتاد ل

االجتامعية التي يرتتب عليها ارتفاع األسعار؛ أو األجور عن الحد الذي يطيقه املتعاقد؛ أو ما ال يستطيع مواجهته. 

عقد أعباء يدة تضيف إىل الطراق الأو تثبيت األسعار النتهاج الدولة سياسة االقتصاد املوجه؛ أو فرض رضائب جد

إضافية ال يستطيع تحملها وتهدده بخسائر لتجاوزها. أما إذا كان هذا الظرف الطارئ من املخاطر العادية التي ال 

تتجاوز ما كان مفروضا عىل املتعاقد أن يتوقعه عند إبرام العقد فيتحمل املتعاقد وحده آثاره حيث كان ينبغي عليه 

م العقد؛ وإال تحمل نتيجة إهامله وتقصريه. ومناط تطبيق نظرية الظروف الطارئة أن يطرأ بعد إبرام توقعه وقت إبرا

العقد وقبل متام تنفيذه حادث استثنايئ عام غري ممكن التوقع وغري ممكن الدفع، واملقصود بالحادث االستثنايئ 

ظرية الظروف الطارئة لعدم تحقق الصفة الحادث الذي يندر وقوعه فاذا كان الحادث معتاد الوقوع فال تطبق ن

الطارئة للحادث خاصة وانه غالبا ما يكون متوقعا فتنتفي بذلك صفة عدم التوقع ومن أمثلة الحوادث االستثنائية 

 .169الحروب واالنتشار الفجايئ لألوبئة، والهزات األرضية الفجائية، والتقلبات الفجائية يف األسعار

 ثنايئ كذلك حادثة عامةويجب أن يكون الحادث االست  

غري مقصور عىل املدين، فإذا تعلق باملدين فقط كإفالسه أو مرضه أو اضطراب أعامله أو حريق ممتلكاته، فال 

تتطبق نظرية الظروف الطارئة، ويكتفي الكتساب الحادث صفة العمومية أن يتعلق مبنطقة أو طائفة معينة وليس 

ر العادية التي التمييز بني املخاط-األفراد. ويستقل قايض املوضوع وحده  بالرضورة أن يصيب جميع املناطق وجميع

 يتحمل أثرها املتعاقد. واملخاطر الغري العادية.

 املتعاقدين أن يكون الظرف الطارئ خارج عن إرادة 

ام يف هيتعني لتطبيق نظرية الظروف الطارئة أن يكون الظرف الطارئ خارج عن إرادة املتعاقدين وال دخل إلرادتي

حدوثه فإذا كان هذا الظرف من صنع املتعاقد أو اإلدارة أو كان إلرادتهام دخل يف حدوثه فإنه ال ميكن تطبيق 

تلك النظرية النتفاء رشط من رشوطها. فإذا كان املتعاقد هو املتسبب بخطئه أو إهامله يف حدوث هذا الظرف فإنه 

 ج عن تلك الظروف قلب اقتصاديات العقد.يجب أن يتحمل النتائج املرتتبة عىل ذلك التي نت

 أن يؤدي الظرف الطارئ إىل قلب اقتصاديات العقد 

يعد هذا الرشط من أهم الرشوط املقررة لتطبيق نظرية الظروف الطارئة فالبد لتطبيق النظرية أن تلحق باملتعاقد 

سيام، مام اديات العقد اختالال جخسارة فادحة استثنائية وغري عادية، أي يلحق به خسائر فادحة تختل معها اقتص

                                                           
 5325سنة 32،.فوزي الغالب ."مدى تأثير الظروف الطارئة على االلتزام التعاقدي في الفقه اإلسالمي،مجلة الفقه والقانون،العدد  168
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يؤدي إىل اإلخالل بتوازن العقد اختالال جسيام، ويؤدي إىل قلب اقتصاديات العقد رأسا عىل عقب، فتكون بذلك 

 الخسارة واضحة متميزة.

 تنفيذ االلتزام مرهقاً ال مستحيالً  الظروف أن تجعل هذه 

 عاقدين يجعل تنفيذه اللتزامه مهددا أياه بخساره فادحهميكن تعريف االرهاق بأنه"وصف يلحق بإلتزام أحد املت

، فاالرهاق كام يبدو يتصف باملرونه ةيختلف من شخص 170نتيجة تأثر هذا االلتزام بظرف يطرأ بعد إبرام العقد"

 قآلخرومن زمان آلخر وبالتايل فقد تباينت املعايري لتقدير وجود االرهاق بني املعيار املوضوعي الذي يعتمد االرها

بذاته ومن ذلك ما قضت به محكمة النقض املرصيه بأنه"تقدير مدى االرهاق الذي اصاب املدين من جراء الحادث 

الطارئ مام يدخل يف السلطة التقديريه لقايض املوضوع ومناط هذا االرهاق االعتبارات املوضوعيه بالنسبة للصفقه 

ق يف مداه مبعنى ان يكون االرهاقغري مألوف يف التعامل ،وبني االرها 171ذاتها ال للظروف املتعلقه بشخص املدين"

بأن تكونالخساره فادحة وغري مألوفه يف التعامل وقد جسدته محكمة النقض املرصيه بقولها"تدخل القانون لرد 

من القانون املدين رخصة من القانون يجب الستعاملها تحقق رشوط  043/8ااإللتزام اىل الحد املعقول طبقا ملادة 

 172ينه اهمها رشط االرهاق املهدد بخسارة فادحة".مع

فيشرتط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة أن يؤدي الحادث االستثنايئ إىل جعـل التـزام املـدين مرهقا؛ إذ يهدده    

بخسارة جسيمة إذا نفذ التزامه كام هو؛ لذلك ال عربة لتطبيـق النظريـة إذا كـان مـن شأن هذه الظروف أن تجعل 

،فإذا كانت  173زام املدين ثقيال ال مرهقا إرهاقا كبريا .فالعربة بهذا الصدد هو مدى ما يتحمله املدين من خسارةالت

هذه الخسارة فادحة وغري طبيعية كـان هنـاك مجـال لتطبيـق نظرية الظروف الطارئة ،أما إذا كانت الخسارة التي 

من املعامالت فال محل لتطبيق هذه النظرية والعربة يف  لحقت املدين من املألوف حدوثها يف نطـاق هـذا النوع

تقدير جسامة الخسارة الحاصلة للمدين هو مبوقـف الـشخص العـادي يف هـذا العقـد ،فاملعيار موضوعي وليس 

ذاتيا؛ ولذلك إذا كان من شأن تنفيذ االلتزام كام هو حـدوث خـسارة فادحة للمدين طبقت النظرية حتى ولو كان 

دين يف واقع األمر واسع الرثاء وال يتـأثر يف حقيقـة األمر بالحادث الطارئ ،فمثال لو كان املدين امللتزم هذا امل

بتوريد سلعة معينة ارتفعت أسـعارها بـشكل فـادح قد احتفظ يف مخازنه مبخزون من هذه السلعة فلـن يتـأثر بارتفـاع 

يئ جعل التزام املدين مستحيال ال مرهقا فال تنطبق النظريـة؛ أسـعارها ،أمـا إذا كـان مـن شأن الحادث االستثنا 

ألن االسـتحالة تـؤدي إىل انقضاء االلتزام ،أما اإلرهاق فال يؤدي إىل ذلك بل يكون سببا لطلب رد االلتزام إىل 

الجامع  نالحد املعقول .وبصدد هذا الرشط ميكن أن منيز نظرية الظروف الطارئة عن القوة القاهرة؛ ألنه وإن كا

بينهام هو صفة املفاجأة؛ إذ إن كليهام ال ميكن توقعه وال يستطاع دفعه ،إال أن الفارق بيـنهام هـو أن األوىل ال 

تؤدي إىل استحالة تنفيذ االلتزام، بل إىل جعلـه مرهقـا للمـدين؛ لـذلك يكـون الجـزاء فيـه ردا اللتزام إىل الحد 

                                                           
 .323.د.محمد محيي الدين،مرجع سابق،ص 170

 .332ص 5920ق،محمد كمال عبد العزيز،لبتقنين المدني في ضوء الفقه والقضاء،مصر 32لسنة220طعن رقم-5/2/5922نقض مدني 171

 .332محمد عبد العزيز ،مرجع سابق ص 172

 .5325سنة 32اإلسالمي،مجلة الفقه والقانون،العدد  فوزي الغالب ."مدى تأثير الظروف الطارئة على االلتزام التعاقدي في الفقه 173
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قاهرة فمن أثره استحالة تنفيـذ االلتـزام امللقـى عـىل عاتق املدين وانقضائه تبعا املعقول ،أما الثاين وهو القوة ال

 174لذلك، وال يتحمل املدين تبعة عدم تنفيذه التزامه

رغم الظرف الطارئ  التزاماته كام انه عىل املتعاقد الذي يريد االستفادة من نظرية الظروف الطارئة أن يواصل تنفيذ

الوفاء  عن التنفيذ، فإذا توقف تحول دون قاهرة قوة إىل الطارئ يتحول الظرف ومل ممكنة مادام التنفيذ يف ذاته

بهذا الظرف  عليه، وال يجديه االحتجاج يتعرض لتوقيع الجزاءات فإنه بالتزاماته استنادا إىل الظرف الطارئ

 ملا كانت :عندما قررت بأنه الفتوى والترشيع يف مرص لقسمي العمومية عليه الجمعية الطارئ. وهو ما كانت أكدت

أن نفذت الجانب األكرب  بعد توقفت عن تنفيذ العقد املربم بينها وبني وزارة الدفاع قد الزراعي الهيئة العامة لإلنتاج

يف التنفيذ حتى  أن تستمر عليها يتعني لها، إذ كان نظرية الظروف الطارئة تتخلف بالنسبة تطبيق دواعي فإن منه،

 175.املطالبة بتطبيق تلك النظرية إن توافرت رشوط إعاملهاتحتفظ بحقها يف 

 ةئالفرع الثاين: أثار نظرية الظروف الطار 

فرت الرشوط املتقدمة البيان وجب تطبيق نظرية الظروف الطارئة ،فيجـوز للقـايض تبعـا للظروف وبعد املوازنة اإذا تو 

يق د املعقـول .أي أن عـىل القايض أن يقوم بتعديل وتحقبـني مـصلحة الطـرفني أن يـرد االلتـزام املرهـق إىل الحـ

التـوازن بـني التزامـات الطـرفني وتوزيـع الخـسارة بيـنهام إن أمكـن ذلك، والقايض عندما يقوم بهذا التعديل ال 

املـدين  بيزيل كل الخسارة التي تلحق املـدين وإمنـا يقـوم بهـذا التعديل للحد من هذه الخسارة الفادحة التي تصي

بقـرصها عـىل الحـد املعقـول .وتحقيـق هذا التوازن يرتك تقديره لسلطة القايض التقديرية ،فقد يقوم بإنقاص التزام 

 املـدين أو زيـادة االلتـزام املقابل وفقا للظروف .

ـذ، فال يجوز له أن فيوإذا أجيز للقايض أن يزيد أو ينقص يف االلتزامات، أو يوقف العقد، أو مينح املدين أجـال للتن

يحكم بفسخ العقد بناء عىل طلـب املـدين، ألن نظريـة الظـروف الطارئـة تهـدف إىل إعادة التوازن بني املتعاقدين 

وتوزيع الخسارة عليهام، أما يف فسخ العقد بناء عىل طلـب املـدين، فإن الدائن هو الذي يتحمل الخسارة كلها 

ن أن يطلـب فـسخ العقـد دون تعويض، ويف ذلك تخفيف ملوقف املدين بإعفائه من وحـده، وبـالعكس يجـوز للـدائ

تنفيذ االلتزام املرهق. ويالحظ أخريا أن قاعدة جواز تعديل العقد إذا طـرأت ظـروف اسـتثنائية عامـة تعـد قاعـدة 

 طا مينع القايضني العقد رش ولذلك ال يجوز للمتعاقدين االتفاق عىل استبعادها مقدما بتضم متصلة بالنظام العام

 .176( من قانون املعامالت املدنية رصاحة١٥١وهذا ما نصت عليه املادة ) من استعامل سلطة التعديل،

                                                           
د.ياسر باسم ذنون،رؤى خليل ابراهيم"نظرية الظروف الطارئة و أثرها على األحكام القضائية : دراسة تحليلية مقارنة"،مجلة جامعة  174

 ،3053يناير22،العدد32االمارات/السنة

اتها في الكويت مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية  مؤلف علي مفهوم الظرف الطارئ في نظرية الظروف الطارئة وتطبيق  175

 الظفيري 

 .335-359د.محمد محيي الدين،مرجع سابق،ص 176
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من قانون املعامالت املدنيه من التطبيق  028وأخريا ننوه اىل عدم جواز االتفاق عىل استثناء تطبيق نص املاده    

 177معامالت مدنيه. 028التفاق عىل مخالفة نص املاده بني املتعاقدين لنص املرشع ببطالن ا

 املبحث الثاين

 األثار القانونية املرتتبة عن القرارات الصادرة عن اللجنة املشكلة ملتابعه الفريوس يف من سلطنة عامن واالردن

 الصعيد الدويل عىلكام قلنا سابقا كان النتشار وباء فريوس كورونا يف اآلونة األخرية تداعيات وأثار غري مسبوقة  

واملحيل. حيث سارعت كافة الحكومات باتخاذ إجراءات احرتازية ملواجهة تفيش هذا الوباء ومنها حكومة سلطنة 

عامن، وكانت تلك التدابري عبارة عن تدابري استباقية للحد من انتشار الوباء فقامت بإصدار قرارات بتقليل املوظفني 

، وكذا غلق بعض األنشطة الخاصة وصوال إىل %71ات العامة ايل ما نسبته بجميع الوزارات والهيئات واملؤسس

فرض الحظر الجزيئ لبعض محافظات البالد، فضال عن تقييد حركة الطريان املدين بينها وبني الدول األخرى 

. مام نتج هعالوة عىل وقف وسائل املواصالت العامة وسيارات األجرة وذلك توخيا ملنع انتشار الوباء والسيطرة علي

عن كل هذه اإلجراءات وتلك االحتياطات القامئة حالة واقعية متثلت يف التأثري عىل االقتصاد العامين بل وإصابة 

مفاصل االقتصاد العامين بشلل شبه كامل، وهو األمر الذي فرض رضورة بحث أثرها عىل االلتزامات العقدية 

ي اتخذت للحد من تفشيه بني الناس. وهنا يثور التساؤل أهم تساؤل القامئة إزاء انتشار هذا الوباء واإلجراءات الت

دار عند القانونني عام إذا كانت هذه الجائحة القامئة تندرج تحت مسمى القوة القاهرة التي تؤدي إىل استحالة 

 تنفيذ االلتزامات العقدية استحالة مطلقة، أم هي حالة خاضعة ألحكام نظرية الظروف االستثنائية؟

جابة عىل هذا التساؤل ينبغي البدء باإلقرار أوال أن اآلثار القانونية الحاصلة عن هذه األزمة ليست متساوية ولإل 

وإمنا تختلف باختالف طبيعة االلتزام ذاته. ذلك أنه ليس كل التزام عقدي يتأثر بهذه األزمة بذات الدرجة كغريه 

لة خر ممكن ولكن أدائه مرهق يف حني أنه هناك التزامات قابمن باقي االلتزامات. فهناك التزام يستحيل تنفيذه وآ 

للتنفيذ بحالتها ودون صعوبات تذكر يف الوفاء بها أو دون ارهاق يصيب املدين من جراء تنفيذها كام هو الحال يف 

بعض عقود الربمجيات التي يكون محلها برامج وسلع إلكرتونية ومنتجات غري مادية يسهل تصنيعها وتوريدها 

نتشار هذا أن الحالة الراهنة بسبب ا-حسبام نرى -تركيبها عن بعد وعرب اإلنرتنت. ومن هذا املنطلق نبادر بالقول و 

الوباء ال تعد حتى اآلن ونحن بصدد كتابتنا لهذا البحث حالة من حاالت القوة القاهرة التي يستحيل بسببها تنفيذ 

تقبال إىل وصف القوة القاهرة أدى إىل استحالة تنفيذها استحالة االلتزامات إال إذا ارتقت هذه الحالة الراهنة مس

 ( ١٧٢مطلقة وليس مجرد استحالة زمنية أو مؤقتة. تطبيقا ملا نص عليه قانون املعامالت املدنية املادة )

قابل له، يف العقود امللزمة للجانبني إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ االلتزام مستحيال انقىض معه االلتزام امل – ١

 وانفسخ العقد من تلقاء نفسه.

                                                           
زما  222.انظر في تفصيل ذلك واختالف االتفاق بين ما قبل التعاقد وما بعد حدوث االمر الطارئ :د.محمد محيي الدين،مرجع سابق ص 177

 بعدها.
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إذا كانت االستحالة جزئية انقىض ما يقابل الجزء الذي استحال تنفيذه، وينطبق هذا الحكم عىل االستحالة  – ٢

( ٣٣١الوقتية يف العقود املستمرة، ويف هاتني الحالتني يجوز للدائن فسخ العقد برشط إعذار املدين. ونصت املادة )

 نون ينقيض االلتزام إذا أثبت املدين أن الوفاء به أصبح مستحيال عليه لسبب أجنبي ال يد له فيه. من ذات القا

وتدل النصوص السابقة يف أساسها املشرتك أنه البد من أن يصبح تنفيذ االلتزام مستحيال لسبب أجنبي سواء     

لسبب أجنبي  تزام، بدليل أن استحالة التنفيذيف العقود امللزمة لجانب واحد أو امللزمة للجانبني حتى ينقيض االل

الذي ال يد فيه لطرف أو الطرفني هو املعيار النقضاء االلتزام عىل النحو الذي تقرره أحكام القانون املدين يف هذا 

سالفة الذكر من أنه إذا أصبح التزام أحد الطرفني مستحيال 778و 038الخصوص. ويؤكد ذلك ما نصت عليه املادة 

جنبي ال يدله فيه انقىض هذا االلتزام وانقضت معه االلتزامات املقابلة عىل الطرف اآلخر وانفسخ العقد من لسبب أ 

ويف هذا السياق فإن الحالة الراهنة لتفيش وباء كورونا املستجد وما اتخذ بشأنه من إجراءات احرتازية  تلقاء نفسه.

لتزام القاهرة الغري متوقعة التي تؤدي إىل استحالة تنفيذ االال تتصف بحالة من حاالت القوة -يف رأينا -من اللجنة 

استحالة مطلقة وبالتايل انقضاء االلتزامات، أو عىل أقل الفروض فهذا رأينا حتى اآلن تحسبا ملا قد يستجد من 

تزام الذي لمبا يؤدي إىل الوصول إىل استحالة تنفيذ اال-ال قدر الله -إجراءات أخرى تتفاقم معها الحالة الوبائية 

هناك بعض  أن-أنه نستثني من ذلك  –يكون من شأنه قد يتغري وجهة رأينا يف هذا الخصوص. نأخذ يف االعتبار 

العقود التي قد ينقيض االلتزام فيها الستحالة تنفيذها يف ظل الظروف الحارضة بسبب تعلق تنفيذ االلتزام فيها 

حول عليه بسبب االجراءات االحرتازية القامئة حالية التي ت بزمن معني ويستحيل تنفيذه يف ذلك الزمن املتفق

دون تنفيذ االلتزام يف موعده الزمني املتفق عليه. أبرز مثال عيل ذلك ممكن ان نقيسه يف هذا االستثناء الغاء 

عها ضمواعيد استجار قاعات االعراس. وتبعا ملا تقدم فإن املرجح )يف ضوء الوضع الراهن( أن الحالة الراهنة بو 

إذا طرأت ( من قانون املعامالت املدنية ١٥١الحايل تحكمها نظرية الظروف االستثنائية املنصوص عليها باملادة )

حوادث استثنائية عامة مل يكن يف الوسع توقعها وقت التعاقد وترتب عىل حدوثها أن تنفيذ االلتزام التعاقدي وإن 

 بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعا للظروف وبعد املوازنة بنيمل يصبح مستحيال صار مرهقا للمدين بحيث يهدده 

  مصلحة الطرفني أن ترد االلتزام املرهق إىل الحد املعقول، ويقع باطال كل اتفاق عىل خالف ذلك.

واملقصود بالحادث أو الظرف االستثنايئ كام ذكرنا سابقا أن يكون خارج عن املألوف أي نادر الوقوع وبعض الحوادث 

عالوة عىل أن بعض -استثنائية بطبيعتها كالحروب وانتشار األوبئة، كام يرى بعض فقهاء القانون املدين ذلك تعترب 

الحوادث بطبيعتها أمرا مألوف وال تعترب استثنائية كهطول الثلوج يف بعض البلدان األوروبية إال إذا بلغت هذه 

ون الظرف ظرفا استثنائية عاما غري ممكن توقعه وال الحوادث حد من الجسامة الغري متوقعة، كام أنه البد أن يك

يكفي أن يكون الحادث غري ممكن توقعه إذا كان ميكن تحايش وقوعه. وال يشرتط يف الظرف االستثنايئ الغري 

 أن يرتتب عليه جعل التزامات املدين مستحيلة استحالة تامة ومطلقة ألن تحقق –الوارد بالنص املشار إليه -متوقع 

ستحالة ال يشرتط إال يف حالة القوة القاهرة التي ينقيض بها االلتزام وينفسخ العقد وفقا لنصوص املواد هذه اال 

سالف ذكرها يف مستهل ما تقدم فيام يخص استحالة التنفيذ. وإمنا يكفي يف الظرف االستثنايئ أن يرتتب عليه 

 يشرتط فيه أن يصري وفاء املدين بالتزامه جعل الوفاء مرهقا للمدين ارهاق يهدده بخسارة فادحة، إال أنه ال

كام ال يكفي أن يصبح أكرث كلفة للمدين بل يجب أن تصل هذه الكلفة حد اإلرهاق الذي يصبح معه  مستحيال،
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من الظلم إجبار املدين عىل الوفاء مبا التزم به کامال يف العقد برصف النظر عن وسع ثراء املدين من عدمه. وأثر 

تعلق بالظروف االستثنائية هو رد االلتزام املرهق للمدين إىل الحد املعقول، وليس رفع اإلرهاق كله القانون فيام ي

عن املدين بأن يخفضه فقط للحد املعقول فيام يقدره قايض املوضوع يف هذا الشأن وهو ما تقتتضيه مبادئ العدالة 

 028ادة املرشع يف عجز النص املشار إليه بامليف توزيع الخسارة الغري متوقعه عىل كل من طريف العقد. كام حرص 

عىل تقرير البطالن يف كل اتفاق عىل خالف ما جاء بالنص، مام يدل عىل عدم جواز االتفاق يف العقود عىل 

مخالفة ما ورد بحكم هذا النص من خالل هذه املقدمة البسيطة سوف نتطرق ايل التعليق حول مدي تأثري جائحة 

 ل يف كل من سلطنة عامن ومملكة األردن الهاشمية وذلك من خالل مطلبني.كرونا عىل عقود العم

 املطلب االول

 التعليق عىل قرارات منشآت القطاع الخاص 

 واللجنة املشكلة ملتابعه الفريوس يف سلطنة عامن

احية القانونية نشهدت األوساط القانونية بسلطنة عامن جدال واسعا حول األثر املرتتب عىل انتشار وباء كورونا من ال

عىل عقود العمل السارية وتحديدا مدي حق صاحب العمل بأنهاء القوى العاملة يف هذا الوضع ومدى التزام أرباب 

العمل بالوفاء بأجور عامليهم يف ظل توقف العمل يف منشآتهم ألسباب متباينة تتمحور إحداها حول غلق تلك 

السلطة العامة، ومدي أحقية صاحب العمل من إلزام القوى العاملة  املنشآت وإيقاف العمل فيها بقرارات صادرة عن

 الوافدة من الخروج يف إجازات سنوية نتناولها فيام ييل: 

 الفرع األول / انهاء الخدمة 

استغلت بعض منشآت القطاع الخاص لهذه االزمة وتعمدها يف فصل موظفيها تحت ذريعة )الظروف القاهرة(، املوجودة 

امالت املدنية أو )الظروف االستثنائية(، والتي ال يجوز قانوناً وال ميكن استخدام هذه املواد يف غري محلها، ملا بقانون املع

( لسنة 72فيها من اإلرضار مبصلحة املوظفني لكون ان قانون العمل العامين الصادر باملرسوم السلطاين السامي رقم )

وقد راعى قانون العمل التوازن بني أطراف هذه العالقة، مع األخذ بعني م ينظم العالقة بني العامل وصاحب العمل. 8117

االعتبار أن العامل هو الطرف األضعف الذي له األولوية يف الحامية، وعىل األخص من الفصل التعسفي ويعترب قانون 

من قانون 7ت املاده العمل قانون حاميئ وفقا لقواعده اي هدفه حامية العامل ومراعاة مصلحة رب العمل احيانا ونص

يقع باطالً كل رشط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً عىل العمل به إال عىل انه". 8117لسنة72العمل العامين رقم 

إذا كان أكرث فائدة للعامل.كام يقع باطالً كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة عن هذا القانون إذا كان 

.ويستمر العمل بأية رشوط أفضل تكون مقررة للعامل مبوجب القوانني واللوائح والقرارات املعمول بها يف مخالفاً ألحكامه

 ".تاريخ العمل بهذا القانون

وحتى نعرف ما هو الفصل التعسفي علينا أن نعرف متى يكون إنهاء الخدمة صحيحاً، ألن خالف الصحيح يكون تعسفاً، 

، األوىل أن يكون بسبب سوء سلوك العامل ومخالفته ألنظمة املنشأة التي يعمل بها، فإنهاء الخدمة الصحيح له صورتان
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( من 41وذلك بعد قيام صاحب العمل باتباع اإلجراءات املطلوبة إلثبات سوء السلوك وتوافر حاالت الفصل الواردة باملادة )

تزام بقواعد ورشوط تطبيق هذه الجزاءات حتى قانون العمل، وكذلك الواردة يف الئحة الجزاءات الخاصة باملنشأة، واالل

يكون الفصل صحيحاً. والثانية هي وجود ظرف اقتصادي حقيقي وجدي تضطر معه املنشأة إىل فصل العامل، وفق ما نصت 

ية اقتصاد علام أن قانون العمل العامين مل يتطرق للفصل السباب-علية بعض املبادئ التي قررتها املحكمة العليا بهذا الشأن 

. فإذا مل يكن هناك سلوك مخالف من العامل ألنظمة املنشأة، أو مل يوجد ظرف اقتصادي تحققت رشوطه  -يف مواد القانون

وأوضاعه القانونية، فإن الفصل بال شك يكون تعسفياً، ويكون عىل املنشأة أن تلغي قرارها وأن تعيد العامل إىل عمله ثانية، 

 لتعسفي.أو تقوم بتعويضه عن هذا الفصل ا

وقد قامت العديد من املنشآت يف السلطنة بانهاء خدمات الكثري م العاملني العامنيني وغري العامنيني فام هي قانونية هذا    

 االنهاء؟

ال شك ان قرارات االنهاء تعترب مخالفة لقانون العمل العامين والئحتة التنفيذيه وإن كانت بعض هذه القرارات قد صدرت   

رارات الصادرة عن الهيئه العليا املشكله ملتابعة تطورات الجائحه إال انه ومن رأيي فإن قرارات اللجنه ال ترقى استنادا للق

ملستوى تعطيل نصوص القانون ومخالفتها فال ميكن الغاء القانون او تعطيل مواده اال بقانون مساو له،وبالتايل فإن قرارات 

عترب قرارت تعسفيه ويجب عىل رب العمل إعادة العامل اىل عمله او إعتبار االنهاء ت-خاصة املتعلقه بغري العامنيني-اإلنهاء

تعسفا بحق العامل، ويف ظل عدم وجود نص رصيح للتعامل مع الوضع الراهن فقد كان عىل املرشع التدخل بقانون مؤقت 

فعق فأرى بعد لقاهره وحيث مل ييضيف نصوصا جديده لقانون العمل كوقف العقد واالسباب  االقتصادية للفصل والقوه ا

 .178إمكانية تعطيل نصوصه بقرارات اللجنه العليا

 

 الفرع الثاين / تخفيض االجر 

من باب التخفيف عن نفسه وتقليل خسارته يف كلفة العملبإنقاص االجره وتخفيضها يف السوق العامين -قام ارباب العمل 

املشكله بالسلطنة والتي اصدرت قرارات سبق ونوهنا لها وقد تضمن  08دوكان ذلك بتجيه من اللجنه العليا للتعامل مع كوفي

يجوز يف ظل الظروف الحاليه لرشكات ومؤسسات القطاع الخاص املتأثره التفاوض لتخفيض أجور العاملني لديها -7القرار "

 أن يطبق هذا جر كاملةعىللفرتة ثالثة أشهر مقابل تخفيض ساعات العمل بعد استنفاذ رصيد إجازات املوظف املدفوعة اال 

                                                           
جملة من القرارات مما يتعلق بدعم  59قرار الصادر عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن كوفيدتضمن ال 178

عدم إنهاء خدمات القوى العامله العمانية" والقرارات الصادرة لدعم القطاع الخاص وفيما يتعلق بالقوى غير -5القطاع الخاصوالقوى العامله:

 حث مؤسسات وشركات القطاع الخاص المتأثرهعلى ترحيل القوى العامله غير العمانيه نهائيا"-2العمانيه:"

 www.omannews.gov.om. 

راتي واالردني في قانون العمل االما  د.يوسف احمد نوافله،الحماية الموضوعيه واالجرائيه للعامل من الفصل التعسفي،دراسة مقارنة

 وما بعدها. 392ص 3059، 2،عدد39والعماني،مجلة دراسات الشريعه والقانون/الجامعه االردنيه،المجلد

 

http://www.omannews.gov.om/
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"وقابلت اللجنه العليا هذا القرار بحزمة للتسهيل عىل العامل املخفض 8181االجراء يف حال اقتىض االمر اعتبارا من مايو

 .179أجره كتأجيل سداد قروض البنوك وفواتري الكهرباء واملياه وهي ليست محل دراستنا

للجنه ذكرت بأن من املمكن للمنشآت املتأثره اللجوء اليه ولكن لنا عليه بأن ا -مع التحفظ عليه-ويالحظ من هذا القرار  

اللجنة مل تبني ما هي القطاعاعت املتأثره والقطاعات غري املتاثره بالتايل فإن وروده بصيغته يسمح ألي -0مالحظات اهمها:

أن اللجنه اجازت ضمنا للرشكات إجبار يالحظ من القرار -8رشكة اللجوء اليه وكان عىل اللجنه تحديد القطاعات املترضره.

العامل عىل أخذ كافة إجازاته وهو أمر يتناىف مع القانون حيث أن العامل له الحريه يف إختيار وقت قضاء إجازته والتمتع 

ذكرت اللجنه يف القرار ان ألصحاب الرشكات التفاوض مع العامل وهنا يكمن الخطر فام عي إرادة العامل يف ظل -7بها.

القرارات بالتفاوض وهل هناك إراده حقيقية للعامل يف التفاوض وإبداء موقفه باالرفض؟؟ كلنا يعلم أن القانون وضع  هذه

 لحامية العامل يف الوضع الطبيعي فكيف سيتمكن العامل من التفاوض يف ظل الوضع الراهن.

رشط ره، أنه يجـوز ذلـك باالتفاق بينهام بفموقف الفقه من هذه املسألة وإن مل أقف عىل نص يفهم يف ضوء ما سبق ذك  

الرىض من العامل، وال يحق لصاحب العمل أن يجربه؛ ألن األجرة بعد استحقاقها أصبحت دينا يف ذمة رب العمل، يجب 

عليـه الوفاء به؛ إال إذا أسقط عنه العامل جزءا منها برىض نفس لكون االلتزامات بني العامل وصاحب العمل ملزمة لطرفني 

مبوجب عقد العمل؛ فال يفسخ العقد، وال تعدل بنوده حذفا أو إضـافة إال برضاهام وبطبيعة الحال قانون العمل بشكل عام 

يف كل الترشيعات هو قانون حاميئ جاء لحامية الطرف الضعيف يف هذه العالقة وهو العامل ومل يتحدث القانون عن 

ن االشكال وإن كانت تحدثت عن الية االستقطاع من االجر وفق املادة إمكانية تخفيض األجور للقوى العاملة بأي شكل م

من ذات القانون اال ان الظروف االستثنائية مل تكن منها. فنحن نرى بأن قرار اللجنة من إعطاء الضوء األخرض للرشكات  28

عمل هو إجراء تقليل ساعات ال املتأثرة من هذه الجائحة بشكل مبارش بعمل مفاوضات مع القوى العاملة لتخفيض االجور مع

بـني مـصلحة  وبعد املوازنةالعمل لكون اللجنة اعتربت الجائحة هي ظرف استثنايئ أرهقت صاحب  من وجه نظرنا جائز قانونا

نة كون اللجل اال انه يفتقر وفق رأينا الخاص ايل السند الترشيعيالطـرفني أرادت أن ترد االلتـزام املرهـق إىل الحـد املعقـول 

املكلفة ملتابعة الفريوس ليس لها السلطة الترشيعية وقانون العمل العامين مل يتطرق يف مواده للظروف الطارئة واالقتصادية 

. أما قيام مجموعة من الرشكات بالقطاع الخاص من تخفيض األجور دون الرجوع 180فقرار اللجنة يعترب ترصف غري قانوين

يستوجب عىل املعنني الوقوف عليها  28و  من قانون العمل العامين7ة رصيحة لنص املادةايل العامل هو يعترب مخالفة قانوني

 واتخاذ االزم.

 الفرع الثالث /الخروج يف االجازات السنوية 

                                                           
 . www.omannews.gov.omقرارات اللجنة العليا بشأن العماله ودعم شركات القطاع الخاص 179

م به العامل عن حقوقه"يقع باطاًل كل شرط يخالف أحكام هذا من قانون العمل العماني على بطالن كل تنازل او غبراء يقو 2تنص المادة  180

ة عن هذا القانون ولو كان سابقًا على العمل به إال إذا كان أكثر فائدة للعامل.كما يقع باطاًل كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئ

 القانون إذا كان مخالفًا ألحكامه."

 وما بعدها. 22،ص3050رات الحلبي الحقوقيه،الطبعه االولىد.محمدحسين منصور،قانون العمل،منشو
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من قانون العمل العامين )للعامل الحق يف إجازة سنوية بأجر شامل ال تقل عن ثالثني يوما ويتمتع العامل  20تنص املادة 

سب مقتضيات مصلحة العمل وال يجوز له القيام باإلجازة االعتيادية قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ التحاقه باإلجازة ح

بالعمل لدي صاحب العمل( تبدو إن أهمية االجازة السنوية يف األصل يف انها وسيلة لتجديد نشاط العامل واستعادة قواهم 

م ر الذي ينعكس إيجابيا يف اإلنتاجية وهو حق اصيل له اال ان مسألة تنظياملادية واملعنوية ومن ثم االقبال عيل العمل االم

تلك االجازات تقع عيل عاتق صاحب العمل لكونه هو االقدر مبعرفة مصلحة العمل وفق ما اشارت اليها نص املادة املذكورة 

امل وصاحب العمل  ق بني كل العسابقا والتي توضح بأنها سلطة رسمها املرشع  لصاحب العمل وليست سلطة مرتوكة لالتفا

و نرضب مثال عيل ذلك إن بعض املدارس الخاصة تعطي االجازات السنوية للعاملني لديها وفق  فرتات معينة  مرتبطة 

لصالح العمل وهي عند خروج الطالب يف إجازات نهاية العام الدرايس  لذلك نري ان قرار  الرشكات من إخراج بعض من 

السنوية يف هذه الظروف حو حق اصيل وتنظيم إداري اعطي لها الحق املرشع يف ذلك وحامية للعامل  العامل من إجازاتهم

يف نفس الوقت من استقطاع أجره يف ظل هذه الظروف وال يعترب مخالفة قانونية وال يحق للقوى العاملة ان تطالب 

 بتعويض.

 الفرع الرابع / العمل عن بعد 

ملوظف غري مضطر يكون فيه ا للعمل عرب اإلنرتنت، هو تنظيم العمل عرب املنزل أو بالعمل لكيعرف العمل عن بعد املعروف كذ 

ويف ظل ظروف أزمة الفريوس اضطرت بعض من الرشكات ان تلزم موظفيها  .العمل، كاملباين املكتبية أو املتاجر للتنقل ملركز

هدف التباعد لفريوس من تقليل نسبة العامل يف الرشكات ببالعمل عن وذلك بعد صدور قرار اللجنة العليا ملتابعة مستجدات ا

االجتامعي وهنا ظهرت إشكالية تحديد أهم نقطه يف العمل عن بعد وهي كيفية تحديد ساعات العمل عن بعد وبالرجوع 

ه العامل في انها الوقت الذي يكونايل نص املادة االويل من قانون العمل العامين وتعريفة لساعات العمل التي نصت عىل 

ه . املرشع العامين كيّف ساعات العمل تكيفيا قانونيا دقيقا من وجتحت ترصف صاحب العمل وال تدخل فيه فرتات الراحة

نظرنا ومل يحدد ساعات العمل مكانيا وال زمانيا بل حددها وفق معيار واسع من املمكن استخدامه قياسا بالعمل عن بعد من 

الوقت  . أي انيف الساعات التي يكون بها العامل تحت ترصف وإدارة صاحب العمل خالل تحديد ساعات العمل عن بعد

 الذي يكون فيه العامل يعمل عن بعد وهو تحت إدارة صاحب العمل وتنظيمه تحسب من ضمن ساعات العمل املقرر علية.

 الفرع الخامس / الخروج يف إجازة بدون أجر

ة العليا ملتابعة مستجدات الفريوس يف بياناتها اال ان بعض من الرشكات قامت االجازة بدون أجر هو إجراء مل تطرحه اللجن

بإلزام عاملها بأخذ إجازات بدون راتب وبالرجوع ايل قانون العمل العامين تبني لنا بأن املرشع مل يتحدث عن هذا النوع من 

وصاحب العمل عىل االجازة من دون راتب االجازات اال انه من وجه نظرنا الخاص إذا ما وجد اتفاق بني كل من العامل 

دفعا للرضر الذي قد يقع علية صاحب العمل  وخوفا من فقدان العامل لوظيفيته يف املستقبل يف حال ما أعلنت الرشكة 

إفالسها بسبب هذه الظروف فرني بأنه اتفاق صحيح غري مخالف للنظام العام وقدنظمة املرشع املرصي يف قانون العمل 

 . 181لتي أجازت وقف العمل جزئيا او كليا مثل وقف العقد بسبب تجنيد العامل او والدة املرأه الحامل وغريهااملرصي وا

                                                           
 وما بعدها 393.لمزيد من التفاصيل:د.عبد الحكيم فودة،رجع سابق،ص 181



                                                                                                                                                                                                                                                      

25 

  9292غشت  92العدد 

أخريا فإننا كنا نتمنى من املرشع العامين أن يتدارك النقص الترشيعي املوجود يف نصص قانون العمل بإصدار تعديالت   

ظروف ظرية وقف العقد املأخوذ بها يف الرشيع املرصي أو نظرية المؤقته بقانون العمل الحايل بحيث تضاف اىل النصوص ن

االقتصادية أو الحق بالحصول عىل إجازة بدون راتب وذلك من أجل تغطية الوضع القائم بصورة ترشيعيه صحيحه ال أن 

 يتم إصدار قرارات تخالف القانون املعمول به من قبل اللجنة العليا.

ثار العقد لفرتة محددهعىل ان يستانفالعقد جميع آثاره بعد زوال السبب العارض الذي استلزم وف عقد العمل يعني "تعليق آ   

وجودمانع يحول دون تنفيذ العقد كام يف حالة القوه القاهره أو -0وقف"،ويشرتط الفقه لوقف العقد رشوط نبينها عجاال:

اال تكون مدة التنفيذ عنرصا اساسيا يف -7انفسخ العقد ان يكون املانع مؤقتا وليس دامئا فإذا كان دامئا -الحادث املفاجئ.

 .182العقد كام لو كان العقدد محدد املدة فهنا االستحالة تؤدي اىل انفساخ العقد وليس وقفه

 

 املطلب الثاين

 باململكة األردنية الهاشمية 2التعليق عيل أمر الدفاع 

والذي تضمن سلسلة من القرارات االقتصادية الهامة  8181نيسان  9الذي أصدره رئيس الوزراء بتاريخ  2أثار أمر الدفاع رقم 

واملتعلقة بأصحاب العمل ورشكات القطاع الخاص والعاملني فيها، العديد من التساؤالت بعد ورود نصوص غري مفهومة 

ادي يف ظل األزمة صومبهمة وبحاجة إىل توضيح أكرث، والذي جاء ما أجل تقليل اآلثار السلبية املرتتبة عىل الصعيد االقت

الحالية، ومن هذا املنطلق التمسنا رضورة إيجاد رشح تفصييل عن القرارات املتضمنة يف أمر الدفاع وتوضيحها لكل من 

 أصحاب العمل والعامل وهي كتايل:

  2  الفرع األول / املادة االويل من امر الدفاع رقم

 : 0888( لسنة 07فاع رقم )الصادر مبقتىض قانون الد 8181( لسنة 2أمر دفاع رقم )

"حيث إن الهدف األسايس من حظر التجّول هو حامية حياة األردنيني وصحتهم، ولبذل ما ميكن من جهود للقيام 

باإلجراءات الالزمة لتقليل اآلثار االقتصادية السلبية عىل املشغلني ورشكات القطاع الخاص والعاملني فيها، ولغايات 

ة عافيته بعد انتهاء األزمة الحالية، مع دراسة إمكانية التدرج يف فتح وتشغيل القطاعات متكني االقتصاد من استعاد

 االقتصادية وفق ضوابط السالمة والصحة العامة واألولويات الوطنية، أقرر إصدار أمر الدفاع التايل :

ة لقانون العمل أجورهم يستحق جميع العاملني يف مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص أو أي جهة أخرى خاضع -أوال: أ 

، عىل أن ال يستحق أي من العاملني يف القطاعات املستثناة من 8181/ 7/ 70ولغاية  8181/ 7/ 09املعتادة عن الفرتة من 

                                                           
 د.فاطمة الرزاز،شرح قانون العمل الجديد،دار النهضه العربيه/القاهره،3003ص235 وما بعدها.د.محمدحسين منصور،قانون 182

وما بعدها. 290،ص3050الطبعه االولىالعمل،منشورات الحلبي الحقوقيه،  
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قرار مجلس الوزراء بالتعطيل أجراً إضافياً عن عملهم خالل تلك الفرتة، إال إذا تم تكليفهم بعمل إضايف وفقاً ألحكام 

 .0882( لسنة 9قانون العمل رقم ) ( من28املادة )

 0882( لسنة 9( من قانون العمل رقم )28لغايات إعامل الفقرة )أ( من هذا البند، يوقف العمل بالفقرة )ب( من املادة ) -ب 

 فيام يتعلق باألحكام القانونية املتعلقة بالعمل أيام العطل الرسمية فقط.

ملنشآت املستثناة من القطاع الخاص أو من أي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل تحدد القطاعات أو املؤسسات أو ا -ثانيا: أ 

من قرار التعطيل والتي سيرصح لها بالعمل بعد الحصول عىل موافقة من وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل 

 والصحة والوزير املختص مجتمعني.

راء العمل و الصناعة و التجارة والتموين والصحة بتحديد أسس لغايات إعامل الفقرة )أ( من هذا البند يفوض وز  –ب 

آليات العمل  لتسهيل -وإجراءات ورشوط الحصول عىل املوافقة مبوجب تعليامت تصدر عنهم مجتمعني لهذه الغاية. ثالثا:

ادية ص"عن بعد" بشكل كيل أو جزيئ ومتكني القطاعات االقتصادية يف هذه الظروف من القيام بنشاطاتها االقت

ملؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة أخرى خاضعة مامرسة أعاملها "عن بعد"  -أ -واستمرارها باإلنتاج أقرر ما ييل:

 بشكل كيل أو جزيئ.

وذلك لغايات تنفيذ  8103( لسنة 88( من نظام العمل املرن رقم )08( و)01( و)9( و)2( و)7يوقف العمل بأحكام املواد ) -ب 

 ن هذا البند.الفقرة )أ( م

يفوض وزير العمل باتخاذ اإلجراءات والتدابري الالزمة لتنظيم العمل املرن "عن بعد" مبوجب تعليامت يصدرها لهذه  -ج 

 الغاية.

تحدد أجور العاملني يف مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص ويف أي جهة أخرى  8181/ 4/ 0اعتباراً من تاريخ  -رابعا:

يستحق العاملون الذين يؤدون أعاملهم يف مكان العمل أجورهم كاملة، عىل أنه يجوز  -يل:أ خاضعة لقانون العمل كام ي

من أجر العامل املعتاد، وأن ال  %71االتفاق بإرادة العامل الحرة عىل تخفيض أجره، عىل أن ال يتجاوز مقدار التخفيض 

 العليا للمنشأة. يتم اللجوء لهذا الخيار إال إذا كان التخفيض شامالً لرواتب اإلدارة

يستحق العاملون الذين يقومون بأداء أعاملهم "عن بعد" بشكل كيل يف املؤسسات واملنشآت املرصح لها بالعمل أو  -ب 

تلك املشمولة بقرار التعطيل أو غري املرصح لها بالعمل كامل أجورهم، وكام يستحق العاملون "عن بعد" بشكل جزيئ يف 

ها أو تلك املشمولة بقرار التعطيل وغري املرصح لها بالعمل أجورهم حسب ساعات العمل املؤسسات واملنشآت املرصح ل

الفعلية، ومبا ال يقل عن الحد األدىن املحدد ألجر الساعة الواحدة، أو وفق األجر املنصوص عليه يف الفقرة )هـ( من هذا 

 البند أيهام أعىل.

ا و)ب( من هذا البند والذين يكلفون بعمل إضايف أجراً إضافياً وفقيستحق العاملون املنصوص عليهم بالفقرتني )أ(  -ج 

 فقط. 0882( لسنة 9( من قانون العمل رقم )28ألحكام الفقرة )أ( من املادة )
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( 9( من قانون العمل رقم )28لغايات إعامل الفقرتني )أ( و )ب( من هذا البند يوقف العمل بالفقرة )ب( من املادة ) -د

  يتعلق باألحكام القانونية املتعلقة بالعمل أيام العطل الرسمية فقط.فيام 0882لسنة 

لصاحب العمل يف املؤسسات واملنشآت املرصح لها بالعمل بصورة جزئية بالنسبة للعاملني غري املكلفني بعمل أو تلك  -هـ 

من قيمة  %21دفع ما ال يقل عن املشمولة بقرار التعطيل ومل يرصح لها بالعمل، التقدم بطلب لوزير العمل للسامح له ب

 األجر املعتاد لهؤالء العامل عىل أن ال يقل ما يتقاضاه العامل من األجر عن الحد األدىن لألجور.

من قيمة األجر األصيل  %21تحدد األسس والرشوط التي يتم مبوجبها السامح ألصحاب العمل بدفع ما ال يقل عن  -و

 هذه الغاية.مبوجب تعليامت يصدرها وزير العمل ل

 لغايات تنفيذ الفقرتني )هـ( و)و( من هذا البند. 0882( لسنة 9( من قانون العمل رقم )21يوقف العمل بنص املادة ) -ح 

لصاحب العمل غري القادر عىل دفع األجور عىل النحو الوارد يف البند "رابعاً" أعاله يف مؤسسات ومنشآت القطاع  -خامسا:

ة لقانون العمل واملرصح لها بالعمل، أو من تلك املشمولة بقرار التعطيل وغري مرصح لها الخاص وأي جهة أخرى خاضع

بالعمل، التقدم بطلب للجنة مشرتكة يشكلها كل من وزيري الصناعة والتجارة والتموين والعمل إليقاف العمل يف 

عد ال يتخذ أي إجراء بهذا الشأن إال بمؤسسته أو منشأته كلياً، ووقف عقود العمل لجميع العامل. وعىل صاحب العمل أن 

الحصول عىل موافقة تلك اللجنة، وعىل أن يرفق بالطلب كشفاً يبني أسامء العامل وطبيعة وشكل عقد كل منهم ومدته 

وأوقات الدوام ومقدار أجره وفق ما هو مسجل يف املؤسسة العاّمة للضامن االجتامعي، ويرتتب عىل صدور القرار باملوافقة 

 -إليقاف ما ييل:عىل ا

 ال يجوز لصاحب العمل الذي أوقف العمل مبنشأته بصورة كلية مزاولة أي عمل أو أي نشاط خالل فرتة اإليقاف. -أ

أال تنقطع العالقة التعاقدية بني صاحب العمل والعامل خالل فرتة اإليقاف، وال يلزم صاحب العمل بدفع أجر العامل  -ب

 خالل هذه الفرتة.

 فرتة وقف العمل من مدة عقد العمل.ال تحتسب  -ج

 تبقى جميع االلتزامات املالية والتعاقدية املرتتبة عىل صاحب العمل قامئة خالل فرتة اإليقاف باستثناء أجور العاملني. -د

ال يستفيد صاحب العمل يف مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة خاضعة لقانون العمل من املرصح لها بالعمل  -هـ

 برامج للحامية االقتصادية للقطاع الخاص من تاريخ اإليقاف . من أي

 يتم وضع إشارة منع الترّصف عىل األموال املنقولة وغري املنقولة العائدة للمنشأة خالل فرتة اإليقاف بقرار من اللجنة. -و

 

 مؤسسات ومنشآت القطاع مع مراعاة ما ورد بالفقرة )هـ( من البند خامساً أعاله، يحّق لصاحب العمل يف -أ -سادسا:

الخاص وأي جهة خاضعة لقانون العمل واملشمولة بقرار التعطيل وغري املرصح لها بالعمل، االستفادة من برامج الحامية 

 االقتصادية وفق الرشوط املقررة لكل منها.
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ل بقانون بداية العم تعمل الحكومة عىل منح حوافز تشجيعية ألصحاب العمل امللتزمني بدفع أجور العامل كاملة من-ب

 الدفاع وحتى انتهاء العمل به باإلضافة الستفادتهم من برامج الحامية االقتصادية وفق الرشوط املقررة لكل منها.

تسعى الحكومة وعىل ضوء إمكاناتها بتقديم الدعم الالزم لتأمني احتياجات الحياة األساسيّة لعامل املياومة  -سابعا:

كني يف الضامن االجتامعي رشيطة اشرتاكهم بالضامن االجتامعي وفق آلية يتم تحديدها األردنيني من غري املشرت 

 الحقاً.

ال يجوز لصاحب العمل مامرسة ضغوط عىل العامل إلجباره عىل االستقالة أو القيام بإنهاء خدماته أو فصله عن  -أ -ثامنا: 

( 9( من قانون العمل رقم )89لفقرات )أ، ز، ح، ط( من املادة )( وا80العمل إال وفقا ألحكام الفقرتني )ج( و )د( من املادة )

 0882لسنة 

( 89( وبنصوص الفقرات )ب، ج، د، هـ، و( من املادة )87لغايات تنفيذ الفقرة )أ( من هذا البند يوقف العمل باملادة ) -ب

 الالزمة لتطبيق الفقرة )هـ( منهاويفوض وزير العمل باتخاذ اإلجراءات والتدابري  0882( لسنة 9من قانون العمل رقم )

عىل كل صاحب عمل قام بإجبار أي عامل لديه عىل االستقالة أو أنهى خدماته أو قام بفصله عن العمل يف غري  -ج

حتى تاريخ صدور أمر  8181/ 7/ 09الحاالت املنصوص عليها يف الفقرة )أ( من هذا البند وخالل الفرتة املمتدة من تاريخ 

 بإعادتهم إىل العمل خالل أسبوع من تاريخ نرش األمر يف الجريدة الرسمية. 8181( لسنة 2الدفاع رقم )

تاسعا: يعترب كل تعهد أو اتفاق أو وثيقة يتنازل فيها العامل عن أي من حقوقه أو تؤدي إىل االنتقاص من تلك الحقوق 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة إللغائها خالل أسبوع من باطلة، وال يعتد بها قانوناً، وعىل صاحب العمل  8181/ 7/ 09منذ تاريخ 

 تاريخ نرش أمر الدفاع هذا يف الجريدة الرسمية.

تتم إعادة النظر مبا ورد يف أمر الدفاع هذا والتعليامت الصادرة مبقتضاه بشكل شهري أو كلام اقتضت املصلحة  -عارشا: أ

 ذلك مبقتىض بالغات يصدرها رئيس الوزراء لهذه الغاية.

 

تحدد أسس ورشوط استفادة صاحب العمل من كل برنامج من برامج الحامية االقتصادية من الجهة الرسمية املختصة  -ب

 مبوجب تعليامت تصدرها لهذه الغاية.

 يصدر رئيس الوزراء البالغات واألوامر الالزمة لتنفيذ ما جاء بأمر الدفاع هذا. -ج

راءات الحصول عىل املوافقة املشار إليها يف البند)ثانياً( من أمر الدفاع يعاقب كل من يخالف أيّاً من إج -حادي عرش: أ

 هذا بإغالق املنشأة املخالفة ملدة ستني يوما

يعاقب من يخالف أي حكم آخر من أحكام أمر الدفاع هذا والبالغات الصادرة عن رئيس الوزراء أو الوزراء املكلفني  -ب

 ث سنوات، وبالغرامة ثالثة آالف دينارمبقتضاه بالحبس من ثالثة أشهر إىل ثال 
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ال تحول العقوبات املنصوص عليها يف أمر الدفاع هذا دون حق العامل باملطالبة بحقوقه العاملية وفقاً ألحكام قانون  -ج

 ".0882( لسنة 9العمل رقم )

لخاص او أي جهة اخرى اعاله بأنه يستحق كافة العاملني يف مؤسسات ومنشآت القطاع ا 2يالحظ من امر الدفاع رقم  

، عىل ان ال يستحق أي من العاملني يف 70/7/8181ولغاية  09/7/8181خاضعة لقانون العمل أجورهم املعتادة عن الفرتة من 

القطاعات املستثناة من قرار مجلس الوزراء بالتعطيل أجرا اضافيا عن عملهم خالل تلك الفرتة، إال إذا تم تكليفهم بعمل 

 .0882( لسنة 9( من قانون العمل رقم )28ام املادة )اضايف وفقا ألحك

، يستحق العامل يف أي من 2: فإنه وبحسب البند األول من قانون الدفاع رقم 70/7/8181ولغاية  09/7/8181للفرتة من 

غاية ول 09/7/8181مؤسسات ومنشآت يف القطاع الخاص أو أي جهة أخرى خاضعة للضامن االجتامعي أجره كامالً من تاريخ 

، سواء كانت هذه املؤسسات من القطاعات املستثناة من قرار مجلس الوزراء بالتعطيل أو غري املستثناة.  فيام 70/7/8181

يتعلق بالقطاعات املستثناة من قرار مجلس الوزراء بالتعطيل فال يستحق العامل فيها أي أجر إضايف مقابل عمله يف هذه 

ايف مبا يفوق ساعات العمل اليومية او األسبوعية عىل أن يتقاىض عن كل ساعة عمل الفرتة إال إذا تم تكليفه بعمل إض

من اجره املعتاد. وهذا هو األصل الطبيعي ومتاشيا مع ما نهجت علية أغلب جول العامل  %082إضافية أجراً ال يقل عن 

عمل فرتض من منشآت القطاع الخاص الاملترضرة من هذه الجائحة وتطبيقا لقواعد قانون العمل األردين الذي كان من امل

به لكون أن الجائحة مل مير علية اال شهر واحد فقط فليس من املنطق ما قامت به بعض املنشآت من اقتطاع جزء كبري من 

رواتب العامل وكذلك ما قامت به مجموعة منها بأنهاء خدمات موظفيها أما القرار االخر فيام يتعلق عدم استحقاق العامل 

ضايف فهذا القرار جاء مبهم وغري الواضح املقصود منه وما هو الهدف من وجوده يف أمر الدفاع الن أمر الدفاع مل يأيت أجر إ 

 بجديد  هذه تساؤالت وردت لدي الكثري  يجب علينا توضيحها من خالل التايل :

ل التي كانت منشأته التي يعمل عليها م عطلة رسمية يحق العام 70/7/8181ولغاية  09/7/8181أمر الدفاع اعترب الفرتة من 

واقع بها تعطيل العمل ويستحق أجرة كامال اما املقصود بالقطاعات املستثناة من قرار مجلس الوزراء بالتعطيل مثل 

املستشفيات الخاصة اعفي صاحب العمل من االجر إضايف فال يعترب ذلك عمالً إضافياً وإمنا يستحق األجر الطبيعي لتلك 

هذا يعترب نوعا ما غري منصف فكان من االجدر من مجلس الوزراء ان يلمح من إمكانية استحقاق تلك الفئة عند الفرتة و 

 نهاية االزمة إجازة تعويضية وذلك من باب االنصاف والعدالة والتكريم. 

إنهاء الخدمات   يتعلقوإن عىل كل منشأة قامت بإنهاء خدمات عاملة خالل تك الفرتة مخالفا ملا نص علية قانون العمل فيام

مع دفع االجر عن االيام التي تم خاللها االستغناء عن  8/4/8181وجب إعادة العامل إىل عمله خالل أسبوع اعتبارا من 

وقبل صدور أمر الدفاع رقم  8181/7/09خدمات العامل، ولكن يثار تساؤل هنا وهو اذا انتهى عقد عمل العامل يف الفرتة من 

لعمل بإعادة العامل مبوجب أمر الدفاع؟ يعترب صاحب العمل غري ملزم بإعادة العامل الذي انتهى عقده هل يلزم صاحب ا2

محدود املدة خالل الفرتة أو كان خاللها يف فرتة التجربة برشط توافر الرشوط املطلوبة ألنهاء الخدمة من خالل االخطار 

يف إنهاء خدماته. ويكون ملزم بإعادة العامل صاحب العقد غري وفق ما نص علية القانون واال اعترب صاحب العمل متعسفا 

 محدد املدة.
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 - :وما بعد0/4/8181الفرع الثاين: فرتة العمل من تاريخ 

 - :فهنا يجب التفرقة بني نوعني من العمل

عات العمل ساالعمل بدوام كيل القطاعات املرصح لها بالعمل: أي أن املوظف الذي يعمل عملة بالشكل املعتاد وبذات   

( ساعات يستحق األجر الطبيعي له دون أية خصومات. ولكن يجوز للعامل أو صاحب العمل 9املحددة يف قانون العمل )

( من راتب العامل من تاريخ %71باالتفاق فيام بينهم وبإرادة العامل املنفردة أن يتم الخصم من األجر مبقدار ال يتجاوز )

( 2ر بوقف ذلك وبرشط أن ال يقل عن الحد األدىن من األجور , وحيث أن أمر الدفاع رقم )إىل أن يتم إصدار قرا0/4/8181

ومن وجهة نظري الشخصية جاء هذا  . مل يشرتط موافقة وزارة العمل وإمنا ترك االختيار للعامل وصاحب العمل8181لسنة 

ة من جور مبارشة ألننا ما زلنا يف املراحل األوليالقرار مترسعا نوعا ما فكان من األفضل من مجلس الوزراء عدم املساس باأل 

االزمة وكان من االجدر ان يتجه أمر الدفاع ايل البحث يف الية استنفاذ االجازات السنوية واالجازات األخرى املستحقة 

صية مل يراعي من وجه نظري الشخ %71للعامل قبل ذلك. وعند الرجوع ألمر الدفاع فيام يتعلق بتخفيض االجر بنسبة 

وقروض اخري  % 41االستقطاعات األخرى املفروضة عيل العامل فلنتصور عامل توجد علية قروض بنكية تصل لنسبة 

فهل ما تبقي للعامل يكفي لعيل به أرسته وقضاء حاجاتها الرضورية وليست الكاملية وكان من  % 02للمنشأة تصل ملا نسبته 

ة تخفيض األجور أن يتحدث وبشكل حازم عن توقيف وتجميد كل االجدر من املجلس الوزراء عند حديثة عن مسال

االستقطاعات املرتتبة عيل العامل يف تلك الفرتة كام ان ترك امر تخفيض الرواتب غري مفهوم فهو يف بداية االمر ترك  

عمل والعامل ن  صاحب الالخيار باإلرادة املنفردة  للموافقة من قبل العامل  دون غرية ويف الفقرة األخرية ترك االمر لكل م

 وهنا اري من وجه نظري الشخصية بأن امر الدفاع كان تائه ومتخوفا  ومرتبكا من أصدرا  هذا القرار.

 -الفرع الثالث العمل بدوام جزيئ القطاعات الغري مستثناة: 

ازال ء من العامل مأن بعض أصحاب العمل ممن يكون لديهم أعداد كبرية من العامل يتم انقسام العامل إىل قسمني جز 

فأن الجزء األول من العامل  .مستمر بالعمل بالشكل املعتاد والجزء األخر من العامل يكون العامل يف حالة اإلجازة

املستمرين بالعمل يستحق العامل كافة األجر دون خصومات، ولكن يجوز للعامل أو صاحب العمل باالتفاق فيام بينهم 

 .( من راتب العامل، ودون موافقة وزارة العمل%71تم الخصم من األجر مبقدار ال يتجاوز )وبإرادة العامل املنفردة أن ي

*وعند النظر للحالة الثالثة التي متثل دوام العاملني بشكل جزيئ عن بعد  القطاعات الغري مستثناه نظراً ألن طبيعة بعض 

كنهم من أداء أعاملهم بشكل كامل عن بعد، فإن املهام التي يؤدونها تتطلب وجودهم يف موقع العمل، مام يعني عدم مت

من اجر العامل ايهام اعىل .وأري  %21دينار او عن  881عىل املنشأة دفع األجور عن ساعات العمل الفعلية مبا ال يقل عن 

ل عن بعد  مإن هذه الفئة هي الفئة التي سوف يكرث الشكاوي العاملية يف القريب العاجل  وذلك لعدة أسباب  منها الية الع

األصل انها ال تفرض اال عيل االعامل املكتبية او االعامل  الفنية املرتبطة بالحاسب االيل فقط فكيف نتصور وجود عمل 

عن بعد ال بد من وجود العامل يف موقع العمل يف آن واحد فهنا أتصور بان القرار امر الدفاع جاء مبهام وفيه نوع من 

املنشآت يف تقليص أجور عاملها مستندين لهذا القرار ويجب عيل مجلس الوزارء النظر فيه  الغموض االمر الذي قد تستغله

  . 
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*إما الجزء األخر من العامل الذي يكون العامل يف حالة اإلجازة القطاعات الغري مستثناة يستحق العامل نصف األجر 

هنا نري أن قرار أمر الدفاع كان مجحفا لحق العامل  وبرشط أال يقل عن الحد األدىن من األجور وبرشط موافقة وزارة العمل

ألنه بطبيعة الحال االجازة السنوية التي خرج عليها العامل مضطرا لتخفيف األعباء املالية للرشكة يف وقت غري مناسب له 

عد بخصم راتبه ا بالن بطبيعة الحال االجازة ال تؤخذ اال للراحة واالستجامم واسرتجاع الطاقة والرحالت والتنزه فهل يكفي

ويصل ملا يقارب النصف يف ظل هذه الظروف. وبطبيعة الحال يتم منح صاحب العمل فرتة أسبوع فقط وتخالف املنشآت 

يعاقب من يخالف أي حكم آخر من أحكام أمر  00ويطبق عليها العقوبات الواردة بأمر الدفاع وتحديدا الفقرة ب من البند 

عن رئيس الوزراء او الوزراء املكلفني مبقتضاه بالحبس حتى مدة ثالث سنوات والغرامة ثالثة  الدفاع هذا والبالغات الصادرة

 االف دينار.

وفيام يتعلق بالحالة الرابعة املرتبطة بالعاملني غري القادرين عىل العمل عن بعد نظراً ألن طبيعة أعاملهم تستلزم وجودهم 

 ارة، فإن العامل يستحق كامل اجوره، كام يستطيع صاحب العمل دفع ما اليف موقع العمل مثل العاملني يف املصانع والتج

  .دينار مبوافقة الوزارة 881من قيمة األجور رشيطة ان ال يكون االجر اقل من  %21يقل عن 

ه اذا تعذر من قانون الدفاع  منه بأن 00قانون الدفاع ذاته الذي قىض يف املادة  2وتأكيدا عىل ذلك فقد خالف أمر الدفاع رقم 

تنفيذ اي عقد او التزام بسبب مراعاة احكام هذا القانون او اي امر او تكليف او تعليامت صادرة مبقتضاه او بسبب االمتثال 

لهذه االحكام فال يعترب الشخص املرتبط بهذا العقد مخالفا لرشوطه بل يعترب العقد موقوفا اىل املدى الذي يكون فيه تنفيذ 

رب ذلك دفاعا يف اي دعوى اقيمت او تقام عىل ذلك الشخص او اي اجراءات تتخذ ضده من جراء عدم العقد متعذرا ويعت

تنفيذه للعقد او االلتزام، وهذا يعني أن املادة املذكورة قد اعتربت كافة العقود مبا فيها عقود العمل موقوفة حكام، ومام تجدر 

ن قانون الدفاع مصطلح "العقد املوقوف" ال يعني بحال ذات املعنى لهذا م 00االشارة اليه يف هذا املقام أن استخدام املادة 

( التي عرفت العقد املوقوف عىل أنه العقد املوقوف النفاذ عىل 030املصطلح الوارد يف القانون املدين االردين يف املادة )

و من ناقص االهلية يف ماله وكان االجازة اذا صدر من فضويل يف مال غريه او من مالك يف مال له تعلق به حق الغري ا

ترصفا دائرا بني النفع الرضر او من مكره او اذا نص القانون عىل ذلك، أي أن العقد املوقوف وفقا ألحكام القانون املدين هو 

يكن،  عقد نشأ صحيحا لتوافر كافة أركانه ورشوطه، لكنه معلّق النفاذ عىل اجازته ممن له اجازته، فإن مل يُجزه اعترب كأن مل

اما اذا لحقت به االجازة فينفذ العقد وترتتب آثاره من وقت انعقاده وليس من تاريخ صدور االجازة، واعتربت االجازة الالحقة 

( من القانون املدين، اي ان العقد معلقا عىل رشط واقف، أما املعنى املراد 032/0كالوكالة السابقة، وذلك استناداً لنص املادة )

( من قانون الدفاع هو استحالة تنفيذ بعض العقود بشكل مؤقت بسبب ظرف طارئ ال 00الوارد يف املادة ) للعقد املوقوف

دخل إلرادة املتعاقدين فيه، أو بعبارة أدق هو وقف العقود مؤقتا عىل نحو يؤدي اىل وقف آثارها ومفاعيلها بصورة مؤقتة لتعذر 

 امر او تكليف او تعليامت صادرة مبقتضاه او بسبب االمتثال لهذه االحكام،تنفيذها بسبب مراعاة احكام قانون الدفاع او اي 

وبالتايل فال يعترب الشخص املرتبط بهذه العقود مخالفا لرشوطها بل يعترب العقد موقوفا اىل املدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد 

غم من قدية قامئة بني طرفيه، وذلك عىل الر متعذراً، وهو ما يؤدي اىل القول بأن العقد يبقى صحيحا وتبقى العالقة الع

توقف تنفيذ االلتزامات العقدية بينهام، بسبب املانع املوقت الذي طرأ عىل عليها واملتعلقة بحالة حظر التجوال، وتطبيقا 

تا قلذلك، ويف مجال الحديث عن عقود العمل، فإن هذه العقود تبقى صحيحة ونافذة مبواجهة طرفيها، اال أنها توقفت مؤ 
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نتيجة حظر التجوال ومنع اصحاب العمل الغري مرصح لهم بفتح منشآتهم مؤقتاً تنفيذا ألوامر الدفاع الصادرة استنادا لقانون 

الدفاع والتي منعت العامل من تنفيذ التزامه املتمثل بتقديم العمل، وبالتايل أثرت عىل التزام صاحب العمل بأداء املقابل لهذا 

ن جهة أخرى فإنه ال يرد القول يف مجال الحديث عن عقود العمل بأن وقفها خالل فرتة املنع ينطوي العمل وهو األجر، وم

( وأوقفت العمل بأحكام 2( من قانون العمل، حيث جاءت الفقرة )ح( من البند رابعا من أمر الدفاع رقم )21تحت حكم املادة )

بة، خاصة وأن االبقاء عىل هذه املادة أوىل من وقفها وتعطيلها يف املادة املذكورة، وهو االمر الذي يثري االستهجان والغرا

مثل هذه الظروف، كونها تجد املدى الصحيح يف تطبيقها يف مثل هذه الظروف، فضال عن أن الوقف لهذه املادة 

احب العمل يف ( من منح الحق لص2واالستعاضة عنها مبا تضمنته الفقرتني )هـ ، و( من البند رابعا من أمر الدفاع رقم )

 املؤسسات واملنشآت املرصح لها بالعمل بصورة جزئية بالنسبة للعاملني غري املكلفني بعمل أو تلك املشمولة بقرار التعطيل ومل

ء العامل، عىل الجر املعتاد لهؤألمن قيمة ا %21يقل عن ال يرصح لها بالعمل التقدم بطلب لوزير العمل للسامح له بدفع ما 

دىن لألجور، إمنا جاء بصورة تفتقر اىل املرشوعية، باعتبار أن رئيس الجر عن الحد االضاه العامل من ايقل ما يتقاال أن 

الوزراء قد مارس وظيفة ترشيعية تخرج أصال عن نطاق صالحياته املحددة بتعطيل بعض نصوص القوانني، عندما قام 

عىل اصحاب االعامل أداء كامل اجور العاملني لديهم ( من أحكام بعد وقف العمل بها، وفرض 21بتعديل ما تضمنته املادة )

من أجور العاملني غري املكلفني بعمل لدى  %21، وألزم أصحاب االعامل بتأدية 70/7/8181ولغاية  09/7/8181عن الفرتة من 

 183املنشآت املشمولة بقرار التعطيل دون تحديد للمدة ومبا ال يقل عن الحد االدىن لألجور.

 فيام يتعلق بجواز طلب صاحب العمل إيقاف مؤسسته وفق رشوطا معينه 2أما قرار امر الدفاع رقم الفرع الرابع: 

فأري بأن القرار جاء مائال لكفة صاحب العمل دون أن يوضح مصري العامل بتلك املنشأة مع ما يتصور من القاء العبء املايل  

ور دة لذلك الغرض ورفع يد املنشأة من تحمل تكاليف األجعىل الحكومة من خالل االستقطاع من الصناديق الحكومية املع

 بعد مرور فرتة زمنية قصرية من الزمن هو قرار خاطئ حيث جاء القرار عىل النحو التايل خالل التايل: 

 الحق منح لصاحب العمل دون غرية  -0

 عدم إلزام صاحب العمل بدفع اجور العامل -8

 عاقدية املرتتبة عىل صاحب العمل باستثناء أجور العامل.استمرار نفاذ كافة االلتزامات املالية والت -7

 وضع اشارة منع الترصف عىل االموال املنقولة وغري املنقولة العائدة للمؤسسة بقرار من اللجنة -4

 عدم السامح لصاحب العمل مبزاولة اي عمل أو أي نشاط -2

 عدم انقطاع الصلة التعاقدية بني العامل وصاحب العمل -2

 االيقاف من مدة عقد العملعدم احتساب فرتة  -3

 الفرع الخامس: عامل املياومة  

                                                           
 50:20م في تمام الساعة  2/2/3030تاريخ الدخول  https://www.ammonnews.net/article/223225 مقال منشور بشبكة االنترنت  183

  3030لسنة  9امر الدفاع رقم للدكتور محمد عبد الله الظاهر بعنوان مدي مشروعية   صباحا 

https://www.ammonnews.net/article/
https://www.ammonnews.net/article/


                                                                                                                                                                                                                                                      

123 

  9292غشت  92العدد 

تسعى الحكومة وعىل ضوء امكانياتها بتقديم الدعم الالزم لتأمني احتياجات الحياة األٍساسية لعامل املياومة األردنيني 

حقاً. ال  من غري املشرتكني يف الضامن االجتامعي رشيطة اشرتاكهم بالضامن االجتامعي وفق آلية يتم تحديدها

جاء كثريا متحيز لصاحب العمل دون العامل من خالل منح الكثري من االمتيازات  2كام اري بأن قرار امر الدفاع رقم 

والدعم الحكومي دون ان يتطرق االمر ايل حامية العامل الضعيف يف تلك العالقة الذي كان ال حول له وال قوه. 

مع مراعاة ما ورد بالفقرة )ه( من البند -من امر الدفاع الذي نص أوظهر ذلك جليا من خالل نص املادة السادسة 

خامساً اعاله، يحق لصاحب العمل يف مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة خاضعة لقانون العمل واملشمولة 

 منها. لبقرار التعطيل وغري املرصح لها بالعمل، االستفادة من برامج الحامية االقتصادية وفق الرشوط املقررة لك

تعمل الحكومة عىل منح حوافز تشجيعية ألصحاب العمل امللتزمني بدفع اجور العامل كاملة من بداية -ب

العمل بقانون الدفاع وحتى انتهاء العمل به باإلضافة الستفادتهم من برامج الحامية االقتصادية وفق الرشوط املقررة 

 لكل منها.

دة السابعة عيل أن  تسعى الحكومة وعىل ضوء امكانياتها بتقديم الدعم وعند الحديث عن العامل الياممة نصت املا

الالزم لتأمني احتياجات الحياة األٍساسية رشيطة اشرتاكهم بالضامن االجتامعي الذي كان واضح من امر الدفاع 

وكان من  لدفاعبأن ال زالت الية استفادة هذه الفئة من الحامية االجتامعية مل تدرس ويخطط لها لحني صدور امر ا

 وجهة نظري الشخصية ان تنظر أوال الحكومة لتلك الفئة قبل الفئات األخرى لكون أكرث ترضرا من هذه االزمة.

 *الخامتة

الحقيقة إن هذه الظروف املستجدة، وبسببها توقف دوالب القطاع الخاص وأصبح شبة متوقف وأدى بطبيعية الحال ايل شح 

اع االقتصادية ومجال األعامل رأينا بأن قانون العمل العامين وقف شبه عاجز من تحقيق دورة اإلنتاج وبالتايل تدهور األوض

األسايس الذي أنشاء من أجلة ومن هنا أري، أنه من االجدر وبالرضورة القصوى، أن يقوم املرشع بالنظر ايل الوضع 

ك األمر كرث رصامة يلتزم بها الجميع، وعدم تر واملستجدات الجديدة الحاصلة يف سلطنة عامن ومن ثم وضع قواعد قانونية أ

لكل حالة بحالها. وهذا بالطبع، يتطلب إعادة النظر يف قانون العمل الساري وقراراته وكذلك عقود العمل املربمة بني أصحاب 

مي لحتالعمل والعامل. ونظرا ألن جميع أطراف العالقة أصبحوا يعانون من هذ االزمات وليس طرف واحد، أصبح االمر ا

أن يكون هنالك بعض التضحيات من الجميع وفق أسس مدروسة شاملة. ألنه كام قلنا سابقا يف بداية املقدمة لهذا البحث 

بأن لقد انطلقت كل نظريات وآراء االقتصادیین من أن األساس يف االقتصاد هو التوازن واالستقرار، وأن االستثناء هو 

ية املتكررة وتالحقها عامليا تعارضت مع ذلك حتى أصبحت القاعدة هي األزمات األزمات، لكن وترية األزمات االقتصاد

واملشاكل االقتصادية، وصار االستثناء هو االستقرار وسوف نقوم يف نهاية هذا البحث بتقديم مجموعة من النتائج التي 

 لقطاع الخاص.توصلنا اليا وأهم التوصيات التي نري برضورة املرشع القيام بها تحقيقا الستقرار ا
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 النتائج:

 .املرشع يف قانون العمل العامين مل يتحدث عن الظروف االستثنائية وال عن القوة القاهرة 

  ها ظروف من املمكن أن نقول علي لحني كتابة البحث هذاان الظروف التي متر عليها السلطنة والعامل بشكل عام

 ح تنفيذ االلتزام فيها مستحيال.استثنائية أرهقت صاحب العمل وليس قوة قاهرة أصب

  قانون العمل العامين مل يواكب العديد من التطورات الحاصلة يف العامل ومن اهمها توريد نصوص أدارة االزمات

 االقتصادية التي يكون لها تأثري سلبي لتنفيذ التزامات أصحاب العمل والعامل.

 ت السنوية وفق مقتيض مصلحة العمل.تبني لنا ان من حق صاحب العمل أن يقوم بتنظيم االجازا 

  االجازة بدون أجر هو إجراء غري منصوص علية يف قانون العمل العامين اال انه من املمكن االخذ به يف حالة اتفاق

 األطراف.

  املرشع العامين يف قانون العمل العامين مل يتحدث عن إنهاء الخدمة بالسبب الوضع االقتصادي وترك االمر

 املوضوع فقط.لتقدير قايض 

  ما ذكر أعاله أري من وجه نظري الشخصية بأن نجد أن أمر الدفاع املذكور جاء مخالفا ملبدأ املرشوعية، حيث

من الدستور التي حددت صالحيات رئيس الوزراء بتعطيل بعض  084انطوى عىل مخالفة رصيحة لنص املادة 

الحية الترشيع أو وضع قواعد قانونية ناظمة نصوص القوانني من خالل اوامر الدفاع، دون أن متتد اىل ص

للعالقات املختلفة ومن ضمنها عالقات العمل من حيث تحديد اجور ورواتب العاملني بناء عىل استمرار العمل او 

توقفه بصورة جزئية او كلية، حيث تعترب هذه الحالة ثغرة قانونية واضحة قد يقع عليها  قضايا سوف تنهال  عيل 

اعطي للمترضرين حق املطالبة بالتعويض.  وكذلك وفق نص املادة  08ا بان امر الدفاع رقم الحكومة خصوص

األخرية من أمر الدفاع رقم )ال تحول العقوبات املنصوص عليها يف امر الدفاع هذا دون حق العامل باملطالبة 

سوف نري يف القريب العاجل .( االمر الذي  0882( لسنة. 9بحقوقه العاملية وفقاً ألحكام قانون العمل رقم )

 قضايا عاملية فيام يتعلق بهذا الخصوص.

  أمر الدفاع لن يريض أي طرف بشكل كامل واال جاء ذلك عىل حساب الطرف اآلخر وبشكل عميق لذا امر الدفاع

 جاء ليقول مطلوب من الجميع ان يضحي ويتنازل.

 اءه، فإذا مل تدعمه فلن يوجد عمل، وان هذا هو أمر الدفاع جاء ليقول يجب أن نقف مع صاحب العمل ونقدر اعب

 البديل الوحيد املتبقي عن عملية الترسيح الجامعي للعاملني.

 .أمر الدفاع جاء لتخفيف أعباء االزمة التي وقعت مؤقت عىل عاتق أطراف اإلنتاج وليس لتنظيم العمل 
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 التوصيات:

  ارئ للقوى العاملة بالقطاع الخاص أسوة بجمهورية مرص رضورة ارساع الحكومة يف أنشاء صندوق إعانات الطو

. واململكة األردنية الهاشمية املسمى بصندوق 022وفق القانون رقم  8118العربية الذي أنشاء الصندوق يف عام 

 .8102إعانات ملترضري الكوارث الطبيعية لعام 

 يبادر يف إنشاء صندوق طواري يعمل نقرتح عىل غرفة تجارة وصناعة عامن ممثل منشآت القطاع الخاص من أن 

عىل تأمني سيولة نقدية لدفع أجور عاملها يف حالة وقوع ظروف استثنائية تحدد الية رصف مثل تلك األجور 

 ورشوطها وفق ضوابط معينة.

  من قانون العمل العامين ليمكن صاحب العمل من ان يّوكل العامل أعامل تختلف  82نقرتح أن يعدل نص املادة

ل بالقيام بعمل )ال يلزم العام بيعة عمله يف حالة الظروف القاهرة واالستثنائية ونقرتح أن يكون النص كتايلعن ط

يختلف اختالفاً بيناً عن طبيعة العمل املتفق عليه يف عقد العمل اال إذا دعت الرضورة اىل ذلك منعاً لوقوع حادث 

االحوال االخرى التي ينص عليها القانون عىل ان يكون  او إلصالح ما نجم عنه او يف حالة القوة القاهرة ويف

 ذلك يف حدود طاقته ويف حدود الظرف الذي اقتىض هذا العمل.(

  نقرتح أن يضاف نص جديد يف قانون العمل العامين يتحدث عن إمكانية عمل مفاوضات بني صاحب العمل يف

)إذا  تلك االزم ونقرتح أن يكون النص كتايلحالة الظروف الطارئة لتحقيق توازن بني مصلحة الطرفني يف ظل 

طرأت ظروف استثنائية غري متوقعة ترتب عىل حدوثها أن تنفيذ أحد الطرفني لالتفاقية أو لحكم من أحكامها أصبح 

مرهقا وجب عىل الطرفني سلوك طريق املفاوضة الجامعية ملناقشة هذه الظروف والوصول إىل اتفاق يحقق التوازن 

فإذا مل يصل الطرفان إىل اتفاق كان ألي منهام عرض األمر عىل الجهة اإلدارية املختصة . بني مصلحتهام

 (التخاذ ما يلزم نحو أتباع إجراءات املفاوضة

  نقرتح عىل املرشع العامين اإلرساع يف توريد نصوص قانونية تنظم العمل عن بعد وله يف ذلك أن يقتبس من الترشيعات

 ه منذ فرتة من الزمن خصوصا املرشع السويرسي والبلجييك والبولندي والربيطاين.األوربية التي عملت بتنظيم

 تم بحمد الله
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 حق المرور في القانون الجزائري وتطبيقاته المعاصرة
    

 أستاذ محارض قسم)أ(، بكلية الحقوق والعلوم السياسية 

 جامعة البويرة، دولة الجزائر
 

 

 

 امللخص بالعربية

تاما أو جزئيا عن الطريق العام من القيود القانونية املقررة بقوة يعد حق املرور ملالك األرض املحصورة حرصا 

القانون، فهو مينح متى توفرت الرشوط القانونية مقابل تعويض عن الرضر الذي لحق باألرض املجاورة نظرا ملا 

التفاق ايشكله من عبء عيني يثقل كاهلها، ما مل يكن الحرص ناتجا بإرادة املالك نفسه أو ممنوح له عىل سبيل 

 أو التسامح.

يخضع حق املرور الكتسابه بالتقادم، كام أنه ينقيض كام تنقيض حقوق االرتفاق كقاعدة عامة يف حاالت 

 محددة قانونا.

 الجزاء. -املالك -التقادم -األرض املحصورة -: حق املرورالكلامت املفتاحية

 

 

Abstract:  

The right of passage to the owner of the confined land, totally or partially, by public road, 

is a legal restriction established by the force of law. It is granted when the legal conditions are 

fulfilled, in exchange for compensation for damage to the neighboring land, in view of the in-

kind charges that falls on it, unless the restriction is the result of the will of the owner himself, 

or is granted to him by way of agreement or tolerance. 

The right of passage is subject to its acquisition by statute prscripition, as it extinguishes 

the same as the easement rights as a general rule in legally defined cases. 

Keywords : Right of passage – Confined land – Prescription – Owner– Sanction 
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 مقدمة  

املالك حق مامرسة جميع السلطات بكل حرية ودون قيد أو رشط مع احرتامه للقوانني  يخّول حق امللكية العقارية

، فله أن مينع غريه من املرور يف أرضه من دون إذنه، غري أنه نظرا لطبيعة امللكيات املجاورة واملتالصقة وما (184)واألنظمة

تثريه من إشكاالت ومنازعات فقد فرض املرشع الجزائري قيودا قانونية ترد عليها بقوة القانون، من بينها تقرير حق املرور 

 .(185)يض أو بالتقايض مقابل تعويض عن الرضر الالحق باملالك املجاورينلألرض املحصورة عن الطريق العام بالرتا

ما مل يكن الحرص ناتجا عن فعل املالك نفسه أو كان ممنوحا له عىل سبيل االتفاق أو التسامح أو كان محل نزاع ما 

حكام القانونية املقررة قا لأل مل يتم الفصل فيه نهائيا من طرف الجهة القضائية املختصة، لذلك فإن تقرير حق املرور يتم وف

 السيام من حيث نطاقه وموضعه وكيفيات استعامله، وهو يخضع الكتسابه بالتقادم.

 وعليه نطرح اإلشكالية اآلتية:

إىل أي مدى وفّق املرشع الجزائري يف تقريره لحق املرور يف تحقيق التوازن بني مصلحة مالك األرض املحصورة 

 رض املجاورة من خالل األحكام القانونية املقررة لهذا الحق؟. عن الطريق العام ومالك األ 

محور )نجيب عىل هذه اإلشكالية من خالل املحاور اآلتية، حيث نتناول رشوط تقرير حق املرور يف القانون الجزائري

 . ()محور ثالثأحكام تقرير حق املرور وأخريا)محور ثان(، ثم حاالت عدم جواز املطالبة بحق املرور أول(،

 املحور األول: رشوط تقرير حق املرور

 من القانون املدين الجزائري عىل ما ييل: 287تنص املادة 

"يجوز ملالك األرض املحصورة التي ليس لها أي ممر يصلها بالطريق العام أو كان لها ممر ولكنه غري كاف للمرور، أن 

 ع األرضار التي ميكن أن تحدث من جرّاء ذلك".يطلب حق املرور عىل األمالك املجاورة مقابل تعويض يتناسب م

 لذلك يتضح طبقا لهذه األحكام أن رشوط تقرير حق املرور تتمثل فيام ييل:

 أن يكون صاحب األرض املحصورة مالكا حقيقيا -أوال

مالكا حقيقيا، أي أنه صاحب حق عيني أصيل يتوفر عىل  يجب أن يكون صاحب األرض املحصورة عن الطريق العام

، أو (187)، يكون خاضعا إلجراءات الشكل الرسمي مسجال ومشهرا باملحافظة العقارية املختصة إقليميا(186)قد ملكية رسميع

، أو (188)18-13عىل سند إداري كالدفرت العقاري يف األرايض املمسوحة، أو عىل سند ملكية محرر طبقا ألحكام القانون رقم 

                                                           

 5922سبتمبر  39، صادر في 22، يتضمن القانون المدني، ج ر عدد 5922سبتمبر  39مؤرخ في  22-22من األمر رقم  923انظر المادة  - 184

 معدل ومتمم

 من القانون المدني الجزائري، المرجع نفسه 202إلى  992تم تنظيم حق المرور بموجب المواد من  - 185

مكرر من القانون المدني الجزائري جاء فيها: " العقد الرسمي عقد يثبت  233ف المشرع الجزائري العقد الرسمي وذلك بموجب المادة عرّ  - 186

فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا لألشكال القانونية وفي حدود 

 سلطته واختصاصه".

 من القانون المدني، المرجع السابق. 292و 5مكرر 233تطبيقا ألحكام المادتين  - 187

يتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم شهادات الملكية عن طريق  3002فبراير  32مؤرخ في  03-02قانون رقم  - 188

 3002فبراير  32، الصادر في 52تحقيق عقاري، ج ر عدد
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ر من طرف مبادلة...( محر  -تنازل -يض فيه ومشهر، أو عىل عقد إداري )بيععىل حكم قضايئ نهايئ حائز لقوة اليشء املق

  الجهة اإلدارية املختصة كالعقود التي تحررها إدارة أمالك الدولة باعتبارها موثق الدولة.

ة للغري، املطالبة بحق املرور عىل األرايض املجاورة اململوك وعليه فإنه ال يجوز ملن ال تتوفر فيه صفة املالك الحقيقي

 .(189)تحت طائلة رفض الدعوى النعدام الصفة

وتطبيقا لذلك فال يجوز للشاغل العريض للعقار املحصور كاملستأجر أو الحائز عىل سبيل التسامح أو اإلجازة أو املزارع 

س عىل ياملطالبة بحق املرور لعدم توفرهم عىل صفة املالك ألنهم ال يتمتعون سوى بحق شخيص عىل العني املحصورة ول

 .(191)، وهو ما أكدته املحكمة العليا الجزائرية تطبيقا للقانون(190)حق عيني

ويف هذه الحالة يتعني عىل الشاغل العريض إذا كانت العني املؤجرة محصورة الرجوع للاملك املؤجر لطلب حق املرور 

أصبح و تم توسعة نشاط االستغالل فعىل ملك الغري للوصول للطريق العام، أو طلب توسعة املمر إذا كان غري كاف كام ل

يتطلب ممرا أوسع، وهو التزام يقع عىل عاتق املؤجر لتمكني املستأجر من االنتفاع بالعني املؤجرة طبقا ملقتضيات عقد اإليجار 

جر بالتزام ؤ املربم بينهام، وأما إذا امتنع املؤجر عن تلبية طلب املستأجر فيمكن لهذا األخري طلب فسخ عقد اإليجار إلخالل امل

 عقدي طاملا أن حق املمر يعد من بني لوازم التمتع بالعني املؤجرة عىل الوجه املعتاد واملألوف.

كاملنتفع وصاحب حق االستعامل والسكنى والحكر فإنه من املتفق عليه فقها  وأما أصحاب الحقوق العينية األخرى

جاورة متى كانت األرض محصورة عن الطريق العام شأنهم يف وقضاء أنه يجوز لهم املطالبة بحق املرور عىل األمالك امل

ذلك شأن املالك الحقيقي، وذلك ألنهم أصحاب حقوق عينية عىل األرض املحصورة وليست مجرد حقوق شخصية وألن 

 .(192)مصلحة هؤالء ال تقل أهمية عن مصلحة املالك ذاته

 أن يكون الحرص عن الطريق العام كليا أو جزئيا  -ثانيا

، لذلك فإن الحرص رشط جوهري وأسايس لتقرير حق (193)رتط لتقرير حق املرور توفر حالة الحرص التام أو الجزيئيش

، (195)، فمتى وجد االنحباس وجد الحق يف املرور(194)املرور عىل أرض الغري بغض النظر عن طبيعة استغالل األرض املحصورة

 لذلك فإن الحرص يأخذ صورتني:

                                                           

، الصادر 35، يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، ج ر عدد3002فبراير  32مؤرخ في  09-02من القانون رقم  5فقرة 52مادة انظر ال - 189

  3002أبريل  32في 

 5992 عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد)حق الملكية(، الجزء الثامن، دار النهضة العربية، القاهرة - 190

جاء فيه: " ال يحق للمستأجر  522، ص3055، 5، مجلة المحكمة العليا، العدد53/03/3055مؤرخ في  93999قرار المحكمة العليا)غ ع( رقم  - 191

 باعتباره شاغال عرضيا، إنشاء حق ارتفاق مرور في ملك الغير".

 329، ص3003لبنان  -حلبي الحقوقية، بيروترمضان أبو السعود، الوجيز في الحقوق العينية األصلية، منشورات ال - 192

، الجزائر 3، مجلة القضاة، العدد52/55/5929مؤرخ في  3323وهو ما قضت به أيضا المحكمة العليا الجزائرية حيث جاء في أحد قراراتها رقم  - 193

 جاء فيه 39، ص 5990

السكن محصورا، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه  "من المقرر قانونا أن إنشاء حق ارتفاق على ملك الغير يشترط فيه أن يكون

 بالخطأ في تطبيق القانون غير مبرر ويستوجب رفضه".

 323، ص 3000محمد شكري سرور، تنظيم حق الملكية في القانون المدني المصري، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة  - 194

 20، ص3009األصلية، منشورات الحلبي الحقوقية  محمد حسين قاسم، الموجز في الحقوق العينية - 195
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 الحرص التام -0

به كذلك بالحرص املطلق أو الحرص الكيل عن الطريق العام، وهو يتحقق متى كانت األرض محاطة من كل ويقصد 

الجهات بأرايض الغري دون وجود منفذ لها يصلها بالطريق العام، أو بسبب موقعها الطبيعي بحيث تنعدم بها وسيلة االتصال، 

ء كانت أرضا زراعية أو صناعية أو تجارية أو معدة لغرض البناء لذلك فإنه يتقرر حق املرور لهذه األرض بقوة القانون سوا

والسكن، أو أرضا فضاء أو عبارة عن بساتني وحدائق مسيّجة أو غري مسيّجة، وسواء كانت ملكا خاصا أو ملكا عاما متى كان 

، رشط أن تكون (197()196)امتقرير حق املرور يف هذه الحالة األخرية ال يتعارض مع االستعامل الذي خصص له هذا املال الع

  مام ميكن أن ينرصف إليها وصف األرض، وأن يكون الحرص فعليا حيث ال يعتد بالحرص االحتاميل أو املستقبيل.

كام يتقرر حق املرور إذا كان الحرص بفعل اإلنسان كقيام املالك املجاورين بأعامل مادية أدت إىل سد املمر املقرر 

كان لألرض املحصورة منفذ إىل مرفأ للسفن صالح لهذا الغرض، ولكن استعاملها واستغاللها لألرض املحصورة، أو يف حالة 

يقتضيان أن تكون متصلة بطريق بري، فاملرفأ وإن كان ملكا عاما إال أنه ال يعترب طريق عام، وال يكفي أن تكون األرض 

لعام يف هذه الحالة ليس طريقا عاما لذلك يحق ، فامللك ا(198)متصلة مبلك عام متى كان هذا امللك غري مخصص للمرور فيه

للاملك املطالبة بفتح منفذ له إىل الطريق العمومي ولو عىل األرايض املجاورة بقوة القانون، ويقصد املرشع بذلك أي منفذ 

الطريق  ولو كان صعب الولوج إىل الطريق أو السلوك فيها، وعليه فإن حق املرور يتقرر كلام كان التمسك به للوصول إىل

 .(199)العام هو الوسيلة الوحيدة واملمكنة، أو كلام كان البديل عنه يتطلب نفقة باهظة أو مشقة كبرية

 الحرص الجزيئ  -8

 من القانون املدين جاء نصها: 284ويقصد به املمر غري الكايف أو غري املمكن يف مفهوم املادة 

ل ، إذا كان ذلك يكلف مشاق كبرية ال ميكن تسويتها ببذل أعام"يعترب املمر عىل الطريق العام غري كاف أو غري ممكن

 باهظة ال تتناسب مع قيمة العقار

ويعترب املمر عكس ذلك كافيا إذا كانت األرضار عارضة ميكن إزالتها بنفقات قليلة، أو إذا وجد املمر عىل وجه اإلباحة 

 ما دام مل مينع استعامله".

و غري املمكن للوصول إىل الطريق هو املمر الذي يكلف املالك مشاقا كبرية، وتكون وعليه يتضح أن املمر غري الكايف أ 

هذه املشاق كبرية إذا كانت تتطلب لتسويتها بذل أعامل باهظة ال تتناسب مع قيمة العقار بأن تفوق قيمته أو أنها تؤدي إىل 

حصورة، كأن يكفي لالستغالل األمثل لألرض امل االنتقاص من قيمته، كام يقصد باملمر غري الكايف املمر الضيق والذي ال

يكون املمر يكفي للمشاة الراجلني فقط لكنه ال يتسع ملرور الدواب واملوايش واآلالت املستعملة للفالحة إذا كانت األرض 

                                                           

 592، ص 3050دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية  -حق الملكية -همام محمد محمود زهران، الحقوق العينية األصلية - 196

جاء  305، ص3003ر، الجزائ3،المجلة القضائية، العدد 32/09/3003مؤرخ في  332395وهو ما قضت به المحكمة العليا في قرارها رقم  - 197

 فيه: "يجوز أن يترتب االرتفاق على مال عام إن كان ال يتعارض مع االستعمال الذي خصص لهذا المال".

ولما استبان من القرار المطعون فيه تقرير صفة المدعى عليهم في الطعن في استعمال حق ارتفاق المرور على األرض من نوع عرش، فإن 

 وا في تطبيق القانون".قضاة الموضوع يكونوا قد أصاب

 222عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  - 198

 392همام محمد محمود الزهران، المرجع السابق، ص  - 199
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ناعي أو صأو أنه ال يكفي ملرور سيارات النقل ومختلف العربات والشاحنات إذا كان العقار معدا لالستغالل ال (200)زراعية

 التجاري.

كام قد يكون املمر غري ممكن إذا كان شديد االنحدار يصعب استعامله كأن تكون األرض وعرة أو رخوة أو منحدرة 

انحدارا شديدا، أو به موانع وعوائق ال تسمح باستعامله كوجوده أسفل جبل تتساقط منه الحجارة مام يكلف املالك بذل 

أو يكون املمر معرضا النهيارات نتيجة انجراف الرتبة، أو أن استعامله يكلف نفقات باهظة نفقات باهظة ومكلفة الستعامله، 

ال تتناسب مع قيمة العقار أو يكبّد املالك مشقة كبرية، كام لو كان ميكن ملالك العقار البعيد عن الطريق العام نقل منتجاته 

 ظة ومشقة عام لو كان النقل بسيارة.عن طريق األشخاص مبمر قائم، يف حني أن هذا يكلفه نفقات باه

ويشرتط العتبار املمر غري كاف أال تكون األرضار الناجمة عارضة بحيث ميكن إزالتها بنفقات قليلة وغري مكلفة أو 

باهظة، كام لو كان املمر ال يتطلب إال بذل نفقة قليلة تتناسب وقيمة املنفعة من العقار املحصور، لذلك فمتى كانت األرضار 

 .(201)رضة كان املمر كافيا ويعترب املمر كافيا كذلك إذا كان ممنوحا عىل سبيل اإلباحة ما دام مل مينع املالك من استعاملهعا

لذلك فإنه يتضح أن تقدير كفاية املمر من عدمه هو من املسائل املوضوعية التي تدخل يف مجال اختصاص السلطة 

 رض املحصورة زراعية وقد تم التوسع يف استغاللها لغرس األشجار وتربيةالتقديرية لقايض املوضوع، فمثال إذا كانت األ 

املوايش والدواجن وتشييد أبنية وإسطبالت ومخازن وغريها، فإن املمر الكايف لهذه األرض هو املمر الالزم الستغاللها 

،  (202)رأو يف أعباء حق املرو  الجديد، رشط أال تكون هذه األبنية هي التي تسببت يف الحرص أو زادت يف حّدة االنحصار

فاملالك حر يف تجديد أنواع النشاط لالنتفاع أكرث لذلك ال يجوز تقييده ما دام نشاطه يف نطاق الوجوه املألوفة الستغالل 

 .(203)أرضه

وأما إذا كانت األرض فضاء دون أي نشاط فإنه يكفيها ممر يكون أقل ومحدود من حاجة األرايض الفالحية أو العامرة 

 . (204)املأهولة بالسكان وهكذا، لذلك فإن استغالل العقار هو وحده الذي يتقرر عىل ضوئه كفاية املمر من عدمهو 

 أن يكون حق املرور مقابل تعويض مناسب -7

إذا كان من حق مالك األرض املحصورة طلب الحصول عىل حق املرور للوصول إىل الطريق العام، فإن أقل ما يستحقه 

جاورة الذي تقرر حق املرور عىل أرضه الحصول عىل تعويض يتناسب مع األرضار التي لحقت به يقّدر عىل مالك األرض امل

                                                           

: " " حيث أن قضاة الموضوع 509، ص 05، العدد5999، مجلة القضاة 52/02/5999مؤرخ في  529223جاء في قرار للمحكمة العليا رقم  - 200

بأن ملكية الطاعنين غير محصورة ألن لهم منفذ عرضه واحد متر، إال أنه بالعودة للخبرة تأكد أن هذا الممر غير كاف لتمرير مواد سببوا قرارهم 

 البناء".

 من القانون المدني الجزائري، المرجع السابق 3فقرة 993انظر المادة  - 201

لقانون المدني الجزائري والمتعلقة بعدم جواز المطالبة بحق المرور أو من ا 5فقرة 992مما يعني في هذه الحالة تطبيق أحكام المادة  - 202

 توسعته إذا كان الحصر ناتجا بإرادة المالك.

قيد حق المرور لمالك األرض المحصورة، مقال منشور بمجلة معارف، قسم العلوم  -ولد خصال محمد، قيود الملكية العقارية الخاصة - 203

  22، ص3052، كلية الحقوق، جامعة البويرة، الجزائر 59عددالقانونية، السنة التاسعة، ال

  355، ص3002، الجزائر 3، مجلة المحكمة العليا، العدد52/05/3002مؤرخ في  290920انظر قرار المحكمة العليا رقم  - 204
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ذلك ألن حق املرور يشكل عبئا عينيا عقاريا يحد من  ،(205)من القانون املدين 8فقرة 287أساس الرضر تطبيقا ألحكام املادة 

 منفعة األرض املجاورة. 

مع ما لحق املالك الجار الذي تقرر حق املمر عىل أرضه من رضر مؤكد يتم تحديده ويشرتط يف التعويض أن يتناسب 

 بالرتايض أو بالتقايض.

وتجدر اإلشارة يف هذه الحالة إىل أنه ال يعتد يف تقدير التعويض بالفائدة التي عادت عىل األرض املحصورة من جرّاء 

ألرض رية وأكرب قيمة من الرضر الحاصل، وال يعتد بالقيمة املالية لزوال انحباسها عن الطريق العام، حتى ولو كانت فائدة كب

 . (206)املحصورة فالعربة بقيمة الرضر ال بقيمة الفائدة

ويرتتب عىل كون التعويض يدفع يف مقابل املرور أنه إذا مل يعد حق املرور رضوريا بأن اتصلت األرض بالطريق العام، 

مام دفعه من تعويض يتناسب مع ما مل يقع من أرضار، فالتعويض يكون عن فإنه يكون لصاحب الحق أن يسرتد جزءا 

األرضار التي ترتتب فعال ال عىل ما مل يقع، لذلك ال يحق طلب تعويض إضايف إذا تحققت أرضار أخرى نتيجة لتعديل 

ري أن رض املحصورة، غطارئ عىل حق املمر إذا كان هذا التعديل قد تم بفعل مالك األرض املجاورة وليس بفعل مالك األ 

 التعويض يكون مستحقا يف حالة طلب توسعة املمر لعدم كفايته إذا طلب مالك األرض املجاورة ذلك.

يكون التعويض مستحقا من تاريخ تحديده يسدد دفعة واحدة وقبل استعامل حق املرور، إال أنه بالعودة إىل القانون 

، ويف حالة عدم االتفاق عىل (207)لذلك ميكن أن يدفع عىل أقساط متساويةاملدين فإنه ال يشرتط أن يدفع التعويض مقدما 

كيفية تسديده كان للمحكمة املختصة تحديد طرق دفع التعويض املستحق، إال أنه إذا مل يدفع هذا التعويض بعد تحديده 

متناعه يجوز ويف حالة ا فللاملك الجار)الدائن( رفع دعوى تعويض ضد مالك األرض املحصورة إلجباره عىل دفع التعويض،

، وال (208)له منعه من استعامل املمر تطبيقا لقواعد الحق يف الحبس لغاية استيفاء الدين واجب األداء الذي يف ذمة املدين

يجوز للمدين يف هذه الحالة إجبار الدائن عىل قبول يشء غريه ولو كان هذا اليشء مساويا له يف القيمة أو كانت له قيمة 

اليشء املستحق أصال هو الذي يكون به الوفاء، كام ال يجوز للمدين إجبار الدائن عىل قبول وفاء جزيئ لحقه  أعىل بل أن

ما مل يوجد اتفاق أو نص يقيض بغري ذلك، وإذا كان الدين متنازعا يف جزء منه وقبل الدائن استيفاء الجزء املعرتف به فليس 

 . (209)للمدين رفض الوفاء بهذا الجزء

                                                           

، 3ة القضائية للمحكمة العليا، العدد، المجل32/50/5992مؤرخ في  525223وهو ما قضت به المحكمة العليا حيث جاء في أحد قراراتها رقم  - 205

 502، ص 5999الجزائر 

"وحيث أن االعتراف للمدعى عليه بحق المرور على القطعة المملوكة للمدعي في الطعن في هذه األحوال ودون أن يعرض المدعى عليه 

 ون يستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه"من القانون المدني، تجعل حدا لحصر محتمل لملكيته يعد خرقا للقان 992تعويضا طبقا للمادة 

 223عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  - 206

 من القانون المدني جاء فيها: 205نصت على ذلك المادة  - 207

ة ى أقساط متساوي"وإذا استحق صاحب العقار المرتفق به تعويضا، فإنه يمكن أن يحتوي ذاك التعويض على مبلغ مالي يسدد دفعة واحدة أو عل

 تتناسب مع الضرر الناجم من استعمال الممر". 

 وما بعدها من القانون المدني الجزائري، المرجع السابق  300انظر المادة  - 208

 وما بعدها من القانون المدني، المرجع نفسه 322و 329انظر المادة  - 209
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الجار الذي تقرر حق املرور عىل أرضه حق املطالبة بالتعويض مقابل املمر طوال مدة التقادم وهي خمسة عرش وللاملك 

، إال أنه يف حالة سكوت مالك (210)سنة كاملة من استحقاقه، وهو أجل تقادم الدعوى وتقادم الحقوق طبقا للقواعد العامة

، وكذلك الحال إذا كان (211)تقادم فإن حقه يف التعويض يسقط بالتقادمالعقار املرتفق به عن املطالبة بالتعويض طيلة مدة ال

التعويض مبلغا يدفع عىل شكل أقساط محددة فإن كل قسط يتقادم مبيض خمسة عرش عاما دون مطالبة، ونفس الحكم 

 . (212)ينطبق إذا كان دفع التعويض يتم دوريا مبيض أجل التقادم

 بة بحق املروراملحور الثاين: حاالت عدم جواز املطال

 من القانون املدين الجزائري جاء فيها: 282نصت عىل هذه الحاالت املادة 

"ال يجوز ملالك األرض املحصورة أو التي لها ممر كاف عىل الطريق العام أن يطلب حق املرور عىل أرض الغري، إذا 

 كان الحرص ناتجا عن إرادته هو:

يتمتع إما بحق املرور عىل وجه االتفاق وإما بحق املرور عىل وجه اإلباحة،  وليس له أن يطالب أيضا بحق املرور إذا كان

 ما دام املرور اإلتفاقي مل ينقض بعد وحق اإلباحة مل يزل".

 وعليه يتضح أن حاالت عدم املطالبة بحق املرور تتمثل فيام ييل:

 إذا كان  الحرص إراديا -أوال

ملالك بإرادته هو، مبعنى أن املالك هو من تسبب يف حرص أرضه عن يكون الحرص إراديا إذا كان ناتجا عن فعل ا 

 الطريق العام بفعله اإلرادي الناتج عن ترصفه املادي أو القانوين وهو املتفق عليه فقها وقضاء. 

ه بوسواء كان هذا الترصف الذي يأتيه مالك األرض املحصورة إيجابيا أو سلبيا، كام لو قام بفعل إيجايب كالبناء فسد 

املمر املؤدي إىل الطريق العام، أو أدى ذلك إىل إفساده بشكل كيل أو جزيئ فأصبح غري صالح لالستعامل أو غري كاف 

 .(213)وكان بإمكانه تفادي هذا االنحصار لو احرتم مخطط البناء أو ترك منفذا أو ممرا يصله بالطريق العام

 كان مقررا له، أو أنه مل يستعمله طيلة مدة التقادم وهي خمس أو قام بفعل سلبي كتنازله مبحض إرادته عن املمر الذي

عرشة سنة من تقريره فسقط حقه يف املمر بالتقادم نتيجة إهامله وتركه، إال أن هذا ال يعني عدم أحقيته يف املطالبة مبمر 

قوة القانون نوين يتقرر بجديد طاملا بقيت أرضه محصورة عن الطريق العام مقابل تعويض جديد، ألن حق املرور هو قيد قا

 . (214)ملصلحة األرض املحصورة وليس ملصلحة املالك قصد االستعامل العادي لها

                                                           

 المرجع نفسه - 210

جاء فيه: " حيث أنه ما دام  352، ص3، االجتهاد القضائي، عدد خاص، ج32/09/3000رخ في مؤ 300909انظر قرار المحكمة العليا رقم  - 211

سنة كما عاينه قضاة الموضوع، فال يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يطلب التعويض  52النزاع يتعلق بالتعويض عن ممر موجود منذ أكثر من 

من ق. م كما يطالب به الطاعن، ذلك أن أصل النزاع ال يتعلق  205و 992يق المادتين من القانون المدني وال مجال لتطب 200تطبيقا للمادة 

 باستحداث ممر جديد لوجود ملكية محصورة ومن ثمة تبين أن هذين الوجهين غير مؤسسين  ويجب رفضهما". 

 395رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص - 212

 395، ص3002، الجزائر5، مجلة المحكمة العليا، العدد32/02/3002مؤرخ في  202329قم وهو ما قضت به المحكمة العليا في قرارها ر - 213

 22، ص3003، قسم الوثائق للمحكمة العليا، الجزائر3رمضان زرقين، عن بعض جوانب ارتفاق المرور، االجتهاد القضائي للغرفة العقارية، ج - 214
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يسمى االنحصار الناتج عن فعل املالك باالنحسار اإلرادي املفتعل ألنه نشأ عن واقعة مادية بفعل املالك كالبناء، أو أنه 

جزء من أرضه أو تجزئته دون إنشاء حق مرور، أو تنازله عن حق املمر نشأ عن واقعة قانونية )ترصف قانوين( كبيع املالك ل

مبحض إرادته، فال ميكن أن تتحمل األمالك املجاورة أعباء حق املرور طاملا كان الحرص بفعل املالك من جراء ترصفه 

ملكية  زء من العقار، أو نزعوأما إذا وقع الحرص بسبب أجنبي كام لو كان بفعل اإلدارة كحاالت االستيالء عىل ج    اإلرادي

جزء منه للمنفعة العامة وبقي للاملك الجزء املحصور، أو قيامها بأعامل وأشغال بغرض التحسني فأدى ذلك إىل حالة حرص، 

                                      .(215)فإن حق املرور يتقرر لصالح مالك الجزء املحصور عىل أمالك الغري بقوة القانون

 إذا كان حق املرور ممنوحا عىل سبيل االتفاق-اثاني

ال يجوز ملالك األرض املحصورة املطالبة بحق املرور طاملا يتمتع بحق مرور ممنوح له عىل سبيل االتفاق ) حق مرور 

رض .  وحق املرور اإلتفاقي هو اتفاق ينشأ بني مالك األ (216)اتفاقي(، ما مل ينقض هذا االتفاق بعد بأي سبب من األسباب

املحصورة وبني مالك األرض التي تقرر عليها حق املرور فهو يؤدي إىل اكتساب حق املرور مبوجب ترصف قانوين مدين 

، يرتب آثاره القانونية تتعلق بكيفية تعيني املمر وطرق استعامله واملدة ومبلغ التعويض (217)كالبيع، أو باملرياث أو بالتقادم

قىض االتفاق ومل يجدد وبقيت األرض محصورة فإنه يجوز ملالكها طلب حق املرور مينح املستحق وطرق تسديده، وأما إذا ان

 له بقوة القانون.  

 إذا كان حق املرور ممنوحا عىل سبيل التسامح-ثالثا

من القانون املدين ملالك األرض املحصورة املطالبة بحق املرور عىل أرض الغري  282ال يجوز كذلك طبقا ألحكام املادة 

كان يتمتع بحق مرور ممنوح له عىل سبيل التسامح أو اإلباحة طاملا حق اإلباحة مل يزل، وطاملا بقي ميارس حقه يف  إذا

 املرور بشكل طبيعي دون اعرتاض من جاره أو منعه من املرور عىل أرضه. 

يجوز  ري موجود، لذلكوأما إذا زال حق املرور املقرر عىل سبيل التسامح بحيث يصبح املمر يف هذه الحالة وكأنه غ

.وتجدر اإلشارة إىل أنه قد يكون املمر محل نزاع بني مالك األرض املحصورة (218)للاملك املطالبة بتثبيت حق املرور بقوة القانون

ومالك األرض املجاورة أمام القضاء املختص ومل يتم بعد الفصل يف القضية، ومل مينع من استعامله، فإنه ال يجوز للاملك 

 قي يستعمل املمر املطالبة بحق املرور إال بعد الفصل النهايئ يف موضوع النزاع. طاملا ب

يرى جواز رفع مالك األرض املحصورة دعوى قضائية لطلب تثبيت حق املرور املمنوح له عىل  (219)إال أن جانبا من الفقه

تصة أال لة عىل الجهة القضائية املخسبيل التسامح أو محل نزاع نظرا ألن وضعه مهدد وغري مستقر، ويتعني يف هذه الحا

ترفض الدعوى املطالبة بتثبيت حق املرور عىل أرض الغري، ولكنها توقف ويتوقف مصريها عىل البت يف النزاع القائم، فإن 

                                                           

 

 جع السابقمن القانون المدني، المر 3فقرة 992انظر المادة   - 216

سليمي الهادي وشهيدة قادة، المسؤولية الناجمة عن مضار الجوار غير المألوفة، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في القانون، كلية  - 217   

 502، ص3059الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر

 320رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص  - 218

 229لسنهوري، المرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد ا - 219
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كسب مالك األرض املحصورة الدعوى خرس دعوى املطالبة بحق املرور، ويكون له الحق يف رفع دعوى املطالبة بتقرير حق 

                                     إذا خرس الدعوى األوىل. املرور

 املحور الثالث: أحكام تقرير حق املرور

 ويقصد بها كيفيات مبارشة حق املرور يف حاالت خاصة وهي:

 الحرص الناجم عن تجزئة العقار-أوال

زء أو ية معاملة أخرى أدت إىل حرص جيتحقق ذلك عندما يقوم املالك بتجزئة عقاره بسبب بيع أو مبادلة أو قسمة أو أ 

وعليه فإن األرايض  .(220)بعض أجزاء العقار محل التجزئة، فال يطلب حق املرور إال عىل األرايض التي تشملها تلك املعامالت

التي وقعت عليها تلك املعامالت هي من تتحمل عبء تقرير املرور ألي جزء أصبح محصورا بفعلها، دون األرايض املجاورة 

 ململوكة للغري طاملا أن املالك هو من تسبب يف الحرص فعل ترصفه.ا

ومثال ذلك أن يقوم املالك ببيع جزء من عقاره لشخص آخر أصبح غري متصل بالطريق العام واستبقى لنفسه الجزء 

تزم بضامن حق يلاملتصل بالطريق العام، فإن حق املرور يتقرر يف هذه الحالة عىل الجزء الذي بقي بحوزة املالك فهو من 

املرور للمشرتي وليس عىل ملكية الغري والعكس صحيح، وكذلك بالنسبة للمقايضة أو الهبة أو الوصية، أو يف حالة إجراء 

فإن األرايض التي شملتها تلك املعامالت العقارية هي وحدها من تتحمل عبء ارتفاق  (221)قسمة للعقار اململوك عىل الشيوع

، وحتى ولو كان (223)، وهو ما أكدته املحكمة العليا تطبيقا للقانون(222)جاورة اململوكة ألشخاص آخريناملرور دون األرايض امل

تقرير املرور يلحق باملالك صاحب الترصف رضرا أشد وليس رضرا أخف أو حتى إذا كان موضع املمر ليس مناسبا بالنسبة له، 

ويكون  من توابع العقار وهو التزام يقع عىل عاتقه دون املشرتي، ألن املالك ملزم قانونا بضامن حق املمر للمشرتي باعتباره

تقرير املمر من حيث املبدأ مجانا وبدون مقابل خالفا للقاعدة العامة ما مل يتم االتفاق عىل خالف ذلك، وأما يف الحالة التي 

هذا الجزء عىل الجزء ق املرور يتقرر ليستبقي فيها املالك لنفسه الجزء املحصور ويبيع الجزء املتصل بالطريق العام، فإن ح

 .(224)الذي بحوزة املشرتي إذا كان هو السبيل الوحيد للوصول إىل الطريق العام وذلك عىل أساس فكرة العدالة ال الضامن

                                                           

من القانون المدني جاء نصها: " " إذا كانت األرض المحصورة ناتجة عن تجزئة عقار بسبب بيع أو مبادلة أو  992وهو ما نصت عليه المادة  - 220

 قسمة أو من أي معاملة أخرى، فال يطلب حق المرور إال على األراضي التي تشملها تلك المعامالت".

جاء فيه:" لكن حيث  235، ص3002، الجزائر 05، مجلة المحكمة العليا، العدد53/09/3002مؤرخ في  255293ر قرار المحكمة العليا رقم انظ - 221

أنه بالرجوع إلى ملف الدعوى والقرار المطعون فيه تبين أن المدعين في الطعن والمدعى عليه في الطعن وبموجب حكم مؤرخ في 

كمة عين الكبيرة أنهوا حالة الشيوع بموجب قسمة لملكية العقارات المشاعة بينهم مما ينتج عنه حصر ألرض المدعى الصادر عن مح 33/53/5999

 عليه في الطعن نتيجة تجزئة العقار بسبب القسمة.

عقار بسبب بيع أو مبادلة من القانون المدني فإنها تنص على أنه إذا كانت األرض المحصورة ناتجة عن تجزئة  992وحيث بالرجوع إلى نص المادة 

أو قسمة أو أية معاملة أخرى، فال يطلب حق المرور إال على األراضي التي تشملها تلك المعامالت، ومن هنا يكون قضاة المجلس بقضائهم 

 كما فعلوا طبقوا صحيح القانون".

 329، ص 3055لتوزيع، الطبعة األولى، الجزائر يوسف محمد عبيدات، الحقوق العينية العقارية أو التبعية، دار المسيرة للنشر وا - 222

 :333، ص3، مجلة االجتهاد القضائي، عدد خاص، ج33/02/3003مؤرخ في  339339جاء في قرار للمحكمة العليا رقم  - 223

 قسمة( إال على األرض محل المعاملة". -مبادلة –" ال يطلب حق المرور بالنسبة لألرض المحصورة نتيجة معاملة ما )بيع 

تمامي جميلة، حق المرور لألرض المحصورة في القانون الجزائري، رسالة لنيل شهادة ماجستير في القانون، معهد الحقوق والعلوم  - 224

 .9، ص3000اإلدارية، جامعة الجزائر 
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لذلك فإن علة عدم جواز املطالبة بحق املرور يف حالة التجزئة هو أنه يفرتض يف كل من املترصف واملترصف إليه أن 

عىل علم بأن هذا الترصف قد تنجم عنه حالة انحباس، ولهذا السبب يجب أن يتحمل كل منهام اآلخر نظرا لخطورة يكونا 

 حق املرور عىل امللكيات املجاورة. 

 أن يؤخذ املمر من الجهة التي تحقق أقل رضر ممكن -ثانيا

 من القانون املدين الجزائري جاء نصها: 282وهو ما نصت عليه املادة 

أن يؤخذ حق املرور من الجهة التي تكون فيها املسافة بني العقار والطريق العام مالمئة والتي تحقق أقل رضر "يجب 

 باملالك املجاورين".

يتضح من هذه األحكام وجوب مراعاة رشط أال يلحق حق املرور رضرا فادحا بامللكيات املجاورة، وال يتحقق ذلك إال 

طريق العام مالمئة ومناسبة والتي تحقق أقل رضر باملالك املجاورين، وهو ما قضت به إذا كانت املسافة بني العقار وال

، لذلك فإن املقصود باملسافة املالءمة إىل الطريق العام ال تعني بالرضورة املسافة األقرص، (225)املحكمة العليا تطبيقا للقانون

را أكرب عىل خالف لو كان املمر أطول، كام لو كان املمر فقد تكون مسافة املمر أقرص إال أنها تلحق باألمالك املجاورة رض 

األقرص إىل الطريق العام تتخلله بساتني وأشجار مثمرة يرتتب عليه رضرا فادحا، كام يكون التعويض عنه مرهقا ملالك 

 األرض املحصورة، ففي هذه الحالة يعّدل املمر إىل ممر أطول يكون أخف رضرا وأقل كلفة.

هو الذي يكون متناسبا مع حجم األرضار املرتتبة وعىل القايض أن يتبنّي أن تكاليف املرور أقل وأن  فاملمر املالئم

األرضار الناجمة عن فتح املمر أخف عىل أصحاب األمالك املجاورة، وأن ال يكون ذلك سببا يف تحمل املالك أعباء إضافية 

، (226)الة طلب نقل املمر إىل موضع آخر أخف رضرا وأقل عبئاأو يزيد من نفقات استغالله ألرضه، حيث ميكنه يف هذه الح

وله أن يطلب تضييق املمر إذا كان يلحق به رضرا كبريا ويكفي الستغالل األرض املحصورة، وأما إذا مل تعد األرض املحصورة 

، فإنه يجوز ملالك األرض (227)يف حاجة للممر املقرر لها كام لو تم فتح طريق عمومي ميكن استعامله ما مل يكن بعيدا ومرهقا

 املجاورة طلب التخلص من هذا املمر طاملا أصبح بإمكان املالك استعامل ممر آخر. 

 اكتساب حق ارتفاق املرور بالتقادم، وأثره القانوين  -ثالثا

 اكتساب حق ارتفاق املرور بالتقادم -0

اق  يتقرر بقوة القانون وهو األصل، أم أنه حق ارتفثار جدال حول الطبيعة القانونية لحق املرور، ما إذا كان قيد قانوين

، إال أن املتفق عليه فقها وقضاء هو أن للتقادم أثره القانوين عىل سقوط حق مالك األرض التي تقرر (228)يكتسب بالتقادم

                                                           

جاء فيه: " من  333، ص 5995، الجزائر 05، مجلة المحكمة العليا، العدد 52/55/5929مؤرخ في  22922انظر قرار المحكمة العليا رقم  - 225

جاورين، المالمقرر قانونا أنه يجب أن يؤخذ حق المرور من الجهة التي تكون المسافة بين العقار والطريق العام مالئمة والتي تحقق أقل ضرر بأمالك 

 ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالف للقانون".

لمحصور السيما إذا مرت على قاعدة االرتفاق مدة التقادم وهي خمسة عشر سنة من تحديدها شرط الحصول على إذن من صاحب العقار ا - 226

 من القانون المدني الجزائري. 992تطبيقا ألحكام المادة 

 ،5992، الجزائر 5، المجلة القضائية، العدد32/09/5992مؤرخ في  532250وهو ما قضت به المحكمة العليا الجزائرية في قرارها رقم  - 227

 532ص

 533، ص 5922عبد المنعم الصدة، الحقوق العينية األصلية، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان  - 228
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ارة فكرة ل إلثيتقرر بقوة القانون فال مح -من حيث املبدأ -عليها حق املرور يف االعرتاض، أما حق املرور يف ذاته فهو 

اكتسابه مبرور الزمن، وإمنا يرد عىل تعيني املمر وكيفية استعامله غري أن جانبا من الفقه يرى أنه يؤخذ عىل هذا الرأي أن 

 .(229)التقادم املكسب يرد عىل الحقوق العينية وال يجوز بغري نص أن يقال أنه يرد عىل موضع وطريقة املرور

 من القانون املدين والتي جاء نصها: 289آخر وهو ما نستشفه من أحكام املادة وأما املرشع الجزائري فله رأي 

"إن القاعدة والكيفية التي يتم بهام ارتفاق حق املرور بسبب الحرص تحددان بتقادم خمسة عرش سنة، فإذا اكتملت 

رتفق به ا من طرف صاحب العقار املهذه املدة فال يجوز لصاحب العقار املحصور تغيري قاعدة االرتفاق، وال تحويلها أو نقله

  دون إذن من صاحب العقار املحصور".

 جاء نصها: 288ومن أحكام املادة رقم 

"إن حيازة املمر الذي يستعمله صاحب العقار املحصور ملدة خمسة عرش سنة، يعد مبثابة سند ملكية لالرتفاق تابعا للعقار 

تقرر بالحيازة لصالح العقار املحصور فإنه ال يزول بتوقف الحرص الذي كان  الذي أنشئ من أجله، وإذا كان ارتفاق املرور قد

 السبب األصيل فيه عارضا كان، أو نهائيا".

وعليه يتضح من أحكام هاتني املادتني من جهة أن ارتفاق املرور السيام القاعدة والكيفية التي يتم بهام املرور تكتسب 

، رشط أن تنصب الحيازة عىل قاعدة ارتفاق (230)ور خمسة عرش سنة من تاريخ تحديدهابالتقادم طبقا للقواعد العامة، أي مبر 

املرور وكيفية استعامله وأن تكون الحيازة قانونية وصحيحة ومستوفية للمدة القانونية، إال أنه يف حالة عدم إثبات املدة 

ائع يحتج سبيل التسامح وال يصلح أن تكون وقالقانونية لالستعامل املمر فإنه ال يعدو ذلك أن يكون استعامل املمر عىل 

 بها للمطالبة باكتساب حق املرور بالتقادم.

وأما من جهة أخرى فقد اعترب املرشع الجزائري حيازة املمر ملدة خمسة عرش مبثابة سند ملكية لالرتفاق تابعا للعقار 

  .(231)ارضا كان أو نهائياالذي أنشئ من أجله فال يزول بتوقف الحرص الذي كان السبب األصيل فيه ع

 األثر القانوين الكتساب ارتفاق املرور بالتقادم -8

يرتب التقادم أثره القانوين عىل حيازة القاعدة والكيفية التي يتم بهام ارتفاق املرور فال ميكن لصاحب العقار املحصور 

قار عقار املرتفق به دون إذن من صاحب العباكتامل املدة تغيري قاعدة االرتفاق، وال تحويلها أو نقلها من طرف صاحب ال

 املحصور. 

                                                           

 329رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص  - 229

 :355، ص3، االجتهاد القضائي، عدد خاص،ج39/03/3000مؤرخ في  592293وهو ما قضت به المحكمة العليا فجاء في أحد قراراتها رقم  - 230

بأن  05/02/5995" ولكن حيث أنه يستخلص من القرار المطعون فيه بأن قضاة االستئناف قد توصلوا استنادا إلى محضر المعاينة المحرر في 

 وقد تم سّده بالبناء الذي شرع فيه المدعون في الطعن. 5923الممر التنازع عليه كان موجودا منذ 

من ق. م، ما دام أنهم توصلوا إلى القول بأن االرتفاق قد اكتسب عن طريق  992كام نص المادة وترتيبا على ذلك، فقد طبقوا عن صواب أح

 التقادم".

مؤرخ في   393390من القانون المدني الجزائري، فجاء في أحد قراراتها رقم  999وهو ما قضت به المحكمة العليا تأكيدا ألحكام المادة  - 231

جاء فيه: " ال يزول ارتفاق المرور بعد توفر أجل التقادم المكسب بزوال الحصر  325، ص 3003، الجزائر 3العدد، مجلة المحكمة العليا، 35/02/3003

 بصفة مؤقتة أو نهائية".
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كام أن حيازة املمر املستعمل طيلة مدة التقادم يعد مبثابة سند ملكية لصالح مالك األرض املحصورة تابعا للعقار املحصور 

ق ارتفاق املرور ، ومتى توفرت رشوط اكتساب ح(232)رشط أن تكون االرتفاقات املكتسبة بالتقادم ظاهرة مبا فيها حق املرور

 بالتقادم املكسب لصالح من تقرر له طبقا للقانون فإن هذا يغني عن البحث يف مدى توفر حالة الحرص.

وأما حق املطالبة باملرور فإنه ال يسقط بالتقادم طاملا بقيت حالة الحرص قامئة، حتى ولو بعد مرور مدة التقادم عىل حالة 

وال يسقط بعدم االستعامل ولو ملدة طويلة عىل غرار عدم سقوط حق امللكية بعدم الحرص، فهو حق غري مقيد بزمن معني، 

االستعامل، إال أنه إذا تم تعيني املمر وتم قبض التعويض ومل يبارش مالك األرض املحصورة املرور طيلة مدة التقادم فإن 

اد املا بقيت حالة حرص، غري أنه إذا أر حقه يف هذا املمر يسقط بالتقادم، دون أن يسقط حقه يف طلب املرور من جديد ط

طلب املرور من جديد وجب عليه دفع تعويض جديد حتى ولو أنه أدى تعويض عن املمر القديم، وأما إذا سكت صاحب 

 . (233)األرض محل املمر عن املطالبة بالتعويض طيلة مدة التقادم سقط حقه هو اآلخر يف التعويض

صورة املرور يف موضع مختار غري املوضع القانوين املقرر، ومل يعرتض مالك األرض كام أنه إذا بارش مالك األرض املح

املجاورة عىل استعامل هذا املمر طيلة مدة التقادم ثبت حق املرور يف املوضع الجديد لصاحبه بالتقادم، ويكون التقادم يف 

لة مدة رتاض عىل املوضع الجديد لسكوته طيهذه الحالة بالنسبة ملالك األرض املجاورة مسقطا حيث يتقادم حقه يف االع

 ، (234)التقادم

والحكم نفسه يف حالة استعامل ممر يف امللكية املجاورة مل يتعني ال بالرتايض وال بالتقايض دون اعرتاض طيلة مدة 

ع منط مالتقادم إما مبنعه من استعامل املمر املختار، أو اقرتاح عليه ممرا آخر يف موضع آخر يف نفس األرض يتفق 

االستغالل، أو يف أرض أخرى له يكون املرور فيها أخف رضرا من املوضع الذي اختاره صاحب األرض املحصورة أو يف أرض 

لجار آخر، فإن حق املرور املختار يستقر لصاحب األرض املحصورة عىل وضعه مبرور مدة التقادم تخص القاعدة والكيفية 

 ا املمر يلحق به رضرا أشد وليس رضرا أخف. التي يتم بهام املرور حتى ولو كان هذ

 خامتة

نخلص يف نهاية هذه الدراسة إىل القول بأن حق املرور هو قيد قانوين يرد عىل امللكية العقارية بقوة القانون متى توفرت 

مالك، ما مل حالة الحرص مقابل تعويض عن الرضر الالحق باألمالك املجاورة رغم أنه يشكل عبئا عينيا يثقل كاهل هذه األ 

يكن الحرص ناتجا بفعل املالك نفسه أو ممنوحا له عىل سبيل اإلباحة أو التسامح أو كان محل نزاع ومل يفصل فيه نهائيا، 

 وهو حق مخّول للاملك فقط.

 قد يتحول حق املرور إىل ارتفاق مرور يكتسب بالتقادم متى توفرت رشوط الحيازة الصحيحة واملدة القانونية، كام يسقط

 حق املطالبة بالتعويض مبيض مدة التقادم وهي خمس عرشة سنة من تحديده.  

                                                           

 399322، وقرارها رقم 92، ص3002، الجزائر 3، المجلة القضائية، العدد53/55/3002مؤرخ في  332325انظر قرار المحكمة العليا رقم  - 232

   352، ص3002، 3، مجلة المحكمة العليا، العدد32/03/3002مؤرخ في 

من القانون المدني الجزائري جاء نصها: " ال يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يطلب التعويض إذا سكت  200وهو ما نصت عليه المادة  - 233

 مسة عشر سنة".حتى حصل صاحب األرض المحصورة باالستعمال والحيازة على حق المرور بالتقادم لمدة خ

 505عبد المنعم فرج الصدة، المرجع السابق، ص - 234
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 لذلك نقرتح ما ييل:

تقرير حق مالك األرض املحصورة لرفع الدعوى القضائية للمطالبة بتثبيت املمر املمنوح له عىل سبيل التسامح حتى  -

 ال يبقى مصريه  معلقا عىل مكرمة الجار.

عىل حق املرور لكونه قيد قانوين وليس حق ارتفاق إرادي، كام ال يجب إسقاط حق املطالبة  عدم تطبيق نظام التقادم -

 بالتعويض مبرور مدة التقادم. 

 التوصيات: 

 من القانون املدين الجزائري  288و 289نويص بتعديل املادتني  -

 تنظيم قيود امللكية العقارية من بينها حق املرور مبوجب قانون خاص ومستقل  -
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 لتشغيل في القانون الجزائريالرقابة على ا

 الرقابة على التشغيل في القانون الجزائري
    

 -أ–أستاذة محارضة 

 مديرة مخرب ترشيعات حامية النظام البيئي

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 جامعة ابن خلدون تيارت
 

 

 

 امللخص:

إلقرار بالحق لكل شخص يف أن تتاح له إمكانية إن اعرتاف الدولة للمواطنني بالحق يف العمل يعني ا   

كسب رزقه بعمل يختاره ويقبله بحرية، وهذا ال يكون إال باتخاذ تدابري مناسبة تكفل الحصول عليه عىل قدم 

 املساواة مع املواطنني اآلخرين الذين يشرتك معهم يف نفس املؤهالت دون متييز بينهم.

أهم سوق يحتاج إىل ضبط ورقابة هو سوق العمل لضامن حصول  يف ظل االنفتاح االقتصادي أصبح      

طالبي العمل عىل مناصب عمل مناسبة وحصول املستخدمني عىل الكفاءات التي يرغبون فيها، وللوصول إىل هذا 

 الهدف أوكلت الدولة مهمة الرقابة عىل التشغيل للمرفق العمومي للتنصيب.

 

 

Abstract 

    The state’s recognition of the right to work to the citizens means the acknowledgement 

of the right of every person to have the opportunity to earn his living by doing a job that he 

freely chooses and accepts. In light of the economic openness, the labor market has become the 

most important market which needs regulation and control to ensure that job seekers obtain 

appropriate job positions and the employers obtain the competencies they want. To attain such 

goal, the state has entrusted the overseeing of the employment mission to the public facility for 

nomination. 
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 املقدمة:      

يعترب مبدأي املساواة وتكافؤ الفرص من أهم املبادئ التي تقوم عليها عالقات العمل، ويعد هذين املبدأين من النظام      

عمل الالئق رشات توفري الالعام يؤدي خرقهام إىل بطالن أحكام عقود العمل واالتفاقيات املتضمنة فيها، كام يعدان من مؤ 

العمل املنتج للنساء والرجال يف ظروف من الحرية والعدالة واألمن والكرامة "(235)الذي تعرفه منظمة العمل الدولية بأنه

اإلنسانية ويتضمن فرص العمل املنتجة التي توفر دخال مجزيا واألمن يف موقع العمل والحامية للعاملني وأرسهم وفرص 

ات وتطويرها وتشجيع االندماج االجتامعي وأن تتاح للناس حرية التعبري واملشاركة يف القرارات التي تؤثر أفضل لتحقيق الذ

 ويؤمن الفرص املتساوية واملعاملة املتساوية للجميع"  عىل حياتهم 

هذا يؤكد أن األهم من الحصول عىل منصب عمل هو الحصول عىل منصب عمل الئق، وهذا لن يتأىت إال من    

فاملساواة هي محاولة  يف الوصول إليه يف ظل أزمة البطالة، (236)الل وضع آليات قانونية تضمن املساواة وتكافؤ الفرصخ

إلعطاء الجميع فرصا مامثلة بقدر اإلمكان لينتفع كل منهم مبا قد يكون بني يديه من إمكانيات، ومن ثم تعني أن كل فرد 

 نة يقلدها القانون ملواطن غريه يف مثل ظروفه، ستلصق به هو أيضا، وأنه متىسيعمل حسبام تؤهله إمكانياته، وأن كل مكا

قرر املجتمع معاملة البعض معاملة تتميز عن املعاملة التي يلقاها اآلخرون يف ذات ظروفهم وإمكانياتهم، يعد انتهاكا ملبدأ 

 .     (237)املساواة وتكافؤ الفرص

اثيق الدولية عىل تقرير هذا الحق، ومل يخرج املرشع الجزائري عن ما ذهبت لذلك فقد حرصت الدساتري املعارصة واملو   

 (238)املتعلق بعالقات العمل 00-81قانون الإليه االتفاقيات الدولية والترشيعات العاملية الحديثة فنص عىل هذا املبدأ يف 

ثر كل األحكام املنصوص عليها يف منه التي تقيض "تعد باطلة وعدمية األ  03من خالل املادة  80/14/0881املؤرخ يف 

                                                           

 5999سنة  22تبنت هذا التعريف خالل دورتها  - 235

بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق صادقت الجزائر على العديد من المعايير الدولية التي تحث على ضمان تكافؤ الفرص منها  - 236

الجمعية العامة لرؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي أثناء انعقاد قمتها  سان والشعوب المعتمد من طرفبالميثاق األفريقي لحقوق اإلن

أو تقييد، أو أي  إبعاد أو تمييز التمييز ضد المرأة" أييقصد بـ، طبقا له 3002جويلية  55 فيالعادية الثانية في العاصمة الموزمبيقية، مابوتو 

ميادين  ، تستهدف أو ينتج عنها إضعاف أو إبطال االعتراف للمرأة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية في جميعلجنسمعاملة تمييزية على أساس ا

 بغض النظر عن حالتها االجتماعية، أو تضعف أو تبطل تمتع المرأة أو ممارستها لحقوق اإلنسان والحريات األساسية. الحياة

في  ، وغيرها من التدابير، لكفالة تكافؤ الفرص للمرأةتشريعية تدابير الدول األطراف تخذتمنه على ضرورة أن  52أكد في المـادة     

ة وترقية المرأ وضمان الشفافية في توظيف في فرص الحصول على العمل، تقوم بتعزيز المساواة وفي هذا الصدد والوظيفي والتدرج العمل

بما يشكل انتهاكا واستغالال لحقوقها األساسية  االستغالل من قبل صاحب العمل وحمايتها من كفالة حرية اختيار المهنة للمرأةو وفصلها،

 المعترف بها والمكفولة بموجب االتفاقيات والقوانين والنظم المعمول بها.

ت عليه صادق 3003ماي  32الميثاق العربي لحقوق اإلنسان اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونس في       

 2ينص في مادته  52/03/3009المؤرخة في   2، الجريدة الرسمية عدد 55/03/3009المؤرخ في  93-09الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 

تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل شخص خاضع لواليتها حق التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق من 

تنص أن العمل حق طبيعي لكل مواطن لذلك تعمل الدولة على توفير فرص العمل قدر   23من خالل مادته  خاصة في مجال العمل زدون تميي

 اإلمكان ألكبر عدد ممكن من المقبلين عليه مع ضمان اإلنتاج وحرية العمل وتكافؤ الفرص

، دكتوراه في الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر، دون تاريخ شحاتة أبو زيد شحاتة دياب، مبدأ المساواة في الدساتير العربية - 237

 502مناقشة، ص 

 .293، ص32/03/5990المؤرخة في  52الجريدة الرسمية رقم  - 238
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االتفاقيات واالتفاقات الجامعية أو عقد العمل التي من شأنها أن تؤدي إىل متييز بني العامل كيفام كان نوعه يف مجال 

الشغل أو األجرة أو ظروف العمل عىل أساس السن والجنس أو الوضعية االجتامعية أو النسبية والقرابة العائلية والقناعات 

 ياسية واالنتامء إىل نقابة أو عدم االنتامء إليها."الس

القة، طريف هذه الع التوازن بنييهدف هذا النص إىل حامية العامل الطرف الضعيف يف عالقة العمل نتيجة عدم 

لعل و لكن املالحظ عىل هذا النص أنه تعرض لعدم التمييز بني العامل فقط وأغفل التأكيد عىل املبدأ أثناء مرحلة التوظيف 

 مرد األمر هو االنتقال من مرحلة ضامن العمل إىل مرحلة االعرتاف بالحق يف العمل فقط.

إذا كان القطاع الحكومي أو قطاع الوظيف العمومي تحكمه نصوص صارمة تتعلق برشوط اإلعالن عن التوظيف وأجاله 

ي وملدة طويلة ويف ظل االنفتاح االقتصادي بق ومواعيد إجراء املسابقات وكيفية الطعن يف النتائج، فإن القطاع االقتصادي

يخضع لحرية التعاقد يف مجال التشغيل أو باألحرى وألكرث دقة يخضع لحرية املستخدم يف اختيار من يشغل دون قيود 

 ودون رقيب.

د دحقيقة أن املستخدم وهو ينشئ مؤسسته ميارس سلطته التنظيمية يحدد ما هي املهن والوظائف التي يحتاجها ويح

الرشوط الشخصية واملهنية فيمن يريد شغلها بهدف الوصول إىل تحقيق الهدف األسمى الرجل املناسب يف املكان املناسب، 

لكن يف ظل اقتصادياتنا الضعيفة التي ال تحتاج يف غالبها ملؤهالت خاصة يصبح جميع من يحملون نفس املؤهل متشابهون 

وارق الشخصية واملهنية، باإلضافة إىل هذا ويف غياب الفصل بني شخصية يف نظر املستخدم يف إنكار تام لوجود الف

املستخدم املعنوية وشخصية املالك تبقى الحرية يف التعاقد من جهة واالعتبار الشخيص واملحسوبية من جهة أخرى أهم 

 معايري االنتقاء.

املتعلق  82/08/8114املؤرخ يف  08-14ـــــانون لقـــــاتفطن املرشع لألمر وسد هذا الفراغ من خالل إصـداره  8114سنة   

، والذي عن طريقه أسس املرفق العمومي للتنصيب ومراقبة التشغيل نشاطه يهدف إىل (239)بتنصيب العامل ومراقبة التشغيل

 إقامة عالقة بني طالبي العمل واملستخدمني لتمكينهم من إبرام عقود عمل 

 ماإ املساواة حق من ميحر اـم ًباـغالزيادة عىل ذلك  بي العمل فإن املعوقإذا كان هذا ما يعانيه األصحاء من طال

الذي ميارس  نيالضملتمييز الصريح أو بسبب اأو نظرة االجتامعية له والتي تجعل املجتمع يجعله يف مرتبة أدىن، ال بسبب

ع التي تقرها مية بني فئات املجتمالرس ضده املستخدمني معتربينه شخصا معيقا ألي تقدم يف العمل، وهذا رغم املساواة

ئة من االوطنية، أمام هذا الواقع ما كان عىل املرشع إال أن يتدخل بإقرار حصة الواحد باملوالتشريعات األحكام الدستورية 

 مناصب العمل التي يلزم املستخدم بتخصيصها لهذه الفئة 

ع البعد نونية يتداخل فيها البعد اإلنساين واالجتامعي ممن هنا تربز إشكالية هذا العمل، كونه يحاول التعريف بحالة قا

كيف وفق املرشع الجزائري بني حق االختيار املمنوح للمستخدم وبني التزامه بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بني  االقتصادي،

 املرتشحني للعمل؟ 

                                                           

 22الجريدة الرسمية عدد  - 239
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ق العمل ودعم وتنظيم سو  هذا ما سنتعرض له من خالل عرض االهتامم الوطني بتنظيم هيئات التشغيل كآلية لضبط

 .جهاز الرقابة مفتشية العملدورها من خالل 

  أوال: املرفق العمومي للتنصيب آلية لضبط سوق العمل:

يف ظل سيطرة مبدأ سلطان اإلرادة كان الفقه يعترب أن التدخل الترشيعي لتنظيم التعاقد يشكل نوع من أنواع تقييد 

فرض القانون إذا كان من اليسري حقا أن يعية استثنائية يجب عدم التوسع فيها، لكن حرية اإلرادة وبالتايل فهو ظاهرة ترشي

مبدأ املساواة القانونية مبا يفرتض قدرة كل فرد عىل الدفاع عن مصالحه تجاه اآلخرين غري أن املساواة االقتصادية 

ص مجاالت اذ كل ما من شأنه إزالة أو تقليواالجتامعية تتطلب تدخال قانونيا أكرث أهمية حيث يكون املرشع مسؤوال عن اتخ

فلم يعد العقد شأنا يخص األطراف أو اتفاقا حرا ناتجا عن إرادتني تتمتعان باملساواة واالستقالل، بل هو  (240)انعدام املساواة

د خاصة قتأثري املرشع عىل اإلرادة يف مرحلة التعا يفلت باطراد من سيطرة طرفيه ليصبح عملية قانونية موجهة من خالل

وفرض  (241)عن طريق وضع نظام معني للتعاقد أو رشوط معينة للتعاقد أو فرض فئة معينة للتعاقد معها من طرف املستخدم

   (242).ذلك عن طريق الضغط عىل الفرد مع ترك حرية االمتناع له عن التعاقد مقابل توقيع جزاء عليه

دور  ق أصبح يستلزم وجود هيئة تضبط سوق العمل وتلعبإن االنتقال إىل نظام اقتصادي  يعتمد عىل قوانني السو 

الوسيط  بني عاريض العمل والطالبني له للوصول إىل املعرفة الدقيقة لسوق العمل من ناحية العرض والطلب عىل العمل، 

خالل  نوالتنسيق بني الطرفني إلحداث التوازن وفرض الرقابة عىل سوق العمل وتحقيق تكافؤ الفرص بني طالبي العمل م

ضبط قنوات وأجهزة عرض وطلب العمل، وهذا النشاط هو ما أطلق عليه املرشع التنصيب الذي يقصد به طبقا للامدة الخامسة 

القة ذلك النشاط الذي يهدف إىل إقامة عاملتعلق بتنصيب العامل ومراقبة التشغيل  82/08/8114املؤرخ يف  08-14من القانون 

 لتمكينهم من إبرام عقود عمل وفق الترشيع والتنظيم املعمول بهام. بني طالبي العمل واملستخدمني

ة املرفق العمومي للتنصيب املتمثل يف الوكالة الوطنية للتشغيل والهيئات الخاص ويقوم بهذا النشاط يف الجزائر   

ات مع إلزامها بإبرام ذه الهيئهذا الدور يف املناطق التي ال تتوفر يف حدود اختصاصها اإلقليمي ه املعتمدة وتتوىل البلديات

      .(243)اتفاقية مع الوكالة الوطنية للتشغيل عىل أن تتقيد بدفرت األعباء النموذجي

 الوكالة الوطنية للتشغيل: -أ

املتعلق  82/14/0827املؤرخ يف  027-27عرفته الجزائر مع بداية االستقالل من خالل املرسوم  املرفق العمومي للتنصيب

التي دعت  0808املتعلقة بالبطالة لسنة  8، إقامة هذا الجهاز كان استجابة وتطبيقا لالتفاقية رقم (244)ب العاملبالتشغيل وتنصي

منظمة العمل الدولية من خاللها الدول يف مادتها الثانية  إىل إنشاء شبكة من مكاتب االستخدام عامة ومجانية تساعد 

املتعلقة بتنظيم إدارات التوظيف التي يوكل  03/12/0849املؤرخة يف  99طالبي العمل للحصول عىل عمل، واالتفاقية رقم

                                                           

  2،ص3002مصر،عبد العزيز المرسي حمود، الجوانب القانونية لمرحلة التفاوض ذو الطابع التعاقدي،دار النهضة العربية -  240

 29، ص 5922حمد شرف الدين، فكرة القانون االقتصادي، دراسة في التحوالت االقتصادية، دون دار نشر، مصر، أ -  241

محمد لبيب شنب، دروس في نظرية ، وأيضا 522،  ص 5992حسن عبد المؤمن بدران، العقد والجزاء الجنائي، دار النهضة العربية، مصر،  -  242

 92، ص5922لنهضة العربية، مصر، االلتزام، دار ا

 المرجع السابق. 59-03من القانون  2االمادة -243

 302، ص02/02/5992المؤرخة في  32الجريدة الرسمية عدد  - 244
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إليها بالتعاون مع الهيئات العامة والخاصة تنظيم سوق العمل وتتبع التغري الذي ميس النشاط االقتصادي واليد العاملة عرب 

يف توظيف  دة أصحاب العملاإلقليم الوطني، ومساعدة طالبي العمل املسجلني لديها يف الحصول عىل منصب عمل ومساع

العامل املناسبني بعد إخطارها بالوظائف الشاغرة لديهم، أي أن تلعب دور الوساطة بني طريف عقد العمل، والهيئات التي 

 تلعب هذا الدور يف الجزائر يطلق عليها املرفق العمومي للتنصيب.

ايض ستمر إىل غاية نهاية الثامنينات من القرن املنظرا للتوجه االشرتايك للدولة الجزائرية غداة االستقالل والذي ا

بقيت الدولة خالل هذه املدة هي املستخدم الوحيد وترتب عىل هذا احتكار املرفق العمومي ملهمة التنصيب الذي جسد من 

 48-30مر ثم صدر األ  (245)املتضمن إحداث  املكتب الوطني لليد العاملة 88/00/0828املؤرخ يف  88-28خالل إصدار املرسوم 

 باعتباره هيئة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية املعنوية. (246)ينظم هذا املكتب 03/12/0830املؤرخ يف 

املتضمن تنظيم املكتب الوطني لليد  0881سبتمرب  9املؤرخ يف  828-81تم صدور املرسوم التنفيذي رقم  0881سنة   

لة الوطنية للتشغيل خلفا لهذا املكتب دون تغري يف طبيعتها القانونية تعمل مبوجبه نشأت الوكا (247)العاملة وتغيري تسميته

من هذا املرسوم عىل التقريب بني طالبي العمل وعارضيه كام  7تحت وصاية الوزير املكلف بالتشغيل تعمل طبقا للامدة 

امل األجانب تشغيل العتبحث عن كل الفرص لتنصيب العامل الجزائريني خارج الوطن، كام تدرس طلبات الرتخيص ب

 وإمكانية تسليم رخص لهم.

املتعلق بتنصيب العامل  82/08/8114املؤرخ يف  08-14بصدور القانون  8114بقي الوضع عىل ما هو عليه إىل غاية عام 

هذه  منه عىل أن تتوىل 3ومراقبة التشغيل الذي ألغى احتكار هذه الوكالة لنشاط تنصيب العامل  بالنص ومن خالل املادة 

 الوكالة مهمة تنصيب العامل لكن يشاركها يف ذلك هيئات خاصة معتمدة من طرف الوزارة

املؤرخ يف  33-12تطبيقا لهذا النص كان لزاما إعادة تنظيم الوكالة الوطنية للتشغيل عن طريق املرسوم التنفيذي 

الوكالة الوطنية للتشغيل مؤسسة عمومية  قا له تعدطب( 248)املحدد ملهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسريها 09/18/8112

ذات تسيري خاص تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، تعمل تحت وصاية الوزير املكلف بالعمل يتوىل تسيريها 

والتشغيل  ةمجلس إدارة ويديرها مدير عام، يتشكل مجلس اإلدارة من ممثلني عن الوزارات املكلفة بالعمل والداخلية واملالي

والتكوين املهني والتخطيط والوظيف العمومي واملؤسسات والصناعات الصغرية واملتوسطة واملدير العام للديوان الوطني 

من املرسوم  2لإلحصاء أو ممثله وثالث ممثلني عن كل من النقابات األكرث متثيال للعامل وألرباب العمل طبقا ألحكام املادة 

 .املحدد ملهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسريها 09/18/8112يف املؤرخ  33-12التنفيذي 

                                                           

المؤرخة في  9المتضمن إحداث المكتب الوطني لليد العاملة، الجريدة الرسمية العدد  39/55/5993المؤرخ في  99-93المرسوم -245

 .29 ، ص20.55.5993

 39/09/5925المؤرخة في  22المتضمن تنظيم المكتب الوطني لليد العاملة، الجريدة الرسمية العدد  52/09/5929المؤرخ في  33-25األمر-246

 .223، ص 

المتضمن تنظيم المكتب الوطني لليد العاملة وتنظيمه وسيره، يعدل ويتمم  02/09/5990المؤرخ في  329-90المرسوم التنفيذي -247

 .5333، ص 53/09/5990المؤرخة في 29، الجريدة الرسمية العدد 52/09/5929المؤرخ في  33-25األمر

 59/03/3009المؤرخة في  9الجريدة الرسمية عدد  - 248
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 الهيئات الخاصة املعتمدة لتنصيب العامل: -ب

املتعلق بضبط رشوط وكيفيات منح االعتامد للهيئات الخاصة لتنصيب  087-13من املرسوم التنفيذي  18للامدة طبقا 

يقصد بالهيئة  (249)املتعلق مبامرسة الخدمة العمومية لتنصيب العاملالعامل وسحبه منها ويحدد دفرت األعباء النموذجي 

الخاصة املعتمدة للتنصيب يف مفهوم هذا املرسوم كل شخص من أشخاص القانون الخاص يكلف بتقديم خدمات تتعلق 

  بسوق العمل

كلفة بالتشغيل وزارة املإذن ميكن أن تساهم أيضا يف الخدمة العمومية للتنصيب الهيئات الخاصة املعتمدة من طرف ال

طبقا للامدة  سنوات قابلة للتجديد 7ومينح االعتامد ملدة  بعد أخذ رأي اللجنة الوزارية املشرتكة لالعتامد املنصبة لهذا الغرض،

لكن ينحرص مجال عملها يف  ، تتوىل هذه الهيئات جميع املهام التي تتوالها الوكالة الوطنية للتشغيل 08-14من القانون  8

العـاملة  تنصيب اليد العاملة الوطنية بالخارج أو تنصيب اليدإلقليم الوطني وتقديم خدمات للمواطنني لكن مينع عليها ا

ة وقد جاء اعتامد هذه الهيئات بالتزامن مع مصادق األجنبية بالجزائر أو وضع اليد العاملة تحت الترصف لصالح الغري.

مبوجب  08/12/0883بشأن وكاالت االستخدام الخاصة املعتمدة بجنيف بتاريخ  900االتفاقية الدولية رقم عىل  (250)الجزائر

  00/18/8112املؤرخ يف  20-12املرسوم الرئايس 

ال ميكن لهذه الهيئات أن تبارش عملها إال بعد الحصول عىل االعتامد من الوزارة املكلفة بالتشغيل التي تتأكد من 

مل تحت تع ،  وابرام اتفاقية مع الوكالة الوطنية للتشغيل التي(251)والبرشية لتأدية مهامها توافرها عىل الرشوط التقنية واملادية

فضبط السوق من صالحيات السلطة العامة وعليه أي متدخل يف هذا املجال ميكن أن ميس بالنظام العام  رقابتها،

ة بها ر والبطالة ميكن أن تتعرض للمتاجر واالستقرار يف املجتمع إذا ترك دون رقابة خاصة أن اليد العاملة يف ظل الفق

واستغاللها، وعليه ال ميكن للخواص مامرسة هذا النشاط دون ترخيص مسبق ودون رقابة من صاحب االختصاص لهذا 

 (252)خص املرشع للقيام بهذا النشاط فقط املواطنني الجزائريني املقيمني داخل الوطن

شاطها تربم كل واحدة من هذه الهيئات اتفاقية مع الوكالة الوطنية بعد حصولها عىل االعتامد الوزاري وقبل بدأ ن

إذ يشرتط  -للتشغيل، يبني هذا االتفاق بناءا عىل الوسائل البرشية والتقنية خاصة مؤهالت املستخدمني املكلفني بالتنصيب

 -ثالث سنوات مهنية ال تقل عنفيمن يديرها أن تكون له شهادة علمية يف مجال التشغيل أو تسيري املوارد البرشية وخربة 

 املجال اإلقليمي وميدان النشاطات الذي يجب أن يقترص تدخلها فيه أي اعتامد مبدأ التخصص للوصول لفعالية التدخل.  

                                                           

، المتعلق بضبط شروط وكيفيات منح اإلعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب  3002/ 03/ 33المؤرخ في  532-02المرسوم التنفيذي رقم  - 249

المؤرخة   32وسحبه منها ويحدد دفتر األعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، الجريدة الرسمية العدد العمال 

 . 3002/ 02/ 03في

بشأن وكاالت االستخدام  525المتضمن المصادقة على االتفاقية الدولية رقم  55/03/3009المؤرخ في  95-09المرسوم الرئاسي  - 250

 . 59، ص53/03/3009المؤرخة في  2، الجريدة الرسمية العدد 59/09/5992اصة المعتمدة بجنيف بتاريخ الخ

، المتعلق بضبط 03/3002/ 33المؤرخ في  532-02المرسوم التنفيذي رقم  من دفتر الشروط النموذجي الملحق 9إلى  3المواد من  - 251

العمال وسحبه منها ويحدد دفتر األعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية شروط وكيفيات منح االعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب 

 . 3002/ 02/ 03المؤرخة في  32لتنصيب العمال، الجريدة الرسمية العدد 

وسحبه منها  المتعلق بضبط وشروط وكيفيات منح االعتماد للهيئات الخاصة بتنصيب العمال 532-02من المرســــوم التنفيذي  2المادة  - 252

 ويحدد دفتر األعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمل
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املتعلق بضبط رشوط وكيفيات منح االعتامد للهيئات الخاصة بتنصيب العامل وسحبه  087-13لمرسوم التنفيذي طبقا ل

تقدم هذه الهيئات خدماتها مجانا  ( 253)ألعباء النموذجي املتعلق مبامرسة الخدمة العمومية لتنصيب العاملمنها ويحدد دفرت ا

فلو كانت خدماتها مبقابل لكان من شأنها أن تجعل طالبي العمل تحت سيطرتها يخضعون البتزازها فتقدم  (254)لطالبي العمل

ودها وهو تسهيل وصول طالبي العمل إىل عروض العمل من تشاء وتبعد من تشاء ضاربة عرض الحائط الهدف من وج

املتوفرة عىل قدم املساواة ومبا يتناسب مع مؤهالتهم وطموحهم، وبأن تحرتم األولوية يف التسجيل طالبي العمل لديها 

كن ويف لعندما تقدم للمستخدمني قامئة املرشحني الجتياز مسابقة التشغيل مبا يتوافق والرشوط املطلوبة من املستخدم، 

غياب النص الجزايئ الذي يعاقب هذه الهيئات يف حالة املطالبة مبقابل لتقديم خدماتها قد نقع يف عكس ما كان يصبو 

 إليه النص.

وباعتبار املرفق العمومي للتنصيب له صالحية التنقيب عن مناصب العمل الشاغرة لدى املؤسسات مينع عليه التعامل 

  بعينهم ملنع االحتكار لضامن حصول كل مستخدم عىل الكفاءات التي يحتاجها.مع مستخدم واحد أو مستخدمني 

تلزم الهيئات الخاصة املعتمدة فصليا بإعالم الوكالة املحلية للتشغيل الكائنة مبقر الوالية التي توجد بها باملعلومات 

 (255)ذين تم تنصيبهمومات املتعلقة بالعامل الاإلحصائية املتعلقة بطالبي العمل املسجلني وبعروض العمل املقدمة إليها واملعل

للوقوف عىل الوضع الحقيقي لسوق العمل سواء من حيث عدد طالبي العمل واملؤهالت التي يتوافرون عليها ومناصب العمل 

 الشاغرة خاصة وأنها تحتاج هذه املعلومات عندما يطلب موافقتها بخصوص تشغيل األجانب.

نية للرقابة الدورية من طرف املصالح التابعة للوزارة املكلفة بالتشغيل والوكالة الوط هيئاتلهذه األسباب تخضع هذه ال   

للتشغيل ومفتشية العمل، تنصب هذه الرقابة عىل مدى احرتم هذه الهيئات للترشيع والتنظيم املعمول بهام السيام فيام 

مل  حظوظ طالبي الشغل يف الحصول عىل الع يخص عالقات العمل وتنصيب العامل ومراقبة التشغيل، واحرتام تساوي

توخيا لتعزيز تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة يف الحصول إذن  .(256)ونوعية الخدمات املقدمة لطالبي العمل واملستخدمني

 زعىل عمل ومزاولة مهن معينة ، تتحقق الدولة عن طريق أجهزتها أن الهيئات الخاصة للتنصيب تعامل العامل دون متيي

عىل أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو االنتامء الوطني أو األصل االجتامعي أو أي شكل آخر من أشكال التمييز 

   (257)التي تغطيها القوانني واملامرسات الوطنية ، وبوجه خاص السن أو اإلعاقة.

                                                           

المتعلق بضبط وشروط وكيفيات منح االعتماد للهيئات الخاصة بالتنصيب العمال  33/03/3002المؤرخ في  532-02المرسوم التنفيذي رقم -253

 . 32مارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، الجريدة الرسمية العدد وسحبه منها ويحدد دفتر األعباء النموذجي المتعلق بم

 33المؤرخ في   532-02من دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم  50و المادة  59-03من القانون  09المادة - 254

ل وسحبه منها ويحدد دفتر األعباء النموذجي المتعلق ، المتضمن ضبط شروط وكيفيات منح االعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العما 03/3002/

 .  3002، سنة  32بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال ، الجريدة الرسمية العدد 

 532-02من دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفيذي  52المادة  - 255

  .532-02من المرسوم التنفيذي رقم  39المادة  – 256

بشأن وكاالت االستخدام الخاصة المعتمدة من طرف المؤتمر العام الدولي للعمل في دورته الخامسة  525من االتفاقية رقم  2المادة  - 257

، الجريدة 55/03/3009المؤرخ في  95-09، صادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 5992جوان  2والثمانين المنعقدة بجنيف في 

 53/03/3009المؤرخة في   2الرسمية عدد 
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رش عليه مفتوح واملعاينات يف سجل مرقم ومؤ ومن هنا يتعني عىل األعوان املكلفني بعمليات املراقبة تسجيل الزيارات   

لهذا الغرض مع إعداد محرض وإرساله يف أجل ال يتجاوز مثانية أيام إىل الوزير املكلف بالتشغيل بعد إعالم املفتشية العامة 

ل أقصاه جللعمل والوكالة الوطنية للتشغيل عىل أن تبلغ نسخة من هذا املحرض إىل الهيئة الخاصة املعتمدة للتنصيب يف أ 

 مثانية أيام.

إذا ثبت ألعوان املراقبة مخالفة هذه الهيئات للمهام املوكلة إليها يوجه لها إعذار تلزم باالنصياع له خالل مثانية أيام     

من تبليغها ويف حالة عدم احرتام اإلعذار تتعرض إلحدى العقوبتني إما غلق املؤسسة ملدة ال تتجاوز شهرين  أو التوقيف 

   (258)ملامرسة النشاط ملدة ثالثة أشهر. املؤقت

 مهام املرفق العمومي للتنصيب: -ج

يتوىل هذا املرفق الوساطة بني طالبي العمل وعارضيه، والتنقيب عن عروض العمل لدى الرشكات االقتصادية      

يف تشغيل  ريني ودورهاالناشطة يف الجزائر، لكن يجب يف هذا املجال أن نفرق بني دورها يف تشغيل املواطنني الجزائ

 األجانب.

  دور املرفق العمومي للتنصيب يف تشغيل املواطنني  -0

أوكل املرشع  للمرفق العمومي للتنصيب  مهمة جمع عروض العمل لدى املؤسسات املستخدمة من خالل استقبال      

هم لتمكنهم مل فهي تربط بينرغباتهم وتسلم لهم ترشيحات طالبي العمل، أي أنها تشكل همزة وصل بني طريف عقد الع

 من إبرام عقود عمل.

لكن ال يتوقف عمل هذه الهيئات عند الوساطة بل تسبقها عملية التنقيب عن مناصب العمل الشاغرة يف القطاع   

بة مدى وتلحقها مراقبة عملية التنصيب  أي مراق  االقتصادي وعرض خدماتها عىل املستخدمني من خالل الرقابة املستمرة

ام املستخدم سري عملية التشغيل ومدى احرتام املستخدم مبدأ تكافؤ الفرص بني املرشحني لها، ومتابعة تطور عمل اليد احرت 

 العاملة األجنبية حتى ولو كان القانون ال يؤهلها للتدخل يف تشغيل هؤالء.

حيل، ني والجهوي واملومن خالل هذا الجهد تتوىل تنظيم املقاصة بني عروض وطلبات العمل عىل املستوى الوط

وتشجيع الحركية الجغرافية واملهنية لطالبي العمل كام تساهم يف تطبيق عمليات التحويل املهني أو التكوين التكمييل 

 لطالبي العمل.

عمل بالتسجيل لدى املرفق العمومي للتنصيب سواء العام أو الخاص وال يشرتط يف طالب  (259)يلزم املرشع كل طالب

كل مستخدم أن يبلغ  08-14من القانون  09املادة يف حالة بطالة، كام يلزم من جهة أخرى ومن خالل  العمل أن يكون

الوكالة املؤهلة أو البلدية أو الهيئة الخاصة املعتمدة باملناصب الشاغرة لدى مؤسسته والتي يريد شغلها، وأن يرسل املعلومات 

من دفرت الرشوط  7(، وطبقا للامدة 08الذي قام به إىل الوكالة املؤهلة )املادة املتعلقة باالحتياجات من اليد العاملة وبالتوظيف 

                                                           

 . 532-02من المرسوم التنفيذي رقم   23إلى  20المواد من  – 258

ال يشترط في طالب العمل أن يكون شخص في حالة بطالة، فقد يكون الشخص يشغل منصب عمل دون مؤهالته أو منصب عمل ال  - 259

 يرغب فيه، وعليه عدد طالبي العمل ال يتطابق مع عدد األشخاص دون عمل. 
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تقدم الهيئات الخاصة خدماتها ألرباب العمل مقابل أجرة تحسب تبعا لجدول مرجعي  087-13النموذجي امللحق باملرسوم 

نصبني والرشوط للعامل، وعدد العامل امليعده الوزراء املكلفون بالتشغيل والعمل والتجارة عىل أساس كلفة عملية التنصيب 

 الخاصة بالتنصيب.

يلزم املرفق العمومي للتنصيب باالستجابة لطلب املستخدم خالل واحد وعرشون يوما وذلك بأن تقدم له قامئة طالبي 

ة يكون له بالعمل املسجلني لديه والذين يستوفون املؤهالت والرشوط املطلوبة من طرف املستخدم، ويف حالة عدم االستجا

 حق التوظيف املبارش.

يف حالة االستجابة لطلبه يكون لصاحب العمل الحق يف تعيني من يقع عليه اختياره ممن رشحهم له املرفق العمومي 

للتنصيب، فقط تقرتح الوكالة جهاز التنصيب عىل  صاحب العمل قامئة من طالبي العمل، ففي هذه الحالة يكون اإليجاب 

، (260)ظ ضمني يعرف بالتحفظ باملوافقة مبقتضاه ال يربم العقد إال مع الشخص الذين تتـم املوافقـة عليهمقرتن دامئا بتحف

فيختار املستخدم من يختاره بكل حرية برشط مراعاة املرشحني ضمن القامئة التي يعدها جهاز التنصيب وأن ال يثبت أي 

ل ،  لهذا حني عىل أساس املؤهالت التي يتطلبها منصب العممتييز يف سلوك املستخدم وأن  يكون االختيار من بني املرش

 تقترص رقابة مفتشية العمل عىل ثبوت مامرسات متييزية مبارشة أو غري مبارشة أثناء املسابقة واالختيار.

لكن ال يوجد ما يلزم املستخدم بالتوظيف من بني املرشحني له، فقد يخضعهم لالمتحان ثم يدعي أنهم ال يتوافرون 

 املؤهالت املطلوبة حتى ولو كانوا يحملون الشهادات املطلوبة، ويف هذه الحالة يلجأ إىل التوظيف املبارش ألن هيئة عىل

 التنصيب مل تستجب لطلبه

ألزم القانون املستخدم عىل التعاقد مع من يرشحهم املرفق العمومي للتنصيب ألنه مل تجدي قيود النظام العام واآلداب 

االعتبار  يجب التنويه بأن لتحقيق تكافؤ الفرص بني املرشحني للعمل. (261)ية التي فرضها املرشع عىل اإلرادةوالقيود املوضوع

العامل  عقد العمل ال يعد يف بعض األحيان خرقا ملفهوم املساواة بني الشخيص لشخصية العامل بالنسبة لصاحب العمل يف

املتبادلة بني صاحب العمل وبعض العامل لديه قد يربر املعاملة أو شكال من أشكال التمييز، فمفهوم الثقة الرضورية 

إلرشاف  (262)التفضيلية والسيام فيام يتعلق باملناصب القيادية لذلك استبعد املرشع الجزائري استخدام مسريي املؤسسات

  (263)املرفق العمومي للتنصيب

                                                           

حسين عبد العال، االتجاهات الحديثة لفكرة النظام العام ومدى الحماية الدستورية لمبدأ حرية التعاقد، دار النهضة العربية، مصر، دون محمد  -  260

 23سنة، ص 

، دار الفكر الجامعي، -دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي –حمدي محمد إسماعيل سلطح، القيود الواردة على مبدأ سلطان اإلرادة  - 261

 .509، ص3002سكندرية، مصر، اإل

تحّدد عند االقتضاء أحكام خاصة ، تتخذ عن طريق التنظيم والنظام النوعي المتعلق بعالقات العمل " 55-90القانون  من  03المادة تنص  -262

ي لبحري والعمال فلعالقات العمل التي تعني مسيري المؤسسات ومستخدمي المالحة الجوية والبحرية ومستخدمي السفن التجارية والصيد ا

المنزل والصحفيين والمسرحيين والممثلين التجاريين ورياضيي النخبة ومستخدمي البيوت ،و ذلك بغض النظر عن أحكام هذا القانون، و في 

 "إطار التشريع المعمول به.

بمسيري  لعالقات العمل الخاصةالمتعلق بالنظام الخاص  39/09/5990المؤرخ في  390-90المرسوم التنفيذي صدر  تطبيقا لهذه المادة

 .5252ص 02/50/5990المؤرخة في  33الجريدة الرسمية رقم، المؤسسات

 22المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، الجريدة الرسمية العدد  32/53/3003المؤرخ في  59-03من القانون  3المادة  - 263
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 اطنني يف الحصول عىل فرصة عمل، ويعدإذن الهدف األسايس من وجود هذا املرفق ضامن تكافؤ الفرص بني املو 

 (264)من الدستور الجزائري 83املادة وجودها تطبيقا ألحكام الدستور واالتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر ذلك أن 

 يمتنع مامرسة أي متييز بني املواطنني بنصها " كل املواطنني سواسية أمام القانون، وال ميكن أن يتذرع بأ  0882لسنة 

الفقرة  كام تنصمتييز يعود سببه إىل املولد أو العرق أو الجنس أو الرأي، أو أي رشط أو ظرف آخر شخيص أو اجتامعي"، 

 من الدستور الجزائري:" الحريات األساسية وحقوق اإلنسان واملواطن مضمونة" 38األوىل من املادة 

ية ملبدأ وإعالنات حقوق اإلنسان التي تقرر الحامية القانون املواثيق الدولية من هنا كانت الجزائر سباقة للمصادقة عىل

الذي  0849الصادر عام (265)تكافؤ الفرص، فصادقت الجزائر من خالل أول دستور لها عىل اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان

ون أية تفرقة، كام ن دتنص املادة السابعة منه أن كل الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق يف التمتع بحامية متكافئة م

أن لهم جميعا الحق يف حامية متساوية ضد أي متييز يخل بهذا اإلعالن وضد أي تحريض عىل التمييز، كام تضمن هذا 

/ج من هذه 3إذ" تقرر املادة 0822الصادر عام  (266)املبدأ العهد الدويل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية

الدول األطراف يف االتفاقية الحالية بحق كل فرد يف املجتمع برشوط عمل صالحة، وعادلة تكلف االتفاقية عىل أن "تقر 

بشكل خاص فرص متساوية لكل فرد بالنسبة لرتقيته يف عمله إىل مستوى أعىل مناسب دون خضوع يف ذلك ألي اعتبار 

  سوى اعتبارات الرتفيه والكفاءة

لكل مواطن  82هذه املبادئ بنصه يف مادته  0822نية والسياسية الصادرة عام ومل يغفل العهد الدويل بشان الحقوق املد

 الحق والفرصة دون أي متييز... ودون قيود غري معقولة.

املعتمدة من طرف الجمعية العامة لألمم ( 267)أما االتفاقية الدولية الخاصة بإزالة جميع أشكال التمييز العنرصي     

ورة تعهد الدول مبنع وإزالة التمييز العنرصي بجميع أشكاله وضامن املساواة بني األفراد نصت عىل  رض  0822املتحدة سنة 

 (من مادتها الخامسة.2يف التمتع بالحق يف العمل  يف الفقرة هـ)

املعتمدة مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة   )268(كام دعت اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة 

الدول األطراف أن تتخذ جميع التدابري املناسبة للقضاء عىل التمييز  00مادتها  من خالل 0838ديسمرب  09املؤرخ يف  74/091

الحق يف العمل  ضد املرأة يف ميدان العمل ليك تكفل لها، عىل أساس املساواة بني الرجل واملرأة، نفس الحقوق وال سيام

                                                           

 .5999لسنة  29الجريدة الرسمية رقم  -( 264)

 5992من دستور  55، انضمت إليه الجزائر بموجب المادة 5932العالمي لحقوق اإلنسان المعتمد من طرف األمم المتحدة سنة (  اإلعالن 265

 .222، ص50/09/5992المؤرخة في 93، الجريدة الرسمية رقم 02/09/5992الصادر بموجب االستفتاء المؤرخ في 

 

المؤرخة في  30،الجريدة الرسمية رقم 59/02/5929المؤرخ في 92-29قم تم انضمام الجزائر إليه بموجب المرسوم الرئاسي ر -266

 .225، ص52/02/5929

  553، ص30/05/5992المؤرخة في  2، الجريدة الرسمية رقم 52/53/5999المؤرخ في 232-99صادقت عليها الجزائر بموجب األمر  - 267

، المؤرخة 9،  الجريدة الرسمية العدد  33/05/5999المؤرخ في  25-99انضمت إليها الجزائر مع التحفظ بموجب المرسوم الرئاسي  - 268

 3، ص33/05/5999في
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ؤون يف التمتع بنفس فرص العاملة، مبا يف ذلك تطبيق معايري اختيار واحدة يف ش بوصفه حقا ثابتا لجميع البرش، والحق

 االستخدام...

هذه األحكام تنطبق عىل تشغيل الوطنيني أما بالنسبة لتشغيل األجانب تعد الوكالة الوطنية للتشغيل وحدها املختصة 

 دون الهيئات الخاصة املعتمدة

   األجانب: دور املرفق العمومي للتنصيب يف تشغيل -8

املتعلق بعالقات العمل عندما ال توجد يد عاملة وطنية مؤهلة يجوز للمستخدم توظيف  00-81قانون من ال 80طبقا للامدة 

 العامل األجانب حسب الرشوط املحددة يف الترشيع والتنظيم املعمول بهام.

 اليد العاملة الوطنية أنذاك مل يتم وضععرفت الجزائر وجود العامل األجانب منذ االستقالل، وأمام نقص وضعف     

وين ألزم وعيا املرشع بالدور الكبري الذي تلعبه الهيئات املستخدمة يف التكقيود خاصة عىل تشغيل األجانب، لكن باملقابل 

املها ة عاملؤسسات املقبولة بالقيام بالتكوين وتعبئ(269)املتعلق بتوظيف األموال 82/13/0827املؤرخ يف  833-27القانون رقم 

املتضمن  17/19/0824املؤرخ يف  804-24وإطاراتها الجزائرية من خالل مادته الثانية، وبعدها بسنة أصدر املرشع املرسوم رقم

 . (270)إجبار املؤسسات عىل إحداث مصلحة للتكوين املهني وتأهيل العامل

الستفادة من اإلعفاءات الجبائية متوقف ، الذي جعل ا(271)املتضمن قانون االستثامر 897-22صدر األمر رقم  0822سنة 

للمساهمة  02عىل عدة عوامل من بينها الجهد املبذول يف التكوين املهني وترقية اإلطارات الوطنية وهذا من خالل مادته 

 يف توفري االحتياجات الوطنية من اليد العاملة املؤهلة.

زء من وطنية للتكوين املهني لليد العاملة واعتربتها جمع بداية السبعينات من القرن املايض، أقامت الدولة منظومة 

يعد أول نص ينظم  01–90املنظومة الوطنية للتعليم يف ظل االستعانة باليد العاملة األجنبية للعمل والتكوين، فكان القانون

ىل جنبية، وحفاظا ع، طبقا له مع مراعاة االتفاقيات الدولية التي تربمها الجزائر مع الدول األ (272)رشوط تشغيل األجانب

مصلحة اليد العاملة الوطني يلزم كل أجنبي مقبل عىل مامرسة نشاط مأجور أن يكون حائزا عىل جوازا أو رخصة للعمل املؤقت 

ديرية املركزية كلفة بالعمل وهي مديرية التشغيل عىل مستوى الوالية التي تبلغه للمتسلمها املصالح املختصة التابعة للوزارة امل

 .من نفس القانون  2ة العمل طبقا للامدة لوزار 

                                                           

المتضمن إجبار المؤسسات على إحداث مصلحة للتكوين  02/02/5993المؤرخ في  353-93تم ذكر هذا النص في حيثيات المرسوم رقم - 269

 .33المهني وتأهيل العمال، الجريدة الرسمية رقم 

، الذي ألزم من خالل مادته األولى كل مصنع مسير ذاتيا عموميا كان أو شبه 232، ص55/02/5993المؤرخة في  33ة رقم الجريدة الرسمي - 270

شخص أن يكون مجهزا بمصلحة التكوين المهني وتعبئة العمال تتكلف بتنظيم تسيير التكوين المهني  500عمومي أو خاص يستخدم على األقل 

شخص ألزم بتأسيس منظمة  500المذكورة، وفي المؤسسات التي تستخدم أكثر من عشرين عامال وأقل من  والتعبئة العمالية في المؤسسة

رات ابين مؤسسات أو بين مهنية للتكوين المهني والتعبئة العمالية، على أن تحوز تلك المنظمة على قبول مندوبية التكوين المهني وتعبئة اإلط

 معنية، وتحميل تكاليف التكوين على عاتق المؤسسات.بناءا على اقتراح المنظمات المهنية ال

 .5303، ص52/09/5999المؤرخة في  20الجريدة الرسمية رقم  - 271

  53/02/5925المؤرخة في     39المتعلق بشروط تشغيل األجانب، الجريدة الرسمية العدد   55/02/5925المؤرخ في  50-25القانون   -272
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هذه الرخصة ال متنح إال إذا كان منصب العمل املتوفر ال ميكن أن يشغله عامل جزائري مبا فيهم العامل املغرتبني، 

(  273)وأن يتمتع األجنبي مبستوى تقني عىل األقل، مع رضورة تقديم صاحب العمل تقرير معلل يتضمن رأي ممثيل العامل

املحدد لكيفيات منح جواز  82/08/0898املؤرخ يف  201-98من املرسوم  3املسبق للوكالة الوطنية للتشغيل طبقا للامدة  والرأي

، إذن فهذه الوكالة يعود إليها مراقبة تطور اليد العاملة األجنبية يف الجزائر وتنظيم (274)أو رخصة العمل املؤقت للعامل األجانب

 جانب وتسيريهاالبطاقية الوطنية للعامل األ 

 فإن املعوقني أكرث فئات املجتمع حاجة لضامن تكافؤ فرصهم مع أفراد املجتمع اآلخرين. إذا كان هذا حال األصحاء

 ثانيا: الرقابة عىل تشغيل املعوقني   

اصطالح املعوق بأنه " فرد نقصت إمكانياته للحصول عىل  0822يف مجال العمل عرفت منظمة العمل الدولية لسنة  

بشأن التأهيل املهني والعاملة  028. أما االتفاقية (275)عمل مناسب واالستقرار وفيه نقصا فعليا نتيجة لعاهة جسمية أو عقلية"

عرفته بأنه " فرد انخفضت درجة كثرية احتامالت ضامن عمل مناسب له واالحتفاظ به والرتقي به  0897) املعوقون ( لسنة 

   ا "نتيجة لقصور بدين وعقيل به قانون

بشأن تشغيل وتأهيل املعوقني عرفت املعوق يف فقرتها أوال من  03أما عىل املستوى العريب فاالتفاقية العربية رقم 

القسم األول "هو الشخص الذي يعاين من نقص يف بعض قدراته الجسدية أو الحسية أو الذهبية نتيجة مرض أو حادث 

و جزئياً عن العمل أو االستمرارية أو الرتقي فيه وكذلك اضعف قدرته عىل أو سبب خلقي أو عامل ورايث أدى لعجزه كلياً أ 

القيام بإحدى الوظائف األساسية األخرى يف الحياة ويحتاج إىل الرعاية والتأهيل من أجل دمجه أو إعادة دمجه يف 

 .املجتمع"

طرف الجمعية العامة لألمم املتحدة من االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة املعتمدة من  0/8أما املادة 

نصت أنه يشمل  08/12/8118املؤرخ يف  099 – 18 (276)التي صادقت عليها الجزائر مبوجب املرسوم الرئايس 08/8112/ 87يف 

مصطلح األشخاص ذوي اإلعاقة كل من يعانون من عاهات طويلة األجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية قد متنعهم لدى 

 ع مختلف الحواجز من املشاركة بصورة كاملة أو فعالة يف املجتمع عىل قدم املساواة مع اآلخرين "التعامل م

من هنا وإدراكا من املجتمع الدويل أن اإلعاقة تحدث بسبب سوء التفاعل مع األشخاص املصابني بعاهة والحواجز يف 

عتامد  مجتمعهم عىل قدم املساواة مع اآلخرين تم ااملواقف والبيئات املحيطة التي تحول دون مشاركتهم مشاركة فعالة يف

 8112ديسمرب  07، املؤرخ يف 20/200اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

خاص أنه يحظر أي متييز عىل أساس اإلعاقة وعىل هذا األساس يكفل لألش 2، أكدت هذه االتفاقية من خالل مادتها 

ذوي اإلعاقة الحامية القانونية املتساوية والفعالة من التمييز عىل أي أساس، ومنه يجب اتخاذ جميع الخطوات املناسبة 

                                                           

المتعلق بشروط دخول االجانب الى الجزائر واقامتهم بها وتنقلهم  3002يونيو  32المؤرخ   55 -02ن رقم نفس األحكام نص عليها القانو - 273

 03/02/3002المؤرخة في  29، الجريدة الرسمية العدد 32و 52و 59فيها ،في مواده 

 29الجريدة الرسمية العدد  - 274

  5922المعوقون  –بشأن التأهيل المهني والعمالة  592توصية رقم المتعلقة بالتأهيل المهني للمعوقين،  وال 99التوصية رقم  - 275

   25/02/3009المؤرخة في  22الجريدة الرسمية رقم  - 276
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لكفالة توافر الرتتيبات التيسريية املعقولة لهؤالء األشخاص، ويشمل هذا الحق يف إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق يف 

ق عمل وبيئة عمل منفتحتني أمامهم ويسهل، من خالل سن الترشيعات لتحقيق عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية يف سو 

توظيف والتعيني منها رشوط الحظر التمييز عىل أساس اإلعاقة فيام يختص بجميع املسائل املتعلقة بكافة أشكال العاملة 

دريب املهني وخدمات التوظيف، والت واستمرار العمل، والتقدم الوظيفي، والربامج العامة للتوجيه التقني واملهني، والعمل،

واملستمر،  فضال عن تقديم املساعدة عىل إيجاد العمل والحصول عليه واملداومة عليه والعودة إليه، والعمل عىل تشغيل 

األشخاص ذوي اإلعاقة يف القطاع العام،  وتشجيع عاملة هؤالء يف القطاع الخاص من خالل انتهاج سياسات واتخاذ 

 ة، قد تشمل الربامج التصحيحية، والحوافز، وكفالة توفري ترتيبات تيسريية معقولة لهمتدابري مناسب

ودعت القواعد املوحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقني املعتمدة من طرف الجمعية العامة دورتها الثامنة      

الوظائف املحجوزة أو أو  مخططات الحصصمنها الدول إىل رضورة تبني  3يف القاعدة  0887ديسمرب  81واألربعون بتاريخ  

نتاج، أو أو أولوية يف حقوق اال  املخصصة، أو القروض أو املنح املقدمة اىل األعامل الربحية الصغرية، أو منح عقود حرصية

سسات التي ؤ االمتيازات الرضيبية، أو مراعاة أحكام العقود، أو غري ذلك من رضوب املساعدة التقنية أو املالية املقدمة إىل امل

 تستخدم عاملني معوقني. 

يف خضم هذا التفاعل الدويل مع حقوق املعوقني ما كانت الجزائر لتتأخر عن بذل الجهد من أجل ترقية هذه الفئة  

والتمكني لها، حيث أصبحت يف صلب النشاطات واملبادرات التي ترشف عليها وزارة التضامن الوطني مبشاركة القطاعات 

ن خالل م ى التي تسهر عىل تحسني فرصهم يف الحصول عىل العمل من خالل إلزام املستخدمني بتوظيفهمالوزارية األخر 

 (277)املتعلق بعالقات العمل 00-81من القانـــــــــون  02اعتامد نظام الكوتا أو الحصة يف تشغيل املعوقني من خالل املادة 

ملؤسسات املستخدمة تخصيص مناصب عمل لألشخاص املعوقني، التي تفرض عىل ا 80/14/0881املعدل واملتمم املؤرخ يف 

 أنه ماملتعلق بحامية األشخاص املعوقني وترقيته 8118ماي  19املؤرخ يف  18-18من القانون  83وتأكيدا لهذا نصت املادة 

لعامل اعىل األقل من مناصب العمل لألشخاص املعوقني املعرتف لهم بصفة  %0يجب عىل كل مستخدم أن يخصص نسبة 

وعند استحالة ذلك عليه دفع اشرتاك مايل سنوي تساوي قيمته حاصل عدد مناصب العمل املخصصة يف املبلغ السنوي 

، مع استفادة هؤالء املستخدمني الذين يهيئون (278)لألجر الوطني األدىن املضمون يدفع للصندوق الخاص للتضامن الوطني

القانون من تحفيزات منها الجبائية ومنها تخفيضات يف اشرتاكات الضامن من نفس  89مناصب عمل للمعوقني طبقا للامدة 

  (279)االجتامعي
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عمال من الدولة عىل تجسيد املواد السابقة عىل أرض الواقع وضامن إدماج األشخاص املعوقني واندماجهم عىل  

عىل تأسيس لجنة والئية  09مادته ،  نص هذا القانون يف (280)الصعيدين االجتامعي واملهني السيام توفري مناصب عمل لهم

للرتبية الخاصة والتوجيه املهني  تسهر عىل البحث عن مناصب الشغل والوظائف املالمئة التي ميكن أن يشغلها األشخاص 

( وتعيني املؤسسات واملصالح التي تساهم يف استقبال املعوقني وإدماجهم  مهنيا، والسهر عىل 08)املادة املعوقون واقرتاحها

إقصاء أي مرشح بسبب إعاقته من مسابقة أو اختبار أو امتحان مهني يتيح االلتحاق بوظيفة عامة إذا أقرت لجنة الرتبية  عدم

من نفس القانون  81(، ولضامن فعالية عمل هذه اللجنة نصت املادة 84)املادة  والتوجيه املهني عدم تنايف إعاقته مع الوظيفة

 ملستخدمةعىل أن قراراتها ملزمة للهيئات ا

 777-17املذكورة أعاله من قانون حامية األشخاص املعوقني وترقيتهم، صدر املرسوم التنفيذي  09تطبيقا ألحكام املادة 

، الذي نص عىل أنه يرأس اللجنة مدير النشاط االجتامعي للوالية عندما تتطرق (281)يبني تشكيلة اللجنة وكيفية سري عملها

الخاصة  بالتشغيل والتوجيه واإلدماج املهنيني، ومدير التكوين املهني للوالية بالنسبة للمسائلاللجنة إىل املسائل املتعلقة 

 بالتكوين املهني لألشخاص املعوقني.

مدير الصحة والسكان للوالية، مدير التشغيل للوالية، مدير الشباب والرياضة للوالية، ممثل عن  تتشكل اللجنة من

لعمل للوالية، ممثل عن أرباب العمل، ممثالن عن جمعيات أولياء التالميذ املعوقني، املجلس الشعبي الواليئ، مفتش ا

ممثل عن الجمعية الوطنية للمساعدة االجتامعية لفائدة املعوقني ذهنيا، ممثل عن الفدرالية الجزائرية للصم والبكم، ممثل 

ة التعليم اء التالميذ املتخلفني ذهنيا، مدير مدرسعن فدرالية جمعيات املعوقني حركيا، ممثل عن الفدرالية الوطنية ألولي

األسايس، مدير مركز التكوين املهني، مدير مؤسسة متخصصة لألشخاص املعوقني، متخصص يف علم النفس، طبيب، 

مستشار تقني تربوي، مستشار التوجيه املدريس واملهني، ميكن اللجنة أن تستدعي أي شخص مختص ملساعدتها يف 

أعضاء هذه اللجنة بقرار من الوايل بناء عىل اقرتاح السلطات والجمعيات املنتمني إليها ملدة ثالث سنوات  أشغالها. يعني

 قابلة للتجديد.

هذه التشكيلة املتنوعة تكفل للجنة أن تقوم بعملها بكل كفاءة خاصة أنها تتشكل من مسؤويل املديريات عىل مستوى 

و وفري الوسائل املناسبة لتنفيذها فال يبقى القانون مجرد حرب عىل ورق فهم ممثلالوالية الذين ميكنهم اتخاذ القرارات وت

 الحكومة واملدراء التنفيذيون لربامجها وقوانينها عىل املستوى املحيل.

 دور مفتشية العمل يف الرقابة عىل عملية التشغيل: -ثالثا

ز برشي فني يسهر عىل حسن تطبيقه وتنفيذه، إن قانون العمل ال ميكن أن يحقق أهدافه، دون أن يكون وراءه جها

هذا الجهاز يتمثل يف نظام تفتيش العمل، الذي يؤكد تدخل الدولة يف روابط العمل الحر بهدف تحقيق الصالح االقتصادي 

 العام وإقامة األمن االجتامعي يف البالد . 

                                                           

الجريدة الرسمية  م،هالمتعلق بحماية األشخاص المعوقين وترقيت 3003ماي  02المؤرخ في  09-03فقرتها الخامسة من القانون  2المادة  - 280

 23رقم 
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عمل  أماكن العمل لضبط جرائم الوقوام هذا النظام أن يقوم موظفون متخصصون هم مفتشو العمل بالتفتيش عىل

املتعلق بعالقات العمل  00-81من القانون  079طبقا للامدة  التي تقع باملؤسسات باملخالفة ألحكام القوانني املتعلقة بالعمل،

ذا ه املتعلق بتنصيب العامل ومراقبة التشغيل "يعاين مفتشو العمل ويسجلون املخالفات ألحكام 08-14من القانون  87ملادة ا

 القانون" 

يقع عىل عاتق مفتش العمل مراقبة التطبيق الصارم لهذا القانون، ويف هذا املجال مراقبة تطبيق األحكام الترشيعية 

املؤرخ يف  17-81من القانون  8والتنظيمية املتعلقة بالترصيح باالحتياجات من اليد العاملة وإجراءات التوظيف طبقا للامدة 

املتضمن القانون األسايس  8100جويلية  71املؤرخ يف  820-00واملرسوم التنفيذي رقم  (282)فتشية العملاملتعلق مب 12/18/0881

 .(283)الخاص باملوظفني املنتمني لسلك مفتيش العمل

التي تنيط  بتفتيش العمل كفالة تطبيق األحكام القانونية   0843لعام  90وهذا يتطابق مع نص اتفاقية العمل الدولية رقم 

علقة برشوط العمل وحامية العامل أثناء قيامهم بعملهم مثل األحكام الخاصة بساعات العمل واألجور والسالمة والصحة املت

 املهنية والرتفيه واستخدام األحداث واملراهقني وما يتصل بذلك من أمور وذلك يف حدود اختصاص مفتش العمل. 

، تتناسب مع حجم العمل املرجو، منها الدخول إىل أماكن العملللقيام بهذه املهام منح القانون مفتيش العمل سلطات 

نهارا أو ليال أثناء أوقات العمل الرسمية، أو يف غري أوقاته، وتقترص هذه السلطة عىل أماكن العمل وحدها، فإذا كانت أماكن 

املتعلق مبفتشية العمل(  17-81من قانون  2العمل موجودة، يف محل ذي طابق سكني تتم الزيارة أثناء وقت العمل )املادة 

، تفتيش أماكن العمل يف حدود ما يقتضيه التحقيق،  فحص الدفاتر واألوراق التي لها عالقة بأحكام قانـون العمل،طبقا 

ميكن مفتيش العمل أن يقوموا بأي فحص أو مراقبة أو تحقيق يرونه املتعلق مبفتشية العمل" 17-81من قانـون  2للامدة 

نوب طلب البيانات الالزمة من أصحاب األعامل أو من يق من احرتام األحكام القانونية والتنظيمية فعال ، و رضوريا للتحقي

عنهم خاصة طلب االطالع عىل دفاتر العامل التي يلزم املستخدمون مبسكها وتدوين فيها كل ما يخص عاملهم منذ بداية 

 تشغيلهم.

يغات الستدالالت التي تلزم للتحقيق والدعوى العمومية، وقبول التبلبجمع ا يف مجال جرائم العمل يقوم مفتشو العمل

والشكاوي التي ترد إليهم بشأن جرائم العمل، وأن يبعثوا بها فورا إىل املحكمة، وإجراء املعاينات الالزمة لتسهيل تحقيق 

ة للمحافظة عىل أدلة التحفظية الالزم الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت، واتخاذ جميع الوسائل

 جرائم العمل. 

إثبات جميع اإلجراءات التي يقومون بها يف محارض موقع عليها منهم، يبني بها صفة  املخالف وبيانات باملخالفات 

رض ابوضوح مع ذكر املواد الخاصة بااللتزام والعقوبة،وقت اتخاذ اإلجراءات ومكان حصولها، ويجب أن تشتمل تلك املح

زيادة عىل ما تقدم توقيع الشهود والخرباء الذين سمعوا وترسل املحارض إىل النيابة العامة مع األوراق واألشياء املضبوطة 

مفتشو العمل أعوان املتعلق مبفتشية العمل 12/18/0881املؤرخ يف  17-81من القانون  3للترصف يف التهمة طبقا للامدة 
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، حسب األشكال املنصوص عليها يف التنظيم للقيام باألعامل التالية املالحظات الكتابيةمحلفون يؤهلون يف إطار مهمتهم و 

من نفس القانون أي  04، ويتمتعون بصفة الرشطة القضائية طبقا للامدة (284)توجيه اإلعذارات، وتحرير محارض املخالفات

 ن الطعن فيها إال بالتزوير.أن محارضهم توجه مبارشة للنيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية وال ميك

عي ويعود االختصاص يف مثل هذه الدعاوى إىل القسم االجتام يقدم مبارشة إىل السلطة القضائيةبعد تحرير املحرض 

ني إذا أثبت مفتشو العمل إرتكاب هيئات التنصيب أو املستخدمني متييز بني املرشح أو القسم الجزايئ حسب نوع املخالفة

مكرر من قانون العقوبات املعدل واملتمم، فإذا كان  882حرير محارض مخالفات يعاقب هؤالء طبقا للامدة وتم بناءا عليها ت

ألف دينار جزائري،  021ألف إىل  21مرتكب العل شخص طبيعي يعاقب بالحبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات وغرامة من 

 ييز.ويعاقب بنفس العقوبة مسري الشخص املعنوي املرتكب لجنحة التم

ألف دينار جزائري وميكن للقايض أن  321ألف إىل  021فإذا كان مرتكب الفعل شخص معنوي يعاقب بغرامة من   

يحكم عليه بالعقوبات التكميلية منها الحل أو الغلق أو توقيف النشاط املؤقت ملدة ال تتجاوز الخمس سنوات، أو الحكم 

 بنرش أو تعليق حكم اإلدانة.

نى من حاالت التمييز رفض التشغيل املرتكز عىل الحالة الصحية للشخص التي متنعه من مامرسة لكن املرشع استث  

العمل والثابتة بشهادة طبية صادرة عن طبيب العمل التابع للهيئة املستخدمة، أو بسبب جنس املرشح للعمل إذا كان االنتامء 

 لجنس معني رشطا أساسيا ملامرسة العمل أو النشاط املهني.

كل مستخدم يف حالة عدم التبليغ عن عروض العمل التي تتوافرها مؤسسته بغرامة من عرشة آالف إىل  كام يعاقب   

ثالثون ألف دينار جزائري عن كل منصب شاغر مل يتم التبليغ عنه ويف حالة العود تضاعف الغرامة املنصوص عليها، كام 

تعلقة باملعلومات الواجب إرسالها إىل الوكالة املؤهلة بغرامة من عرشة من هذا القانون وامل 08يعاقب كل مخالف ألحكام املادة 

من  82آالف إىل ثالثون ألف دينار جزائري عن كل توظيف تم ويف حالة العود تضاعف الغرامة املنصوص عليها طبقا للامدة 

 املتعلق بتنصيب العامل ومراقبة التشغيل. 08-14القانون 

ت أنها ليست ردعية، فكان األوىل عىل املرشع بدل النص عىل العقوبات املالية فقط، ما يالحظ عىل هذه العقوبا  

  النص أيضا عىل بطالن التوظيف الذي تم خرقا للقانون وإلزام املستخدم بإعادة مسابقة التوظيف من جديد.

لق برشوط تشغيل العامل األجانب، املتع 0890لسنة  01-90من قانون  82أما بالنسبة ملخالفة تشغيل األجانب طبقا املادة    

أيام  01دج ، وبالحبس ملدة ترتاوح بني 2111و 0111يعاقب العامل األجنبي املخالف ألحكام هذا القانون بغرامة ترتاوح بني 

 وشهر واحد أو بإحدى العقوبتني فقط، دون اإلخالل باإلجراءات اإلدارية األخرى التي تتخذ ضده وأهمها إبعاده من الجزائر،

دينار  2111إىل  0111ويعاقب كل عامل يف مؤسسة وفق صالحياته يرخص بتشغيل عامل أجنبي دون رخصة بغرامة من 

جزائري عن كل مخالفة ويف حالة العود يعاقب باالضافة للغرامة السابقة بالحبس من شهر إىل ستة أشهر أو بإحدى هاتني 
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دينار جزائري طبقا  911111و 811111رخصة بغرامة ترتاوح بنيالعقوبتني، ويعاقب كل مستخدم يشغل عامل أجانب دون 

 املتعلق برشوط دخول األجانب إىل الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها. 82/12/8119املؤرخ يف  00-19من القانون  48للامدة 

زاء وهذا يجعل مفتيش ج أما بالنسبة ألحكام الكوتا بالنسبة لتشغيل املعوقني فإن املرشع مل يرتب عىل مخالفتها أي   

 العمل مكتوف األيدي ويجعل إقرار الحصة مجرد أمنية ينتظر حصولها الجميع

إن القواعد املقررة ملبدأ املساواة ذات صفة أمرة، وتعترب هذه الصفة من أهم الخصائص املميزة ألحكام وقواعد قانون 

الطبقة  انون العمل يف أنها تهدف بصورة أساسية إىل الحاميةالعمل املتعلقة بالنظام العام وتتجىل الصيغة اآلمرة لقواعد ق

العاملية خاصة بعد تراجع الدولة عن التدخل يف املجال االقتصادي وكونها املستخدم األول، يرتتب عىل مخالفة القواعد 

ام قانون لقانون أحكاآلمرة لقانون العمل البطالن، أن هذا البطالن ال يرتتب ضياع حقوق العامل وإمنا تحل محله بقوة ا

 (285)العمل

 الخامتة:

إن الهدف من تطبيق مبدآ تكافؤ الفرص هو الحد من الشعور بالتقسيم الطبقي، وتجنب اإلحساس بالظلم هذا من 

جهة ، ومن جهة أخرى هو وسيلة لتهيئة الطريق الختيار األكفاء وتنصيب كل شخص يف املكان واملنصب املناسب له، 

رير أفضل، وتقدما اقتصاديا أوفر لذلك فقد حرصت كثري من الدساتري املعارصة واملواثيق الدولية عىل تقفيستتبع ذلك إنتاجا 

 هذا الحق.

إال أن الحامية القانونية لهذا الحق قد تكون شكلية فقط أي ال يقابلها تطبيق فعيل يف واقع الحياة العملية، نظرا 

ية، بية، مام يكون له أسوء األثر يف نفوس املواطنني، وإضعاف روحهم املعنوالنتشار املحسوبية، واملحاباة الشخصية أو الحز 

 وهو ما ينال بالتايل من رغبتهم يف العمل وتنامي غريزة االنتقام من الذات ومن املجتمع.

من جهة أخرى إن دمج املعوق يف املجتمع هو حق من حقوقه األساسية وإن نجاح هذه العملية يرتبط بتأمني الرشوط 

الظروف الرضورية لجعله قادرا عىل االعتامد عىل نفسه، وهنا يظهر دور الدولة الرضوري فيام تتخذه من تدابري وقائية و 

للحد من ظاهرة اإلعاقة وكذلك تفعيل دور منظامت أصحاب العمل والعامل يف مجال رعاية املعوقني وتأهيلهم وتشغيلهم 

 ى هذه الفئة عالة عىل املجتمع.لضامن الرقي بهم اجتامعيا ومهنيا حتى ال تبق

و إعادة تأهيله لالستفادة مبا ميلكه من قدرات وتأمني العمل له مبا يتناسب مع التأهيل الذي تلقاه أ إن تأهيل املعوق 

 هام الضامنة األكيدة لتحقيق ذاته وإفساح املجال أمامه للمساهمة يف العملية اإلنتاجية.

م القانون الجزائري تحتاج إىل الكثري من التعديل والتحديث خاصة من خالل أحكا ما ميكن مالحظته يف األخري أن

 .دعم صالحيات هيئات التنصيب، وفرض عقوبات جزائية رادعة يف حالة مخالفة القواعد املنصوص عليها سابقا

  

                                                           

  .25،     ص 3052أمال بطاهر، النظام القانوني لحماية األجور في القانون الجزائري، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر،  - 285
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 قامئة املراجع

 

 أوال: النصوص القانونية

  0882لسنة  32املعدل واملتمم، الجريدة الرسمية عدد  13/08/0882رخ يف املؤ  497-82الصادر مبوجب املرسوم الرئايس  0882دستور 

 - من دستور  00، انضمت إليه الجزائر مبوجب املادة 0849اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان املعتمد من طرف األمم املتحدة سنة

 .999، ص01/18/0827ؤرخة يفامل 24، الجريدة الرسمية رقم 19/18/0827الصادر مبوجب االستفتاء املؤرخ يف  0827

 -تم انضامم الجزائر إليه مبوجب املرسوم الرئايس  0822الصادر عام  العهد الدويل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية

 .270، ص03/12/0898املؤرخة يف  81، الجريدة الرسمية رقم 02/12/0898املؤرخ يف 23-98رقم 

 -0822املعتمدة من طرف الجمعية العامة لألمم املتحدة سنة  زالة جميع أشكال التمييز العنرصياالتفاقية الدولية الخاصة بإ ،

، املؤرخة 2،  الجريدة الرسمية العدد 88/10/0882املؤرخ يف  20-82انضمت إليها الجزائر مع التحفظ مبوجب املرسوم الرئايس 

 ،84/10/0882يف

 -09املؤرخ يف  74/091املرأة املعتمدة مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد 

،  الجريدة الرسمية العدد 88/10/0882املؤرخ يف  20-82انضمت إليها الجزائر مع التحفظ مبوجب املرسوم الرئايس ، 0838ديسمرب 

 ،84/10/0882، املؤرخة يف2

 - ام الخاصة املعتمدة من طرف املؤمتر العام الدويل للعمل يف دورته الخامسة والثامنني بشأن وكاالت االستخد 090االتفاقية رقم

، الجريدة الرسمية 00/18/8112املؤرخ يف  20-12، صادقت عليه الجزائر مبوجب املرسوم الرئايس 0883جوان  7املنعقدة بجنيف يف 

 08/18/8112املؤرخة يف   3عدد 

 -صادقت  8114ماي  87عتمد من قبل القمة العربية السادسة عرشة التي استضافتها تونس يف امليثاق العريب لحقوق اإلنسان ا

 02/18/8112املؤرخة يف   9، الجريدة الرسمية عدد 00/18/8112املؤرخ يف  28-12عليه الجزائر مبوجب املرسوم الرئايس 

 -التي  87/08/8112العامة لألمم املتحدة يف         االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة املعتمدة من طرف الجمعية

   70/12/8118املؤرخة يف  77، الجريدة الرسمية رقم 08/12/8118املؤرخ يف  099 – 18صادقت عليها الجزائر مبوجب املرسوم الرئايس 

  0818ص، 03/18/0822املؤرخة يف  91الجريدة الرسمية رقم  املتضمن قانون االستثامر، 897-22األمر رقم. 

 -88/12/0830املؤرخة يف  27املتضمن تنظيم املكتب الوطني لليد العاملة، الجريدة الرسمية العدد  03/12/0838املؤرخ يف  48-30األمر  

  13/0890/ 04املؤرخة يف  82املتعلق برشوط تشغيل األجانب، الجريدة الرسمية العدد   00/13/0890املؤرخ يف  01-90القانون  

 - 873، ص 13/18/0881املؤرخة يف  2املتعلق مبفتشية العمل، الجريدة الرسمية العدد 12/18/0881املؤرخ يف  17-81القانـون 

 - 82/14/0881املؤرخة يف  03الجريدة الرسمية رقم  ،80/14/0881املتعلق بعالقات العمل املعدل واملتمم املؤرخ يف  00-81القانون، 

 - 74الجريدة الرسمية رقم  م،املتعلق بحامية األشخاص املعوقني وترقيته 8118ماي  19املؤرخ يف  18-18القانون. 

  97املتعلق بتنصيب العامل ومراقبة التشغيل ، الجريدة الرسمية العدد  82/08/8114املؤرخ يف  08-14القانون 

  وتنقلهم فيها، الجريدة الرسميةاملتعلق برشوط دخول األجانب إىل الجزائر وإقامتهم بها  82/12/8119املؤرخ   00-19القانون رقم 

 18/13/8119املؤرخة يف  72العدد 

  71.00.0828املؤرخة يف  2رسمية العدد  املتضمن إحداث املكتب الوطني لليد العاملة، ج 88/00/0828املؤرخ يف  88-28املرسوم ، 

  17/12/0827املؤرخة يف  83سمية عدد الجريدة الر املتعلق بالتشغيل وتنصيب العامل، 82/14/0827املؤرخ يف  027-27املرسوم، 

 املتضمن إجبار املؤسسات عىل إحداث مصلحة للتكوين املهني وتأهيل العامل.الجريدة  17/19/0824املؤرخ يف  804-24املرسوم رقم

 ، 00/19/0824املؤرخة يف  88الرسمية رقم 
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  22الجريدة الرسمية العدد ، العمل املؤقت للعامل األجانب املحدد لكيفيات منح جواز أو رخصة 82/08/0898املؤرخ يف  201-98املرسوم 

  30املتضمن تنظيم املكتب الوطني لليد العاملة وتنظيمه وسريه، يعدل ويتمم األمر 19/18/0881املؤرخ يف  828-81املرسوم التنفيذي-

 ، 08/18/0881املؤرخة يف 78، الجريدة الرسمية العدد 03/12/0838املؤرخ يف  48

  املتضمن  71/08/0882املؤرخ يف  83-82من األمر  027املحدد لكيفيات تطبيق املادة  00/00/0883املؤرخ يف  482-83التنفيذي املرسوم

الخاص بتخفيض اشرتاك صاحب العمل يف الضامن االجتامعي بالنسبة للمستخدمني الذين يشغلون  0882قانون املالية لسنة 

 ، 08/00/0883املؤرخة يف  32د األشخاص املعوقني، الجريدة الرسمية عد

 - 20يبني تشكيلة اللجنة الوالئية للرتبية والتوجيه املهني وكيفية سري عملها، الجريدة الرسمية رقم  777-17املرسوم التنفيذي   

 - 8ة عدد الرسميالجريدة  املحدد ملهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسريها، 09/18/8112املؤرخ يف  33-12املرسوم التنفيذي 

  08/18/8112املؤرخة يف 

 املتضمن ضبط رشوط وكيفيات منح االعتامد للهيئات الخاصة لتنصيب  14/8113/ 84املؤرخ يف   087-13رسوم التنفيذي رقم امل ،

ية العدد مالعامل وسحبه منها ويحدد دفرت األعباء النموذجي املتعلق مبامرسة الخدمة العمومية لتنصيب العامل ، الجريدة الرس

 .  8113، سنة  89

  املتضمن القانون األسايس الخاص باملوظفني املنتمني لسلك مفتيش  8100جويلية  71املؤرخ يف  820-00املرسوم التنفيذي رقم

 04، ص8100أوت  17املؤرخة يف  47العمل، الجريدة الرسمية عدد 

  املتعلقة بتخصيص مناصب العمل وتحديد االشرتاك املايل ومنح  يضبط الكيفيات 71/13/8104املؤرخ يف  804-04املرسوم التنفيذي

 ، 17/19/8104املؤرخة يف  43االعانات قصد تهيئة وتجهيز مناصب العمل لألشخاص املعوقني، الجريدة الرسمية عدد 

 مراجع متنوعة:

  0899مرص،  حمد رشف الدين، فكرة القانون االقتصادي، دراسة يف التحوالت االقتصادية، دون دار نرش،أ 

  ،8107أمال بطاهر، النظام القانوين لحامية األجور يف القانون الجزائري، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مرص  

  ،0887حسن عبد املؤمن بدران، العقد والجزاء الجنايئ، دار النهضة العربية، مرص  

  امعي، ، دار الفكر الج-دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي –حمدي محمد إسامعيل سلطح، القيود الواردة عىل مبدأ سلطان اإلرادة

 8113اإلسكندرية، مرص، 

  شحاتة أبو زيد شحاتة دياب، مبدأ املساواة يف الدساتري العربية، دكتوراه يف الحقوق، جامعة عني شمس، القاهرة، مرص، دون

 تاريخ مناقشة

 - 8112ض ذو الطابع التعاقدي، دار النهضة العربية، مرص، عبد العزيز املريس حمود، الجوانب القانونية ملرحلة التفاو  

  ،محمد حسني عبد العال، االتجاهات الحديثة لفكرة النظام العام ومدى الحامية الدستورية ملبدأ حرية التعاقد، دار النهضة العربية

 مرص، دون سنة 

 81خ  عية العامة دورتها الثامنة واألربعون بتاريالقواعد املوحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقني املعتمدة من طرف الجم 

 0887ديسمرب 

 معية العامة لرؤساء الج بروتوكول حقوق املرأة يف أفريقيا امللحق بامليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب املعتمد من طرف

 8117جويلية  00 يفبيقية، مابوتو دول وحكومات االتحاد األفريقي أثناء انعقاد قمتها العادية الثانية يف العاصمة املوزم
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 حق الزوجة في مسكن الزوجية واإلنفراد به بين التأصيل الشرعي والفراغ التشريعي

  حق الزوجة في مسكن الزوجية واإلنفراد به بين التأصيل الشرعي والفراغ التشريعي
    

 )أستاذة محارضة صنف أ(

 كلية الحقوق والعلوم السياسية  

 امعة جياليل اليابس _ الجزائر  ج
 

 

 ملخص:

من أهم حقوق الزوجة التي كفلها الرشع اإلسالمي لها حقها  يف مسكن زوجي كقاعدة عامة، ووجوب  

االستقالل به عام ميكن أن يعكر صفو الحياة الزوجية عىل الوجه الخاص، هذا الحق الذي يفرتض يف الزوج أن 

شتمالت النفقة رشعا وقانونا، وهو رضورة أساسية ال غنى عنها كونه يحفظ لها حياة يكفله لها باعتبار السكن أحد م

زوجية حرة كرمية، كام أن النفراد الزوجة مبسكن بعيد عن أهلها وأهله أهمية بالغة يف تحقيق االستقرار األرسي، 

الحرص  تي  تعكس مدىونجد البعض من الترشيعات العربية أولته من األهمية بأن أفردت له عديد النصوص ال

عىل حامية هذا الحق، واستيعاب أهميته يف حامية األرسة من التفكك األرسي، يف حني اكتفى البعض اآلخر 

باإلشارة إليه كجزء من النفقة مخلفا فراغا ترشيعيا ومن ثم فتح باب التأويالت، األمر الذي يصعب مهمة القايض 

 كون مظطرا للخوض يف آراء الفقه اإلسالمي .عند الفصل يف نزاع من هذا القبيل كونه سي

 املسكن الزوجي، النفقة، األرسة، الزوج، الزوجة. الكلامت املفتاحية:

 

Abstract: 
One of the most important rights of the wife, which is guaranteed by Islamic law, is her right to my 

husband’s residence as a general rule, and the necessity of independence for him from what could 

disturb the marital life in particular. It goes without saying that it preserves a free and dignified marital 

life for her. 

The fact that the wife is alone in a residence far from her family and his family is extremely 

important in achieving family stability, and we find some of the Arab legislations of his first 

importance by devoting to him several texts that reflect the extent of concern to protect this right, and 

to understand its importance in protecting the family from family disintegration, while it is sufficient 

Others by referring to him as part of the alimony, leaving a legislative void, and then opening the door 

for interpretation, which makes it difficult for the judge to decide when to settle such a dispute, as he 

will be forced to delve into the views of Islamic jurisprudence. 

Keywords:  
Marital home, alimony, family, husband, wife 
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 مقدمــــــــة

كرمت الرشيعة اإلسالمية املرأة عموما والزوجة خاصة، بأن منحتها من الحقوق ما مل تتكرم به أية ديانة أخرى عليها، 

فقد جاء اإلسالم ليعطي املرأة حقها يف املرياث وحرية الترصف يف مالها الخاص، ومبارشة املعامالت االقتصادية واملالية 

 واإلجارة والهبة وغريها من الحقوق.عىل غرار إبرام العقود 

ومن أهم الحقوق التي تنشأ للمرأة جراء عقد الزواج، حقها يف النفقة الواجبة عىل زوجها، هذه األخرية التي تشمل 

كأصل عام الطعام والكسوة والسكن وهي النفقة األصلية الواجبة، إضافة إىل مشتمالت أخرى كالخادم ونفقة العالج اختلف 

وعىل الرغم من أهمية هذه النفقات بأنواعها املختلفة فإن نفقة السكن تعترب األكرث أهمية مقارنة ببقية  ، 286قهاءفيها الف

 النفقات ملا للسكن من آثار اجتامعية وأخالقية ونفسية فضال عن اآلثار الرشعية والقانونية.

اع ببعضهام مطلق الحرية يف الخلوة واالستمت فاملسكن بالنسبة إىل الزوجني هو املكان الذي يأويهام ويكون لهام فيه

بعيدا عن مرأى ومسمع الغري فضال عن كونه مكانا للأمكل واملرشب والغسل والتنظيف وقضاء الحاجات اإلنسانية األخرى 

 287 كام أنه مكان للراحة واالستقرار من أعباء الحياة ومتطلباتها.

بعيد عن أهله وأهلها يعود بالنفع عىل الزوجني من الناحية   ومام ال شك فيه أن انفراد الزوجة بزوجها يف مسكن

االجتامعية بحيث يجنبهام املشاكل العائلية التي قد تؤدي يف كثري من األحيان إىل إنهاء الرابطة الزوجية، كام أن عدم 

 بعض األحيان الزوج يفاستقالل الزوجني مبسكنهام الخاص قد يِؤثر عليهام من الجانب االقتصادي أو املادي نتيجة تكفل 

 باإلنفاق عىل العائلة .

لكن رغم هذه األهمية التي يكتسيها هذا الحق، إال أنه مرهون بالقدرة املالية للزوج من جهة، وبالروابط االجتامعية 

ألبوين اواألخالقية من ناحية أخرى حيث قد يكون الزوج رغم قدرته املالية عاجزا عن االنتقال من بيت العائلة نظرا لعجز 

 بسبب السن أو املرض.

من خالل هذا العرض التقدميي للموضوع نريد أن نطلع عىل األساس الرشعي لحق الزوجة يف السكن وموقف الرشيعة 

اإلسالمية من مسألة انفراد الزوجة مبسكن الزوجية، وهل جعلت منه حقا مطلقا، أم وضعت له ضوابط واستثناءات، وهل 

الرشيعة اإلسالمية يف ما أقرته؟ أم أنه خالفها يف ذلك؟ وهل كانت له  نفس رؤية الترشيعات  حذا املرشع الجزائري حذو

 العربية؟ وما دور االجتهاد القضايئ يف تكريس هذا الحق من عدمه؟

 :كل هذه التساؤالت سنحاول اإلجابة عنها من خالل ما سيأيت تفصيله عند الكالم عن

 ، )املطلب األول(سكن الزوجي واالنفراد به التأصيل الرشعي لحق الزوجة يف امل 

      ) املطلب الثاين(.وموقف القانون من حق الزوجة يف مسكن الزوجية واالستقالل به

                                                           

؛ عبد الكريم زيدان، المفصل 329، ص.3002 -ه5333ري، الفقه اإلسالمي على المذاهب األربعة، دار الكتب العلمية، بيروت، عبد الرحمن الجزي 286

 .529، ص.5999في أحكام األسرة والبيت المسلم في الشريعة اإلسالمية، الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

 .322، ص.5922، الدار الجامعية، بيروت، لبنان، 3م، الطبعة محمد مصطفى الشلبي، أحكام األسرة في اإلسال 287
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 املطلب األول: التأصيل الرشعي لحق الزوجة يف املسكن الزوجي واالنفراد به  

عليها طاعته فيام أمر الله عز وجل، وقد أوجب الدين اإلسالمي عىل الزوجة طاعة زوجها يف غري معصية، حيث يجب 

َولَُهنَّ ِمثُْل الَِّذي َعلَيِْهنَّ ِبالَْمْعُروِف ، َولِلرَِّجاِل َعلَيِْهنَّ َدرََجٌة ، َواللُّه بني القرآن حكيم"الكريم ذلك يف قول الله عز وجل: " 

إذا  سلمت نفسها إليه عىل الوجه الواجب عليها، ، ويف مقابل ذلك عىل الزوج أن ينفق عليها، ألن املرأة 288"َعِزيٌز َحكُيمٌ 

، وأن ال يلزم الزوجة شيئا من هذا سواء كانت مالكة وغنية أم ال، وال  289فلها عليه جميع حاجاتها من مأكل ومرشب ومسكن

َر ، ويف هذا يقول تعاىل290تحديد لحجم النفقة وكيفيتها له َعلَيِْه ِرزْقُُه فَلْيُنِْفْق ِمامَّ آتَاُه ال:" لِيُنِْفْق ذُو ِسَعٍة ِمْن ِسَعتِِه َوَمْن قُدِّ

 291"اَل يُكَلُِّف اللُه نَْفًسا إاِلَّ َما آتَاَها الله َسيَْجَعُل اللُه بَْعَد ُعرْسٍ يرُْسًا

توي أوجب اإلسالم عىل الزوج أن يوفر لزوجته املسكن املح من بني ما تشتمل عليه النفقة املسكن الرشعي، حيثف

لـوازم الرشعية يك تتحقق به الغاية املرجوة من الزواج بعيدا عن أية منغصـات، وأنـه ال ميكـن أن تتحقق هذه عىل كافـة ال

الغاية بدونه، ويعترب حق الزوجة يف السكن الرشعي حقا ثابتا يف الرشيعة اإلسالمية بإجامع الفقهاء باعتباره من مقومات 

 النفقة الرشعية.

وج أن يرشك غريها معها متى كان املسكن الزوجي عبارة عن غرفة واحدة، بينام اختلفوا  كام أجمعوا عىل أنه ليس للز 

 حول جواز إرشاك الغري معها يف حال كان مسكن الزوجية يتكون من عدد من الغرف.

لفقه ثم نعرج إىل موقف ا )الفرع األول(وسنبني فيام سيأيت األساس الرشعي لحق الزوجة يف السكن الزوجي 

      )الفرع الثاين(.ي من حق الزوجة يف االنفراد باملسكن الرشعي اإلسالم

 الفرع األول: األساس الرشعي لحق الزوجة يف السكن

يعترب املسكن الزوجي حقا متعلقا باألرسة، هذه األخرية التي يتوقف صالح املجتمع عىل استقرارها باعتبارها  إحدى 

ال أمة بال مجتمع وال مجتمع بال أرسة وال أرسة بال استقرار، ولن تتحقق الغاية ركائز األمـة إن مل تكن ركيزتها األساس, ف

من خلق اإلنسان إن مل تطبق أحكام الله يف األرض، حيث الزواج سبيل لتكوين األرسة الصالحة املبنية عىل أساس صحيح 

احبة ويسرّي حاجاتها، وفيها املـرأة ص سـليم فيهـا الرجـل صاحب القوامة ورب األرسة واملنفق عليها والذي يرعى شؤونها

  ,الرتبية والنشأة القومية

وال بد لهذا الزواج من مقومات أساسية لبنائه وهي كثرية وذلـك ابتـداء مـن اختيـار الزوجة إىل اإلنفاق عليها إىل غري 

كن هو ة ودميومة الزواج، فالسذلك من املقومات، ولكني اخص بالذكر هنا املسكن إذ هـو دعامة أساسية يف استقرار األرس 

الحامي والجامع لعنارص األرسة إذ تحتاج هذه األخرية إىل قاعدة ترتكز عليها وسكن يلم شملها يحقـق لهـا الراحـة املطلوبة 

 والدميومة املنشودة، فمن البديهي أن يكون السكن إحدى دعائم عقد الزواج وأساسا له.

                                                           

 .322سورة البقرة، اآلية  288

موفق الدين بن محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي وشمس الدين عبد الرحمان بن أحمد بن محمد بن قدامة ، المغني  289

 .592، ص.5922، ، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان2والشرح الكبير الجزء 

 .502م، ص.5922ه، 5302، 2اليوسف عبد الرحمان بن عبد الخالق اليوسف، الزواج في ظل اإلسالم، الدار السلفية، الكويت، الطبعة  290

 .2سورة الطالق، اآلية 291
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اره جقا من حقوق الزوجة عىل زوجها، فلم يغفله القرآن الكريم بل تحدث عنه بشكل وقد أقرته الرشيعة اإلسالمية باعتب 

 .292"أسِكنُوُهنَّ ِمْن َحيُْث َسكَنتُم مِّن ُوْجِدكُْم َواَل تَُضارُّوُهنَّ لِتَُضيُِّقوا َعلَيِْهنَّ مبارش يف قوله تعاىل: "

 293:" َوَعارِشُوُهنَّ بِاملَْعُروِف."وقال سبحانه وتعاىل

.."االستدالل يف اآلية األوىل هو قوله تعاىل فوجه  ، وهو أمر باإلسكان واألمر عىل اإلطالق يقتيض " أسِكنُوُهنَّ

كام  294 الوجوب، وإذا كانت اآلية قد أفادت وجوب سكن املطلقة لورودها يف شأنها فوجوبها ملن هي يف عصمة الزوج أوىل.

م، عىل قدر طاقكتم، وال تلحقوا بهن رضرا، لتضيقوا عليهن يف أن معنى اآلية : أسكنوا املعتدات بعض أماكن سكناك

، وقد تضمنت اآلية أمرا ونهيا، أمرا يوجب عىل األزواج إسكان مطلقاتهم يف زمن العدة، حيث يسكنون وحسب 295 السكنى.

 296اإلمكان الذي يكون لهم، ونهيا عن مضارتهن قوال وفعال بقصد التضييق عليهن

آلية الثانية فهو أن من مقتىض املعارشة باملعروف بني الزوجني إسكانها يف بيت ألنه رضوري أما وجه االستدالل يف ا

ملصلحتها وملصلحة الزوج عىل الدوام، وألن الزوجة ال ميكن أن تستغني عن املسكن فقد جرى هذا األخري مجرى النفقة 

 297 والكسوة من حيث الوجوب.

الله عليه وسلم  صىلد ومسلم عن الشعبي أن فاطمة بنت قيس عن النبي أما فيام يخص السنة النبوية فقد روى أحم  

 . 298 "ليس لها سكنى وال نفقة" يف املطلقة ثالثا أنه قال:

، 299ووجه االستدالل يف الحديث نفي حق السكن للمطلقة ثالثا مبنطوقه، فأفاد بداللة املفهوم املخالف إيجابه للزوجة

وجوب السكن للزوجة عند قيام الرابطة الزوجية ومل يكتفوا بذلك بل بينوا الرشوط التي  هذا وقد أجمع الفقهاء املسلمون عىل

يجب توافرها يف املسكن وإال اعترب عقدا غري رشعي وال تلتزم الزوجة بالطاعة فيه رشعا وال يعد خروجها منه نشوزا مسقطا 

 .300لنفقتها

 301 ة:وال يكون املسكن رشعيا إال إذا توافرت فيه األمور اآلتي

                                                           

 .9سورة الطالق، اآلية  292

 .59سورة النساء، اآلية  293

، 5925منشورات جامعة اإلمام محمد بن مسعود اإلسالمية، لجنة البحوث، الرياض، د.أحمد عثمان، آثار الزواج في الشريعة اإلسالمية،  294

 .523ص.

م، 5992 -ه5359، 52، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، الطبعة 5لجنة من علماء األزهر، المنتخب في تفسير القرآن الكريم، الجزء  295

 .222مؤسسة األهرام، مصر، ص. 

 .235ه، ص.5222، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 2الحديث، الجزء دروزة محمد عزت، التفسير  296

 .335، ص. 3003د. محمد سمارة، أحكام وآثار الزوجية، الدار العلمية، عمان، األردن،  297

، دار إحياء 3، الطبعة 50اإلمام مسلم أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق فؤاد عبد الباقي، الجزء  298

 .503التراث العربي، بيروت، لبنان، ص.

 .522، 523د.أحمد عثمان، المرجع السابق، ص. 299

 . 33، المكتب الجامعي للحديث، ص.3053، 5د.طه صالح الجبوري، ، حق الزوجة في السكنى، دراسة مقارنة، الطبعة  300

 .302، ص.3003مية، منشورات الحلبي الحقوقية، د.رمضان علي السيد الشرنباصي، أحكام األسرة في الشريعة اإلسال 301
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  أن يكون مالمئا لحال الزوج املالية، فإذا كان مثله يسكن يف دور أو شقة وجب عليه أن يسكنها يف ذلك،وإن

 كان مثله يسكن يف حجرة، كان املسكن الرشعي لزوجته حجرة تأمن فيها عىل نفسها.

  رضورية،  ن له من مرافقأن يكون مشتمال عىل كل ما يلزم للسكنى من أثاث وفراش وأدوات منزلية الزمة، وأن يكو

 وهي التي تلزم للسكنى .

  أن يكون املسكن خاليا من مسكن الغري ولو كان من أهل الزوج وأوالده من غريها إال إذا ولده من غريها صغريا أو

 غري مميز .

 .أن يكون السكن بني جريان صالحني تأمن فيه عىل نفسها 

 هام معا خاليا من أهله وولده وغريهم إال برضاها.وخالصة القول أن املسكن يجب أن يكون الئقا بحال

ثم إن من املعقول أن املرأة ال تستغني عن السكن لالستتار عن األعني واالستمتاع وحفظ املتاع، والترصف يف شؤونها 

 .302فوجب لها السكن تحقيقا

لزوجته  ج وهو ملزم بتهيئتهانطالقا مام سبق نقول أنه ال خالف من الناحية الرشعية عىل أن السكن واجب عىل الزو 

 ألنه من مقومات نفقتها التي تجب عليه بالكتاب والسنة واإلجامع واملعقول، 

 الفرع الثاين: موقف الفقه اإلسالمي من حق الزوجة يف االنفراد باملسكن الرشعي    

ن مع الزوجة الساك إن إلزام الزوج بتهيئة مسكن منفرد لزوجته مرتبط رشعا بحجم املسكن من جهة وبصفة الشخص

يف املسكن من جهة أخرى، فإن كان املسكن عبارة عن غرفة واحدة، فقد أجمع الفقهاء عىل أنه ليس للزوج أن يرشك معها 

غريها يف الغرفة كاألبوين واإلخوة واألخوات أو الرضة أو ذوي رحمه، ألنها ال تأمن عىل متاعها ومينعها ذلك من املعارشة 

 .303متاع واستثنوا من ذلك الولد الصغري من غريها إن كان ال يفهم الجامع، فللزوج إسكانه معهامع زوجها ومن االست

ويف هذا اإلطار ذهب الحنفية عند تعريفهم ملسكن الزوجية إىل أنه "يجب لها السكنى يف بيت خال عن أهله وبيت 

ود يف، ومطبخ، وينبغي اإلفتاء به لحصول املقصمنفرد من دار له غلق، زاد يف االختيار والعيني، ومرافق، ومراده لزوم كن

، كام قال األحناف: تجب لها السكنى يف بيت ليس فيه أحد من أهله، وال من أهلها، إال أن يختارا ذلك، ألن 304هداية"

ْن َحيُْث ِكنُوُهنَّ مِ أس السكنى حقها، إذ هي من كفايتها فتجب لها كالنفقة، وقد أوجبها الله تعاىل مقرونا بالنفقة بقوله:"

، أي وأنفقوا عليهن من وجدكم، وهكذا قرأها ابن مسعود، وإذا كان حقا لها فليس له أن يرشك 305 ..."َسَكنتُم مِّن ُوْجِدكُمْ 

                                                           

. د. بدران أبو العينين بدران، أحكام 22، دار المعارف، ص.5992، 3د. عمر عبد الله، أحكام الشريعة اإلسالمية في األحوال الشخصية، الطبعة  302

 .35، ص.5993، 2الزواج والطالق في اإلسالم، ط.

، المرجع السابق؛ محمد مصطفى شلبي، 232المية في األحوال الشخصية، المرجع السابق،،ص.د.عمر عبد الله، أحكام الشريعة اإلس 303

، زكي الدين شعبان 539،، ص. 5992، مطبعة اإلرشاد بغداد، 5؛ د. أحمد الكبيسي، األحوال الشخصية في الفقه والقانون والقضاء، الجزء 329ص.

 .232ص. ،5925، 3األحكام الشرعية لألحوال الشخصية، الطبعة 

 900، ص.5993، 3، الطبعة 2ابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي،، رد المختار على الدر المختار، الجزء  304

 9الطالق اآلية  305
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غريها فيها كالنفقة، وهذا ألن السكنى مع الناس يترضران بها فإنهام ال يأمنان عىل متاعهام، ومينعهام من االستمتاع 

 306 را ذلك ألن الحق لهام فلهام أن يتفقا عليه.واملعارشة إال أن يختا

وعليه يجب عندهم أن يكون املسكن الزوجي خاصا بالزوجة، تنفرد به، وله باب يغلق باإلضافة إىل املرافق من حامم  

 ومكان للطبخ، وذلك حتى ينم تحقيق املقصود من الزواج، وحتى ال يترضر كل من الزوجني من السكن مع الغري.

ىل املطلوب يف املسكن من رشوط، نرى أنها تحقق املصلحة من الزواج، من أمن االطالع عىل أحوال الزوجة، وبالنظر إ

 وأمن اللصوص، واملرافق أمر مسلم به يف البيوت من حامم ومطبخ عىل ما هو عليه العرف اآلن يف بناء املساكن .

افع الرضورية ي أن تكون مسكنا مستقال يتوفر فيه كل املنوبالنسبة للاملكية فقد ذكروا أن الدار التي يعدها الزوج ينبغ

 307 واملطبخ، فالدار عندهم ليست الحجرة املعدة للنوم فقط وإمنا منزل متكامل يحوي كل اللوازم الرضورية.

، 309، ألن لها االستقالل باملسكن، ألنها تترضر بذلك308:"ولها االمتناع من أن تسكن مع أقاربه"كام قال املالكية

 310 .عهم عىل أحوالها وما تريد سرته عنهمباطال 

أما الشافعية، فريون أن املنزل الزوجي يكون دارا أو حجرة أو غريهام، وهذا يعني أن يكون املنزل مشتمال عىل عدد 

 : " ينبغي استقالل الزوجة، وكذلك قال الشافعية311من الغرف إذا كان دارا، أو حجرة مع مرافقها أو ما تحتاج إليه الزوجة

  312 باملسكن إن ترضرت من إسكان أهل الزوج.

بينام يذهب الحنابلة إىل أنه عىل الزوج أن يسكنها يف مسكن يتحقق فيه االستتار عن العيون، ويف الترصف 

واالستمتاع وحفظ املتاع، ويكون املسكن عىل قدر يسارهام وإعسارهام، وألنه واجب لها ملصلحتها يف الدوام، فجرى مجرى 

، فاملسكن عندهم يجب أن يكون ساترا ملن بداخله، يحقق الغرض من بنائه من العيش وحفظ األمتعة 313كسوة. النفقة وال

 .وسائر األغراض

من خالل ما عرضناه من مواقف فقهاء املذاهب األربعة نالحظ أنهم أجمعوا عىل وجوب أ، يكون لها مسكنا مستقال 

الحنابلة أنهم أخذوا بعني االعتبار الحالة املادية للزوج، كام أن األولوية يالحظ عىل موقف ما تترصف فيه براحتها، إال أن  

 عندهم ليست االنفراد بالبعد عن أهل الزوج وإمنا يكفي أن يوفر االستتار عن الغري مبا يضمن حرية الترصف واالستمتاع.

                                                           

هاب الحاشية، ش الزيلعي عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، 306

ه، 5252، 5، المطبعة الكبرى األميرية، بوالق، القاهرة، الطبعة 2الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن اسماعيل بن يونس الشلبي، الجزء 

 .22ص.

 .233، ص. ، دار الفكر، بيروت،3الدردير سيدي أحمد الدردير أبو البركات المالكي، الشرح الكبير، اتحقيق محمد عياش، لجزء  307

 . 529ضياء الدين الجندي خليل بن إسحاق المالكي المصري، مختصر خليل، المحقق أحمد جاد، دار الحديث القاهرة، ص. 308

 .352الدردير، المرجع السابق، ص.  309

 . 292ون طبعة، ص.، دار الفكر، بيروت، بد3عليش محمد بن أحمد بن محمد أبو عبد الله المالكي، منح الجليل شرح مختصر خليل،الجزء  310

 .22م ص. 5992ه، 5352، دار الفكر، بيروت، 3أحمد سالمة القليوبي، وأحمد البرلسي عميرة، حاشيتا قليوبي وعميرة، الجزء 311

 .293، المطبعة الميمنية، ص.3السنيكي زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا، زين الدين أبو يحي السنيكي، الغرر البهية، الجزء  312

 300ة، ا المرجع السابق، ص.ابن قدام 313
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 موقف القانون من حق الزوجة يف السكن واالنفراد بهاملطلب الثاين: 

الرشيعة اإلسالمية قد أولت عناية بالغة لحق الزوجة يف السكن كام بني فقهاؤها موقفهم من حقها يف إذا كانت   

االنفراد به تبعا ملا أسلفنا، فإن القوانني العربية املنظمة لألحوال الشخصية واألرسة انقسمت إىل اتجاهني ،حيث أولت بعضها 

ن نصوص خاصة به، وهو ما اشرتكت فيه غالبية الترشيعات )الفرع لهذا الحق حامية ترشيعية فائقة بدليل ما أفردته م

األول(،  ومنها ما يتبني من خالل ترشيعاتها أنها أشارت إىل أصل الحق بصورة عرضية بأن اكتفىت بالتنويه إىل أن من 

ىل النهج ذاته عىل عبني ما تشمله النفقة السكن وكان ذلك موقف املرشع الجزائري إىل جانب بعض املرشعني الذين ساروا 

 غرار املرشعني املغريب والتونيس واملرصي)الفرع الثاين(.

 الفرع  األول: رؤية الترشيعات العربية التي فصلت يف حق الزوجة يف السكن.

تقر كل الترشيعات العربية بأن النفقة حق من حقوق الزوجة التي تتحقق لها مبوجب عقد الزواج والتي تجب عىل 

مع املرشعون عىل أن هذه النفقة تشمل السكن إضافة إىل مشتمالت أخرى عىل غرار الغذاء والكسوة بينام الزوج، كام يج

أقرت غالبية الترشيعات العربية حق الزوجة يف السكن املنفرد وأفردت لهذا الحق من النصوص ما يعكس أهمية هذا الحق 

 لنزاعات من هذا القبيل.  بالنسبة للزوجة من جهة، ويسهل عىل القايض مهمة الفصل يف ا

من  84، حيث نص يف املادة 314ومن الترشيعات التي فصلت يف حق الزوجة يف السكن واالنفراد به الترشيع العراقي

قانون األحوال الشخصية عىل مشتمالت النفقة بقولها: "... تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن  ولوازمها وأجرة 

من ذات القانون بأن السكن الزوجي إذا مل يكن متوفرا عىل الرشوط  82من املادة  8قرة الطبيب..." ، ثم يفصل يف الف

 .315املتطلبة فيه، كان للزوجة أن ال تلتزم مبطاوعة زوجها دون أن تعترب ناشزا

وعة اوقد جاء نصها كاآليت:"... ال تلتزم الزوجة مبطاوعة زوجها، وال تعترب ناشزا إذا كان الزوج متعسفا يف طلب املط

 قاصدا اإلرضار بها أو التضييق عليها، ويعترب من قبيل التعسف واإلرضار بوجه خاص:

 )أ( عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتا رشعيا يتناسب مع حالة الزوجني االجتامعية واالقتصادية.

ها البيتية ات)ب( إذا كان البيت الرشعي املهيأ بعيدا عن محل عمل الزوجة بحيث يتعذر معه التوفيق بني التزام

 والوظيفية.

 )ج( إذا كانت األثاث املجهزة للبيت الرشعي ال تعود للزوج...."

من قانون األحوال الشخصية العراقي تنص قبل تعديلها عىل أنه " ليس للزوج أن يسكن مع  82هذا وقد كانت املادة 

 إال برضاها سوى ولده الصغري غري املميز".زوجته رضتها يف دار واحدة بغري رضاها وليس له إسكان أحد من أقاربه معها 

                                                           

 المتضمن قانون األحوال الشخصية العراقي. 5929-53-59المؤرخ في  5929لسنة  522القانون رقم  314

، المكتبة القانونية، بغداد، ص. 3009، 3، الزواج والطالق، الطبعة 5د.احمد الكبيسي، الوجيز في شرح األحوال الشخصية وتعديالته، الجزء 315

 .33الجبوري، المرجع السابق، ص. ؛ د.طه صالح503
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يستخلص من هذا النص أنه يحظر عىل الزوج أن يسكن مع زوجته غريها سواء تعلق األمر برضتها أو أحد من أقاربه 

ما مل تكن راضية، باستثناء أبنائه الصغار من غريها دون سن السابعة وهي سن التمييز حسب القانون العراقي، ويبدو أن 

العراقي مل يأخذ بعني االعتبار الجانب االجتامعي واألخالقي الذي يفرض عىل الزوج الرب بوالديه واإلنفاق عليهام  املرشع

وإسكانهام معه إن مل يستطع تهيئة مسكن مستقل لهام، السيام إذا كانا عاجزين عن الكسب لشيخوختهام أو مرضهام 

 . 316وكذلك تجاه أوالده

 لتصبح كاآليت:  82رشع العراقي بعني االعتبار عند تعديله لنص املادة هذه املسائل كلها أخذها امل

 ليس للزوج أن يسكن مع زوجته بغري رضاها رضتها يف دار واحدة. -0"

 للزوج أن يسكن مع زوجته يف دار الزوجية ولده من غريها حتى سن البلوغ. -8

 ة وليس للزوجة االعرتاض عىل ذلك.عىل الزوج إسكان أبويه أو أحدهام مع زوجته يف دار الزوجي --7

 للزوج أن يسكن مع زوجته يف دار واحدة من يكون مسؤوال عن إعانتهم رشعا برشط أن ال يلحقها رضر من ذلك." -4

ومن بني ما لوحظ عىل هذا النص أنه رغم أهميته ومراعاته لنقائص النص القديم، إال أنه مل يضع رشوطا أو ضوابط 

غري مع الزوجة، ويفرتض وضعها ملصلحة الزوج و الزوجة عىل حد سواء، السيام فيام يتعلق بإسكان محددة بجواز إسكان ال

ولده من غريها وهنا يحتمل أن يكون ذكرا أو أنثى، فإن كانت أنثى وجب إسكانها إىل غاية زواجها ألسباب اجتامعية 

 317 .لبلوغ السيام إذا كان طالبا ما مل يؤذ زوجتهوأخالقية وكذلك بالنسبة للولد فكان من األفضل إسكانه إىل ما بعد ا

كذلك مام ينبغي التنويه إليه هو أن املرشع العراقي أوجب عىل الزوج إسكان والديه مع زوجته بصفة مطلقة دون 

ضوابط، فإن كان األبوان بصحة جيدة ومورسين فال داعي إلسكانهام مع الزوجة، ومبفهوم املخالفة يجب عليه إسكانهام 

 ا متى كانا عاجزين عن الكسب أو محتاجني للرعاية بحكم مرضهام أو لشيخوختهام.معه

وقد ذهب املرشع السوري يف ذات اتجاه املرشع العراقي من حيث إقرار حق الزوجة يف السكن واالنفراد به، وخصص 

عىل وجوب  22فقد نصت املادة  318من قانون األحوال الشخصية 28إىل  22له عددا من النصوص القانونية وذلك يف املواد من 

ويقصد بأمثاله من يتساوى معهم يف الحالة املادية فال يجوز للزوج إسكان زوجته  319أن يسكن الزوج زوجته يف سكن أمثاله

، وتأكيدا من املرشع السوري عىل حق الزوجة يف السكن املنفرد نص يف املادة  320يف مسكن ال يليق بحالته املادية وثروته

ن األحوال الشخصية عىل أنه: "ليس  للزوج أن يسكن مع زوجته رضة لها يف دار واحدة بغري رضاها ولها العدول من قانو  23

وتضيف ، "."عند تعدد الزوجات يجب عىل الزوج التسوية بينهن يف املساكن 29وهو ما أكدته املادة  321بعد ذلك إن ترضرت"

 كن مع زوجته سوى ولده الصغري غري املميز إذا ثبت إيذاؤهم لها"من القانون ذاته أنه: " ليس للزوج أن يس 28املادة 

                                                           

 .532د. طه صالح الجبوري، المرجع السابق، ص. 316

 .539د. طه صالح الجبوري، المرجع السابق، ض. 317

   .المتضمن قانون األحوال الشخصية السوري 5922 -09-02المؤرخ في  29المرسوم التشريعي رقم  318

 ثاله"على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمونصها كاآلتي: " 319

:  تاريخ lawyer.club-www.syrianشروط ومواصفات المسكن الشرعي في القانون السوري، منشورات نادي المحامي السوري،  320

 . 3030-02-33، تاريخ الزيارة، 3059—55-33النشر

 لقاضي بتعديل بعض مواد قانون األحوال الشخصية السوري.ا 3059لعام  03وهو النص المعدل بموجب القانون رقم  321

http://www.syrian-lawyer.club/
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يتبني من هذين النصني أن الزوج إذا جمع زوجته يف مسكن واحد مع أحد أقاربه أو مع الرضة وطلبت االنتقال بعيدا 

 322 عنهم وجبت االستجابة لطلبها.

عىل الزوج أن يهيئ املسكن املحتوي عىل  0832323لسنة  20هذا ولقد أوجب قانون األحوال الشخصية األردين رقم 

" يهيئ الزوج املسكن املحتوي عىل اللوازم الرشعية منه عىل أنه:  72اللوازم الرشعية حسب حال الزوج، حيث نصت املادة 

 حسب حاله ويف محل إقامته وعمله.".

 أوالده من غريها وأقاربه يفكام قرر املرشع األردين حق الزوجة يف االستقالل باملسكن وعدم جواز إسكان الزوج 

السكن الذي أعده لها بغري رضاها، واستثنى أوالد الزوج غري املميزين ووالدي الزوج الفقريين إن مل يستطع الزوج اإلنفاق 

،كام منع املرشع األردين الزوجة إسكان أوالدها وأقاربها يف السكن الذي أعده لها 324عليهام استقالال وتعني وجودهام عنده

من قانون األحوال الشخصية عىل ما ييل:" ليس للزوج أن يسكن أهله وأقاربه أو ولده  79برضاه ويف ذلك نصت املادة إال 

املميز معه بدون رضاء زوجته يف املسكن الذي هيأه لها، ويستثنى من ذلك أبواه الفقريان العاجزان إذا مل ميكنه اإلنفاق 

ن أن يحول ذلك من املعارشة الزوجية، كام أنه ليس للزوجة أن تسكن معها عليهام استقالال وتعني وجودهام عنده، ودو 

 أوالدها من غريه، أو أقاربها بدون رضاء زوجها."

 الفرع الثاين: الشغور القانوين يف قانون األرسة الجزائري وبعض الترشيعات العربية 

فإن جانبا  ة يف مسكن الزوجية واالنفراد به،إذا كانت عديد الترشيعات العربية _كام سبق بيانه_ فصلت يف حق الزوج

من القوانني العربية أغفلت ذلك، مكتفية باإلشارة إىل أن السكن يعترب من مشتمالت النفقة، ال أكرث وال أقل، ومن ذلك 

طالبة املرشع الجزائري، حيث مل يتطرق رصاحة إىل مسكن الزوجية عموما والرشوط املتطلبة فيه، وال إىل حق الزوجة يف امل

ه املسألة وإن كانت هذ -مبسكن منفرد بعيد عن أهل الزوج أو حتى فرضية رضاها من عدمه مبشاركة رضتها مسكن الزوجية 

األخرية ال تطرح كثريا أمام القضاء بحكم أن التعدد ال يعرف انتشارا يف املجتمع الجزائري بالقدر الذي تشهده عادة 

الخليجية عىل الوجه الخاص، وذلك قد يعود إىل أن املرشع الجزائري يقيد التعدد املجتمعات الرشقية عىل وجع العموم و 

مقارنة بالدعاوى املتعلقة بإلزام الزوج بتوفري مسكن منفرد بعيد عن أهله، واكتفى شأنه يف ذلك شأن املرشع  -بضوابط ورشوط

 الواجبة عىل الزوج لزوجته.املرصي واملغريب وحتى التونيس باإلشارة إىل السكن يشكل جزءا من النفقة 

منه عىل ما ييل: " تشمل النفقة، الغذاء والكسوة والعالج  39نجده نص يف املادة  325وبتصفحنا لقانون األرسة الجزائري

والسكن أو أجرته..." وما دام السكن الزوجي أحد عنارص النفقة الزوجية، فالبد أن نشري إىل أن املرشع الجزائري وضع 

من ذات القانون بأنه:" يراعي القايض يف تقدير النفقة حال الطرفني  38ذه النفقة حيث تقيض املادة ضوابط لتقدير ه

 وظروف املعاش وال يراجع تقديره قبل ميض سنة من الحكم.".

                                                           

 .352، ص.5992، دمشق، 2، الطبعة 5أديب استانبولي وسعدي أبو حبيب، المرشد في قانون األحوال الشخصية السوري، الجزء  322

-53-05بتاريخ  3992ية رقم من عدد الجريدة الرسم 3229المنشور على الصفحة  5929لسنة  95قانون األحوال الشخصية األردني رقم  323

5929. 

 .99، ص. 3003، 5د. شفيق موسى، وعساف محمد مطلق، نظرات جلية في شرح قانون األحوال الشخصية، الطبعة  عياش، 324

 المتضمن قانون األسرة الجزائري. 3002-03-23المؤرخ في  03-02المعدل والمتمم باألمر  5923-09-09المؤرخ في  55-23القانون رقم  325
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وتجدر اإلشارة هنا أن إىل أن املرشع الجزائري مل يرش إىل النفقة ضمن حقوق الزوجة، حيث مل يعد هناك ما يعرف 

قوق الزوجة والزوج بل، أضحت كل الحقوق مشرتكة بني الزوجني، لنجده يتكلم عىل النفقة ضمن آثار الطالق، أصال بح

وكأن نفقة الزوجة واجبة عىل زوجها بعد الطالق يف حني تجب نفقة الزوجة عىل زوجها بالدخول بها األمر الذي تؤكده املادة 

اعتربه املرشع آثارا للطالق حيث يفرتض أن يرد هذا النص ضمن  من قانون األرسة والتي جاءت هي األخرى ضمن ما 34

 آثار الزواج وعىل وجه التحديد حقوق الزوجة.

بناء عىل ما سبق نستنتج أن هناك فراغ ترشيعي فيام يتعلق برشوط مسكن الزوجية، واألهم من ذلك حق الزوجة يف 

تامعية أو باملطالبة بهذا الحق سواء تعلق األمر بالضوابط االج املطالبة بسكن منفرد بعيد عن أهل الزوج والضوابط املتعلقة

األخالقية، ألن املحاكم الجزائرية تشهد يوميا مثل هذه القضايا التي ال يجد القايض لها يف قانون األرسة ما يعينه عىل 

 888ملادة ة عمال بنص افضها، علام أنه يفرتض يف القايض يف مثل هذه األحوال أن يرجع إىل أحكام الرشيعة اإلسالمي

، التي تقر للزوجة بحقها يف االستقالل مبسكن الزوجية  مع بعض االختالفات كام أسلفنا، إذ هناك من 326من قانون األرسة 

 يقرر لها هذا الحق مطلقا وهناك من يقرنه بترضرها من أهله، وهناك من أخذ بعني االعتبار الحالة املادية للزوجني.

ع أن يفرد لهذه املسألة نصوصا قانونية مفصلة الغرض منها ليس تقرير حق الزوجة يف السكن لذلك كان عىل املرش 

املنفرد وإمنا األهم من ذلك هو إرساء الضوابط التي تحكم هذا الحق، كام هو الشأن بالنسبة للترشيعات العربية التي فصلت 

 ن فصلوا يف هذا الحق.يف ذلك عىل غرار املرشعني العراقي والسوري واألردين وغريهم مم

هذا وإذا كان ترشيع األرسة الجزائري يغلب عليه الشغور القانوين فيام يتعلق بهذا الحق، فإن املحكمة العليا أكدت 

 يف عديد قراراتها عىل أن من حق الزوجة املطالبة مبسكن منفرد بعيد عن أهل الزوج.

ي مضمونه كاآليت: " إن القواعد الرشعية تقرر للزوجة الحق يف والذ 0830-17-17ومن بينها القرار الصادر عنها بتاريخ 

مطالبة زوجها بإسكانها منفردة مستقلة عن أهله ولو مل تكن تحفظت بذلك الحق حني عقدة النكاح أو سبق لها أن سكنت 

 327 مع أقارب زوجها ثم اشتكت الرضر بسبب جوارهم."

يقيض بأنه: " من املقرر رشعا أن للزوجة الحق يف مطالبة 0892-00-14وتأكيدا لهذا القرار نجد قرارا آخرا مؤرخ يف 

زوجها بإسكانها منفردة ومستقلة عن أهله ولو مل تكن قد احتفظت بهذا الحق حني أبرم عقد الزواج أو سبق أن سكنت مع 

رته من رقا ملا أقأقارب زوجها ثم اشتكت بسبب الرضر الذي لحق بها منهم، فإن القضاء مبا يخالف هذه األحكام يعد خ

مبادئ، وعليه يستوجب نقض القرار الذي ألزم باستئناف الحياة الزوجية مبنزل أهله بسبب أزمة السكن السائد يف 

 328العاصمة"

والذي قىض بأنه:" من  0883 -12-07واستقرت اجتهادات املحكمة العليا عىل املبدأ ذاته بدليل القرار الصادر بتاريخ 

للزوجة أن تطلب سكنا منفردا هن أهل الزوج وذلك لقول خليل يف مخترصه يف باب النفقة ولها أن املقرر رشعا أنه يحق 

                                                           

 من قانون األسرة على أنه: " كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة اإلسالمية" 333تنص المادة  326

 22، ص.5923، 3المحكمة العليا، غرفة القانون الخاص، نشرة القضاة، العدد  327

 .505، ص.5929، 5رقم  ، نشرة القضاة22225المحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية، ملف رقم  328
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املتضمن اآليت: " مطالبة الزوجة بحقها يف سكن  0888 -18-02، وكذا القرار املؤرخ يف  329متتنع من أن تسكن مع أقاربه" 

أن للزوجة الحق يف املطالبة بسكن مستقل عن أهل  مستقل ال يعد مساسا بالطاعة الواجبة عليها ....من املقرر رشعا

، كام أكدت املحكمة العليا عىل أنه ال ميكن اعتبار الزوجة ناشز يف حال امتناعها عن الرجوع مادام الزوج مل 330الزوج..." 

الزوجة عن الرجوع ومضمونه كام ييل:" ال يعد نشوزا امتناع  8100-00-01يوفر لها مسكنا منفردا، وذلك يف القرار الصادر يف 

 331 يف حالة عدم توفري الزوج املسكن املستقل املحكوم به قضاء."

وهذه مجرد عينة عىل قرارات املحكمة العليا التي تؤكد دامئا عىل استقرار مبادئها فيام يخص أحقية الزوجة يف املسكن 

وص جزائري لتخصيص جملة من النصاملستقل البعيد عن أهل الزوج، وهذا يفرتض فيه أن يشكل حافزا لدى املرشع ال

املؤرخ يف  18-12لتنظيم هذا الحق السيام وأن الفراغ الترشيعي بقي عىل حاله رغم تعديل قانون األرسة مبوجب األمر رقم 

 ورغم كون املنازعات التي تثار حول هذا الحق تعد من القضايا الرائجة أمام قضاة شؤون األرسة. 83-18-8112

يب هو اآلخر قد أجحف يف العناية بحق الزوجة يف السكن الزوجي واالستقالل به شأنه يف ذلك ونجد املرشع املغر 

شأن املرشع الجزائري إال أن هناك بعض املالحظات التي ينبغي الوقوف عندها فيام يتعلق مبشتمالت النفقة، حيث، مل 

وعىل وجه الخصوص القسم 332ة املغربية ينص رصاحة عىل أن السكن يعد من قبيل ذلك إذ باالطالع عىل مدونة األرس 

ينص عىل أنه: " تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعالج وما يعترب من الرضوريات  098املتعلق بالنفقة نجده يف يف املادة 

 من نفس املدونة...". 029والتعليم لألوالد مع مراعاة املادة 

ادة السكن من مشتمالت النفقة، مع ذلك بالرجوع إىل نص املما يبدو من قراءة هذا النص أن املرشع املغريب مل يعترب 

من مدونة األرسة التي جاء فيها: " املطلقة رجعيا يسقط حقها يف السكن دون نفقة إذا انتقلت من بيت عدتها دون  082

 موافقة زوجها أو دون عذر..." نستشف وجوب السكن للزوجة .

ة أن املرشع استعمل مصطلح املساكنة الرشعية عند تعداده للحقوق املشرتككام أن املالحظ عىل مدونة األرسة املغربية 

 منها حيث تنص عىل اآليت:" الحقوق والواجبات املتبادلة بني الزوجني: 20بني الزوجني، وذلك يف املادة 

ملعارشة الرشعية ااملساكنة الرشعية مبا تستوجبه من معارشة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد..."، فهل املقصود بذلك  -0

أم السكن الزوجي؟ فهذا سؤال يطرح نفسه كون املرشع املغريب اعتربه من الحقوق املشرتكة، فإذا كان يقصد باملساكنة 

الرشعية املسكن الزوجي، ملاذا يدرجه ضمن الحقوق املشرتكة علام أنه حق خالص للزوجة وواجب عىل الزوج، هذا من جهة 

 . 333نجزم بأنه يقصد املعارشة ألنه ينص يف ذات املادة عىل املعارشة باملعروف ومن جهة أخرى ال ميكننا أن

                                                           

 .500، ص.5992، 3، المجلة القضائية، العدد 529223المحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية، ملف رقم  329

 .333، ص.3005، المجلة القضائية، عدد خاص، 352223المحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية، ملف رقم  330

 .323، ص.3053، 3، مجلة المحكمة العليا، العدد 922232ملف رقم  المحكمة العليا، غرفة شؤون األسرة والمواريث، 331

 بمثابة مدونة األسرة. 20-02م بتنفيذ القانون  3003فبراير  02ه الموافق ل 5333ذي الحجة  53صادر في  5.03.33ظهير شريف رقم. 332

 المعاشرة بالمعروف ..." -3من مدونة األسرة: " ... 25تنص المادة  333
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وهنا نشري إىل أن الدكتور محمد الشافعي يرى بأن املقصود باملساكنة الرشعية، املسكن الذي يجتمع فيه كل من 

كان الذي يراه ه املادية، ويف املالزوجني وأن الزوج هو الذي يختار هذا املسكن الذي يفرتض فيه أنه يكون متناسبا مع حالت

  334 مالمئا له، وعىل الزوجة أن تنتقل إىل املنزل الذي  اختاره، وأن ال متتنع عن ذلك إال ألسباب مرشوعة.

اهتامما ال  -عىل غرار املرشع الجزائري–هذا ونقول أن املرشع املغريب مل يويل حق الزوجة يف السكن واالنفراد به   

الرشوط املتطلبة فيه،وال من حيث تقرير حق الزوجة يف عدم مشاركة غريها لها يف مسكن الزوجية، من حيث مواصفاته و 

 مع ذلك نجد االجتهاد القضايئ املغريب يضمن للزوجة هذا الحق.

بتاريخ  00-22ومن ذلك ما قضت به املحكمة االبتدائية سيدي قاسم مركز القايض املقيم بأحد كورت، ملف رشعي  رقم 

"إذا اقتضت املحكمة بإفراد السكن للزوجة فإنه ال ميكن للزوج مطالبتها بالرجوع للبيت املشرتك مع أهله"،  82-01-8100

ورأت املحكمة أنه من غري املستساغ إلزام الزوجة بالرجوع إىل بيت الزوجية الذي يشرتكه مع أهله إذا قضت املحكمة عىل 

صادر 0888/ 00، محكمة االستئناف بوجدة الغرفة الرشعية يف  قرار رقم  الزوج بإفراد سكنا مستقال عن أهله، كام ذهبت

ومام جاء يف القرار أنه "من حق الزوجة أن تسكن منفردة وليس لزوجها أن يسكنها مع غريها   من دون  8108 -10-12بتاريخ 

 335رضاها لذلك فطلب املدعية مؤسس ويتعني االستجابة له".

نيس عن نظرييه الجزائري واملغريب من حيث الفراغ الترشيعي املتعلق بحق الزوجة يف وال يختلف موقف القانون التو 

عىل أن املسكن  336من مجلة األحوال الشخصية 21مسكن الزوجية واالنفراد به حيث يقترص األمر عىل النص يف الفصل 

 من الرضوريات يف عليم وما يعتربيعترب من مشتمالت النففة ونصه كاآليت:" تشمل النفقة الطعام والكسوة واملسكن والت

 العرف والعادة".

وعىل النهج ذاته سار املرشع املرصي، حيث مل يتعرض رصاحة إىل موضوع مسكن الزوجية بوجه عام، وانفراد الزوجة 

به عىل وجه الخصوص، إذ األمر ال يتعدى يف قانون األحوال الشخصية املرصي النص عىل أن السكن هو أحد عنارص 

"...وتشمل النفقة الغذاء والكسوة واملسكن ومصاريف  337 0892لسنة   011من القانون رقم  0ويف ذلك تنص املادة  النفقة،

 العالج وغري ذلك مام يقيض به الرشع."     

 الخامتـــــــــــة

باينة ملختلف تيف خامتة هذا البحث ومن خالل ما عرضناه من آراء أهل العلم، والتعرف عىل حدود الحامية الترشيعية امل

 املرشعني لحق الزوجة يف مسكن الزوجية واالنفراد به نخلص إىل النتائج التالية:

  حق الزوجة يف السكن الرشعي حق ثابت يف الرشيعة اإلسالمية بإجامع الفقهاء، والقوانني الوضعية باعتباره من

 مقومات النفقة الرشعية.

                                                           

 .553، ص.33افعي، الزواج وانحالله، في مدونة األسرة، سلسلة البحوث القانونية د. محمد الش 334

 .3030 -02-33، تاريخ الزيارة 3052-50-39، منشور بتاريخ www.maroclaw.comمجلة مغرب القانون،  335

 ية التونسية.المتعلق بإصدار مجلة األحوال الشخص 5929أوت  52أمر  336

المتضمن قانون األحوال الشخصية  5922لسنة  500المعدل بالقانون رقم  5939المعدل بالقانون رقم  5930لسنة  32وهو القانون رقم  337

 المصري..

http://www.maroclaw.com/
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 الزوجي عىل املرافق الرضورية واألثاث واللوازم املنزلية مع االشرتاط  أكد الفقهاء املسلون عىل وجوب احتواء املسكن

 أن يكون صالحا القامة الزوجني.

  أجمع الفقهاء عىل أنه ليس للزوج أن يرشك الغري مع زوجته من رضة أو أهله إال مبوافقتها، واستثنوا من ذلك الولد

 الصغري غري املميز من غريها.

 ا متعلقا بالزوجة وحدها وإمنا باألرسة ككل كونه أحد عوامل استقرارها، وحاميتها من التفكك ال يعترب املسكن الزوجي حق

 األرسي.

 -.من الثابت رشعا ويف عديد الترشيعات العربية أنه يحق للزوجة املطالبة ببيت زوجي منفرد بعيد عن أهله 

 ىل الزوجني من الناحية االجتامعية.إن انفراد الزوجة بزوجها يف مسكن بعيد عن أهله وأهلها يعود بالنفع ع 

  تنقسم الترشيعات العربية من حيث تقنني هذا الحق إىل فرقتني، منها ما فصل تقرير هذا الحق وحاميته عىل غرار

املرشعني العراقي والسوري واألردين، ومنها ما أجحف يف حق الزوجة بالتقصري يف حامية هذا الحق رغم أهميته 

 أمام القضاء، ومن ذلك املرشعني الجزائري واملغريب والتونيس واملرصي.وكرثة النزاعات حوله 

 وبناء عىل هذه النتائج نتقدم باالقرتاحات اآلتية:

  رضورة تعديل قانون األرسة الجزائري وسائر الترشيعات التي تعرف شغورا قانونيا بالنسبة لحق الزوجة يف املسكن

 الزوجي واالنفراد به.

 يل بالقدر الذي يعكس أهمية هذا الحق يف استقرار األرسة وعدم تفككها، وذلك بسن جملة وجوب أن يكون التعد

 من النصوص القانونية املفصلة والتي يجب فيها مراعاة ما ييل:

 . رضورة استيفاء املسكن للرشوط الرشعية 

  .الحالة املادية للزوج عرسا ويرسا عند الحكم بتوفري املسكن الزوجي املنفرد 

  االجتامعية والصحية لوالدي الزوج. الحالة 

 . أبناء الزوج من غري زوجته السيام القرص منهم 
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 قامئة املراجع واملصادر

 

  ،8117 -ه0484عبد الرحمن الجزيري، الفقه اإلسالمي عىل املذاهب األربعة، دار الكتب العلمية، بريوت. 

 وت،  الرشيعة اإلسالمية، الطبعة األوىل، مؤسسة الرسالة، بري عبد الكريم زيدان، املفصل يف أحكام األرسة والبيت املسلم يف

0882. 

  0897، الدار الجامعية، بريوت، لبنان، 4محمد مصطفى الشلبي، أحكام األرسة يف اإلسالم، الطبعة. ، 

  ن قدامة بموفق الدين بن محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة املقديس وشمس الدين عبد الرحامن بن أحمد بن محمد

 .0897، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، 9، املغني والرشح الكبري الجزء 

  م،.0899ه، 0419، 7اليوسف عبد الرحامن بن عبد الخالق اليوسف، الزواج يف ظل اإلسالم، الدار السلفية، الكويت، الطبعة 

  مام محمد بن مسعود اإلسالمية، لجنة البحوث، الرياض، د.أحمد عثامن، آثار الزواج يف الرشيعة اإلسالمية، منشورات جامعة اإل

0890. 

  ه0402، 09، املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية، الطبعة 0لجنة من علامء األزهر، املنتخب يف تفسري القرآن الكريم، الجزء- 

 م، مؤسسة األهرام، مرص.0882

  ه.0797ربية، القاهرة، ، دار إحياء الكتب الع9دروزة محمد عزت، التفسري الحديث، الجزء 

  ،8118د. محمد سامرة، أحكام وآثار الزوجية، الدار العلمية، عامن، األردن. 

  8، الطبعة 01اإلمام مسلم أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشريي النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق فؤاد عبد الباقي، الجزء ،

 دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان.

 املكتب الجامعي للحديث.8108، 0بوري، ، حق الزوجة يف السكنى، دراسة مقارنة، الطبعة د.طه صالح الج ، 

  ،8118د. رمضان عيل السيد الرشنبايص، أحكام األرسة يف الرشيعة اإلسالمية، منشورات الحلبي الحقوقية. 

  ار املعارف. ، د0827، 4د. عمر عبد الله، أحكام الرشيعة اإلسالمية يف األحوال الشخصية، الطبعة 

  0830، 8زيك الدين شعبان األحكام الرشعية لألحوال الشخصية، الطبعة. 

  0883، مطبعة اإلرشاد، بغداد، 0د. أحمد الكبييس، األحوال الشخصية يف الفقه والقانون والقضاء، الجزء. 

 0888، 8، الطبعة 7ختار، الجزء ابن عابدين محمد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي،، رد املختار عىل الدر امل 

  ،الزيلعي عثامن بن عيل بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي، تبيني الحقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشلبي

، املطبعة الكربى األمريية، 7الحاشية، شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن اسامعيل بن يونس الشلبي، الجزء 
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 3052الناشئة عن األزمة الخليجية اآلليات القانونية لتسوية المنازعات الدولية 

 3052اآلليات القانونية لتسوية المنازعات الدولية الناشئة عن األزمة الخليجية 
    

 باحثة يف مجال العلوم القانونية
 

 املُلخَّص

، وذلك من ٢١١٧األزمة الخليجية يتناول هذا البحث اآلليات القانونية لتسوية املنازعات الدولية الناشئة عن 

خالل مبحثني، تناول املبحث األول منه األزمة الخليجية واآلليات السلمية لتسويتها، وذلك من خالل التعرض 

  من حيث نشأتها وأسبابها وما ترتب عليها من آثار.  ٢١١٧لألزمة القطرية الخليجية 

بيل تسوية سياسية والقضائية التي تم اللجوء إليها يف سباإلضافة إىل ذلك، تم بيان اآلليات الدبلوماسية وال

هذه األزمة، من خالل توضيح دور الوساطة واملساعي الحميدة واملنظامت الدولية ومحكمة العدل الدولية يف تسوية 

 هذه األزمة، من خالل املبحث الثاين.

ي ذه النتائج، هو تعدد األسباب التكام أننا توصلنا من خالل هذا البحث إىل العديد من النتائج، ومن أهم ه

أدت إىل قيام األزمة الخليجية باإلضافة إىل أن هذه األزمة ترتب عليها العديد من اآلثار االقتصادية واآلثار 

 اإلنسانية أو االجتامعية.

 

 

Abstract 

This paper studies the legal mechanisms on the settlement of the international conflicts that 

grew after what is known as “The Gulf Crisis”, which have sparked in 2017. The first chapter 

will be dedicated to studying the crisis itself and the means of peaceful settlement. The study 

will focus on the forming, reasons, and outcomes of the Qatari-Gulf crisis.  

Furthermore, In Chapter two, there will be a brief outlook of the means of settlement that 

was used during the period of crisis up until today, which include the diplomatic approach, the 

political approach, and the judicial approach. Additionally, we will discuss the mediation and 

good offices roles and trials, from the International Court of Justice and from International 

Organizations.  

We have also reached through this research to many of results, and the most important of 

these results is that the reason of the gulf crisis vary, and it had had many effects on different 

levels, whether on the political, economical, humanitarian, or social level. 
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 : املقدمة

اآلليَّات الّسلميَّة لِتَسويَة املُنَازََعات هي اآلليَّات التي يتم اللُُّجوء إليها يف حالة نشوب رصاع أو نزاع بهدف الحفاظ عىل 

ولِيّني وعدم تعريضهم إىل الخطر، وذلك عىل خالف اآلليَّات القرسيَّة التقليديَّة التي من املمكن أن تعرض  السلم واألمن الدَّ

ولِيّني إىل الخطر. ال  سلم واألمن الدَّ

ولِيَّة املُنَازََعات قبيل ومن  ولِينّي واألمن السلم عىل خطرًا متثل التي الدَّ  األَزَمة هي لبحثا هذا موضوع متثل والتي الدَّ

 ومملكة ةاملُتَِّحدَ  الَعَربيَّة راتاإلما ودولة السُعوديَّة الَعَربيَّة اململكة من كل بني هذا، يومنا حتى ٢١١٧ منذ القامئة الَخلِيجيَّة

 .أخرى جهة من قطر ودولة جهة، من الَعَربيَّة مرص وجمهوريَّة البحرين

ومن ثمَّ من خالل بحثنا هذا سوف نسلط الضوء عىل نشأة وأسباب األَزَمة الَخلِيجيَّة وما ترتب عليها من آثار، باإلضافة 

ولِيَّة ومحكمة العدل إىل اآلليَّات الّسلميَّة التي تم اللُُّجو  ء إليها يف سبيل تسويته، متمثلة يف اللُُّجوء إىل املنظامت الدَّ

ولِيَّة، دون أن يتم التطرق إىل اللجوء إىل مجلس األمن أو الجمعية العامة لألمم املتحدة كوسيلة من الوسائل التي يتم  الدَّ

ولِيّني للخطر. من خاللها تسوية املنازعات الدولية التي تعرض السلم واألمن  الدَّ

 وعليه سوف يتم تقسيم البحث إىل مبحثني، وذلك عىل النحو اآليت: 

 املقدمة

 ٢١١٧األَزَمة الَقطَريَّة الَخِليجيَّة  املبحث األول:

 نشأة األَزَمة الَخلِيجيَّة وأسبابهااملطلب األول: 

 أثر األَزَمة الَخلِيجيَّة املطلب الثاين:

ياسيَّة والَقَضائيَّة يف تسوية األَزَمة الَخلِيجيَّةاآلليَّ املبحث الثاين:   ات السِّ

 دور الوَساطَة واملساعي الحميدة يف تسوية األَزَمة الَخلِيجيَّة املطلب األول:

ولِيَّة يف تسوية األَزَمة الَخلِيجيَّة املطلب الثاين:  دور املنظامت الدَّ

ولِيَّة يف املطلب الثالث:   تسوية األَزَمة الَخِليجيَّةدور محكمة العدل الدَّ

 

  ٢١١٧ الَخلِيجيَّة الَقطَريَّة األَزَمة: األول املبحث

مل تكن األَزَمة الَقطَريَّة الَخلِيجيَّة الحالية هي األَزَمة الوحيدة التي نشبت بني دولة قطر وغريها من دول الخليج، فقد 

وء إىل العديد من الوسائل يف سبيل حلها، إال أن يف هذا املبحث سبق هذه األَزَمة غريها من األزمات األخرى التي تم اللُّجُ 

سوف نتطرق إىل األَزَمة الَقطَريَّة الَخلِيجيَّة من حيث نشأتها وأسبابها وما ترتب عليها من آثار؛ ولذلك سوف نتطرق يف 
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َمة من آثار ين إىل ما ترتب عىل هذه األَز املطلب األول إىل نشأة األَزَمة الَخِليجيَّة وأسبابها، كام سوف ننظر يف املطلب الثا 

 سواء من الناحية االقِتَصاديَّة أم من الناحية اإلنَسانيَّة.

 وأسبابها الَخلِيجيَّة األَزَمة نشأة: األول املطلب

ومملكة البحرين  َدةأعلنت بعض الدول الَخلِيجيَّة متمثلة يف اململكة الَعَربيَّة السُعوديَّة ودولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَّحِ 

عن قطع  ٢١١٧وغريها من الدول الَعَربيَّة مثل جمهوريَّة مرص الَعَربيَّة واليمن وحكومة رشق ليبيا يف الخامس من يونيو عام 

بلُوَماسيَّة مع دولة قطر، فيام قامت دول أخرى بتخفيض مستوى التمثيل الدبلومايس فقط، وذلك مثل اململكة  عالقاتها الدُّ

ة الهاشمية. وسوف نتطرق يف هذا املطلب إىل نشأة األَزَمة الَخلِيجيَّة يف الفرع األول، وأسباب هذه األَزَمة يف الفرع األردنيَّ 

 الثاين. 

 الَخلِيجيَّة األَزَمة نشأة: األول الفرع

ة مرص تَِّحَدة ومملكة البحرين وجمهوريَّ إن األَزَمة الَخلِيجيَّة بني اململكة الَعَربيَّة السُعوديَّة ودولة اإلمارات الَعَربيَّة املُ 

 . 338الَعَربيَّة ال تعد مستقلة عن أزمات أخرى سابقة معلنة وصامتة شهدتها منطقة الخليج العريب

عندما قامت كل  ٢١١٢أما بالنسبة لألَزَمة الَخِليجيَّة القامئة يف وقتنا الراهن، فهذه األَزَمة قد بدأت بالظهور منذ مارس 

الَعَربيَّة السُعوديَّة ودولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة ومملكة البحرين بسحب سفرائهم من دولة قطر، وقامت بتعليل من اململكة 

هذا القرار يف بيان مشرتك تم صدوره عن كٍل منها بأن دولة قطر تتدخل يف شؤون دول الخليج الداخلية مام يؤدي إىل 

 .340، وهذه األَزَمة مل تستمر طوياًل، فهي استمرت ملدة مثانية أشهر339لتلك الدولتهديد االستقرار األمني والسيايس 

عندما تم اخرتاق موقع وكالة األنباء الَقطَريَّة،  ٢١١٧مايو  ٢٣إال أن مظاهر هذا النِّزَاع بدأت يف الظهور مجدًدا يف  

بتكذيب  ين، يف حني أن دولة قطر قد سارعتوالقيام ببث ترصيحات منسوبة إىل أمري دولة قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثا 

بإعالن  ٢١١٧مايو  ٢٢االدعاءات، ودعت وسائل اإلعالم إىل تجاهلها، كام أن وكالة األنباء الَقطَريَّة قد قامت يف تاريخ 

 . 341قرصنة حسابها عىل أحد برامج التواصل االجتامعي "تويرت" 

َعَربيَّة السُعوديَّة ودولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة ومملكة البحرين أعلنت كل من اململكة ال ٢١١٧ويف الخامس من يونيو 

بلُوَماسيَّة والقنصلية معها، كام أنها قامت بإغالق املنافذ  وجمهوريَّة مرص الَعَربيَّة مبقاطعتها لدولة قطر، وقطع العالقات الدُّ

طنيها وأجوائها ومياهها اإلقليمية، باإلضافة إىل أنها قامت مبنع موا الربية والبحرية والجوية، ومنع أن يتم العبور يف أراضيها

                                                           

ة، مجلة السودان، س 338 ة الَقَطريَّ حوث والدراسات ، مركز السودان للب٠١، ع٧ميمونة سعد آدم أبو قارب، تقديم الملف: اأَلزَمة الَخِليجيَّ

 .٠١، ص٨١٠٢اإلستراتيجية، 

 ، على الرابط: ٨١٠٢د. جمال عبد الله، َأزَمة سحب السفراء من الدوحة: البواعث والتداعيات، مركز الجزيرة للدراسات،  339

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/03/201432413826345572.html  

ة والبحرين لقطر،  340  ، على الرابط: ٨١٠٢نوفمبر  ٠٧مقال بعنوان: عودة سفراء اإلمارات والسُعوديَّ

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/703015 ة-والبحرين-لقطر  -عودة-سفراء-اإلمارات-والسُعوديَّ

ة وصواًل لإلمارات، موسوعة الجزيرة، على الرابط:  341  تقرير بعنوان: مسار قرصنة وكالة األنباء الَقَطريَّ

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/7/18 ة-وصوال-لإلمارات  /مسار-قرصنة-وكالة-األنباء-الَقَطريَّ

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/03/201432413826345572.html
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/703015-عودة-سفراء-الإمارات-والسعُوديَّة-والبحرين-لقطر
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/703015-عودة-سفراء-الإمارات-والسعُوديَّة-والبحرين-لقطر
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/7/18/مسار-قرصنة-وكالة-الأنباء-القَطَريَّة-وصولا-للإمارات
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/7/18/مسار-قرصنة-وكالة-الأنباء-القَطَريَّة-وصولا-للإمارات
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من السفر إىل دولة قطر، وأمهلت املقيمني والزائرين من مواطنيها فرتة محددة ملغادرتها، ومنع املواطنني القطريني من دخول 

 . 342أراضيها وإعطاء املقيمني والزائرين منهم مهلة أسبوعني للخروج منها

ة إىل ذلك، قامت هذه الدول بتسليم دولة قطر قامئة تتألف من ثالثة عرش مطلبًا؛ حتى يتم إنهاء هذا الحصار باإلضاف 

بلُوَمايّس، وقامت بناًء عىل ذلك مبنح دولة قطر  أيام لالمتثال لهذه املطالب أو مواجهة عواقب غري  ١١االقِتَصادّي والدُّ

اسم تم ذكره يف قامئة اإلرهاب التي أصدرتها هذه الدول والتي تضم  ، ومن أهم هذه املطالب أن يتم طرد كل343محددة

اساًم، كام أنها طالبت بالقيام بطرد اإلخوان املسلمني من دولة قطر، وإغالق قناة الجزيرة، كام أنها تضمنت القيام بطرد  ٥١

إيران باستثناء العالقات التجارية  ، باإلضافة إىل قطع عالقتها مع344كل من قد تم ذكر اسمه يف الئحة اإلرهاب األمريكية

 واالقِتَصاديَّة.

إال أن الرد القطري كان سلبيًّا فيام يتعلق بهذه املطالب، حيث اعتربت دولة قطر أن الكثري من هذه املطالب غري واقعي 

 .345لَقطَريَّةاوغري منطقي، باإلضافة إىل أن القيام بتنفيذ البعض اآلخر من هذه املطالب يؤدي إىل املساس بالسيادة 

  الَخلِيجيَّة األَزَمة أسباب: الثاين الفرع

التي أدت إىل عزل دولة قطر إقليميًّا ومقاطعتها إىل قضية قوية ضد دولة قطر من  ٢١١٧تعود أسباب األَزَمة الَخِليجيَّة 

زَمة هو دولة قطر لهذه األَ حيث قيامها بدعم اإلرهاب والعالقات مع إيران، فريى البعض أن الهدف من وراء القيام بتعريض 

، ومن 346أن يتم إيقافها من القيام بدعم الحركات املناهضة يف املنطقة الَعَربيَّة بشكل عام واإلخوان املسلمني بشكل خاص

 الجدير بالذكر أن أسباب األَزَمة الَخلِيجيَّة كام ادعت الدول املحارصة لدولة قطر تتلخص يف اآليت: 

من األسباب الرئيسة للغضب الخليجي عىل دولة قطر ما تم نقله من ترصيحات عن ان: موقف دولة قطر من إير -١

أمري دولة قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاين، والتي انتقد فيها العداء األمرييك إليران، عىل الرغم من أن دولة قطر رصحت 

 ألنباء الَقطَريَّة.بأن هذا الخرب قد تم نرشه عن طريق القراصنة الذين قاموا باخرتاق وكالة ا

باإلضافة إىل ذلك، تم اتهام دولة قطر أيًضا بأنها تقوم بدعم الحوثيني يف اليمن عىل الرغم من أن دولة قطر قامت  

 باملشاركة يف التحالف الذي تقوده السُعوديَّة يف اليمن. 

                                                           

َزاعات ال 342 ة الكويتية في حل النِّ بُلوَماسيَّ ة طالل فالح مدلول الشمري، دور الدُّ ، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، األردن، ٨١٠٢-٨١٠٠َخِليجيَّ

 .٢٨، ص٨١٠٢

343 An article entitled: Qatar given 10 days to meet 13 sweeping demands by Saudi Arabia, 23 of June 2017, on the line: 

https://www.theguardian.com/world/2017/jun/23/close-al-jazeera-saudi-arabia-issues-qatar-with-13-demands-to-end-

blockade  

ة: قراءة في ال 344 ، مركز السودان للبحوث والدراسات ٠١، ع٧تداعيات، مجلة السودان، سعبد الرحمن عثمان عمر حداد، اأَلزَمة الَخِليجيَّ

 .٤٢، ص٨١٠٢االستراتيجية، 

ة الراهنة: جذورها وأسبابها، مجلة الفكر السياسي، س 345  .٤٠، ص٨١٠٧، اتحاد الكتاب العرب، ٤٢، ع٠٢صياح عزام، اأَلزَمة الَخِليجيَّ

ة  عبد العزيز سامي الصمد، اعتماد الجمهور الكويتي 346 ، دراسة ٨١٠٧على مواقع التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات حول اأَلزَمة الَخِليجيَّ

 .٢٨، ص٨١٠٢ميدانية، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، األردن، 

https://www.theguardian.com/world/2017/jun/23/close-al-jazeera-saudi-arabia-issues-qatar-with-13-demands-to-end-blockade
https://www.theguardian.com/world/2017/jun/23/close-al-jazeera-saudi-arabia-issues-qatar-with-13-demands-to-end-blockade
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امعة لحامية للعديد من أعضاء جأتاحت دولة قطر بعد عزل الرئيس األسبق محمد مريس احامية االخوان املسلمني: -٢

، وهي تعد جامعة محظورة حاليًا من قبل الحكومة املرصية، كام أنها من الجامعات التي تم تصنيفها 347اإلخوان املسلمني

  بأنها جامعة إرهابية من جانب كٍل من اململكة الَعَربيَّة السُعوديَّة ودولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة.

سارعت وسائل اإلعالم املختلفة يف كل من اململكة الَعَربيَّة السُعوديَّة ودولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة مية: حرب إعال -٣

ومملكة البحرين وجمهوريَّة مرص الَعَربيَّة بانتقاد قطر انتقاًدا الذًعا تجاه ما تم نرشه من ترصيحات منسوبة إىل أمري دولة 

 ل ثاين حول نقده لعداء أمريكا إليران.قطر الشيخ متيم بن حمد آ 

وفًقا ملا متر به ليبيا من حالة فوىض منذ أن تم اإلطاحة بالزعيم السابق معمر القذايف يف عام الرصاع يف ليبيا: -٢

  .348، فقد قام القائد العسكري خليفة حفرت باتهام دولة قطر بأنها تقوم بدعم الجامعات اإلرهابية يف ليبيا٢١١١

مثلت الثورات الَعَربيَّة نقطة خالف رئيسة بني دولة قطر والدول املحارصة لها،  دولة قطر من الثورات الَعَربيَّة:موقف  -٥

لقدمية، ا فقامت كل من اململكة الَعَربيَّة السُعوديَّة ودولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة مبساندة االتجاهات القريبة منها أو األنظمة

 آلخر قامت دولة قطر مبساندة بعض الجامعات التي تؤيد الثورات.  ويف االتجاه ا

تم اتهام دولة قطر من قبل الدول الَخلِيجيَّة التي متثل أطراف النِّزَاع  التدخل يف الشؤون الداخلية لدول الخليج:-٦

من عودي، وزعزعة أ بأن دولة قطر تتدخل يف الشؤون الداخلية لها، وأن دولة قطر تعمل عىل شق الصف الداخيل الس

 . 349البحرين، كام أنها تقوم مبنح جنسيتها ملعارضني خليجيني

  الَخلِيجيَّة األَزَمة أثر: الثاين املطلب

ال تقترص آثار األَزَمة الَخلِيجيَّة عىل السياسة فقط، فقد ترتب عىل قيام األَزَمة الَخلِيجيَّة بني كل من اململكة الَعَربيَّة 

اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة ومملكة البحرين وجمهوريَّة مرص الَعَربيَّة من ناحية، ودولة قطر من ناحية أخرى السُعوديَّة ودولة 

العديد من اآلثار، ومن اآلثار التي ترتبت عىل األَزَمة الَخلِيجيَّة األثر االقتصادي الذي سوف نتطرق إليه يف الفرع األول 

  واالجتامعي وهو ما سوف نتناوله يف الفرع الثاين. من هذا املطلب، واألثر اإلنساين

  االقتَِصاديَّة الناحية من الَخلِيجيَّة األَزَمة أثر: األول الفرع

أفرزت األَزَمة الَخِليجيَّة العديد من اآلثار عىل مجلس التََّعاون الخليجي والسوق الخليجي املشرتك لدول مجلس 

بلُوَماسيَّة من إجراءات اقِتَصاديَّة من بينها القيام بإغالق الحدود الربية وذلك ملا رافق  التََّعاون الخليجي، قطع العالقات الدُّ

 والبحرية والقيام مبنع استخدام املجال الجوي، حيث تم وضع مرشوع السوق الخليجي املشرتك أمام مفرتق طرق.

                                                           

أن الدوحة لم نفى وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، دعم بالده لجماعة اإلخوان المسلمين أو لجبهة النصرة، مؤكًدا   347

  .تدعم اإلخوان في مصر بل ساندت الرئيس األسبق، محمد مرسي، ألنه كان منتخبا من الشعب المصري

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2019/10/15/atar-fm-we-did-not-support-muslim-brotherhood   

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-، على الرابط: ٨١٠٧يونيو  ٢مقال بعنوان: أربعة أسباب وراء توتر عالقات قطر مع جيرانها، 348 

99401647  

 ، على الرابط: ٨١٠٧سليمان سعد أبو ستة، الخالف الخليجي: األسباب والدالالت، البيت الخليجي للدراسات والنشر،  349

https://gulfhouse.org/posts/2159 / 

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2019/10/15/atar-fm-we-did-not-support-muslim-brotherhood
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-40164799
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-40164799
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-40164799
https://gulfhouse.org/posts/2159/
https://gulfhouse.org/posts/2159/
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بلُوَمايّس واالقِتَصادّي، والعقوبات التي  ولة اإلمارات فرضتها كل من اململكة الَعَربيَّة السُعوديَّة ود فرتتب عىل الِحَصار الدُّ

مة رب الَعَربيَّة املُتَِّحَدة ومملكة البحرين وجمهوريَّة مرص الَعَربيَّة عىل دولة قطر، تعطل الكثري من االتفاقيات االقِتَصاديَّة امل

ه يشكل ، وهو ما يعتربه بعض األشخاص والدول بأنبني دولة مجلس التََّعاون الخليجي عىل كل من الصعيد املايل والتجاري

 . 350بداية لنهاية مجلس التََّعاون الخليجي

 ومن اآلثار االقِتَصاديَّة التي ترتبت عىل األَزَمة الَخلِيجيَّة ما ييل: 

ينية بني دول مجلس بحيث إن من املتوقع أن تؤثر األَزَمة الَخلِيجيَّة بصورة سلبية عىل التجارة ال تراجع التجارة البينية:-١

التََّعاون الخليجي، خاصة وأن هناك مساعي من دولة قطر تشري إىل أن رغبتها تتجه نحو تنويع تجارتها بعيًدا عن دول 

، وبالنسبة لصادرات قطر لدول الحصار يف ٪١١الِحَصار، خاصة وأن نسبة التجارة البينية بني دول مجلس التََّعاون أقل من 

من إجاميل صادراتها، كام أن أصبح هناك قلق من أن أرباح الخطوط الجوية الَقطَريَّة  ٪١١أكرث من  فقد بلغت ٢١١٦عام 

 .351سوف تتأثر سلًبا مام سيؤدي إىل زعزعة الثقة وبطء النمو االقتصادي وإعاقة االستثامر

َصاديَّة، ن الناحية االقتِ عانت العديد من الدول األعضاء يف مجلس التََّعاون الخليجي مرضب املناخ االستثامري: -٣

، وترتب عىل ذلك تراجع اإليرادات املالية بشكل حاد وواضح ٢١١٢منذ أن هبطت أسعار النفط هبوطًا حادًّا يف منتصف عام 

مام تطلب إعادة النظر يف مختلف السياسات االقِتَصاديَّة؛ وذلك بهدف التأقلم مع األوضاع الجديدة، وبالتايل فإن استمرار 

 .352ة الَخلِيجيَّة سوف يؤدي إىل إلحاق الرضر بالثقة يف األعامل التجارية ورضب فرص منو االئتامن يف املنطقةاألَزمَ 

أهم املشاريع التي تأثرت سلًبا من خالل األَزَمة هو مرشوع إصدار العملة الَخِليجيَّة املوحدة تعرث املشاريع املالية: -٣

، وعىل الرغم من تواتر الدعوات ٢١١١ا املرشوع قد تعطل يف بدايته يف عام لجميع دول مجلس التََّعاون الخليجي، وهذ

بني فرتة وأخرى إىل إجراء محادثات إلعادة إحياء هذا املرشوع، إال أن األَزَمة الَخلِيجيَّة الحالية ستؤدي إىل إضافة مزيٍد 

  .353من العراقيل أمام إطالق ُعملة َخلِيجيَّة موحدة

قد استطاعت أن تقوم مبواجهة آثار الِحَصار الذي تم فرضه عليها، وما ترتب عليها من انعكاسات وبالنسبة لدولة قطر ف

سلبية عىل اقتصادها، عىل الرغم من أن أطراف النِّزَاع كانت تهدف إىل إحداث تغريات يف سلوك دولة قطر اإلقليمي 

تطيع االستمرار فًقا لنظرتهم لالقتصاد القطري بأنه لن يسوسياستها الخارجية يف سبيل رضب البنية االقِتَصاديَّة لها، وذلك و 

أمام سلسة من اإلجراءات التي تم اتخاذها بشكل مفاجئ، خاصة وأن دول الخليج ترتبط فيام بينها باتفاقيات تنظم عملها 

ن دولة قطر كانت قد اعتمدت أ  من ناحية نقل البضائع والسلع واملواد الغذائية واملواد التي ترتبط بالبنية التحتية، باإلضافة إىل

عىل أن تقوم بنقل البضائع والسلع بحرًا من دولة اإلمارات عن طريق ميناء جبل عيل، وبرًا من اململكة الَعَربيَّة السُعوديَّة عن 

 . 354طريق منفذ سلوى

                                                           

 .٤٢عبد الرحمن عثمان عمر حداد، مرجع سابق، ص 350

ة  شذى زكي حسن، 351 ة وانعكاساتها على العالقات الَخِليجيَّ ة، س –اأَلزَمة الَقَطريَّ ياسيَّ ة والسِّ ة، مجلة العلوم الَقاُنونيَّ ، الجمعية ٢، ع٢الَخِليجيَّ

 ٨٤٢، ص٨١٠٢العلمية للبحوث والدراسات اإلستراتيجية، 

 .٤٢عبد الرحمن عثمان عمر حداد، مرجع سابق، ص 352

 .٨٤٤شذى زكي حسن، مرجع سابق، ص 353

ة: كيف نجحت قطر في هزيمة الحصار؟، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، يونيو  354  ، على الرابط: ٨، ص٨١٠٢عام على اأَلزَمة الَخِليجيَّ

https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/One-Year-On-Qatar-Beat-the-Blockade.pdf  

https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/One-Year-On-Qatar-Beat-the-Blockade.pdf
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ة ظلت لَقطَريَّ إال أن الهدف الذي كانت تسعى إليه هذه الدول مل يتحقق، فاالقتصاد القطري مل ينهر، والعملة ا

محافظة عىل قوتها، والشعب القطري مل يفتقد احتياجاته، كام أن دولة قطر مل تنعزل عن العامل، واألسواق مل تخُل من 

البضائع االستهالكية، وال حتى االستثامرات واملشاريع تأخرت أو توقفت، ويعود ذلك إىل أن دولة قطر قد سعت إىل املسارعة 

قِتَصاديَّة مع كل من دولة الكويت وسلطنة عامن، وغريهم من الدول اآلسيوية واألوروبية، ومنها تركيا يف تعزيز عالقاتها اال 

وأذربيجان والهند وأملانيا وإيطاليا؛ ما ساهم يف تنويع مصادر االسترياد وذلك بهدف الحفاظ عىل استقرار األسواق املحلية 

اء ؛ وذلك بهدف توفري الطأمنينة للمستهلكني يف دولة قطر سو والحفاظ عىل مستويات األسعار وتوفري مختلف السلع

مواطنني أم مقيمني، كام أن رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاين أكد أن االقتصاد 

 . 355القطري قوي مبا يكفي لتجاوز األَزَمة الحالية

من التدابري واإلجراءات يف سبيل مواجهة اآلثار املرتتبة عىل هذا  ومن الجدير بالذكر أن دولة قطر قامت باتخاذ العديد

الِحَصار، ولذلك قامت الرشكة الَقطَريَّة إلدارة املوانئ بإطالق خمسة خطوط مالحية مبارشة بني ميناء حمد الذي يعد بوابة 

واملالحة  ن عدم تأثر حركة السفنقطر الرئيسة للتجارة مع العامل، وغريه من املوانئ يف املنطقة وخارجها؛ حتى يتم ضام

 البحرية والشحن يف دولة قطر مبا ترتب عىل الِحَصار من إغالق للمنافذ الربية والبحرية والجوية.

ويف سبيل مواجهة اآلثار االقِتَصاديَّة للِحَصار قامت دولة قطر بتشجيع وتحفيز الصناعة املحلية؛ وذلك حتى تصبح  

. كام أن مدير إدارة النقل الجوي يف الهيئة العامة للطريان املدين، أشار إىل أن دولة قطر 356دولة قطر من الدول املنتجة

قامت بإنشاء جسور جوية يف األشهر األربعة األوىل لبداية النِّزَاع؛ وذلك يف سبيل تأمني احتياجاتها من السلع والبضائع من 

 .357آنذاك ٪١٣الدولة بنسبة رحلة شحن مام أدى إىل منو حركة الشحن الجوي يف  ٥١١خالل 

كام أن سعادة السيد أكرب الباكر الرئيس التنفيذي ملجموعة الخطوط الجوية الَقطَريَّة أشار يف خطاب مهم له إىل أن  

الهدف الذي كانت تسعى إليه الدول املحارصة لدولة قطر هو أن تتم زعزعة االقتصاد القطري، وذلك من خالل تهديد سبل 

املقيمني يف دولة قطر قد فشل، ويعود ذلك إىل صمود دولة قطر والخطوط الجوية الَقطَريَّة يف وجه عيش املواطنني و 

التهديدات التي تم توجيهها إليهم، وذلك يف سبيل حامية الدولة والشعب واالقتصاد واملسافرين. كام أشار سعادته إىل أن 

ة من التحليق فوق أجوائها أو تشغيل أية رحالت إىل مطاراتها، مام الدول األطراف يف النِّزَاع قامت مبنع الطائرات الَقطَريَّ 

ساهم يف التأثري سلبًا عىل عمليات النقل الوطنية الَقطَريَّة من خالل تقليص عدد املمرات الجوية التي تقوم باستخدامها 

ق مكاتب الخطوط الجوية من مثانية عرش ممرًا إىل ممرين فقط، كام أن هذه الدول مل تكتِف بذلك، بل قامت بإغال 

 . 358الَقطَريَّة فيها بالقوة وبدون سابق إنذار

                                                           

 ، على الرابط: ٨١٠٧يوليو  ٢مقال بعنوان: بالتفاصيل.... هكذا أفشل القطريون الحصار،  355

https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/7/7 بالتفاصيل-هكذا-أفشل-القطريون-الحصار/ 

 تقرير بعنوان: كيف استثمرت دولة قطر الحصار وحولت تبعاته إلى مكاسب، غرفة تجارة قطر، على الرابط التالي:  356

https://qatarchamber.com/blockade-turned-into-gains/?lang=ar  

 ، على الرابط:٨١٠٢مارس  ٨٤، الهيئة العامة للطيران المدني، «الحصار»رحلة شحن أمنت احتياجات قطر بداية  ٢١١تقرير بعنوان: جسور جوية لـ 357

 https://www.caa.gov.qa/ar-qa/News/Pages.»جسور-جوية-لـ200-رحلة-شحن-أمنت-احتياجات-قطر-بداية-»الحصار/aspx 

، على الرابط: ٨١٠٢مايو  ٠٢ئر، مقال بعنوان: الباكر: دولة قطر والناقلة صمدتا في وجه التهديدات والحصار الجا 358 

https://s.alarab.qa/1312761  

https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/7/7/بالتفاصيل-هكذا-أفشل-القطريون-الحصار
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/7/7/بالتفاصيل-هكذا-أفشل-القطريون-الحصار
https://qatarchamber.com/blockade-turned-into-gains/?lang=ar
https://www.caa.gov.qa/ar-qa/News/Pages/جسور-جوية-لـ500-رحلة-شحن-أمنت-احتياجات-قطر-بداية-
https://www.caa.gov.qa/ar-qa/News/Pages/جسور-جوية-لـ500-رحلة-شحن-أمنت-احتياجات-قطر-بداية-
https://s.alarab.qa/1312761
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   واالجتِاَمِعيَّة اإلنَسانيَّة الناحية من الَخلِيجيَّة األَزَمة أثر: الثاين الفرع

 وتنوعت اآلثار اإلنَسانيَّة واالجتِاَمِعيَّة التي نتجت عن الحظر الذي تم فرضه عىل دولة قطر منذ الخامس من يوني

، فاللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان يف دولة قطر تقوم بتسلم العديد من القضايا يوميًّا؛ وذلك نتيجة لقطع العالقات ٢١١٧

بلُوَماسيَّة مع دولة قطر من قبل اململكة الَعَربيَّة السُعوديَّة ودولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة ومملكة البحرين و  مهوريَّة مرص جالدُّ

َربيَّة، وإقامة الحظر الجوي عليهاالعَ 
. كام أن دول الِحَصار حاولت يف سبيل تشديد الِحَصار عىل دولة قطر أن تقوم 359

بإغالق جميع حدودها معها، ودعت مواطنيها املقيمني يف قطر إىل العودة إليها خالل أربعة عرش يوًما، كام أنها دعت 

خالل هذه الفرتة ذاتها، وهذه القرارات نتج عنها وضع العديد من العائالت املواطنني القطريني مبغادرة أرايض هذه الدول 

 .360يف مواجهة خطر التشتت

ونتيجة لذلك ميكننا القول بأن هذا الِحَصار ترك آثاًرا سلبية عىل شعوب هذه الدول ملا تسبب به من خلل يف تركيبة  

ت االجِتاَمِعيَّة عرب دولة قطر، وهذه الدول أو عالقات النسب النسيج االجتامعي القبيل والعشائري، نظرًا المتداد العالقا

ياسيَّة  والقرابة املبارشة بني العائالت، خاصة وأن املكون االجتامعي لهذه الدول الَخلِيجيَّة حساس، ويتأثر باملواقف السِّ

 . 361واألزمات

ر التي تم اتخاذها تجاه مواطني دولة قط أن هذه اإلجراءات -النائب العام القطري-وذكر السيد عيل بن صميخ املري  

ومواطني دول مجلس التََّعاون املحارصة لدولة قطر قد ترتب عليها العديد من التأثريات السلبية واإلنَسانيَّة، فهذه االنتهاكات 

قد امتدت إىل  االنتهاكاتاشتملت عىل انتهاك العديد من الحقوق االقِتَصاديَّة واالجِتاَمِعيَّة واملدنية والثقافية، كام أن هذه 

، وذلك ما سوف نقوم ببيانه وتوضيحه 362الحق يف التعليم، والحق يف الصحة، والحق يف حرية التنقل، وغريها من الحقوق

 فيام ييل: 

ِحَدة تَّ هذا الحق تم انتهاكه عن طريق كل من اململكة الَعَربيَّة السُعوديَّة ودولة اإلمارات الَعَربيَّة املُ  الحق يف التعليم:-١

ومملكة البحرين وجمهوريَّة مرص الَعَربيَّة، حيث قامت مبنع الطالب القطريني أو الحاصلني عىل اإلقامة الَقطَريَّة من متابعة 

تعليمهم فيها، كام أنها قامت مبنع الطالب الذين يتمتعون بجنسية هذه الدول يف دولة قطر من إكامل تعليمهم وطلبت 

طالبًا ٧١٦، وبلغ عدد الطالب الذين طلب منهم العودة الفورية إىل بالدهم 363ىل بالدهممنهم العودة الفورية إ
. وبالتايل 364

                                                           

ة للحصار ضد قطر، على الرابط: 359 ة والالإنَسانيَّ  مقال بعنوان: النتائج االجِتَماِعيَّ

 https://al-sharq.com/opinion/19/06/2017 ة-للحصار-ضد-قطر ة-والالإنَسانيَّ  /النتائج-االجِتَماِعيَّ

ة لمقاطعة قطر تحدث "صدمة" عالمية،  360  ، على الرابط:٨١٠٧يونيو  ٠١يوسف حسني، اآلثار اإلنَسانيَّ

 https://alkhaleejonline.net ة-لمقاطعة-قطر-تحدث-صدمة-عالمية  /مجتمع/اآلثار-اإلنَسانيَّ

ة  361  .٠١١، ص٨١٠٢سط، ، مركز دراسات الشرق األو٢٨، ع٨٠: البعد اآلخر، مجلة دراسات شرق أوسطية، مج٨١٠٧قاصد محمود، اأَلزَمة الَخِليجيَّ

، على ٨١٠٧يونيو  ٧تقرير بعنوان: المري: قرارات المقاطعة لقطر تحولت النتهاكات صارخة لحقوق اإلنسان، اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان،  362

 الرابط: 

https://nhrc-qa.org /المري-قرارات-المقاطعة-لقطر-تحولت-النت/ 

تقرير بعنوان: المؤسسات التعليمية في دول الحصار وجهة تعليمية غير آمنة: ماذا عن مستقبل الطلبة في ظل انتهاك الحق في التعليم،  363

 ، على الرابط: ٨، ص٨١٠٧سبتمبر  ٢

https://www.nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2017/09.تقرير-التعليم/pdf  

364 An article entitled: UN examines siege countries’ violation of Qatari students’ rights, 19 January 2019, on the link: 

https://www.gulf-times.com/story/619684/UN-examines-siege-countries-violation-of-Qatari-st  

https://al-sharq.com/opinion/19/06/2017/النتائج-الاجتماعية-واللاإنسانية-للحصار-ضد-قطر
https://al-sharq.com/opinion/19/06/2017/النتائج-الاجتماعية-واللاإنسانية-للحصار-ضد-قطر
https://al-sharq.com/opinion/19/06/2017/النتائج-الاجتماعية-واللاإنسانية-للحصار-ضد-قطر
https://alkhaleejonline.net/مجتمع/الآثار-الإنسانية-لمقاطعة-قطر-تحدث-صدمة-عالمية
https://alkhaleejonline.net/مجتمع/الآثار-الإنسانية-لمقاطعة-قطر-تحدث-صدمة-عالمية
https://alkhaleejonline.net/مجتمع/الآثار-الإنسانية-لمقاطعة-قطر-تحدث-صدمة-عالمية
https://nhrc-qa.org/المري-قرارات-المقاطعة-لقطر-تحولت-لانت/
https://nhrc-qa.org/المري-قرارات-المقاطعة-لقطر-تحولت-لانت/
https://www.nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2017/09/تقرير-التعليم.pdf
https://www.gulf-times.com/story/619684/UN-examines-siege-countries-violation-of-Qatari-st
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ترتب عىل ذلك فقد الكثري من الطالب ملقاعدهم الدراسية؛ لكونهم قطريني أو ملجرد كونهم أجانب يقيمون يف دولة قطر، 

مغادرة الدول التي يدرسون فيها، كام تم حرمان آخرين باإلضافة إىل أن تم إيقاف دراستهم يف منتصفها وإجبارهم عىل 

من حقهم يف تسلم شهادات التخرج التي تشكل اعرتافًا رسميًّا باستكاملهم متطلبات الدراسة. إضافة إىل أن هناك بعض 

 . 365الحاالت التي تم رصدها لطالب منعوا من اسرتداد املبالغ املالية املدفوعة للجامعات

ام الخامس الصادر من اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بأن عدد االنتهاكات التي وقعت عىل الحق وأشار التقرير الع

انتهاًكا من قبل اململكة الَعَربيَّة  ٦٦انتهاكًا، بواقع  ٥١٣يصل إىل  ٢١١٢مايو  ٢٣يف التعليم منذ بداية األَزَمة الَخلِيجيَّة حتى 

انتهاكًا من  ٢٧١انتهاكًا من مملكة البحرين، وأخريًا  ٢٢مارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة، وانتهاكًا من قبل دولة اإل  ١٢٢السُعوديَّة، و

 . 366قبل جمهوريَّة مرص الَعَربيَّة

دول وقف التبادل التجاري بني ال أثرت األَزَمة الَخلِيجيَّة عىل الحق يف الصحة؛ وذلك بسببالحق يف الصحة: -٢

صول دولة قطر عىل األدوية واإلمدادات الطبية، فعىل الرغم من أن دولة قطر عرثت املحارصة ودولة قطر؛ مام أثر عىل ح

عىل بدائل للعديد من األدوية التي كانت تقوم باستريادها من الدول املحارصة لها، إال أن هناك بعض األدوية التي مل 

 موردين من خارج املنطقة أدى إىل ارتفاعتستطع دولة قطر العثور عىل بدائل خاصة بها حتى اآلن. كام أن اللُُّجوء إىل 

تكاليف املنتجات ورسوم النقل والتأمني؛ مام تسبب يف تأخري الحصول عىل بعض األصناف، األمر الذي دفع دولة قطر إىل 

 .367دفع تكاليف إضافية؛ حتى تقوم بالحد من تأثري هذا التأخري عىل املستهلكني

الواقعة عىل الحق يف الصحة منذ بداية األَزَمة الَخلِيجيَّة يف الخامس من ومن الجدير بالذكر، أن عدد االنتهاكات  

انتهاكات  ٢انتهاكًا من اململكة الَعَربيَّة السُعوديَّة، و ١١انتهاكًا،  ٣٧بلغ  ٢١١٢حتى الثالث والعرشين من مايو  ٢١١٧يونيو 

 .368البحرين انتهاكًا من مملكة ١٢من دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة، و

ترتب عىل ِحَصار الدول الَخلِيجيَّة الثالث وجمهوريَّة مرص الَعَربيَّة لدولة قطر خسائر ضخمة يف  الحق يف امللكية:-٣

أموال وممتلكات املواطنني القطريني، وذلك ملا صدر من قبل سلطات هذه الدول من إجراءات تسببت بشكل رئيس يف 

لدول يف فرتة ال تتجاوز أربعة عرش يوًما، كام ذكرت سابًقا، وهي مدة مل تسمح لهم بأن مغادرة املواطنني القطريني لهذه ا

 .369يقوموا بالترصف يف ممتلكاتهم وأموالهم يف هذه الدول

                                                           

 ، على الرابط: ٨١٠٧سبتمبر  ٠٤مقال بعنوان: دول الحصار وانتهاك الحق في التعليم،  365

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/9/12 5-دول-الحصار-وانتهاك-الحق-في-التعليم/ 

 .٠٢اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان، ص -استمرار انتهاكات حقوق اإلنسان-التقرير العام الخامس  366

ِحَدة لحقوق اإلنسان بدولة قطر، تقرير البع 367 ة الراهنة على  ٨٢-٠٧ثة الفنية للمفوضية السامية لألمم الُمتَّ نوفمبر، حول تأثير اأَلزَمة الَخِليجيَّ

 .٠٨، ص٨١٠٧حقوق اإلنسان، ديسمبر 

http://madrid.embassy.qa/docs/default-source/default-document-library-ِحَدة /تقرير-البعثة-الفنية-للمفوضية-السامية-لألمم-الُمتَّ

ة.   pdf?sfvrsn=89862027_0لحقوق-اإلنسان-بدولة-قطر-باللغة-الَعَربيَّ

 .٢٠التقرير العام الخامس، مرجع سابق، ص 368

 ، على الرابط: ٨١٠٢يونيو  ٢مقال بعنوان: آثار الحصار والتدابير األحادية القسرية على حقوق اإلنسان بدولة قطر،  369

http://seoul.embassy.qa األخبار/التفاصيل/02/09/3052/آثار-الحصار-والتدابير-األحادية-القسرية-على-حقوق-اإلنسان-بدولة-قطر/ 

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/9/12/دول-الحصار-وانتهاك-الحق-في-التعليم-1
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/9/12/دول-الحصار-وانتهاك-الحق-في-التعليم-1
http://madrid.embassy.qa/docs/default-source/default-document-library/تقرير-البعثة-الفنية-للمفوضية-السامية-للأمم-المتحدة-لحقوق-الإنسان-بدولة-قطر-باللغة-العربية.pdf?sfvrsn=89862027_0
http://madrid.embassy.qa/docs/default-source/default-document-library/تقرير-البعثة-الفنية-للمفوضية-السامية-للأمم-المتحدة-لحقوق-الإنسان-بدولة-قطر-باللغة-العربية.pdf?sfvrsn=89862027_0
http://seoul.embassy.qa/الأخبار/التفاصيل/2018/06/05/آثار-الحصار-والتدابير-الأحادية-القسرية-على-حقوق-الإنسان-بدولة-قطر
http://seoul.embassy.qa/الأخبار/التفاصيل/2018/06/05/آثار-الحصار-والتدابير-الأحادية-القسرية-على-حقوق-الإنسان-بدولة-قطر
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انتهاكًا منذ بداية األَزَمة  ١٢٣٢باإلضافة إىل ذلك، فإن هذه االنتهاكات التي وقعت عىل الحق يف امللكية بلغ عددها  

 . ٢١١٢370م حتى نهاية عا

يف بداية األَزَمة الَخلِيجيَّة وضعت اململكة الَعَربيَّة السُعوديَّة العديد من العراقيل الحق يف مامرسة الشعائر الدينية: -٢

أمام مواطني دولة قطر واملقيمني فيها أثناء مامرستهم للشعائر الدينية، كام تم تطبيق القرارات الناتجة عن األَزَمة الَخلِيجيَّة 

كل مفاجئ ودون أن يتم إعطاؤهم مهلة زمنية كافية لعودتهم إىل قطر، وذلك بغرض إيقاع أكرب رضر ممكن. باإلضافة بش

، إذ بلغ عدد 371إىل ذلك تم تسجيل العديد من حاالت اإلهانة والطرد من األماكن املقدسة، وإلغاء حجوزات الفنادق

 . 372اكًاانته ١٦٥االنتهاكات للحق يف مامرسة الشعائر الدينية 

وبعد ذلك، تم حرمان املواطنني القطريني واملقيمني يف دولة قطر من أداء فريضة الحج والعمرة؛ وذلك بسبب تعنت 

، وذلك عىل الرغم من املطالبات التي صدرت عن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 373السلطات السُعوديَّة منذ بداية األَزَمة

التسهيالت ملواطنني دولة قطر واملقيمني فيها، كام يتم تقدميها ملواطني دول مجلس يف دولة قطر بأن يتم تقديم كافة 

التََّعاون الخليجي والدول الَعَربيَّة واإلسالمية األخرى؛ وذلك ألن الرحالت الجوية املبارشة من الدوحة إىل جدة ال تزال 

 يف الكثري من العراقيل لذوي الدخل املحدود الذين محظورة، كام أن املنفذ الربي الوحيد ال يزال مغلًقا، وهو ما يتسبب

يتعذر عليهم السفر جوًّا ممن يرغبون يف زيارة بيت الله الحرام، كام أنه ال يزال الحظر املتعلق بالحصول عىل الترصيحات 

اج وأمن وصحة الحجالالزَمة لحمالت الحج والعمرة الَقطَريَّة ساريًا؛ مام يعني عدم قدرة هذه الحمالت عىل تأمني سالمة 

 .374واملعتمرين

إال أن اململكة الَعَربيَّة السُعوديَّة متمثلة يف وزارة الحج والعمرة أعلنت عن افتتاح موقع إلكرتوين يسمح للقطريني  

بالتسجيل يف الحج، ومع ذلك صدر ترصيح من اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان يف دولة قطر بأن التسجيل للحج كان 

لك بسبب قيام اململكة الَعَربيَّة السُعوديَّة بإغالق النظام اإللكرتوين الذي تستخدمه وكاالت السفر للحصول مستحياًل؛ وذ

عىل تصاريح للحجاج، باإلضافة إىل عدم إمكانية منح القطريني تأشريات؛ بسبب عدم وجود بعثات دبلوماسية تابعة لدولة 

 .375قطر يف اململكة

                                                           

 ، على الرابط: ٨١٠٢س مار ٢مقال بعنوان: سياسة الكراهية ضد قطر تسقط أمام المنظمات الحقوقية،  370

https://al-sharq.com/article/08/03/2019 استمرار-سياسة-التعنت-والكراهية-ضد-قطر/ 

ة تمارس التمييز العنصري ضد الحجاج وال 371  ، على الرابط: ٨١٠٢يونيو  ٨٢معتمرين القطريين والمقيمين، مقال بعنوان: السُعوديَّ

https://al-sharq.com/article/24/06/2018 ة-تمارس-التمييز-العنصري-ضد-الحجاج-والمعتمرين-القطريين-والمقيمين  /السُعوديَّ

 مقال بعنوان: سياسة الكراهية ضد قطر تسقط أمام المنظمات الحقوقية، مرجع سابق. 372

 ، على الرابط: ٨١٠٢ديسمبر  ٢مقال بعنوان: تسييس الحج والعمرة حرم القطريين من زيارة البيت الحرام عامين متتاليين،  373

https://al-sharq.com/article/09/12/2018 تسييس-الحج-والعمرة-حرم-القطريين-من-زيارة-البيت-الحرام-عامين-متتاليين/ 

ة بإزالة كافة العراقيل أمام القطريين والمقيمين الراغبين بأداء بيان وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الذي ت 374 طالب به السلطات السُعوديَّ

 العمرة وفريضة الحج، مكتب االتصال الحكومي، على الرابط: 

https://www.gco.gov.qa/ar/2019/05/09/statement-from-qatars-ministry-of-endowments-awqaf-and-islamic-affairs / 

375 An article entitled: Qatar Accuses Saudi Arabia of Blocking Qatari Citizens from Hajj; Saudi Arabia Claims the converse, 

Doha at Fault, 20 August 2018, on the link: https://insidearabia.com/qatar-hajj-saudi-arabia/  

https://al-sharq.com/article/08/03/2019/استمرار-سياسة-التعنت-والكراهية-ضد-قطر
https://al-sharq.com/article/08/03/2019/استمرار-سياسة-التعنت-والكراهية-ضد-قطر
https://al-sharq.com/article/24/06/2018/السعودية-تمارس-التمييز-العنصري-ضد-الحجاج-والمعتمرين-القطريين-والمقيمين
https://al-sharq.com/article/24/06/2018/السعودية-تمارس-التمييز-العنصري-ضد-الحجاج-والمعتمرين-القطريين-والمقيمين
https://al-sharq.com/article/09/12/2018/تسييس-الحج-والعمرة-حرم-القطريين-من-زيارة-البيت-الحرام-عامين-متتاليين
https://al-sharq.com/article/09/12/2018/تسييس-الحج-والعمرة-حرم-القطريين-من-زيارة-البيت-الحرام-عامين-متتاليين
https://www.gco.gov.qa/ar/2019/05/09/statement-from-qatars-ministry-of-endowments-awqaf-and-islamic-affairs/
https://www.gco.gov.qa/ar/2019/05/09/statement-from-qatars-ministry-of-endowments-awqaf-and-islamic-affairs/
https://insidearabia.com/qatar-hajj-saudi-arabia/
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إغالق كل من اململكة الَعَربيَّة السُعوديَّة ودولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة ومملكة ترتب عىل الحق يف التنقل:  -٥

ون نالبحرين وجمهوريَّة مرص الَعَربيَّة األجواء واملنافذ الربية والبحرية والجوية أمام وسائل النقل الَقطَريَّة انتهاكًا صارًخا للقا

ويِلّ لحقوق اإلنسان، وخرًق لقوا ولِيَّةالدَّ  . 376عد حسن الجوار، كام أنه ينطوي عىل مخالفة لالتفاقيات واملعاهدات واملواثيق الدَّ

إىل الحرمان من الحق يف العمل، والذي يعد من أهم الحقوق االقِتَصاديَّة  أدت األَزَمة الَخلِيجيَّةالحق يف العمل: -٦

نتهاكات، ومنها اإلرضار بقطاع األعامل وذلك بسبب ترابط املصالح واالجِتاَمِعيَّة، كام ترتب عىل هذه األَزَمة العديد من اال 

التجارية والعاملة، باإلضافة إىل ذلك نتج عن القرارات التعسفية الصادرة من دول الِحَصار بقاء مئات األَشخاص العاطلني 

 عن العمل بسبب فقدانهم ألعاملهم ووظائفهم.

ملواطنني املوظفني يف رشكات عامة أو خاصة أو حكومية يف دول الِحَصار ومن الجدير بالذكر أيًضا، أن العديد من ا 

تم قطع مصدر دخلهم ألسباب ال عالقة لهم بها سوى الجنسية، وبالتايل أصبحوا عاطلني عن العمل دون أن يتم تعويضهم، 

 اطني الدول املحارصة منكام أن العديد من مواطني دولة قطر من أصحاب االستثامرات يف دول الِحَصار والعديد من مو 

أصحاب الرشكات يف دولة قطر اتجهوا إىل إغالق رشكاتهم خوفًا من اإلجراءات العقابية التعسفية التي فرضتها دول 

انتهاكًا من  ٦٧انتهاكًا، بواقع  ١١١. وبلغ عدد هذه االنتهاكات 377الِحَصار، مام ألحق بهم خسائر وأرضار نفسية وَماِديَّة

 . 378انتهاكًا من مملكة البحرين ٣٧انتهاكات من دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة، و ٦يَّة السُعوديَّة، واململكة الَعَرب

تعرض الحق يف حرية الرأي والتعبري للعديد من االنتهاكات منذ اندالع األَزَمة الحق يف حرية الرأي والتعبري: -٧

يَّة بفرض عقوبة الحبس ملدة خمس سنوات والغرامة املالية التي من املمكن الَخِليجيَّة، وذلك ملا صدر عن السلطات السُعود

،وكذلك فرضت دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة عقوبة 379أن تصل إىل ثالثة ماليني ريال سعودي بسبب التعاطف مع دولة قطر

، وذلك ملجرد التعاطف مع دولة ألف درهم ٥١١الحبس من ثالث سنوات إىل خمس عرشة سنة وغرامة مالية تصل إىل 

، كام أن مملكة البحرين فرضت عقوبة لكل من يتعاطف مع دولة قطر تنطوي عىل الحبس ملدة ال تزيد عن خمس 380قطر

 . 381سنوات والغرامة

ولِيَّة إىل أن هذه املحاوالت إلسكات األصوات الناقدة لهذه السياسيات التعسفي  ةونتيجة لذلك أشارت منظمة العفو الدَّ

تعد محاوالت فاضحة، إضافة إىل أن القيام مبقاضاة أي شخص بسبب تعبريه السلمي أو انتقاده لقرار حكومي يشكل انتهاكًا 

                                                           

ة،  376 وِليَّ  ، على الرابط: ٨١٠٧يونيو  ٠١مقال بعنوان: قرارات اإلغالق خرق لقواعد حسن الجوار واالتفاقيات الدَّ

https://www.raya.com/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/e6c2df74-62c5-4fd0-b002-d5680cbc3744  

 ، على الرابط: ٨١٠٢يونيو  ٢للحق في العمل بسبب الحصار،  انتهاكات ٠٠١مقال بعنوان:  377

https://www.raya.com/locals/2018/6/7/110 انتهاكات-للحق-في-العمل-بسبب-الحصار- 

 ٨٠ق، صالتقرير العام الخامس، مرجع ساب 378

 ، على الرابط: ٨١٠٢يونيو  ٢مقال بعنوان: انتهاكات واسعة لحرية التعبير في دول الحصار،   379

https://www.raya.com/locals/2018/6/7 انتهاكات-واسعة-لحرية-التعبير-في-دول-الحصار/ 

380 An article entitled: UAE bans expressions of sympathy towards Qatar – media, 7 June 2017, on the link:  

https://www.reuters.com/article/gulf-qatar/uae-bans-expressions-of-sympathy-towards-qatar-media-idUSL8N1J40D2  

 ، على الرابط: ٨١٠٧يونيو  ٢سنوات،  ٢مقال بعنوان: البحرين: التعاطف مع حكومة قطر جريمة عقوبتها السجن  381

https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2017-06-08-1.2971457  

https://www.raya.com/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/e6c2df74-62c5-4fd0-b002-d5680cbc3744
https://www.raya.com/locals/2018/6/7/110-انتهاكات-للحق-في-العمل-بسبب-الحصار
https://www.raya.com/locals/2018/6/7/110-انتهاكات-للحق-في-العمل-بسبب-الحصار
https://www.raya.com/locals/2018/6/7/انتهاكات-واسعة-لحرية-التعبير-في-دول-الحصار
https://www.raya.com/locals/2018/6/7/انتهاكات-واسعة-لحرية-التعبير-في-دول-الحصار
https://www.reuters.com/article/gulf-qatar/uae-bans-expressions-of-sympathy-towards-qatar-media-idUSL8N1J40D2
https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2017-06-08-1.2971457
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. كام أن هذه الدول مل تكتِف بالعقوبات التي تم فرضها، بل إنها قامت باملطالبة بإغالق 382واضًحا للحق يف حرية التعبري

 . 383قناة الجزيرة

ثبتت انتهاكات جسيمة للحق يف التقايض يف الدول املحارصة لدولة قطر، ومن أبرز هذه : الحق يف التقايض-٢

االنتهاكات إعاقة القطريني واملقيمني يف دولة قطر من حقهم يف التقايض أمام محاكم دول الِحَصار، باإلضافة إىل عدم 

ه يجة لعدم قدرتهم عىل الدخول ألرايض هذالسامح للقطريني واملقيمني يف دولة قطر من الحضور أمام هذه املحاكم نت

الدول؛ ما ميثل بشكل واضح انتهاكًا للحق يف التقايض، وما يرتبط به من حقوق مثل الحق يف الدفاع، باإلضافة إىل 

العمل عىل إعاقة الوكالء القانونيني لألشخاص املترضرين من خالل وضع صعوبات أمامهم ملبارشة الدعاوى بالنيابة عنهم، 

 .384ض مكاتب املحاماة يف دول الِحَصار توكيل املتقاضني القطريني واملقيمني لهمورف

بعد اندالع األَزَمة الَخلِيجيَّة متكنت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من رصد العديد  خطاب الكراهية والتحريض:-١

ض ه الخطابات إىل حد التحريمن الحاالت التي ظهر فيها خطاب الكراهية والتحريض عىل العنف، كام وصلت بعض هذ

عىل استهداف دولة قطر بعمليات تخريبية وإرهابية، كام امتد التحريض عىل الكراهية والعنف إىل بعض األعامل الفنية 

 . 385والغنائية، وتسخري هذه األعامل يف سبيل ترهيب املواطنني واملقيمني يف دولة قطر

زَمة الَخلِيجيَّة العديد من األمور، ومن أهمها تأثر العديد من األرس ترتب عىل األَ انتهاك الحق يف مل شمل األرس:  -١١

نتج عن ذلك ف الَخِليجيَّة باإلجراءات التعسفية التي صدرت من دول الِحَصار؛ وذلك بسبب وجود العديد من األرس املختلطة،

 .386عدم رؤية األقارب وتشتت العائالت وانقطاع العالقات

، إبعاد العديد من اآلباء قرسًا عن أبنائهم وأزواج عن زوجاتهم، كام تم منع أفراد أرس من القيام ونتج عن الِحَصار أيًضا 

ويف حني أن وسائل التواصل االجتامعي كانت أحد الوسائل التي متكن األقارب من  .387بزيارة أهاليهم املسنني واملرىض

                                                           

 مقال بعنوان: انتهاكات واسعة لحرية التعبير في دول الحصار، مرجع سابق. 382

 ، على الرابط: ٨١٠٧يوليو  ٨٢مقال بعنوان: هيومن رايتس ووتش: قطر داعم مستمر لحرية التعبير،  383

https://al-sharq.com/article/24/07/2017 هيومن-رايتس-ووتش-قطر-داعم-مستمر-لحرية-التعبير/ 

ة: رصدنا آالف الشكاوى ود 384 أغسطس  ٢ول الحصار تحرم القطريين من حق التقاضي، مقال بعنوان: اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان الَقَطريَّ

 ، على الرابط:٨١٠٢

http://www.assabahnews.tn/article/189999-ةرصدنا-آالف-الشكاوى-ودول-الحصار-تحرم /اللجنة-الوطنية-لحقوق-اإلنسان-الَقَطريَّ

 القطريين-من 

 ٨٢تقرير بعنوان: اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان تصدر بياًنا حول "تصاعد خطاب الكراهية والتحريض على العنف من جانب دول الحصار"،  385

 ، على الرابط: ٨١٠٧نوفمبر 

https://nhrc-qa.org /اللجنة-الوطنية-لحقوق-اإلنسان-تصدر-بيا/ 

 ، على الرابط: ٨١٠٢يونيو  ٤مقال بعنوان: الحصار ضرب النسيج االجتماعي الخليجي وشتت شمل األسر،  386

https://al-sharq.com/article/06/06/2019 الحصار-ضرب-النسيج-االجتماعي-الخليجي-وشتت-شمل-األسر/ 

 ، على الرابط: Human Rights Watch، ٨١٠٧يوليو  ٠٤تقرير بعنوان: انتهاكات حقوقية بسبب عزل قطر،  387

https://www.hrw.org/ar/news/2017/07/13/306595  

https://al-sharq.com/article/24/07/2017/هيومن-رايتس-ووتش-قطر-داعم-مستمر-لحرية-التعبير
https://al-sharq.com/article/24/07/2017/هيومن-رايتس-ووتش-قطر-داعم-مستمر-لحرية-التعبير
http://www.assabahnews.tn/article/189999/اللجنة-الوطنية-لحقوق-الإنسان-القطريةرصدنا-آلاف-الشكاوى-ودول-الحصار-تحرم-القطريين-من
http://www.assabahnews.tn/article/189999/اللجنة-الوطنية-لحقوق-الإنسان-القطريةرصدنا-آلاف-الشكاوى-ودول-الحصار-تحرم-القطريين-من
https://nhrc-qa.org/اللجنة-الوطنية-لحقوق-الإنسان-تصدر-بيا/
https://nhrc-qa.org/اللجنة-الوطنية-لحقوق-الإنسان-تصدر-بيا/
https://al-sharq.com/article/06/06/2019/الحصار-ضرب-النسيج-الاجتماعي-الخليجي-وشتت-شمل-الأسر
https://al-sharq.com/article/06/06/2019/الحصار-ضرب-النسيج-الاجتماعي-الخليجي-وشتت-شمل-الأسر
https://www.hrw.org/ar/news/2017/07/13/306595
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. وأخريًا مام 388تسبب بالرصاعات والحساسيات بني األقاربالتواصل مع بعضهم البعض إال أنها قد لعبت دوًرا كبريًا يف ال

 . 389انتهاكًا ٦٢٦يجدر بنا بيانه، بأن عدد االنتهاكات للحق يف مل شمل األرس بلغ 

ومن وجهة نظرنا، نرى أنه يجب عىل الدول املحارصة لدولة قطر أن تقوم بإبعاد املواطنني القطريني عام تقوم باتخاذه 

قطر؛ وذلك ألن هذا النِّزَاع القائم بني هذه الدول ودولة قطر نزاع سيايس، وال يجب أن يتم اقحام  من إجراءات تجاه دولة

 املواطنني فيه. 

ياسيَّة اآلليَّات :الثاين املبحث  الَخلِيجيَّة األَزَمة تسوية يف والَقَضائيَّة السِّ

ياسيَّة والَقَضائيَّة لِتَسويَة املُنَازََعا خالل  ت دوًرا واضًحا يف سبيل تسوية األَزَمة الَخِليجيَّة، وذلك منلعبت اآلليَّات السِّ

ما قامت به دولة الكويت وغريها من الدول من وساطة ومساعٍ حميدة يف سبيل تسوية األَزَمة الَخلِيجيَّة، وهذا ما سوف نقوم 

و  بيل لِيَّة التي لعبت دوًرا فعااًل يف سبتوضيحه يف املطلب األول من هذا املبحث، كام أن هناك العديد من املنظامت الدَّ

ولِيَّة  تسوية األَزَمة الَخلِيجيَّة، وهذا ما سوف نتطرق إليه يف املطلب الثاين، وأخريًا سوف نتطرق إىل دور محكمة العدل الدَّ

 يف تسوية األَزَمة الَخِليجيَّة يف املطلب الثالث.

 الَخلِيجيَّة األَزَمة تسوية يف الحميدة واملساعي الوَساطَة دور: األول املطلب

لعبت الوَساطَة واملساعي الحميدة دورًا واضًحا يف سبيل تسوية األَزَمة الَخلِيجيَّة، وذلك من خالل ما قامت به دولة 

تَِّحَدة ملُ الكويت وغريها من الدول من وساطة أو مساٍع حميدة بني كل من اململكة الَعَربيَّة السُعوديَّة ودولة اإلمارات الَعَربيَّة ا

ومملكة البحرين من جهة ودولة قطر من جهة أخرى، وبالتايل سوف نقوم بتوضيح الجهود التي قامت بها دولة الكويت يف 

لت ذ سبيل تسوية األَزَمة الَخلِيجيَّة يف الفرع األول من هذا املطلب، كام أن هناك العديد من الدول األَجنَبيَّة أو الَعَربيَّة التي ب

 تَسويَة األَزَمة الَخلِيجيَّة، وهذا ما سوف نتطرق إليه يف الفرع الثاين من هذا املطلب. جهوًدا لِ 

  الكويتية الوَساطَة خالل من الَخلِيجيَّة األَزَمة تسوية جهود: األول الفرع

إنهاء هذا  ا يف سبيلكان لدولة الكويت دوٌر مهٌم يف بداية األَزَمة الَخلِيجيَّة، حيث شهدت هذه األَزَمة تحركًا دبلوماسيًّ 

النِّزَاع بني قطر والدول الَخِليجيَّة املحارصة، فبدأت هذه الوَساطَة من خالل مكاملة هاتفية قام بها أمري دولة الكويت الشيخ 

 صباح األحمد الصباح ألمري دولة قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاين طالبًا منه أن يتجه إىل التهدئة وعدم التصعيد.

عىل االتصال الذي تم بني أمري دولة الكويت الشيخ صباح األحمد الصباح مع أمري دولة قطر الشيخ متيم وانعكس  

بن حمد آل ثاين الترصيح الذي صدر من وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاين والذي قال فيه بأن 

طاء الشيخ متيم بن حمد آل ثاين تم تأجيله، وذلك يف سبيل إع الخطاب الذي كان من املقرر أن يقوم بإلقائه أمري دولة قطر

 .390فرصة للجهود الكويتية يف سبيل تهدئة أطراف النِّزَاع أو حل األَزَمة الَخلِيجيَّة

                                                           

 مقال بعنوان: الحصار ضرب النسيج االجتماعي الخليجي وشتت شمل األسر، مرجع سابق. 388

 مقال بعنوان: سياسة الكراهية ضد قطر تسقط أمام المنظمات الحقوقية، مرجع سابق. 389

ة صدام  390 ة في اأَلزَمة الَقَطريَّ َعاون لدول الخليج الَعَربيَّ ، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، األردن، ٨١٠٢-٨١٠٤حسين مقابلة، دور مجلس التَّ

 .٤١، ص٨١٠٢
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وظهرت معامل هذه الوَساطَة لحل األَزَمة الَخِليجيَّة بشكل بارز من خالل ما صدر عن أمري دولة الكويت الشيخ صباح 

ابر الصباح من زيارات إىل كٍل من دولة قطر واململكة الَعَربيَّة السُعوديَّة ودولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة يف سبيل األحمد الج

 . 391حل األَزَمة الَخلِيجيَّة، ولتأكيد ما تتمتع به دول مجلس التََّعاون الخليجي من وحدة ومتاسك

ما تقوم به من وساطة بني دولة قطر ودول الخليج املحارصة لها قامت ومن الجدير بالذكر، أن دولة الكويت من خالل 

بتسليمها قامئة مبطالب هذه الدول املحارصة لها، وذلك بعد إعالن وزارة الخارجية  ٢١١٧يف الثاين والعرشين من يونيو 

 .392األمريكية أن الدول املحارصة لدولة قطر سوف تقوم بتقديم مطالبها

أرسلت دولة قطر ردها عىل هذه املطالب إىل دولة الكويت، والذي عربت فيه عن  ٢١١٧من يوليو إال أنه ويف الثالث  

، إال أن هذه الدول 393رفضها لهذه املطالب عىل الرغم من استعدادها للدخول يف حوار مع هذه الدول يف ظروف مناسبة

 .394زَمة الَخِليجيَّة غري قابله للتفاوضأعلنت أن املطالب التي قامت بإرسالها إىل دولة قطر يف سبيل تسوية األَ 

ومن وجهة نظرنا، نرى أنه يجب عىل هذه الدول أن تقوم بالتنازل عن هذه املطالب، أو أن تجعل هذه املطالب قابلة 

للحوار والنقاش مع دولة قطر، دون أن تقوم مبحاولة فرض رأيها، عىل الرغم من عدم دخولها يف حوار مبارش مع دولة قطر، 

 هذا األمر يتطلب أن يتم تعزيز ثقافة الحوار يف مجتمعنا الخليجي بشكل خاص والعريب بشكل عام.  ولكن

تم عقد مؤمتر صحفي بني كٍل من أمري دولة الكويت الشيخ صباح األحمد الصباح  ٢١١٧ويف السابع من سبتمرب  

 ا( عن الشيخ صباح األحمد أن "البنود الثالثة عرش، كام نقلت وكالة األنباء الكويتية )كون395والرئيس األمرييك دونالد ترامب

ليست مقبولة جميًعا، والحل يكمن يف جلوس هذه الدول مع بعضها البعض واالستامع للنقاط التي ترض باملنطقة وبالدول 

ع م األصدقاء". كام ذكر أن "دولة قطر مستعدة لتلبية املطالب الثالثة عرش والتحدث مع الجميع فيام يتعلق بالخالف

 . 396األطراف الَخلِيجيَّة"

                                                           

بحِاث أحمد رشدي عرفات، عال عالء الدين، دور الوَساَطة في حل َأزَمة قطع العالقات مع دولة قطر، المركز المصري للدراسات واأل 391

 ، على الرابط: ٨١٠٧يونيو  ٠٢اإلستراتيجية، 

 http://efsregypt.org /دور-الوَساَطة-في-حل-َأزَمة-قطع-العالقات-مع-د/ 

 ، على الرابط: ٨١٠٧يونيو  ٨٨مقال بعنوان: الكويت تسلم قطر مطالب دول الحصار،  392

https://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/6/22 واشنطن-مطالب-مقاطعي-قطر-يجب-أن-تكون-واقعية/ 

 ، على الرابط: ٨١٠٧يوليو  ٤مطالب الدول المقاِطعة األربع، مقال بعنوان: قطر تسلم الكويت ردها على  393

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-40477339  

394 An article entitled: Qatar rejects coalition demands, 6 July 2017, on the link: https://www.trtworld.com/video/news-

videos/qatar-rejects-coalition-demands/5a40bd3841736a1f528ae3ed  

 مب وأمير الكويت صباح األحمد الصباح، شاهد: مؤتمر صحفي مشترك للرئيس األمريكي دونالد ترا 395

https://www.youtube.com/watch?v=MK7MNmKb4do  

 ، على الرابط: ٠٤مقال بعنوان: أمير الكويت: قطر مستعدة لبحث المطالب الـ 396

http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1088090  

http://efsregypt.org/دور-الوساطة-في-حل-أزمة-قطع-العلاقات-مع-د/
http://efsregypt.org/دور-الوساطة-في-حل-أزمة-قطع-العلاقات-مع-د/
http://efsregypt.org/دور-الوساطة-في-حل-أزمة-قطع-العلاقات-مع-د/
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/6/22/واشنطن-مطالب-مقاطعي-قطر-يجب-أن-تكون-واقعية
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/6/22/واشنطن-مطالب-مقاطعي-قطر-يجب-أن-تكون-واقعية
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-40477339
https://www.trtworld.com/video/news-videos/qatar-rejects-coalition-demands/5a40bd3841736a1f528ae3ed
https://www.trtworld.com/video/news-videos/qatar-rejects-coalition-demands/5a40bd3841736a1f528ae3ed
https://www.youtube.com/watch?v=MK7MNmKb4do
http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1088090
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كام ذكر أمري دولة الكويت الشيخ صباح األحمد الصباح يف الجلسة االفتتاحية ملجلس األمة الكويتي بتاريخ الرابع  

، أنه يجب عىل الجميع أن يعلم بأن وساطة الكويت هدفها إصالح ذات البني وترميم البيت ٢١١٧والعرشون من أكتوبر 

 . 397من التصدع واالنهيارالخليجي، وحاميته 

ومام يجدر بنا ذكره، أن وساطة دولة الكويت ال تزال مستمرة حتى يومنا هذا، إال أنها مل تسفر حتى اآلن عن حل 

لألَزَمة الَخِليجيَّة، إال أننا نرى رضورة التوصل إىل حل رسيع لِتَسويَة هذه األَزَمة من خالل وساطة دولة الكويت؛ وذلك حتى 

 .٢١١٧لبيت الخليجي من هذه األَزَمة املستمرة منذ الخامس من يونيو ال يتأثر ا

ومن وجهة نظرنا، نرى بأن جهود دولة الكويت يف سبيل تسوية األزمة الخليجية قد توقفت عند حد املساعي الحميدة 

ث أن يف الدرجة؛ حيومل تصل إىل درجة الوَساطَة، وذلك ألن الفرق فيام بني الوَساطَة واملساعي الحميدة هو اختالف 

الشخص ميكن أن يتمتع باختصاصات الوَساطَة، ولكن يتوقف الدور الذي يقوم فيه عند حد املساعي الحميدة، ويكون ذلك 

لعدة أسباب، إما لعدم نجاحه يف جلب أطراف النزاع إىل طاولة املفاوضات، أو لنجاحه يف ذلك، دون أن يقوم باملشاركة يف 

 ية النزاع.املفاوضات الخاصة بتسو

 والَعَربيَّة األَجنَبيَّة الحميدة واملساعي الوَساطَة خالل من الَخلِيجيَّة األَزَمة تسوية جهود: الثاين الفرع

تعددت ردود الفعل فيام يتعلق باألَزَمة الَخلِيجيَّة فكانت هناك العديد من الدول قد أبدت رغبتها يف املساهمة يف حل 

 من خالل الوَساطَة أو من خالل املساعي الحميدة، وهذا ما سوف نقوم بتوضيحه فيام ييل:  األَزَمة الَخلِيجيَّة سواء

أعرب الرئيس األمرييك دونالد ترامب أنه مستعد للتدخل وأخذ دور الوسيط يف األَزَمة  الواليات املُتَِّحَدة األمريكية: -

باح أمري دولة الكويت الشيخ صباح األحمد الصالَخِليجيَّة، وذلك من خالل املؤمتر الصحفي الذي عقد بينه وبني 

عندما قال بأنه "مستعد للتدخل والوَساطَة بني دولة قطر من جهة ودولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة واململكة الَعَربيَّة 

س ، ونتيجة لذلك، كلف الرئي398السُعوديَّة من جهة، وأعرب عن اعتقاده بإمكانية التوصل إىل اتفاق رسيع"

األمرييك دونالد ترامب، وزير الخارجية األمرييك ريكس تيلرسون بأن يقوم بجهود دبلوماسية يف سبيل التوسط 

 . 399لِتَسويَة األَزَمة الَخلِيجيَّة، وجاء ذلك بعد عدة اتصاالت قام بها الرئيس األمرييك مع قادة دول الخليج

وزير الخارجية األمرييك ريكس تيلرسون، تم توقيع مذكرة ومن الجدير بالذكر أن خالل هذه الزيارة التي قام بها 

تفاهم بني كل من دولة قطر والواليات املُتَِّحَدة األمريكية فيام يتعلق مبكافحة متويل اإلرهاب، وجاء ذلك نتيجة للنزاع 

ة اإلمارات ة السُعوديَّة ودولالقائم بني دولة قطر وعدد من جريانها اإلقليميني، إال أن هذه الدول متمثلة باململكة الَعَربيَّ 

                                                           

 ، شاهد: ٨١٠٧-٠١-٨٢كلمة سمو األمير الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح في الجلسة االفتتاحية لمجلس األمة الكويتي  397

https://www.youtube.com/watch?v=VedevzYev6Q  

398 An article entitled: Trump offers to mediate talks on Qatar crisis, 7 September 2017, on the link:  

https://www.reuters.com/article/us-gulf-qatar-usa/trump-offers-to-mediate-talks-on-qatar-crisis-idUSKCN1BI2SG  

ة،  399  ، على الرابط: ٨١٠٧-٤-٢مقال بعنوان: واشنطن تبدأ وساطة لحل اأَلزَمة الَخِليجيَّ

https://alkhaleejonline.net ة  /سياسة/واشنطن-تبدأ-وساطة-لحل-اأَلزَمة-الَخِليجيَّ

https://www.youtube.com/watch?v=VedevzYev6Q
https://www.reuters.com/article/us-gulf-qatar-usa/trump-offers-to-mediate-talks-on-qatar-crisis-idUSKCN1BI2SG
https://alkhaleejonline.net/سياسة/واشنطن-تبدأ-وساطة-لحل-الأزمة-الخليجية
https://alkhaleejonline.net/سياسة/واشنطن-تبدأ-وساطة-لحل-الأزمة-الخليجية
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فية؛ االَعَربيَّة املُتَِّحَدة ومملكة البحرين وجمهوريَّة مرص الَعَربيَّة أصدرت بيانًا مشرتكًا أشارت فيه إىل أن هذه املذكرة مل تكن ك

 .  400حتى يتم إنهاء هذا النِّزَاع القائم مع دولة قطر

ر وبتنسيق من الرئيس األمرييك دونالد ترامب، قام أمري دولة قط كام أنه عقب املؤمتر الصحفي الذي تم يف واشنطن

الشيخ متيم بن حمد آل ثاين باالتصال بويل عهد اململكة الَعَربيَّة السُعوديَّة األمري محمد بن سلامن آل سعود يف التاسع 

 . 401ضمن مصالح الجميع، أبدى فيه رغبته يف الحوار والقيام مبناقشة مطالب الدول األربع مبا ي٢١١٧من سبتمرب 

قام رئيس الخارجية الفرنيس جان إيف لودريان بجولة َخلِيجيَّة يف سبيل تهدئة رسيعة لألوضاع الناتجة  فرنسا: -

. وبدأت هذه الجولة يف 402عن األَزَمة الَخلِيجيَّة غري املسبوقة بني قطر وبعض دول مجلس التََّعاون الخليجي ومرص

، حيث أعلن وزير الخارجية الفرنيس جان إيف لودريان ٢١١٧ الخامس عرش من يوليو العاصمة الَقطَريَّة الدوحة يف

أن باريس ترغب يف مساعدة الوَساطَة التي تقوم بها دولة الكويت فيام يتعلق باألَزَمة الَخِليجيَّة بني كل من اململكة 

ة البحرين وجمهوريَّة مرص الَعَربيَّة من جهة ودولة قطر من الَعَربيَّة السُعوديَّة ودولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة ومملك

 . 403جهة أخرى

يف بداية األَزَمة الَخلِيجيَّة أعلنت روسيا أن ما يحدث هو شأن خاص بالدول الَعَربيَّة والَخلِيجيَّة، إال أن روسيا:  -

 حوار، باإلضافة إىل أنها قامت بعرضروسيا اتجهت بعد ذلك إىل دعوه الدول الَخلِيجيَّة األطراف يف األَزَمة إىل ال

 404مساعدتها للتوسط يف الخالف املتفاقم بني هذه الدول الَخلِيجيَّة.

 ٢١١٧حاولت تركيا أن تقوم بدور الوَساطَة مبكرًا يف األَزَمة الَخلِيجيَّة، إذ قامت بإرسال وفد يف مطلع يونيو  تركيا: -

الَعَربيَّة السُعوديَّة ودولة قطر، إال أن هذه املحاولة مل تأِت بأية  وذلك بهدف لقاء مجموعة من املسؤولني يف اململكة

نتيجة. كام فوجئت تركيا بعد ذلك باإلجراءات التي قامت بها الدول الَخلِيجيَّة املحارصة لدولة قطر يف الخامس 

 . ٢١١٧405من يونيو 

ويِلّ املغأعلنت اململكة املغربية من خالل البيان الصادر من اململكة املغربية:  - ربية وزارة الخارجية والتََّعاون الدَّ

استعدادها للقيام ببذل املساعي الحميدة يف سبيل تشجيع الدول الَخِليجيَّة باللُُّجوء إىل الحوار الرصيح الشامل 

                                                           

400 United States and Qatar Sign Memorandum of Understanding Regarding Terrorism Financing. (2017), Previous 

reference, P.1023-1026 

 

ة بـ"تنسيق" من ترامب، على الرابط: مقال بعن 401  وان: اتصال بين أمير قطر وولي عهد السُعوديَّ

https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/09/09/qatar-emir-saudi-crown-prince-phone-call  

ة، ٠٨ يوليو ٨١٠٧، على الرابط:  402 مقال بعنوان: وساطة فرنسية لحل اأَلزَمة الَخِليجيَّ

https://www.elkhabar.com/press/article/123923 /ة  /وساطة-فرنسية-لحل-اأَل زَمة-الَخِليجيَّ

403 An article entitle: France wants mediator role in Qatar crisis, 15-7-2017, on the link: 

http://www.rfi.fr/en/france/20170715-france-wants-mediator-role-qatar-crisis  

ة واإلدارية،  404 ة: السياق والمواقف، مجلة المنارة للدراسات الَقاُنونيَّ  ٢٧، ص٨١٠٢بدر علي محمد الرمضاني، اأَلزَمة الَخِليجيَّ

ة،  405  ، على الرابط:٨١٠٧سبتمبر  ٨٠مقال بعنوان: نتائج الدور التركي في اأَلزَمة الَخِليجيَّ

 https://www.turkpress.co/node/39664  

https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/09/09/qatar-emir-saudi-crown-prince-phone-call
https://www.elkhabar.com/press/article/123923/وساطة-فرنسية-لحل-الأزمة-الخليجية/
https://www.elkhabar.com/press/article/123923/وساطة-فرنسية-لحل-الأزمة-الخليجية/
https://www.elkhabar.com/press/article/123923/وساطة-فرنسية-لحل-الأزمة-الخليجية/
http://www.rfi.fr/en/france/20170715-france-wants-mediator-role-qatar-crisis
https://www.turkpress.co/node/39664
https://www.turkpress.co/node/39664
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ب افيام يتعلق باألَزَمة التي تشهدها منطقة الخليج العريب، كام دعا الرئيس املغريب هذه الدول إىل تسوية األسب

التي أدت إىل هذه األَزَمة بشكل نهايئ، كام أكد هذا البيان أن منذ بداية األَزَمة الَخلِيجيَّة قام العاهل املغريب امللك 

 . 406محمد السادس باتصاالت موسعة ومستمرة مع مختلف أطراف النِّزَاع

ر والوَساطَة ل تقريب وجهات النظأعلن الرئيس العراقي فؤاد معصوم بأن العراق مستعد لبذل جهوده يف سبيالعراق:  -

للقيام بحل أي خالف أو مشكلة بني الدول الشقيقة سواء الدول الَخلِيجيَّة أو غريها من الدول وذلك بعامل الصداقة 

 . 407واملصالح املشرتكة

َخلِيجيَّة اندالع األَزَمة ال قامت دولة قطر باللُُّجوء إىل األمني العام لألمم املُتَِّحَدة بعداألمني العام لألمم املُتَِّحَدة:  -

مبارشة؛ وذلك حتى يتم االطالع عىل مستجدات األَزَمة الَخلِيجيَّة واإلجراءات التي صدرت من كل من اململكة 

له ثالَعَربيَّة السُعوديَّة ودولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة ومملكة البحرين وجمهوريَّة مرص الَعَربيَّة ضد دولة قطر؛ ملا مت

ولِيَّة. إال أن األمني العام لألمم املُتَِّحَدة مل يقم  408هذا اإلجراءات من انتهاكات خطريه للمواثيق واملعاهدات الدَّ

 ببذل أية جهود ملموسة يف سبيل تسوية األَزَمة الَخلِيجيَّة.

دور أمري ط، تأييد جامعة الدول الَعَربيَّة لأعلن األمني العام لجامعة الدول الَعَربيَّة أحمد أبو الغيجامعة الدول الَعَربيَّة:  -

دولة الكويت الشيخ صباح األحمد الصباح يف سبيل حل األَزَمة الَخلِيجيَّة والتي أدت إىل توتر العالقات بني الدول 

 ، إال أنه مل يقم بأي جهد آخر يذكر يف سبيل تسوية هذه األَزَمة.409الَعَربيَّة.

ولِيَّةال املنظامت دور: الثاين املطلب  الَخلِيجيَّة األَزَمة تسوية يف دَّ

ولِيَّة دوًرا واضًحا وفعااًل يف سبيل تسوية األَزَمة الَخلِيجيَّة، ويف هذا املطلب سوف نتطرق إىل دور  لعبت املنظامت الدَّ

رق إىل ام سوف نتطمنظمة التجارة العاملية يف تسوية األَزَمة الَخلِيجيَّة، وذلك من خالل الفرع األول من هذا املطلب، ك

ويِلّ يف تسوية األَزَمة الَخلِيجيَّة، وذلك من خالل الفرع الثاين من هذا املطلب.   دور منظمة الطريان املدين الدَّ

 الَخلِيجيَّة األَزَمة تسوية يف العاملية التجارة منظمة دور: األول الفرع

كاوى ضد الدول املحارصة لدولة قطر، ومنها دولة لجأت دولة قطر إىل منظمة التجارة العاملية من خالل رفع عدة ش

اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة واململكة الَعَربيَّة السُعوديَّة ومملكة البحرين، وذلك بسبب خرق هذه الدول لقوانني واتفاقيات 

 أساسية ملنظمة التجارة العاملية، وهذا ما سوف نتطرق إليه يف هذا الفرع. 

                                                           

ة،  406  ، على الرابط:٨١٠٧-٤-٠٠مقال بعنوان: المغرب يعلن استعداده لبذل "مساع حميدة" في اأَلزَمة الَخِليجيَّ

 https://www.aa.com.tr/ar 229232/ة ة/المغرب-يعلن-استعداده-لبذل-مساع-حميدة-في-اأَلزَمة-الَخِليجيَّ  /الدول-الَعَربيَّ

ة،  407  ، على الرابط: ٨١٠٧-٤-٠٨مقال بعنوان: الرئيس العراقي مستعدون للتوسط في اأَلزَمة الَخِليجيَّ

https://arabic.rt.com/middle_east/883310 /ة  -الرئيس-العراقي-قطر-اأَلزَمة-الَخِليجيَّ

ُجوء لمجلس األمن،  408  ، على الرابط: ٨١٠٧-٧-٨٢مقال بعنوان: قطر تهدد باللُّ

https://arabic.rt.com/middle_east/890992 /قطر-تهدد-الخليج-مجلس-األمن- 

ة، مجلة السودان، س 409 ة لحل اأَلزَمة الَقَطريَّ وِليَّ ة الدَّ ان للبحوث والدراسات اإلستراتيجية، ، مركز السود٠١، ع٧رفيدة أحمد حسين، المبادرات الَعَربيَّ

 .٧٢، ص٨١٠٢

https://www.aa.com.tr/ar/الدول-العربية/المغرب-يعلن-استعداده-لبذل-مساع-حميدة-في-الأزمة-الخليجية/839543
https://www.aa.com.tr/ar/الدول-العربية/المغرب-يعلن-استعداده-لبذل-مساع-حميدة-في-الأزمة-الخليجية/839543
https://www.aa.com.tr/ar/الدول-العربية/المغرب-يعلن-استعداده-لبذل-مساع-حميدة-في-الأزمة-الخليجية/839543
https://arabic.rt.com/middle_east/883310-الرئيس-العراقي-قطر-الأَزمَة-الخَلِيجيَّة/
https://arabic.rt.com/middle_east/883310-الرئيس-العراقي-قطر-الأَزمَة-الخَلِيجيَّة/
https://arabic.rt.com/middle_east/890992-قطر-تهدد-الخليج-مجلس-الأمن/
https://arabic.rt.com/middle_east/890992-قطر-تهدد-الخليج-مجلس-الأمن/
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 قطر ضد دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة  أواًل: شكوى دولة

قامت دولة قطر برفع دعوى ضد دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة خاصة بالتدابري املتعلقة بالتجارة يف السلع والخدمات 

 . ٢١١٧يوليو  ٣١والجوانب املتعلقة بالتجارة لحقوق امللكية الفكرية يف يوم اإلثنني املوافق 

يام ييل سوف نتطرق إىل سبب لجوء دولة قطر إىل منظمة التجارة العاملية ضد دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة، وف 

 ريوالتدابري الصادرة من دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة تجاه دولة قطر واملواطنني القطريني، واملخالفات املرتتبة عىل التداب

ولِيَّة. الصادرة من دولة اإل   مارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة لالتفاقيات الدَّ

 سبب لجوء دولة قطر إىل منـظمة التجارة العاملية: (أ

تم رفع هذه الدعوى من قبل دولة قطر بسبب جميع التدابري املكتوبة وغري املكتوبة واملنشورة وغري املنشورة التي تم 

ِحَدة ملحاولة عزل دولة قطر اقتصاديًّا قرسًا؛ مام يؤثر عىل التجارة يف السلع والخدمات اتخاذها من دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَّ 

 والجوانب املتعلقة بالتجارة لحقوق امللكية الفكرية. 

وبالتايل، جاءت هذه الشكوى نتيجة ملا قامت به دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة من حظر استرياد أو تصدير أو بيع أو 

 ء أو ترخيص أو نقل أو تسلم البضائع املصنوعة يف قطر أو التي مرت عرب قطر أو منها إىل دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة. رشا

كام أن دولة اإلمارات قامت باتخاذ بعض التدابري التي متنع من خاللها املواطنني القطريني من السفر إليها والبقاء 

ديم الخدمات عن طريق موردي الخدمات القطريني املوجودين يف دولة اإلمارات الَعَربيَّة فيها، باإلضافة إىل حظر تق

املُتَِّحَدة. وهذه التدابري تشمل أيًضا فرض حظر عىل توفري الخدمات الرقمية وغريها من قطر إىل املستهلكني يف دولة 

و بيَّة املُتَِّحَدة عىل مواطنيها من السفر إىل دولة قطر أ اإلمارات. باإلضافة إىل الحظر الذي قامت بفرضه دولة اإلمارات الَعرَ 

 البقاء فيها يف سبيل استهالك الخدمات الَقطَريَّة. 

أما فيام يتعلق بالجوانب املتعلقة بالتجارة يف حقوق امللكية الفكرية، تنطوي محاوالت دولة اإلمارات القرسية للعزلة 

 كية الفكرية التي يتمتع بها مواطنو دولة قطر، فتحديًدا تنطوي هذه التدابري عىلاالقِتَصاديَّة عىل التدخل يف حقوق املل

 . 410فرض حظر أو قيود عىل عرض املحتوى التلفزيوين الذي يتمتع املواطنني القطريني بحقوق النرش والبث له

 التدابري الصادرة من دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة (ب

بيَّة املُتَِّحَدة باتخاذ تدابري تجاه دولة قطر واملواطنني القطريني دون أن تقوم بتحديد نطاق قامت دولة اإلمارات الَعرَ 

 الوصف العام لها، وهذه التدابري تتمثل يف عدة أمور ومنها: 

يَّة من املرور رإغالق دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة لحدودها البحرية مع دولة قطر، باإلضافة إىل حظر الطائرات الَقطَ -١

 يف مجالها الجوي. 

                                                           

410 WT/DS526/1, United Arab Emirates – measures relating to trade in goods and services, and trade-related aspects of 

intellectual property rights, P.1-2, on the link:  

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds526_e.htm  

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds526_e.htm
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حظر دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة السفن اململوكة لدولة قطر أو املواطنني القطريني أو الرشكات الَقطَريَّة من الدخول -٢

 إىل موانئها، باإلضافة إىل منع جميع السفن التي تحمل العلم القطري من الدخول إليها. 

 مارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة بحظر تفريغ أي بضائع يتم شحنها من دولة قطر يف موانئها. قامت دولة اإل -٣

 حظر دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة القيام بتحميل أي بضاعة إىل دولة قطر من موانئها. -٢

مارات عرب الطائرات املسجلة يف دولة قطر، حظر دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة الرحالت الجوية من وإىل دولة اإل -٥

 كام أنها متنع الطائرات الَقطَريَّة من الهبوط يف مطاراتها. 

 إغالق دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة مكاتب محددة ملوردي الخدمات القطريني فيها. -٦

 قع موردي الخدمات القطريني فيها. منع دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة من الوصول إىل بعض موا-٧

قامت دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة بإزالة قنوات موردي الخدمات السمعية والبرصية الَقطَريَّة من املنشآت السياحية -٢

 يف إمارة أبو ظبي والشارقة.

 وتشغيل املحتوى اإلعالمي لبعض مورديحظر دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة وفرضها لقيود عىل القيام ببث  -١

 الخدمات القطريني يف املؤسسات التجارية يف إمارة أبو ظبي. 

ولِيَّة الصادرة من رشكة -١١ تعليق دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة من جانب واحد التعامل مع املواد والطرود الربيدية الدَّ

 . 411قطر للخدمات الربيدية أو مخصصة لها

ولِيَّةامل (ت  خالفات املرتتبة عىل التدابري الصادرة من دولة اإلمارات لالتفاقيات الدَّ

 التدابري املخالفة لالتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة: -١

(، وذلك ١١٢٧( من االتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة )الجات ١يتضح لنا مخالفة دولة اإلمارات للامدة )

خالل قيام دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة بإغالق حدودها البحرية ومجالها الجوي مع دولة قطر، باإلضافة إىل قيامها  من

بحظر دخول السفن اململوكة لدولة قطر أو املواطنني القطريني أو الرشكات الَقطَريَّة أو السفن التي تحمل العلم القطري إىل 

ت الطائرات الَقطَريَّة من الهبوط يف مطاراتها، وحظر تفريغ أي بضائع يتم شحنها من دولة قطر يف موانئها، كام أنها منع

 . 412موانئها، إضافة إىل حظر دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة من تحميل أي بضائع إىل دولة قطر من خالل موانئها أو مطاراتها

 عىل أن ".... فيام يتعلق بجميع القواعد واإلجراءات املتعلقة باالستريادوذلك ألن هذه املادة نصت يف فقرتها األوىل 

( فإن األفضليات واالمتيازات أو ٣والتصدير، وفيام يتعلق بجميع األمور املنوه عنها يف الفقرتني الثانية والرابعة من املادة )

                                                           

صاًرا ح -إلى جانب السعودية والبحرين ومصر-استأنفت دولة اإلمارات خدمة البريد مع قطر بعد نحو ثالث سنوات من تعليقها بسبب فرضها   411

 مع اتحاد البريد العالمي، وتبعتها السعودية ومصر. على الدوحة، وذلك عقب اجتماع

https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/2/10 اإلمارات-تستأنف-خدمة-البريد-مع-قطر-بعد-توقفها-بسبب-الحصار/ 

412 WT/DS526/1, Previous reference, P.2  

https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/2/10/الإمارات-تستأنف-خدمة-البريد-مع-قطر-بعد-توقفها-بسبب-الحصار
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/2/10/الإمارات-تستأنف-خدمة-البريد-مع-قطر-بعد-توقفها-بسبب-الحصار
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رتاط ي بلد آخر يجب أن متنح فوًرا ودون اشاإلعفاءات املمنوحة من قبل أي طرف متعاقد للمنتج املصنع يف أو القاصد أل 

 .413للمنتج املامثل املصنع يف أو القاصد ألقاليم كافة األطراف املتعاقدة األخرى"

فبالتايل يتبني لنا، أن دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة من خالل هذه التدابري تفشل يف منح املنتجات التي يتم إنتاجها  

ديرها إليها ذات األفضليات، واالمتيازات، والحصانات التي متنحها دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة عىل يف دولة قطر أو تص

 .414الفور ودون قيد أو رشط للمنتجات التي يتم إنتاجها يف دول أخرى أو يتم تصديرها إليها

( من االتفاقية العامة للتعريفات ٥من املادة )كام أن اإلجراءات السابق ذكرها تخالف أيًضا ما ورد يف الفقرة الثانية  

يجب أن يكون هناك حرية النقل بالعبور )الرتانزيت( عرب إقليم -٢( والتي نصت عىل أن "١١٢٧الجمركية والتجارة )الجات 

ويِلّ وحركة النقل إىل أو من أرايض األطرا املتعاقدة  فكل طرف متعاقد عن طريق مسالك الطرق األكرث مالءمة للرتانزيت الدَّ

األخرى، ويجب أال يكون هنالك أي متييز عىل أساس علم املراكب أو مكان املنشأ أو املغادرة أو الدخول أو الخروج أو 

 الوجهة )بلد املقصد( أو عىل أي ظروف تتعلق مبلكية البضائع أو املراكب أو وسائل النقل األخرى". 

َدة تظهر من خالل هذه التدابري أنها تنكر حرية العبور عرب أراضيها، عرب الطرق وذلك ألن دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَّحِ 

ويِلّ وللحركة أثناء العبور من وإىل دولة قطر، وتقوم بالتمييز عىل أساس علم السفينة أو مكان  األكرث مالءمة للنقل الدَّ

أو  وجهة أو يف الظروف التي تتعلق مبلكية البضائعتسجيل الطائرات أو مكان املنشأ أو املغادرة أو الدخول أو الخروج أو ال

 السفن أو غريها من وسائل النقل. 

( من االتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة ١١باإلضافة إىل أن هذه التدابري تخالف الفقرة األوىل من املادة )

خالف الرسوم، والرضائب، أو الرسوم األخرى، ال يجوز أن يتم فرض حظر أو قيود ب-١( والتي نصت عىل أن "١١٢٧)الجات 

سواء كانت نافذة من خالل الحصص، أو تراخيص االسترياد أو التصدير أو غريها من التدابري، يتم تأسيسها أو صيانتها من 

خالل أي طرف متعاقد عند استرياد أي منتج من أرايض أي طرف متعاقد آخر أو عند التصدير أو البيع لتصدير أي منتج 

 موجه إىل إقليم أي طرف متعاقد آخر". 

وذلك ألن دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة قامت بفرض حظر وقيود عىل خالف الرسوم والرضائب أو الرسوم األخرى 

كام أن هذه التدابري التي ذكرناها مسبًقا  . 415عىل استرياد املنتجات من دولة قطر، وعىل تصدير املنتجات إىل دولة قطر

( ١١٢٧( من االتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة )الجات ١٣تخالف أيًضا ما ورد يف الفقرة األوىل من املادة )

ال يجوز ألي طرف متعاقد أن يفرض أي حظر أو قيد عىل استرياد أي منتج من إقليم أي طرف -١والتي نصت عىل أن "

ي طرف متعاقد آخر إال إذا كان استرياد أو تصدير املنتج املامثل من أو إىل متعاقد آخر أو عىل تصدير أي منتج إىل إقليم أ 

 جميع البالد األخرى خاضًعا لحظر أو قيد مامثل". 

                                                           

 ( ٠٢٢٧االتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة )الجات  413

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/agrmntseries2_gatt_e.pdf  

414 WT/DS526/1, Previous reference, P.3 

415 WT/DS526/1, Previous reference, P.3 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/agrmntseries2_gatt_e.pdf
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وذلك ألن الحظر والقيود التي قامت بتطبيقها دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة عىل استرياد املنتجات من دولة قطر وعىل 

دولة قطر، مل يلحقها أي حظر أو قيود مقابلة عىل استرياد املنتجات املشابهة من أي دولة أخرى أو تصدير املنتجات إىل 

 .416تصديرها إىل أي دولة أخرى

  التدابري املخالفة لالتفاقية العامة للتجارة يف الخدمات: -٢

قديم ردي الخدمة التابعني لدولة قطر من تما قامت دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة باتخاذه من تدابري تتعلق مبنع مو  

الخدمات يف دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة سواء كانوا أشخاص أم سفن أم طائرات، أم مواقع تقوم بتقديم الخدمات، أم 

يف الخدمات  ( من االتفاقية العامة للتجارة٢، يخالف ما ورد يف الفقرة األوىل من املادة )417قنوات فضائية أم رشكة بريد

فيام يتعلق بأي تدبري مشمول يف هذه االتفاقية، يتعني عىل كل عضو أن مينح فوًرا ودون -١والتي نصت عىل أن " ١١١٥

قيد أو رشط الخدمات أو موردي الخدمات ألي عضو آخر معاملة ال تقل تفضياًل عن تلك التي يتم منحها لذات الخدمات 

 . 418وموردي الخدمات من أي بلد آخر"

وذلك ألن دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة فشلت يف منح الخدمات وموردي الخدمات من دولة قطر يف مختلف 

القطاعات وعرب أوضاع متعددة فوًرا ودون قيد أو رشط معاملة بذات األفضلية التي يتم منحها لذات الخدمات وموردي 

( من االتفاقية العامة للتجارة يف ١٦الفقرة األوىل من املادة ) كام أنها تخالف ما ورد يف .419الخدمات من دولة أخرى

(، ١فيام يتعلق بالوصول إىل األسواق من خالل طرق التوريد املحددة يف املادة )-١والتي نصت عىل أن " ١١١٥الخدمات 

وص عليها املنص يتعني عىل كل عضو أن مينح الخدمات وموردي الخدمات ألي عضو آخر معاملة ال تقل تفضياًل عن تلك

يف الرشوط والقيود املحددة يف جدوله". وذلك ألن دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة تقيد الوصول إىل السوق دون مربر 

للخدمات الَقطَريَّة أو ملوردي الخدمات، وبالتايل متنحهم معاملة أقل تفضياًل من تلك املنصوص عليها يف الرشوط والقيود 

 واملحددة يف الجدول. املتفق عليها

 التدابري املخالفة التفاقية الجوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية:  -٣

، فإن دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة ١١١٢فيام يتعلق باتفاقية الجوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية 

التفاقية، ومنها ما يجعل من املستحيل عىل حاميل تراخيص حقوق النرش اتخذت بعض اإلجراءات التي تخالف هذه ا

والعالمات التجارية وغريها من أشكال امللكية الفكرية التي ميلكها املواطنني القطريني أن يقوموا بالوفاء بالتزاماتهم مبوجب 

ارية  حقوق النرش والعالمات التجاتفاقيات الرتخيص. باإلضافة إىل أن هذه اإلجراءات تؤدي إىل استحالة قيام ماليك

وغريها من أشكال امللكية الفكرية، وأصحاب الرتخيص من مواطني دولة قطر من استخدام هذه الحقوق املتعلقة بامللكية 

 420الفكرية يف دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة.

                                                           

416 WT/DS526/1, Previous reference, P.4 

417 WT/DS526/1, Previous reference, P.5 

  ٠٢٢٢االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات  418

 https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats.pdf  

419 WT/DS526/1, Previous reference, P.4-5 

420 WT/DS526/1, Previous reference, P.5 

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats.pdf
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اتفاقية الجوانب املتصلة بالتجارة من حقوق ( من ٣وبالتايل فإن هذه اإلجراءات تخالف الفقرة األوىل من املادة ) 

يلتزم كل من البلدان األعضاء مبنح األعضاء مواطني البلدان األخرى  -١والتي نصت عىل أن " ١١١٢امللكية الفكرية 

 تاألعضاء معاملة ال تقل عن املعاملة التي متنحها ملواطنيها فيام يتعلق بحامية امللكية الفكرية مع مراعاة االستثناءا

(، ومعاهدة روما، ومعاهدة امللكية الفكرية ١١٧١(، ومعاهدة برن )١١٦٧املنصوص عليها بالفعل يف كل من معاهدة باريس )

وذلك ألن دولة اإلمارات فشلت يف منح مواطني دولة قطر معاملة ال تقل تفضياًل عن  421فيام يتصل بالدوائر املتكاملة....".

 امللكية الفكرية. منحها ملواطنيها فيام يتعلق بحامية

( من اتفاقية الجوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية ٢كام أن هذه التدابري تخالف ما ورد يف املادة ) 

والتي نصت عىل أن "فيام يتعلق بحامية امللكية الفكرية، فإن أي ميزة أو تفضياًل أو امتياز أو حصانة مينحها بلد  ١١١٢

 آخر يجب أن متنح عىل الفور ودون أية رشوط ملواطني جميع البلدان األعضاء األخرى....".عضو ملواطني أي بلد 

وذلك ألن دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة فشلت يف منح مواطني دولة قطر عىل الفور ودون أي قيد أو رشط املزايا  

 . 422لق بحامية امللكية الفكريةواالمتيازات والحصانات املمنوحة ملواطني الدول األخرى فيام يتع

 ثانيًا: شكوى دولة قطر ضد اململكة الَعَربيَّة السُعوديَّة 

 قامت دولة قطر برفع دعويني أمام منظمة التجارة العاملية يف مواجهة اململكة الَعَربيَّة السُعوديَّة، ومنها:

جارة لحقوق امللكية وانب املتعلقة بالتالشكوى الخاصة بالتدابري املتعلقة بالتجارة يف السلع والخدمات والج  -１

 :٢١١٧يوليو  ٣١الفكرية، يف يوم اإلثنني املوافق 

استندت دولة قطر يف هذه الدعوى عىل ذات االنتهاكات التي تم توجيهها إىل دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة، فتم  

كة الَعَربيَّة املنشورة وغري املنشورة التي تم اتخاذها من اململرفع هذه الدعوى بسبب جميع التدابري املكتوبة وغري املكتوبة و 

السُعوديَّة ملحاولة عزل دولة قطر اقتصاديًّا قرسًا، مام يؤثر عىل التجارة يف السلع والخدمات والجوانب املتعلقة بالتجارة 

 لحقوق امللكية الفكرية. 

تم انتهاكها يف الشكوى التي تم تقدميها ضد دولة  كام استندت دولة قطر يف هذه الشكوى عىل ذات املواد التي

، واالتفاقية العامة للتجارة يف 423( ١١٢٧اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة من االتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة )الجات 

 .١١١٢، وأخريًا اتفاقية الجوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية ١١١٥الخدمات 

                                                           

  ٠٢٢٢اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية  421

https://www.nlk.gov.kw/Upload/Bibligra/Trips(1)831201621700PM.pdf 

422 WT/DS526/1, Previous reference, P.6 

423 WT/DS528/1, Saudi Arabia – measures relating to trade in goods and services, and trade-related aspects of intellectual 

property rights, P.1-4, on the link:  

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds528_e.htm  

https://www.nlk.gov.kw/Upload/Bibligra/Trips(1)831201621700PM.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds528_e.htm
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 ١١١٥( من االتفاقية العامة للتجارة يف الخدمات ١٢إال أن دولة قطر أضافت انتهاك اململكة الَعَربيَّة السُعوديَّة للامدة ) 

والتي نصت عىل أن "يجوز لألعضاء التفاوض بشأن االلتزامات املتعلقة بالتدابري التي تؤثر عىل التجارة يف الخدمات التي 

ملادتني السادسة عرش والسابعة عرش، مبا يف ذلك تلك التي تتعلق باملؤهالت أو املعايري أو ال تخضع للجدولة مبوجب ا

املسائل املتعلقة بالرتخيص. كام يجب أن يتم إدراج هذه االلتزامات يف جدول العضو". وذلك ألن اململكة الَعَربيَّة السُعوديَّة 

النقل البحري وخدمات االتصاالت، عىل النحو الوارد يف جدول قامت بانتهاك التزاماتها اإلضافية التي تتعلق بخدمات 

ي دااللتزامات املحددة للمملكة الَعَربيَّة السُعوديَّة؛ ألن اململكة الَعَربيَّة السُعوديَّة قامت باتخاذ عدة تدابري تتعلق مبنع مور 

، أم ديَّة سواء كانوا أشخاص أم سفن أم طائراتالخدمة التابعني لدولة قطر من تقديم الخدمات يف اململكة الَعَربيَّة السُعو 

 . 424رشكة بريد

الشكوى الخاصة بانتهاك اململكة الَعَربيَّة السُعوديَّة لحقوق امللكية الفكرية العائدة لهيئات قطرية ومواطنني  -２

 قطريني، إضافة إىل انتهاكها للحقوق التجارية لقطر ورشكائها التجاريني:

جارة أن دولة قطر قامت باتخاذ إجراءات لرفع دعوى قََضائيَّة ضد اململكة الَعَربيَّة السُعوديَّة ذكرت وزارة االقتصاد والت 

، وذلك بسبب ما قامت به شبكة قرصنة تحمل اسم "يب آوت كيو" 425أمام هيئة تسوية املُنَازََعات التابعة ملنظمة التجارة العاملية

رة من يب إن سبورت" املحمي مبوجب اتفاقية الجوانب املتصلة بالتجابشكل غري قانوين ببث املحتوى اإلعالمي لقنوات "

، باإلضافة إىل أنها قامت ببيع ٢١١٧يف اململكة الَعَربيَّة السُعوديَّة وخارجها يف أغسطس  ١١١٢حقوق امللكية الفكرية 

كيو"؛ وذلك حتى  بكة "يب آوتاشرتاكات الشبكة املقرصنة، وأجهزة فك التشفري، كام قامت بإنتاج أجهزة استقبال خاصة بش

 .426يتم متكني األفراد من مشاهدة البث الفضايئ لها

وأشارت دولة قطر إىل أن اململكة الَعَربيَّة السُعوديَّة قد رفضت اتخاذ أي خطوات جادة ضد الشبكة املقرصنة وعرقلت  

. فيتبني من خالل ذلك بأن اململكة 427ُعوديَّةجهود "يب إن سبورت" فيام يتعلق باتخاذ إجراءات قَانُونيَّة لدى املحاكم الس

ولِيَّة واألخالقية، مبا يعكس فشلها يف االلتزام بواجباتها  الَعَربيَّة السُعوديَّة قد قامت بانتهاك صارخ ورصيح اللتزاماتها الدَّ

 يف حامية حقوق النرش والبث اإلذاعي والتلفزيوين، وكذلك حقوق العالمات التجارية. 

قامت مجموعة "يب إن" بإعالن أنها قامت بإطالق تحكيم دويلّ استثامرّي ضد اململكة الَعَربيَّة السُعوديَّة  ونتيجة لذلك

بعد أن تم إخراجها من السوق السعودي بشكل غري قانوين، وتعرضها ألكرب عملية قرصنة يشهدها العامل، وأوضحت أيًضا 

لسُعوديَّة مقاطعتها لدولة قطر، قامت باتخاذ عدة إجراءات استهدفت إخراج هذه املجموعة بأن بعد إعالن اململكة الَعَربيَّة ا

                                                           

424 WT/DS528/1, Previous reference, P.5-6 

ة و"بي إن" تطلب تعويضا بمليار دوالر،  425  ، على الرابط: ٨١٠٢-٠١-٠مقال بعنوان: قطر تقاضي السُعوديَّ

https://www.aljazeera.net/amp/news/arabic/2018/10/1 ة-ما-السبب  /قطر-تبدأ-إجراءات-لمقاضاة-السُعوديَّ

ةمقال بعنوان: منظمة التجارة العالمية توافق على  426 ة المرفوعة ضد السُعوديَّ  ، على الرابط:٨١٠٢ديسمبر  ٠٢، طلب قطر للبت في الدعوى الَقَضائيَّ

 https://al-sharq.com/article/18/12/2018-ة-المرفوعة-ضد /منظمة-التجارة-العالمية-توافق-على-طلب-قطر-للبت-في-الدعوى-الَقَضائيَّ

ة   السُعوديَّ

g the protection on intellectual property rights, P.2, on the link: Measures Concernin –WT/DS567/1, Saudi Arabia  427

 https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds567_e.htm 

https://www.aljazeera.net/amp/news/arabic/2018/10/1/قطر-تبدأ-إجراءات-لمقاضاة-السعُوديَّة-ما-السبب
https://www.aljazeera.net/amp/news/arabic/2018/10/1/قطر-تبدأ-إجراءات-لمقاضاة-السعُوديَّة-ما-السبب
https://al-sharq.com/article/18/12/2018/منظمة-التجارة-العالمية-توافق-على-طلب-قطر-للبت-في-الدعوى-القضائية-المرفوعة-ضد-السعودية
https://al-sharq.com/article/18/12/2018/منظمة-التجارة-العالمية-توافق-على-طلب-قطر-للبت-في-الدعوى-القضائية-المرفوعة-ضد-السعودية
https://al-sharq.com/article/18/12/2018/منظمة-التجارة-العالمية-توافق-على-طلب-قطر-للبت-في-الدعوى-القضائية-المرفوعة-ضد-السعودية
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds567_e.htm
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"يب إن" من السوق السعودي؛ وذلك لتدمري قيمة استثامراتها، ودعمت نشاط شبكة القرصنة التلفزيونية املسامة "يب آوت 

ملكة الَعَربيَّة ت بتنفيذها املكيو" مام ساهم يف تكبدها خسائر كبرية بسبب اإلجراءات التعسفية والتمييزية التي قام

 . 428السُعوديَّة

كام أن من الجدير بالذكر، أن القواعد الخاصة مبنظمة التجارة العاملية تهدف إىل أن يتم تسوية املُنَازََعات سلميًّا بقدر 

تامىش مع ي اإلمكان، ويتم ذلك من خالل تشجيع الدول عىل أن يتم التشاور فيام بينهم؛ ليك يتم تعديل سياستها مبا

ولِيَّة، وذلك بداًل من اللُُّجوء املبارش للتقايض، وحسب القواعد واإلجراءات التي تعنى بتسوية املُنَازََعات، ويف حا ة لالقواعد الدَّ

يوًما؛ حتى يتم تسوية النِّزَاع عن طريق  ٦١أن يتم تقديم شكوى من قبل أحد أعضاء املنظمة، يتم بناًء عىل ذلك إعطاء مدة 

 شاور، وذلك قبل اللُُّجوء إىل إجراءات التقايض. الت

ونتيجة لذلك، قامت دولة قطر بطلب عقد مشاورات مع اململكة الَعَربيَّة السُعوديَّة عن طريق هيئة تسوية املُنَازََعات يف 

ة املتعلقة بتسوية اعد املنظممنظمة التجارة العاملية، ولكن رفضت اململكة الَعَربيَّة السُعوديَّة؛ ذلك مام ترتب عليه مخالفة قو 

 . 429املُنَازََعات، متذرعة باألمن القومي

كام ذكرت دولة قطر بأن اململكة الَعَربيَّة السُعوديَّة قد قامت بعرقلة القطريني ومنعهم من حامية ممتلكاتهم الفكرية 

. مام يخالف الفقرة األوىل 430ة الفكريةوغريها، باإلضافة إىل حقوق النرش والعالمات التجارية وأي نوع آخر من حقوق امللكي

يلتزم كل من -١والتي نصت عىل أن " ١١١٢( من اتفاقية الجوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية ٣من املادة )

حامية ب البلدان األعضاء مبنح األعضاء مواطني البلدان األخرى معاملة ال تقل عن املعاملة التي متنحها ملواطنيها فيام يتعلق

(، ١١٧١(، ومعاهدة برن )١١٧٦امللكية الفكرية مع مراعاة االستثناءات املنصوص عليها بالفعل يف كل من معاهدة باريس )

ومعاهدة روما، ومعاهدة امللكية الفكرية فيام يتصل بالدوائر املتكاملة، وفيام يتعلق باملؤدين ومنتجي التسجيالت الصوتية 

 هذا االلتزام إال فيام يتعلق بالحقوق املنصوص عليها يف هذه االتفاقية...". وهيئات اإلذاعة، ال ينطبق 

إضافة إىل ذلك، ذكرت دولة قطر بأن اململكة الَعَربيَّة السُعوديَّة فشلت يف منح مواطني دولة قطر ذات االمتيازات 

ا حقوق البث، مللكية الفكرية، مبا فيهواألفضليات التي يتم منحها ملواطني الدول األخرى األعضاء للقيام بحامية حقوق ا

( من ذات االتفاقية والتي نصت عىل أن "فيام يتعلق ٢والعالمات التجارية، وحقوق النرش، وذلك باملخالفة لنص املادة )

بحامية امللكية الفكرية، فإن أي ميزة أو تفضيل أو امتياز أو حصانة مينحها بلد عضو ملواطني أي بلد آخر يجب أن متنح 

 ىل الفور ودون أية رشوط ملواطني جميع البلدان األعضاء األخرى...". ع

كام ذهبت دولة قطر إىل أن اململكة الَعَربيَّة السُعوديَّة فشلت يف تزويد مؤلفي املصنفات بشتى أنواعها، مبا يف ذلك 

مثل، إعادة  وغريها من األمور،الربامج مسبقة التسجيل، والربامج املبارشة التي تتمتع بالحقوق الحرصية املخولة لهم 

 .431اإلنتاج، أو البث، أو إعادة البث وفًقا ملا هو مطلوب من قبل اتفاقية برن لحامية املصنفات األدبية والفنية
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تلتزم البلدان األعضاء مبراعاة األحكام التي -١( من ذات االتفاقية والتي تنص عىل أن "١مام يشكل مخالفة للامدة ) 

( وملحقها، غري أن البلدان األعضاء لن تتمتع بحقوق، ولن ١١٧١من معاهدة برن ) ٢١وحتى  ١د من تنص عليها املوا

( مكررة من معاهدة برن أو الحقوق ٦تتحمل التزامات مبوجب هذه االتفاقية فيام يتعلق بالحقوق املنصوص عليها يف املادة )

ىل مجرد األفكار أو اإلجراءات أو أساليب العمل أو املفاهيم ترسي حامية حقوق املؤلف عىل النتاج وليس ع-٢النابعة عنها. 

 الرياضية". 

كام ذكرت دولة قطر بأن اململكة الَعَربيَّة السُعوديَّة قد فشلت أيًضا يف منح هيئات البث التي متلك حقوق النرش الحق 

 .432ث عرب الشبكات الالسلكية للبثيف أن تقوم مبنع الهيئات غري املرصح لها من تعديل أو إعادة انتاج أو إعادة الب

( من اتفاقية الجوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية ١٢فيرتتب عىل ذلك مخالفة الفقرة الثالثة من املادة )

والتي نصت عىل أن "يحق لهيئات اإلذاعة منع األفعال التالية عندما تتم دون ترخيص منها: تسجيل الربامج اإلذاعية  ١١١٢

مل نسخ من هذه التسجيالت، وإعادة البث عرب وسائل البث الالسليك، ونقل هذه املواد للجمهور بالتلفزيون، وحيث ال وع

متنح البلدان األعضاء هذه الحقوق لهيئات اإلذاعة، تلتزم مبنح ماليك حقوق املؤلف عىل املادة موضوع البث إمكانية منع 

 (". ١١٧١معاهدة برن )األفعال املذكورة أعاله مع مراعاة أحكام 

وذكرت دولة قطر أيًضا أن اململكة الَعَربيَّة السُعوديَّة فشلت يف تزويد أصحاب العالمات التجارية املسجلة )مبا يف 

ذلك، عىل وجه الخصوص املالكني القطريني( بالحق الحرصي يف منع جميع األطراف الثالثة من الحصول عىل موافقة 

التجارة، عالمات متطابقة أو متشابهة للسلع أو الخدمات لتلك التي تم تسجيلها بخصوصها مام املالك من استخدام، بغرض 

 .433يؤدي إىل تشويش األفراد

( من ذات االتفاقية والتي نصت عىل أن "يتمتع أصحاب العالمة التجارية ١٦مام يخالف الفقرة األوىل من املادة ) 

لثالثة التي مل تحصل عىل موافقة صاحب العالمة من استخدام العالمة املسجلة بالحق املطلق يف منع جميع األطراف ا

ذاتها أو عالمة مامثلة يف أعاملها التجارية بالنسبة للسلع والخدمات ذاتها أو املامثلة لتلك التي سجلت بشأنها العالمة 

ستخدام بس يف حالة االتجارية حني ميكن أن يسفر ذلك االستخدام عن احتامل حدوث لبس، ويفرتض احتامل حدوث ل

عالمة تجارية مطابقة بالنسبة لسلع أو خدمات مطابقة. ويحظر أن ترض الحقوق املوصوفة أعاله بأية حقوق سابقة قامئة 

 حاليًا، أو أن تؤثر يف إمكانية منح البلدان األعضاء حقوقًا يف العالمات التجارية عىل أساس االستخدام"..

لَعَربيَّة السُعوديَّة قد قامت بعرقلة أصحاب حقوق امللكية الفكرية من القيام مبتابعة كام ادعت دولة قطر أن اململكة ا

الدعاوى املدنية الخاصة بهم أمام املحاكم السُعوديَّة، كام فشلت اململكة الَعَربيَّة السُعوديَّة يف ضامن توفري إجراءات اإلنفاذ 

 . يؤدي إىل فشلها يف ردع االنتهاكات املامثلة يف املستقبل ضد االنتهاكات التي تتم لحقوق امللكية الفكرية، مام

تلتزم البلدان األعضاء -١( من ذات االتفاقية والتي تنص عىل أن "٢١وذلك يشكل مخالفة للفقرة األوىل من املادة )

ي تعد عىل حقوق أ  بضامن اشتامل قوانينها إلجراءات اإلنفاذ املنصوص عليها يف هذا الجزء لتسهيل اتخاذ تدابري فعالة ضد
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امللكية الفكرية التي تغطيها هذه االتفاقية، مبا يف ذلك الجزاءات الرسيعة ملنع التعديات والجزاءات التي تشكل رادًعا ألي 

تعديات أخرى. وتطبق هذه اإلجراءات باألسلوب الذي يضمن تجنب إقامة حواجز التجارة املرشوعة ويوفر ضامنات ضد 

 إساءة استعاملها".

إلضافة إىل ذلك، أخفقت اململكة الَعَربيَّة السُعوديَّة يف إتاحة اإلجراءات الَقَضائيَّة املدنية ألصحاب الحقوق فيام با 

 يتعلق بإنفاذ حقوق امللكية الفكرية التي تغطيها اتفاقية الجوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية.

أن "تتيح البلدان األعضاء ألصحاب الحقوق إجراءات قََضائيَّة مدنية  ( والتي نصت عىل٢٢مام يخالف نص املادة ) 

 فيام يتصل بإنفاذ أي من حقوق امللكية الفكرية التي تغطيها هذه االتفاقية...".  

ها قوأخريًا ذكرت دولة قطر بأن اململكة الَعَربيَّة السُعوديَّة فشلت يف توفري اإلجراءات الجنائيَّة والعقوبات الواجب تطبي

 . 434يف حاالت تزييف العالمات التجارية املتعمد أو قرصنة حقوق النرش عىل نطاق تجاري

( التي تنص عىل أن "تلتزم البلدان األعضاء بفرض تطبيق اإلجراءات والعقوبات الجنائية ٦١مام يخالف نص املادة )

شمل ل حقوق املؤلف عىل نطاق تجاري، وتعىل األقل يف حاالت التقليد املتعمد للعالمات التجارية املسجلة أو انتحا

الجزاءات التي ميكن فرضها الحبس و/أو الغرامات املالية مبا يكفي لتوفري رادع يتناسب مع مستوى العقوبات املطبقة فيام 

الفة خيتعلق بالجرائم ذات الخطورة املامثلة ويف الحاالت املالمئة، وتشمل الجزاءات التي ميكن فرضها أيًضا حجز السلع امل

أو أية مواد أو معدات تستخدم بصورة رئيسة يف ارتكاب الجرم، ومصادرتها، وإتالفها، ويجوز للبلدان األعضاء فرض تطبيق 

اإلجراءات والعقوبات الجنائية يف حاالت أخرى من حاالت التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية، ال سيام حني تتم التعديات 

 عن عمد وعىل نطاق تجاري".  

 ثًا: شكوى دولة قطر ضد مملكة البحرينثال

قامت دولة قطر برفع دعوى ضد مملكة البحرين تتعلق بالتدابري الخاصة بالتجارة يف السلع والخدمات والجوانب 

 . ٢١١٧يوليو  ٣١املتعلقة بالتجارة لحقوق امللكية الفكرية، يف يوم اإلثنني املوافق 

ت االنتهاكات التي تم توجيهها إىل كٍل من دولة اإلمارات الَعَربيَّة وقد استندت دولة قطر يف هذه الدعوى عىل ذا

 املُتَِّحَدة واململكة الَعَربيَّة السُعوديَّة 

ويف نهاية هذا الفرع، يتضح لنا بأن قيام دولة قطر باللُُّجوء إىل منظمة التجارة العاملية بشأن التدابري واإلجراءات التي 

الَعَربيَّة املُتَِّحَدة واململكة الَعَربيَّة السُعوديَّة ومملكة البحرين والتي كانت تهدف إىل العزل  اتخذتها كل من دولة اإلمارات

ولِيَّة، مام  االقتصادي القرسي لدولة قطر يعد إجراًء صائًبا، وذلك بسبب انتهاك جميع هذه الدول للعديد من القواعد الدَّ

جارة يف منها االتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة، واالتفاقية العامة للتيشكل انتهاكًا صارًخا لعدة اتفاقيات دولية و 

 الخدمات، واتفاقية حول الجوانب التجارية لحقوق امللكية الفكرية كام ذكرنا سابًقا. 
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كرية االنتهاك فباإلضافة إىل ذلك، يتضح لنا من خالل ما ورد يف اتفاقية الجوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية ال

الواضح والرصيح الذي قامت به اململكة الَعَربيَّة السُعوديَّة متمثاًل يف قرصنة شبكة "يب إن" وبث ما تقوم ببثه عىل شبكة 

أخرى "يب آوت كيو"، ولذلك يحق لدولة قطر رفع هذه الدعوى أمام منظمة التجارة العاملية، حتى يتم وقف هذا االنتهاك 

 سائر عىل دولة قطر وشبكة "يب إن". ملا يتسبب به من خ

ويِلّ  املدين الطريان منظمة دور: الثاين الفرع   الَخلِيجيَّة األَزَمة تسوية يف( إيكاو) الدَّ

ويِلّ يف يونيو  وطلبت منها التدخل بعد أن قامت كل من  ٢١١٧قامت دولة قطر باللُُّجوء إىل منظمة الطريان املدين الدَّ

لسُعوديَّة ودولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة ومملكة البحرين وجمهوريَّة مرص الَعَربيَّة بإغالق مجاالتها الجوية اململكة الَعَربيَّة ا

 . 435أمام الطائرات التابعة لدولة قطر، والتي من شأنها أن تؤدي إىل اإلرضار باألمن والسالمة الجوية

  دولة قطر أعلنت مبارشة بعد هذا الحصار أنها توصلت إىل ترتيباتوجاء ذلك عىل الرغم من أن هيئة الطريان املدين يف

ولِيَّة، وذلك يف سبيل  دولية تهدف إىل تحديد ممرات مالحية جوية للطريان التابع لدولة قطر فوق املياه اإلقليمية والدَّ

ن ِحَدة ومملكة البحرين وجمهوريَّة مرص الَعَربيَّة ممواجهة ما صدر عن اململكة الَعَربيَّة السُعوديَّة ودولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَّ 

 .436إجراءات تعسفية

ومن الجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للطريان املدين يف كل من اململكة الَعَربيَّة السُعوديَّة ودولة اإلمارات الَعَربيَّة  

ن ها لتسعة ممرات للطوارئ الجوية؛ ليتم استخدامها ماملُتَِّحَدة ومملكة البحرين وجمهوريَّة مرص الَعَربيَّة أعلنت تخصيص

. 437قبل الطائرات املسجلة يف دولة قطر، كام هو معمول به يف الحاالت التي يتم فيها إغالق املجاالت الجوية اإلقليمية

ات املسجلة ر إال أن الهيئة العامة للطريان املدين يف دولة قطر قامت بنفي ما تم إعالنه حول تخصيص ممرات طوارئ للطائ

 .438يف دولة قطر

ويِلّ لعام ٢٢وبناًء عىل ذلك قامت دولة قطر مبوجب املادة )  )اتفاقية شيكاغو  ١١٢٢( من اتفاقية الطريان املدين الدَّ

للطريان املدين( والتي تنص عىل أنه" إذا نشأ خالف بني دولتني متعاقدتني أو أكرث عىل تفسري أو تطبيق االتفاقية أو 

و اتفاقية العبور(، وتعذر تسوية الخالف عن طريق التفاوض، يبت فيها املجلس بناء عىل طلب أي دولة طرف مالحقها )أ 

ويِلّ يف 439يف الخالف" ضد اململكة الَعَربيَّة السُعوديَّة  ٢١١٧أكتوبر  ٢١، بتقديم احدى طلباتها إىل منظمة الطريان املدين الدَّ
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https://al-sharq.com/article/04/08/2017 ة وِليَّ ُجوء-للمنظمات-الدَّ  /قطر-قهرت-الحصار-باللُّ

ة في دول الحصار، موسوعة الجزيرة، على الرابط:  436  تقرير بعنوان: إضاءة على حظر طيران الَقَطريَّ

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/8/1 ة-في-دول-الحصار  /إضاءة-على-حظر-طيران-الَقَطريَّ

ة  437 ة، على  هيئة الطيران المدني: تخصيص ممرات طوارئ جوية ضمن إجراءات –وكالة األنباء السُعوديَّ إغالق األجواء أمام الطائرات الَقَطريَّ

 الرابط: 

https://www.spa.gov.sa/1652355  

 ، على الرابط: ٨١٠٧يوليو  ٤١مقال بعنوان: قطر تنفي تخصيص دول الحصار ممرات طوارئ لطائراتها،  438

http://mubasher.aljazeera.net/news قطر-تنفي-تخصيص-دول-الحصار-ممرات-طوارئ-لطائراتها/ 

 .٠٢٢٢اتفاقية شيكاغو للطيران المدني  439

https://al-sharq.com/article/04/08/2017/قطر-قهرت-الحصار-باللجوء-للمنظمات-الدولية
https://al-sharq.com/article/04/08/2017/قطر-قهرت-الحصار-باللجوء-للمنظمات-الدولية
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/8/1/إضاءة-على-حظر-طيران-القطرية-في-دول-الحصار
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/8/1/إضاءة-على-حظر-طيران-القطرية-في-دول-الحصار
https://www.spa.gov.sa/1652355
http://mubasher.aljazeera.net/news/قطر-تنفي-تخصيص-دول-الحصار-ممرات-طوارئ-لطائراتها
http://mubasher.aljazeera.net/news/قطر-تنفي-تخصيص-دول-الحصار-ممرات-طوارئ-لطائراتها
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ة ومملكة البحرين وجمهوريَّة مرص، باإلضافة إىل تقدميها لطلبها اآلخر مبوجب الفقرة الثانية ودولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحدَ 

ويِلّ )اتفاقية العبور( لعام ٢من املادة ) ، ضد دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة ومملكة ١١٢٢440( من اتفاقية النقل الجوي الدَّ

دولة قطر من خالل هذين الطلبني بعرض االنتهاكات التي قامت بها هذه الدول، البحرين وجمهوريَّة مرص الَعَربيَّة، وقامت 

 . 441كام تقدمت بطلب إىل املنظمة بأن تقوم بالفصل يف حظر الطريان واإلعالن بأنه إجراء غري قانوين

ويِلّ )إيكاو( قبلت النظر يف الشكوى املقدمة من  طر وذلك يف دولة قومن الجدير بالذكر أن منظمة الطريان املدين الدَّ

 . 442سبيل فتح املمرات املالحية الجوية التي أغلقتها هذه الدول املحارصة أمام الطريان القطري

ويِلّ )إيكاو( رفع ملف قضية املجال الجوي بني كل من اململكة الَعَربيَّة  ونتيجة لذلك قررت منظمة الطريان املدين الدَّ

املُتَِّحَدة ومملكة البحرين وجمهوريَّة مرص الَعَربيَّة من جهة ودولة قطر من جهة أخرى إىل  السُعوديَّة ودولة اإلمارات الَعَربيَّة

ولِيَّة؛ وذلك نتيجة ما صدر منهم من ادعاء بعدم اختصاص منظمة الطريان املدين بنظر مثل هذا النِّزَاع  . 443محكمة العدل الدَّ

وكالة األنباء السُعوديَّة "واس" بسبب صدور قرار من مجلس منظمة  وجاء هذا اإلجراء وفًقا ملا ورد يف البيان الصادر من

الطريان املدين "إيكاو" مبنح دولة قطر فرصة االستامع ملطالبها؛ وذلك ألن هذه الدول ترى بأن منظمة الطريان املدين 

لقاهرة لوضع ظمة يف اقامت مبامرسة اختصاصها الفني بشكل كامل من خالل تعاون هذه الدول مع املكتب اإلقليمي للمن

ولِيَّة  .444خطوط طريان دولية بديلة للطائرات التابعة لدولة قطر يف األجواء الدَّ

ويِلّ املدين )إيكاو( قرر رفض الطعون املقدمة من هذه الدول بشأن عدم اختصاص  إال أن مجلس منظمة الطريان الدَّ

ويِلّ لهذه . وعىل 445املنظمة بالنظر يف الشكوى املقدمة من قبل دولة قطر الرغم من رفض منظمة الطريان املدين الدَّ

                                                           

440 See Section 2 of Article II of International Air Services Transit Agreement, signed at Chicago, on 7 December 1944 

which states that “If any disagreement between two or more contracting States relating to the interpretation or application 

of this Agreement cannot be settled by negotiation, the provision of Chapter XVIII of the above-mentioned Convention 

shall be applicable in the same manner as provided therein with reference to any disagreement relating to the 

interpretation or application of the above-mentioned Convention. 

441 An article entitled: Qatar submits rejoinders in two cases before ICJ, 30 July 2019, on the link: https://m.gulf-

times.com/story/637826/Qatar-submits-rejoinders-in-two-cases-before-ICJ  

 ، على الرابط: ٨١٠٧يوليو  ٤٠قناة الجزيرة،  –عنوان: قطر تالحق الحصار بمنظمتي التجارة وإيكاو تقرير ب 442

https://www.youtube.com/watch?v=JXuMrr_gXcw  

ة، مقال بعنوان: "الدول األربع" ترفع قضية المجال الجوي مع قطر  443 وِليَّ  ، على الرابط:٨١٠٢يونيو  ٨٧لمحكمة العدل الدَّ

 https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2018-06-27-1.3301945  

ة، المملكة واإلمارات والبحرين ومصر تقر 444 ر رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي لها مع قطر إلى محكمة العدل وكالة األنباء السُعوديَّ

ة،  وِليَّ  ، على الرابط:٨١٠٢-٤-٨٧الدَّ

 https://www.spa.gov.sa/1779400  

 ، على الرابط: ٨١٠٢يونيو  ٨٧تقرير بعنوان: "إيكاو" ترفض الطعون المقدمة من دول الحصار ضد قطر،   445

https://www.caa.gov.qa/ar-qa/News/Pages.إيكاو-ترفض-الطعون-المقدمة-من-دول-الحصار-ضد-قطر/aspx  

https://m.gulf-times.com/story/637826/Qatar-submits-rejoinders-in-two-cases-before-ICJ
https://m.gulf-times.com/story/637826/Qatar-submits-rejoinders-in-two-cases-before-ICJ
https://www.youtube.com/watch?v=JXuMrr_gXcw
https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2018-06-27-1.3301945
https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2018-06-27-1.3301945
https://www.spa.gov.sa/1779400
https://www.spa.gov.sa/1779400
https://www.caa.gov.qa/ar-qa/News/Pages/إيكاو-ترفض-الطعون-المقدمة-من-دول-الحصار-ضد-قطر.aspx
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ولِيَّة للنظر  االدعاءات املقدمة بشأن عدم اختصاصها بنظر هذا النِّزَاع، قامت هذه الدول باللُُّجوء رسميًّا إىل محكمة العدل الدَّ

 .٢١١٢446يف هذا الشأن يف الرابع من يوليو 

ويِلّ جاء مطابًقا ملا ورد يف ومن وجهة نظرنا نرى أن ما قامت به دولة قطر  من اللُُّجوء إىل منظمة الطريان املدين الدَّ

ويِلّ ٢٢املادة ) ويِلّ ٢والفقرة الثانية من املادة ) ١١٢٢( من اتفاقية شيكاغو للطريان املدين الدَّ ( من اتفاقية النقل الجوي الدَّ

وتعذر تسوية الخالف عن طريق التفاوض، يتم اللُُّجوء إىل  ( بأنه إذا نشب خالف بني أطراف االتفاقية١١٢٢)اتفاقية العبور 

ويِلّ لِتَسويَة هذا الخالف.   منظمة الطريان املدين الدَّ

ولِيَّة العدل محكمة دور: الثالث املطلب  الَخلِيجيَّة األَزَمة تسوية يف الدَّ

ولِيَّة  ٢١١٢يف الحادي عرش من يونيو  يف سبيل إقامة دعوى ضد دولة اإلمارات لجأت دولة قطر إىل محكمة العدل الدَّ

ولِيَّ  للقضاء  ةالَعَربيَّة املُتَِّحَدة بصفتها الجهاز القضايئ الرئيس لألمم املُتَِّحَدة؛ وذلك بسبب االنتهاكات املزعومة لالتفاقية الدَّ

 بيَّة املُتَِّحَدة طرفًا فيها. التي تعد كل من دولة قطر ودولة اإلمارات الَعرَ  ١١٦٥عىل جميع أشكال التمييز العنرصي لعام 

ولِيَّة   أواًل: االدعاءات املقدمة من دولة قطر أمام محكمة العدل الدَّ

ادعت دولة قطر أن دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة قامت باتخاذ العديد من التدابري التمييزية ضد القطريني بشكل 

 سارية حتى يومنا هذا؛ مام أدى إىل انتهاك العديد من حقوق اإلنسان.رصيح بناًء عىل أصلهم القومي والتي ال تزال 

وبعده، قامت دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة بطرد املواطنني  ٢١١٧فوفًقا ملا ذكرته دولة قطر بأن يف الخامس من يونيو  

إغالق اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة، كام أنها قامت بالقطريني من أراضيها، وبالتايل قامت مبنعهم من الدخول أو املرور عرب دولة 

 املجال الجوي واملوانئ اإلماراتية يف مواجهة دولة قطر واملواطنني القطريني.

باإلضافة إىل أن دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة قامت بالتدخل يف حقوق القطريني الذين ميتلكون عقارات يف دولة  

َربيَّة املُتَِّحَدة، كام أنها قيدت حق القطريني يف التعبري عن دعم قطر أو عن معارضتهم للتدابري التي تم اتخاذها اإلمارات العَ 

ضدها، وقامت دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة أيًضا بإغالق املكاتب املحلية لشبكة الجزيرة اإلعالمية، إضافة إىل أنها قامت 

 . 447ريها من وسائل اإلعالم الَقطَريَّة من القيام ببث برامجهامبنع قناة الجزيرة وغ

ونتيجة لذلك، قامت دولة قطر باالدعاء بأن هذه التدابري التي قامت باتخاذها دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة تتعارض 

الحق حق يف حرية الرأي والتعبري و مع عدة حقوق، ومنها الحق يف الزواج والحق يف اختيار الزوج، باإلضافة إىل انتهاك ال

                                                           

446 Appeal Relating to the Jurisdiction of the ICAO Council under Article 84 of the Convention on International Civil 

Aviation (Bahrain, Egypt, Saudi Arabia and United Arab Emirates v. Qatar, on the link:  

https://www.icj-cij.org/en/case/173  

447 The State of Qatar institutes proceedings against the United Arab Emirates and requests the Court to indicate 

provisional measures, P.1, on the link: https://www.icj-cij.org/files/case-related/172/172-20180611-PRE-01-00-EN.pdf  

https://www.icj-cij.org/en/case/173
https://www.icj-cij.org/files/case-related/172/172-20180611-PRE-01-00-EN.pdf
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يف التعليم والحق يف العمل، والحق يف الصحة العامة والرعاية الطبية واملشاركة يف األنشطة الثقافية، كام أن هذه التدابري 

 . 448تؤثر عىل حقوق القطريني يف امتالك العقارات والتمتع بحق املعاملة عىل أساس املساواة أمام املحاكم

ذه التدابري التي تشكل انتهاكًا لجملة من الحقوق األساسية، مل تقم دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة بإدانة إضافة إىل ه

الكراهية والعنرصية ضد دولة قطر واملواطنني القطريني، إمنا قامت بتشجيعها من خالل عدة أمور ومنها، تجريم التعبري عن 

طريني، باإلضافة إىل السامح لقيام حملة دولية إعالمية معادية لدولة قطر والرتويج لها التعاطف مع دولة قطر واملواطنني الق

ومتويلها، والقيام بإسكات اإلعالم القطري، والدعوة لهجامت جسدية عىل الكيانات الَقطَريَّة، كام أنها أخفقت يف توفري 

ؤسسات لتمييز العنرصي من خالل املحاكم واملالحامية الفعالة وسبل االنتصاف للقطريني لطلب التعويض عن أعامل ا

  .449اإلماراتية

ولِيَّة   ثانيًا: الطلبات املقدمة من قبل دولة قطر ملحكمة العدل الدَّ

ولِيَّة ٧( و)٦( و)٥( و)٢( و)٢ألن ما قامت به دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة يخالف ما ورد يف املادة ) ( من االتفاقية الدَّ

، 451، والتي أكدت املحكمة بأنها تهدف إىل حامية األفراد من التمييز العنرصي450عىل جميع أشكال التمييز العنرصيللقضاء 

قامت دولة قطر بتقديم طلب للمحكمة بأن تأمر دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة بأن تقوم باتخاذ جميع الخطوات الالزَمة 

 القضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي، ومنها: لالمتثال اللتزاماتها مبوجب اتفاقية 

أن تقوم بوقف وإلغاء التدابري التمييزية فوًرا، مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص، التوجيهات ضد التعاطف  (أ

مع املواطنني القطريني وأي ترشيعات وطنية متييزية بحكم القانون أو بحكم الواقع ضد القطريني استناًدا إىل 

 م الوطني.أصله

أن تقوم بوقف جميع التدابري التي تحرض عىل التمييز مبا يف ذلك الحمالت اإلعالمية ودعم نرش الرسائل  (ب

 التمييزية والقيام بتجريم هذه التدابري. 

أن تقوم باالمتثال اللتزاماتها مبوجب اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي، بإدانة التمييز العنرصي  (ت

ي ضد املواطنني القطريني، ومتابعة سياسة القضاء عىل التمييز العنرصي، واعتامد التدابري الالزَمة ملكافحة العلن

 هذا التحيز. 

 االمتناع عن اتخاذ أي تدابري أخرى من شأنها التمييز ضد القطريني الخاضعني لواليتها أو سيطرتها.  (ث

                                                           

448 Rossi, C. R. (2019). Game of thrones: The Qatar crisis, forced expulsions on the Arabian Peninsula. Penn State Journal 

of Law and International Affairs, 7(1), P. 5 

449 The State of Qatar institutes proceedings against the United Arab Emirates and requests the Court to indicate 

provisional measures, Previous reference, P.1-2 

ة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ٠٢٤٢، على الرابط:  450 وِليَّ انظر المادة )٨( و)٢( و)٢( و)٤( و)٧( من االتفاقية الدَّ

https://www.un.org/ar/events/torturevictimsday/assets/pdf/325_PDF1.pdf  

ة بإقرار تدابير مؤقتة قضية قطر ضد اإلم 451 وِليَّ ة نموذًجا، رسالة ماجستير، جامعة ميثاء طالب المحنا المري، اختصاص محكمة العدل الدَّ ارات الَعَربيَّ

 .٠٠٢، ص٨١٠٢قطر، 

https://www.un.org/ar/events/torturevictimsday/assets/pdf/325_PDF1.pdf
https://www.un.org/ar/events/torturevictimsday/assets/pdf/325_PDF1.pdf
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واختيار الزوج، وحرية الرأي والتعبري، والحق يف الصحة  استعادة حقوق القطريني يف عدة أمور من بينها الزواج (ج

العامة والرعاية الطبية، والحق يف التعليم، وامللكية، والعمل، واملشاركة يف األنشطة الثقافية، واملعاملة عىل أساس 

 املساواة أمام املحاكم، واتخاذ تدابري لضامن احرتام هذه الحقوق. 

 غري القانوين لدولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة. تقديم ضامنات بعدم تكرار السلوك (ح

تقديم تعويض كامل، مبا يف ذلك التعويض عن األرضار التي لحقت باملواطنني القطريني نتيجة ألعامل دولة   (خ

 452اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة التي تنتهك اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي.

قامت دولة قطر بتقديم طلب التخاذ تدابري مؤقتة لحامية حقوق القطريني  ٢١١٢عرش من يونيو ويف الحادي 

وعائالتهم من األذى اإلضايف الذي ال ميكن إصالحه مبوجب اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي ومنع 

( من النظام األسايس ٢١لك استناًدا عىل املادة )وجاء ذ 453تفاقم النِّزَاع أو متديده؛ حتى يصدر الحكم النهايئ يف القضية،

ولِيَّة والتي نصت عىل أن "  للمحكمة أن تقرر التدابري املؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من -١ملحكمة العدل الدَّ

ن األم إىل أن يصدر الحكم النهايئ يبلغ فوًرا أطراف الدعوى ومجلس-٢األطراف، وذلك متى رأت أن الظروف تقيض ذلك. 

 454نبأ التدابري التي يرى اتخاذها".

 ثالثًا: الفصل يف طلب دولة قطر باتخاذ تدابري مؤقتة تجاه دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة

ولِيَّة يف الثالث والعرشين من يوليو  اتخاذ بعض التدابري املؤقتة  ٢١١٢بناًء عىل ما سبق ذكره، قررت محكمة العدل الدَّ

 انية أصوات مقابل سبعة، فذهبت إىل عدة أمور، وهي: بأغلبية مث

أنه يجب عىل دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة أن تقوم بلم شمل األرس الَقطَريَّة اإلماراتية والتي تم فصلها من خالل  -１

 .٢١١٧التدابري التي اتخذتها دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة يف الخامس من يونيو 

إتاحة الفرصة للطالب القطريني املتأثرين بالتدابري التي اتخذتها دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة يف الخامس من   -２

بأن يقوموا بإكامل تعليمهم يف دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة أو الحصول عىل سجالتهم التعليمية  ٢١١٧يونيو 

 مهم يف مكان آخر.إذا كانت لديهم رغبة مواصلة تعلي

السامح للقطريني املتأثرين من التدابري التي قامت دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة باتخاذها يف الخامس من يونيو  -３

 .455بالوصول إىل املحاكم وغريها من األجهزة الَقَضائيَّة لإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة ٢١١٧

                                                           

452 Hofer, A. (2018). Application of the International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination 

(Qatar v. United Arab Emirates): Request for the Indication of Provisional Measures (I.C.J.). International Legal Materials, 

57(6), doi:10.1017/ilm.2018.48, P.977 

453 The State of Qatar institutes proceedings against the United Arab Emirates and requests the Court to indicate 

provisional measures, Previous reference, P.2 

ة النظ 454 وِليَّ .٠٢٢٢ام األساسي لمحكمة العدل الدَّ  

https://www.nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2014/01.ة وِليَّ   pdf/النظام-األساسي-لمحكمة-العدل-الدَّ

455 Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Qatar v. United 

32, on the link: -Arab Emirates), Request for the indication of provisional measures, order of 23 July 2018, P.31

 EN.pdf-00-01-ORD-20180723-related/172/172-cij.org/files/case-https://www.icj 

https://www.nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2014/01/النظام-الأساسي-لمحكمة-العدل-الدولية.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/172/172-20180723-ORD-01-00-EN.pdf
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عرش صوتًا مقابل أربعة أصوات، بأن يجب عىل كل من دولة قطر ودولة اإلمارات كام قررت املحكمة بناًء عىل أحد  

 .456الَعَربيَّة املُتَِّحَدة االمتناع عن اتخاذ أي اجراء قد يؤدي إىل تفاقم النِّزَاع أو متديده أمام املحكمة أو جعل حله أكرث صعوبة

 تدابري مؤقتة تجاه دولة قطررابًعا: طلب دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة باتخاذ 

ولِيَّة يف الطلب املقدم من قبل دولة قطر بشأن اتخاذ تدابري مؤقتة تجاه دولة اإلمارات   بعد فصل محكمة العدل الدَّ

ولِيَّة يتعلق بتقر ر تدابري مؤقتة يالَعَربيَّة املُتَِّحَدة، قامت دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة بتقديم طلب إىل محكمة العدل الدَّ

تضمن الحفاظ عىل حقوقها يف العدالة اإلجرائية وتكافؤ الفرص يف عرض قضيتها وإقامة العدل بشكل صحيح، والتي 

زعمت دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة أنها مهددة بسبب متابعة دولة قطر إلجراءات موازية أمام املحكمة ولجنة القضاء عىل 

 يام يتعلق بذات النِّزَاع.التمييز العنرصي ف

كام أشارت إىل أن التدابري املؤقتة رضورية، وذلك ملنع دولة قطر من زيادة تفاقم النِّزَاع أو متديده بني الطرفني يف  

ساهمت و  انتظار القرار النهايئ، ويف هذا الصدد تدعي دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة أن دولة قطر قد زادت من حدة النِّزَاع،

يف امتداده إىل حد كبري عن طريق إحالة املسألة مرة أخرى إىل لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي يف التاسع والعرشين 

، بعد أن تخلت عن تلك اإلجراءات من خالل إقامة الدعوى أمام هذه املحكمة يف الحادي عرش من يونيو ٢١١٢من أكتوبر 

قوم بعرقلة محاوالت دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة ملساعدة املواطنني القطريني، من . كام أنها تدعي أن دولة قطر ت٢١١٢

خالل حظر الوصول إىل موقع حكومة دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة داخل أراضيها، والذي بواسطته ميكن للمواطنني 

ر بنرش مارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة. باإلضافة إىل قيام دولة قطالقطريني تقديم طلب الحصول عىل ترصيح للعودة إىل دولة اإل 

االتهامات الكاذبة املتعلقة بدولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة من خالل مؤسسات دولة قطر الوطنية ووسائل اإلعالم اململوكة 

 .457للدولة والتي تسيطر عليها ومتولها

 قبل دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة باتخاذ تدابري مؤقتة تجاه دولة قطرخامًسا: الفصل يف الطلب املقدم من 

ولِيَّة بأغلبية خمسة عرش صوتًا مقابل صوت واحد طلب دولة  ٢١١١يف الرابع عرش من يونيو  رفضت محكمة العدل الدَّ

 .458قطر اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة فيام يتعلق بتقرير تدابري مؤقتة تجاه دولة

وأخريًا، يجدر بنا اإلشارة إىل أن الدعوى املرفوعة من قبل دولة قطر ضد دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة ال زالت مستمرة 

ولِيَّة ومل يتم الفصل فيها بشكل نهايئ.   أمام محكمة العدل الدَّ

                                                           

ة،  456 وِليَّ ِحَدة، ص٨١٠٢تموز/يوليه  ٤٠-٨١٠٢آب/أغسطس  ٠تقرير محكمة العدل الدَّ  ، على الرابط:٢٧-٢٤، األمم الُمتَّ

 https://www.icj-cij.org/files/annual-reports/2018-2019-ar.pdf . 

ة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وِليَّ ة لقمع تمويل اإلرهاب واالتفاقية الدَّ وِليَّ تحاد )أوكرانيا ضد اال انظر أيًضا تطبيق االتفاقية الدَّ

ة ٨١٠٧أبريل  ٠٢الروسي(، التدابير المؤقتة، قرار  وِليَّ  .٠٢٠ص، ٨١٠٧، تقارير محكمة العدل الدَّ

457 Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Qatar v. United 

Arab Emirates), The united Arab emirates requests the court to indicate provisional measures, 25 March 2019, P.1, on the 

link: https://www.icj-cij.org/files/case-related/172/172-20190325-PRE-01-00-EN.pdf  

458 An Article entitled: World Court rejects UAE demands for immediate measures against Qatar, 14-6-2019, on the link: 

https://www.euronews.com/2019/06/14/world-court-rejects-uae-demands-for-immediate-measures-against-qatar  

https://www.icj-cij.org/files/annual-reports/2018-2019-ar.pdf
https://www.icj-cij.org/files/annual-reports/2018-2019-ar.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/172/172-20190325-PRE-01-00-EN.pdf
https://www.euronews.com/2019/06/14/world-court-rejects-uae-demands-for-immediate-measures-against-qatar
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 الخامتة

ولِيَّة، إال أن الوسائل التي تم من خاللها محاولتتعدد الوسائل التي ميكن أن يتم من خاللها تسوية املُنَازَعَ  ة ات الدَّ

تسوية األَزَمة الَخِليجيَّة تتمثل يف الوَساطَة الصادرة من أمري دولة الكويت الشيخ صباح األحمد الصباح ممثاًل الوسيط 

ه دولة بيَّة، وذلك إضافة إىل ما قامت باألسايس يف هذه األَزَمة، باإلضافة إىل الوَساطَة واملساعي الحميدة األَجنَبيَّة والَعرَ 

ة يَّ قطر من اللُُّجوء إىل منظمة التجارة العاملية يف سبيل تسوية هذه األَزَمة وإزالة ما ترتب عليها من آثار اقِتَصاديَّة وآثار إنَسان

كة ة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة ومملأو اجِتاَمِعيَّة، من خالل عدة شكاوى قامت برفعها ضد اململكة الَعَربيَّة السُعوديَّة ودول

البحرين وجمهوريَّة مرص الَعَربيَّة؛ وذلك ملخالفة اإلجراءات والتدابري التي تم اتخاذها من جانب هذه الدول للعديد من 

ولِيَّة، باإلضافة إىل رفعها لعدة شكاوى تتعلق باملجال الجوي ضد الدول ذاتها أ  منظمة الطريان  ماماالتفاقيات والقواعد الدَّ

ويِلّ املدين )إيكاو(، وذلك بسبب إغالق هذه الدول ملجالها الجوي؛ مام أدى إىل قيام العديد من الصعوبات أمام رشكة  الدَّ

ولِيَّة  الطريان التابعة لدولة قطر، كام أن من خالل بحثنا هذا، تبني لنا أن دولة قطر مل تكتِف باللُُّجوء إىل هذه املنظامت الدَّ

ولِيَّة من خالل رفعها لدعوى  فقط يف سبيل إزالة اآلثار املرتتبة عىل هذه األَزَمة، وإمنا قامت باللُُّجوء إىل محكمة العدل الدَّ

تتعلق بالقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي ضد دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة، وذلك بسبب االنتهاكات الصادرة منها 

 نني القطريني.تجاه املواط

 وقد توصلنا من خالل هذا البحث إىل مجموعة من النتائج والتوصيات عىل النحو التايل: 

  النتائج: أوالً 

عندما تم اخرتاق موقع وكالة األنباء الَقطَريَّة والقيام  ٢١١٧بدأت مالمح األَزَمة الَخلِيجيَّة الحالية يف الظهور يف مايو  -١

مري دولة قطر، عىل الرغم من أن دولة قطر قامت بتكذيب االدعاءات ودعت وسائل اإلعالم ببث ترصيحات منسوبة إىل أ 

 إىل تجاهلها.

قامت الدول املحارصة لدولة قطر بتسليمها قامئة تتألف من ثالثة عرش طلب؛ حتى يتم إنهاء هذا الحصار  -٢

بلُوَمايّس واالقِتَصادَي إال أن دولة قطر رفضت هذه املطالب؛ أل  نها رأت بأن اغلب هذه املطالب غري واقعي وأن تنفيذ الدُّ

 البعض اآلخر يؤدي إىل املساس بالسيادة الَقطَريَّة.

تعددت األسباب التي قامت بسببها األَزَمة الَخلِيجيَّة وفًقا لالدعاءات الصادرة من الدول املحارصة لدولة قطر، ومن  -٣

يَّة، وموقفها من إيران، وقيامها بحامية اإلخوان املسلمني، رغم أن دولة هذه األسباب موقف دولة قطر من الثورات الَعَرب

 قطر أعلنت أنها ال تستضيف أي مقيم بصورة غري رشعية عىل أراضيها سواء من اإلخوان أو غريهم .. وغريها.

يَّة أو االجِتاَمِعيَّة نية واآلثار اإلنَسانترتب عىل األَزَمة الَخلِيجيَّة العديد من اآلثار االقِتَصاديَّة ومنها تراجع التجارة البي -٢

 ومنها الحق يف مامرسة الشعائر الدينية. 

بلُوَماسيَّة دوًرا واضًحا يف سبيل تسوية األَزَمة الَخلِيجيَّة القامئة، وذلك من  -٥ ياسيَّة والدُّ لعبت اآلليَّات الّسلميَّة السِّ

َعَربيَّة واألَجنَبيَّة من وساطة ومساعٍ حميدة، باإلضافة إىل الدور الواضح خالل ما قامت به دولة الكويت وغريها من الدول ال
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ويِلّ يف سبيل تسوية األَزَمة  ولِيَّة متمثلة يف منظمة التجارة العاملية ومنظمة الطريان املدين الدَّ الذي قامت به املنظامت الدَّ

 الَخِليجيَّة. 

ولِيَّة دوًرا مهامًّ  -٦  يف سبيل تسوية األَزَمة الَخلِيجيَّة وذلك من خالل الدعوى التي قامت دولة لعبت محكمة العدل الدَّ

قطر برفعها ضد دولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة فيام يتعلق بالقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي، وظهر دور هذه 

ارات الَعَربيَّة قطر واملواطنني القطريني ضد دولة اإلماملحكمة من خالل التدابري الوقتية التي قامت بالقضاء بها لصالح دولة 

 املُتَِّحَدة.

 التوصيات: ثانيًا

تنازل الدول األطراف يف النِّزَاع عن قامئة املطالب التي قاموا بتقدميها لدولة قطر يف سبيل تفعيل املَُفاوَضات -١

بلُوَماسيَّة معها، أو فتح مجال الحوار مع دولة قطر حول هذه   املطالب. الدُّ

رضورة نرش ثقافة الحوار يف املجتمع الخليجي، وذلك من أجل تقريب وجهات النظر، ومحاولة حل املُنَازََعات التي -٢

تنشأ بني دول مجلس التََّعاون الخليجي عن طريق الحوار دون وجود حاجة إىل اللُُّجوء إىل غريه من الوسائل املعنية بحل 

 املُنَازََعات بصورة سلمية.  

التََّعاون مع دولة الكويت من أجل تفعيل الوَساطَة التي تقوم بها، وذلك من خالل وقف جميع أشكال التعدي عىل  -٣

 الدول األخرى األطراف يف النِّزَاع، من قبل جميع الدول األطراف يف هذه األَزَمة. 

 زَمة الَخلِيجيَّة، وذلك من خالل السعي إىلوقف جميع أشكال التجاوزات الَقانُونيَّة من قبل الدول األطراف يف األَ  -٢

 وقف التصعيد اإلعالمي بني أطراف األَزَمة، ووقف التدابري القرسية يف سبيل إتاحة فرصة فعالة لِتَسويَة األَزَمة الَخلِيجيَّة.

اتخاذ وجمهوريَّة مرص الَعَربيَّة ب قيام اململكة الَعَربيَّة السُعوديَّة ودولة اإلمارات الَعَربيَّة املُتَِّحَدة ومملكة البحرين-٥

مبادرات إنَسانيَّة تجاه املواطنني القطريني؛ وذلك من أجل التخفيف من اآلثار اإلنَسانيَّة أو االجِتاَمِعيَّة التي لحقت بهم 

 بسبب هذه األَزَمة.

طر من الَعَربيَّة من جانب ودولة قاألخذ يف االعتبار أن الخالف القائم بني الدول الَخِليجيَّة الثالث وجمهوريَّة مرص -٦

 جانب آخر هو خالف سيايس وليس خالفًا دينيًّا أو قوميًّا، وبالتايل إبعاد املواطنني القطريني عن األَزَمة بوصفها أَزَمة سياسية.

ولِيَّة يف النِّزَاع القائم بني عدة دول َخلِيجيَّة باإلضافة إىل جمهوريَّ  -٧  الَعَربيَّة ضد ة مرصرسعة فصل محكمة العدل الدَّ

د التي تدولة قطر يف سبيل إنهاء األَزَمة القامئة؛ وذلك ملنع اآلثار االقِتَصاديَّة واإلنَسانيَّة واالجِتاَمِعيَّة الضارة ذات األثر املم

 تلحق باملواطنني القطريني واملقيمني يف دولة قطر. 

ولِ  -٢ ليات يَّة والقيام بتدريسه لطالب البكالوريوس والدراسات العليا بكطرح مقرر خاص يف موضوع تسوية املَُنازََعات الدَّ

ولِيَّة.   القانون وغريها من الكليات التي تهتم مبجال الشؤون الدَّ

رضورة احرتام الخصوصية التي تتمتع بها كل دولة من دول مجلس التََّعاون الخليجي، وذلك من خالل االبتعاد عن -١

 ا بالسيادة الداخلية، وتدخاًل يف الشؤون الداخلية لكل دولة من الدول األعضاء يف هذا املجلس.السلوكيات التي متثل مساسً 
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 إشكالية الملكية الفكرية في نشر البحوث العلمية في المواقع اإللكترونية

 إشكالية الملكية الفكرية في نشر البحوث العلمية في المواقع اإللكترونية
    

 –كلية الحقوق والعلوم السياسية  -حارضذ ماأست

 عضو مخرب الدراسات القانونية بالكلية

 الجزائر -تيارت -جامعة: ابن خلدون

 

 مقدمة: 

يحتل موضوع البحث العلمي اهتامماً كبرياً يف مختلف األوساط العلمية الجامعية وذلك نتيجة للوعي املتنامي حول 

 ة.جامعي  متميز تنعكس آثاره االيجابية عىل مختلف القطاعات اإلنتاجية والعلمي القيمة املضافة التي تنجم عن وجود بحث

ومامال شك فيه أن مسألة نرش البحوث العلمية عىل الشكل اإللكرتوين  مسألة جديدة نسبياً ووليدة ثورة تكنولوجيا  

سبة عالية يف اة وأصبحت تساهم بناالتصاالت الحديثة وما انبثق عنها من تطبيقات عملية أثرت عىل مختلف مناحي الحي

الناتج اإلجاميل للدول املتقدمة التي تواكب التطورات الهائلة يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باعتباره قطاعاً 

واعداً يساهم يف خلق فرص عمل جديدة تحتاج إىل مهارات عالية يتطلبها السوق القائم عىل االقتصاد الرقمي الذي يتطلب 

 رات كبرية يف مجال توليد وصناعة املعرفة  ذات القيمة والعائد الكبري.قد

ويف إطار تفعيل دور الجامعات إلثراء البحوث  عىل االنرتنت ، كون أن هناك إنتاج علمي كبري يف الجامعات و  

االنرتنت منخفض  ىليف كل التخصصات إال أنه غري منشور عىل شبكة االنرتنت بسبب أن حجم التعامل العلمي  املوجود ع

من جملة  التعامل واإلتصال بشبكة األنرتنيت  %0كثريا اذا يبلغ مستوى الولوج  العلمي البحثي عىل شبكة االنرتنت بحوايل 

 لألغراض البحثية العلمية.

الشبكات و  املواد املعرفية املكتوبة والتي تعد للنرش عىل شبكة االنرتنت (Digital content)ويقصد باملحتوى الرقمي   

التي تقع عيل شاكلتها، سواء كان هذا املحتوى يأخذ شكل النص الحريف أو املادة السمعية البرصية أو األشكال أو الربامج 

 والقطع الربمجية. 

ويشرتط يف املادة حتى تعترب محتوى علمي رقمي أن تكون منشورة للعموم بحيث يستفيد منها متصفح االنرتنت  

خول بكلمة مرور، كام يشرتط أن تكون املادة موثقة ومفهرسة بشكل يسهل التعامل معها وليس االكتفاء دون الحاجة إىل الد 

 .بتكديس املواد كام وردت من املصدر عىل الشبكة

أن هناك  من  ويف إطار تفعيل دور الجامعات يف مجال إثراء املحتوى الرقمي عىل االنرتنت، جاءت فكرة الدراسة  

بشكل عام إال أنه غري منشور عىل شبكة االنرتنت، كام أن حجم املحتوى البحثي املوجود عىل االنرتنت إنتاج علمي كبري 

 من جملة اإلنتاج املنشور. %0منخفض عاملياً اذا يبلغ املحتوي العلمي املنشور عىل شبكة االنرتنت بحوايل 
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 تسعى هذه الورقة لتحقيق األهداف التالية : وحيث 

بالتطرق   لكرتونيةاال  أسباب عدم االستفادة من مصادر املعلومات ت النرش االلكرتوين والتعرف عىلالتعرف عىل معوقا 

 تفصيال للنقاط التالية:

 مفهوم النرش االلكرتوين واهم خصائصه ومميزاته.  تحديد 

 مفهوم امللكية الفكرية للنرش االلكرتوين القانونية والرشعية.  تحديد 

 التحديات الثقافية واالجتامعية واالقتصادية التى تواجه النرش االلكرتوين.  محاولة التعرف عىل أهم 

 (.Electronic Publishingاملبحث األول: اإلطار املفاهيمي للنرش اإللكرتوين ومراحل تطوره : )

hing Desk Top Publis- عند حاجتنا لتعريف النرش اإللكرتوين يتوجب علينا قبل ذلك التعريج عىل النرش املكتبي )

DTP)459 . 

 املطلب األول: مفهوم النرش اإللكرتوين.

 ميكننا إدراج عدة مفاهيم ملصطلح النرش اإللكرتوين كامييل:

 (.word( أنه استخدام الحواسيب يف  طباعة النصوص املكتوبة عىل صفحات الوو) 0

ملخطوطات ن النص املكتوب وا( هو نظام إنتاج طباعي قليل الكلفة، له القدرة عىل تركيب وتشكيل وتجميع كل م8

( مع برمجيات خاصة لهذا الغرض وضعت وصممت لجعل Highly Resoluted واألشكال املرسومة عىل شاشة عالية الجودة )

 الطباعة عملية ميكن إتقانها والقيام بها من قبل أي شخص بعد تدريب بسيط.

ات كروية وطابعات ليزرية غري مكلفة تنتج صفح( النرش اإللكرتوين هو عبارة عن برمجيات خاصة مع حواسيب ماي7

 .460منظمة ومعدة بصورة جذابة ميكن من خاللها الحصول عىل خطوط بأنواع وأشكال مختلفة ومتنوعة وتنفيذها

 هو تطبيق ناشئ للحواسيب  لتصميم وطباعة وثائق عالية الجودة بشكل كامل )) فها الدكتور شوقي سامل كامييل: وعر 

دون إرسال أي معلومات أو أعامل طباعية إىل الخارج، أو عند االنتهاء من إعداد الصورة األصلية للوثائق  يف املكتب ذاته

 461((فيمكن عندئذ إرسالها إىل رشكة طباعية إلنتاج كميات منها

هو أحد تطورات نظم أجهزة معالجة النصوص التي تحولت من شكل آيل لتنفيذ الحروف إىل شكل إخراجي متميز ))

 .462 ((ام مختلفة من حروف الطبع مع مستوى إخراج قد يصعب حتى عىل املحرتف القيام به مبستوى الحاسب نفسهبأحج

                                                           

 .202م(ص 5992)أيلول  2، ع 20: أيمن السامرائي وعامر قنديلجي "النشر المكتبي اإللكتروني" رسالة المكتبة، م 5

 http://informatics.gov.sa/section.php?id=2 جلة لمعلوماتية, العدد الثاني متاح فيجبريل بن حسن العريشي, النشر اإللكتروني, م:  460

. 3059شوقي سالم، صناعة المعلومات: دراسة لمظاهر تقنية المعلومات المتطورة وآثارها على المنطقة، دار الفكر العربي، لبنان،  : : 461

 532ص

 .532: شوقي سالم، المصدر نفسه، ص 462
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ورد يف املعجم املوسوعي ملصطلحات املكتبات واملعلومات املقصود بالنرش اإللكرتوين مرحلة يستطيع فيها كاتب   

( ثم يقوم ببثه إىل محرر املجلة اإللكرتونية، Word-Processing املقال أن يسجل مقاله عىل إحدى وسائل تجهيز الكلامت )

الذي يقوم بالتايل بجعله متاحاُ يف تلك الصورة اإللكرتونية للمشرتكني يف مجلته ، وهذه املقالة ال تنرش وإمنا ميكن عمل 

 صور منها مطبوعة إذا طلب أحد املشرتكني ذلك .

 عريفاً للنرش يأيت يف أحد ثالثة أشكال:ويف هذا السياق أورد  الدكتور حسن أبو خرضة ت

 استخدام الحاسب اآليل لتسهيل إنتاج املواد التقليدية .    .0

 استخدام الحاسب اآليل ونظم االتصاالت لتوزيع املعلومات إلكرتونياً عن بعد .    .8

 استخدام وسائط تخزين إلكرتونية .    .7

ه العام ملفهوم النرش اإللكرتوين ويزيد هذا التعريف بإدخاله استخدام ومعظم ما جاء يف هذا التعريف يتفق مع االتجا

( وتوزيعا عىل املستفيدين CDالحاسب اآليل. ولذلك فإن إصدار الدوريات والكتب وغريها عرب شبكة اإلنرتنت أو عىل قرص )

استخدام أجهزة وأنظمة  ))( بأنه:EP ومن هنا ميكننا تعريف النرش اإللكرتوين )  .ميثل شكال من أشكال النرش اإللكرتوين

 ((.تعمل بالكومبيوتر يف االبتكار واإلبداع والصف وإعداد الصفحات وإنتاج صفحات منوذجية وإخراجها كاملة ومنتهية

 املطلب الثاين: مراحل تطور النرش االلكرتوين.

رتوين،  أشكال مفهوم النرش االلك  ونتناول بالتفصل: مراحل تطور تقنية املعلومات، و مراحل تطور النرش اإللكرتوين،

عىل املكتبات، و  تأثري النرش اإللكرتوين  النرش اإللكرتوين، مزايا النرش اإللكرتوين وخصائصه، أهداف النرش اإللكرتوين،

 نية املعلوماتتق  ونتناول مراحل التطور مفهوم حقوق النرش وامللكية الفكرية، املهددات التي تهدد النرش االلكرتوين.

 الرتباطها القوي مع تطور النرش االلكرتوين كامييل:

 الفرع األول: مراحل تطور تقنية املعلومات.

 لقد مر التطور يف مجال تقنية املعلومات بثالث مراحل متداخلة ميكن إيجازها فيام 

 مات  الورقية.املعلو  : وهي مرحلة الطباعة التقليدية الورقية لنرش الكتب والدوريات وغريها من مصادراملرحلة األوىل

: ويف هذه املرحلة كانت بدايات النرش االلكرتوين حيث ظهرت مرشوعات تحويل مصادر املعلومات من املرحلة الثانية

شكلها التقليدي اىل الشكل اإللكرتوين . ولقد ساهمت تقنية األقراص الضوئية يف دعم هذا التوجه حيث تسابقت العديد 

 مضامر النرش اإللكرتوين الذي القى رواجا واستحسانا من قبل املؤسسات الثقافية والباحثني عىل من دور النرش العاملية يف

حد سواء، ومن أهم تلك األعامل العلمية التي تم تحويلها من الشكل الورقي اىل اآليل عىل سبيل املثال : املوسوعة 

(  Books In Print) (، الكتب املطبوعة املتاحةOxford EnglishDictionary) ( قاموس أكسفوردBritannica) الربيطانية

، كتاب حقائق Sciences(، و) Encyclopedia of Library and Informationموسوعة علوم املكتبات واملعلومات )

 .( World Factbook) العامل
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ال ورقيا . ويف لومات أصبدأ يف هذه املرحلة نرش املعلومات إلكرتونيا فقط دون أن يكون ملصدر املعاملرحلة الثالثة:

 الغالب ، فان ما نجده متاحا عىل شبكة االنرتنت خري شاهد عىل هذه املرحلة.

 نرش تقليدي ==== نرش تقليدي والكرتوين متوازي ==== نرش الكرتوين.

 يف ظل هذه الظروف أصبح من الصعب عىل أمناء املكتبات توفري جميع ما يحتاجه املستفيدون من مصادر معلومات 

يف الشكل املطبوع، عالوة عىل ميل كثري من الباحثني والقراء الشباب اىل مصادر املعلومات اإللكرتونية حتى مع توفر نسخا 

مطبوعة منها أكرث شموال ، ملا لها من إمكانات بحث متطورة وجاذبية تتفوق بها عىل املصادر التقليدية . فقد نرشت املجلة 

( زائر أسبوعي ملوقع املجلة عىل االنرتنت نادرا ما يشاهدون النسخة 81.111من ) %41وايل ( أن حBMJ الطبية الربيطانية )

 الورقية أو أنهم ال يشاهدونها عىل االطالق.

 الفرع الثاين: مراحل تطور النرش اإللكرتوين. 

ومات امليكانيكية  ت املعلاستخدام الحاسوب إلصدار املنشورات التقليدية املطبوعة عىل الورق، وإن االال  املرحلة األوىل:

تستخدم لتوليد الناتج الورقي، وميكن أيضاً أن تستخدم ألهداف أخرى، وميكننا أن ندع هذه املرحلة كمرحلة األسلوب 

 املزدوج ألن املنظورات املطبوعة عىل الورق تتعايش مع نظرياتها اإللكرتونية جنباً إىل جنب .

ت جديدة بصورة تامة وهذه موجودة بشكل إلكرتوين فقط... ومن أوضح األمثلة :  وهي ظهور مطبوعااملرحلة الثانية   

عىل هذه مراصد املعلومات واآلالت املختلفة، وهذه ميكن الوصول إليها عن طريق الخط املبارش فقط لعدم وجود نظري لها 

 مطبوع عىل ورق.

 بوعات التقليدية عىل الورق. وأن هذه املرحلة مل:  لهذا التطور هي حلول اإللكرتونيات محل املط املرحلة الثالثة   

يصل إليها اإلنسان ولكن بكل تأكيد فهو عىل عتبة هذه املرحلة، وبكل تأكيد فإن مرحلة اإلحالل سوف تؤثر عىل أمناط 

كلفة عديدة من املنشورات التقليدية بالنمط نفسه الذي تحرك خالل مرحلة األسلوب املزدوج، وأن املنشورات الضخمة وامل

مالياً وغريها من املنشورات التي تتطلب التحديث باستمرار يجب أن تكون أول من تتنّحى لتحل محلها املطبوعات 

اإللكرتونية. يف حني أن األمناط األخرى من املنشورات التقليدية ومن بينها الدوريات العلمية فإنها ستتأثر بهذا التحول 

 مستقبالً.

املصغرات، وخالل أعوام الستينيات والسبعينيات رصفت األموال بكل سخاء لتطوير تقنيات مرحلة  املرحلة الرابعة:  

لهدف  0822املصغرات يف مجال النرش، وأن أكرب دعم لهذه البحوث كان من مجلس مصادر املكتبات الذي تم تأسيسه عام 

حوث بخصوص الطرق الجديدة املساعدة يف حل مشاكل املكتبات عامة، ومكتبات البحوث خاصة، فأخذ يقوم بالب

واإلجراءات الحديثة يف هذا الصدد، ونرش نتائج البحوث، واالتصال ببقية املعاهد العلمية إلجراء البحوث املامثلة باإلضافة 

 إىل القيام بدور القيادة يف هذا املضامر ليك ينسق الجهود ملزيد من التعاون بينهام:

 .املطلب الثالث: أشكال النرش اإللكرتوين

توالت التطورات يف مجال تقنية املعلومات وتعددت الوسائل والطرق والوسائط املستخدمة يف تخزين املعلومات 

واسرتجاعها وتبادلها عرب شبكات الحاسب املحلية واإلقليمية والدولية ، وكان من أهم نتائج تلك التطورات هذا النمو املضطرد 

م أن عدد 8109 -م 8118ثال كشفت إحدى الدراسات التي أجريت بني عامي يف مجال النرش اإللكرتوين ، فعىل سبيل امل
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يف العام ، وأن عدد قواعد املعلومات املخزنة عىل أقراص مدمجة  %89قواعد املعلومات املتاحة باالتصال املبارش يزداد بنسبة 

يف العام ، وهو األمر الذي  %02 - 08ة عن يف العام ، بينام ال تتجاوز نسبة النمو يف املطبوعات التقليدي %011ينمو بنسبة 

 .463دعت اليه بعض املربرات التي من أهمها ما ييل

 الفرع األول: إيجابيات النرش اإللكرتوين.

ان اللجوء اىل مصادر املعلومات املخزنة قد يشكل حال مثاليا للقضاء عىل مشكلة ضيق املكان املخصص ملصادر 

 نها املكتبات نظرا لصغر حجم الوسائط املخزنة وعظم ما تحتويه من معلومات .املعلومات التقليدية التي تعاين م

كام تتيح مصادر املعلومات املحسبة الفرصة الستخدامها من قبل عدد كبري من الباحثني أينام كانوا دومنا اعتبار لحدود 

 أي مكان اد النسخ ، فهي تحت الطلب يفاملكان أو الزمان . إضافة إىل سهولة التوزيع ورسعته عالوة عىل انتفاء مشكلة نف

وزمان ، فنسخة واحدة من الكتاب كافية للوصول اىل ماليني القراء يف أنحاء العامل ويف الوقت ذاته،  كذلك السهولة 

واملرونة يف تحديث البيانات وإصدار الطبعات الجديدة عىل فرتات مناسبة وحيث  تعتمد مصادر املعلومات املحسبة عىل نظم 

ية متطورة يف التكشيف واسرتجاع املعلومات متكن الباحث من إجراء عمليات الربط بني الواصفات وتقييدها أو توسيع آل

 دائرة البحث وتضييقها مبا يحقق نتائج مرضية ،  وهذا مال ميكن تحقيقه باستخدام املصادر التقليدية.

 د النظم اآللية يف تخزين ومعالجة املعلومات، فمثالكام ميكن إجراء عدد من العمليات كنتيجة لعملية واحدة باعتام

بعد تخزين السجالت الببليوجرافية الخاصة مبصادر املعلومات املتوفرة يف مكتبة ما ميكن استخراج قامئة ببليوجرافية وقامئة 

إللكرتوين للكتب ابأسامء املؤلفني وكشاف للعناوين وكذلك للنارشين وقامئة برؤوس املوضوعات ، ومع قلة تكاليف النرش 

وغريها من مصادر املعلومات كام يتم يف املكتبات توفري املبالغ التي ترصف يف إجراءات التزويد والطلب والشحن والتجليد 

والرتميم وكذلك تكاليف اشرتاكات الدوريات واختصار الجهود التي تبذل يف متابعتها ، حيث ميكن دمج االشرتاك يف عدد 

ملة النص عىل أقراص مدمجة . وتشكل الدوريات املطبوعة عىل وجه الخصوص إحدى املشكالت كبري من الدوريات كا

املالية املزمنة ألمناء املكتبات ، إذ أن تكاليف االشرتاك فيها يف ازدياد ملموس ، كام أن معدل ما يصدر منها يف منو مستمر 

إىل الغاء  ببعض املكتبات البحثية يف الواليات املتحدةيقابله تقليص يف بنود الرصف عليها عاما بعد عام ، ذلك ما دفع 

 . 8108اىل  8118مليون دوالر ما بني عام  80االشرتاك يف دوريات تصل قيمتها إىل 

 الفرع الثاين: أهم صور النرش اإللكرتوين.

 إذا كان أساس تقنية النرش اإللكرتوين متنوعاً لذلك فإن النرش اإللكرتوين يأخذ صوراً منها:

 ب( ث خدمات غري تفاعليةnon-interactive.مثل التيليتكست ) 

 ( خدمات تفاعليةInteractive services.مثل الفيديوتكست، والبحث املبارش ) 

 .منتجات منفصلة مثل أسطوانات الفيديو، أرشطة الفيديو، الربمجيات 

 464غري ذلك مثل الصحف اإللكرتونية، املنتجات املهجنة. 

 امذج للنرش االلكرتوين: من بينها عىل سبييل املثال ال الحرص:وهناك العديـد من الن

                                                           

 ذو الحجة .  – 3ع  2، دور اإلنترنت والنشر االلكتروني، مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية، م بشار عباس:  463

464  :Gurnsey, John – The Information Professions in the Electronic Age. London, Clive Bingley, 1985. P 3 . 
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 ( النرش من طريق األقراصCD-ROM.) 

 " النرش عىل الخط املبارش مثل مرشوع مركز أوهايو GCLC." 

 " النرش من طريـق شبكة االنرتنت مثـل مرشوع تيوليب TULIP" مشـروع رد سيج ، " Sage Red ، " 

 لطبـع االلكرتوين ...الـخ ." لPrimus نظـام برميوس "

من خالل تبني مكتبة  0884وقد كانت بداية ظهور املبادرات واملشاريع للمكتبة الرقمية يف الواليات املتحدة      

،  465الكونجرس وعدد من الهيئات العاملـة يف مجـال الحواسيب دراسـة جـدوى تنفيـذ هـذا املرشوع عىل أرض الواقـع

صفحة من مطبوعات الجمعية عىل  482111وعات الجمعية الكيميائية األمريكية الذي يتيح حواىل إضافـة إىل مرشوع مطب

مليون مجلد من مقتنياتها عىل الشبكة، وكنتيجة طبيعية  09شبكة اإلنرتنت ومبادرة املكتبة الربيطانية التى تتيح ما يقارب من 

ذ إنها وريات اإللكرتونية بصورة كبرية عىل شبكة اإلنرتنت، إ ملا يف النرش اإللكرتوين من مميزات فقد تزايدت إتاحة الد

دورية وتعتزم إحدى دور النرش الكبرية يف  011حوايل  0880بعد أن كانت  0882دورية خالل عام  211وصلت إىل أكرث من 

 . 466دورية 0011 " إتاحة جميع دورياتها عىل شبكة اإلنرتنت البالغ عددهاElsevier أوروبا عىل وجه التحديد هولندا "

ومام سبق ميكن القول بان هناك تداخل مواضيع املكتبة اإللكرتونية والنرش اإللكرتوين عىل وجه التحديد عىل شبكة 

اإلنرتنت، إذ إن النرش اإللكرتوين عىل شبكة اإلنرتنت يعد محصلة طبيعية أدت إىل إيجاد نصوص إلكرتونية عىل شبكة 

نشأة فكرة املكتبات الرقمية اإلفرتاضية عىل الشبكة حيث تقدم خدمات معلوماتية مثل اإلنرتنت، األمر الذي ساعد عىل 

نصوص كاملة لكل ما يستجد من تقارير االجتامعات الرسمية وأبحاث ودراسات املؤمترات والندوات العلمية بأشكالها 

وإمكانية االتصال  طبيعة يف عملية البحثاملختلفة، إضافة لالسرتجاع الذيك للوثائق بصورها املختلفة واستخدام اللغات ال

 مبختلف أنحاء العامل.

 املبحث الثاين: خصائص النرش اإللكرتوين  وأهدافه ومتطلباته يف إطار حامية حقوق امللكية الفكرية

 أدوار حيث يؤثر املشاركون يف عملية النرش اإللكرتوين عىل  التفاعلية   لعل من أبرز خصائص  النرش اإللكرتوين  

اآلخرين وأفكارهم ويتبادلون معهم املعلومات، وهو ما يطلق عليه املامرسة االتصالية واملعلوماتية املتبادلة أو التفاعلية. فمن 

خالل منصات النرش اإللكرتوين سيظهر نوع جديد من منتديات االتصال والحوار الثقايف املتكامل واملتفاعل عن بعد، مام 

 وسائل االتصال تفاعال إيجابياً.سيجعل املتلقي متفاعالً مع 

 املطلب األول:  األول: خصائص النرش اإللكرتوين وأهدافه.

 الفرع األول: خصائص النرش اإللكرتوين.

 يتميز النرش اإللكرتوين بجملة من الخصائص متيزه عن باقي أنواع النرش األخرى وهي:   

 ه النرش اإللكرتوين إىل فرد أو مجموعة معينة من األفراد.:حيث ميكن توجي (Demassification )الالجامهريية    : 10

                                                           

.ـ القاهرة: دار  3نحو استراتيجية عربية لمستقبل مجتمع المعلومات.ـ طأبو بكر محمود الهوش.التقنية الحديثة في المعلومات والمكتبات: :  465

 29. ص 3052الفجر للنشر والتوزيع، 

ص .5992محمد أديب رياض غنيمي. شبكات المعلومات: الحاضر والمستقبل.ـ )سلسلة كراسات مستقبلية(.ـ القاهرة: المكتبة األكاديمية ، :  466

599. 
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( :حيث ميكن عن طريق النرش اإللكرتوين القيام بالنشاط االتصايل يف الوقت Asynchronizationالالتزامنية )   ا: 18

 املناسب للفرد دون ارتباط باألفراد اآلخرين أو الجامعات األخرى.

تعني إمكان نقل املعلومات عن طريق النرش اإللكرتوين من مكان آلخر بكل يرس  (: التيMobilityالحركية )    : 17

 وسهولة.

(: أي القدرة عىل نقل املعلومات عن طريق النرش اإللكرتوين لها من وسيط Convertibilityالقابلية للتحويل ) :14

 آلخر.

 كل طبقة من طبقات املجتمع.(: مبعنى االنتشار حول العامل وداخل Ubiquity الشيوع واالنتشار ) :12

( :عىل أساس أن البيئة األساسية الجديدة للنرش اإللكرتوين ووسائل االتصال Globalization العاملية أو الكونية ) ا:12

 واملعلومات أصبحت بيئًة عاملية.

ية يف نرش ملركزالقضاء عىل مركزية وسائل اإلعالم واالتصال، إذ ستعمل األقامر الصناعية عىل القضاء عىل ا :19

املعلومات والبيانات، ولن يرتبط الناس بوسائل اإلعالم من خالل املسافات الجغرافية فقط، وإمنا سريتبطون معا من خالل 

 اهتامماتهم املشرتكة.

: زوال الفروق التقليدية بني وسائل نرش املعلومات املتمثلة يف الصحف والكتب واملجالت، حيث أصبح مضمون أي 18

منها عن طريق النرش اإللكرتوين متاحاً ومشاعاً يف جميع الوسائل األخرى وبأشكال وأساليب عرض وتقديم مختلفة وسيلة 

 ومتطورة.

: أصبح النرش اإللكرتوين واإلنرتنت مبنزلة مكان يعج بالناس واألفكار تستطيع زيارته والتجول يف جنباته، مام أتاح 01

والذي يزيل حواجز املكان واملسافة وقيود الزمان  (Cyber Space)اقع االفرتايض إيجاد ما اصطلح عىل تسميته بعامل الو 

بني مستخدميه، حيث يستطيعون التواصل فيام بينهم بصورة تكاد تكون طبيعية، بغض النظر عن املسافات والتوقيتات التي 

 تفصل بعضهم عن بعض.

إىل توجيه  رتوين يتيح الفرصة أمام الباحثني والجامعيني: عىل املستوى العلمي والبحثي والجامعي فإن النرش اإللك00

 –الجزء األكرب من جهودهم إىل عمليات التحليل والتفسري واالستنتاج والتنبؤ والكشف عن الظاهرات واملتغريات الجديدة 

ن جهد الباحثني م وذلك بديل عام كان يحدث قبل ذلك من ضياع نسبة كبرية –وهو ما ميثل العمود الفقري للعملية البحثية 

يف الحصول عىل املعلومات، وهو ما سوف يؤدي إىل تطوير املعرفة وتحديثها يف املجاالت البحثية املختلفة، وازدهار االبتكار 

 والبحث العلمي.

أن النرش اإللكرتوين يضمن للجامعات ومراكز األبحاث الجودة العالية للمخرجات املطبوعة التي أصبحت بتطور    : 08

 مجيات والطابعات، تضاهي كفاءة منتجات املطابع املحرتفة وجودتها، بشكل يصعب التفريق بينهام أحياناً.الرب 

ضامن االقتصاد امللموس يف الوقت والجهد واملال. فاملراحل املعروفة يف إعداد النسخ للطباعة كالتنضيد  :07

لطباعة تي تستهلكها هذه املرحلة قبل أن تصل النسخة إىل آلة اواإلجراءات واملتطلبات البرشية واملالية واألجهزة واملعدات ال

هي العامل املؤثر واملبارش يف ارتفاع كلفة الطباعة يف املطابع، والتأخري واألجور املرتفعة لأليدي العاملة الفنية. النرش 

 التقليدية. اإللكرتوين اخترص هذه العمليات كلها وأصبحت الكلفة الحالية تقدر بـُعرْش كلفة الطباعة
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 467: الرسعة العالية يف اإلنجاز مع ضامن الجودة والكفاءة العالية وبأقل جهد04

كام يتميز النرش اإللكرتوين عن النرش التقليدي بخصائص وصفات أوردها الدكتور عامد عبد الوهاب الصباغ يف  

 اآليت:

 إمكانية إنتاج وتوزيع املواد اإللكرتونية بشكل رسيع .     .0

 إمكانية إجراء التعديالت بشكل فوري.     .8

 ال يوجد حاجة للوسطاء والتوزيع التقليدي .     .7

 مساهمة عدد من املؤلفني أو الكتاب يف إنتاج املادة اإللكرتونية بشكل تعاوين .     .4

 ميكن توزيع املادة اإللكرتونية لكل أرجاء األرض دون الحاجة ألجور التوزيع.     .2

 468ن للمستفيد رشاء املقالة أو الدراسة الواحدة فقط ، بعكس الدوريات التقليدية التي يتم رشاء الدورية كاملة.ميك     .2

العرض للمميزات وصفات وخصائص النرش اإللكرتوين نوضح الفروق بني عملية النرش التقليدي  وبعد هذا 

 واإللكرتوين:  

 469الفرع  الثاين:  أهداف النرش اإللكرتوين.

                                                           

اإلنترنت في الدعوة إلى الله، ورقة عمل مقدمة لندوة الكتاباإللكتروني المصاحب لمعرض الكتاب اإللكتروني  سليمان الميمان: استثمار:  467

 .533. ص.هـ5330/  53/  20-35 -المنعقد في مركز الملك فيصل للبحوثوالدراسات اإلسالمية  -

 .59، ص 3052، دار الكنائز، األردن، 09مجة، عددعماد عبد الوهاب الصباغ، النشر بين التقنية واألصالة، مجلة روافد البر:  468

 تأثير النشر اإللكتروني علي المكتبات.:  469

حو نأن التوجه نحو استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية من قبل المكتبات إلى جانب ما لديها من مصادر تقليدية او التحول التدريجي عنها 

 نها :البديل الجديد له فوائد جمة للمكتبة نذكر م

أن التعامل مع مصادر المعلومات اإللكترونية سيؤمن االستفادة من جهة عريضة جدا من المعلومات في موضوع متخصص او اكثر . وهذا   -5

( لالستفادة من قواعد وبنوك معلومات وبشكل تفاعل حيث وفرت شبكات Onlineيتحقق بشكل أساس عن طريق البحث اآللي المباشر )

 الربط و االتصال مع أنظمة متعددة . االتصاالت قدرات

 االقتصاد في النفقات و التكاليف كآالتي :   -

االقتصاد في نفقات االشتراك بالدوريات بشكلها الورقي وشراء الكتب وبكميات ال تتناسب مع احتياجات المستفيدين ولكنها تشكل عبئا   -

ة المصادر اإللكترونيةفيكون الدفع و النفقات للخدمة و المعلومات المطلوبة فقط و التي كبيرا أيضا ال يتناسب والطلب عليها . آما في حال  ماليا

 تلبي حاجة المستفيد تماما .

أخرى كاالشتراك في خدمات المعلومات اإللكترونية الجديدة او     أعاله لمجاالت  3/3  توفير المبالغ التي كانت تصرف كما هو مذكور -

 المستفيدين بشكل افضل .  ( الغناء المجموعة و تلبية احتياجاتCD-ROM)  قواعد جاهزة على  اقتناء

ة فالتوفير في الكثير من المبالغ التي كانت تصرف في إجراءات التزويد وطلب المطبوعات و أجور الشحن والنقل ونفقات اإلجراءات الفنية وكل -

 تجليد المطبوعات وفقدان المطبوعات وغيرها . 
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كانت أهداف النرش اإللكرتوين تنحرص يف هدف واحد هو قدرة الشبكات عىل نقل امللفات النصية لخدمة األغراض  

أت أهداف النرش اإللكرتوين تتعدى إىل املؤسسات األكادميية والجمعيات العلمية وغريها مبا يف ذلك العسكرية . حتى بد

 -األفراد وأصبحت أهدافه ترتكز يف النهاية فيام ييل:

 ترسيع عمليات البحث العلمي يف ظل السباق التكنولوجي.     .0

 توفري النرش التجاري األكادميي .     .8

 ج الفكري لبعض الدول عىل شكل أوعية إلكرتونية .وضع اإلنتا      .7

 تعميق فرص التجارة اإللكرتونية .     .4

 املطلب الثاين:  :متطلبات وجود النرش اإللكرتوين يف إطار احرتام حق امللكية الفكرية.

وضحلة يف  الدولال يزال العامل العريب مبتدأً يف مجال النرش اإللكرتوين، إال أننا نشاهد تحركات جيدة يف بعض 

إن إمكانيات النجاح متوفرة، والكمون املوجود يف العامل العريب واعد، واملسألة الجوهرية يف نجاحنا يف هذا   بعضها اآلخر.

  االتجاه هو وجود الرؤية االسرتاتيجية الشاملة لتحقيق أهداف محددة يف هذا املجال.

جب أن تضم هذه الرؤية الشاملة معالجة املوضوع من كل جوانبه، ي الفرع األول: :متطلبات وجود النرش اإللكرتوين: 

 فمتطلبات وجود األعامل اإللكرتونية يف العامل العريب هي يف املجاالت التالية:

 النرش التقليــدي النرش اإللكرتوين

. إمكانية تجميع الوثيقة بأشكال متعددة صوتية، نصيه، 0

 وصورية.

. وهذا ما يصعب عمله يف الوثائق التقليدية ويطول 0

 .ستحيل يف الشكل الصويتعمله وهو م

.إمكانية اإلنتاج الرسيع والعايل لكم كبري من الوثائق 8

 اإللكرتونية.

. وعىل العكس يف الوثائق التقليدية، حيث تحتاج 8

 إىل وقت طويل.

. تضل الوثيقة األصلية عىل جودتها ومن املمكن أن تضيف 7

  تحسني وتعديل عليها

ألن هذا سوف  . عدم القدرة عىل اإلضافة والحذف7

 يشوه مظهرها.

.إمكانية التعديل والتجديد وإعادة استخدام البيانات ، قد يطرح 4

 مشكلة يف درجة الثقة والضبط .

. عدم القدرة عىل استخدام البيانات والتعديل فيها 4

،يعطى الوثيقة ثقة تامة وضبط ، حيث تضمن سالمتها 

 من العبث .

. صعوبة نرش الوثيقة بسبب اإلجراءات الطويلة التي 2 كانقة بشكل رسيع ويف أي م. إمكانية التوزيع الرسيع للوثي2

 متر بها، وهذا قد يكون ميزة وعيب.

.صعوبة تحديد وتطبيق الحقوق الفكرية وتطبيق القوانني 2

 اإليداعية

. وهنا عىل العكس حيث تضمن الحقوق كامل من 2

 ناحية اإليداع وضامن حقوق املؤلف .
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  البنية التحتية الالزمة )اتصاالت، حواسيب، معلومات، نظم، توزيع...(    (0

البنية التحتية و   بنية تحتية أساسية الزمة لهذه األعامل. ميكن لألعامل اإللكرتونية االنتشار يف مجتمع دون وجود

 الالزمة تتألف من مركبات مثل:

 وجود الحواسيب الشخصية يف املؤسسات واملنازل والتي عن طريقها يتم إجراء األعامل اإللكرتونية 

 انتشار شبكات االتصاالت بأنواعها 

 . واقع وجود الحواسيب عىل اإلنرتنت 

 آمنة واقع وجود مخدمات Secure Serversعىل اإلنرتنت 

  األطر البرشية من حيث التكوين ومن حيث التدريب.    (8

 البحث والتطوير والدراسات الالزمة لتوطني هذا االقتصاد.    (7

 الترشيعات الرضورية إليجاد البيئة التنظيمية لتسهيل انتشار األعامل اإللكرتونية.    (4

 وطنية مبنية عىل رؤية واسرتاتيجية. دعم حكومي وفق مبادرة    (2

 الفرع  الثاين : حقوق امللكية الفكرية للنارش اإللكرتوين.

تتميز األوعية اإللكرتونية بالعديد من املميزات والخصائص منها : سهولة نسخ هذه األوعية وتداولها يف أشكال قابلة 

صل متاماً، وأحياناً تكون ذات جودة عالية، وكذلك سهولة مترير للقراءة آلياً، وعادة ما تكون هذه النسخ الجديدة مطابقة لأل 

األوعية اإللكرتونية وسط املاليني من املستفيدين منها وماليني من األفراد املتوقع استفادتهم منها مستقبالً، وقد يكون 

 نسخ وتحويل األوعية اإللكرتونية مقابل قيمة مالية منخفضة أو بدون مقابل يف بعض األحيان.

ومن املعروف ان كل األوعية املتواجدة عىل شكل قابل للقراءة اآللية، والتي تشمل الصور الرقمية والربيد اإللكرتوين، 

واملواد املحملة من مواقع اإلنرتنت أو مخدم الويب، الدوريات اإللكرتونية باإلضافة إىل كافة املواد املتواجدة عىل شبكة 

 كلها تحتاج إىل حقوق خاصة بالنرش بغرض الحفاظ عىل الحقوق واألدبية للمؤلفنياإلنرتنت وتكون يف شكل افرتايض ف

 ويف البداية تعريف الحق لغًة واصطالحا:

 أوال: مفهوم الحق :

إن املعنى العام لكلمة الحق تعني: الثبوت والوجوب، ومل يبتعد علامء الفقه عن هذا املعنى اللغوي كثرياً، ومن   لغًة: -10

 :هذه املعاين

الثبوت والوجوب: ويف هذا املعنى تفيد ثبوت الحكم ووجوبه كقوله تعاىل:"لقد حق القول عىل أكرثهم فهم ال  -

 . 470يؤمنون"

األمر الثابت: أي األمر املوجود كقوله تعاىل: "ونادى أصحاُب الجنَّة أصحاَب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً،  -

 .471وا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله عىل الظاملني"فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً قال

                                                           

 .02اآلية : سورة يس من  470

 .33: سورة األعراف من اآلية  471
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 .472الحق ضد الباطل: كقوله تعاىل:" وال تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون"  -

الحق عبارة عن فائدة مادية أو أدبية يحافظ عليها القانون بوساطة منح صاحبها قوة يعمل بها األعامل الالزمة للتمتع 

 473ئدة" بهذه الفا

 .474عرف الدكتور السنهوري الحق: بأنه مصلحة ذات قيمة عالية يحميها القانوناصطالحا:  18

كرية للمؤلف ومن جانب اخر تكفل امللكية الف فامللكية الفكرية هي حق يكفله القانون ملؤلف أحد املنتجات اإلبداعية 

حصل يف تستخدم. فعندما نحمي امللكية الفكرية يوالفنان الحق يف تحديد أوجه الترصف يف أعاملهم فيحددون متي وك

املؤلفني واملربمجني واملبدعون بشكل عام عيل حقوقهم وأرباحهم وهو حقهم املرشوع بعد ما بذلوه من جهد ومال ووقت. 

ؤلف ملولذا تشجع حامية امللكية الفكرية املؤلفني واملربمجون عيل إنتاج املزيد من األعامل. وبدون الحامية لن يخاطر ا

  475بإنتاج أعامل جديدة وسينتهي عرص املعلومات و الفنون التي نعرفه رأي الدين يف موضوع حقوق امللكية الفكرية

امللكيّة الفكريّة حّق مقرر ألصحابه ، و منها حقوق التأليف و النرش فإذا ُحفظت هذه الحقوق ملؤلّف الكتاب أو طابعه أو 

جب متكينه من حّقه و عدم التعّدي عليه ، و ذلك ألّن املؤلّف سابٌق إىل مباٍح فهو نارشه أو غريهم مبوجب عقٍد صحيح ، و 

أحّق به ، و له أن ينزل عن حّقه بِعوض أو بغري عوض إىل من يشاء و عليه فإّن أيَّ كتاب منصوٍص عىل حفظ حقوقه لشخٍص 

صورة التي يجيزها صاحب حّق الترصّف فيه ، و أو جهٍة ما ، ال يجوز إعادة طبعه أو تصويره أو نسخه أو نرشه عىل غري ال

كذلك الحال إن ُحفظت حقوق النرش ُعرفاً و إن مل يكن ذلك مكتوباً ، ملا رواه البخاري معلّقاً و أبو داود و الرتمذي عن أيب 

وِطِهْم » هريرة ريض الله عنه قال : قَاَل النَِّبيُّ صىل الله عليه وسلم  قول : ) ، و ألّن القاعدة الفقهيّة ت «الُْمْسلُِموَن ِعنَْد رُشُ

 املرشوط ُعرفاً كاملرشوط رشطا(.

 ثانيا: مدى اإلعرتاف بالحق .

نتيجة ملا سبق اتفقت الدول األعضاء يف اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا التابعة لألمم املتحدة ومكتب 

 476اليونسكو للدول العربية يف القاهرة عىل ما ييل

ف بحقوق امللكية الفكرية وتطبيقها ومبدأ حرية تدفق املعلومات جزءاً ال يتجزأ من حقوق اإلنسان األساسية. االعرتا

ومن األهمية مبكان أن نكتشف الطريقة الكفيلة بتحويل مجتمع املعلومات إىل أداة لخدمة احتياجات البلدان النامية بطريقة 

ات ىل نقطة تحّول تتاح عندها الفرصة للبلدان لتسخري تكنولوجيا املعلوممبارشة. وتهدف الرؤية اإلقليمية إىل الوصول إ

                                                           

 .33سورة البقرةاآلية :  472

ية مأحمد محمد العنزاوي, الوثيقة العربية و دورها في خدمة المجتمع حقوق الملكية الفكرية وطرق حمايتها بين الفقه والقانون, الندوة العل:  473

 .253م المحور الثاني، ص 3005األولى حول الوثيقة العربية , دمشق ,

 .253المرجع السابق،ص :  474

475  :http://parde.jeeran.com/law.page.htm 

-6 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات )بيروت،  القمـة العالميـة لمجتمـع المعلومـات تقرير المؤتمر اإلقليمي لمنطقة غربي آسيا:  476

 .529، ص 2003 فبراير4

http://parde.jeeran.com/law.page.htm
http://parde.jeeran.com/law.page.htm
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واالتصاالت من أجل تشكيل مستقبلها دون املخاطرة بضياع هويتها الثقافية. وينبغي أن يساعدها هذا اإلعالن أيضاً يف 

 تحويل أخطار وتحديات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والعوملة إىل فرص للتنمية.

حامية الحقوق األدبية  تكوين لجنة  لإلتحاد العريب للنرش اإللكرتوين  اشتمل البيان الختامي للمؤمتر التاسييس ولقد

 وامللكية الفكرية، لذا فقد وجب التنويه عن اهم التوصيات كام اشار اليها العنزاوي والتى من اهمها ما ييل:

 باألسانيد، وفق الضوابط املرسومة يف علم مصطلح الحديث . وجوب التزام األمانة العلمية ، و ذلك بتوثيق األخبار

 . تخريج النصوص بنسبتها إىل أصحابها ، وعزوها إىل املصادر التي استقيت منها بدقة و أمانة .8

 . تحريم قرصنة الكتب و املؤلفات، بأي شكل كانت، و كشف من مارس رسقة عمل غريه و انتحاله لنفسه.7

مى اليوم ) اإليداع ( والذي عرف لوناً منه اليونان، وعرفه املسلمون، فقد كان كبار العلامء يف . التخليد، أو ما يس4

 هـ.798العرص العبايس يخلدون أعاملهم يف دار العلم يف بغداد التي أنشأها البويهي سابور بن أردشري عام 

 . صنعة االستنساخ التي كانت رائجة ويكتسب بعض الناس بها ملعيشتهم.2

مسألة أخذ األجرة عن التحديث، وقد احتج من قال بصحة ذلك بالقياس عىل أخذ األجرة عىل كتاب الله. فقد صح . 2

 (.2882قوله أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله( )البخاري، رقم الحديث r عن النبي

قبل اآلخرين،  أن ال ينتحل من. إن هذا السبق العلمي أو األديب أو الفني ملك لصاحبه مبعنيني: باملعنى األديب: ب3

وباملعنى املادي: بأن ميلك صاحبه أن يستثمره لنفسه أو يسمح لغريه بأن يستثمره يجعله مباحاً ميلك من شاء أن يستفيد 

 منه.

ويف الختام نقول: هذا ما ميكن تصنيفه من مجامع االستدالل للخالف يف هذه املسألة، والناظر يعرف الراجح من 

أدلة القولني )الفقه والقانون(، وما عىل املرء إال أن يسلك مسلك الورع تحقيقاً لخلوص النية وتجريدها مام  املوازنة بني

 يشوبها من الخالف.

 املطلب الثالث: النرش االلكرتوين.كمهدد للملكية الفكرية. 

 : 477الفرع األول : مهددات صناعية

ملرتبطة العريب عرب اإلنرتنت الكثري من التحديات واملشاكل اتواجه صناعة النرش الرقمي للمحتوى الفكري والثقايف 

 ويف رأيي أن أهم تلك الصعوبات تتمثل يف:

ح يف شكل : فام هو متا  الفجوة الهائلة بني حجم الشكل التقليدي والشكل اإللكرتوين للمعلومات العربية  أوال:

قيقاً ملئات وطات ومؤلفات ومعارف تم إنتاجها جمعاً وتأليفا وتحإلكرتوين ال ميكن مقارنته مبا تختزنه املكتبة العربية من مخط

السنني ونشري هنا إىل أن ما يتاح حاليا يف شكل رقمي القسم األعظم منه هو ما تنتجه وسائل اإلعالم الصحفية والتي 

                                                           

إتاحة المحتوى العربي عبر شبكة اإلنترنت إشكاليات توفير وإتاحة قواعد المعلومات الرقمية ورقة عمل مقدمة   تحديات  محمد محمد عليوة:  477

 .29.ص 3009مبر من: )رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة لنظم المعلومات واالتصاالت (مؤتمر اتحاد الناشرين العرب الرياض، ديس
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ة لتحويل كتب الرتاث مبدأت منذ النصف الثاين من التسعينات يف التواجد عىل شبكة اإلنرتنت باإلضافة إىل جهود غري منظ

 اإلسالمي يف هيئة نصوص وإتاحتها يف املواقع املختلفة.

: التصنيفات العامة لطبيعة للمحتوى هي يف األساس مبنية عىل طبيعة النارش وتختلف مشاكل ثانيا: مشاكل اإلتاحة 

ملصاحبة إلتاحتها يف نات وبعض املشاكل ااإلتاحة باختالف طبيعة النارش، فيام ييل األنواع الرئيسية لقواعد املعلومات والبيا

 شكل رقمي:

: تتمثل قواعد املعلومات املتخصصة يف املحتوى اإلعالمي يف تجميع املواد املحتوى الصحفي واإلعالمي ثالثا:

 تالصحفية بأنواعها )مقاالت، أخبار، تحقيقات، حوارات ...( حيث ترتكز مشاكل اإلتاحة لهذا النوع يف توفري االستثامرا

الالزمة لرقمنة األرشيف الصحفي خاصة مع ضخامة هذا األرشيف باإلضافة إىل متويل عملية الفهرسة والتوثيق لهذا 

األرشيف لصحف أو مجالت ميتد صودورها ألكرث من مائة عام يف بعض األحيان. إن عدم تناسب الدخل املتوقع من إتاحة 

 هذا النوع من املحتوى قد ضاعف من حجم املشكلة.

: املعلومات الرسمية والحكومية من بيانات وإحصائيات ومعلومات رسمية تعترب من املحتوى الرسمي والحكومي  : ابعار 

أهم مصادر الدراسات والبحوث التي يعتمد عليها آالف الباحثني واملتخصصني وتتمثل أهم اإلشكاليات يف هذا النوع من 

صادر والتحفظات الكثرية التي متنع يف كثري من األحيان من إتاحة كافية مل املحتوى يف القوانني املنظمة إلتاحة املعلومات

 معلومات موثقة من الجهات الرسمية.

: الدوريات العلمية املحكّمة أو املتخصصة التي تنرشها الكليات ومراكز البحزث املحتوى األكادميي والعلمي    خامسا:

يليدي خاصة الجانب التموييل وعىل الرغم من مبادرة عدد من الجامعات الجامعية تعاين من مشاكل متعددة يف شكلها التق

نرش أعداد من هذه الدوريات رقمياً من خالل شبكة اإلنرتنت إال أن هذا املجهود ال يقارن بحجم العدد الكيل للدوريات 

منة ث الحاجة مليزانيات للرقدورية( وتتشابه مشاكل اإلتاحة مع املصادر الصحفية من حي 7111املحكمة العربية )يف حدود 

وميزانيات للتوثيق والفهرسة والتكشيف فضالً عن تغطية تكاليف النرش يف حد ذاته خاصًة وأن غالبية هذه املجالت متاحة 

للباحثني بأسعار رمزية. عىل جانب آخر متثل إشكالية إتاحة قاعدة معلومات للرسائل واألطروحات الجامعية مشكلة أخرى 

 يتعلق بالقوانني املنظمة لعملية النرش وامللكية الفكرية والحقوق املوزعة بني الباحث واملرشف والجامعة.خاصة يف ما 

: ميثل هاجس النرش اإللكرتوين عند كثري من النارشين عامل سلبي ومشكلة إصدارات دور النرش الخاصة    سادسا:

مع تجاوز  إىل آفاق أرحب كثرياً من أكرث من زاوية: عدد القراءحقيقة تحتاج لتوعية بأهمية النرش اإللكرتوين سيدفع بالنرش 

 الحدود الجغرافية إقليميا وعامليا، التخلص من نفقات الطباعة التي متثل مشكلة رئسية يف عملية النرش التقليدي.

املشاكل  انات وتتمثلمتثل األدلة أحد األنواع املهمة لقواعد املعلومات والبياإلصدارات املرجعية )األّدلة(:    سابعا:

الرئيسية يف حالة قواعد معلومات األدلة يف عملية التحديث املستمر للبيانات فضالً عن االعتامد شبه الكامل عىل محركات 

 البحث األجنبية لتغطية معظم هذه األدلة.

ة العربية مل تصل العقلي: وهذه من أهم التحديات الحالية حيث  مشاكل االستثامرات وقناعات الجهات املانحة   ثامنا:

يف مجال االستثامر أو األعامل إىل درجة الدخول يف هذا املجال عن قناعة ويف الغالب اقترصت املحاوالت حتى اآلن 
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عىل منح ومعونات ومساعدات من جهات حكومية أو شبه حكومية أو مصادر ال تهدف للربح ومن ثم واجهت املحاوالت التي 

رقمي العريب مشاكل متويل أدت يف معظم الحاالت إىل توقف هذه املحاوالت يف بداياتها ومل متت يف صناعة املحتوى ال

من  8111وعام  0888يتسن لها فرص حقيقية إلثبات جدوى االستثامر يف هذه الصناعة وتجدر اإلشارة إىل أن ما حدث عام 

ان ا عن صناعة املحتوى وإىل حد كبري كضخ بعض االستثامرات يف رشكات عاملة يف مجال اإلنرتنت كان بعيداً متام

منوذج العمل املطروح آنئذ يركز عىل بناء بوابات عربية تجتذب أعداداً كبرية من الزائرين أو الذين يسجلون أنفسهم يف 

 قوائم بريدية وكان هذا املعيار الرئييس يف قياس نجاح النموذج من عدمه.

لحكومات سوف لن تنهض بالصناعة وأن قناعة املستثمرين واملؤسسات إن املبادرات التي تتم هنا أو هناك بواسطة ا

 املالية برضورة وجدوى االستثامر يف صناعة النرش الرقمي هي الداعم الفعيل لهذه الصناعة.

    الفرع الثاين: مهددات قانونية: -

لكية الفكرية عة ومشكلة حقوق امل: هي من التحديات الرئيسية التي تواجه الصنا مشاكل حقوق امللكية الفكرية  أوال: 

قدمية ومعروفة يف عامل النرش التقليدي بأنواعه : املطبوعة والسمعية والبرصية ومام ال شك فيه أن صناعة املحتوى الرقمي 

هي امتداد لصناعة النرش بشكله التقليدي غري أن البعد التقني يف املوضوع سوف يؤدي إىل اإلرساع بإيجاد حلول قد ال 

كاملة ولكنها يف الغالب ستمثل حال مرحليا للمشكلة. يف تصوري أن هناك بعدان ملشاكل حقوق امللكية الفكرية  تكون

 هام:

: وتنصب عىل مفهوم امللكية ونشري هنا إىل أن معظم التعاقدات التي متت قبل ظهور الشكل  ثانيا:  املشاكل القانونية

كن يتناول الشكل اإللكرتوين الجديد ومن ثم وجب عىل املرشع اإلرساع اإللكرتوين لألعامل الفكرية واإلبداعية مل ي

بإيجاد حل للمشكلة ، أضف إىل ذلك ما يتعلق مبفهوم الحقوق املثار حالياً والخاص باملقاالت املنشورة يف الدوريات ) صحف 

ضاء حامية امللكية املتعارف عليها النق أو مجالت ( وكيفية التعامل مع امللكية بني النارش والكاتب فضالً عن الفرتة الزمنية

 الفكرية.

باإلضافة  –: أكاد أجزم بأن أحد املعوقات الرئيسية لسوق النرش يف شكله التقليدي أو اإللكرتوين  ثالثا:  املشاكل املالية

اصة متت بخصوص خهو املشاكل املرتبطة بتوزيع العائد وكيفيته وتوقيته وهناك محاولة  -إىل مشاكل التوزيع واالستثامر 

 ذلك يف رأيي أنها قد تساهم جذريا يف توفري حل لهذه املشكلة.

 خامتة :

يف نهاية هذا البحث ميكننا أن ندرج هذه املقرتحات يف سبيل النهوض مبستوى النرش اإللكرتوين كرافد للتنمية وآلية 

 ختلفة.من آليات املحافظة عىل الحقوق الفكرية للباحثني يف املؤسسات البحثية امل

تشجيع التأليف النوعي للكتب الهامة ذات االرتباط الوثيق بقضايا املجتمعالعريب وتحديات العرص وتقديم الحوافز  أوالً:

 .املادية واألدبية ألهم الكتب التي تصدر سنويا وتنرش الكرتونياً 

عية امليدانية شجيع األعامل الجاماالهتامم بحركة التأليف والبحث التي تسهم يف بلورة وصوغ مرشوع وطني وت ثانياً:

 .  ونرش نتائجها الكرتونيا  .يف هذا املجال
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 .تهيئة املناخ اإلبداعي للشباب يف مجال التأليف بتقديم الدعم املناسب إلصدار العمل اإلبداعي األول ثالثاً:

ن تدفقه وتداوله عوقات التي تحد مأهمية تنسيق الجهود واملبادرات لتشجيع انتشار الكتاب االلكرتوين وإزالة امل رابعاً:

 .عرب شبكة املعلومات

دعم وتنسيق الجهود العربية الرسمية والخاصة واألهلية يف مجال حامية املخطوطات وأهمية إصدار فهرس  خامساً:

 .شامل للمخطوطات العربية ورضورة إصدار ترشيعات تحمي املخطوطات العربية

وتنسيق شتى املؤسسات العربية العاملة يف هذا املجال، وأهمية كفالة حقوق تعزيز موقع الكتاب الرقمي،  سادساً:

املؤلف املادية واملعنوية يف ما ينرش عىل شبكة اإلنرتنت، وإصدار معجم عريب شامل للمصطلحات واملفاهيم يف مجال 

 .املعلوماتية

من الحقوق تاب والدعوة إىل ميثاق أخالق يضدعم الجهود واملبادرات الكفيلة بحامية حقوق امللكية الفكرية للكسابعاً: 

 .املتبادلة للمؤلفني والنارشين معاً 

االهتامم بدعم املكتبات العامة وتطويرها مبا يتناسب مع العرص الرقمي والوسائل الحديثة لتدفق املعلومات  ثامناً:

رضورة إيجاد السبل ىف  وملبدأ القراءة للجميع واألفكار، ودعم وتعميم املكتبات املتنقلة يف القرى واألماكن البعيدة،تجسيداً 

باألبحاث املنشورة عىل االنرتنت و  العمل عىل توعية النارشين بأهمية النرش االلكرتوين. مع    لجان الرتقيات لالعرتاف

ىل ع العمل عىل مساعدة بعض الرشكات العاملة يف مجال النرش االلكرتوين التي بها ضعف يف مستوى االداء. و  العمل

قوانني تحمي حقوق امللكية الفكرية للباحثني عند رغبتهم يف نرش أبحاثهم من خالل املكتبات اإللكرتونية ، و   ترشيع

 املكتبات باملجان للباحثني.  تدريب الباحثني عىل تقنية املعلومات، العمل عىل تيسري بعض

 االلكرتونية من محكمني أو ثالثة محكمنيكام يجب رضورة تحكيم األبحاث واملقاالت التي تنرش ىف املجالت 

 مشهود لهم بالنزاهة العلمية.
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 دور التحول الرقمي في تجويد الخدمة العمومية بالمغرب

 دور التحول الرقمي في تجويد الخدمة العمومية بالمغرب

 يف القانون العام دكتور 

 -تخصص املالية العامة-

 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية، جامعة القايض عياض مبراكش 
 

 

 :ملخص الدراسة

حاولت هذه الورقة البحثية رصد أهمية مرشوع التحول الرقمي يف املغرب وقياس آثاره يف حل مشكالت 

اإلنسان من ناحية، ويف تفعيل التنمية وتعزيز استدامتها من ناحية ثانية. يف ذات الصدد؛ سعت املقالة إىل مقاربة 

 أهم سياقات ودواعي تنبي ورش الرقمنة عربحدود اسهام التحول الرقمي يف تجويد الخدمة العمومية، مستعرضة 

آلية اإلدارة االلكرتونية، محددة يف اآلن نفسه أبرز خصائصها ومميزاتها باملقارنة مع نظريتها التقليدية. كام عملت 

 عىل رصد واقع تفعيل مرشوع الرقمنة ومعوقات تنزيله يف ظل عامل متحول.

 التنمية املستدامة.  -اإلدارة االلكرتونية  -عمومية الخدمة ال -:  التحول الرقمي الكلامت الدالة

 

 

Abstract: 

This paper attempts to monitor the importance of digital transformation in Morocco, and 

measure its effects in solving human problems on the one hand, and promoting and sustaining 

development on the other. This paper also seeks to approach the limits of the digital 

transformation contribution in improving the public service through presenting the most 

important contexts and reasons for adopting the digitization project via the electronic 

administration mechanism. Also, this paper will determine its most important characteristics 

and advantages compared to its traditional counterpart. Moreover, this paper seeks to monitor 

the reality of digitization and the obstacles to downloading it in a changing world. 

Keywords :Digital transformation - public service - electronic administration – sustainable 

development. 

  



                                                                                                                                                                                                                                                      

928 

  9292غشت  92العدد 

 تقديم:

أدى التطور الرسيع لتقنيات املعلومات واالتصاالت إىل بروز منوذج جديد من اإلدارة يف ظل التنافس والتحدي املتزايد  

اطية، وذلك يف سبيل تحسني مستويات أعاملها وجودة خدماتها، وهو ما اصطلح عىل تسميته باإلدارة أمام اإلدارات البريوقر 

الرقمية أو إدارة الحكومة اإللكرتونية أو اإلدارة اإللكرتونية. وبالتايل؛ فإن ظهور اإلدارة اإللكرتونية جاء بعد التطور النوعي 

 .478ونية وانتشار شبكة األنرتنتوالرسيع للتجارة االلكرتونية، واألعامل اإللكرت 

، والتي كانت من خالل اعتامده 1999يف هذا السياق الدويل انخرط املغرب يف اسرتاتيجية وطنية للرقمنة منذ سنة    

؛ بحيث 8107و 8118عىل ثالث مخططات خامسية، كان آخرها اسرتاتيجية املغرب الرقمي، والتي همت الفرتة املمتدة ما بني 

ولويات شملت التحول االجتامعي، الخدمات العمومية املوجهة للمرتفقني، تشجيع املقاوالت الصغرى تضمنت أربع أ 

والتي أعقبها  .واملتوسطة عىل االنتقال الرقمي لتحسني تنافسيتها، وأخريا تطوير صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصال

، والهادفة إىل تعزيز متوقع املغرب كمركز إقليمي 2020نة إىل س 2014اإلعالن عن اسرتاتيجية أخرى للرقمنة بدءا من سنة 

 للتكنولوجيا.

 مع ارتفاع كآلية لتحديث املرفق العام وتحسني خدماته، جاء تفاعال 479إن اعتامد املغرب عىل اإلدارة اإللكرتونية   

اوز القصور الدولة املغربية يف تجوتضاعف املعامالت اإلدارية وارتفاع وثريتها، ورغبة من   الطلب عىل خدمات املرفق العام

خدمات اإلدارية االنتقال من تقديم ال واالختالالت التي تنتجها اإلدارة الكالسيكية، فاإلدارة اإللكرتونية باعتبارها عملية

دف ته بالطرق التقليدية اليدوية إىل طريقة الكرتونية عن طريق استغالل ما تتيحه التكنولوجيا الحديثة من وسائل وأدوات

 .480الستخدام أمثل للوقت والجهد و املال

 :أهمية املوضوع 

يكتيس موضوع اإلدارة الرقمية أو اإللكرتونية وعالقته بتجويد الخدمات العمومية للمرتفقني أهمية جد بالغة، وذلك  

دمات العمومية الخ من منطلق كون التحول من اإلدارة الورقية إىل أخرى رقمية معارصة يعد من بني املداخل األساس لرتشيد

وتحسينها، والنهوض بجهودها مبا يؤسس لتطوير نظام إدارة الحكم والشؤون العامة. كام وميتح املوضوع راهنيته من اعتباره 

أحد أهم محاور ورش اإلصالح اإلداري باملغرب وتطويره وتحديثة، وجعل اإلدارة يف خدمة املواطن ويف خدمة التنمية 

 ادي ببالدنا.اقتص-واالقالع السوسيو

                                                           

 .03، ص: 2005ياسين سعد غالب، "اإلدارة اإللكترونية وأفاق تطبيقاتها العربية"، المملكة العربية السعودية، معهد اإلدارة العامة،  -478 

 :تقوم فكرة االدارة االلكترونية على عدة ركائز أهمها -479 

 االنترنت لتحسين األداء؛استخدام التقنيات ووسائل االتصال الحديثة من الحاسوب وشبكة  -

ة دقتحويل كافة األعمال والخدمات اإلدارية التقليدية من طول االنتظار واستخدام األوراق إلى أعمال وخدمات الكترونية تنفذ بسرعة عالية و -

 متناهية باستخدام تقنيات االتصال الحديثة.

 أنها إدارة بال أوراق وبال مكان وبال زمان. -

ي، "االدارة االلكترونية"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون العام، كلية العلوم القانونية واالقتصادية و لبنى الجيرار - 480

  50، ص: 3002-3002الرباط ،–االجتماعية، اكدال
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تأسيسا عىل ما تقدم؛ تسعى هذه الورقة البحثية أوال إىل إزالة الغموض الذي الزال يحيط مبفهوم اإلدارة اإللكرتونية 

وتأثريها عىل ترشيد الخدمة العمومية. وثانيا محاولة قياس مدى استثامر الفاعل االداري ببالدنا لتقنيات وتطبيقات اإلدارة 

 متعارف عليه عامليا. وثالثا العمل عىل تقييم التجربة املغربية يف مجال االستعانة بالوسائل والتقنياتاإللكرتونية كام هو 

مة اإلدارية وتطوير إصالح املنظو  الحديثة لالتصال والتواصل، وذلك بغية رصد ما حققته اإلدارة الرقمية ببالدنا عىل مستوى

 املامرسة والتطبيق، خاصة مع سعي املرشع املغريب إىل ترسيم العمل املرفق العام، وما تواجهه من إكراهات ومعيقات يف

من تحديات مرتبطة بالتزام التباعد االجتامعي  19عن بعد يف االدارات العمومية، وذلك بحكم ما أفرزته جائحة كوفيد 

 واتخاد جملة من التدابري واالجراءات االحرتازية. 

؛ حيث أدت التطورات يف مجال االتصاالت 481نجزات التقنية يف العرص الحديثتعد اإلدارة اإللكرتونية من مثار امل  

إىل التفكري الجدي من قبل الحكومات يف االستفادة من منجزات الثورة التقنية باستخدام الحاسوب وشبكات األنرتنت يف 

كالت، ويف حل العديد من املشإنجاز األعامل وتقديم الخدمات للمواطنني إلكرتونيا. وبالتايل املساهمة بشكل فعال يف 

مقدمتها الحد البطء والروتني االداري وتجنب وقوف املواطنني بطوابري طويلة أمام اإلدارات العمومية. لقد جاءت اإلدارة 

اإللكرتونية كرد فعل واقعي من خالل االستعانة بتطبيقات الحاسوب اآليل يف مجال تقديم الخدمة العمومية وتدبريها، 

 . 482التواصل ما بني اإلدارة الحكومية وفروعها، وما بينها وبني املواطنني، وذلك لبلوغ مبتغى اإلدارة العامة الرشيدةوكذا لدعم 

 :اشكالية الدراسة

ما حدود اسهام التحول الرقمي باملغرب يف تطوير وتنمية اإلدارة إذن ومن خالل ما تقدم؛ ميكن طرح اإلشكال التايل: 

 ؟ حكامتها املؤسساتية وفاعليتها الخدماتية يف ظل عامل متحول العمومية وزيادة مؤرشات

 تنبثق عن هذا اإلشكال السابق أسئلة واستفسارات فرعية جمة من قبيل:

 ما مميزات اإلدارة اإللكرتونية؟ وما متطلبات تطبيقها عمليا؟ 

 ف ت املغربية؟ ثم أيضا كيما تجليات ومظاهر التحول الرقمي عىل مستوى الخدمة العمومية املقدمة من اإلدارا

 أسهمت الرقمنة يف ترشيد وعقلنة أداء املرفق العام ببالدنا؟

  هل اإلدارة الرقمية هي فقط واجهة إلكرتونية وخدمات معلوماتية، أم أنها تشكل قاطرة ملراجعة وضعية املرفق العام

  وتحسني فعالية اإلدارة العمومية؟

 ت التي تقف أمام مرشوع التحول الرقمي باالدارة العمومية املغربية اليوم؟  وأخريا؛ ماهي أبرز التحديات واإلكراها 

 : فرضيات الدراسة

 : اإلدارة املغربية ومرافقها العمومية استفادت من تحوالت الثورة الرقمية.الفرضية األوىل

مية من ادت به الثورة الرق: الخدمات املقدمة من املرافق العمومية ال زالت قارصة عن استثامر ما جالفرضية الثانية

 مكاسب ومنجزات.

                                                           

يل متطلبات شهادة الماستر في العلوم "، مذكرة مكملة لن-التجربة الجزائرية -بلجيلح شهيناز، "إلدارة اإللكترونية وترشيد اإلدارة العامة  - 481

ة ـالسياسية والعالقات الدولية، تخصص: إدارة وحكامة محلية، جامعة المسيلة، كلية الحقوق، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، السن

 .03، ص: 2012-2013 الجامعية

 .04بلجيلح شهيناز، "إلدارة اإللكترونية وترشيد..."، مرجع سابق، ص:  - 482
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إن محاولة مقاربة اإلشكال السابق واإلجابة عن األسئلة املرتبطة به ستتحقق من خالل تقسيم املوضوع إىل مطلبني، 

يخصص األول إىل ماهية اإلدارة اإللكرتونية وخصائصها ودواعي اعتامدها، فيام يخصص الثاين إىل قياس أثر التحول 

 عىل جودة الخدمة العمومية ببالدنا.الرقمي 

 املطلب األول: ملاذا الحاجة ملحة اليوم إىل اإلدارة اإللكرتونية؟

فرض التطرق إىل موضوع التحوالت الرقمية ودورها يف تجويد خدمات اإلدارات العمومية وتحديدا عرب آلية اإلدارة 

نية أوال بتحديد اإلطار املفاهيمي عرب تعريف اإلدارة اإللكرتو  اإللكرتونية، ومحاولة مقاربة ما يحيط بها من إشكاالت البدء

 )الفرع األول(، وثانيا الوقوف عىل أبرز السامت والخصائص التي متيزها عن باقي اآلليات األخرى )الفرع الثاين(.   

 الفرع األول: تعريف اإلدارة اإللكرتونية وأهميتها

( وفق ما تشري إليه أدبيات الفكر اإلداري Electronique managementة )بالرغم من حداثة مصطلح اإلدارة اإللكرتوني

املعارص، إال أن هناك تقارب ما بني العديد من التعاريف التي قدمت لهذا املصطلح، غري أن املالحظ فيها هو وجود تداخل 

بأنها  ت اإلدارة اإللكرتونيةمفاهيمي بني مصطلحي الحكومة اإللكرتونية واإلدارة اإللكرتونية. ويف هذا الصدد؛ عرف

"منظومة إلكرتونية متكاملة تهدف إىل تحويل العمل اإلداري العادي من إدارة يدوية إىل إدارة باستخدام الحاسب، وذلك 

. فيام عرفها البعض بأنها 483باالعتامد عىل نظم معلوماتية قوية تساعد يف اتخاذ القرار اإلداري بأرسع وقت وبأقل التكاليف"

". أما 484دام الوسائل والتقنيات اإللكرتونية بكل ما تقتضيه املامرسة أو التنظيم أو اإلجراءات أو التجارة أو اإلعالن"استخ

يف ربط مؤسساتها  واإلنرتنت الشبكة العنكبوتية العاملية مباستخدا الحكومات الحكومة اإللكرتونية فهي "نظام حديث تتبناه

بعضها ببعض، وربط مختلف خدماتها باملؤسسات الخاصة والجمهور عموما، ووضع املعلومة يف متناول األفراد، وذلك لخلق 

لكرتونية" استخدام ملصطلح "الحكومة اإل عالقة شفافة تتصف بالرسعة والدقة تهدف لالرتقاء بجودة األداء". ويعتقد أن أول

 . 1992485عام بيل كلينتون قد ورد يف خطاب الرئيس األمرييك

لقد أدى التطور الرسيع لتقنيات املعلومات واالتصاالت إىل بروز أمنوذج ومنط جديد من اإلدارة يف ظل التنافس      

والتحدي املتزايد أمام اإلدارات البريوقراطية يك تحسن من مستوى أعاملها، وجودة خدماتها، وهو ما اصطلح عىل تسميته 

، أو إدارة "الحكومة االلكرتونية"، أو "اإلدارة االلكرتونية". وإذا كان البعض قد ربط ظهور اإلدارة  "باإلدارة الرقمية"

اإللكرتونية بتطور التجارة واألعامل اإللكرتونيتني وانتشار شبكات النت. فإن بعض الدراسات ترى أن االهتامم بهذا النوع 

تحقيق شفافية العمل، وتعميق استخدام التكنولوجيا الرقمية لخدمة  من الخدمة قد بدأ مع اهتامم الحكومات وتوجهها نحو

 .  486أهداف التنمية االقتصادية واالجتامعية والسياسية

                                                           

 .15 34:على الساعة  05/05/2020، تاريخ الزيارة .ar: httpswikipedia.org//تعريف وارد على الموسوعة الحرة ويكيبيديا:  -483 

األردن"، المنظمة العربية للتنمية الطعا منة، محمد محمود، طارق والعلوش شريف، "الحكومة اإللكترونية وتطبيقاتها في الوطن العربي،  - 484

 .10-11، ص: 2004اإلدارية، 

على الساعة   الثامنة مساء وأربع وأربعين  2019يوليوز  31، بتاريخ https://urlz.fr/aedwالتعريف ورد بموسوعة الحرة على الرابط التالي:  - 485

 دقيقة.

"، -دراسة مسحية على المؤسسة العامة للموانئ  -بيق اإلدارة االلكترونية سعيد بن معال العمري، "المتطلبات اإلدارية واألمنية لتط - 486

 .53، ص: 3002رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%83%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%83%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%84_%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%84_%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1992
https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
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وتظهر أهمية اإلدارة اإللكرتونية يف اعتبارها أحد مفاهيم الثورة الرقمية التي تقودنا إىل عرص املعرفة، كام أن الطبيعة 

الناس، ويعملون فيام بينهم،  بها وجيا، أضحى لها تأثري عميق عىل الطريقة التي يتعاملالتحويلية القوية لهذه التكنول

. إن نشأة اإلدارة اإللكرتونية كمفهوم حديث هي نتاج 487ويتبادلون العالقات االجتامعية، ويتواصلون يف شتى بقاع العامل

حديثة يف زدياد الحاجة إىل توظيف التكنولوجيات التطور نوعي أفرزته تقنيات االتصال الحديثة، يف ظل ثورة املعلومات، وا

إدارة عالقات املواطن واملؤسسات، وربط اإلدارات العامة والوزارات عرب آلياتها. وبالتايل؛ التحول الجذري يف مفاهيم اإلدارة 

ال بشكل متأخر؛ إ  التقليدية وتطويرها. أما تطبيقها فكان بصورة مصغرة وبأساليب بسيطة، ومل تصل إىل الصورة الرسمية

بوالية فلوريدا األمريكية يف هيئة الربيد املركزي، ومفهوم اإلدارة اإللكرتونية يدل  0882بحيث بدأت بالظهور يف أواخر عام 

 .488عىل أن كل شخص يستطيع الحصول عىل الخدمات من خالل الحاسوب دون الذهاب إىل املؤسسة املعنية

املرقمنة مبثابة بديل جديد يعيد النظر يف طبيعة العالقة بني الدولة واملواطن، إذن ومام سبق؛ ميكن اعتبار اإلدارة 

وذلك انطالقا من التغيري الحاصل يف مفاهيم االدارة العامة، ومضامني الخدمة العامة، كمحصلة للتحول يف عمل االجهزة 

االنرتانت  -( (Internetنرتنت واملؤسسات الحكومية من الشكل التقليدي إىل شكل يرتكز أساسا عىل تقنيات: األ 

(intranet )- ( اإلكسرتانتextranet والربمجيات، لتلبية حاجيات املواطنني بشكل يزيد من رضا األفراد عىل عمل ،)

 االدارات والحكومات.  

 الفرع الثاين: اإلدارة االلكرتونية: الخصائص واملميزات 

، والتي يف مقدمتها أنها إدارة 489التقليدية بجملة من السامت الجوهريةتتميز اإلدارة اإللكرتونية املعارصة عن نظريتها 

تسعى إىل زيادة اإلتقان يف أداء الخدمة العمومية، وذلك من خالل املعالجة الفورية للطلبات والدقة والوضوح التام يف 

ية واملستندات قلص من كمية النامذج الورقإنجاز املعامالت. وعليه؛ فإن إدخال اإلدارة اإللكرتونية إىل املرفق العام ببالدنا سي

والتوقيعات الواجب استيفاءها أثناء املعامالت اإلدارية. يف املقابل تعوضها مستندات وتوقيعات إلكرتونية مرتبطة ببنوك 

 يف . عالوة عىل مسألة تخفيض التكاليف؛ بحيث إذا كانت اإلدارة االلكرتونية490املعطيات ومواقع عىل الشبكة العنكبوتية

البداية تحتاج العتامدات مالية معتربة بهدف دفع عملية التحول، فإن انتهاج منوذج املنظامت اإللكرتونية بعد ذلك سيوفر 

كام أنها ستساعد عىل نهج  .ميزانيات مالية ضخمة، بحيث لن تعد الحاجة يف تلك املراحل لليد العاملة ذات العدد الكبري

شف ب العمل التقليدي التي تعتمد عىل أعداد كبرية من املوظفني، كام أنها تساعد عىل الكسياسة علمية حديثة تتجاوز أسالي

عن الفائض يف الوحدات االدارية. وبالتايل تسهل عملية إحصاء املوظفني، وتحديد أماكن عملهم ومؤهالتهم مام يسهل 

هل من تجاوز مركزية القرار اإلداري؛ بحيث مكنت أمر توزيعهم داخل املرافق واإلدارات. أيضا اعتامد اإلدارة اإللكرتونية س

                                                           

 .14لمرجع نفسه، ص: ا - 487

 .13بلجيلح شهيناز، "إلدارة اإللكترونية وترشيد..."، مرجع سابق، ص:  - 488

خميس أحمد مير، "متطلبات تنمية الموارد البشرية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية، )دراسة تطبيقية على العاملين باإلدارة العامة للمرور  إيهاب - 489

رته مرجع ذك .33،  32، ص: 3002بوزارة الداخلية في مملكة البحرين("، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 

 بلجيلح شهيناز، مرجع سابق.

ط أدم خابا، "دور اإلدارة اإللكترونية في إصالح اإلدارة وتجديد المرفق العام"، مقال منشور على موقع مجلة القانون واألعمال على الراب - 490

 يقة.على الساعة الرابعة وست وعشرين دق 2019يوليوز  31، اخر زيارة تمت يوم https://urlz.fr/afnYالتالي: 
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الوحدات اإلدارية من حرية أكرب يف التعامل. مع اإلبقاء عىل روابط اإلخبار والتفاعل مع املركز وفقا للوحة قيادة تتضمن 

 . 491توجيهات وتوصيات مامرسة ذلك النشاط اإلداري، كام وتؤمن تتبعا ملساره

تي أدت إىل اعتامد تقنيات الرقمنة يف تدبري الخدمات العمومية هي تعقد املساطر إن من بني األسباب املبارشة ال

اإلدارية وتعددها وتشعبها، وهو ما أضعف من فعالية املرافق العامة وقلص من مردوديتها، وساهم يف تزايد السخط وعدم 

ر. أمام ىل تبسيط اإلجراءات وتيسري املساطالرىض لذا عموم املواطنني واملرتفقني، كل هذا وازاه تزايد الدعوات الرامية إ

الحاجة للتحديث والعرصنة اإلدارية عملت جل اإلدارات العامة عىل إدخال املعلومات إىل مصالحها، وحرصت عىل 

استخدامها االستخدام األمثل، ملا لها من إمكانيات  وقدرات يف تلبية حاجات املواطنني بشكل مبسط ورسيع، خاصة يف 

 . فئات التي تستهدفها أنشطة املنظامت العامةظل تنوع ال

يف هذا السياق؛ أضحت الجودة يف تقديم الخدمات للمرتفقني من املبادئ الدستورية التي تحكم املرفق العمومي    

هامه ملببالدنا. واإلدارة اإللكرتونية تساهم يف تفعيل هذا املبدأ عن طريق تجاوز األخطاء اليدوية الناتجة عن تأدية املوظف 

بالطريقة الورقية التقليدية. هذه األخطاء الوقوع فيها ناذر يف حالة استعامل الوسائل التكنولوجية، ألن املعطيات فيها مرتبطة 

جؤون إليها. يف الرفع من عدد املرتفقني يف اإلدارات التي يل  بقاعدة للبيانات مربمجة بطريقة تلقائية ومضبوطة، ما يساهم

 .492دم الرىض الذي يطبع العالقة بني املرفق واملرتفقوبالتايل تجاوز ع

ينضاف إىل ما تقدم سعي صناع القرار الحثيث إىل تحقيق الشفافية عرب إعامل أسلوب اإلدارة اإللكرتونية، حيث أن 

ضمن ت الشفافية الكاملة داخل املنظامت التي تعتمد عىل التقنيات الحديثة هي محصلة لوجود الرقابة اإللكرتونية، التي

املحاسبة الدورية عىل كل ما يقدم من خدمات. ويف هذا اإلطار، تعرف الشفافية بأنها "الجرس الذي يربط بني املواطن  

ومؤسسات املجتمع املدين من جهة، والسلطات املسؤولة عن مهام الخدمة العامة من جهة أخرى، فهي تتيح مشاركة املجتمع 

 ".493بأكمله يف الرؤية

ه هي أبرز املالمح التي وسمت اإلدارة اإللكرتونية يف عرصنا الحايل، فإن مسألة االنتقال من اإلدارة وإذا كانت هذ  

، تبتدأ أوال بتفعيل اإلدارة التقليدية الفاعلة ومحاولة 494التقليدية إىل أخرى مرقمنة يفرض تقسيم ذلك العبور إىل عدة مراحل

ون وع يف تنفيذ اإلدارة اإللكرتونية؛ بحيث يستطيع املواطن من خاللها أن يكتنميتها وتطويرها، وهو أمر البد أن يوازيه الرش 

قادرا عىل تخليص معامالته، وإجراءاته بشكل سهل ودون أي روتني، أو مامطلة، يف الوقت الذي يستطيع فيه كل فرد 

                                                           

491  -Sauret Jacques, “Efficacité de l’administration et service à l’administré : les enjeux de l’administration électronique”, 

Revue Française d’administrations publique , N°:110 , 2004. P : 288. 

و الضرائب غير المباشرة"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في  "إدخال المعلوميات إلى إدارة الجمارك سي محمد البقالي، - 492

 .32ص:  ،3000-3005المالية العامة، كلية الحقوق عين الشق، الدار البيضاء، سنة 

وزارة الدولة للتنمية ،  3002أحمد  درويش، "الشفافية والنزاهة حلمنا القادم"، نشرية تكنولوجيا االدارة، العدد الثامن، فبراير / مارس  - 493

 . 02اإلدارية، مصر، ص: 

، مركز الخليج لألبحاث 32علي حسن باكير، "المفهوم الشامل لإلدارة االلكترونية"، مجلة آراء حول الخليج، اإلمارات العربية المتحدة، العدد  - 494

 .20، ذكرته بلجيلح شهيناز، "إلدارة اإللكترونية وترشيد..."، مرجع سابق، ص: 2006
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عالنات دث البيانات واإل ميلك حاسب شخيص أو عرب األكشاك، االضطالع عىل نرشات املؤسسات واإلدارات والوزارات وأح

  .عرب الشبكة اإللكرتونية، مع إمكانية طبع أو استخراج االستامرات الالزمة، وتعبئتها إلنجاز أي معاملة

كن ل؛ أي تفعيل تكنولوجيا الهاتف والفاكس؛ بحيث يتمـــــوتيل هذه الخطوة ثانيا مرحلة الفاكس والتلفون الفاع

عقول ر خدمات بشكل مــــعىل الهاتف املتوفر يف كافة األماكن واملنازل، والذي يوفاملتعامل أو املواطن من االعتامد 

التكلفة، إذ ميكن األفراد من االستفسار عن اإلجراءات، واألوراق والرشوط الالزمة إلنجاز أي معاملة بشكل سهل، كام 

ة االستامرات وغريها، ويف هذه املرحلن لألشخاص يف هذه املرحلة استعامل الفاكس إلرسال واستقبال األوراق و ـــميك

ط اإلدارة ــــيكون أغلب األفراد أو املتعاملني وطالبي الخدمة العامة، قد متكنوا من اكتساب تجربة فيام يتعلق بنم

  االلكرتونية.

كرتونية يف لأما كبار التجار واإلداريني واملتعاملني فإن اكتسابهم لتجربة أولية للتعامل عن طريق تقنيات اإلدارة اإل

هذه املحطة، يؤدي بهم إىل التمكن من إنجاز معامالتهم عن طريق الشبكة اإللكرتونية، نظرا ألن عدد مستخدمي األنرتنت 

تيل ذه املرحلة أكرب من الهاتف والفاكس. و ـــيف هذه املرحلة يكون متوسط، كام أنه من الطبيعي أن تكون التعرفة يف ه

ارة االلكرتونية الفاعلة، وهي الخطوة الثالثة واألخرية وفق ما يرى أصحاب هذا االتجاه، إذ يتم هاتني املرحلتني مرحلة اإلد

باملائة من  71من خاللها التخيل عن الشكل التقليدي لإلدارة، بعد أن يصبح عدد املستخدمني للشبكة اإللكرتونية يقارب 

 املواطنني. 

ة؛ ــــتـخيص أو عن طريق األكشاك، أو يف مناطق عموميويجب أن يصاحب ذلك توفر الحواسيب، سواء بشكل ش

حيث تكون تكلفتها أيضا معقولة وميرسة لجميع املواطنني، مام ميكن كل األفراد من استعامل الشبكة اإللكرتونية إلنجاز 

نوعية، وبذلك و  أي معاملة إدارية بالشكل املطلوب وبأرسع وقت، وأقل جهد، وأيضا بأقل تكلفة ممكنة، وبأكرث فعالية كمية

 يكون الرأي العام قد تفهم اإلدارة االلكرتونية، تقبلها، وتفاعل معها، وتعلم طرق استخدامها.

لكن وبعد الرجوع لتلك املراحل الخاصة بالتحول الرقمي نحو اإلدارة اإللكرتونية التي يقدمها أصحاب هذا التوجه،  

ماج املجتمع بشكل تدريجي، ليك يكون هناك تقبل طوعي فاملالحظ أنها ركزت عىل خطة انتقال تساعد عىل اند

السرتاتيجية اإلدارة املرقمنة، مبا يؤدي إىل تخفيض شدة مقاومة التغيري التنظيمي، التي تنتج غالبا عندما يكون هناك 

و اهتاممهم لمرشوع يتعلق بتحول جذري، ومفاجئ يف األساليب اإلدارية. لكن ما يعاب عىل وجهة نظر هؤالء هو أنهم قد أو 

باملعدات واألجهزة اإللكرتونية الالزمة، وهذا يشء منطقي، انطالقا من أن التحول لإلدارة االلكرتونية يتطلب توفري البنية 

التحتية الداعمة لألعامل اإللكرتونية، غري أن ذلك ال ميكن أن يفتح املجال واسعا إلنجاح مبادرات اإلدارة اإللكرتونية، 

تتطلب باألساس وجود وعي ثقايف، ومستوي تعليمي وعلمي مناسب، يتامىش وبيئة العمل اإللكرتونية، ألن هذه األخرية 

 فمراحل 

إن التحول نحو اإلدارة الرقمية البد وأن يصاحبه القضاء عىل األمية االلكرتونية، عن طريق بناء مجتمع معلومات، 

 .495وتكوين حلقات التواصل اإللكرتوين

                                                           

 .23بلجيلح شهيناز، "إلدارة اإللكترونية وترشيد..."، مرجع سابق، ص:  - 495
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ى الدراسات التي تناولت موضوع اإلدارة االلكرتونية الحكومية )الحكومة االلكرتونية( عىل يف سياق آخر ركزت إحد

: أوال؛ البدء يف عملية ربط كافة املكاتب داخل 496رضورة توفري ثالث خطوات متكاملة يف تطبيق الحكومة االلكرتونية وهي

 لدولة. وثالثا؛لكرتوين بني كافة القطاعات الوزارية يف اكل قطاع وزاري عىل حدا إلكرتونيا. وثانيا؛ تعزيز عملية التشبيك اإل

 تعزيز نظم اتصال هذه القطاعات مبؤسسات الحكومة.

لقد عملت بالدنا عىل تنزيل ورش التحول الرقمي بغية إحداث طفرة نوعية يف التنمية االقتصادية واالجتامعية، وهي  

إلرساع ن خالل الدعوة إىل االستفادة مام توفره تكنولوجيا املعلومات لاملسألة التي ما فتئت املؤسسة امللكية تنادي بها، م

، والرسالة امللكية يف السنة نفسها املوجهة إىل 8109بتحقيق أهداف التنمية املنشودة ببالدنا، السيام يف خطاب العرش لسنة 

ي تم اإلعالن عن اسرتاتيجية املغرب الرقم القمة االفريقية االستثنائية بكيجايل بدولة روندا. يف هذا السياق؛ وبعد انتهاء

 والتي سنذكر بعضا من املهام املنوطة بها وهي:  61.16مبوجب القانون رقم  497استحداث وكالة التنمية الرقمية

 تصميم وتنفيذ مشاريع اإلدارة اإللكرتونية؛  - 

 إقرتاح التوجهات العامة عىل الحكومة يف مجال التنمية الرقمية؛ -

 لرأي يف كل املسائل املحالة إليها من الحكومة ذات الصلة بالتنمية الرقمية؛ إبداء ا -

 تطوير الخدمات الرقمية يف إطار برنامج الحكومة اإللكرتونية؛  -

 تشجيع نرش الوسائل الرقمية وتطوير استخدامها بني املواطنني. -

نولوجيا ل الرقمي عرب االستثامر األمثل يف التكهذا باإلضافة إىل جملة من املهام، والتي تصب جلها يف تطوير التحو 

الرقمية والتقنيات الحديثة، وابتكار أمناط جديدة توفر الراحة للمرتفقني يف عالقاتهم باإلدارة العمومية، وتخلق جوا إيجابيا 

ملغرب يف االندماج ايرفع من تنافسية املقاولة املغربية السيام يف مجال االقتصاد الرقمي وتُيرس التجسيد الفعيل لطموح 

لكن؛ وعىل الرغم من املجهودات التي بدلها الفاعلون الرسميون يف بلورة مرشوع التحول الرقمي  .498االقتصادي اإلفريقي

السيكولوجية والتقنية، /عرب آلية اإلدارة اإللكرتونية، إال أن هذا الورش الزالت تعرتضه جملة من الصعوبات البنيوية والبرشية

 ل الدراسة التطرق إليها من خالل املطلب الثاين.والتي ستحاو 

 املطلب الثاين: الرقمنة واملغرب املمكن: أي واقع؟ وبأية رهانات؟ 

إذا كان تفعيل ورش املغرب الرقمي يكتيس أهمية بالغة ملا له من دور فعال يف توفري خدمة عمومية ذات جودة عالية   

. فإن تنزيل هذا املرشوع ال يخلوا من صعوبات ومعيقات إدارية أو 499رتفقنيتستجيب ملطالب ورغبات جموع املواطنني وامل

                                                           

"، قدمت هذه الرسالة -دراسة مسحية لتجربة دبي في دولة االمارات العربية المتحدة  -صالح  مصطفى قاسم، "التحديات األمنية للحكومة االلكترونية  - 496

 .25، ص: 3002لعلوم اإلدارية ، قسم العلوم اإلدارية ، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في ا

المحدثة بموجبه وكالة  61.16القانون رقم  (، بتنفيذ2017أغسطس 30) 1438من ذي الحجة  8صادر في  1.17.27ظهير شريف رقم  - 497

 (.2017سبتمبر 14) 1438ذو الحجة  -6604التنمية الرقمية، ج ر ع 

مقتطف من كلمة رئيس الحكومة بمناسبة االجتماع الثاني لمجلس إدارة وكالة التنمية الرقمية بحضور عدد من الوزراء ومسؤولين في   - 498

ي: ، موقع رئاسة الحكومة على الرابط التال3059يناير  52مختلف القطاعات الحكومية، وممثلين عن القطاع الخاص، وذلك يوم الجمعة 

 https://www.cg.gov.ma على الساعة السادسة وسبع دقائق مساء.2019غشت  07، الزيارة تمت يوم ، 

499 - Cour des comptes (2014), Évaluation de la Stratégie Maroc Numeric 2013, Rapport Particulier N° 05/13/CH IV, février, 

www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapportparticulier/evaluation-de-la-strategie-maroc-numeric2013/3-85 et sa 

synthèse:http://www.courdescomptes.ma/upload/MoDUle_20/File_20_137.pdf. 

https://www.cg.gov.ma/
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سياسية أو قانونية أو تقنية أو برشية... )الفرع األول(، والتي تفرض عىل صناع القرار االنكباب أكرث من أي وقت مىض 

 ر )الفرع الثاين(.عىل تجاوزها ورفع رهانات رقمنة الخدمة العمومية ومسايرة الركب الدويل يف هذا اإلطا

 الفرع األول: اإلدارة اإللكرتونية بني رضورات التفعيل ومعوقات التنزيل

لقد أدى التحول نحو اإلدارة اإللكرتونية داخل املرفق العام إىل تحقيق نتائج إيجابية جمة، يف مقدمتها جعل اإلدارة    

 إعادة بوتية. وبالتايل ستعمل هذه اإلدارة املرقمنة عىلأكرث قربا عن طريق تزويدهم بدخول سهل ورسيع عرب الشبكة العنك

بناء عالقات جديدة بني املرفق واملرتفق من خالل التمكن من اآلليات الحديثة لتقنيات املعلوميات، والسيام الحاسب اآليل 

ينتج عنها من  وما قد الذي يعتمد يف الواقع عىل برامج املعلوميات التي هي من حيث املبدأ ال تؤمن بالعالقة العاطفية،

بسبب مزاجية املوظف املخول له القيام بالعمل اإلداري. من هذا املنطلق عملت بعض  ،500املخاطر التي يتعرض لها املرتفق

القطاعات الوزارية عىل االستفادة من هذا التحول الرقمي من خالل فتح وابتكار طرق جديدة لالتصال تقوم عىل التوظيف 

ل يف عملية التواصل اليومي مع املواطنني، حيث قامت وزارة الداخلية مثال بفتح موقع إلكرتوين عىل األمثل لهذه الوسائ

عالوة عىل موقع آخر خاص بخدمة الحصول عىل   5012015شبكة األنرتنت لتسجيل املواطنني يف اللوائح االنتخابية سنة

  شواهد الحالة املدنية.

اء بوابة للخدمات اإلدارية والقضائية عرب الخط، والتي تندرج ضمن الدعامات ويف اإلطار نفسه قامت وزارة العدل بإنش 

مادي -األساس التي تعتمدها الوزارة من أجل تفعيل اسرتاتيجياتها املتعلقة بتحديث اإلدارة القضائية عرب التجسيد الال

لوثائق أجل الحصول عىل مجموعة من ا للمساطر واإلجراءات القضائية. ومتكن هذه البوابة من القيام بالطلبات عن بعد من

املتعلقة بالدعاوى القضائية وامللفات الرائجة لدى جل محاكم اململكة. كام أنها متكن املواطنني من االطالع عىل األحكام 

. النهج نفسه سارت عىل خطاه املديرية 502القضائية أو الحصول عىل نسخة من سجالتهم العدلية أو التجارية أو الشكايات

عامة للرضائب، حيث سمحت للمستوردين واملعرشين من إنجاز اإلجراءات اإلدارية عرب الخط بواسطة اآلليات حديثة ال

نقل الترصيح  " املعمول بهام من طرف هذه املديرية، والتي من بينها:SADOC" و"BADRلالتصال يف إطار برنامجي "

لواجبات والرسوم، نرش شهادة اإلبراء، طلب رخصة إلزالة وتسجيله وطلب تصحيحه، االطالع عىل مسار الترصيح وكذا ا

السلع، األداء اإللكرتوين للحقوق والرسوم... وكل هذه التقنيات الحديثة قد مكنت من التحكم الجيد للعمليات الجمركية 

عملت وزارة  امللجمركيني أنفسهم. ك  وأيضا  وسهولة كبرية ملستعيل الجامرك سواء كانوا مواطنني، مقاوالت أو إدارات

الرتبية الوطنية والتعليم العايل عىل االستعانة بالخدمات اإللكرتونية لتلبية حاجة مرتفقيها عن بعد، ويف هذا الصدد وفر 

قطاع التعليم العايل للطلبة مجموعة من الخدمات ومن أهمها املنحة الجامعية والتغطية الصحية واالستفادة من الحي 

هم الجامعي.... عالوة عىل ما تقدم تم اعتامد األداء عرب الهاتف النقال من خالل رشاكة بني الجامعي وكذا تتبع مسار 

القطاعني العام والخاص، عالوة عىل بروز عدد من املقاوالت املغربية الناشئة النشيطة وتألق رشكات مغربية رائدة يف مجايل 

  .االداءات اإللكرتونية والتطبيقات املعلوماتية

                                                           

500  -Chatillon (G), « Administration électronique et Services Publics », L’actualité juridique de droit administratif, 2001, P :617. 

501  -www.listeselectorales.ma 

   www.justice.gove.maرة العدل على الرابط التالي:لالطالع على هذه الخدمات يرجى زيارة الموقع الرسمي لوزا - 502

http://www.listeselectorales.ma/
http://www.listeselectorales.ma/
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رغم مام حققته اإلدارة اإللكرتونية من مزايا كمية وكيفية يف تحسني األداء اإلداري، إال واقع تفعيل تقنيات لكن؛ وبال 

التحول الرقمي عرب هذه اآللية داخل مجموعة من املرافق والخدمات العمومية أبان عن تواجد جملة من التحديات 

 االتجاه، وهو ما فرض رضورة الوقوف عند أبرزها، والتي ميكن والصعوبات التي تقف أمام تطوير أي مامرسة حقيقية يف هذا

 يف النقاط التالية:  503إجاملها

قدم : وتتجىل يف ارتفاع تكاليف تجهيز البنى التحتية لإلدارة املرقمنة، وهو ما يحد من تالصعوبات املالية والتقنيةأوال؛ 

يف ميدان  مج تدريبية للموظفني، واالستعانة بخربات معلوماتيةمشاريع التحول اإللكرتوين، قلة املوارد املالية لتقديم برا

تكنولوجيا املعلومات ذات كفاءة عالية، ضعف املوارد املالية املخصصة ملشاريع اإلدارة االلكرتونية، إكراه الصيانة التقنية لربامج 

ستخدام لدى تيجة ارتفاع تكاليف اال اإلدارة االلكرتونية، عالوة عىل صعوبة الوصول املتكافئ لخدمات شبكة االنرتنت ن

 الكثري من األفراد.

 : والتي ميكن تحديد معاملها يف انتشار األمية اإللكرتونية لدى العديد من شعوب الدول الناميةاملعوقات البرشيةثانيا؛ 

ظفي اإلدارة واألجهزة غياب الدورات التكوينية والتكوين املستمر ملو  وصعوبة التواصل عرب التقنية الحديثة، باإلضافة إىل

زد عىل ذلك مساهمة الفقر وانخفاض الدخل الفردي يف صعوبة التواصل عرب شبكات  التنظيمية يف ظل التحول الرقمي،

وتزايد الفوارق االجتامعية بني فئات املجتمع وانقسامه بني فئات متتلك أجهزة حاسوبية ومعداتها وأخرى  اإلدارة االلكرتونية

ينضاف إىل ما سبق؛ إشكالية البطالة التي ميكن  ازدياد حدة التفرق وأضعف مشاريع اإلدارة اإللكرتونية. تفتقدها، أدى إىل

أن تنجم عن تطبيق اإلدارة االلكرتونية، وحلول اآللة محل اإلنسان، هذا األخري الذي يرفض ويقاوم التحول االلكرتوين 

 خوفا عن امتيازاته ومنصبه.

وعية : وميكن تلخيصها يف غياب اإلرادة السياسية الفاعلة والداعمة إلحداث نقلة نوالقانونية املعوقات السياسيةثالثا؛ 

يف التحول نحو اإلدارات االلكرتونية، وتقديم الدعم السيايس الالزم إلقناع الجهات اإلدارية برضورة تطبيق التكنولوجيا 

مستويات عليا يف األجهزة الحكومية تتبادل تشاور  باإلضافة إىل غياب هيئات عىل .الحديثة ومواكبة العرص الرقمي

سيايس، وتنظر يف تقارير اللجان املكلفة بتقويم برامج التحول اإللكرتوين، التخاذ القرارات الالزمة لرفع مؤرش الجاهزية 

لكرتوين مثل: الاإللكرتونية وترقيته. وأيضا عدم وجود بيئة عمل الكرتونية محمية وفق أطر قانونية تحدد رشوط التعامل ا

. باإلضافة إىل 504ملرتكبيها غياب ترشيعات قانونية تحرم اخرتاق وتخريب برامج اإلدارة املرقمنة، وتحدد عقوبات رادعة

اإلشكاالت التي تطرح يف ظل التحول نحو شكل التوقيع اإللكرتوين وحجية اإلثبات يف املراسالت االلكرتونية، وصعوبة 

ات، يف ظل غياب ترشيع قانوين يؤدي إىل التحقق من هوية العميل، وكل ما يتعلق بعنرص معرفة املتعاملني عرب الشبك

 الخصوصية  والرسية يف التعامالت اإللكرتونية.

                                                           

ال اعشور عبد الكريم، "دور اإلدارة اإللكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الواليات المتحدة األمريكية والجزائر"، مذكرة مقدمة استكم - 503

كليـة الحقوق والعلوم  -قسنطينة –جامعة منتوري  لمتطلبات الحصول على شهادة الماجستير في العلوم السياسية و العالقات الدولية،

 .38، ص: 3009/3050السياسية، الجزائر، السنة الجامعية 

 .44المرجع نفسه، ص:  - 504
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، : والتي تتمثل يف التخوف من التقنية وعدم االقتناع بالتعامالت اإللكرتونيةالصعوبات ذات االرتباط األمنيرابعا؛ 

مساس وتهديد بعنرصي األمن والخصوصية يف الخدمات الحكومية. كام ويعترب فقدان  خوفا مام ميكن أن تؤديه من

اإلحساس باألمان تجاه الكثري من املعامالت االلكرتونية: كالتحويالت اإللكرتونية والتعامالت املالية عن طريق بطاقات 

يث أن من مظاهر أمن املعلومات بقاءها وعدم اإلدارة اإللكرتونية، بح االئتامن، أحد املعوقات األمنية التي تواجه تطبيق

 .505حذفها أو تدمريها

: والتي تتلخص يف ضعف التخطيط والتنسيق عىل مستوى اإلدارة العليا لربامج اإلدارة 506املعيقات اإلداريةخامسا؛ 

ض اإلدارات أو مج بعااللكرتونية، عدم القيام بالتغريات التنظيمية املطلوبة إلدخال اإلدارة االلكرتونية من إضافة أو د

غياب الرؤية االسرتاتيجية  التقسيامت، وتحديد السلطات والعالقات بني اإلدارات العمومية وتدفق العمل بينها، وكذلك

الواضحة بشأن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يخدم التحول نحو منظامت املستقبل اإللكرتونية، زد عىل 

وأيضا مقاومة  إلدارية والتنظيمية عىل أساليب تقليدية ومحاولة التمسك مببادئ اإلدارة التقليدية،ذلك اعتامد الوحدات ا

 التغيري يف املنظامت واملؤسسات الوطنية من طرف العاملني خوفا عىل مناصبهم ومستقبلهم الوظيفي.

 الفرع الثاين: رقمنة الخدمات العمومية: اآلفاق والرهانات يف ظل عامل متحول

تسعى بالدنا جاهدة إىل بناء إدارة عرصية دامئة اإلصغاء ملحيطها الوطني والدويل. إدارة متوفرة عىل كل اآلليات    

الالزمة لالستجابة لجميع حاجيات املجتمع أفراد وجامعات، ومهتمة بتقديم أفضل خدمة عمومية ذات جودة عالية، وقريبة 

لصدد؛ انخرط املغرب يف ورش رقمنة املرافق العامة وجعله أحد املداخل . يف هذا ا507من املواطنني، وبأقل تكلفة ممكنة

 الرئيسة للنهوض باملرافق العامة وبلوغ التنمية الشاملة واملستدامة. 

التي اجتاحت العامل، والتي مل تكن بالدنا يف منأى عنها وفرضت  19ويف هذا السياق؛ شكلت جائحة كورونا كوفيد 

ازية، ويف مقدمتها التباعد االجتامعي والحجر املنزيل واتخاد اجراءات أخرى، اليشء الذي فرض جملة من التدابري االحرت 

وفرض حالة الطوارئ الصحية وعدد من القيود عىل االستفادة من خدمات  508توقيف مجموعة من املرافق العمومية، كالتعليم

 ا سبق؛ دفع بالعديد من الدول إىل تبني خيار العملاملرافق واالدارات، وذلك دفعا لكل انتقال للعدوى وانتشارها. كل م

والدراسة عن بعد، ومنها بالدنا. ويف هذا الصدد؛ عملت األجهزة الحكومية عىل بلورة مرشوع ترسيم العمل عن بعد يف 

 .509االدارات العمومية، وذلك لسد الفراغ الترشيعي يف هذا اإلطار

                                                           

علوم لرسالة ماجستير في ا"، -دراسة مسحية-األبعاد اإلدارية واألمنية لتطبيقات اإلدارة االلكترونية في المصارف السعودية بدر بن محمد المالك، " - 505

 . ذكره، عشور عبد الكريم، "دور اإلدارة اإللكترونية..."، مرجع سابق.32، ص 3002، الرياض، اإلدارية غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

طة المنطقة دراسة مسحية على ضباط شر -حمد قبالن آل فطيح، "دور اإلدارة االلكترونية في التطوير التنظيمي باألجهزة األمنية، - 506

، ذكره 32-33، ص 3002، المملكة العربية السعودية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض،  الشرقية"

 عشور عبد الكريم، "دور اإلدارة اإللكترونية..."، مرجع سابق.

ية بالمغرب"، مقال منشور على المجلة اإللكترونية قانونك على الرابط التالي: جفري مراد، "الثورة الرقمية وتأثيرها على اإلدارة العموم - 507

https://urlz.fr/aedw على الساعة الثانية صباحا وسبع وثالثين دقيقة. 2019غشت  06، تاريخ الزيارة 

 استمرارها عن بعد.، على أساس 3030مارس  52تم توقيف الدراسة الحضورية بكل أسالكها بالمغرب ابتداء من الجمعة  - 508

 مشروع المرسوم الزال قيد الدراسة التقنية للحكومة. - 509
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 ل فيام توفره التكنولوجيا الحديثة وتقنيات االتصال والتواصل يف تجويدرهان الدولة اليوم هو االستثامر األمث إن   

وتطوير العمل اإلداري، وجعلها قاطرة حقيقية لتعزيز الدور التشاريك لجميع مكونات اإلدارة العمومية. ويف هذا الصدد؛ 

لشبكية لالتصاالت عرب تقنية الجيل كأوسع التغطيات ا 2019احتل املغرب املركز الثاين إفريقيا خالل الربع األول من عام 

ويف السياق ذاته؛ أشار تقرير للمجلس األعىل للحسابات حول تقييم  .الرابع، وفق تصنيف مؤسسة أوبن سنيال الربيطانية

إىل أن الطلب عىل الخدمات العمومية اإللكرتونية يف تزايد مهم، وذلك راجع لوصول  510الخدمات العمومية عرب الخط

. 2017و 2010باملئة بني سنتي  70باملئة  إىل  25عدد كبري من املغاربة؛ بحيث ارتفعت حصيلة االستفادة منها من  األنرتنت إىل

وهي الفرتة نفسها التي تم إحراز تقدم كبري عىل مستوى االستفادة من الخدمات اإللكرتونية كالرضائب والجامرك والتجارة 

مؤرش األمم املتحدة حول الحكامة اإللكرتونية فقد أحرز املغرب ما بني عامي الخارجية والتحفيظ العقاري. أما فيام يخص 

 . 8109511يف عام  001، ليعود إىل املركز 8104يف سنة  98إىل املركز  8101يف سنة  082تقدًما كبريًا، فمن املركز  8104و  8101

لواقع، ايب املسجل ال يظهر عىل أرض اإال أن املجلس األعىل للحسابات اعترب يف تقريره السابق أن التطور اإليج

خاصة الخدمات املتعلقة بتأسيس الرشكات وتسجيل السيارات وجمع املعلومات اإلحصائية رغم إدراجها ضمن أهداف برنامج 

الحكومة اإللكرتونية. ويف السياق ذاته وقف املجلس عىل قصور يف الوظائف املتوفرة لتقديم الخدمات العمومية عرب 

اإللكرتونية املؤسساتية؛ والتي من بينها النقص يف شفافية تقديم الخدمات، وعدم نرش البيانات العمومية بطريقة البوابات 

ومن أجل تجاوز كل هذه التحديات واالكراهات، والتي تقف أمام تجويد ورش التحول  .متّكن من إعادة استخدامها بسهولة

 ، فإن املجلس يف تقريره أعاله أوىص بتعزيز اإلطار التنظيمي للخدمات عربالرقمي لإلدارات العمومية والدفع به إىل االمام

اإلنرتنت، وحث عىل انخراط كل القطاعات فيه، وخصوصا تلك التي ال تستعني اليوم بآلية اإلدارة اإللكرتونية، ونذكر هنا 

خرى ال نيا، إال أن اإلدارات األ عىل سبيل املثال ال الحرص مسك السجل العديل، فعىل الرغم من إمكانية سحبه إلكرتو 

تزال ملتزمة بطلب النسخة الورقية بعلة غياب اإلطار التنظيمي الذي يحكم هذه الخدمة العامة.  يف ذات الصدد أشار 

)املعلومات  512التقرير إىل الدور املهم للتبادل اإللكرتوين للمعلومات اإلدارية بني اإلدارات يف مسألة تبسيط الخدمات العامة

وجودة يف شهادة امليالد، السجل العديل، البطاقة البيومرتية للتعريف الوطنية، الجواز البيوميرتي، بوابة املستهلك، امل

الشكايات عرب الخط، دليل املساطر اإلدارية.. إلخ(، وذلك بغية إقامة هذا التبادل الرقمي وتنزيله. وبالتايل فقد دعا كل 

ر نظم املعلومات الخاصة بهم، وتحديدا البيانات اإلدارية املطلوبة يف هذا النوع من اإلدارات العمومية اىل تحسني وتطوي

التبادل، وذلك عرب تطوير اسرتاتيجية رقمية مفصلة، وامليض قدما يف نرشها، من خالل ضامن دمج أهم مشاريع الخدمة 

حكامة العامة كام أوىص بإعادة التفكري يف العرب اإلنرتنت من اإلدارات املختلفة تحقيقا للتامسك الشامل للخدمات العامة. 

ق اإلشارة إليها فيام سب-للخدمات املقدمة عرب اإلنرتنت، وبشكل أكرث تحديدا العالقة بني وكالة التنمية الرقمية باملغرب 

 . 513واإلدارات املختلفة، وخاصة أولئك املسؤولني عن الخدمة املدنية والداخلية -تقدم

                                                           

510 -COUR DES COMPTES, « Evaluation des services publics en ligne - SYNTHÈSE- » 24 avril 2019, voir le site suivant : 

https://urlz.fr/ahSF, visite le 7 aout 2019, a 20 :28 mn. 

511 -Revue Principes d’administration publique, Prestation de services administratifs, Maroc, Juin, 2019, P : 16, voir aussi : 

« https://www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/RevuePrestationServicesAdministratifs26Juin2019.pdf ». 

 http://www.egov.ma/arلالطالع على مجمل الخدمات اإللكترونية المفعلة يرجى زيارة الموقع التالي:  -512 

513  -COUR DES COMPTES, « Evaluation des services publics en ligne… » op, cite, P :115. 

https://urlz.fr/ahSF
https://www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/RevuePrestationServicesAdministratifs26Juin2019.pdf
http://www.egov.ma/ar
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لنت الوزارة املكلفة بإصالح اإلدارة والوظيفة العمومية أن الحكومة تراهن اليوم عىل تنزيل ورش ويف السياق ذاته؛ أع  

الخدمات اإللكرتونية، وذلك من خالل وضع مخطط توجيهي للتحول الرقمي للخدمات اإلدارية بالرشاكة مع مختلف 

تي ترتكز عليها يف الخطة الوطنية إلصالح اإلدارة ، وذلك باالعتامد عىل الدعامات األربع ال514الوزارات واملؤسسات الحكومية

. كام سيتم االرتكان يف إعداد هذا املخطط عىل تصاميم قطاعية للتحول الرقمي للخدمات عىل مدى ثالث 8180 – 8109

ط حسب الوزارة. وسيمكن هذا املخط سنوات، وذلك وفق منوذج سيتم إصداره بواسطة مرسوم حكومي يوجد يف طور اإلعداد

هة األساس والجوانب رلعناصلتوجيهي من ضبط مسارات التحول الرقمي للخدمات اإلدارية، ورصد اا  الخدمات لتطوير املوجِّ

وخصوصا بعد دراسة أنجزتها وزارة الوظيفة العمومية مؤخرا حول حرص الخدمات الرقمية  ستوى نضجها، م ورفع الرقمية

ائة من هذه الخدمات تصنف يف املستوى الرابع؛ أي مستوى الخدمات بامل 87وقياس مستوى نضجها، كشفت من خاللها أن 

باملائة من الخدمات ال زالت يف املستوى األول؛ أي أنها ال توفر سوى معلومات عن الخدمة  42املرقمنة بالكامل، بينام 

 .ائةبامل 89املعنية، يف حني ال متثل الخدمات من املستوى الثالث، أي تلك املرقمنة جزئيا، سوى 

ومن أجل مواكبة تنزيل هذا املخطط، وتوفري بيئة مالمئة للتحول الرقمي للخدمات اإلدارية، فالوزارة بتعاون مع   

السلطة الحكومية املكلفة باالقتصاد الرقمي، عملت عىل إعداد مرشوع قانون يتعلق باإلدارة الرقمية، تم تصميمه لسد الفراغ 

لرقمية بني اإلدارة واملرتفقني من جهة وبني اإلدارات فيام بينها من جهة أخرى، وذلك ليك القانوين الذي تعانيه التعامالت ا

 .515ال تعرقل النصوص القانونية املصممة للتعامل يف بيئة ورقية التعامل مع الخدمات الرقمية

كالت حل مش إن رصد أهمية التحول الرقمي وقياس آثاره تكمن باألساس يف مدى قدرته عىل اإلسهام يف وختاما؛

اإلنسان من ناحية، ويف تفعيل التنمية وتعزيز استدامتها من ناحية ثانية. وهو أمر يشمل جوانب اقتصادية، اجتامعية، بيئية 

(، بل وثقافية أيضا. وتأيت التقنية لتكون عامال مساعدا ومحفزا يف كل هذه الجوانب. ولتقديم 19)تحدي فريوس كورونا 

، ومستهدفاتها، والتي أعلنتها 8171لعام  03" الـ SDG"  ن العودة إىل أهداف التنمية املستدامةمثال مهم عىل ذلك البد م

موضوعه "القضايا  OECD عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 8103، إذ قام تقرير صادر عام 8102األمم املتحدة عام 

التقنية الرقمية يف اإلسهام يف تحقيق جميع األهداف  "، برصد وتحديد دورG20الرئيسة للتحول الرقمي يف الدول العرشين

. وهكذا، يكون التحول الذي تقوده التقنية شامال جميع توجهات التنمية املستدامة املنشودة عىل مستوى العامل، 51603الـ

يف  ةهذا األخري الذي أضحى عرضة للحوائج، اليشء الذي يفتح املجال لطرح عدة أسئلة مصريية حول مستقبل البرشي

ظل هذا الهجوم الوبايئ بني الفينة واألخرى، ومدى قدرة الدول عىل محارصتها وباألحرى التصدي لها عرب اكتشاف لقاحات 

 فعالة ومضادة.
  

                                                           

كلمة السيد الوزير المنتدب المكلف بإصالح اإلدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر بمناسبة اليوم الدراسي الذي نظمه المرصد  - 514

 3يوم الخميس حول "اإلدارة اإللكترونية بالمغرب: الواقع والمتطلبات"، المغربي لإلدارة العمومية بشراكة مع جامعة القاضي عياض بمراكش 

 زواال. 23: 15على الساعة  01/07/2020. الزيارة بتاريخ https://urlz.fr/aiRz: بالرباط، لالطالع على تقرير الندوة يرجى زيارة الرابط التالي 3059يوليوز

 المستقبل"، مقال منشور على الجريدة اإللكترونية االقتصادية علي الرابط التالي:  سعيد علي الحاج بكري، "التحول الرقمي وآفاق - 515

https://urlz.fr/av6q على الساعة  الثامنة وعشر دقائق مساء.2020ماي  06، تمت الزيارة يومه ، 

 سعيد علي الحاج بكري، "التحول الرقمي وآفاق المستقبل"، مرجع سابق. - 516
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  رات العربية االماصالح  مصطفى قاسم، "التحديات األمنية للحكومة االلكرتونية ) دراسة مسحية لتجربة ديب يف دولة

املتحدة ("، قدمت هذه الرسالة استكامال ملتطلبات الحصول عىل درجة املاجستري يف العلوم اإلدارية ، قسم العلوم اإلدارية ، 
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لية يف مملكة البحرين("، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض، العامة للمرور بوزارة الداخ

8113. 

  ،"سعيد بن معال العمري، "املتطلبات اإلدارية واألمنية لتطبيق اإلدارة االلكرتونية، دراسة مسحية عىل املؤسسة العامة للموانئ
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 .8119-8113الرباط، –واالجتامعية، أكدال

 مذكرة مكملة لنيل متطلبات شهادة املاسرت -التجربة الجزائرية- عامةبلجيلح شهيناز، "اإلدارة اإللكرتونية وترشيد اإلدارة ال ،"

يف العلوم السياسية والعالقات الدولية، تخصص: إدارة وحكامة محلية، جامعة املسيلة، كلية الحقوق، قسم العلوم السياسية 

 .2012-2013 والعالقات الدولية، السنـة الجامعية 
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 ية:املقاالت البحثية والندوات العلم

  آدم خابا، "دور اإلدارة اإللكرتونية يف إصالح اإلدارة وتجديد املرفق العام"، مقال منشور عىل موقع مجلة القانون واألعامل

 https://urlz.fr/afnYعىل الرابط التايل: 

 ابط ملغرب"، مقال منشور عىل املجلة اإللكرتونية قانونك عىل الر جفري مراد، "الثورة الرقمية وتأثريها عىل اإلدارة العمومية با

 https://urlz.fr/aedwالتايل: 

  كلمة السيد الوزير املنتدب املكلف بإصالح اإلدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر مبناسبة اليوم الدرايس الذي نظمه

الواقع  لإلدارة العمومية برشاكة مع جامعة القايض عياض مبراكش حول "اإلدارة اإللكرتونية باملغرب.. املرصد املغريب

 بالرباط. 8108يوليوز 4واملتطلبات"، يومه الخميس 

  جتامع الثاين ملجلس إدارة وكالة التنمية الرقمية بحضور عدد من الوزراء مقتطف من كلمة رئيس الحكومة مبناسبة اال

، موقع رئاسة 8108يناير  09يف مختلف القطاعات الحكومية، وممثلني عن القطاع الخاص، وذلك يوم الجمعة  ومسؤولني

 https://www.cg.gov.maالحكومة عىل الرابط التايل: 

 املراجع األجنبية:

 Chatillon (G), « Administration électronique et Services Publics », L’actualité juridique de droit administratif, 

2001. 

 Sauret Jacques, “Efficacité de l’administration et service à l’administré : les enjeux de l’administration 

électronique”, Revue Française d’administrations publique, N°:110, 2004. 

Les revues et les rapportes: 

 Revue Principes d’administration publique, Prestation de services administratifs, Maroc, Juin, 2019. Voir aussi :  

«https://www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/RevuePrestationServicesAdministratifs26Juin2019.pdf». 

 COUR DES COMPTES, «Evaluation des services publics en ligne - SYNTHÈSE-» 24 avril 2019, voir le site suivant : 

https://urlz.fr/ahSF. 

 Cour des comptes (2014), Évaluation de la Stratégie Maroc Numérique 2013, Rapport Particulier N° 05/13/CH 

IV, février, www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapportparticulier/evaluation-de-la-strategie-

maroc-numeric2013/3-85 et sa synthèse 

:http://www.courdescomptes.ma/upload/MoDUle_20/File_20_137.pdf. 

 

 

  

https://urlz.fr/afnY
https://urlz.fr/aedw
https://www.cg.gov.ma/
https://www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/RevuePrestationServicesAdministratifs26Juin2019.pdf
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http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapportparticulier/evaluation-de-la-strategie-maroc-numeric2013/3-85
http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapportparticulier/evaluation-de-la-strategie-maroc-numeric2013/3-85
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 جزائريمشكلة النفايات الصناعية و كيفية التخلص  منها في التشريع ال

 مشكلة النفايات الصناعية و كيفية التخلص  منها في التشريع الجزائري
    

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 الجزائر -جامعة مولود معمري تيزي وزو
 

 

 امللخص :

ئة من ية البيبرزت يف السنوات األخرية مسألة أخرى ال تقل أهمية عن مسألة حامية املستهلك، وهي حام

أي املخلفات الصناعية، كالبالستيك، الزجاج ، الورق، الحديد    مختلف النفايات وخصوصا النفايات الخطرة

وغريها،والتي تعترب من أهم مظاهر التقدم الصناعي والتكنولوجي الذي تعرفه اإلنسانية . وتشكل هذه النفايات 

 يعيش فيها  بكل مكوناتها من ماء، هواء وتربة .خطرا حقيقيا عىل صحة اإلنسان وعىل البيئة الذي 

تعد مشكلة النفايات الصناعية من املشاكل التي تعاين منها معظم دول العامل،والجزائر مل تكن مبنأى عن 

هذه املشكلة  .فهي تعترب من بني البلدان العربية التي تعاين من ظاهرة التلوث البيئي بسبب هذه النفايات ، هذا  

ل وقوعها يف ،منها وقائية ملنع النفايات قب رشع إىل وضع ترسانة من النصوص القانونية تتضمن آلياتما دفع امل

 املصدر وأخرى عالجية والتي تتمثل يف طرق التخلص منها بعد حدوثها . 

 .النفايات، تلوث، البيئة، الحامية ،املرشع الجزائريالكلامت املفتاحية: 

 

Abstract:  

In recent years, an issue as important as consumer protection has emerged, namely, the 

protection of the environment from various wastes, especially hazardous wastes, i.e. industrial 

waste, such as plastics, glass, paper, iron and others, which are among the most important 

aspects of industrial and technological progress that humanity knows. These wastes pose a real 

threat to human health and to the environment in which they live with all their components, 

including water, air and soil.  

The issue of industrial waste is one of the issues experienced by most countries of the 

world, and Algeria has not been unaffected by this problem. It is considered among the Arab 

countries that suffer from the phenomenon of environmental pollution due to this waste, which 

prompted the legislator to develop an arsenal of legal texts that includes preventive mechanisms 

to prevent waste before it occurs at the source and therapeutic ones, which are ways of disposing 

of it after it occurs.  

Key words: waste, pollution, environment, protection, Algerian legislator. 
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 مقدمة

برزت يف السنوات األخرية إىل جانب األخطار التي تسببها املنتوجات الصناعية للمستهلك  مشكلة أخرى ال تقل خطورة 

وهي مسألة النفايات الضارة واملهددة للبيئة والتي هي يف تزايد مستمر نتيجة للزيادة يف إنتاج  املواد الصناعية املتطورة والني 

أفرزها التطور الصناعي والتكنولوجي، خاصة مخلفات إنتاج املواد الكيامئية واملواد العضوية والتي تعد نفايات خطرة ، ماّم 

 . (517)أدى إىل تزايد  كميات النفايات الصناعية بأشكالها املختلفة يف املدن التي تشهد متركزا سكانيا كثيفا

بيئة من املخلفات الصناعية أي الخطرة من املسائل التي شغلت كثري أضحت أهمية دراسة هذه املسألة أي حامية ال

من الدول وحظيت باهتامم كبري لكونها لها أثار سلبية عىل حياة اإلنسان والحيوان والنبات، باإلضافة إىل الحيوانات التي 

صوى  بوضع أهمية ق-لترشيعات كغريه من ا–تعيش يف  املياه. إذ مل يعد مشكل التلوث مسألة سهلة، ولذا أوالها املرشع 

 آليات بقصد التخلص منها أو عىل األقل التقليل منها.

 ما مفهوم النفايات الصناعية ؟ وما هي اآلليات التي وضعها املرشع للتخلص منها؟فالتساؤل املطروح : 

 لإلجابة عىل   هذه اإلشكالية يتعنّي دراسة النقاط التالية :

 ات  الصناعية .املبحث األول : مفهوم النفاي

 املبحث الثاين:  آليات التخلص من النفايات الصناعية

 

 مفهوم النفايات الصناعية :املبحث األول

 يتضمن مفهوم النفايات الصناعية ،دراسة املقصود منها ، تصنيفها، )املطلب األول ( ،

حيط)املطلب تي ترتكها عىل البيئة واملثم تحديد األسباب التي أدت أو تؤدي إىل انتشارها  ؟وما هي اآلثار السلبية ال

 الثاين(.

 املقصود بالنفايات الصناعية ، وتصنيفها :املطلب األول

تعد النفايات الصناعية من النفايات الخاصة إىل جانب النفايات الطبية والنووية مادامت تتوافر فيها صفات 

 الخطورة.ولذا ينبغي تعريف هذه النفايات، وما هي تصنيفاتها.

 رع األول: تعريف النفايات الصناعية الف

 ال يوجد تعريفا مانعا جامعا ملصطلح النفايات بصفة عامة وذلك لتعددها.

                                                           

 والتي -لوحدها الجزائر لمدينة العمومية والخاصة والوحدات الصناعية المناطق نفايات الثمانيات خالل ِقدرتولقد أثبتت اإلحصائيات، أّنُه - 517

 والحديد، والخردة، والخشب كرتونوال الورق في أساسا متمثلة يوميا طن 8000 من بأكثر -السمار لواد العمومية المزبلة في بنفاياتها تلقي

 طن مليون5.2 ال يفوق ما إلى 3000 سنة وصلت أنها هذا معنى األخرى، الكيمائية المواد ومختلف النسيج النحاس، والزجاج،البالستيك،

 سنويا.مأخوذ من مرجع:

 .592،ص3005ديسمبر ، 59ميلود تومي، النفايات في الجزائر وضرورة معالجتها اقتصاديا، مجلة قسنطينة ، العدد 
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مهملة ال ميكن االستفادة منها بصورة مبارشة إال بعد التحويل. كام  أو ملقاة  إذ يقصد بالنفايات عىل العموم،بأنها مواد

يقصد بالنفايات بصفة عامة، مجمل مخلفات األنشطة اإلنسانية  .(518)ستعامل تعرف، بأنها أي مادة مل يعد لها قيمة يف اال 

املنزلية والزراعية والصناعية اإلنتاجية والتي يعد تركها يف مكان ما مهددا للصحة والسالمة العامة.وتعرف النفايات أيضا 

 . (519)تهابأنها فضالت أو مهمالت صلبة أو سائلة قابلة للمعالجة الستفادة منها أو بإزال

أما النفايات الصناعية ، فهي مواد غري مرغوب بها تنتج عن األنشطة والعمليات الصناعية املختلفة و تشمل عىل سبيل  

املثال املذيبات الكيميائية، األصباغ، املعادن، الرماد، الدهانات، مواد التغليف، و أوعية التخزين امللوثة، و غريها من املخلفات 

 . (520)املخلفات السائلة كمياه الرصف الصناعي، و الزيوت املستهلكة و غريها الصلبة، كام تشمل

التي أبرمت لوضع تنظيم قانوين للنفايات الخطرة ومنها الصناعية ،مل تضع تعريفا  0898فبالنسبة التفاقية بازل لعام 

ي مواد أو أشياء يجرى التخلص منها أو النفايات هالفقرة األوىل ، كام ييل:) 8محددا  لها  من خالل تعريف لها يف املادة 

  مطلوب التخلص منها بناء عىل أحكام القانون الوطني (.

أما بالنسبة لوكالة حامية البيئة األمريكية ، فقد عرفت النفايات الصناعية ، بأنها عبارة عن  نفاية أو خليط عّدة نفايات 

م واء عىل املدى القريب أو البعيد ، غري قابلة للتحلل وتدو يشكل خطرا عىل صحة اإلنسان أو الكائنات الحية األخرى  س

 .(521)يف الطبيعة وأنها قد تسبب آثارا تراكمية ضارة 

،معرفا (522)املتعلق بحامية البيئة )امللغى( 12/18/0897مؤرخ يف  17-97من قانون رقم  98جاء املرشع الجزائري يف املادة 

القانون، كل ما تخلفه عملية إنتاج أو تحويل أو استعامل كل مادة أو منتوج أو تعترب نفاية مبفهوم هذا النفاية كام ييل:)

 .بصفة أعم كل يشء منقول أُهمل أو تخىل عنه صاحبه(

يتعلق بتسيري النفايات ومراقبتها  8110ديسمرب  08مؤرخ يف  08-10من قانون رقم  7/0كام عرف النفايات مبوجب  املادة 

ل البقايا الناتجة عن عمليات اإلنتاج والتحويل أو االستعامل وبصفة عامة ، كل مادة أو منتوج :)) ك، كام ييل)523(وإزالتها 

 وكل منقول يقوم املالك أو الحائز بالتخلص منه أو قصد التخلص منه أو يلزم التخلص منه أو إزالته(.

النفايات الناتجة  :) كللقانون كام ييل وأورد تعريفا آخر  للنفايات الخاصة يف املادة الثالثة الفقرة الرابعة من نفس ا

عن النشاطات الصناعية والزراعية والعالجية والخدمات  وكل النشاطات األخرى التي بفعل طبيعتها ومكونات املواد التي 

 تحتويها ال ميكن جمعها ونقلها ومعالجتها بنفس الرشوط مع النفايات املنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة ....(. 

                                                           

 .35، ص 5995أحمد عبد الوهاب  عبد الجواد، النفايات الخطرة ، دار العربية للنشر والتوزيع ، القاهرة - 518

 .593ميلود تومي، مرجع سابق ،ص  - 519

520  - http://www.sepcoenvironment.com/hazardous/industrial-waste-management/ 

رانا مصباح عبد المحسن عبد الرزاق ، مشكلة النفايات الخطرة ومعالجتها ي ضوء التشريع المصري )دراسة مقارنة(، بحث مقدم في المؤتمر  - 521

 .9، جامعة طنطا ، ص، كلية الحقوق 3052أفريل  33و32، يومي -القانون والبيئة –العلمي الخامس 

 . 02/03/5922المؤرخة في  09جريدة رسمية ، عدد   - 522

 .3005ديسمبر  52، مؤرخة في  22جريدة رسمية ، عددة - 523

http://www.sepcoenvironment.com/hazardous/industrial-waste-management/
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يستخلص من هذه الّنصوص املذكورة أعاله،  أن النفايات الخاصة تشمل جميع أنواع النفايات  ومنها النفايات الصناعية 

 ماعدا النفايات املنزلية والهامدة  التي تخضع لطرق معالجة خاصة بها. 

 الفرع الثاين:تصنيف النفايات الصناعية

ثة أنواع:  . فالقانون اإليطايل مثال ، يصنف النفايات إىل ثال   اختلفت الترشيعات حول تصنيف النفايات الصناعية

. يف حني املرشع الجزائري يصنف النفايات الصناعية ضمن (524)نفايات املدن ، نفايات خاصة ، نفايات الصناعية والضارة

صة، النفايات الخاا ييل:) من نفس القانون املذكور أعاله والتي تنص عىل م 14الفقرة 7النفايات الخاصة وذلك طبقا للامدة 

 كل النفايات الناتجة عن النشاطات الصناعية، الزراعية......(. 

فالنفايات الخاصة الناتجة عن الصناعة ،  قد تكون غري خطرة أي ما يطلق عليها النفايات الحميدة وهي مخلفات 

ثال التغليف برسعة بفعل عوامل طبيعية ، مناتجة عن عملية التصنيع  وال يصاحب وجودها خطرا عىل البيئة لكونها تتحلل 

الورقي . وقد تكون خطرة ، وهذه لكونها تحتوي عىل مركبات معدنية ثقيلة إشعاعية  أو فسفورية  تشكل خطرا عىل 

 . )525(البيئة.لكونها تتولد عن الصناعة ومحطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية 

 ات خاصة وخطرة و تتمثل يف نفايات سائلة ، صلبة ، غازية أو مشعة .فمهام تنوعت هذه األخرية ، فهي تعترب نفاي

 :  هي تلك التي تنتج من خالل استخدام املياه يف عمليات التصنيع املختلفة أو بقايا موادنفايات صناعية سائلة-أوال

 طبيعي. مصنعة مثل الزيوت أو مياه الرصف الصناعية التي تلقى يف األنهار أو البحار أو يف الوسط ال

ة إىل : وهي النفايات التي ترتتب أثناء مراحل التصنيع املختلفة أي عند تحويل املواد األولينفايات صناعية صلبة-ثانيا

مواد جاهزة . إذ كلام زادت مرحلة التحويل ، كلام زادت كمية النفايات  ، ومعظمها مكونة من مواد معدنية ، زجاجية أو 

سنني للتحلل، ولذلك فهي تشكل خطرا عىل  البيئة.فمثال األوحال الزيتية الناتجة عن بالستيكية تحتاج إىل مئات ال

 . (526)عمليات إنتاج البرتول تعد من أهم النفايات الصلبة الناتجة عن التصنيع

ل ال:وهي تلك الغازات أو األبخرة الناتجة عن  التصنيع التي تتبعرث يف الهواء من خالنفايات الصناعية الغازية-ثالثا 

يامت الصلبة وأوكسيد النيرتوجني، والجساملداخن الخاصة واملصانع  مثل غاز أول أوكسيد الكربون ، ثاين أوكسيد الكربيت 

 . العالقة يف الهواء 

 .(527)هي املواد التي تحتوي عىل إشعاعات ناتجة عن استخدام الطاقة النووية  النفايات املشعة:-د

                                                           

نية ومأخوذ من مرجع : مراد بدران ، المسؤولية المدنية للجماعات المحلية في األضرار المترتبة على النفايات المنزلية ، مجلة العلوم القان - 524

 .99،ص 3002، 05اإلدارية ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، عدد و

 http://www.4enveng.com/pdetails.php?id=160أمل جاسم ، النفايات الخطرة في دول الخليج العربي  .محمول من الموقع:      - 525

والمواد األولية  التي تظهر عدم صالحيتها  لكونها معيبة  هناك من يقسم هذه النفايات الصناعية الصلبة إلى مواد تالفة كاألدوات واآلالت- 526

ع وهي رجاأو أنها سليمة  لكن ظهرت بدائل أخرى جديدة أكثر تطورا منها  تتصف بالدقة  وبالتالي تطلب األمر التخلص منها . ومواد أخرى قابلة لإل

 ن قبل المؤسسة نفسها أو من قبل مؤسسات أخرى متخصصة. مخلفات العملية اإلنتاجية وهي قابلة لالستخدام من جديد، كمادة أولية م

 http://www.4enveng.com/pdetails.php?id=160أمل جاسم ، النفايات الخطرة في دول الخليج العربي  .محمول من الموقع:         - 527
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 فايات الصناعية واآلثار السلبية الناشئة عنهاأسباب انتشار الن :املطلب الثاين

 مجتمع من وهذه األسباب تختلف النفايات الصناعية،  وتراكم عىل انتشار املؤثرة والعوامل األسباب من العديد توجد 

 إىل آخر حسب درجة التقدم الحضاري والوعي اإلنساين بأهمية البيئة التي يجب أن تكون سليمة ونظيفة.

 أسباب انتشار النفايات الصناعية الفرع األول:

 تتمثل أسباب انتشار النفايات الصناعية فيام ييل:

 رسعة التقدم الصناعي للمنتوجات ، وعدم اعتامد املنتج طرق سليمة مدروسة للتخلص من مخلفاته.-

هدفهم  ننقص املسؤولية لدى أصحاب الصناعات ، دون البحث عن طريقة التخلص من نفاياتهم بطرق سليمة، أل  -

 الوحيد هو تحقيق  األرباح دون تكبدهم ملصاريف معالجتها. 

 كرثة إقبال املستهلكني  عىل اقتناء املنتوجات املعبئة إما يف عبوات ورقية أو بالستيكية أو زجاجية .-

 زيادة اإلقبال عىل االستهالك دون األخذ يف االعتبار خطورة املنتوجات  يف غالب األحيان.  -

 ب والزجاجات يف أماكن غري مخصصة لذلك النعدام ثقافة املحافظة عىل املحيط.رمي العل-

 غياب قوانني صارمة متنع رمي مثل هذه النفايات ورضورة تشديد العقوبات.-

 عدم انتظام مواقيت رمي النفايات والبطء يف تجميعها من قبل عامل النظافة.-

 ستيك، وغريها. عدم تخصيص حاويات لرمي النفايات كالزجاج، البال -

 اآلثار السلبية للنفايات عىل البيئة الفرع الثاين:

 تتولد عىل النفايات الصناعية أثارا سلبية واملتمثلة يف تلوث البيئة ومكوناتها .

) ، التلّوث كام ييل :  (528)املتعلق بحامية البيئة يف إطار التنمية املستدامة 01-17من قانون رقم  9الفقرة  4تُعرِف املادة 

كل تغيري مبارش أو غري مبارش للبيئة  يتسبب فيه كل فعل يحدث  أو يحدث وضعية مرضة  بالصحة وسالمة اإلنسان والنبات 

 والحيوان والهواء والجو واملاء واألرض وكل املمتلكات الجامعية والفردية (.

أي ظهور  بيئة وصحة اإلنسانيتّضح من خالل هذه املادة، أن التلوث يكون بفعل فاعل والذي يتسبب يف ترضر ال

 العديد من األمراض وترضر الحيوان والنبات أيضا من جراء   تلوث مكونات البيئة كاملاء والرتبة والهواء. 

تعمل الصناعة عىل تلويث املجارى املائية والبحريات مبا تلقيه فيها من مخلفاتها ونواتجها الثانوية، سواء تلوث املياه، -

نع وتؤدى بذلك إىل القضاء عىل الحياة يف املسطحات املائية أو يف غالب األحيان إىل تسمم األسامك من السفن أو املصا

.وأبرز  مثال عىل ذلك،  تلوث بحرية مريوط باإلسكندرية   بسبب املخلفات الصناعية. (529)وبالتايل حدوث تسمم لإلنسان أيضا

تة وحتى لو وجدت فيها أسامك حية ، فهي فاسدة شديدة السمية إذ أصبح ماؤها قذرا ملوثا تطفو فوق سطحها األسامك املي

                                                           

 . 3002، لسنة 32امة ، جريدة رسمية ، عدد المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستد  30/02/3002مؤرخ في  50-02قانون رقم  - 528

ومن أهم أعراض هذا التسمم صداع ودوار، شعور بالتعب واإلرهاق، تلف الكلى، اضطرابات شديدة في الجهاز الهضمي وقد تحدث  -529 

                                                                               :                           https://ar.wikipedia.org/wikiمحمول من الموقع :  نفايات صناعية  /  .الوفاة
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املتعلق بحامية البيئة يف إطار  01-17.ولذا حاول املرشع الجزائري  من خالل إصداره للقانون رقم (530)عىل حياة مستهلكيها

 جنوب إفريقيا  عىل رضورة يف 8118سنة  Johannesburgالتنمية املستدامة  ، مسايرة ملا تم إقراره يف اتفاقية جوهانسبورغ  

املياه  يف طبيعتها كانت أيّا للنفايات رمي كل منع ، القانون هذا من 20. إذ تضمنت املادة  (531)حامية املياه من التلوث

 الجوفية. املياه طبقات تزويد إلعادة املخصصة

اإلنتاجية  طاقاتها وإمكانياتها وتفقد ورفتتده )السائلة الصلبة،( الصناعية النفايات مبختلف الرتبة : تتأثر تلوث الرتبة

 وتنخفض غلتها، كام يؤدي إىل نقص مواردها الطبيعية من ماء ونبات  وهذا كله له أثر سلبي عىل حياة اإلنسان والحيوان.

 والغبار، السامة كالغازات الهواء ملوثات من الكثري الصناعية الوحدات تطرحتلوث الهواء: 

 من األمراض ، كالسعال املزمن واألمراض التنفسية وخري دليل عىل ذلك بعض الحاالت والدخان،وهذا يسبب الكثري

 بالجزائر والكاليتوس السامر وادي من هذه األمراض املسجلة يف املناطق القريبة من املصانع يف املدن الجزائرية كحي

.وما (532)عنابة ملدينة الفوسفاتية اإلسمنت ركبم أو بالشلف أو قسنطينة يف اإلسمنت ملركب املجاورة املناطق وسكان العاصمة

 لهذه األمراض طبعا من أثار سلبية عىل الجانب االجتامعي واالقتصادي للدولة .

 آليات  التخلص من  النفايات الصناعية :املبحث الثاين

عي يف طرح اتزايدت النفايات الصناعية بسبب تزايد اإلنتاج واالستهالك يف نفس الوقت . إذ ساهم التطور الصن

منتوجات كثرية يف السوق وصاحبه اإلفراط من املستهلك يف استعاملها واستهالكها، فهذا كلّه أدى إىل تراكم النفايات 

وخاصة يف املدن التي تشهد كثافة سكانية عالية. فللقضاء عىل هذه النفايات والحد من أرضارها، قامت العديد من الدول 

رشيعات تتضمن آليات للتخلص من هذه النفايات بطرق آمنة وسليمة قصد الحفاظ عىل صحة ومن بينها الجزائر ، بإصدار ت

 اإلنسان والبيئة وتحقيق التنمية املستدامة ،وهذه تتمثل يف آليات وقائية وعالجية.

 اآلليات الوقائية  :املطلب األول

. أي نتاج يف تفادي وجود هذه النفاياتللتخلص من النفايات ،يجب إعامل مبدأ الحيطة أوال وهو التفكري أثناء اإل 

عىل املؤسسة اإلنتاجية أن تعمل عىل منع التلوث يف املصدر بدال من مكافحته.وهذا وهذا ما نص عليه املرشع الجزائري 

:) يلزم كل منتج للنفايات أو حائز لها  باتخاذ كل اإلجراءات سالف الذكر ، كام ييل 08-10من قانون رقم  2يف املادة 

 ورية لتفادي إنتاج النفايات بأقىص قدر ممكن ، السيام من خالل:الرض 

 اعتامد واستعامل تقنيات أكرث نظافة وأقل إنتاجا للنفايات،-

 االمتناع عن تسويق املواد املنتجة للنفايات غري القابلة لالنحالل البيولوجي،-

 ف(.سان ،السيام عند صناعة منتوجات التغلياالمتناع عن استعامل املواد التي من شأنها أن تشكل خطرا عىل اإلن-

                                                           

 .332، ص5992دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية  د/ ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة،  -530

اد للدراسات القانونية واالقتصادية ، المركز الجامعي ، تمنراست شريف هنية ، التنظيم القانوني لتسيير النفايات في الجزائر، مجلة االجته- 531

 .552ص 3030، سنة  05، العدد

 .599ميلود تومي ، مرجع سابق ، ص- 532
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املتعلق بحامية البيئة يف إطار    8117يوليو  08مؤرخ يف  01-17من القانون رقم  7/2وما ذهب إليه  أيضا  يف املادة 

ستعامل ا، إذ نص عىل رضورة  اعتامد مبدأ النشاط الوقايئ وتصحيح األرضار البيئية عند املصدر وذلك ب (533)التنمية املستدامة

 أحسن التقنيات  املتوفرة وبتكلفة اقتصادية مقبولة ملنع انتشار النفايات . مثال،العمل عىل التقليل من النفايات بإنتاج مواد ال

 ترتك مخلفات  وعدم املبالغة أي اإلكثار يف وضع تغليف أو تعبئة مزدوجة للمنتوج. 

نظم إفراز الدخان والغاز والغبار والروائح والجسيامت الصلبة يف الذي ي 022-87كام جاء أيضا يف املرسوم التنفيذي رقم 

، إلزام  صاحب املنشأة الصناعية أو مستغلها بتثبيت  تجهيزات خاصة يف منشئاتهم تكون مصّممة  بكيفية معيّنة  (534)الجو

 تجعل إفرازه للغاز والدخان بطريقة ال تتعدى مقاييس الكثافة املعمول بها يف التنظيم . 

 اآلليات العالجية للتخلص من النفايات :طلب الثاينامل

تتمثل اآلليات العالجية للتخلص من النفايات يف طمرها أي دفنها أو حرقها أو تدويرها. ويجب أن تتم عملية املعالجة 

 هذه النفايات حسب طبيعتها  ما إذا كانت خطرة أو غري خطرة بأنواعها املختلفة ، سائلة ، صلبة أو غازية. 

 دفن النفايات الصناعية أي ما يسمى بالطمر  الفرع األول:

هي عملية طمر النفايات الصناعية الصلبة يف باطن األرض ومتارس هذه الطريقة يف كثري من الدول وهي طريقة  

ها  ز حديثة ملعالجة النفايات.  إذ يتم تكوين حفرة يف األرض بعمق معني معتمد حسب كمية وطبيعة النفايات. ويتم تجهي

بطبقة عازلة من اإلسمنت  حتى ال تكون باتّصال مع املياه الجوفية  ثم توضع النفايات فيها وترّص وتغطى بالرتاب .ويجب 

:) يحظر سالف الذكر عىل ما ييل 08-10من قانون رقم  81أن يتم يف املواقع واملنشئات املخصصة لذلك . إذ تنص املادة 

 (.الخطرة يف غري األماكن واملواقع واملنشئات املخصصة لهاإيداع وطمر وغمر النفايات الخاصة 

لهذه الطريقة إيجابيات منها، إمكانية استيعاب كميات كبرية من النفايات، قلة التكلفة االقتصادية وعدم تطلّب تقنيات 

ها ، تلوث املياه ت منتكنولوجية حديثة لكن رغم هذه اإليجابيات التي تتميز بها عملية دفن النفايات، إالّ أن لها سلبيا

الجوفية ، انبعاث الروائح الكريهة وإشعاعات نووية وغازات سامة مثل غاز امليثان القابل لالنفجار  بصورة تشكل خطورة عىل 

املباين املقامة يف مواقع دفن سابقة للنفايات . والدليل عىل ذلك حوادث االنفجار املسجلة يف مواقع دفن النفايات يف 

ذلك يف مدينتي نيويورك وواشنطن . أضف إىل ذلك انبعاث غاز كربيتيد الهيدروجيني الناتج عن التحلل الهوايئ بريطانيا وك

 للمواد العضوية.

 الفرع الثاين: حرق النفايات الصناعية، 

رق ، حيث يتم فيها ح0987يف بريطانيا . وتم إنشاء أول محرقة للنفايات يف أملانيا 0932تعود هذه الفكرة إىل عام 

 النفايات الصلبة الخطرة كنفايات املستشفيات واملصانع.

ويقصد بعملية حرق النفايات الصناعية  ، أسلوب املعالجة الحرارية  ومبقتضاها تتعرض النفايات إىل درجة حرارة عالية 

بل فراد أو من قليك تتحول إىل مواد عدمية الرضر أو بخار أو غاز. تتم عملية الحرق يف محارق خاصة سواء من قبل األ 

                                                           

 .3002يوليو 30، مؤرخة في  32جريدة رسمية ، عدد - 533

 .5992يوليو  53، مؤرخة في 39جريدة رسمية ، عدد - 534
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و هذه الطريقة معتمدة  كثريا يف بعض الدول التي تفتقر إىل مساحات شاسعة كاليابان . وتستخدم عادة  الصانع واملنتج .

ات وسلبيات . فبالنسبة لهذه الطريقة إيجابي عملية الحرق بالنسبة للنفايات التي يصعب تدويرها أو التي تنعدم االستفادة منها.

ها تقيض عىل الكائنات الحية املسببة لألمراض. كام تنقص من حجم النفايات إىل أبعد الحدود، هذا باإلضافة لإليجابيات أن

. كام أنّها ال تتسبب (535)إىل إمكانية االستفادة من الرماد الناتج عن الحرق ألغراض أخرى، كاستخالص الطاقة الكهربائية 

 يف تلّوث املياه الجوفية.

ثل يف  تدفق امللوثات الغازية أثناء الحرق ، كام أن تحول النفايات إىل رماد له أثر سلبي عىل لكن لها سلبيات تتم  

دم صالحيتها عالبيئة ملا يحتويه من كميات هائلة من املواد السامة كالديوكسني والرصاص . إذ يؤدي إىل تلويث الرتبة )

الجوفية وكذا تهديد الغطاء النبايت محدثتا خلال يف السلسلة الغذائية وزوال الغطاء النبايت،والذي  املياه للزراعة(، وتلويث

 .(536)ييعني ظاهرة التصحر واالنجراف مام يؤدي إىل تدهور اإلنتاج الزراعي والفالحي وانعكاساته عىل النمو االقتصاد

املنظامت البيئية العاملية تعترب أن إنشاء وتشغيل محارق النفايات، سمة من سامت التخلف يف اإلدارة  أن وما يالحظ 

البيئية. حيث يتم حرق النفايات يف بعض املدن بطرق خاطئة، مام يؤدي إىل تلوث الهواء بالدخان والغازات والرماد. وإذا 

  ّوثات إىل األرض واملياه السطحية.هطلت األمطار حملت معها هذه املل

 الفرع الثالث: إعادة تدوير أو رسكلة النفايات الصناعية 

النفايات يف بداية السبعينات كنتيجة ألسباب معيّنة ، منها قلّة املوارد الطبيعية وارتفاع (537)بدأت فكرة تدوير أو رسكلة

جهود وعي البيئي لدى السكان.يأيت هذا اإلجراء بعد استنفاذ كل الأسعار املواد الخام ، ارتفاع مستوى التلوث وكذا انتشار ال

 ملنع حدوث التلوث، وذلك عندما يصبح منعه يشكل أمرا صعبا أو مستحيال، فمن املحتم إذا اللجوء إىل مرحلة التدوير.

لبيئة والصحة وكذا ا إن اللّجوء إىل عملية تدوير النفايات الصناعية يكون لهدف التخفيف من اآلثار السلبية، كتلوث 

املحافظة عىل املنظر العام. كام تحقق هذه العملية أيضا الحصول عىل منتجات أخرى بدل اللجوء إىل استريادها  وبالتايل 

تحسني مستوى معيشة األفراد بتوفري حاجياتهم بأقل التكاليف باإلضافة إىل هدف آخر وهو توفري فرص صناعية جديدة 

 %81لبطالة مام يؤدي إىل تحسني اقتصاد الدولة .إذ قد ثبت من بعض اإلحصائيات أن اسرتجاع أخرى وتقليص من نسبة ا

 . (538)مليار دينار لفائدة الخزينة العمومية 7.2من نفايات البالستيك والورق والزجاج، سمح بالفعل عىل الحصول عىل 

                                                           

اجستير مذكرة مقدمة لنيل شهادة م -حالة مدينة الخروب–الحضرية الصلبة والتنمية المستدامة في الجزائر  بوفنارة  فاطمة ، تسيير النفايات  - 535

 . 22، ص 3009، جامعة منتوري، قسنطينة ، جوان قسم التهيئة العمرانية في التهيئة اإلقليمية ، كلية علوم األرض ، الجغرافيا والتهيئة العمرانية ، 

     المرجع نفسه .     - 536

 التصحيحات هناك من يفرق بين عملية الرسكلة وعملية التدوير أي االسترجاع رغم أن الهدف واحد. إذ يعتبرون أن الرسكلة ، تعني إدخال - 537

 تستخدمها بهدف اإلنتاجية المؤسسات يد في أساسية بعض القطع اإلنتاجية المعيبة والتي تفتقد إلى المواصفات. أي وسيلة على الالزمة

والتقويم. في حين التدوير والذي أطلقوا عليه االسترجاع، وهي تحويل المواد المبددة أي النفايات  إلى  التصحيح خالل من النفايات حجم ليصتق

 523سلع جديدة من أجل استخدامها من جديد . أنظر في هذا الصدد: ميلود تومي،  مرجع سابق،    ص 

التنمية المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم زيدلمال صفية، حماية البيئة في إطار - 538

 .229، ص  32/03/3052السياسية ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، تاريخ المناقشة ، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
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ستخدام. مواد جديدة أقل جودة لكنّها صالحة لال ويقصد بعملية تدوير النفايات أي رسكلتها، إعادة استخدامها يف إنتاج 

فمثال استخدام الورق املوجود يف النفايات يساعد عىل تقليل استهالك األشجار املستخدمة يف صناعة الورق والتي تقدر 

 النفايات، يف تدوير القوارير الزجاجية واملعدنية املختلفةشجرة إلنتاج طن واحد من الورق وهذا كله لصالح البيئة. وأيضا  81ب

بهدف استخدامها يف صناعة مواد أخرى جديدة وتدوير املواد البالستيكية بأشكالها املختلفة بهدف تحويلها إىل ألعاب، 

  ومواد منزلية، وأكياس، ومواد تعليب.

 يف ويف هذا الصدد أبرمت وزارة البيئة مع وزارة التضامن الوطني اتفاقا إلنشاء مؤسسات صغرية ومتوسطة متخصصة

. وتهدف الوزارتني من خالل ذلك إىل (539)اسرتجاع األكياس البالستيكية والتي أصبحت منترشة يف الطبيعة بشكل ملحوظ

حل مشكل تلوث بيئي املتمثل يف الحد من انتشار هذه األكياس يف البيئة ويف نفس الوقت الحد من مشكل البطالة، 

 .(540)مليار كيس سنويا 20وخاصة أن اإلحصائيات تؤكد بأن الجزائر تستهلك 

لكن عملية التدوير ال تتحقق إالّ من خالل فرز املواد املشابهة معا وتخصيص حاويات معينة لكل مادة  من املواد القابلة 

للتدوير ،كالورق، الحديد والزجاج والبالستيك،  فهذه األخرية مثال ال تتحلل برسعة يف الطبيعة، بل تحتاج إىل زمن طويل 

 ىل البيئة.مام يؤثر ع

والجدير بالذكر، أن املؤسسة املنتجة للنفايات هي التي تقوم بتدويرها، لكن قد تقوم بها مؤسسات أخرى خاصة والتي 

يجب أن تحصل عىل ترخيص من جهة مختصة. كام أنه يجب مراعاة رشوط معينة يف التدوير، إذ ال يجب إعادة استخدام 

-10من القانون رقم  18تواء مواد غذائية عامة، وهذا ما نص عليه املرشع يف املادة املغلفات املخصصة للمواد الكيامئية الح

يحظر استعامل املنتوجات املرسكلة التي يحتمل أن تشكل منه، كام ييل:) 01وما نصت عليه أيضا املادة  سالف الذكر. 08

 و يف صناعة األشياء املخصصةخطرا عىل األشخاص يف صناعة املغلفات املخصصة الحتواء مواد غذائية مبارشة أ 

 لألطفال....(.

 فالطرق املذكورة أعاله للتخلص من النفايات ، تقترص عىل النفايات الصناعية الصلبة . 

مؤرخ  021-87فبالنسبة لكيفية التخلص من النفايات السائلة ، فقد عالجها املرشع الجزائري يف املرسوم التنفيذي رقم 

موضحا كيفية صب أو ترصيف النفايات الصناعية السائلة يف الوسط (، 541)ايات الصناعية السائلةينظم النف 0887يوليو  01يف 

منه،  يقصد بترصيف النفايات، كل صب أو تدفق أو قذف أو إيداع مبارش أو غري مبارش لنفاية  8الطبيعي.فطبقا للامدة 

لف بالبيئة بعد خضع لرخصة يسلمها الوزير املكصناعية سائلة يف الوسط الطبيعي. كام أن كل عملية ترصيف للنفايات، ت

 من نفس املرسوم(. 2أخذ رأي الوزير املكلف بالري)املادة 

                                                           

 . 222زيدلمال صفية ، المرجع نفسه، ص - 539

540 - Amel BLIDI , Algérie , 15 milliard de sachet en plastiques utilisé par an. Quotidien d’Oran du 11/11/2005. 

 .5992لسنة  39جريدة رسمية ، عدد - 541
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إضافة إىل الحاالت السابقة املذكورة للتخلص من النفايات ،  أشار املرشع الجزائري إىل حاالت أخرى  ملعالجة النفايات 

يائية ية .وهي عملية تغيري للخصائص الفيزيائية والكياموية أو اإلحالصناعية إما معالجة حرارية، فيزيوكيامئية،وبيولوج

 لنفايات قصد التقليل من درجة تلويثها أو درجة سميّتها عىل البيئة. 

ويف جميع األحوال، يجب أن تتم معالجة النفايات الخاصة يف املنشئات املرخص بها من قبل الوزير املكلف بالبيئة 

سالف الذكر.وإن اختيار مواقع إلقامة هذه املنشئات ملعالجة النفايات تخضع لدراسة  08-10انون من ق 02وهذا طبقا للامدة 

حوادث  يغطي تأمني اكتتاب املنشآت أيضا أصحاب هذه عىل ويجب ، اإلنسان صحة وعىلمدى تأثريها عىل البيئة 

 .(542)التلوث

 14إليه سلفا، أصدر املرّشع الجزائري املرسوم التنفيذي رقم ، املشار 08-10من القانون  44كام أنّه تنفيذا ألحكام املاّدة 

. (543)يحّدد القواعد العاّمة لتهيئة واستغالل منشآت ملعالجة النّفايات رشوط قبول النّفايات عىل مستوى هذه املنشآت401-

من نفس املرسوم، والتي تنص  7 ويقصد بهذه األخرية املنشئات املوجهة لتثمني النفايات وتخزينها وإزالتها، وهذا طبقا للامدة

 :).يقصد مبنشأة معالجة النفايات كل املنشآت املوجهة لتثمني النفايات وتخزينها وإزالتها، وال سياّمعىل ما ييل

 مراكز الطمر التقني للنفايات الخاصة ......(. -

 خامتة

برشية تهديدا خطريا عىل الصحة ال يتضح مام تقدم، أن مسألة النفايات الصناعية،هي مسألة خطرية. إذ أنها تشكل

والبيئية. فهي ال متس األشخاص فقط،  بل تتعدى أرضارها إىل املساس بالبيئة ومكوناتها ، كاملياه والغطاء النبايت والطبقة 

الجوية. ولذا أولت معظم الترشيعات أهمية خاصة لظاهرة النفايات الناتجة عىل عمليات التصنيع والتي يف ازدياد مستمر 

قليل تمواكبة للتطور الصناعي. ومن بينها املرشع الجزائري الذي وضع ترسانة من النصوص القانونية متضمنة آليات بهدف ال

. لكن رغم ذلك ال تزال تشهد مختلف املدن الجزائرية تراكام البيئة بطريقة آمنة وسليمة عىل النفايات حجم من أو التخلص

  املناطق القريبة من املصانع وهذا يدل عىل إهامل املنتجني عن إدارة نفاياتهم. ملفتا لالنتباه من النفايات وخاصة يف

 بالتايل من خالل دراستي لهذا املوضوع ، توصلت إىل بعض االقرتاحات :

 وجوبية نرش ثقافة بيئية  وتوعية تحسيسية بخطورة النفايات عىل البيئة وصحة اإلنسان. -

 وضوعة لهذا الغرض والحث عىل التطبيق الصارم لها.رضورة تفعيل النصوص القانونية امل-

 والحاجة لالستهالك.أي بتعبري عدم اإلكثار من اإلنتاج إال يف حدود الحاجة . الصناعية الرضورة بني التوازن-

 إنشاء  مراكز ملعالجة النفايات تستجيب للمقاييس املعتمدة دوليا.   -

 النفايات، وجعلها أداة جديدة لتحقيق التنمية االقتصادية. تشجيع االستثامر يف مجال رسكلة أو تدوير -

  

                                                           

 .532شريف هنية ، مرجع سابق، ص - 542

يحّدد القواعد العاّمة لتهيئة واستغالل منشآت معالجة الّنفايات، جريدة رسمية  3003ديسمبر  53مؤرخ في  350- 03مرسوم تنفيذي رقم  - 543

 .3003ديسمبر  59، مؤرخة في 25، عدد
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 قامئة املراجع
 

 الكتب

  0888أحمد عبد الوهاب عبد الجواد، النفايات الخطرة، دار العربية للنرش والتوزيع، القاهرة . 

 - 0882ماجد راغب الحلو، قانون حامية البيئة يف ضوء الرشيعة ، دار املطبوعات الجامعية ، إسكندرية. 

 املقاالت:-

 - 8110، ديسمرب  02ميلود تومي، النفايات يف الجزائر ورضورة معالجتها اقتصاديا، مجلة قسنطينة ، العدد. 

 -لة أبو بكر جمراد بدران، املسؤولية املدنية للجامعات املحلية يف األرضار املرتتبة عىل النفايات املنزلية، مجلة العلوم القانونية واإلدارية ، م

 .8117، 10يد ، تلمسان ،عددبلقا

 ت، سرشيف هنية، التنظيم القانوين لتسيري النفايات يف الجزائر، مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية ، املركز الجامعي ، مترنا-ا

 . 8181، سنة 10العدد

 -:أمل جاسم ، النفايات الخطرة يف دول الخليج العريب، محمول من املوقع www.4enveng.com/pdetails.php 

 أطروحة دكتوراه:

 -ة ، يزيدملال صفية، حامية البيئة يف إطار التنمية املستدامة عىل ضوء أحكام القانون الدويل، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياس

 .  83/18/8107جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، تاريخ املناقشة ، 

 مذكرة ماجستري-

 - يل شهادة ماجستري مذكرة مقدمة لن -حالة مدينة الخروب –، تسيري النفايات الحرضية الصلبة والتنمية املستدامة يف الجزائر  بوفنارة فاطمة

 .8118يف التهيئة اإلقليمية، كلية علوم األرض قسم التهيئة العمرانية ، جامعة منتوري قسنطينة ، جوان 

 مؤمتر علمي-

 -مشكلة النفايات الخطرة ومعالجتها يف ضوء الترشيع املرصي )دراسة مقرنة(، بحث مقدم يف املؤمتر رانا مصباح عبد املحسن عبد الرزاق ،

 ، كلية الحقوق/ جامعة طنطا ،مرص.8109أفريل  84و 87يومي  -القانون والبيئة–العلمي الخامس 

 النصوص القانونية-

 نصوص ترشيعية-

 - 19/18/0897، مؤرخة يف 12ة البيئة )امللغى( ، جريدة رسمية ، يتعلق بحامي 12/18/0897مؤرخ يف  17-97قانون رقم. 

 - 8110ديسمرب  02مؤرخة يف  33يتعلق بتسيري النفايات ومراقبتها وإزالتها، جريدة رسمية ، عدد  8110ديسمرب 08مؤرخ يف  08-10قانون رقم. 

 -  8117يوليو 81، مؤرخة يف 47نمية املستدامة،جريدة رسمية، عدد املتعلق بحامية البيئة يف إطار الت 81/13/8117مؤرخ يف  01-17قانون رقم . 

 نصوص تنظيمية:-

 - 0887يوليو  04، مؤرخة يف 42ينظم النفايات الصناعية السائلة، جريدة رسمية ، عدد  0887يوليو  01مؤرخ يف  021-87مرسوم تنفيذي رقم. 

 -  مؤرخة يف 42والغبار والروائح والجسيامت الصلبة يف الجو، جريدة رسمية ، عددالذي ينظم إفراز الدخان والغاز  022-87مرسوم تنفيذي رقم ،

 .0887يوليو 04

 - يحّدد القواعد العاّمة لتهيئة واستغالل منشآت معالجة الّنفايات، جريدة رسمية ،  8114ديسمرب  04مؤرخ يف  401- 14مرسوم تنفيذي رقم

 .8114ديسمرب  08، مؤرخة يف 90عدد
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 لبرلمانية في النظام الدستوري المغربيالمعارضة ا

 المعارضة البرلمانية في النظام الدستوري المغربي
    

 دكتور يف العلوم السياسية

 كلية الحقوق الرباط 
 

 ملخص:

ملعارضة اتحتل املعارضة الربملانية أهمية كربى، ألنها تعبري رصيح عن وجود الرأي والرأي املخالف، وما متتلكه 

ومن جهة أخرى، فإن املعارضة يف األنظمة  .املرشوعة من وسائل قانونية متكنها من التعبري عن رأيها، هذا من جهة

الدميقراطية، تعد جزءا ال يتجزأ من النظام السيايس كله، فالحزب السيايس املعارض يتعني عليه أن يتوجه بسهام 

 .املتصدر نتائج االستحقاقات االنتخابية هذا من ناحية أخرى النقد للسلطة التنفيذية التي يقودها الحزب

تحاول هذه الورقة تسليط الضوء عىل دور املعارضة الربملانية يف النظام الدستوري املغريب، ومدى فعاليتها يف 

للسياقات  قأداء مهامها الرقابية والترشيعية، واكراهات هذه املعارضة سواء الذاتية أو املوضوعية، إضافة إىل التطر 

التاريخية التي جعلت جزء مهم من املعارضة الربملانية ينتقل لقيادة األغلبية الحكومية، مقابل انتقال األغلبية ملامرسة 

 .دور املعارضة

 اكراهات. -دستور -الحكومة -الربملان –املعارضة كلامت مفتاحية: 

 

Abstract 

On the one hand, the parliamentary opposition is of paramount importance due to the fact 

that it is an explicit expression of the dissenting opinion or opinion, and also the legitimate 

possessions of the legal opposition that enable it to express its opinion. 

 On the other hand, the opposition in democratic systems is an integral part of the entire 

political system. The opposing political party  must take an action of expressing disapproval 

towards the executive authority led by the leading party on the results of electoral entitlements, 

on the other hand. 

 Through this paper, we will try to shed light on the role of the parliamentary opposition in 

the Moroccan constitutional system, the extent of its effectiveness in performing its oversight 

and legislative tasks, and the coercion of this opposition, whether subjective or objective. 

In addition, we will tackle the historical contexts that made an important part of the 

Moroccan parliamentary opposition move to the leadership of the governmental majority, in 

exchange for the majority moving to exercise the role of the opposition. 

Key words: Opposition - Parliament - Government - Constitution - Constraints. 
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 تقديم:

ارتبط ظهور املعارضة، بحسب ماكس فيرب، بتطور نظام االقرتاع، واملعارضة مبفهومها الحديث تحيل عىل تطور النظام 

لة عىل األحزاب التي مل تحصل عىل األغلبية يف االنتخابات، ولكن الحزيب التنافيس، أو هي مصطلح يستخدم للدال

متارس عملها بشكل طبيعي داخل املؤسسة الترشيعية، وأحيانا تنمو خارج النظام السيايس وترفض املشاركة يف االنتخابات 

يل مع ف جزيئ أو كلتؤسس معارضة من خارج الربملان، كام أن مفهوم املعارضة يقصد به األحزاب التي تكون عىل خال 

الحزب أو األحزاب "الحاكمة" وتشري أحيانا لألحزاب التي تختلف مع سياسات األغلبية الحكومية إزاء موضوع محدد أو مع 

 توجهاتها بالكل، حيث تتكتل بعض األحزاب وتتحالف لتشكل قوة ضغط عىل األغلبية الحكومية.

ث لفضاء املؤسسايت الذي ميكنها من لعب دورها عىل أحسن وجه، بحيهذا، وميثل الربملان بالنسبة للمعارضة اإلطار وا

يسمح لها بالتواصل مع الحكومة واملواطنني معا، فتمثيل املعارضة يف الربملان عن طريق أحد أحزابها أو أية مجموعة أخرى 

ة الحكومية، واملشاركة األغلبي يضفي الصفة املؤسساتية عىل عملها ألن الربملان هو القناة الرسمية التي تسمح لها مبراقبة

يف عمل اللجان الربملانية ومناقشة الترشيعات وصياغتها، وتقديم بدائل سياسية من خالل اقرتاح خيارات وآراء إزاء 

 .544السياسات التي تتبناها األغلبية ومناقشة القوانني

ه املعارضة ي والرأي املخالف وما متتلكوتكتيس املعارضة يف النظم الدميقراطية أهمية كربى من حيث رضورة وجود الرأ 

املرشوعة من وسائل قانونية متكنها من التعبري عن رأيها عالوة عىل ذلك، فإن املعارضة يف هذه النظم تعد جزءا ال يتجزأ 

ملتصدر امن النظام السيايس كله، فالحزب السيايس املعارض يتعني عليه أن يتوجه بسهام النقد للسلطة التنفيذية التي يقودها 

نتائج االستحقاقات االنتخابية، وما يجب التأكيد عله، هو أن هذا النقد يجب أن يتناسب والظروف والسياقات السياسية 

ومبا ال يؤدي لإلخالل بقواعد الرشعية الدستورية هذا من جهة، ومن جهة أخرى، يتوجب عىل املعارضة تقديم البدائل 

ام يدل عىل توفرها عىل برنامج قابل للتنفيذ، كام يجب عليها أن تكون قادرة، إن لالختالالت التي أماطت عنها الستار م

هي نجحت يف الوصول إىل السلطة، عىل تحمل مسؤوليتها يف استمرارية املؤسسات الدستورية واملحافظة عىل استمرارية 

 .545املرافق العامة دون اضطراب أو توقف أو تعطل

ة نجاح املعارضة وقدرتها عىل مامرسة هذا الدور عند وصولها إىل سدة الحكم، وقد أثبتت تجارب الدول الدميقراطي

اليشء الذي يؤكد بأن األحزاب املعارضة هي أحزاب ال تقل أهميتها عن األحزاب التي متارس السلطة. وهكذا، وبالرجوع 

ك بفضل فعال وواضح املعامل، وذلإىل الدول التي تأخذ بنظام الثنائية الحزبية، يالحظ أن املعارضة تؤدي دورها بشكل 

كفاءتها ووضوحها اإليديولوجي هذا من ناحية، وكذا لوجود عالقة ترابطية بني نتائج االقرتاع ومامرسة السلطة، حيث نجد 

أن الحزب الذي يفوز بغالبية املقاعد يف االنتخابات هو الذي يشكل الحكومة وعادة ما يتم تعيني رئيس الوزراء أو رئيس 

 . 546ة منه وبتزكية من رئيس الدولةالحكوم

                                                           

ية تناجي عبد النور: دور المعارضة البرلمانية في مجال اقتراح التشريعات وتطويرها، التجربة الجزائرية أنموذجا، مجلة كلية القانون الكوي -544

 .393. 392، الصفحة 3052مايو  -السنة الخامسة  -العالمية 

 . 22ص  5925ية في العالم المعاصر، دار الفكر العربي طبعة نبيلة عبد الحليم كامل: األحزاب السياس -545

بالكلية المتعددة 3002عبد اللطيف بكور: محاضرات في مادة األنظمة الدستورية الكبرى، ألقيت على طلبة الفصل الثالث قانون عام-546

 ، غير منشور.52، ص3002 - 3002التخصصات بأسفي
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أما حزب األقلية فيشكل املعارضة الربملانية، والتي مفادها أن يكون الحزب املعارض يتابع نشاط الحكومة ويكون عىل 

أهبة لتويل منصب رئيس الوزراء أو رئيس الحكومة يف حالة سقوط حكومة األغلبية أو تقديم استقالتها، وبالتايل نستطيع 

، فمن واجب املعارضة يف النظام الربيطاين، مثال، أو غريه من األنظمة 547هذه تسمية املعارضة بالحكومة البديلةوالحالة 

الدميقراطية، ليس الرتبص وانتظار سقوط الحزب األغلبي للسيطرة عىل الربملان وتشكيل الحكومة من بني أعضائه وإمنا 

 من واجبها معارضة الحكومة ومراقبتها ومساءلتها.

التقاليد الدستورية بإنجلرتا، عىل سبيل املثال، متيل دامئا أن تكون هناك معارضة قوية وبناءة ومسؤولة ألنها تدرك ف

أنه فيام لو تغريت الظروف ودعي حزب األقلية املعارض لتشكيل الحكومة يف املستقبل، فإن الوعود والنقد املنسوب له 

ياستها ا كام يقول الدكتور سكوت والدكتور كوبرين أن تفكر مرتني يف سسيحسب عليه، لذلك فعىل املعارضة يف بريطاني

التي تتبعها يف كشف العيوب وتسليط األضواء عليها عن طريق النقد املوجه للحكومة، سواء من خالل األسئلة أو 

 .548االستجوابات املوجهة للوزراء أو عن طريق الرد عىل خطاب العرش

، فاملعارضة 549تيازات بني الحكام واملحكومني هو الذي يغذي أساسا ما يسمى باملعارضةأن التفاوت واالم "هوريو"ويرى 

يف معناها السيايس هي املراقبة ومراجعة األغلبية، ويتضمن مصطلح املعارضة يف الفكر السيايس الغريب الحق يف نقد 

 ترجمة مامرسة السلطة إن هي فشلت يفسياسة الحكومة ومخالفتها، والعمل عىل الحلول محلها بطرق سلمية وقانونية يف 

برامجها السياسية إىل مشاريع عىل أرض الواقع، فوظيفة املعارضة إذن هي وظيفة نقدية تتمثل يف مراقبة ومراجعة األغلبية 

 التي متارس السلطة، وتعمل عىل إعداد بدائل لالقرتاحات التي تبني عليها األغلبية اسرتاتيجيتها يف تسيري شؤون الدولة

 إن هي أخفقت.

وهذا ال يتم إال عن طريق ما يعرف بالتناوب والتداول القائم عىل نقل السلطة من فريق سيايس إىل آخر أو من تحالف 

سيايس آلخر يف إطار التنافس بطرق سلمية مؤطرة بآلية االنتخاب من أجل الحسم بني األحزاب. وبالتايل، فإن الحزب 

توىل مهمة تشكيل الحكومة، والحزب أو األحزاب املنهزمة يف اإلنتخابات يعرتف لها الذي يحصل عىل غالبية األصوات  ي

بحق األقلية الذي يضعها يف الواجهة مع األغلبية وهذا الحق هو حق املعارضة والسعي لكسب دعم الشعب للفوز باالنتخابات 

 املقبلة واالنتقال إىل األغلبية ملامرسة السلطة.

رف عليه يف التجارب املقارنة ويف أدبيات القانون الدستوري والعلوم السياسية، فإن األمر يف وإذا كان هذا هو املتعا

املغرب دامئا ويف جميع نواحي الحياة السياسية يبقى مؤطرا ببعض الخصوصيات التي تحدد وظيفة العمل الحزيب عامة 

( تضمن مجموعة من املبادئ واألحكام 01الفصل ، أفرد فصال خاصا )8100وبالرغم من كون دستور ووظيفة املعارضة خاصة، 

التي من شأنها أن تساعد املعارضة الربملانية عىل النهوض مبهامها عىل أحسن وجه واملساهمة يف تقويم العمل الربملاين 

 21ل صوالحياة السياسية برمتها، خاصة وأنه طاملا افتقدت األخرية إلطار دستوري يوضح حقوقها وصالحياتها، فضال عن الف

                                                           

 .225، ص 5922ها في أنظمة الحكم المعاصرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط لغمان الخطيب: األحزاب السياسية ودور -547

 .223نفس المرجع السابق، ص لغمان الخطيب:   -548

، أعمال الندوة 3003 - 5992العربي بال :المعارضة البرلمانية خالل الوالية التشريعية السادسة، ضمن التجربة البرلمانية المغربية السادسة  -549

 .522، ص  3002المنظمة من طرف مركز الدراسات الدستورية والسياسية كلية الحقوق مراكش الوطنية 
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من الذي نص عىل أن: "املعارضة مكون أسايس يف املجلسني، وتشارك يف وظيفتي الترشيع واملراقبة...". لكنه، يف مقابل 

ذلك تم ربطها بنتيجة بأن فرض عليها التزاما يتجىل يف املساهمة البناءة يف العمل الربملاين والدبلوماسية، بالشكل الذي 

 جابية.يعطي مثارا وتحصل عىل نتائج إي

وهذا ما يدفعنا إىل طرح التساؤالت التالية، كيف انتقلت املعارضة إىل مامرسة السلطة يف التجربة املغربية؟، وكيف 

انتقلت األغلبية إىل املعارضة؟، اليشء الذي يجعلنا نتناول تجربتني مختلفتني يف تاريخ الربملان املغريب، التجربة األوىل، 

لتقلب ضة الربملانية ألول حكومة يف تاريخ املغرب؟، والتجربة الثانية تتناول بالدراسة والتحليل اتتطرق لكيفيات قيادة املعار 

يف مواقف بعض األحزاب املغربية التي اختارت يف األول االصطفاف بجانب األغلبية لترتاجع فيام بعد عن هذا القرار وتقرر 

سنة تجربة حزيب األصالة واملعارصة يف التجربة االنتخابية لمن جديد إعادة التموقع يف صف املعارضة وهنا سنقترص عن 

، لنعرج يف النهاية عن 8100واالستقالل الذي قرر االصطفاف يف صف املعارضة عقب االنتخابات الترشيعية لسنة  8113

لتي كانت وراء ا صعوبة املعارضة الربملانية يف تفعيل بعض اآلليات الرقابية، وكذا البحث يف أسباب املوضوعية والذاتية

 محدودية أداء املعارضة باملغرب. 

 (8118-0883أداء املعارضة الربملانية يف الوالية الترشيعية السادسة ).0

(، 0883-0827)عرف املغرب منذ االستقالل حتى يومنا هذا تسع واليات ترشيعية، متيزت الخمس واليات الترشيعية من 

ا ذان وقيادة الحكومة، وظلت العديد من األحزاب مصطفة يف موقع املعارضة، وهباحتكار بعض األحزاب لألغلبية بالربمل

الوضع دفع بالسلطة إىل التفكري يف آليات إدماج املعارضة الربملانية يف تدبري الشأن العام للبالد، وبالفعل فقد تحقق هذا 

املعارضة الربملانية، عرب تجربة التناوب  (، حيث انتقل جزء مهم من8118-0883األمر خالل الوالية الترشيعية السادسة )

، 550السيايس لك بإرادة ملكية من أجل تحقيق التناوبذالتوافقي، إىل األغلبية مقابل انتقال جزء من األغلبية إىل املعارضة، و 

 .0827ي مل يشأ له أن يحقق عن طريق آلية االنتخابات الترشيعية التي شهدها املغرب منذ ذال

عىل مستوى  782الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب الــ  0883االنتخابات الترشيعية لسنة  وهكذا، فقد أفرزت

، أحزاب ℅ 70.79مقعدا أي بنسبة  018التحالفات السياسية النتائج التالية: حصلت أحزاب الكتلة عىل الرتبة األوىل ب 

، يف حني حصلت ℅ 88.92د أي بنسبة مقع 83، أحزاب الوسط حصلت ℅71.33مقعد أي نسبة  011الوفاق حصلت عىل 

، كام متيزت برتاجع أحزاب كل من االتحاد الدستوري الذي فقد 551℅ 9مقعد أي بنسبة  82باقي األحزاب مجتمعة عىل 

 81مقعدا أما الخارس األكرب فقد كان هو حزب االستقالل الذي فقد  00مقاعد وحزب الحركة الشعبية الذي فقد  4حوايل 

 .0887بح فهو حزب االتحاد االشرتايك الذي حل يف املرتبة األوىل متقدما بأربعة مقاعد مقارنة بانتخابات مقعدا، أما الرا

                                                           

في حديث صحفي لجريدة لوموند ، حيث سبق وصرح الملك الحسن الثاني 5993تعود اإلرادة الملكية األولى لتحقيق تناوب سياسي، لسنة  -550

ذين لم يسبق لهم أن شاركوا في تسيير يشارك اليوم في الحكم أولئك البما يلي: "أعتقد أنه من المستحب أن 5993الفرنسية في صيف 

البالد لسنوات، فموقعي كملك لجميع المغاربة وأمير المؤمنين يعطي ضمانة ألولئك الذين لم يشاركوا في الحكومة، فإذا اقترحت عليهم 

أنا ال أتخلى عمن طلبت منهم المشاركة في الحكم حتى المشاركة في الحكومة، فذلك ليس لتوريطهم أو تحييدهم، فليس ذلك من شيمي، ف

 .529في أصعب اللحظات". أورده العربي بال: المعارضة البرلمانية، م، س، ص 

الطبعة األولى  52، منشورات المجلة المغربية  لإلدارة المحلية والتنمية، سلسلة نصوص ووثائق 5992كل شيء عن اإلنتخابات التشريعية لـ  -551

 . 332ص  5992
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 0883552األحزاب السياسية وعدد مرشحيها ومقاعدها يف انتخابات 

 عدد املقاعد عدد املرشحني الحزب

 57 315 االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية

 50 206 االتحاد الدستوري

 46 261 جمع الوطني لألحرارالت

 40 218 الحركة الشعبية

 32 245 الحركة الدميقراطية الشعبية

 32 321 حزب االستقالل

 19 220 الحركة الوطنية الشعبية

 10 180 الحزب الوطني الدميقراطي

 9 140 الحركة الشعبية الدستورية الدميقراطية

 9 289 حزب التقدم واالشرتاكية

 9 217 لدميقراطيةجبهة القوى ا

 5 231 الحزب االشرتايك الدميقراطي

 4 261 منظمة العمل الدميقراطي والشعبي

 2 92 حزب العمل

 1 78 حزب الشورى واالستقالل

 0 14 الحركة من أجل الدميقراطية

 782 7899 املجموع

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 مجهود شخصي.  -552
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 1997553وانتخابات  0887مقارنة بني انتخابات نوفمرب 

قاعد املحصل عليها عدد امل الحزب

 0887يف انتخابات 

عدد املقاعد املحصل 

 0883عليها يف انتخابات 

 نسبة التقدم

 5+ 57 2 االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية

 4- 50 24 االتحاد الدستوري

 +2 46 40 التجمع الوطني لألحرار

 -00 40 20 الحركة الشعبية

 جديد 32 -- الحركة الدميقراطية الشعبية

 20- 32 28 حزب االستقالل

 -2 19 82 الحركة الوطنية الشعبية

 -04 10 84 الحزب الوطني الدميقراطي

 جديد 9 -- الحركة الشعبية الدستورية الدميقراطية

 -0 9 01 حزب التقدم واالشرتاكية

 جديد 9 -- جبهة القوى الدميقراطية

 جديد 5 -- الحزب االشرتايك الدميقراطي

 +8 4 8 ل الدميقراطي الشعبيمنظمة العم

 1 2 8 حزب العمل

 -9 0 8 حزب الشورى واالستقالل

 جديد 1 -- الحركة من أجل الدميقراطية

 -------- 782555 788554 املجموع

من خالل التأمل يف هذه الحصيلة يتبني لنا كيف أن الخريطة السياسية التي متخضت عن املسلسل االنتخايب لسنة 

ة وأن هذه االنتخابات الترشيعية مل تفرز تناوب طبيعي، ألن أحزاب الكتلة املكونة )من االتحاد االشرتايك كانت مبلقن 0883

( 018للقوات الشعبية، االستقالل، التقدم واالشرتاكية ومنظمة العمل الدميقراطي الشعبي(، جاءت متقاربة من حيث النتائج )

                                                           

 مجهود شخصي.  -553

استثنينا من هذه النتيجة عدد المقاعد التي تحصل عليها بعض الهيئات األخرى في االقتراع غير المباشر ويتعلق األمر هنا بكل من:  -554

 مقاعد. 2مقاعد واالتحاد المغربي للشغل  3مقاعد، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل  3الالمنتمون 

، مكونا من غرفة واحدة، فتكون مجلس النواب من 5992- 5992تجدر اإلشارة إليه هنا، هو أن البرلمان كان في الوالية التشريعية الخامسة ومما 

عضوا باالقتراع الغير المباشر من لدن هيئة ناخبة تألفت من أعضاء المجالس الحضرية 555انتخبوا باالقتراع العام المباشر و 333عضوا،  222

 قروية ومن لدن هيئات ناخبة تألفت من المنتخبين في الغرف المهنية وممثلي المأجورين.وال

عضوا تم انتخابهم  باالقتراع  232، مكون من غرفتين، تكون مجلس النواب من 3003 -5992كان البرلمان في الوالية التشريعية السادسة  -555

 عضوا على الصعيد الوطني. 20على صعيد الدوائر االنتخابية المحلية و  عضوا منهم انتخبوا 392العام المباشر لمدة خمس سنوات، 
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عضوا من  027الحصول عىل أغلبية مريحة داخل الغرفة األوىل وهي  ، وبالتايل مل تتمكن من556(011مع أحزاب الوفاق )

 . 557، وذلك من أجل تشكيل الحكومة782أصل 

تم تعيني حكومة التناوب التوافقي برئاسة السيد عبد الرحامن اليوسفي، وتشكلت هذه الحكومة من  0889ويف سنة 

حقيبة وزارية، حزب االستقالل  07رتايك للقوات الشعبية ب ثالثة أحزاب كانت يف املعارضة ملدة طويلة وهي: االتحاد االش

حقائب، باإلضافة إىل تحالف يتكون من أربعة أحزاب هي، التجمع  7حقائب وزارية، حزب التقدم  واالشرتاكية ب  2ب 

ب االشرتايك حقائب ثم الحز  8حقائب، جبهة القوى الدميقراطية ب  7الشعبية ب الوطنية حقائب، الحركة  2الوطني لألحرار 

الدميقراطي بحقيبة واحدة، وتحولت األحزاب املتبقية للقيام بدور املعارضة ويتعلق األمر بكل من أحزاب، االتحاد الدستوري، 

الحركة  الشعبية، الحزب الوطني الدميقراطي، الحركة الدميقراطية االجتامعية، حزب العمل، منظمة العمل الدميقراطي 

ستقالل، إضافة لحزب جديد دخل الربملان ألول مرة هو حزب العدالة والتنمية، )حزب الحركة الشعبي، حزب الشورى واال 

الدستورية الدميقراطية سابقا(، وهذه التجربة الربملانية أبانت عن مجموعة من اإلكراهات ما يهمنا فيها تلك املتعلقة بدور 

 املعارضة.

دت قيادة ارضة الربملانية، خاصة وأن األحزاب السياسية التي اعتافالتناوب السيايس أماط اللثام عن ضعف وتناقض املع

األغلبية مل تكن مهيأة للقيام بالدور الجديد الذي أنيط بها )أي دور املعارضة(، لذلك ظل دورها كمعارضة محدودا وشاحبا، 

ا أحزاب املعارضة التي طرحته خصوصا فيام يتعلق مبراقبة الحكومة، فإذا أخدنا، عىل سبيل املثال، عدد األسئلة الشفهية

فنجده ضعيف جدا، مقارنة مع األسئلة الشفهية التي طرحتها األغلبية، وهذا وضع غري طبيعي ألن األسئلة أداة يخولها 

 الدستور للمعارضة من أجل مراقبة األغلبية الحكومية.

 558(8118-0883ترشيعية السادسة )جدول يوضح مجموع األسئلة التي تقدمت بها الفرق الربملانية خالل الوالية ال

 األسئلة الشفوية األسئلة الكتابية الفريق

 مكونات األغلبية الحكومية

 219 232 االشرتايك 

 274 842 التجمع الوطني لألحرار

 320 0982 االستقاليل

 728 442 التجديد والتقدم الدميقراطي

 822 421 جبهة القوى الدميقراطية 

 842 2 بيةالحركة الوطنية الشع

 8323 7223 املجموع

 

                                                           

 (.23(، الحركة الديمقراطية الشعبية )50(، والحزب الوطني الديمقراطي المغربي )20(، االتحاد الدستوري )39يضم أحزاب الحركة الشعبية ) -556

 .522ادسة، مرجع سابق الصفحة العربي بال: المعارضة البرلمانية خالل الوالية التشريعية الس -557

 مجهود شخصي. -558
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 مكونات املعارضة الربملانية

 249 780 االتحاد الدستوري

 488 771 األصالة املغربية

 090 022 االتحاد الدميقراطي

 487 821 الدميقراطي االجتامعي

 097 8133 العدالة والتنمية

 98 289 منظمة العمل الدميقراطي الشعبي

 3 7 ياملؤمتر الوطني االتحاد

 8111 7344 املجموع

 - 0 مشرتك 

 - 8 الال منتمون

 7 - العهد

 املجموع
7304 4760 

08124 

 

 8118-  0883النسبة املئوية لألسئلة التي تم طرحها عىل الحكومة خالل الوالية الترشيعية السادسة 

 

مصدرها األغلبية  ية الوالية الترشيعية كانيالحظ أن أعىل نسبة من األسئلة الشفهية التي توصلت بها الحكومة منذ بدا

 48.18سؤال شفهي موجه من قبل املعارضة أي بنسبة ) 8111مقابل  ،559يف املائة( 23.88سؤال أي بنسبة مئوية تقدر بـ ) 8323

املعارضة  ايف املائة(، وهو نفس األمر الذي ينطبق عىل األسئلة الكتابية، بحيث يالحظ بأن األسئلة الكتابية التي تقدمت به

                                                           

سؤاال شفهيا ثم فريق التجمع الوطني  902سؤاال شفهيا يليه الفريق االشتراكي بــ  225حيث وجه الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية  -559

سؤاال شفهيا،  329جبهة القوى الديمقراطية  سؤاال شفهيا، ثم فريق 293سؤاال، ثم فريق التجديد والتقدم الديمقراطي بــ  223لألحرار بــ 

سؤاال شفهيا تقدمت بها المعارضة ممثلة في االتحاد  3000سؤاال شفهيا، مقابل حوالي  339بينما طرح كل من فريق الحركة الوطنية الشعبية 

، ومنظمة 392لديمقراطي االجتماعي ، ا525سؤاال شفهيا، االتحاد الديمقراطي  399سؤاال شفهيا فريق األصالة المغربية  232الدستوري 

 أسئلة شفهية. 2،أما حزب المؤتمر الوطني االتحادي فقد طرح 522، فريق العدالة والتنمية 29العمل الديمقراطي الشعبي 

42,02%

57,92%

0,00% 0,00% 0,06%

51,26% 48,70%

0,03% 0,01% 0,00%
نسبة الأسئلة

الشفهية

نسبة الأسئلة
الكتابية  
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سؤاال كتابا تقدمت بها األغلبية مبعدل  7223الربملانية واألغلبية الحكومية تبقى متقاربة إىل حد ما، بحيث بلغت حوايل 

 .561يف املائة( 20.82سؤاال كتابيا تقدمت بها فرق املعارضة الربملانية أي بنسبة ) 7344مقابل حوايل 560يف املائة( 49.31)

ة يتبني بأن توظيف األغلبية واملعارضة لتقنية األسئلة الربملانية، التي هي يف األصل وسيل من خالل املعطيات أعاله

قانونية ودستورية ملراقبة األداء الحكومي غري منسجم مع مواقعها يف النظام السيايس والدستوري، فاألغلبية الربملانية أكرثت 

سؤال شفهي وكتايب للمعارضة الربملانية من أصل  2344ابل ، مق08124سؤال شفهي وكتايب من أصل  2704من طرح األسئلة 

نفس العدد، فاألغلبية طرحت العديد من األسئلة يف الوقت الذي كان من املفرتض أن تساند الحكومة املنبثقة عنها، حيث 

ر ذلك مثال ، ويظهفضل العديد من النواب إرضاء الرأي العام الوطني من خالل الظهور مبظهر املدافع عن مصالحه وأولوياته

، الرتبية الوطنية 202، التجهيز 0212من خالل األسئلة الكتابية التي تم طرحها عىل وزارات اجتامعية، من قبيل، الداخلية 

، ولكن ما يالحظ بخصوص األسئلة بالرغم من كرثتها إال أنها مل تالمس بالفعل القضايا األساسية للمواطن 409، الصحة 888

عن تساؤالته وانتظاراته، بل كانت تعرب عن رصاع خفي بني األغلبية واملعارضة وتبادل االتهامات  العادي، ومل تجب

بخصوص املسؤولية عن الوضعية االقتصادية واالجتامعية والسياسية التي يعيشها املغرب وهو رصاع امتد حتى داخل مكونات 

 . 562األغلبية

ة إزاء ا سمي باملعارضة الجديدة فإنه اكتفى بلعب  دور املساندة النقديأما بالنسبة لحزب العدالة والتنمية الذي ميثل م

العمل الحكومي والتي كان يعني بها سلوك سيايس حضاري يتمثل يف متكني األغلبية الحكومية من أجواء مناسبة للعمل 

يد والتسديد إن لرضورة توخيا للرتشواإلنجاز بالرغم من أنه اعتذر ومل يشارك فيها مع االحتفاظ بحق املراقبة واملحاسبة عند ا

وذلك بعد أن تخىل  564، ومل ينتقل هذا الحزب إىل ما أسامه باملعارضة الناصحة إال بعد سنتني ونصف563مل تحسن التدبري

، حيث 8111عن موقف املساندة النقدية، وقد برزت بالضبط أوىل تجليات هذا املوقف انطالقا من الدورة الترشيعية ألكتوبر 

 8110ضد مرشوع القانون املايل لسنة  8111فريقه النيايب موقع العمل من داخل فرق األغلبية ليصوت يف دجنرب سيغادر

واستمر يف هذا املوقف حتى نهاية الوالية الترشيعية، ولكن هذا املوقف الجديد، املتمثل يف معارضة الحكومة، سيبلغ أوجه 

 .8118565جلس الدستوري بخصوص بعض مقتضيات القانون املايل لسنة منذ أن قرر فريق الحزب توجيه عريضة طعن لدى امل

أما باقي األحزاب التي مل تشكل األغلبية واملتمثلة أساسا يف أحزاب )االتحاد الدستوري، الحركة الشعبية، الحزب 

ميقراطية لدالوطني الدميقراطي، حزب العمل، منظمة العمل الدميقراطي الشعبي، حزب الشورى واالستقالل، الحركة ا

                                                           

، الحركة 339، التجديد والتقدم الديمقراطي 5232، االستقاللي 339، التجمع الوطني لألحرار 222موزعة بين الفرق التالية: االشتراكي  -560

 .390، جبهة القوى الديمقراطية 2الوطني الشعبية 

، ومنظمة العمل 320، الديمقراطي االجتماعي 592، االتحاد الديمقراطي 220، األصالة المغربية 235ممثلة أساس في االتحاد الدستوري  -561

 ال منتمون.أسئلة واحد منها مشترك واثنين  2، باإلضافة إلى 2المؤتمر الوطني االتحادي ، 3022، فريق العدالة والتنمية 292الديمقراطي الشعبي 

 .529-522العربي بال: المعارضة البرلمانية خالل الوالية التشريعية السادسة، مرجع سابق الصفحة  -562

 . 520العربي بال: نفس المرجع السابق ص  - 563

جا، ورقة مقدمة لمركز الدراسات السياسية ذلسلطة، المغرب نموسعد الدين العثماني: اإلسالم السياسي وتحديات اإلصالح وتداول ا -564

 .3، الصفحة 3003يونيو  53/52باألردن يومي 

غربية ضمن التجربة البرلمانية الم -الوالية التشريعية السادسة –بصدد دخول اإلسالميين إلى البرلمان عبد الحكيم أبو اللوز: جدل الهوية والتنمية  -565

 .352ص :  ، 3002مراكش مركز الدراسات الدستورية والسياسية كلية الحقوق ، أعمال الندوة الوطنية المنظمة من طرف 3003 – 5992السادسة 
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االجتامعية(، فساندت التجربة الحكومية بقيادة حزب االتحاد االشرتايك ومل يكن لها موقف محدد كمعارضة ألنها كانت 

تفتقر للمرجعية التي تسمح لها للعب هذا الدور، ونعني بها هنا بعض أحزاب اليمني التي ال متلك برامج سياسية مبنية عىل 

بقدر ما وجدت للحفاظ عىل التوازنات  566عامل وال تدافع عن أي مرشوع مجتمعي محددفلسفة وإيديولوجية واضحة امل

السياسية التي ترسمها املؤسسة امللكية ال األحزاب اإلدارية، ألنها أحزاب بال ذاكرة سياسية وال تتوفر عىل مواقف سياسية 

 ملشهد السيايس املغريب.تساعد الباحث عىل دراسة ومعرفة مواقفها وتوجهاتها االسرتاتيجية تجاه ا

وملا ظهر عجز األغلبية التي كانت متثل معارضة ثورية يف التجارب السابقة عن تحقيق الوعود التي كانت تعد بها يف  

السابق، بدأت تبحث عن مربرات عديدة لهذا العجز والفشل، فانترشت بشكل كبري مفاهيم جديدة مل سبق أن تم تسجيلها 

املغريب، وهذه املفاهيم من قبيل: )اإلرث السيايس الثقيل، خصوم وأعداء الدميقراطية ....(، وهي يف التاريخ الربملاين 

، غري أن الواقع أظهر بأن العمل 567مفاهيم كان يستعملها أي وزير يف حكومة التناوب يف حالة ما تعرض قطاعه ملشكل ما

 خر، وبالتايل انعكست عليه بشكل سلبي، وهذهالحكومي يف الحقيقة واجهته تحديات واختالالت وصعوبات من نوع آ 

 اإلكراهات من قبيل:

صعوبة استيعاب االنتقال من املعارضة إىل األغلبية، خاصة وأن األغلبية الحكومية بقيادة االتحاد االشرتايك أوال: 

 قضت سابقا معظم أوقاتها يف انتقاد الطابع املخزين للدولة املغربية.

يعة التشكيلية الحكومية نفسها، حيث لوحظ عنها عدم االنسجام والتفاهم بني جميع صعوبة نابعة من طب ثانيا:

أعضائها، حيث كان يتعرض األداء الحكومي لالنتقاد الدائم من طرف حزب اإلستقالل وكأن هذا األخري يوجد يف موقع 

 عىل حصيلة العمل الحكومي بشكل . كل هذه املعطيات كان لها تأثري كبري568املعارضة وليس األغلبية ومل  يستوعب متوقعه

 عام وعىل حصيلة املعارضة بشكل خاص يف مراقبة العمل الحكومي، كان من أهم مسبباته:

التقاطع بني اإلرادتني امللكية والحزبية وهو تقاطع يتجسد يف تعاقد حول برنامج الحكومة، وهذا الربنامج هو الذي  :0

بآخر  سياسيا هو الذي يتم مبسطرة التوافق ويرتبط هذا العنرص األسايس يتضمن محتويات العقد بني طرفني متكافئني

يتمثل يف أن التوافق يبدو وكأنه يأيت لتصحيح وضعية انتقالية مؤقتة واستثنائية بواسطة حكومة انتقالية، يف حني نجد أن 

لكية هناك ظرفية حتمت عىل املحكومة عبد الرحامن اليوسفي جاءت يف ظرفية عادية وطبيعية، وهذا يعني أنه إذا كانت 

، فإن التنازالت التي قدمتها املؤسسة 569وأحزاب الحركة الوطنية البحث عن حلول سياسية للتناوب منذ بداية التسعينيات

امللكية مل ترق إىل مستوى التنازالت التي قدمتها أحزاب الحركة الوطنية، حيث نجد أن تنازالت أحزاب الحركة الوطنية 

وذلك بالعدول عن مطالبها بتعديل الدستور واملتمثلة أساسا يف إقامة برملان منتخب برمته عن االنتخابات  بلغت مداها،

                                                           

محمد كالوي: المجتمع والسلطة، دراسة في إشكالية التكوين التاريخي والسياسي للمؤسسات والوقائع االجتماعية، مطبعة النجاح  - 566

 . 522، ص 5992/ 5الجديدة، الدار البيضاء، ط 

 .525العربي بال : مرجع سابق، ص  - 567

 .525العربي بال : مرجع سابق، ص   -568

 . 5992أكتوبر  33إن المبادرة الملكية األولى  بالتناوب اإلرادي الممنوح يعود تاريخها إلى   -569
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املبارشة، وإقامة هيئة دستورية تتوىل مهمة اإلرشاف عىل تنظيم االنتخابات يف حني نجد أن تنازالت امللكية متثلت يف 

 .570ة له ظل يتحكم فيها هاجس مراقبة التناوب يف حالة تحققهاالنتقال من عرقلة التناوب إىل البحث عن حلول إرادي

الخطاب السيايس للمعارضة الربملانية، سجل تراجع كبري عن مطلبها الخاص بالتعديل الدستوري بصفته سياسة  :8

مؤسساتية سامية وكمدخل أسايس وكأولوية لتحقيق اإلصالح الدستوري والسيايس الذي يكمن مغزاه يف التداول 

قراطي للسلطة ليتم تعويضه بالسياسات املؤسساتية العادية أو الضابطة، وذلك من خالل تعديل مجموعة من القوانني الدمي

والتي يف منظورها كفيلة بتحقيق النظام الدميقراطي، حيث عملت األغلبية الحكومية بقيادة  571التي تضبط الفعل العام

واعتامد بعض االتفاقيات  572لها صلة بالحقوق والحريات العامة للمواطننياالتحاد االشرتايك عىل تعديل بعض الظهائر التي 

 التي لها صلة بحقوق اإلنسان.

أما فيام يتعلق بالحصيلة الترشيعية لحكومة التناوب التوافقي، فقد لوحظ عنها غلبة مشاريع القوانني التي تقدمت بها 

مرشوع  032القطاعات واملجاالت، فتمت املوافقة عىل  مرشوع قانون، غطت العديد من 092الحكومة، والتي حددت يف 

باألغلبية أما فيام يتعلق مبقرتحات القوانني التي تقدم بها النواب فلم ترق للمستوى املطلوب،  28منها باإلجامع، و 003قانون، 

تشارون، ومل يوافق مقرتح تقدم بها املس 24مقرتح منها مببادرة النواب، و 38مقرتح،  047حيث مل يتجاوز عددها سوى 

مبوجب  4، 2للمستشارين، بينام تم رفض  48للنواب، و 29مقرتح قيد الدرس،  011وبقي  81الربملان بصفة نهائية سوى عىل 

 .573للمستشارين 08منها للنواب و 2مقرتح قانون،  09من الدستور وواحد باألغلبية، وتم سحب  20الفصل 

ملانية قابية للمعارضة الربملانية، فإنه يتبني بأن الرهان عىل املعارضة الرب ه الحصيلة الترشيعية والر ذتأسيسا عىل ه

السادسة مل تنجح يف عقلنة العمل الربملاين وتطويره بالشكل الذي كان ينتظر منها خصوصا وأنه تم اعتامدها بآلية التناوب 

أصال  خاصة إن علامن بأن هذه املعارضة وجدت التوافقي وكان مرجوا منها ترشيد العمل الربملاين ومراقبة النشاط الحكومي،

-0883إما ملساندة الحكومة بشكل مطلق أو معارضة ميكانيكية، وبالتايل فحصيلة املعارضة خالل الوالية الترشيعية السادسة 

 ي، والسياق الذي جاءت فيه هذه يستنتج منه مالحظة أساسية وهي أن أداءها كان محدودا، خاصة وان السياق الذ8118

                                                           

 . 23ص  ، م س3003 - 5992ربة البرلمانية المغربية السادسة ضمن التج؟، تعاقديا توافقيا بل إراديا ممنوحا رقية المصدق: لماذا لم يكن التناوب  - 570

 .59 -52، ص 3002/  22محمد الغالي: اإلصالح ورهان االنتقال الديمقراطي في المملكة المغربية، مجلة أبحاث العدد:  - 571

يغير  22-00نون الصحافة، قانون رقم بشأن قا 5922الصادر في  5- 22- 222يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم   22-00قانون رقم  -572

يغير ويتمم بموجبه  29-00بشأن تنظيم حق تأسيس الجمعيات، قانون رقم  5922الصادر في  5- 22- 229ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 

تتميم القانون التنظيمي يتعلق بتغيير و 03.09بشان التجمعات العمومية، ثم قانون رقم  5922الصادر في  5- 22- 222الظهير الشريف رقم 

المتعلق بمجلس النواب والذي جاء بهدف تحقيق نزاهة اإلنتخابات التي تشكل المدخل األساسي لمصداقية المؤسسات التشريعية  25.92رقم 

ن إلزام اإلدارات العمومية بشأ 02.05وضمان التمثيلية الحقيقية لألحزاب السياسية عن طريق احترام اإلرادة الحقيقية  للناخبين، وكذا القانون رقم 

بشأن انهاء احتكار الدولة في ميدان البث  3.03.992والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها اإلدارية، ومرسوم بقانون رقم 

يرها من القوانين المرتبطة اإلذاعي والتلفزي والقانون المتعلق بكفالة األطفال المهملين أو مشروع القانون المتعلق بالتغطية الصحية وغ

يرجى االطالع على حصيلة النشاط الحكومي بالبرلمان بحسب الوالية التشريعية السادسة لمزيد من التفاصيل بالمجال الحقوق واالجتماعي. 

 منشورات الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان.

(، 3003-5992ي بالبرلمان بحسب الوالية التشريعية السادسة ال )للمزيد من التفاصيل، يرجى االطالع على حصيلة النشاط الحكوم -573

لى عمنشورات الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني، متوفر على الموقع اإللكتروني للوزارة 

 www.mcrp.gov.ma/Bilan.aspxhttp//:الرابط التالي: 

http://www.mcrp.gov.ma/Bilan.aspx
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متخضت عنه مل يكن سليام، األمر الذي يؤكد بأن الحلول الفوقية لبعض اإلشكاليات السياسية ليست دامئة مجدية إن مل 

تواكبها إرادة سياسية بعيدا عن الحلول السطحية املتمثلة يف تغيري املواقع، ألن من انتقلوا للمعارضة مل تتوفر فيهم املقومات 

د، لذلك جاءت فاقدة للفعالية ومل تحدث أي تحول نوعي أو مامرسة برملانية ميكن االستفادة املطلوبة للقيام بالدور الجدي

 منها الحقا.  

 . حزب األصالة واملعارصة: إكراهات التموقع وضعف يف األداء الربملاين8

قعدا متبوعا بحزب م 28، عن فوز حزب االستقالل بــ 8113شتنرب  3أفرزت نتائج االنتخابات الترشيعية املجراة بتاريخ 

مقعد، أما االتحاد االشرتايك  78مقعدا، فيام حصل التجمع الوطني لألحرار عن  40مقعدا، الحركة الشعبية  42العدالة التنمية 

عني امللك الحكومة التي  8113أكتوبر  02مقعدا، ويف  03مقعدا، بينام حصل التقدم واالشرتاكية عىل  79فقد حصل عىل 

ون سياسيا ألربعة أحزاب هي: االستقالل، التجمع الوطني لألحرار، االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية، عضوا ينتم 74ضمت 

، ومن خالل الرتكيبة السياسية للحكومة التي يقودها حزب اإلستقالل 574وحزب التقدم واالشرتاكية، إضافة إىل مستقلني

لنواب يف لغرفة الترشيعية، ومبناسبة انتخاب هياكل مجلس اتبني بأنها تتوفر عىل أغلبية هيجنة وغري قارة عىل مستوى ا

عضوا، حيث حددت  72( تم تشكيل فريق األصالة واملعارصة والذي تكون من 8119-8113بداية الوالية الترشيعية األوىل )

، وبالفعل فقد 8810575يناير  7إىل  8113شتنرب  08مهمته يف ضامن األغلبية لحكومة األقلية التي ترأسها عباس الفايس، من 

، فيام اكتفت باقي األحزاب باالصطفاف يف صف املعارضة، خاصة حزب العدالة والتنمية 576وفر لها دعام داخل الغرفة األوىل

مقعدا، لكن ما الذي  40مقعدا وكذا حزب الحركة الشعبية الذي جاء يف املرتبة الثالثة بــ  42الذي حل يف املرتبة الثانية بــ 

 سيقع؟

فوجئت الحكومة بقرار حزب األصالة واملعارصة املتمثل يف سحب دعمه عن  8118يونيو 08النتخابات الجامعية قبيل ا

األغلبية الحكومية واالنضامم إىل املعارضة، وقرار الحزب هذا أعلن عنه أمينه العام آنذاك محمد الشيخ بيد الله الذي أكد 

ية ه عن الحكومة اتخذ عىل إثر األزمة املفتعلة حول الرتشيحات الجامعبأنه الحزب سيتموضع يف املعارضة، وأن سحب تأييد

، مع التأكيد عىل مامرسة معارضة 577، والتي استهدفت عىل وجه الخصوص مرشحي حزب األصالة واملعارصة8118يونيو  08

 .578تحدث قطيعة مع املايض

                                                           

 .2302(، الصفحة 3002أكتوبر  52) 5332شوال  9- 2220الجريدة الرسمية عدد  -574

في المائة بالنسبة  3.52من المائة في الالئحة المحلية و 9.50ألن حزب العدالة والتنمية حصل فيها على أول درجة من حيث عدد األصوات )  -575

بالنسبة لالئحة الوطنية(، فيما حصل حزب اإلستقالل على الدرجة  9بالنسبة لالئحة المحلية و 30مقعدا =  39ل على لالئحة الوطنية( وبذلك حص

بالنسبة  39=  23في المائة بالنسبة لالئحة الوطنية(، ولكنه حصل على عدد من المقاعد ) 2.55في المائة بالنسبة لالئحة المحلية و 2.50الثانية )

 بالنسبة لالئحة الوطنية(.  9لالئحة المحلية و

 .52، الصفحة 3002، منشورات 3002شتنبر  2تقرير المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، حول االنتخابات التشريعية المغربية لــ 

صغرى  اب عن أحزاباستطاع فؤاد عالي الهمة الذي ترشح لالنتخابات التشريعية بدون انتماء سياسي في تشكيل كتلة فريق نيابي ضم نو -576

 العهد،وتكون هذا الفريق من يضم الحزب الوطني الديمقراطي، وأحزاب لم تستطع الحصول على عدد المقاعد التي تؤهلها لتشكيل فريق برلماني، 

 لة.ن فازوا في لوائح مستقومبادرة المواطنة والتنمية، واالتحاد المغربي للديمقراطية ورابطة الحريات، والقوات المواطنة، إضافة إلى النواب الذي

المتعلق باألحزاب السياسية، بهدف منع البرلمانيين من الترشح في   29.03من القانون رقم  2خاصة لما تبين عزم الحكومة تفعيل المادة  -577

 .3002االنتخابات الجماعية القادمة بأحزاب غير األحزاب التي فازوا باسمها خالل االنتخابات التشريعية ل

 .52/02/3009فى الفن: الهمة يهدد بإسقاط حكومة عباس الفاسي، جريدة المساء بتاريخ مصط -578
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نجده ما  ن الحكومة واالصطفاف يف املعارضةوبالعودة لتداعيات قرار األصالة واملعارصة املتمثل يف سحب التأييد ع

لبث أن تطور لتبادل االتهامات بني الطرفني، بحيث اتهم الوزير األول آنذاك عباس الفايس الحزب مبامرسة ''التشويش'' 

يا، سعىل الحكومة، وأبدى استغرابه من انتقال حزب كان يشتغل يف إطار األغلبية الربملانية إىل املعارضة رغم ترضيته سيا

يف إشارة إىل طي قضية املادة الخامسة من قانون األحزاب التي كانت موضع جدل قبل أن يحسم فيها القضاء لصالح 

األصالة واملعارصة، وأكد الوزير األول يف إحدى ترصيحاته بأنه مل يشهد سابقة ال يف املغرب وال يف الخارج أن يكون حزب 

لذي دفع بأحد القياديني االستقالليني )حميد شباط( للقول بأنه أنه ألول مرة يتأسس األمر ا 579يف األغلبية ويلتحق باملعارضة

حزب إداري ملعاكسة العمل الحكومي، واصفا حزب األصالة واملعارصة بأنه تجسيدا للحكومة اإلدارية التي تتحكم يف كل 

 .580يشء وليس فقط يف الحكومة

ملعارصة يف وجه الحكومة التي ترأسها حزب اإلستقالل خالل الوالية ومن معامل املعارضة التي مارسها حزب األصالة وا

، نجد عىل سبيل املثال إعالنه تشكيل خلية أزمة، مهمتها تتبع األوضاع ورصد تطوراتها مع 8108- 8113الترشيعية الثامنة 

، منتقدا تعامل 8101ة سنة مختلف هيئاته الجهوية، وذلك عىل خلفية الفيضانات التي شهدتها عدة مناطق يف املغرب نهاي

الحكومة معها ومربزا غياب اسرتاتيجية حكومية لتدبري الكوارث سواء يف الشق املتعلق بالتدابري االحرتازية  واالستباقية، أو 

 يف الجانب املرتبط بالقدرة عىل املعالجة الفعالة.

املعارصة ىل لسان رئيس فريق حزب األصالة و ويندرج  يف املعارضة الحكومية لحزب األصالة واملعارصة، كذلك ما صدر ع

مبجلس املستشارين، كون الحكومة مل تف بااللتزامات التي سبق وقطعتها يف بداية واليتها، وعرب حكيم بن شامس من 

خالل الجلسة العمومية املخصصة ملناقشة الترصيح الحكومي الذي أدىل به الوزير األول عن الخشية من أن ال "تؤهلنا 

عملكم النهايئ ملواعيد اسرتاتيجية حاسمة، من قبيل تطبيق اتفاقيات التبادل الحر، مبا تفرضه من رضورة ربح رهان حصيلة 

 .581"8108التنافسية، أو موعد انتخابات

، أنها ال مضبوطة أو معارضة من 8113وما ميكن مالحظته عىل املعارضة التي مارسها األصالة واملعارصة تجاه حكومة 

ة، بحيث ال تختلف عن املعارضة السابقة لها، وهكذا، وجد هذا األخري نفسه بجانب خصمه يف املعارضة الذي أجل املعارض

هو حزب العدالة والتنمية، واالتحاد الدستوري، وأحزاب اليسار ممثلة يف الحزب االشرتايك املوحد والحزب العاميل، بعد أن 

ي تشكلت عقب تشكيل حكومة الفايس يف نسختها األوىل ملوقعه عاد حزب الحركة الشعبية أحد مكونات املعارضة الت

الطبيعي األغلبية يف النسخة الثانية، ألنه حزب ارتبط ظهوره باألحزاب التي تتم املناداة عليها يف كل أزمة ملساندة األغلبية 

 الحكومية.

يف جعلها  عارضة، فإنه مل ينجحوعىل الرغم من تواجد حزب األصالة واملعارصة بجانب أطياف سياسية مختلفة يف امل

معارضة موحدة وملتئمة، بل أصبحنا أمام معارضات تناقضاتها أعمق بكثري من التناقضات املوجودة بني أحزاب األغلبية، 

                                                           

 . 3009يونيو 3بتاريخ  55533رئيس وزراء المغرب يتهم األصالة والمعاصرة بـ "التشويش رغم ترضيته"، جريدة الشرق األوسط عدد  -579

 .92منشورات وجهة نظر مرجع سابق ص 3050/3055حالة المغرب ، 3050ام منتصر حمادة: في األداء السياسي لألحزاب المغربية خالل الع -580

منشورات وجهة نظر، مرجع سابق  3050/3055حالة المغرب ، 3050منتصر حمادة: في األداء السياسي لألحزاب المغربية خالل العام  -581

 .29،22ص
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مبعنى أن املعارضة الربملانية يف الوالية الترشيعية الثامنة مل تجمعها قواسم مشرتكة عىل مستوى تحديد املواقف السياسية 

ألغلبية، بل إن ما وحدها هو كونها توجد يف موقع املعارضة، حيث سيادة عنرص التباعد يف املواقف وعدم االنسجام من ا

وعدم التنسيق فيام بينها، فبالنسبة لحزب العدالة والتنمية الذي سبق واحرتف املعارضة منذ تخليه عن مساندة حكومة 

فإن حزب األصالة واملعارصة استبعد التنسيق مع "خصمه" يف املعارضة، وهو ، 8111انطالقا من الدورة الترشيعية لـ اليوسفي 

ما صدر عىل لسان أحد أعضاء املكتب الوطني لحزب األصالة واملعارصة، الذي رصح "بأنهم ال يعتربون تواجدهم يف صف 

عارضة، فلكل تنسيق بني امل املعارضة فضاء لاللتقاء مع حزب العدالة والتنمية، ومن مثة ال ميكن عىل اإلطالق تصور أي

 .582حزب معارضة نحن نعارض سياسة الحكومة ونعارض كذلك مشاريع سياسية بعينها"

( 8108-8113ميكن القول، بأن الحدود الفاصلة بشكل واضح بني األغلبية واملعارضة، يف الوالية الترشيعية الثامنة ) 

مة، ولكن دون أن تشارك فيها، كام وقع مع حزب العدالة مل تكن موجودة بشكل واضح، ألنه هناك أحزاب تساند الحكو 

والتنمية باسم املساندة النقدية، فقد كان حزبا مساندا ومعارضا يف الوقت ذاته، وتكرر األمر نفسه مع حكومة إدريس جطو 

 ، 583من خالل االتحاد االشرتايك والعدالة والتنمية واملعارضة النقدية

عارضة التي مارسها حزب األصالة واملعارصة الذي تحول من موقع األغلبية إىل املعارضة وهو ما تكرر أيضا مع تجربة امل

، ، بعد أن أعلن عن تجميد عضويته584بسهولة، بل األغرب من هذا كيف لحزب يعارض حكومة كان مشاركا فيها بأحد الوزراء

زب الهادفة إىل إرساء الوضوح يف العمل ينسجم مع مبادئ الح"مربرا هذا اإلجراء بكونه  داخل األجهزة املسرية للحزب

 .السيايس"

وعموما فاألحزاب املغربية خاصة يف املعارضة ال تلتزم مبفهوم املعارضة الواضح واملتمثل يف معارضة السياسات العمومية 

، 8113نها حكومة ماملتبعة من قبل األغلبية املشكلة للحكومة، وهذا الوضع استفادت منه مثال األغلبية الحكومية التي تكونت 

بحيث استطاعت ولو مبدئيا الحفاظ عىل انسجامها وأغلبيتها العددية عىل مستوى الغرفة األوىل، وإجراء تعديل وزاري 

 وتجديد الثقة امللكية يف الحكومة من أجل مواصلة عملها السيايس واإلداري.

(، لوحظ بأن الحكومة تجاوبت مع 8108-8113ة )مبراقبة العمل الحكومي خالل الوالية الترشيعية الثامن وفيام يتعلق

الربملان، يف نطاق تفعيل مختلف آليات املراقبة والتتبع، وقد احتلت األسئلة مبختلف أصنافها الكتابية والشفهية، باعتبارها 

ية، ويتضح من نآلية للمراقبة ووسيلة لتتبع أعامل الحكومة عىل مختلف املستويات، موقعا متقدما يف مجال الرقابة الربملا

األرقام املسجلة خالل السنوات الترشيعية من الوالية الترشيعية الثامنة مدى التجاوب الذي أبان عنه أعضاء الحكومة يف 

 الجواب عن األسئلة املوجهة إليهم من طرف النواب واملستشارين. 

 585(8108-8113مجموع األسئلة املطروحة واملجاب عنها يف الوالية الترشيعية الثامنة )

                                                           

 .02/02/3009لثانية، جريدة المساء بتاريخ أحزاب المعارضة تستبعد التنسيق في مواجهة حكومة الفاسي في طبعتها ا -582

 .02/02/3009محمد ضريف: الوضع الذي تعيشه المعارضة الحالية قد تستفيد منه األغلبية الحكومية، جريدة المساء بتاريخ  -583

 الفاسي. يتعلق األمر بالسيد أحمد أخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر في حكومة السيد عباس -584

 مجهود شخصي. -585
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 8119-8113السنة الترشيعية األوىل 

 املجلس األسئلة الكتابية املطروحة األسئلة الشفوية املجاب عنها

 النواب 0823 313

 املستشارين 037 414

 املجموع 8041 0000

 8118- 8119السنة الترشيعية الثانية 

 املجلس األسئلة الكتابية املطروحة األسئلة الشفوية املجاب عنها

 النواب 0802 282

 املستشارين 014 783

 املجموع 8181 0188

 586 8101 -8118السنة الترشيعية الثالثة 

 املجلس األسئلة الكتابية املطروحة األسئلة الشفوية املجاب عنها

 النواب 8288 319

 املستشارين 027 209

 املجموع 8298 0882

 8100 -8101السنة الترشيعية الرابعة 

 املجلس األسئلة الكتابية املطروحة الشفوية املجاب عنها األسئلة

 النواب 8782 281

 املستشارين 088 481

 املجموع 8282 0001

 

أما فيام يتعلق باإلنتاج الترشيعي، فقد أبانت الحصيلة عن هيمنة الحكومة عىل العملية الترشيعية، حيث أغلب 

ة تراجع بشكل ة الربملانيـــحكومة، علام بأن االنتاج الترشيعي للمؤسسالنصوص القانونية املصادق عليها مصدرها هو ال

، 048587، إىل 802(، حيث انتقل عدد القوانني املصادق عليها من 8113-8118ملحوظ مقارنة مع الوالية الترشيعية السابعة )

د اختتام السنة ـــوع بعمرش  08يف حني ظلت العديد من النصوص الترشيعية قيد الدرس بعد اختتام كل سنة ترشيعية، 

مرشوع بعد اختتام السنة الترشيعية الثالثة  87، 8118 – 8119مرشوع بعد اختتام السنة الترشيعية الثانية  73الترشيعية األوىل و

8118-8101. 

                                                           

 .3050شتنبر  02إلى غاية  -586

 استثنينا من هذا الرقم القوانين التي جاءت بمبادرة برلمانية )مقترحات القوانين(. -587
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 588(8108-8113حصيلة العمل الترشيعي خالل الوالية الترشيعية الثامنة )

مشاريع القوانني  السنة الترشيعية

 دق عليهااملصا

مقرتحات القوانني 

 املصادق عليها

 املجموع

 70 2 82 (8119-8113السنة الترشيعية األوىل )

 87 7 81 (8118-8119السنة الترشيعية الثانية )

 41 0 78 (8101-8118السنة الترشيعية الثالثة )

 21 7 23 (8100-8101السنة الترشيعية الرابعة )

 

شكالية خروج العديد من األحزاب من نطاق األغلبية والتموضع يف صف املعارضة باإلضافة إىل ما سبق، نجد إ 

والتأسيس ملامرسة سياسية دخيلة إىل حد ما عىل الحياة الربملانية، وعىل سبيل املثال، فقد أفرزت االستحقاقات الترشيعية 

مقعدا، حزب العدالة والتنمية،  013تنمية بـــ عضوا( عن فوز حزب العدالة وال 782، النتخاب مجلس النواب )8100نونرب  82لــ 

مقعدا، حزب االتحاد  43مقعدا، حزب األصالة واملعارصة  28مقعدا، حزب التجمع الوطني لألحرار 21حزب االستقالل 

مقعدا، حزب التقدم  87مقعدا، حزب االتحاد الدستوري  78مقعدا، حزب الحركة الشعبية  78االشرتايك للقوات الشعبية 

 .  589مقعدا 07مقاعد، فيام حصلت باقي األحزاب مجتمعة عىل ما مجموعه  4مقعدا، الحزب العاميل  09شرتاكية واال 

وبعد املفاوضات التي أجراها األمني العام لحزب العدالة والتنمية مع قادة األحزاب، تم التوقيع  8100دجنرب  02وبتاريخ 

دم زاب، أحزاب العدالة والتنمية واالستقالل والحركة الشعبية والتقعىل ميثاق األغلبية الحكومية التي ستتشكل من أح

واالشرتاكية، وتم التأكيد يف هذا امليثاق املوقع من لدن األمناء العامني لألحزاب األربعة بأن هذا امليثاق يشكل وثيقة 

                                                           

 مجهود شخصي. -588

التنمية المستدامة: يتعلق األمر بكل من حزب الحركة الديمقراطية االجتماعية: مقعدان، حزب التجديد واإلنصاف : مقعدان، حزب البيئة و  -589

هة مقعدان، حزب العهد الديمقراطي: مقعدان، حزب اليسار األخضر المغربي: مقعد واحد، حزب الحرية والعدالة االجتماعية: مقعد واحد، حزب جب

 القوى الديمقراطية: مقعد واحد، حزب العمل : مقعد واحد، حزب الوحدة والديمقراطية: مقعد واحد.
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، ولكن هذا التحالف الذي كان 590ننيتعاقدية ومرجعا للعمل املشرتك لألحزاب األربعة وأساسا اللتزامها الواضح أمام املواط

حزب اإلستقالل أحد مكوناته مل يعمر طويال إذ رسعان ما قرر األخري سحب دعمه عن الحكومة التي يرتأسها عبد اإلله 

بنكريان وقرر االنسحاب منها مع توجيه دعوة لوزرائه لالستقالة ومطالبة فريقه الربملاين لالنتقال من إىل املعارضة، وقد جاء 

وقف حزب اإلستقالل بعد سلسلة من الحمالت اإلعالمية والرتاشق بني قيادات حزيب االستقالل والعدالة والتنمية، وذلك م

االنسحاب من التحالف الحكومي الذي يقوده  8107ماي  00بعدما قرر املجلس الوطني لحزب االستقالل، املجتمع بتاريخ 

عن موافقتهم تجاه الخطوة، باعتبارها نتيجة طبيعية  832، البالغ عددهم من أعضاء املجلس الوطني 931بنكريان، بتصويت 

 .591لغياب الحوار داخل األغلبية التي يقودها حزب العدالة والتنمية

، دعوة لوزراء الحزب إىل تقديم استقاالتهم إىل 8107يوليوز  8والغريب هو أن اللجنة التنفيذية للحزب وجهت، بتاريخ 

ا مع قرار االنسحاب، إال أن أحد وزراء الحزب رفض، حيث قررت اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب رئيس الحكومة انسجام

التابعة للحزب مؤاخذة محمد الوفا عضو املجلس الوطني لحزب اإلستقالل، ووزير الرتبية الوطنية، بارتكابه مخالفة قوانني 

 قبته تأديبيا باتخاذ يف حقه قرارا بالطرد من صفوف حزبالحزب وأنظمته واإلرضار مبصالح الحزب وعصيان مقرراته ومعا

 .592االستقالل مع كل ما يرتتب عن ذلك من أثر قانوين

، االنسحاب من 8108نفس األمر تكرر مع حزب التقدم واالشرتاكية الذي قرر مكتبه السيايس، يوم فاتح أكتوبر 

ت الحزب خارج الحكومة، وأعادته إىل املعارضة التي غاب الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، وهذه الخطوة جعل

 عنها ألكرث من عرشين سنة، 

ومن أبرز األصوات التي عارضت خيار االنسحاب من الحكومة، وزير الصحة السيد أنس الدكايل، الذي غادر اجتامع 

ل إليها ببناء ن مرحلة تاريخية دخاللجنة املركزية، ليؤكد يف ترصيح الحق بأن الحزب مل يتخىل عن الحكومة فقط، "بل ع

 فكري وسيايس اشتغل عليه لسنوات".

ورصح نبيل بن عبد الله، األمني العام لحزب التقدم واالشرتاكية، الذي اختار االنضامم إىل املعارضة إن "قرار خروج 

مة إصالح نت الحكومة حكو الحزب من الحكومة" مل متليه مصالح وزارية وأن الحزب قد يقبل بأن يكون بنصف مقعد، إذا كا

وذات توجهات قوية تعمل عىل بلورة مضامني الدستور، وأضاف قبيل اإلعالن عن نتائج التصويت إن انضامم حزبه يف 

 ، 8180املعارضة سيقوي الحزب أكرث وسيجعله أكرث استعدادا النتخابات 

ب مثل إيجاد حلفاء جديد، يف وضع صعولكن انسحاب التقدم واالشرتاكية من الحكومة مل يضع رئيس الحكومة، يف 

بحيث مل يتوفق يف تشكيل االئتالف الحكومي بسبب عدم اتفاق  8107ما حدث مع حكومة عبداإلله بنكريان يف سنة 

بعض األحزاب، واستمرت حكومة العثامين يف قيادة األغلبية الحكومية والربملانية بعد خروج حزب التقدم واالشرتاكية من 

 مي.التحالف الحكو 

                                                           

 .3055دجنبر  59حكومية الذي تم التوقيع يوم الجمعة ميثاق األغلبية ال -590

 .3052ماي  55الموافق ل  5325جمادى الثانية  20بيان حزب اإلستقالل بتاريخ  -591

 .3052يوليوز  39اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب الصادر بتاريخ  -592
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 . صعوبة تفعيل بعض اآلليات الرقابية )ملتمس الرقابة(7

، عىل أنه ملجلس النواب أن يعارض يف مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، 8100من دستور  012ينص الفصل 

كومة حبالتصويت عىل ملتمس الرقابة، الذي يعد من اآلليات التي ميلكها مجلس النواب مبكونيه )أغلبية ومعارضة( ملراقبة ال

وإثارة مسؤوليتها السياسية، بل قد يؤدي إلسقاطها يف حالة ما توافر فيه النصاب املنصوص عليها دستوريا. وبالرجوع للتاريخ 

مت املعارضة الربملانية سبق لها وفعلت هذا املقتىض الرقايب مرتني، األوىل كانت حينام تقدالدستوري والسيايس، نجد بأن 

، وكانت تهدف منه يف األصل إىل الضغط عىل نظام الحكم 0824ية مبلتمس رقابة يف يونيو سنة أحزاب املعارضة الربملان

قصد إطالق رساح املعتقلني اليساريني املنتمني لحزب االتحاد الوطني للقوات الشعبية، وخاصة املحكوم عليهم بعقوبة 

 بعوا بتهمة محاولة اإلطاحة بالنظام يف يوليوزباإلعدام، أمثال: محمد البرصي، عمر بنجلون، ومومن الديوري، الذين تو

نائبا برملانيا، ولكن بالرغم من ذلك مل تستطع  84، رغم أنه حصول امللتمس عىل توقيع 594، ولكن مل تنجح يف ذلك0820593

املعارضة إسقاط الحكومة، ويف مقابل ذلك كانت له تداعيات سياسية، متثلت باألساس يف إقدام امللك الراحل الحسن 

، وكان من أسبابها أن رأى امللك بأن 0822596وإعالنه عن حالة يف  0828595من دستور 72لثاين عىل تفعيل مقتضيات الفصل ا

 الربملان أصبح مييض وقته يف سجاالت سياسية بسبب الحسابات السياسية بني األغلبية واملعارضة.

 تتعد حصيلة املؤسسة الربملانية، وكنتيجة لذلك مل انعكس ملتمس الرقابة الذي تقدمت به املعارضة الربملانية عىل أداء

، وهذا األمر جعل امللك يقوم بحل الربملان وتفعيل صالحياتها الدستورية، 597سوى التصويت عىل ستة قوانني 0822برملان 

 يف بحيث أصبح امللك الحسن الثاين يرشع، يف تلك الفرتة، مبوجب ظهائر ومراسيم ملكية يف مجموعة من املجاالت هي

األصل من اختصاص املؤسسة الترشيعية، باإلضافة إىل أنه أصبح يدعو إىل عقد مجالس وزارية ويقوم بصفة شخصية برتأس 

 .598لجان وزارية كام أن القانون املايل أصبحت تتم املصادقة عليه برسعة ودون حاجة إىل عرضه عىل أنظار مجلس النواب

، وتقدمت به مجتمعة لدى 0881زاب املعارضة لطرح ملتمس الرقابة، سنة أما الحالة الثانية، فكانت حينام لجأت أح

مجلس النواب، والذي عكس تصور هذه األحزاب للحالة والوضع السيايس يف تلك الفرتة والتي رأت أن اإلصالح الدستوري 

وكان من نتائجه، رغم  الد،والسيايس أصبحا يفرضان نفسهام بإلحاح بالنظر لنتائج األزمة املالية عىل الوضع الداخيل للب

فشله، أن قامت أحزاب املعارضة برفع مجموعة من املطالب السياسية إىل امللك يف مقدمتها املطالبة بإصالحات دستورية، 

                                                           

دفاتر سياسية/ سلسلة نقد السياسة، مطبعة النجاح الجديدة،  سعيد خمري: روح الدستور، اإلصالح: السلطة والشرعية بالمغرب، منشورات -593

 .90ص  3053الطبعة األولى 

بحيث لم يحصل هذا الملتمس على تصويت األغلبية المطلقة لألعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب، كما كان ينص على ذلك الفصل  -594

 في فقرته الثانية. 25

حوزة التراب الوطني مهددة أو إذا وقع من األحداث ما من شأنه أن يمس بسير المؤسسات الدستورية الذي كان ينص على أنه:" إذا كانت  -595

فيمكن للملك أن يعلن حالة االستثناء بمرسوم ملكي بعد استشارة رئيسي المجلسين وتوجيه خطاب لألمة. وبسبب ذلك فإن له الصالحية رغم 

 يفرضها الدفاع عن حوزة التراب ورجوع المؤسسات الدستورية إلى سيرها العادي ".جميع النصوص المخالفة في اتخاذ التدابير التي 

صفر  9، بتاريخ 3232(، بإعالن حالة االستثناء، الجريدة الرسمية عدد 5992يونيه  2) 5222صفر  2، صادر بتاريخ 92.529مرسوم ملكي رقم  -596

 .5020(، الصفحة 5992يونيه  9) 5222

 .95ستور، اإلصالح: السلطة والشرعية بالمغرب، مرجع سابق، الصفحة سعيد خمري: روح الد -597

 .522 -599.الصفحات 3005الدار البيضاء، طبعة  -عبد الهادي بوطالب: نصف قرن في السياسة، منشورات الزمن، مطبعة النجاح الجديدة-598
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تتغيّا ترسيخ دولة املؤسسات وتعزيز سلطة القانون ودمقرطة الشأن العام وتحديث أجهزة ومؤسسات الدولة، وقد شكلت املسألة 

، حيث طالبت يف مذكرتها املرفوعة إىل امللك، 599أحد أولويات مطالب اإلصالح السيايس والدستوري للمعارضةالحقوقية 

، بإصالح دستوري يضمن ترسيخ سلطة املؤسسات وتعزيز سيادة القانون وصيانة حقوق اإلنسان وحرياته 0888يونيو  08بتاريخ 

، األمر الذي دفع املؤسسة 600القانون ودمقرطة أجهزة الدولة، ...األساسية، وضبط العالقات بني السلطات، وتعزيز سيادة 

، 0887أكتوبر  88وتعبري املؤسسة امللكية عن رغبتها يف التناوب، بتاريخ  0888امللكية لتعديل دستوري تم إجراؤه يف سنة 

بية د االشرتايك للقوات الشعبقيادة املعارضة الربملانية ممثلة يف حزب االتحا 0889الذي مل يكتب له النجاح إال يف سنة 

وبعد تحليل الرشوط الالزمة لتفعيل ملتمس الرقابة، نجد بأن املرشع الدستوري حرصها يف رشطني أساسيني،  للحكومة.

رضورة توقيعه عىل األقل من قبل ُخمس األعضاء الذين يتألف منهم املجلس، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ال تصح 

ي س النواب، إال بتصويت األغلبية املطلقة لألعضاء الذين يتألف منهم، فهذه القيود املوضوعية التاملوافقة عليه من قبل مجل

وضعها املرشع الدستوري، تجعل من تفعيل هذه اآللية الرقابية من لدن املعارضة الربملانية جد صعبة إن مل نقل مستحيلة، 

الح مبادرة ي من غري املنطقي أن تصوت األغلبية الحكومية لصألنه من الصعب جدا الحصول عىل تصويت باألغلبية املطلقة أ 

 رقابية مصدرها املعارضة.

إن الهدف من هذه القيود التي وضعها املرشع عىل هذه اآللية الرقابية هو تجنب دخول البالد يف أزمة سياسية 

 كثرية، ة تكلف ميزانية الدولة أمواالومؤسساتية يكون من نتائجها حل الربملان وإعادة االنتخابات، خصوصا أن هذه األخري 

وإذا كان هذا التخوف مرشوع وله مربراته، فإنه يف مقابل ذلك ال يعقل أن يبقى الربملان تابعا لسلطة تنفيذية تنفذ سياسات 

غية إسقاط بدون أن تتم إثارة مسؤوليتها أمام الربملان، عن طريق تفعيل ملتمس الرقابة الذي يعد تقنية دستورية بيد املعارضة 

 الحكومة مببادرة برملانية يف حالة توفر رشوطها.

 : يف أسباب ضعف املعارضة الربملانية4

 إن ضعف املعارضة أملته العديد من األسباب املتداخلة، منها ما هو موضوعي ومنها ما هو ذايت.

 أ:العوامل املوضوعية

بعض  وضوعية لضعف املعارضة الربملانية املغربية، يفحرص األستاذ محمد معتصم، يف أطروحته الجامعية، العوامل امل

اإلكراهات منها الداخلية النابعة من طبيعة النظام السيايس املغريب نفسه، ومنها ضغوط املحيط االجتامعي فضال عن أخرى 

 خارجية دولية وإقليمية، وفيام ييل ذلك:

 طبيعة النظام السيايس املغريب 

، وكذلك انطالقا من املفهوم الخصويص للملكية 601لك امتدادا عرصيا ألمري املؤمننييف ظل نظام سيايس يعترب فيه امل

الدستورية باملغرب التي تنهل من املرجعية الدينية القامئة عىل إمارة املؤمنني، فإن هذه الخصوصية تحصن رئيس الدولة من 

                                                           

عينات، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، عبد اللطيف مستكفي: طبيعة اإلصالح السياسي والدستوري بالمغرب، مرحلة التس -599

 .25، الصفحة 3002 -3003كلية الحقوق الدار البيضاء 

سعيد خمري: روح الدستور، اإلصالح: السلطة والشرعية بالمغرب، منشورات دفاتر سياسية/ سلسلة نقد السياسة، مطبعة النجاح الجديدة،  -600

 .529الصفحة  -3053الطبعة األولى 

 .3055من دستور  35سب منطوق الفصل ح -601
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في نظام جهة اإلسالم السيايس فتنة ومترد، فكل معارضة، حيث تم وضع حد ملفهوم املعارضة الربملانية التي تعترب من و 

سيايس دينه اإلسالم، وكل سكانه مسلمني ورئيسه يعترب سبطا للرسول، فإن معارضته تعترب معارضة للدين وخروجا عن طاعة 

ملصالح ا، ذلك أن امللكية الدستورية ال تعني تقييدا لصالحيات امللك يف إطار نظام برملاين يتضمن متثيل مختلف 602ويل األمر

عن طريق األحزاب السياسية، بل إن امللك يسود ويحكم وهو املقرر األصيل، يف إطار ملكية وراثية رئاسية غري متوازنة، 

، ومبوازاة 603وباجتامع هذه الصفة مع صفة أمري املؤمنني التي تحول دون ظهور معارضة لرئاسة الدولة أو بروز أحزاب دينية

الحقل السيايس والديني وتهميش الفاعلني اآلخرين يف هذا الحقل من أحزاب سياسية  مع سيطرة املؤسسة امللكية عىل

 .604وزاويات وجمعيات دينية، ومعه غدت امللكية الفاعل الدستوري األول يف الحقل الديني

ح ال إضافة إىل أن اسرتاتيجية امللكية يف الحكم مبنية عىل التحالف مع العامل القروي من خالل اإلبقاء عىل "الف

، وهكذا، عملت امللكية عىل الحيلولة دون اكتساح األحزاب للبوادي ومتنع تأطريها للسكان، 605املغريب مدافعا عن العرش"

ما دام أن الجامعات املحلية كانت هي األخرى تساهم بجانب األحزاب يف تأطري املواطنني من خالل نرش إيديولوجية 

ها ة ثالثية األبعاد، دينية وتاريخية وشعبية، وبالتايل منعت األحزاب من بناء قوت، التي تتوفر عىل مرشوعي606املؤسسة امللكية

ونفوذها بالعامل القروي، كام أن التاريخ السيايس يبني كيف أن بعض السالطني قاموا مبا يسمى "بالَحرْكَاْت" ضد القبائل 

أية  ية يف املغرب، استمر نظام الحكم عىل رفضالسائبة أو الثائرة للحد من إمكانية ظهور معارضة قوية، وبدسرتة امللك

معارضة للملكية التي ارتضاها عموم املغاربة حيث تتميز هذه األخرية بكونها، وخالفا لبعض أنظمة العامل الثالث، تسمح 

نني يتموقع فوق مبالتعددية الحزبية وأن املعارضة الربملانية هي معارضة جاللة امللك ال معارضة لجاللة امللك بصفته أمريا للمؤ 

 .607باقي األحزاب

 ضغوط املحيط االجتامعي 

ال ميكن اعتبار اسرتاتيجية املؤسسة امللكية يف الحكم هي العامل الوحيد يف إضعاف املعارضة الربملانية باملغرب، بل 

جال الحرضي ملإن ضغوط املحيط االجتامعي هي األخرى، تضاف إليها ملحارصة املعارضة يف العامل القروي وإضعافها يف ا

                                                           

، ءمحمد معتصم: التطور التقليداني للقانون الدستوري المغربي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام، كلية الحقوق الدار البيضا -602

 .200 -399، الجزء الثاني، ص 5922مارس 

باألحزاب السياسية على ما يلي: "يعتبر باطال كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز المتعلق  39.55من القانون التنظيمي رقم  3تنص المادة   -603

 على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، أو بصفة عامة على أي أساس من التميز أو المخالفة لحقوق اإلنسان.

أو المبادئ الدستورية أو األسس  يعتبر أيضا باطال كل تأسيس لحزب سياسي يهدف إلى المساس بالدين اإلسالمي أو بالنظام الملكي

 .3055أكتوبر  33موافق لـ  5323ذو القعدة  39الصادرة بتاريخ  2929الديمقراطية أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة"، الجريدة الرسمية عدد 

 . 90ص  5993طبعة األولى  ماي ، مؤسسة إيزيس للنشر، الدار البيضاء ال5995 - 5993محمد معتصم: الحياة السياسية المغربية،   -604

(، 3ريمي لوفو: الفالح المغربي المدافع عن العرش، ترجمة محمد بن الشيخ، منشورات وجهة نظر سلسلة أطروحات وبحوث جامعية )  - 605

 .3055الطبعة األولى 

عات:  المجتمع السياسي وهو الدولة لقد ميز المفكر والفيلسوف اإليطالي أنطونيو غرامشي الماركسيون الجدد بين نوعين من المجتم -606

 التي تملك سلطة اإلكراه والقوة، والمجتمع المدني الذي هو المدرسة ، الكنائس ... وكل المؤسسات التابعة للدولة.

 ووالطبقة الحاكمة لكي تؤمن استمراريتها في ممارسة السلطة  تقوم بنشر ايديولوجيتها من خالل مؤسسات المجتمع المدني ، وربما ه

 ةنفس التكتيك أو االستراتيجية التي توظفها المؤسسة الملكية  بالمغرب عبر النخب المحلية واإلدارية من أجل تسييج التغلغل الحزبي  خاص

 أحزاب المعارضة في العالم القروي وبالتالي منعها من بناء معارضة قوية.

 .205 -200ص  أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام، الجزء الثانيمحمد معتصم: التطور التقليداني للقانون الدستوري المغربي،  -607
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أيضا، ففي البادية يسجل ضعف الوعي السيايس لحد الشعور باملواطنة، فإن القرويني ينظرون لألحزاب عىل أنها آليات 

لتقوية نفوذها عىل السلطة وال يعتربون أنفسهم ملزمني مببادئ األحزاب السياسية وقد كانت نتيجة ذلك فشل أحزاب 

، أما يف الوسط الحرضي، حيث ارتفاع نسبة العاطلني عن العمل من سكان دور 608ياملعارضة يف التغلغل بالعامل القرو 

الصفيح، جعلت من ميلكون عمال قارا يفكرون أساسا يف الحفاظ عليه أكرث من اهتاممهم بالعمل السيايس املعارض، 

، وهذا مؤرش آخر عىل 609يةوبالتايل فإن سكان العامل الحرضي من قاطني األحياء الهامشية ال يشكلون بروليتاريا حقيق

صعوبة عمل املعارضة يف وسط اجتامعي يتسم بالبطالة وغلبة الطابع التقليدي لقاطني األحياء الهامشية الذين ال يعريون 

 اهتامم للعمل الحزيب.

ة يأما العوامل الخارجية التي كان لها تأثري عىل ضعف املعارضة فهي تنحرص يف سببني، األول يخص مسألة الدميقراط

الساعية إلقامة حزب وحيد ساد الخط الرشعي منذ  610نفسها، حيث أنه بعد طول تأرجح ما بني خطاب الرشعية والبالنكية

، سنة إعالن قيام اإلتحاد االشرتايك للقوات الشعبية املتمسك بالخيار الدميقراطي وهذا رغام من مرشوعية  0832سنة 

ايك للقوات الشعبية فعال جامهريية أم أنها فقط مواجهة شكلية لدميقراطية التساؤل حول:" هل دميقراطية اإلتحاد االشرت 

 الحكم ؟، وهل ميكن أن تختلف عن شقيقاتها النارصية والبعثية؟.

ووفاة جامل عبد النارص سنة  0823أما الثاين، فيتمثل من جهة يف انهيار منوذجها النارصي بعد تراجعه عقب هزمية 

محله، والقطيعة مع منوذجها الجزائري التي فضلها الجناح املعتدل يف الحزب عىل الخروج عىل وحلول أنور السادات  0831

، عن االسرتاتيجية الجزائرية 0832، وهذا قبل أن تكشف مسألة الصحراء منذ 0827الوحدة الوطنية يف حرب الحدود سنة 

إليه  وحد مل يكتف اإلتحاد االشرتايك يف االنضامماملعادية  للوحدة الرتابية املغربية، وظهر يف مواجهتها موقف مغريب م

فقط، بل كان يف بعض األحيان أشد تصلبا يف مواجهة الجزائر، التي شكلت يف الستينيات منوذجه التنموي قبل أن تقطعه 

 0897مية سنة نعنها فيام بعد مسألة الوحدة الرتابية للمغرب يف السبعينيات والثامنينيات، وانهيار النموذج الجزائري يف الت

 .611وصعود اإلسالميني للحكم وأفول نجم جبهة التحرير الجزائرية

                                                           

 . 50محمد  معتصم الحياة السياسية المغربية، مرجع سابق ص  -608

 جون واتربوري: أمير المؤمنين الملكية والنخبة السياسية المغربية، ترجمة عبد الغني أبو العزم، عبد األحد السبتي، عبد اللطيف الفلق، -609

 .399- 392الصفحة  ،3003/ 3مؤسسة الغني، الطبعة الثانية 

في الخطاب اليساري، يشير مصطلح البالنكية إلى مفهوم الثورة الذي ُينسب بصفة عامة إلى لويس أوغست بالنكي، الذي اعتقد بأن  -610

رجة عالية من التنظيم والسرية، وبعد استيالئهم على الثورة االشتراكية كان يجب أن يقوم بها مجموعة صغيرة نسبًيا من الثوار الذين هم على د

ة رالسلطة، فإنه عليهم أن يستخدموا سلطة الدولة لتقديم االشتراكية، فهي تعد نوًعا خاًصا من "الثورة" الذي يؤمن بالرأي القائل أن الثو

ن التيارات االشتراكية )وخاصة الماركسية( في العديد من السياسية يجب أن تأخذ شكل التمرد المسلح أو االنقالب، وتتميز البالنكية عن غيرها م

، ةالطرق، فمن جانب لم يؤمن أوغست بالنكي، على النقيض من ماركس، بالدور المهيمن للطبقة العاملة، كما أنه لم يكن يؤمن بالحركات الشعبي

ار المحترفين المخلصين، الذين سوف يقيمون دكتاتورية مؤقتة وبداًل من ذلك، فإنه كان يؤمن أن الثورة يجب أن يقوم بها مجموعة صغيرة من الثو

بالقوة، وهذه الديكتاتورية سوف تسمح بتنفيذ أساس النظام الجديد، وبعد ذلك، تسلم السلطة إلى الشعب، ومن جانب آخر، كان بالنكي أكثر 

ره على المبادئ االشتراكية بحذافيرها، فإنه نادًرا ما يذهب اهتماًما بالثورة نفسها وليس المجتمع المستقبلي الذي سينجم عنها، وإن استند فك

ى األقل لإلى حد تصور مجتمع اشتراكي بحت، وبالنسبة للبنالكيين، فإن النظام االجتماعي للبرجوازيين والثورة يعد أهداًفا كافية في حد ذاتها، ع

 نظًرا ألغراضها الفورية والسريعة.

 .93لمغربية، نفس المرجع السابق ص الحياة السياسية امحمد معتصم: - 611
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هذا باإلضافة إىل انهيار األنظمة الشيوعية يف نهاية الثامنينيات مام أدى إىل وضع حد للمعارضة اليسارية وهو األمر  

ة وحقوق اإلنسان والرتكيز عىل الدميقراطي الذي دفعها لتعدل عن مطالبها االشرتاكية لصالح اإلقرار برشعية النظام السيايس

...، بل إن خطاب  حزب التقدم واالشرتاكية قد تحول يف خطابه  السيايس ويف صحافته إىل نوع من الحزب الليربايل 

 .612املفتوح لكل االتجاهات، كام أن حزب اإلتحاد االشرتايك قد سعى إليجاد ثقافة سياسية جديدة

 العوامل الذاتية ب:

فة العوامل املوضوعية، فإن ضعف املعارضة املغربية كان نتيجة لعوامل ذاتية لصيقة بها ونابعة منها، ورغم صعوبة باإلضا

حرص كل العوامل الذاتية، فإنه ميكن إجاملها يف ضعف التنسيق، والصعوبات التي تواجهها بعض األحزاب من أجل التموقع 

 ضت لها أحزاب الحركة الوطنية وكذا عدم الوضوح اإليديولوجي.يف صف املعارضة، فضال عن االنشقاقات التي تعر 

 ضعف التنسيق 

أثر ضعف التنسيق بني مكونات املعارضة الربملانية عىل أداء جميع مكوناتها، وذلك بالرغم من كون الدستور مينحها 

تشكل منها هذه ي تبعض الحقوق، بحيث يالحظ ضعف التنسيق بني مكوناتها، فضال عن الخليط الهجني لألحزاب الت

املعارضة، فقوة املعارضة تنبع من قدراتها عىل التنسيق بني كافة مكوناتها بغض النظر عن االختالفات اإليديولوجية 

والسياسية ملكوناتها، ألن التنسيق أحد عوامل قوتها تجاه األغلبية الحكومية التي تستفيد من االمتياز الحكومي لتهميش 

 .  613ا وجعلها غري قادرة عىل مجاراة العمل الحكومياملعارضة وإضعاف شوكته

 صعوبة التموقع 

(، من أحزاب اعتادت أصال املشاركة يف تدبري الشأن العام 8102 -8100تشكلت املعارضة يف الوالية الترشيعية التاسعة )

الل الذي حال حزب اإلستق أكرث من مامرسة املعارضة، وبالتايل فهي أحزاب ال تتوفر عىل تجربة يف مجال املعارضة، وهذا

اعتاد التواجد يف األغلبية، أما حزب األصالة واملعارصة فتاريخه ليس سوى تاريخ حزب وجد من أجل محارصة حزب العدالة 

والتنمية، وإن كان نجح نسبيا يف هذه املهمة عىل املستوى القروي باالعتامد عىل األعيان وباستعامله رمز الجرار وما ميثله 

ت يف ذهن املواطن القروي، إال أنه يف مقابل ذلك مل ينجح يف هذه املهمة عىل املستوى الحرضي، حيث نسبة من دالال 

الوعي السيايس مرتفعة نسبيا مقارنة باملجال القروي، وبالتايل فحزب األصالة واملعارصة مل يوجد من أجل مامرسة العمل 

 انيا وانتخابيا.السيايس بقدر ما كان الهدف منه محارصة حزب معني ميد

 االنشقاقات 

تعترب االنشقاقات الحزبية إحدى األمراض املزمنة ألحزاب سليلة الحركة الوطنية، فهي إحدى العوامل الرئيسية التي 

أدت إىل ضعف املعارضة، سواء أكان انشقاق كتلة العمل الوطني كأول حزب مغريب، الذي كان مبعثه التنافس الشخيص 

د بلحسن الوزاين أو خالفها يف الطبع واملزاج أو اختالف يف املرجعية اإليديولوجية لهذا الحزب بني عالل الفايس ومحم

 بني الجناح الذي يدعو إىل التحديث والعرصنة والنجاح الذي يتمسك باملرجعية التقليدية املحافظة.

                                                           

 .93الحياة السياسية المغربية، المرجع نفسه ص محمد معتصم:  - 612

هذا األمر جعل بعض زعماء األحزاب المعارضة يتجه بساهمه نقده لرئيس الحزب الذي يقود األغلبية الحكومية عوض معارضة السياسة العامة  -613

 ية عارمة داخل الوسط السياسي المغربي.للحكومة وهو األمر الذي أثار موجة سخر
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 غياب الحكامة الحزبية 

لسيايس قامة دولة دميقراطية كغاية اسرتاتيجية لعملها اإن سعي األحزاب السياسية سليلة الحركة الوطنية املعارضة إل 

والنضايل، مل يواكبه مبدأ التنظيم الدميقراطي داخلها وفيام بينها وكان لغياب الحكامة الحزبية التي داخل بنية األحزاب أثر 

وضا عن تداول ية وذلك عبالغ األهمية يف ضعفها وبالتايل جعل من ظاهرة االنشقاق السبيل الوحيد لحل الخالفات الداخل

 القيادة بني مكونات املنظومة الحزبية وهو ما ساهم يف إضعاف املعارضة بشكل عام.

 عدم الوضوح اإليديولوجي 

ميكن اعتبار أن أهمية عدم الوضوح السيايس واإليديولوجي عامل ذايت آخر لضعف املعارضة املغربية ذلك أن عدم 

افرة سياسية ما ميكن أن يكون سببا يف انشقاقها ألنها تضم تيارات متناقضة ومتنالوضوح اإليديولوجي والسيايس لهيئة 

، فعىل خالف األحزاب السياسية األوربية، فإن األحزاب املغربية 614وذلك بخالف الهيئة الواضحة املرجعية والخط السيايس

مي يرمي ن أن يكون هناك برنامج حكو ال ميكن تصنيفها إىل أحزاب ميني و أحزاب يسار، ذلك أن هذين املفهومني يفرتضا

، وبالتايل فإن األحزاب املغربية ال تتوفر عامة عىل برامج حكومية 615إىل تحقيق أهداف شعبية أو أهداف أوليغارشية برجوازية

 ويف حالة ما وجدت فإنها تتشابه. 

 خامتة:

ت والتحديات عرتيها مجموعة من اإلكراهاتأسيسا عىل ما سبق يتضح جليا بأن املعارضة الربملانية املغربية ما زالت ت

التي تعترب مبثابة حجر عرثة أمام أدائها ملهامها الرقابية، حيث أثبتت هذه األخرية عجزها يف مراقبة األغلبية الحكومية 

نها ما هو مباالعتامد عىل اآلليات الرقابية التي يتيحها لها الدستور والنظام الداخيل ملجلس النواب، وهذا راجع لعدة أسباب 

ذايت ومنها ما هو موضوعي وإن كانت الغلبة للذايت، فأبرز تحديات املعارضة الربملانية باملغرب يعود إلنعدام الثقافة 

الدميقراطية داخل املنظومة الحزبية بصفة عامة، حيث سيادة منطق الحساسية السياسية الذي ينحرص فقط يف السجاالت 

 األخذ بعني االعتبار العامل اإليديولوجي الذي يقتيض تبني مواقف واضحة. السياسية الفارغة املضمون، دون 

ورغم غياب الوضوح السيايس واإليديولوجي داخل الهياكل الحزبية بصفة عامة، واملعارضة خاصة، فإن الخطاب 

راطية يف حني ة الدميقالسيايس لدى هذه األخرية مل يربح من توجيه سهام نقذه الالدغ للدولة ومطالبتها باحرتام املنهجي

تتغاىض هي نفسها عن تطبيق هذا املبدأ، بحيث هناك تناقض ما بني الخطاب السيايس واملامرسة عند املعارضة يجد أبرز 

تجلياته يف تغليب املصلحة السياسية عوض االلتزام بقواعد املنهجية الدميقراطية التي تسمح بتجديد النخب والتداول عىل 

دة يف الدستور، مام نتج عنه مجموعة من التوترات بني األغلبية الحكومية نفسها من جهة، وبني السلطة كام هي محد

األغلبية واملعارضة نفسها يف الوقت الذي كان من املفرتض أن تستمر املعارضة الربملانية اآلليات الدميقراطية التي من شأنها 

يان بعض األحزاب إىل االصطفاف إىل جانب األغلبية تارة أن تجنبها العديد من املامرسات التي قادت يف غالب األح

 والخروج من األغلبية للمعارضة تارة أخرى.

                                                           

 .503محمد معتصم: الحياة السياسية المغربية، مرجع سابق ص   -614

 .339ص  5993ر. ريزيت: األحزاب السياسية في المغرب، منشورات المجلة المغربية لعلم االجتماع السياسي، الطبعة األولى  - 615
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عىل إيقاع مجموعة من التحوالت السياسية والدستورية املتمثلة يف  8100يعيش الفضاء السيايس املغريب منذ سنة 

فرزت لنا أزمة لسلوكيات السياسية السابقة، التي أ التأسيس ملرحلة سياسية وحياة دستورية جديدة تضع حدا للمامرسات وا

)حكامة سياسية(، وذلك بتأهيل وتخليق العمل السيايس واملامرسة الحزبية، ومن أجل إنجاح التطور الدستوري والسيايس 

املعارضة  كوتحقيق االنتقال الدميقراطي املأمول يف املغرب فإن ذلك يظل رهينا بقدرة األحزاب السياسية برمتها مبا يف ذل

الربملانية عىل تجاوز األزمة التي يتخبط فيها مكونات املشهد الحزيب املغريب، واملطلوب هو تكريس مبادئ جديدة داخل 

 األحزاب، وتقديم األفضل لتكون يف مستوى الرهانات والتحديات التي يقتضيها االنتقال الدميقراطي باملغرب.

إذا مل تصاحب بتغيري عميق يف  8100لكن مرحلة ما بعد دستور  األحزاب،فالدميقراطية يف نهاية املطاف هي دولة 

الثقافة السياسية السائدة داخل األحزاب املغربية بصفة عامة، لن تنتج مامرسة سياسية جديدة تعيد األمل والثقة للمواطن 

يات الحزبية من جديد، ن هيكلة البنيف املشاركة السياسة، وهذا االنتقال يف طبيعة الثقافة السياسية ال ميكن تحقيقه بدو 

مامرسة  تتطلب أحزابا سياسية قادرة عىل املشاركة يف املرحلة القادمة  ألن اللحظة السياسية الراهنة تتجاوز قدرات ، كام أن

ايل، فإن تالسلطة وعىل تحمل أعبائها كاملة غري منقوصة ومقرونة باملحاسبة واملساءلة السياسية واملالية وحتى اإلدارية، وبال

األحزاب املغربية محتاجة أكرث من أي وقت مىض إىل تأهيل وتقوية قدراتها، فلم يعد مقبوال االستمرار يف مشهد حزيب 

 فاقد ألدىن صفات ودالالت الدميقراطية كام هي متعارف عليها يف التجارب املقارنة.

ي من شأنها أن تؤهل  املشهد الحزيب، و تخلق جاء بالعديد من املقتضيات الت 8100وصفوة القول هو أن مرشوع دستور

العمل الحزيب واملامرسة السياسية عامة، ومن هذه املقتضيات أوال وقبل كل يشء نجد إعادة النظر يف مفهوم الحزب 

ة يالسيايس باملغرب، بحيث أصبح هذا األخري باإلضافة إىل تأطري املواطنني واملواطنات املشاركة يف مامرسة السلطة عرب آل

أيضا نجد النص عىل رضورة أن يسري ويدبر الحزب وفق  8100التناوب، ومن بني املقتضيات اإليجابية التي تضمنها دستور 

أحكام دميقراطية تصون لألعضاء حقوقهم السياسية، وتخليق العمل الحزيب الذي عانت منه جميع األحزاب السياسية، 

الية القانونية والدستورية وهنا يطرح تساؤل حول مدى قدرة األحزاب وبذلك يكون الدستور الجديد قد وضع حدا لإلشك

السياسية املغربية عىل مسايرة التطورات التي تشهدها الساحة السياسية املغربية؟، وهل ستستمر األحزاب يف تدبري أمورها 

 ية الدستورية؟آلليات الرقاببنفس الطريقة التي ألفتها منذ زمن بعيد؟، وهل مستعدة ملشاركة مامرسة السلطة وتفعيل ا
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 الئحة املراجع

 الكتب

 ،جون واتربوري: أمري املؤمنني امللكية والنخبة السياسية املغربية، ترجمة عبد الغني أبو العزم، عبد األحد السبتي، عبد اللطيف الفلق 

 .8114/ 8مؤسسة الغني، الطبعة الثانية 

 0888ت املجلة املغربية لعلم االجتامع السيايس، الطبعة األوىل ر. ريزيت: األحزاب السياسية يف املغرب، منشورا. 

  رميي لوفو: الفالح املغريب املدافع عن العرش، ترجمة محمد بن الشيخ، منشورات وجهة نظر سلسلة أطروحات وبحوث جامعية

 .8100 0(، ط8)

 ة النجاح الجديدة، ، مطبعسياسية/ سلسلة نقد السياسةمنشورات دفاتر ، سعيد خمري: روح الدستور، اإلصالح: السلطة والرشعية باملغرب

 .8108 0ط 

  0897لغامن الخطيب: األحزاب السياسية ودورها يف أنظمة الحكم املعارصة، دار الثقافة للنرش والتوزيع، ط. 

 ة، مطبعة يمحمد كالوي: املجتمع والسلطة، دراسة يف إشكالية التكوين التاريخي والسيايس للمؤسسات والوقائع االجتامع

 .0882/ 0النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط 

  ،0888، مؤسسة إيزيس للنرش، الدار البيضاء الطبعة األوىل  ماي 0880 - 0828محمد معتصم: الحياة السياسية املغربية. 

  0890نبيلة عبد الحليم كامل: األحزاب السياسية يف العامل املعارص، دار الفكر العريب طبعة. 

 :املقاالت

  أعامل 8118 - 0883العريب بال :املعارضة الربملانية خالل الوالية الترشيعية السادسة، ضمن التجربة الربملانية املغربية السادسة ،

 .8117الندوة الوطنية املنظمة من طرف مركز الدراسات الدستورية والسياسية كلية الحقوق مراكش 

  مجال اقرتاح الترشيعات وتطويرها، التجربة الجزائرية أمنوذجا، مجلة كلية القانون ناجي عبد النور: دور املعارضة الربملانية يف

 .8103مايو  -السنة الخامسة  -الكويتية العاملية 

  أعامل الندوة الوطنية املنظمة من طرف مركز الدراسات الدستورية والسياسية 8118 – 0883التجربة الربملانية املغربية السادسة ،

 .8117راكش كلية الحقوق م

  :8113/  23محمد الغايل: اإلصالح ورهان االنتقال الدميقراطي يف اململكة املغربية، مجلة أبحاث العدد. 

  ضمن التجربة  -الوالية الترشيعية السادسة –عبد الحكيم أبو اللوز: جدل الهوية والتنمية بصدد دخول اإلسالميني إىل الربملان

، أعامل الندوة الوطنية املنظمة من طرف مركز الدراسات الدستورية والسياسية كلية 8118 – 0883الربملانية املغربية السادسة 

 .8117الحقوق مراكش 

  سعد الدين العثامين: اإلسالم السيايس وتحديات اإلصالح وتداول السلطة، املغرب منوذجا، ورقة مقدمة ملركز الدراسات السياسية

 .8114يونيو  08/07باألردن يومي 

 روحات الجامعية:األط

  محمد معتصم: التطور التقليداين للقانون الدستوري املغريب، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة يف القانون العام، كلية الحقوق الدار

 .0899البيضاء، مارس 

 لقانون العام، ا عبد اللطيف مستكفي: طبيعة اإلصالح السيايس والدستوري باملغرب، مرحلة التسعينات، أطروحة لنيل الدكتوراه يف

 .8117 -8118كلية الحقوق الدار البيضاء 

 التقارير:

  8119، منشورات 8113شتنرب  3تقرير املعهد الدميقراطي الوطني للشؤون الدولية، حول االنتخابات الترشيعية املغربية لــ. 
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 التأمين التكافلي بالمغرب ... اإلطار التشريعي واألفاق

 ... اإلطار التشريعي واألفاق التأمين التكافلي بالمغرب
    

 باحث بسلك الدكتوراه 

 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية بالجديدة

 

يتعرض اإلنسان إىل أخطار عديدة ينتج عن تحققها خسارة مالية قد تصيبه أو قد تصيب أرسته أو تصيب غريه، وعادة 

بيعية ال قدرة له عىل منع تحقيقها وإن تحققت قد ال يكون يف قدرته تحمل نتائجها وحده ما تنتج مسبباتها عن ظواهر ط

لهذا ظهرت حاجته إىل البحث عن وسائل عديدة تهتم بالتعامل مع هذه األخطار أو مواجهتها وذلك من أجل التقليل من 

الجة اآلثار لوقوع الخطر املحتمل، وكآلية ملعأثارها، فظهر التأمني كأحد هذه الوسائل وكأسلوب للتضامن والتكافل السابق 

 املرتتبة عىل تلك املخاطر عند تحققها من خالل التعويضات التي تدفع للمترضرين . 

، وتطورت 617مل تكن وليدة اليوم، بل نشأت منذ القدم مع ظهور الحاجة للتعاون والتكافل بني األفراد 616وفكرة التأمني

ان إىل أن وصلت إىل الحد الذي هي عليه اآلن، حيث انترش التأمني وتعددت صوره بعد هذه الفكرة مع تطور حاجات اإلنس

أن أصبحت الحياة مليئة باألخطار فظهر تأمني أفات الزراعة، وتأمني حوادث النقل الجوي، وتأمني املسؤولية من مزاولة 

بار األنشطة االقتصادية، وزيادة عىل اعت املهن وتأمني الديون وغريه من أنواع التأمني الذي أصبحت له أهمية يف كافة

التأمني وسيلة للحامية من األخطار، فهو يؤثر إيجابا يف العديد من املتغريات االقتصادية، كام يعمل التأمني عىل تعبئة 

                                                           

تقة منه، األمن واألمان واألمانة، وقد جاء في لسان العرب في مادة أمن : األمن واألمانة التأمين مشتق من لفظ أمن، ومن األلفاظ المش - 616

  J.Hemardبمعنى، وقد أمنت فأنا أمن، وأمنت غيري من األمن واألمان واألمن ضد الخوف واألمانة ضد الخيانة، في حين نجد المفكر الفرنسي

المؤمن له على تعهد مقابل دفع القسط لطرف أخر هو المؤمن الذي يلتزم أن يدفع للغير عرف التأمين بأنه : عملية بموجبها يحصل طرف وهو 

 مبلغ التأمين في حالة تحقق الخطر، وهذا المؤمن الذي يتحمل مجموعة من األخطار يقوم بإجراء المقاصة عليها طبقا لقوانين اإلحصاء، ومن

ات التي يتم بموجبها تحويل الجزء األكثر من عبء خطر معين من شخص طبيعي أو الناحية الفنية يطلق مصطلح التأمين على مجموع اإلجراء

 –في التأمين التبادلي والتعاوني  -، أو إلى مجموعة أفراد -في التأمين التجاري  –اعتباري هو المؤمن له إلى شخص اعتباري يسمى المؤمن 

لتأمين ) أو التعويض ( عند وقوع الخطر المؤمن منه، وذلك بهدف التعويض في أكثر قدرة منه واستعدادا للتحمل، ويتم ذلك عمليا بدفع مبلغ ا

 عقود التأمين من األضرار، وبهدف االدخار وتكوين رؤوس األموال في عقود التأمين على األشخاص .     

في أروبا،  53لتأمين البحري في أواخر القرن إن أول ما ظهر من التأمين مما شاع بين الناس اليوم مصطلحا ومعاملة بالتأمين التجاري، بدأ با - 617

القرن  نعلى البضائع التي تنقلها السفن بين مدن إيطاليا وبلدان حوض البحر األبيض المتوسط، فانطالقا من اإلستراتيجية التجارية المنتهجة إبا

لخلق الثروة خاصة على ضفتي البحر األبيض المتوسط  التي يقوم عليها الفكر االقتصادي آنذاك والتي تعتمد على المبادالت التجارية كأساس 53

توصل التجار في ذلك الوقت إلى ما يعرف بالقرض البحري من ضمان التجارة بالسلع بحرا، فكان صاحب السفينة أو التاجر يقوم باقتراض مال 

لسفينة بسالم، أما إذا أصابها أي خطر فيحتفظ مسبق من مالك رؤوس األموال ويتعهد له بإرجاعها له مع إضافة فوائد معينة في حالة وصول ا

بمبلغ القرض، وفي أواخر القرن السابع عشر، ظهر التأمين البري في إنجلترا في صورة التأمين من الحريق عقب حريق هائل نشب في لندن سن 

بعد ذلك في ألمانيا، وفرنسا وأمريكا،  م، قضى على أكثر من ثالثة عشر ألف منزل ونحو مائة كنيسة، تم انتشر هذا النوع من التأمين5999

ي مل، فوفي القرن الثامن عشر ظهر التأمين عن الحياة، تم بعد الثورة الصناعية وصناعة اآللة واحتكاك اإلنسان معها ظهر التأمين عن حوادث الع

 حين ظهر التأمين على المسؤولية في منتصف القرن التاسع عشر . 
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دورا  املدخرات يف سبيل متويل االستثامرات املنتجة والتي تعترب اليوم ركيزة التقدم ألي مجتمع، وبالتايل يلعب التأمني

مهام يف حامية املمتلكات والرثوات سواء كانت لألفراد أو الدول من األخطار التي تتعرض لها، كام يعمل عىل استمرارية 

 املنشآت االقتصادية ومامرسة عملها واملحافظة عىل رؤوس أموالها .

قليدي، والثاين عرف بالتأمني الت، األول تجاري أو ما يوتشهد الصناعة التأمينية اليوم نوعني مختلفني من التأمينات

، حيث أن األول يلعب منذ 618تعاوين والذي يندرج ضمنه كل من التأمني التعاوين التقليدي والتأمني التكافيل اإلسالمي

ظهوره دورا مهام يف املجتمعات الحديثة، بتوفريه للحامية االقتصادية للكثري من املرشوعات ومساهمته يف تجميع املدخرات 

ة التي توجه لتمويل خطط التنمية يف املجتمعات واستثامرها يف املجاالت االقتصادية املختلفة، لكن وبالرغم من هذه املالي

الكثري من الجدل بخصوص رشعية هذا  619يف علم االقتصاد اإلسالمي–التقليدي  –األهمية فقد شابه أي التأمني التجاري 

ر ي كل املعامالت التي تتناىف مع مقاصد الرشيعة اإلسالمية كعقود الغر النشاط، إذ متنع أسس ومبادئ االقتصاد اإلسالم

املشتملة عىل الغرر الفاحش وجميع أنواع القامر ومختلف أشكال الربا، وأمام كل ذلك، كان البد من إيجاد البديل الرشعي 

صور جديد واسع إلسالمي، وإيجاد تالذي يلبي حاجة الفرد املسلم، فلم يكن خيار سوى تطوير التعامل بالتأمني التعاوين ا

وفق مقاصد الرشيعة اإلسالمية يسمح بتكوين رشكات تأمني إسالمية يكون التأمني التكافيل هو محور عملها وأساس 

 معامالتها . 

ويقصد بالتأمني التكافيل، " اتفاق جامعة من املشرتكني متعاونني يف درء تحمل الخسائر الناتجة من مخاطر معينة، 

يف دعم بعضهم بعضا، بدفع مبلغ من املال يف صندوق مشرتك باعتباره التزاما بالتربع، وتستخدم حصيلة الصندوق وذلك 

، ويعرف أيضا بأنه " صندوق ملجموعة من األفراد، يلتزم مبوجبه كل 620ملساعدتهم ضد أنواع معينة من الخسائر واألرضار"

د تحقق عويض املترضرين منهم عىل أساس التكافل والتضامن، عنمشرتك فيه بدفع مبلغ من املال عىل سبيل التربع لت

الخطر املؤمن منه، تدار فيه العمليات التأمينية من قبل رشكة متخصصة مقابل حصة معلومة من عائد استثامر هذه األموال 

 .   621سالمية"باعتبارها مضاربا، أو مبلغا معلوما باعتبارها وكيال، أو هام معا مبا يتفق مع أحكام الرشيعة اإل 

                                                           

ي هو نظام يقوم على التعاون بين مجموعات أو أفراد يتعهدون على وجه التقابل بتعويض األضرار التي تلحق التأمين التعاوني التقليد - 618

ن يبأي منهم عند تحقق المخاطر المتشابهة، وهؤالء المساهمون في تحمل المخاطر لهم من المصالح ما للمؤمن الذي أصابه الضرر، أما عن التأم

فكرة التأمين التعاوني التقليدي ولكنه ال يقتصر على أصحاب مهنة معينة أو شريحة معينة من المجتمع من  التكافلي اإلسالمي  فهو انبثق عن

 أفراد ومؤسسات وشركات وغير ذلك، كما أنه ينسجم مع أحكام وقواعد الشريعة اإلسالمية . 

من أجل توفير حاجات الناس، ويعرف نظام  نظام االقتصاد اإلسالمي أسلوب اقتصادي معتمد على اإلسالم في استخدام الموارد - 619

 كاالقتصاد اإلسالمي أيضا بأنه نظام مرتبط بالعقيدة واألخالق اإلسالمية، يحتوي على مجموعة من اإلرشادات التي تساهم في التحكم بالسلو

 االقتصادي، وتحديدا في مجاالت االدخار واإلنفاق .

 . 3م، ص :  3009مبادئ اإلرشادية لضوابط التأمين التكافلي، ديسمبر عن : مجلس الخدمات المالية اإلسالمية، ال - 620

العيد قريشي، محاضرات في التأمين والتأمين التكافلي، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم المالية  - 621

 . 32جيجل، ص :  -والمحاسبة، جامعة محمد الصديق بن يحى
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 622ويعترب علامء االقتصاد اإلسالمي أن من إنجازات صناعة التأمني التكافيل هي استكامل مكونات الطائر اإلسالمي

الذي يشري إىل منظومة االقتصاد اإلسالمي وذلك من خالل بناء الركيزة الثالثة من ركائز االقتصاديات الحديثة، وأيضا 

تكافيل إىل انتقال رشكات التأمني التجارية من الغرب إىل البلدان اإلسالمية هذه يعزى سبب ظهور رشكات التأمني ال

الرشكات التي تقوم عىل مبدأ الربح والطمع والجشع، واستغالل املوارد اإلنسانية والطاقات البرشية، وتزيني مبدأ التعاون 

بعض  غريها من الدعايات الرباقة التي اجتاحتوالتكافل يف مواجهة األخطار واملصائب التي تحل عىل املسلم واملجتمع، و 

، مام أسفر عنه اتجاه 623الدول اإلسالمية لتحقيق غرضهم املادي والذي يقوم عىل جمع رؤوس األموال لفئة قليلة من الناس

تجاري ، واستقر األمر عىل تحريم التأمني ال624الفقهاء والباحثون إىل دراسة التأمني التجاري، فعقدت الندوات واملؤمترات

 . 625مع إيجاد البديل الرشعي، وهو رشعية التأمني التكافيل

                                                           

الجناح األيمن (، ) قطاع  –رأس الطائر (، ) قطاع االستثمار  -ي اسم مستعار لالقتصاد اإلسالمي : ) القطاع المصرفي الطائر اإلسالم - 622

 الجناح األيسر (، يعني أن التأمين التكافلي يعتبر ركيزة أساسية من ركائز االقتصاد اإلسالمي . –التأمين 

 عيوب أو سلبيات ومساوئ تعود على األفراد والمجتمع من ورائه وذلك من خالل كون :رغم أن للتأمين وظائف ومزايا إال أن للتأمين  - 623

الـتأمين خسارة اقتصادية : إن قدرا كبيرا من أموال األفراد والشركات والدول يذهب إلى صناديق التأمين في مختلف دول العالم دون سبب  - 

في المستقبل، وإن الرابح الحقيقي من التأمين في العالم هم أصحاب شركات حقيقي، ولكن تهدف لمجرد التخويف من أحداث ضارة قد تقع 

 التأمين والكثرة خاسرون هذه األموال دون فائدة ظاهرة وملموسة . 

ن خدمة يالتأمين نزيف لألموال خارج البالد : تنقسم دول العالم بالنسبة للتأمين إلى فئتين، فئة مصدرة للتأمين وفئة مستوردة له، وألن التأم -

مستقبلية غير ملموسة حيث ال يتم التبادل كالسلع األخرى التي تدفع مقابلها وتحصل عليها، فالتأمين على خالف ذلك حيث يتم دفع أقساط 

 وفي جانب الطرف األخر هناك تعهد بالتعويض عند تحقق الخطر، وال شك أن الجهة المصدرة هي الرابحة والمستوردة هي الخاسرة، ألن الدول 

ن يمثل يالمصدرة تحصل على الكثير من األموال بصورة مؤكدة، وال ترد إال القليل من األموال بصورة احتمالية، والتأمين بما فيه من إعادة التأم

رة فقيإنهاكا القتصاد الدول الفقيرة، حيث تسحب به الدول المصدرة المالكة لشركات التأمين وإعادة التأمين مبالغ طائلة من ثروة الدول ال

المستوردة للتأمين، مما يربك مدفوعات هذه الدول، ويحرمها من استثمار هذه األموال في النهوض باالقتصاد الوطني، وال يعوض هذه 

 الخسارة ما قد ترده شركات الدول المصدرة للتأمين من تأمين عند تحقق الحادث . 

ن العالم تمنع إقامة أي مشروع صناعي أو تجاري ما لم يؤمن عليه صاحبه مسبقا، وقد التكلفة التأمينية معوق لقيام المشاريع : الكثير من بلدا -

ي ف تكون التكلفة التأمينية عبئا تقيال على هذه المشاريع، وخاصة الصغيرة منها، مما يقف عائقا يحول دون قيامها وهذه الحقيقة أكثر وضوحا

التجارية أقساط التأمين على التكلفة اإلنتاجية، مما يؤدي إلى رفع أسعار السلع على الدول النامية والفقيرة، ومن جهة أخرى تحمل المنشآت 

 المستهلك النهائي فيحجم عن شرائها، وهو ما يمثل إعاقة للمشاريع اإلنتاجية القائمة بالفعل . 

من عليه بحريق أو غيره، ليحصل على مبلغ التأمين يغري بإتالف األموال للحصول على التعويض : يتعمد بعض المؤمن لهم إتالف المال المؤ -

وخاصة إذا كانت البضاعة المؤمن عليها معيبة وفاسدة في األسواق أو انتهت فترة الصالحية المحددة لها، فيصطنع تلفها –التعويض  –التأمين 

 بحريق أو نحوه بما يوافق شروط البوليصة ليحصل على مبلغ التأمين من المؤمن . 

لتحفظات من الناحية الدينية : حيث أن المشرع المصري وضع عقد التأمين في الفصل الخاص بعقود الغرر بجوار عقود الرهان التأمين يثير ا -

والمقامرة، وألنه في أحيان كثيرة يتم دفع األقساط دون أن يتحقق الخطر المؤمن منه، ومن تم تكون األقساط قد دفعت دون مقابل مما يعد 

الباطل، هذه السمة القمارية لعقد التأمين بجانب سمة أكل أموال الناس بالباطل، باإلضافة إلى مخالفات شرعية أخرى من أكل أموال الناس ب

 ءتجعل التأمين يثير التحفظات من الناحية الدينية في نفوس الناس، مما يجعلهم يحجمون عن التأمين، حتى ال يقعوا في المعصية، حيث ال شي

 من معصية الله تعالى .   أضر على اإلنسان المسلم

أقيمت عدة مؤتمرات فقهية حول التأمين اإلسالمي، كما أولت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية عنايتها بالتأمين  - 624

 . 53، والمعيار المحاسبي رقم 39التكافلي فأصدرت معيارين : المعيار الشرعي رقم 

م التأمين مطلقا بجميع أنواعه، وهناك من العلماء من أباحه مطلقا ولكل أدلته، إال أن هناك فريق ثالث من حيث أنه من العلماء من حر - 625

رارات دته قالعلماء جاء بين الرأيين فحرم التأمين التجاري وأجاز التأمين التعاوني، وهو الرأي الذي تبنته هيئات كبار العلماء في بعض الدول وأي
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ويهدف التأمني التكافيل إىل تقديم نفس الخدمة التي يقدمها التأمني التجاري مع تجنب املحظورات الرشعية 

اكات متربعا بها  كليا املصاحبة لهذا األخري، واملتعلقة بالغرر املفسد للعقد والربا وغريها، وذلك عن طريق تقديم املستأمن اشرت 

أو جزئيا لتكوين محفظة تأمينية لها شخصية مستقلة تدفع منها عند وقوع الرضر املؤمن ضده، وما يتحقق من الفائض بعد 

التغطية واملصاريف واقتطاع االحتياطات يوزع عىل املستأمنني املشاركني يف تكوين محفظة التأمني، ولهذا اعترب التأمني 

هم آليات الحامية االجتامعية يف االقتصاد اإلسالمي، ملساهمته يف تحقيق نوع من العدالة االجتامعية بني التكافيل أحد أ 

 مختلف فئات املجتمع وخصوصا تلك األكرث هشاشة، والتي ال تستطيع بإمكانياتها الخاصة مواجهة جميع املخاطر املحتملة.

كات المي رشكة التأمني السالمية السودانية حيث تعد أوىل رش ولعل أقدم رشكة تعمل يف مجال التأمني التكافيل اإلس

م، يف الخرطوم والتي تم تأسيسها من قبل  0838ه /  0788التأمني اإلسالمي ظهورا يف حيز الوجود، وكان ذلك يف عام 

ة كبرية لدرجة ر بنك فيصل اإلسالمي السوداين يف الخرطوم، ومافتئ التأمني التكافيل منذ ذلك الحني، ينترش ويتوسع بصو 

مليار دوالر، إال أن هذا العدد تضاعف مرات كثرية يف غضون  2.2بحوايل  8113أن حجم سوق التأمني التكافيل قدر سنة 

مليار دوالر  28مليار دوالر كام تشري بعض التوقعات إىل إمكانية تجاوزه لعتبة  87.8إىل   8102مثان سنوات ليصل يف سنة 

 . 8102626رشكة سنة  719إىل  8104رشكة سنة  812فع عدد رشكات التأمني التكافيل من كام ارت 8181بحلول سنة 

 واملغرب باعتباره ثاين أكرب سوق للتأمينات التقليدية يف القارة اإلفريقية بعد جنوب إفريقيا والثالث عىل الصعيد العريب

من بني أواخر  ه للاملية اإلسالمية بالحذر الشديد فكانبعد اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة، اتسمت رؤيت

الدول العربية التي رشعت يف وضع إطار قانوين للاملية التشاركية بنهج تدرجي، فعمل أوال عىل تقنني شهادات الصكوك 

إصدار القانون رقم  تم 8104نونرب  82، تم بتاريخ 627املتعلق بتسنيد األصول 77-12القايض بتغيري القانون رقم  12-04بالقانون 

، 628املتعلق مبؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها والذي تضمن القسم الثالث منه أحكام البنوك التشاركية 08-017

                                                           

المجمع  –هيئة كبار علماء المملكة العربية السعودية  –لجنة الفتوى باألزهر  –مجمع البحوث اإلسالمية  –قيه ابن عابدين المجامع الفقهية ) الف

 الفقهي اإلسالمي ( . للمزيد :  عبد الفتاح محمد صالح، التأمين من منظور إسالمي التأصيل للتكافل وإعادة التكافل، أطروحة لنيل شهادة

كلية الدراسات اإلسالمية مكتب القاهرة قسم االقتصاد اإلسالمي، السنة  –تصاد اإلسالمي، الجامعة األمريكية المفتوحة الدكتوراه في االق

 م .  3053ه /  5322الجامعية 

 ولعل أشهر شركات التأمين اإلسالمية وأسبقها تأسيسا وهي :  - 626

 –ه 5299ن اإلسالمي ظهورا حيث ظهرت إلى حيز الوجود في مطلع عام شركة التأمين اإلسالمية في السودان، وهي أولى شركات التأمي -

 م في الخرطوم من قبل بنك فيصل اإلسالمي . 5929

 م، من قبل بنك دبي اإلسالمي .5929-ه5299في دبي وقد تأسست عام  –إياك  –الشركة اإلسالمية العربية للتأمين  -

 م، وهي شركة حكومية بالكامل .5922-ه5302لعربية السعودية، التي تأسست عام الشركة الوطنية للتأمين التعاوني في المملكة ا -

 م .5922-ه5353الشركة اإلسالمية للتأمين وإعادة التأمين في البحرين التي ظهرت عام  -

في إنشائها واستثمار م، ولبنك البحرين اإلسالمي، دور مهم 5993-ه5353شركة التأمين اإلسالمية العالمية في البحرين، وقد ظهرت عام  -

 أموالها .

 م بدعم من البنك اإلسالمي األردني . 5999-ه5359شركة التأمين اإلسالمية في األردن التي تأسست عام  -

 22.09المغير للقانون رقم  02.53( بتنفيذ القانون رقم  3053أغسطس  33)  5322شوال  32، صادر في 5.53.533ظهير شريف رقم   - 627

 يد األصول .المتعلق بتسن

المتعلق بمؤسسات  502.53( بتنفيذ القانون رقم  3053ديسمبر  33)  5329، صادر في فاتح ربيع األول 5.53.592ظهير شريف رقم  - 628

 االئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها .
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تأمني تعمل غياب منظومة الومبا أن التمويالت اإلسالمية كل ال يتجزأ فلم يكن باإلمكان إطالق منتوجات متويلية يف 

املغري واملتمم  28-07القانون   8102ومن أجل ملء هذا الفراغ أقر أخريا املرشع املغريب سنة  اإلسالميةوفق أحكام الرشيعة 

 .629ملدونة التأمينات وذلك بهدف إدماج التأمني التكافيل فيها

ن م حيث جاء هذا القانون يف إطار سعي املغرب إىل استكامل منظومته املالية ويعترب استجابة ملتطلبات رشائح واسعة

ملجلس الرشعية للاملية التشاركية املنبثقة عن ااملغاربة والحاجة املعرب عنها حول هذا النوع من التأمينات، إال أن اللجنة 

وتبني لها أن هناك حاجة ماسة ملراجعة الترشيع  631، أبدت مجموعة من املالحظات حول هذا القانون الجديد630العلمي األعىل

 مجمله، وذلك ملالمئته مع مبادئ وأسس التأمني التكافيل املنبثق من أحكام الرشيعة الحايل املتعلق بالتأمينات يف

املتعلق  03-88الرامي إىل تغيري وتتميم القانون رقم  93-09اإلسالمية ومقاصدها، ويف هذا السياق ظهر مرشوع القانون رقم 

ة باألساس ث جاء مبجموعة من التعديالت الراميمبدونة التأمينات السيام بعض البنود التي تخص التأمني التكافيل، حي

إىل مالمئته مع أراء ومالحظات اللجنة الرشعية للاملية التشاركية واملتعلقة خصوصا بإدخال بعض املصطلحات والتعريفات 

فيل مع االجديدة، مع مراجعة تقنية لبعض مواد القانون األخرى، وذلك بغية مالمئة اإلطار القانوين الحايل للتأمني التك

 أحكام الرشيعة اإلسالمية ومقاصدها .

، هذا القانون 632وإعالن نفاذه بنرشه يف الجريدة الرسمية 93-09ويف هذه السنة متت املصادقة النهائية عىل القانون 

ىل اإلحاطة ، حيث عمل هذا القانون عترسيخ منظومة التأمني التكافيل باملغرب وفتح أفاق لهالذي سوف يشكل بالفعل 

 لتأمني التكافيل من خالل املقتضيات التالية :با

  : تحديد اإلطار املفاهيمي ملنظومة  التأمني التكافيل 

لتأمني لعمل عىل تبيان مجموعة من املفاهيم املتعلقة مبنظومة التأمني التكافيل، كان أولها وضع تعريف  93-09القانون 

" بأنه عملية تتم وفق اآلراء باملطابقة الصادرة عن املجلس  633ول، حيت تم تعريف األ إعادة التأمني التكافيلو التكافيل 

( بإعادة 8114أبريل  88) 0482ربيع األول  8الصادر يف  0.17.711العلمي األعىل املنصوص عليه يف الظهري الرشيف رقم 

يل أو االستثامر تكافتنظيم املجالس العلمية كام تم تتميمه، بهدف تغطية األخطار املنصوص عليها يف عقد التأمني ال

                                                           

إعجاز الدولية للتأمل والبحث العلمي، العدد  محمد حمزة، التأمين التكافلي بالمغرب : الواقع واألفاق، مقال منشور بالمجلة اإللكترونية - 629

 .  2، ص : 3059الرابع، فبراير 

وهي لجنه علمية متخصصة لدى الهيئة العلمية المكلفة لدى  5-52-03اللجنة الشرعية للمالية التشاركية تم إحداثها بموجب ظهير رقم  - 630

شأن مطابقة األنشطة والعمليات التجارية والمالية واالستثمارية التي تقوم المجلس األعلى، والمغزى من إحداث هذه اللجنة هو إبداء الرأي ب

بها بعض المؤسسات والهيئات المالية ألحكام الشريعة اإلسالمية ومقاصدها، هذه المؤسسات والهيئات المالية هي : مؤسسات اإلئتمان 

 مقاوالت التأمين وإعادة التأمين.    –ركية صندوق ودائع البنوك التشا –بنك المغرب  –والهيئات المعتبرة في حكمها 

م، بشأن مشروع التعديالت 3052غشت  03ه ، الموافق  5329ذي القعدة  59الصادر بتاريخ  23رأي اللجنة الشرعية للمالية التشاركية رقم  - 631

 بمدونة التأمينات. المتعلق 52.99بتغيير وتتميم القانون  22.52المقترح إدخالها عليه بمقتضى مشروع القانون رقم 

(، الجريدة الرسمية  3059أغسطس  9)  5330ذي الحجة  02بتاريخ  5.59.550الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  22-52القانون رقم  - 632

 . 2222(، الصفحة :  3059أغسطس  33)  5330ذو الحجة  30بتاريخ  9209عدد 

الصادر بتنفيذ الظهير الشريف  22-52ييرها وتتميمها، بمقتضى المادة األولى من القانون المادة األولى من مدونة التأمينات التي تم تغ - 633

(،  3059أغسطس  33)  5330ذو الحجة  30بتاريخ  9209(، الجريدة الرسمية عدد  3059أغسطس  09)  5330بتاريخ ذي الحجة  5.59.550رقم 

 . 2222الصفحة : 
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التكافيل بواسطة صندوق التأمني التكافيل، يسري مقابل أجرة التسيري، من طرف مقاولة للتأمني وإعادة التأمني معتمدة 

ملزاولة عمليات التأمني التكافيل، وال ميكن يف أي حال من األحوال أن يرتتب قبض أو أداء أي فائدة عىل عمليات التأمني 

شاط تسيري صندوق التأمني التكافيل من لدن مقاولة للتأمني وإعادة التأمني التكافيل "، أما إعادة التأمني التكافيل وعىل ن

التكافيل : " عملية إعادة تأمني تتم وفق اآلراء باملطابقة الصادرة عن املجلس العلمي األعىل، بهدف تغطية األخطار 

سيري، من بواسطة صندوق إعادة التأمني التكافيل، يسري مقابل أجرة التاملنصوص عليها يف اتفاقية إعادة التأمني التكافيل 

طرف مقاولة للتأمني وإعادة التأمني معتمدة ملزاولة عمليات إعادة التأمني التكافيل، وال ميكن بأي حال من األحوال أن 

 التكافيل من وق إعادة التأمنييرتتب قبض أو أداء أي فائدة عىل عمليات إعادة التأمني التكافيل وعىل نشاط تسيري صند

أمني مبزاولة أو مامرسة عمليات التأمني التكافيل أو إعادة التلدن مقاولة للتأمني وإعادة التأمني "، ويقصد يف هذا القانون 

يل أو فأو هام معا تسيري الصندوق املتعلق بالعمليات املذكورة من لدن مقاولة معتمدة ملزاولة عمليات التأمني التكا التكافيل

إعادة التأمني التكافيل املشار إليها بعده مبقاولة التأمني وإعادة التأمني التكافيل، وقد تم تحديد صفة املتعاقد فيام يخص 

وبعد وضع تعريف عام لكل من التأمني التكافيل وإعادة التأمني التكافيل، تم   ،634مشرتكاعقد االتأمني التكافيل بكونه 

إعادة التأمني و 636حساب التأمني التكافيلو 635التسبيق التكافيلمن املفاهيم، واملتمثلة يف العمل عىل تحديد مجموعة 

 . 639وعقد االستثامر التكافيل 638صندوق التأمني التكافيلو 637التكافيل

 : تبيان األحكام املتعلقة بالتأمني التكافيل 

يل وإعادة املتعلقة بعمليات التأمني التكافمن مدونة التأمني عىل أنه تصدر اآلراء باملطابقة  0-01حيت نصت املادة   -

املشار إليه أعاله  0.17.711التأمني التكافيل عن املجلس العلمي األعىل املنصوص عليه يف الظهري الرشيف رقم 

. 

                                                           

يعي يبرم عقد تأمين لحسابه أو لحساب الغير ويلتزم بموجبه تجاه المؤمن بتسديد قسط التأمين، مكتتب أو متعاقد : شخص معنوي أو طب - 634

 ويراد بالمكتتب أو المتعاقد، فيما يخص عقد التأمين التكافلي، المشترك .

د العجز عادة التأمين التكافلي لسالتسبيق التكافلي : مبلغ يؤدى من طرف مقاولة التأمين أو إعادة التأمين التكافلي لصندوق التأمين أو إ - 635

ه من عالناجم عن عدم كفاية األصول الممثلة لالحتياطيات التقنية لحسابات التأمين المكونة له مقارنة مع هذه االحتياطيات والذي يمكن استرجا

 ي فائدة .الفوائض التقنية والمالية المستقبلية للحسابات المعنية، وال يمكن أن تترتب عن التسبيق التكافلي أ

حساب التأمين التكافلي : حساب يتكون من اشتراكات المشتركين في عملية للتأمين التكافلي ومن جميع عائدات هذا الحساب، بما في  - 636

لحساب ا ذلك العائدات الناتجة عن استثمار رصيده ويتم من خالله أداء المبالغ والتعويضات المستحقة برسم عقود التأمين والمصاريف الخاصة بهذا

 وكذا تكوين مختلف االحتياطيات والمخصصات .

حساب إعادة التأمين التكافلي : حساب يتكون على الخصوص من اشتراكات حسابات التأمينات التكافلي تدفع من قبل مقاولة التأمين  - 637

ذا الحساب، بما في ذلك العائدات الناتجة عن التكافلي وإعادة التأمين التكافلي المحيلة المكلفة بتسيير هذه الحسابات ومن جميع عائدات ه

ين واستثمار رصيده ويتم من خالله أداء المبالغ والتعويضات المستحقة برسم اتفاقيات إعادة التأمين والمصاريف الخاصة بهذا الحساب وكذا تك

 مختلف االحتياطيات والمخصصات.

ة التأمين وإعادة التأمين التكافلي، يتمتع بالشخصية االعتبارية وله  ذمة مالية صندوق التأمين التكافلي : صندوق ينشأ بمبادرة من مقاول - 638

 مستقلة ويتكون من مجموعة من الحسابات المنفصلة والمحدثة طبقا للقواعد المنصوص عليها في نظام تسيير الصندوق .

إما دفعة واحدة أو في شكل دفعات دورية على مبلغ عقد االستثمار التكافلي : عقد يحصل بموجبه المشترك مقابل اشتراكات يؤديها  - 639

لوفاة ا الرأسمال المكون من هذه الدفعات ومن ناتج توظيفاتها في عملية أو عمليات استثمارية، وال يراعى فيه احتمال البقاء على قيد الحياة أو

 عند تحديد المبالغ المحصل عليها .
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تحمل مجموع املشرتكني يف التأمني التكافيل األخطار املضمونة، وذلك يف حدود اشرتاكاتهم يف حسابات   -

وبالنسبة إلعادة التأمني التكافيل، تتحمل صناديق التأمني التكافيل، من خالل حسابات  التأمني التكافيل،

التأمني التكافيل املعينة املكونة لها، األخطار املعاد تأمينها وذلك يف حدود اشرتاكاتها يف صندوق إعادة التأمني 

 . 640التكافيل

ق التأمني التكافيل املشرتكني وفق نظام تسيري صندو  توزيع الفوائض التقنية واملالية يف التأمني التكافيل عىل  -

وذلك بعد خصم التسبيقات التكافلية عند االقتضاء، وتوزع الفوائض املذكورة يف إعادة التأمني التكافيل عىل 

صناديق التأمني التكافيل وفق نظام تسيري صندوق إعادة التأمني التكافيل وذلك بعد خصم التسبيقات التكافلية 

 .641قتضاء عند اال 

ال ميكن منح أي جزء من الفوائض التقنية واملالية ملقاولة التأمني التكافيل أو إعادة التأمني التكافيل املسرية   -

للصندوق، وال ميكن توزيع الفوائض التقنية واملالية إال بعد تكوين االحتياطيات واملخصصات، يف حني تحدد 

 التقنية واملالية . كيفيات تحديد الفوائض 642مبنشور تصدره الهيئة

يجب عىل مقاولة التأمني وإعادة التأمني التكافيل أن تخرب عند االقتضاء، املشرتكني بوجود فوائض تقنية ومالية   -

( يوما من تاريخ إعداد القوائم الرتكيبية املتعلقة بالحسابات السنوية لصندوق التأمني 71داخل أجل ثالثني )

طرف مقاولة التأمني وإعادة التأمني التكافيل داخل األجل وحسب الكيفيات  التكافيل، وتؤدى هذه الفوائض من

( أشهر من تاريخ اختتام حسابات صندوق 2املحددة مبنشور تصدره الهيئة، عىل أال يتعدى هذا األجل ستة )

 التأمني التكافيل .

ا القانون، بها الواردة يف هذتطبق عىل عمليات التأمني التكافيل وإعادة التأمني التكافيل األحكام الخاصة   -

وعند عدم وجود أحكام خاصة بها، تطبق عليها باقي أحكام هذا القانون ما مل تتناف مع القواعد واملبادئ املنظمة 

للعمليات املذكورة ورشوطها وطبيعتها، وذلك بعد الرأي باملطابقة الصادر عن املجلس العلمي األعىل، ويتخذ بنص 

هيئة، كل تدبري رضوري للتطبيق الكامل ألحكام هذا القانون فيام يتعلق بالتأمني تنظيمي، باقرتاح من ال

 التكافيل وإعادة التأمني التكافيل وذلك بعد الرأي باملطابقة الصادر عن املجلس العلمي األعىل .

يها يف املادة لتبيان البيانات الواجب توافرها يف عقد التأمني التكافيل حيت أنه عالوة عىل البيانات املنصوص ع -

تطلب املرشع يف عقد التأمني التكافيل تبيان حساب أو حسابات صندوق التأمني املعني أو املعنية بالعقد،  08643

                                                           

 من مدونة التأمينات .  3-50المادة  - 640

 من مدونة التأمينات . 2-50مادة ال - 641

 دةوإعا التكافلي بالتأمين المتعلقة الهيئة مناشير مشاريع األعلى العلمي المجلس على مسبقا : " تعرض 3-50حسب مقتضيات المادة  - 642

 .بشأنها " بالمطابقة الرأي إبداء قصد التكافلي التأمين

أمين الذي يبين الشروط العامة والخاصة في اليوم الذي تم فيه اكتتابه ويتضمن على وجه من مدونة التأمينات : " يؤرخ عقد الت 53المادة  - 643

 :الخصوص 

التاريخ الذي يبتدئ فيه ضمان  -طبيعة األخطار المضمونة  -األشياء المؤمن عليها واألشخاص المؤمن لهم  -اسم وموطن األطراف المتعاقدة  -

شرط االمتداد الضمني إذا تم التنصيص  -قسط أو اشتراك التأمين  -ضمان الذي يلتزم به المؤمن مبلغ ال -الخطر ومدة صالحية هذا الضمان 
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وأن دفع املشرتك ملبلغ االشرتاك يتم عىل أساس االلتزام بالتربع يف حدود املبالغ والتعويضات املستحقة وكذا 

ية دا عندما يتعلق األمر بعقود االستثامر التكافيل، وتبيان كيفتكوين مختلف االحتياطات واملخصصات، ما ع

أداء أجرة مقاولة التأمني وإعادة التأمني التكافيل مقابل تسيري حساب أو حسابات صندوق التأمني التكافيل 

ومبلغ هذه األجرة، وكيفية توزيع الفوائض التقنية واملالية لحساب أو حسابات صندوق التأمني التكافيل 

بة مشرتكني، إضافة إىل تحديد الرشوط املتعلقة بالتوظيفات املالية ملقاولة التأمني وإعادة التأمني التكافيل بالنسلل

 لحساب أو حسابات صندوق التأمني التكافيل .  

، حيث جاء ضمن 644وضع املرشع أحكاما خاصة متعلقة بتقادم الدعاوى الناتجة عن عقود التأمني التكافيل -

 ،ال تتقادم الدعاوى الناتجة عن عقود التأمني التكافيل" بالرغم من كل مقتىض مخالف،  72-0ة مقتضيات املاد

وتقوم مقاولة التأمني وإعادة التأمني التكافيل بتحويل املبالغ التي مل يطالب بها املشرتكون يف العقود االستثامر 

من تاريخ حلول استحقاقها إىل صندوق ( سنوات 01التكافيل أو املستفيدون من هذه العقود داخل أجل عرش )

(، الذي 0828مارس  81) 0739رمضان  01الصادر بتاريخ  0.28.134اإليداع والتدبري املحدث بالظهري الرشيف رقم 

يحوزها لحساب املشرتكني أو املستفيدين املعنيني إىل حني املطالبة بها من قبلهم، ولهذه الغاية، توجه مقاولة 

( أشهر قبل انرصام مدة العرش سنوات السالفة الذكر، إعالما 2أمني التكافيل، داخل أجل ستة )التأمني وإعادة الت

مضمونا لوصول بهذا الشأن إىل املشرتكني أو املستفيدين من العقود املتحمل أن يشملها هذا التحويل. وتحدد 

بة لعقود التأمني تنظيمي، بالنسكيفيات تحويل املبالغ املذكورة واسرتجاعها من صندوق اإليداع والتدبري بنص 

التكافيل، غري تلك املنصوص عليها يف الفقرة الثانية أعاله، تقوم مقاولة التأمني وإعادة التأمني التكافيل بإغالق 

( سنوات من تاريخ حلول 01امللف املتعلق بأداء املبالغ التي مل تتم املطالبة بها وذلك بعد انقضاء أجل عرش )

ذه الحالة، تحذف املبالغ املذكورة من خصوم صندوق التأمني التكافيل وتدرج ضمن موارده، استحقاقها، ويف ه

ويف حالة املطالبة باملبالغ املذكورة بعد انرصام األجل السالف الذكر، تقوم املقاولة بفتح ملف جديد خاص بتلك 

                                                           

التزامات المؤمن له عند االكتتاب فيما يخص التصريح بالخطر وبالتأمينات األخرى التي  -حاالت وشروط تمديد العقد أو فسخه أو انتهاء آثاره  -عليه 

اآلجال التي يتم داخلها أداء التعويض أو رأس المال أو  -صريح الواجب القيام به في حالة وقوع حادث شروط وكيفية الت -تغطي نفس الخطر 

 المسطرة والقواعد المتعلقة بتقييم األضرار من أجل تحديد مبلغ التعويض بالنسبة للتأمينات غير تأمينات المسؤولية..." . -اإليراد 

تقادم من مدونة التأمينات تبيان أمد تقادم الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين التكافلي وبالضبط في حيث جاء في الباب الرابع المتعلق بال - 644

 ( ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى .3" تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين بمرور سنتين ) 29المادة 

 :غير أن هذا األجل ال يسرى 

 إغفال أو تصريح خاطئ بشأن الخطر الساري، إال ابتداء من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك . في حالة - 5

 ( من حلول أجل استحقاقهـا .50في حالة عدم دفع أقساط التأمين أو جزء من األقساط، إال ابتداء من اليوم العاشر ) - 3

 .عنيون باألمر بوقوعه إذا أثبتوا جهلهم له حتى ذلك الحين في حالة وقوع حادث، إال ابتداء من اليوم الذي علم فيه الم - 2

( سنوات ابتداء من وقت حدوث 2استثناء من أحكام الفقرة األولى أعاله، تتقادم الدعاوى الناتجة عن عقد لتأمينات األشخاص بمرور خمس ) 

 .الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى 

 .ي عقود التأمين في حالة الحياة والرسملة عندما يكون المستفيد شخصا آخر غير المكتتب ( سنوات ف50يرفع أجل التقادم إلى عشر )

يه هذا حين تكون دعوى المؤمن له ضد المؤمن ناتجة عن الرجوع الذي قام به أحد األغيار، ال يسري أجل التقادم إال ابتداء من اليوم الذي رفع ف

 هذا األخير بتعويضه " .الغير دعوى قضائية ضد المؤمن له أو قام فيه 
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كيفيات التي يتم ني التكافيل الاملبالغ، ويحق لألشخاص املعنيني اسرتجاعها، ويحدد نظام تسيري صندوق التأم

 مبوجبها اسرتجاع املبالغ املستحقة املشار إليها يف الفقرة الثانية من هذه املادة " . 

 : التطرق للمقتضيات املتعلقة مبقاوالت الـتأمني وإعادة التأمني التكافيل 

لة وص املتخذة لتطبيقه، كل مقاو من مدونة التأمينات " تخضع ألحكام هذا القانون وللنص 092حسب مقتضيات املادة 

:  0-029"، و حسب املادة  647أو تعد يف حكم عملية التأمني 646أو إعادة التأمني 645تعتزم القيام بعملية لها صفة عملية تأمني

 " تطبق عىل املقاوالت املعتمدة ملزاولة عمليات التأمني التكافيل وإعادة التأمني التكافيل األحكام الخاصة بها الواردة يف

هذا القانون، وعند عدم وجود أحكام خاصة بها، تطبق عليها باقي أحكام هذا القانون ما مل تتناف مع طبيعة وغرض املقاوالت 

 املذكورة، وذلك بعد الرأي باملطابقة الصادر عن املجلس العلمي األعىل فيام يخص العمليات السالفة الذكر ". 

ة " القسم الثاين مكرر"  ملدونة التأمينات مبقتىض املادة الثالثة منه، وهذا هو إضاف 93-09وإن أهم ما جاء به القانون 

من  0-882املادة  ، ويف هذا الصدد فقد جاء يفبتسيري صناديق التأمني التكافيل وإعادة التأمني التكافيلالقسم هو متعلق 

دوق إعادة التأمني صندوق التأمني التكافيل أو صنمدونة التأمينات : " تقوم مقاولة التأمني وإعادة التأمني التكافيل بتسيري 

التكافيل ألجل مصلحة املشرتكني أو صناديق التأمني التكافيل املسرية من طرف مقاوالت التأمني املحيلة، وذلك وفق 

دوق نظام تسيري صنأن املشرتك يوقع عىل  8-882أحكام هذا القانون ونظام تسيري الصندوق املعني "، وقد أضافت املادة 

وتسلم له مقاولة التأمني وإعادة التأمني التكافيل نسخة منه، عند اكتتاب عقد التأمني التكافيل، كام أن  التأمني التكافيل

مقاولة التأمني وإعادة التأمني التكافيل املحلية توقع عىل نظام تسيري صندوق إعادة التأمني التكافيل وتسلم لها نسخة منه 

ني وكيال بأجر لصندوق التأم، وتعترب مقاولة التأمني وإعادة التأمني التكافيل 648ة التأمني التكافيلعند إبرام اتفاقية إعاد

، وذلك دون اإلخالل بااللتزامات األخرى املنصوص عليها يف هذا القانون، التكافيل أو لصندوق إعادة التأمني التكافيل

ادة التأمني ا وكيال بأجر لصندوق التأمني التكافيل أو صندوق إعويجب عىل مقاولة التأمني وإعادة التأمني التكافيل، بصفته

                                                           

من مدونة التأمينات : " يراد بعمليات التأمين كل العمليات المتعلقة بتغطية أخطار تخص شخصا أو ماال أو  529حسب المادة  - 645

 مسؤولية.وترتب هذه العمليات حسب أصناف تحدد قائمتها بمنشور تصدره الهيئة  ". 

 يراد بعمليات إعادة التأمين كل عمليات قبول أخطار محالة من مقاولة التأمين وإعادة التأمين ". من مدونة التأمينات : " 529حسب المادة  - 646

 :من مدونة التأمينات : " إن العمليات التي تعد في حكـم عمليات التأمين هـي  590حسب المادة  - 647

 دة مقابل أداء واحد أو أداءات دورية، مباشرة أو غير مباشرة .العمليات التي تدعو لالدخـار من أجل الرسملة والتي تشمل تحمل التزامات محد -

 العمليات التي تهدف اقتناء عقارات بواسطة تكوين إيرادات عمرية . -

العمليات التي تدعو لالدخـار بهدف جمع المبالغ المؤداة من طرف المنخرطين ألجل الرسملة المشتركة مع تمكين المنخرطين من االستفادة  -

 ح شركات تقوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين بتدبيرها أو إدارتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .من أربا

أو  ةالعمليات التي تدعو لالدخار من أجل االستثمار االسثتمار التكافلي والتي يحصل بموجبها المشترك مقابل اشتراكات يؤديها إما دفعة واحد -

أسمال المكون من هذه الدفعات ومن ناتج توظيفاتها في عملية أو عمليات استثمارية، وال يراعى فيها في شكل دفعات دورية على مبلغ الر

 احتمال البقاء على قيد الحياة أو الوفاة عند تحديد المبالغ المحصل عليها .

رك مع تمكينهم من االستفادة من أرباح العمليات التي تدعو لالدخار بهدف جمع المبالغ المؤداة من طرف المؤمن لهم ألجل االستثمار المشت -

 ملة .تالشركات التي تقوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بتدبيرها أو إدارتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع تحمل الخسائر المح

 . الهيئة تصدره بمنشور المادة هذه تطبيق كيفيات تحدد - 648
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التكافيل التقيد باألحكام املتعلقة بااللتزامات املرتتبة عىل الوكيل كام هي منصوص عليها يف الباب السادس من الكتاب 

 ات والعقود .( مبثابة قانون االلتزام0807أغسطس  08)  0770رمضان  8الثاين من الظهري الرشيف الصادر يف 

تمثلة يف : إعداد عقود وامل تبيان املهام املسندة ملقاوالت التأمني وإعادة التأمني التكافيلوقد عمل القانون الجديد عىل 

سداد املبالغ والتعويضات  -قبض االشرتاكات واستخالصها  - 650أو اتفاقيات إعادة التأمني التكافيل 649التأمني التكافيل

التأمني أو مبوجب اتفاقيات إعادة التأمني وذلك وفق أحكام هذا القانون ونظام تسيري الصندوق املستحقة مبوجب عقود 

توزيع الفوائض  -إجراء التربعات وفق نظام تسيري الصندوق  -قبول التحكيم وإجراء الصلح  –مسك محاسبة الصندوق  –املعني 

تكوين مختلف  –ة يل املسرية من طرف مقاوالت التأمني املحيلالتقنية واملالية عىل املشرتكني وعىل صناديق التأمني التكاف

ول وتدبريها إنجاز عمليات اقتناء األص –إبرام إتفاقيات إعادة التأمني  –توظيف أموال الصندوق  –االحتياطيات واملخصصات 

ذكورة أو تكون تابعة صول املحيازة كل سند أو وثيقة متثل أو تنشئ األ  -وتفويتها وإنشاء الرهون املتعلقة بالصندوق وشطبها 

متثيل الصندوق أمام األغيار، وعند االقتضاء، رفعا لدعاوى أمام القضاء للدفاع وللمطالبة بحقوق ومصالح املشرتكني  –لها 

راض القيام بكل إجراء رضوري لتحقيق أغ –أو صناديق التأمني التكافيل املسرية من طرف مقاوالت التأمني املحيلة 

 الصندوق.

 ميكن ملقاوالت التأمني وإعادة التأمني التكافيل أن تقوم بعمليات اإلدماج أو االنفصال أو الضم إال إذا نص نظام وال

التسيري عىل ذلك، ويرتتب عىل هذه العمليات إدماج أو انفصال أو ضم الصناديق التي تسريها املقاوالت املذكورة، وتحدد 

ن تصدره الهيئة بعد الرأي باملطابقة الصادر عن املجلس العلمي األعىل، وال ميك كيفيات خاصة بإجراء هذه العمليات مبنشور

أيضا لهذه املقاوالت تحويل جزء أو مجموع محفظات عقود التأمني املرتبطة بالحسابات املكونة للصناديق التي تسريها إال 

كن أن يتم هذا ويف جميع الحاالت، وال مي لحسابات صناديق التأمني التكافيل أو إعادة التأمني التكافيل من نفس الصنف

 التحويل إال إذا نص عىل ذلك نظام تسيري الصناديق املسرية من لدن املقاولة املفوتة .

ويجب عىل مقاوالت التأمني وإعادة التأمني التكافيل أن تدرج يف خصومها وأن متثل يف أصولها، يف كل وقت، 

تم تكوين ديق التأمني التكافيل أو إعادة التأمني التكافيل التي  تسريها،  وياحتياطات كافية لتغطية تكاليف تسيري صنا

هذه االحتياطات حسب أصناف الحسابات املكونة للصناديق، وتحدد رشوط وكيفيات تكوين االحتياطيات املذكورة وتقييمها 

                                                           

أعاله، يجب إرسال نماذج عقود التأمين  332خالفا ألحكام الفقرات الثانية والثالثة والخامسة من المادة : "  5-332حسب مقتضيات المادة  - 649

صدارها، إ التكافلي التي تعتزم مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي إصدارها ألول مرة إلى الهيئة وذلك قبل

تأمين، يجب إرسال جميع الوثائق ذات طابع تعاقدي أو إشهاري تتعلق بعمليات التأمين السالفة الذكر إلى الهيئة، وفي وعالوة على نماذج عقود ال

فقة الهيئة اجميع الحاالت ال يمكن توزيع نماذج عقود التأمين التكافلي وكذا الوثائق السالفة الذكر المتعلقة بها أو تسليمها أو نشرها إال بعد مو

 طابقة الصادر عن المجلس العلمي األعلى ".والرأي بالم

 التأمين إلعادة والخاصة العامة الشروط - :الخصوص  على التكافلي التأمين إعادة اتفاقية تتضمن أن : يجب 2-332حسب مقتضيات المادة  - 650

 التكافلي نالتأمي إعادة حساب تسيير مقابل التكافلي التأمين إعادة لمزاولة المعتمدة التأمين وإعادة التأمين لمقاولة أجرة أداء كيفية -التكافلي 

 تأمينال حسابات في إيداعها أجل من المحيلة التأمين وإعادة التأمين مقاوالت على والمالية التقنية الفوائض كيفية  توزيع –األجرة  هذه ومبلغ

 التكافلي، ينالتأم إعادة لمزاولة المعتمدة التأمين وإعادة تأمينال لمقاولة المالية بالتوظيفات المتعلقة الشروط -بتسييرها  المكلفة التكافلي،

 إلعادة ةالخاص الشروط الهيئة إلى ترسل أن كذلك يجب التكافلي، التأمين إعادة عقود نماذج على عالوة -التكافلي  التأمين إعادة لحساب بالنسبة

 العامة . للشروط مخالفتها حالة في التكافلي التأمين
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و  7ام الفقرتني لعلمي األعىل، وتطبق أحكومتثيلها وإيداعها مبنشور تصدره الهيئة بعد الرأي باملطابقة الصادر عن املجلس ا

أعاله عىل الحسابات املتعلقة بإيداع األصول املمثلة لالحتياطيات املخصصة لتغطية تكاليف التسيري، كام  879من املادة  4

اقبة ر أيضا وظيفة للتقيد بآراء املجلس العلمي األعىل، كام يجب أن يشمل نظام امل 651-يجب عليها أن يشمل نظام الحكامة 

الداخلية أيضا التعرف والوقاية من خطر عدم مطابقة هذه العمليات وأنشطة املقاوالت املذكورة لآلراء باملطابقة الصادرة عن 

املجلس العلمي األعىل كام يشمل أيضا ضامن تتبع تطبيق اآلراء باملطابقة السالفة الذكر ومراقبة احرتامها وال سيام عرب 

 واجب اتباعها لضامن تطبيق هذه اآلراء والتقيد بها .وضع املساطر والدالئل ال

التابع ملقاوالت الـتأمني وإعادة التأمني التكافيل أن يعد مرة يف السنة عىل األقل،  652يجب عىل جهاز التدقيق الداخيل

رة عن املجلس دتقريرا خاصا حول مدى احرتام عمليات التأمني التكافيل وإعادة التأمني التكافيل لآلراء باملطابقة الصا

العلمي األعىل، ولهذا الغرض، يجب أن يتوفر هذا الجهاز عىل املوارد البرشية التي تتوفر فيها الكفاءات الرضورية يف هذا 

 املجال، ويرسل هذا التقرير إىل الهيئة التي تحيل بدورها نسخة منه إىل املجلس العلمي األعىل فور توصلها به .

ؤدي ليا حل املقاولة وتصفيتها، وبالنسبة للتأمني التكافيل أو إعادة التأمني التكافيل، يويرتتب عىل سحب اإلعتامد ك

سحب اإلعتامد أيضا إىل حل وتصفية صناديق التأمني أو إعادة التأمني التكافيل عند اإلقتضاء وذلك مع مراعاة أحكام 

فصلة ولة التأمني وإعادة التأمني التكافيل بصورة من، ويتعني عىل املصفي أن يصفي مقا653من هذا القانون 878و  870املادتني 

عن الصناديق التي تسريها، كام يتعني عليه أن يصفي حسابات صندوق التأمني التكافيل أو إعادة التأمني التكافيل وميسك 

 . 654محاسبتها، بصورة  منفصلة

 سالميةإعطاء دفعة للاملية اإل لهدف هو ومن خالل هذا اإلطار القانوين الذي وضعه املرشع للتأمني التكافيل، يكون ا

 . أفاق للتأمني التكافيل باملغرب، ويف نفس الوقت فتح يف وقت تعرف فيه أزمة سيولة تعيق تطورها

وهناك مجموعة من املقتضيات التي توفر أرضية مناسبة إلعطاء انطالقة قوية لصناعة التأمني التكافيل باملغرب، حيث 

جميع توحيد املرجعية الرشعية ليس فقط لرشكات التأمني التكافيل وإعادة التأمني التكافيل، بل ل عمل الترشيع املغريب عىل

مؤسسات املالية التشاركية باملغرب، حيث جعل املرشع من املجلس العلمي األعىل املرجعية الرشعية الوحيدة لجميع 

ة للاملية كافيل، وأحدث لذلك الغرض " اللجنة الرشعياملؤسسات املالية عىل الرتاب املغريب مبا فيها رشكات التأمني الت

التشاركية "، وبالتايل يكون من مهام اللجنة توحيد املرجعية الرشعية عىل مستوى قطاع املالية التشاركية يف املغرب بالكامل 

                                                           

: يجب على مقاوالت التأمين وإعادة التأمين أن تضع نظاما للمراقبة الداخلية يهدف إلى التعرف على  3-329تضيات المادة حسب مق -  651

ها لاألخطار والوقاية منها وتقييمها وتدبيرها ومتابعتها، كما يجب عليها وضع نظام للحكامة يتالءم مع نشاطها ويضمن تسييرا سليما وشفافا 

ة اتخاذ القرارات وكذا مهام ومسؤوليات األشخاص المكلفين بإدارتها أو تسييرها وكذا الوظائف التي يجب أن تحدثها لضمان ويحدد بوضوح مسطر

 حسن سيرها .

 مباشرة تابع الداخلي للتدقيق جهاز على أيضا تتوفر أن التأمين وإعادة التأمين مقاوالت على : " ويجب 3-329الفقرة الرابعة من المادة  -  652

 السنة في مرة األقل على الجهاز هذا ويعد. الداخلية المراقبة نظام فعالية من التحقق الخصوص على مهمته تكون الرقابة أو اإلدارة مجلسل

 المقاولة ".  حسابات لمراقبي يسلمه نشاطه عن تقريرا

 من مدونة التأمينات .  392المادة  - 653

 من مدونة التأمينات . 399المادة  - 654
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اء النصوص ز والذي يشمل البنوك والتأمني ورشكات االستثامر، إضافة تخويل املجلس العلمي األعىل وضعا متميزا إ

الترشيعية املتعلقة بالتأمينات وكذا النصوص التنظيمية واملناشري الصادرة عن هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتامعي 

ة املرشفة عىل قطاع التأمني باملغرب، وضامن استقاللية الهيئة الرشعية للفتوى املتمثلة يف اللجنة الرشعية للاملية التشاركي

ى عن جميع أنواع املؤثرات والضغوط، زيادة عىل توفر املغرب عىل بيئة جامهريية وأكادميية وبحثية متميزة ووضعها يف منأ 

تضع املالية اإلسالمية ضمن أولوياتها واختياراتها القيمية، إضافة إىل تأكيد العديد من الخرباء أن املغرب يتوفر عىل فرص 

وما يعزز هذا اإلطار القانوين االستجابة لتطلعات املغاربة ومعهم مسؤولو كبرية متكنه من بناء مركز مايل إسالمي دويل، 

األبناك التشاركية إلخراج التأمني التكافيل إىل حيز الوجود يف أرسع وقت ممكن لتحقيق انطالقة كاملة ملنتجات املالية 

مني تكافيل، ناك قروض بدون إرفاقها بتأ اإلسالمية يف اململكة، ولتلبية انتظارات وحاجيات الزبناء الذين منحتهم هذه األب

مع تضمني العقد رشطا بالعودة إلبرام التأمني بعد صدور هذا القانون، ولعل من بني أهم املميزات التي يختص بها التأمني 

 التكافيل اإلسالمي، هو توزيع الفائض التأميني عىل املشرتكني، ويف هذا السياق ألزم املرشع رشكات التأمني التكافيل

 بتوزيع كل الفوائض التقنية واملالية املحققة عىل املشرتكني بعد خصم التسبيقات التكافلية، وما يعزز أفاق التأمني التكافيل

باملغرب جاهزية الرشكات الكربى للتأمني لتسويق منتوج التأمني التكافيل مثل رشكة أطلنطا للتأمني التي تسعى إىل توسيع 

ل منتوج التأمني التكافيل الخاص باملالية التشاركية، وليك تتواجد رشكة أطلنطا بشكل قوي معامالتها وخدماتها من خال

 يف سوق التأمني التكافيل فقد وقعت رشاكة مع مؤسسة قطرية ستكون رشيكا لها .   

إيجابية  جو كل املؤرشات تدل عىل أن قطاع التأمني التكافيل مزال قطاعا خصبا قابال للتطور والنمو، وأنه حقق نتائ

كبرية عىل املستوى العاملي، مام دفع الكثري من الدول سواء اإلسالمية أم الغربية إىل السامح بهذا النشاط وتشجيع إدماجه 

يف النسيج االقتصادي، واألهمية العملية تظهر أيضا من خالل اتصال التأمني يف الوقت الحارض بكافة مظاهر الحياة 

واع التأمني إلزاميا يف العديد من الدول كتأمني السيارات والتأمني الصحي وتأمني إصابات اليومية، وأصبح الكثري من أن

العامل عىل األشخاص ويعترب أداة من أدوات االدخار واالستثامر يف املجتمعات الحديثة، ومنه فالتأمني التكافيل يساهم 

ىل التواد نوك ال تتعامل بالربا، ونظام تكافل قائم عيف اكتامل بناء النظام املايل من املنظور اإلسالمي فيصبح لدينا ب

والرتاحم، ووجود سوق مالية أولية تجمع املدخرات وتوجهها إلقامة مرشوعات اقتصادية منتجة، وليست سوق ثانوية تعمها 

لسنوات، ومنه ر ااملغامرة واملقامرة، ومل تستطع تداوالتها التي تقدر باملليارات من املساهمة يف إقامة مرشوع واحد عىل م

فإن التأمني التكافيل سيساهم يف الرقي باالقتصاد الوطني وتوفري موارد أخرى، وخلق تنافسية بني رشكات التأمني، اليشء 

 الذي يساهم يف جلب املستثمرين، األمر الذي يعود عىل الوطن واملواطن بالنفع واالزدهار

 

  

  



                                                                                                                                                                                                                                                      

972 

  9292غشت  92العدد 

 في القانون القطري –اري حماية االمن العام كغرض من أغراض الضبط اإلد

 حماية االمن العام كغرض من أغراض الضبط اإلداري 

 في القانون القطري

 باحث قانوني حاصلة على ماجستير في القانون العام من جامعة قطر

 

 مقدمة  

ُجل اهتاممها به ، ملا ميثله من أساس جوهري  يُعترب األمن العام أحد أهم عنارص النظام العام والذي تصب الدولة

لوجود دولة تتمتع بكافة مقومات األمن واألمان ، ولهذا تهتم دولة قطر بالحفاظ عىل األمن العام يف الدولة بكافة جوانبها 

ن خالل م والتي تصل إىل الجانب االقتصادي ايضاً ، فقامت باتخاذ كافة التدابري التي تساهم يف املحافظة عليه، وذلك

سن املرشع ملجموعة من القوانني التي تكفل هذه الحامية من أكرث من جانب ، بدايًة بالدستور القطري والقوانني التنظيمية 

األخرى كقانون املرور مثالً وقانون الرشطة وغريها من القوانني التي نصت بني طياتها عىل مجموعة من التدابري 

عىل أمن البالد ونظامها من الجرائم والتجاوزات الفردية ومن أي ترصف قد يُهدد النظام  واألساسيات التي من شأنها الحفاظ

العام ويشكل خطراً عليه ، إال أنه هذا القوانني التنظيمية البد أن ال تأيت مطلقة فال بد من أن يكون هناك توازن بني حامية 

ولة طائلة الحفاظ عىل األمن ، إال يف حاالت ترى فيها الد األمن العام وعدم تقييد حرية اإلنسان والتعدي عىل حقوقه تحت

 متمثلة بالجهات املختصة أن هناك مربرات قوية وجدية تلزم الدولة مبصادرة الحق العتبارات متس الصالح العام.

 خطة البحث 

فهومه وبيان  وتوضيح مللحديث عن حامية األمن العام والعتباره أحد عنارص النظام العام ال بد من االلتفات إىل األخري

 عنارصه التقليدية واملستحدثة ، ومن ثم التطرق للقوانني التي نظمت األمن العام يف الدولة ، وذلك عرب الخطة التالية: 

 املبحث األول: مفهوم النظام العام وعنارصه 

 املطلب األول: مفهوم النظام العام

 املطلب الثاين: عنارص النظام العام

 : حامية األمن العام وفق القانون القطري املبحث الثاين

 املطلب األول: مفهوم األمن العام و مظاهر حاميته 

 العام  املطلب الثاين: الضوابط القانونية لحامية األمن

 املبحث األول: مفهوم النظام العام وعنارصه

اك لنظام العام ومنع تعرضه لالنتهيتجه الضبط اإلداري إىل تحقيق العديد من األهداف ومن أهم هذه األهداف حامية ا

واإلخالل به، ومتارس اإلدارة متى رأت ذلك رضورياً سلطة الضبط اإلداري حتى وإن مل ينص القانون عىل إجراء معني 

للحد من هذا االنتهاك أو اإلخالل للنظام العام، والنظام العام يعد من أكرث املصطلحات التي تتسم بالتطور واملرونة، بحيث 
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ف من زمان آلخر ومن مكان آلخر، إال أن ذلك ال يشكل عائقاً يف البحث يف مفهوم هذه الفكرة، وملعرفة ماهية فكرة تختل

 النظام العام، فإن هذا املبحث يقتيض بيان مفهوم فكرة النظام العام وعنارصه.  

 املطلب األول: مفهوم النظام العام

العام من عدة اتجاهات، وهي اتجاه املرشع واتجاه الفقه وأخرياً سنسلط الضوء يف هذا املطلب عىل تعريف النظام 

 اتجاه القضاء يف تعريف النظام العام. 

 تعريف املرشع للنظام العامالفرع األول: 

إن العديد من الترشيعات اإلدارية مل تقوم بتحديد فكرة النظام العام يف مجال الضبط اإلداري تحديداً واضحاً ودقيقاً 

ب يف ذلك إىل أن طبيعة النظام العام تتسم بالتطور واملرونة، وتكتفي بأن من أغراض النظام العام حفظ الصحة ويرجع السب

. ولكن ال يوجد شك بأن العامل كله يعنيه استقرار النظام العام، إال أنه مل يذهب إىل االنشغال بوضع ( 655)العامة واألمن العام

انت الترشيعات تتضمن مفهوم النظام العام إال أن هذا املفهوم يعنى بالهدف من تعريف ملفهوم النظام العام، فحتى وإن ك

 .  (656)النظام العام وليس تعريفه

يف املادة الثالثة منه عىل أن  0830لسنة  018وذهب القانون الخاص بهيئة الرشطة يف جمهورية مرص العربية رقم 

ن العام واآلداب العامة وبحامية األرواح واألعراض وعىل األخص "تختص هيئة الرشطة باملحافظة عىل النظام العام واألم

منع وقوع الجرائم وضبطها، كام تختص بكفالة الطأمنينة واألمن للمواطنني يف كافة املجاالت وتنفيذ ما تفرضه عليها 

 .  (657)القوانني واللوائح"

، والباقية وفقاً للامدة الثالثة 0887لسنة  87رقم  وبالنسبة لدولة قطر، لقد تناولت املادة الخامسة من قانون قوة الرشطة

الخاص بالخدمة العسكرية عىل أن "تختص قوة الرشطة باملحافظة عىل األمن العام والنظام  8112لسنة  70من القانون رقم 

واألمن  أمنينةالعام واآلداب العامة وحامية األرواح واألعراض واألموال ومنع الجرائم وضبطها والتحقيق فيها وكفالة الط

للمواطنني يف جميع املجاالت، وتنفيذ ماتفرضه عليها القوانني واللوائح من واجبات". و يتضح من خالل ما تضمنته القوانني 

سابقة الذكر بأنها مل تتجه إىل بيان املقصود مبفهوم النظام العام، ومن ثم وجب علينا البحث عن املقصود مبفهوم النظام 

 .  (658)الفقه والقضاء العام يف كالً من 

 الفرع الثاين: تعريف الفقه للنظام العام 

يف املجال الفقهي تعددت وتنوعت التعاريف للنظام العام، ويرجع ذلك إىل اختالف مفهوم النظام العام من حيث الزمان 

بتحديد ماهيه النظام  . اختلف الفقه الفرنيس عند قيامه (659)واملكان و مضمون النظام العام وشمول نطاقه من جهة أخرى 

العام، فإتجه الفقه التقليدي إىل التضييق من نطاق النظام العام، وقرصه عىل الجانب املادي دون الجانب املعنوي، ويتمثل 

                                                           

 33، صـ 3059تور محمد فوزي نويجي ، الجوانب النظرية والعملية للضبط اإلداري ، دك  (655)

 ٨٤٤، ص٨١٠٢-٨١٠٤الدكتور عبدالحفيظ الشيمي، مبادئ القانون اإلداري ، دار النهضة العربية،  (656)

 33نويجي ، مرجع سابق ، صـدكتور محمد فوزي  (657)

 322عبدالحفيظ الشيمي ، مرجع سابق ، صـ دكتور   (658)

 ٠٤، ص٨١٠٢-٨١٠٧عبورة محمد رضا ، الرقابة القضائية على أعمال الضبط اإلداري باإلدارة الجزائر "دراسه مقارنة"، ،  (659)
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والذي قام ببيان النظام العام عىل أنه "النظام املادي املحسوس والذي يعترب  Hauriouهذا االتجاه فيام ذهب إليه األستاذ 

الة مناقضة للفوىض" وبالتايل يتبني من خالل ما ذهب إليه إىل أن النظام العام املعنوي واملتعلق باألفكار مبثابة ح

واألحاسيس واملعتقدات ال يقع تحت اختصاصات سلطة الضبط اإلداري، ومع ذلك يذهب أنصار هذا االتجاه إىل أن أي 

العام املادي بصورة مبارشة وذلك لغرض حامية الجانب املادي اخالل للنظام العام املعنوي ميكن أن يكون مهدداً للنظام 

إىل تأييد هذا االتجاه أيضاً وقام بتأكييد أن االحاسيس التي تسود يف األفكار واملعتقدات  Riveroمنه. وذهب أيضاً األستاذ 

لوجدان، ائد حدود اتخرج عن اختصاصات سلطة الضبط اإلداري يف األنظمة الدميوقراطية، بحيث أن متى تجاوزت العق

وأصبح لها مظهراً خارجياً بصورة تشكل تهديداً للنظام العام املادي، فإن يف هذه الحالة ميكن لسلطة الضبط اإلداري أن 

. أما بالنسبة لالتجاه الحديث يف الفقه الفرنيس فقد قام بتبني املفهوم الواسع لفكرة النظام العام  (660)تقوم بالتدخل لحاميته

( إىل تعريف النظام العام MarcelWalineشاملة للجانب املادي واملعنوي يف آن واحد، حيث ذهب األستاذ ) بحيث تكون

بينام اتجه األستاذ . ( 661)بأنه "هدف عام للضبط اإلداري ويتكون من أربع عنارص األمن، النظام، السكينة والطأمنينة" 

(Burdeau إىل تعريف النظام العام أنه "التنظيم الذي )ظام يتسع ليشمل جميع أبعاد النظام االجتامعي، فهو بذلك يشمل الن

. أما بالنسبة لتعريف الفقه العريب للنظام العام فذهب إىل تعريفه األستاذ صالح (662)املادي واألديب والنظام االقتصادي" 

مع، فهو ار األساسية للقانون واملجتالدين فوزي بأن "النظام العام ما هو إال حالة مادية أو معنوية ملجتمع منظم، فهو األفك

حالة وليست قانوناً وأحياناً أخرى تكون مادية فتوجد حينئذ يف املجتمع برمته ويف األشياء أيضاَ، كام أنها أحياناً أخرى تكون 

ه الحالة ذمعنوية تسود املعتقدات واألخالق، وحتى القانونية واالقتصادية والسياسية واالجتامعية، و أحياناً أخرى تكون ه

، كام عرف األستاذ عليان بوزيان النظام العام بأنه "إن النظام العام ليس إال وصفاً لوضع مجتمعي (  663)هي األمران معاً." 

يف حالة السلم، أو حالة يشعر بها الجميع عندما يقدم كل فرد عىل مامرسة حقوقه وحرياته باملساواة دون حصول فوىض أو 

د استقرار حياة املجتمع، فهو ليس إال نتيجة ومثرة ملجموعة الحدود والقيود التي متكن األفراد من أية اضطرابات أمنية تهد

مامرسة حرياتهم، بشكل يضمن عدم تأثر االجتامع البرشي إما بالتدخل السلبي أو اإليجايب من طرف السلطة الضبطية." 
ة العام يشمل األسس السياسية واالقتصادية واالجتامعي، ويذهب إىل تعريفه األستاذ دايم بلقاسم إىل أن "النظام  (664)

والخلقية التي يرتكز عليها كيان املجتمع كام تحدده القوانني الداخلية، وهو يتسع وينحرس حسب النظام السيايس السائد 

 .  (665)يف الدولة" 

 الفرع الثالث: تعريف القضاء للنظام العام

رئيسياً يف عدم تحديد ماهيتها بشكل دقيق وواضح يف أحكام القضاء  أصبح غموض فكره النظام العام يشكل سبباً 

" يف تقرير له بأن "فكرة LeLaurneurاإلداري يف العديد من الدول ومنها فرنسا ومرص، ففي فرنسا ذهب مفوض الدولة "

                                                           

القاضي الدكتور حبيب إبراهيم حمادة الدليمي ، حدود سلطة الضبط اإلداري في الظروف العادية "دراسة مقارنة" ، منشورات الحلبي  (660)

 .٢٢-٢٢الحقوقية، ص

 .٠٢، ص٨١١٧-٨١١٤عمر بوقريط  ، الرقابة القضائية على تدابير الضبط اإلداري ، (661)

 90-29القاضي الدكتور حبيب إبراهيم حمادة الدليمي ، المرجع السابق ، صـ   (662)

 . ٠٧،  ص٨١٠٤-٨١٠٢جلطي عمر، األهداف الحديثة للضبط اإلداري،  (663)

 .59جلطي عمر ، المرجع السابق صـ  (664)

  .59ي عمر ، مرجع سابق ، صـ جلط (665)
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ضاً أن يحمي ا، بل عليه أيالنظام العام مبهمة، وإن الضبط اإلداري ليس مكلفاً فقط بحامية الدولة ضد األخطار التي تهدده

األفراد من األخطار التي ال ميكنه هو نفسه استبعادها، سواء كان مصدرها أفراد، أم كان مصدرها حيوانات أو ظواهر طبيعية، 

لذلك ليس من املمكن حرص تلك املقتضيات ذات املضمون املتغري داخل صيغة محددة، إن تلك حقيقة قد أدركها القضاء 

اتجه القضاء اإلداري الفرنيس كام ذكرنا سابقاً يف البداية إىل تبني االتجاه الذي يقوم عىل التضييق من ، ( 666) متاماً."

نطاق فكرة النـظام العام، وذلك بأنه قام عىل قرصها عىل الجانب املادي فقط دون الجانب املعنوي مام يؤدي إىل تقييد 

ا أن تتدخل يف حامية الجانب املعنوي للنظام العام ما مل يكن نطاق اختصاص سلطة الضبط اإلداري، بحيث ال ميكن له

ماساً بشكل مبارش بالجانب املادي لهذه الفكرة، وبناًء عىل ذلك قىض مجلس الدولة الفرنيس برشعية القرار اإلداري الذي 

لك يتعلق باآلداب ن ذصدر بشأن عرض املطبوعات التي تتضمن عرض ووصف للجرائم التي تقع يف األماكن العامة باعتبار أ 

العامة بوصفه يثري نزعة اإلجرام لدى الشباب. كام قىض أيضاً بأن "حامية املقيمني يف املستعمرة من تعاطي املرشوبات 

الروحية، يهم النظام العام مبارشة، بشكل يسمح للجهة اإلدارية أن تتخذ كافة اإلجراءات الالزمة حتى يتم حامية أبناء 

ويالحـظ من خالل هذه األحكام السابقة وغريها من األحكام الصادرة من  (667) املرشوبات الروحية.." املستعمرة من تأثري

مجلس الدولة الفرنيس، والتي تعترب أحكاماً فردية تهدف إىل حامية اآلداب العامة، وال تسمح لسلطة الضبط اإلداري أن 

إال أن نقطة التحول يف قضاء هذا املجلس تتمثل بالحكم  ، (668)تتدخل لحاميتها ما مل يكن لها مظهر مادي ملموس خارجياً 

يف قضية لوتيسيا حيث ذهب مجلس الدولة الفرنيس إىل اإلعرتاف لسلطات الضبط  ١١٥١ديسمرب عام  ١٢الصادر بتاريخ 

ن املمكن م اإلداري بالحق يف أن تتدخل يف حالة املساس باآلداب العامة، ويف حالة عرض األفالم السينامئية مثالً التي

أن تؤدي بسبب طبيعتها غري األخالقية إىل حدوث اضطراب يف النطام العام عىل الرغم من متكن الجهات التي ساهمت 

يف عرض هذه األفالم السينامئية الحصول عىل رخصة من الجهات املختصة. وبعد صدور حكم لوتيسيا صدرت العديد من 

ل لحامية النظام العام الخلقي لسلطة الضبط اإلداري، وبالتايل أصبح هناك األحكام األخرى التي تذهب إىل تقرير التدخ

ومن جهة أخرى  (669)اهتامم واضح باألخالق والسلوك مام يساهم يف حد ذاته يف تشكيل هدفاً مرشوعاً للضبط اإلداري

ث تكون ام العام، بحياتجه القضاء املرصي من خالل األحكام التي صدرت منه أيضاً عىل التوسع يف مفهوم فكرة النظ

شاملة لكل من الجانب املادي والجانب املعنوي يف آٍن واحد، ويتبني ذلك من خالل ما قضت به محكمة القضاء اإلداري 

مبدى مرشوعية القرار اإلداري الصادر بشأن رفض الرتخيص بفتح محل تجاري يف منطقة الجيزة يف القاهرة، وذلك بسبب 

مبالها من وظيفة -تنسيقي قامت بإعداده الجهة اإلدارية املختصة سابقاً، بإعتبار أن "اإلدارة  مايتضمنه من مخالفه ملرشوع

مكلفة مبراعاة هدوء األحياء السكنية وصيانتها من حيث األمن والصحة واملظهر، وأنها قامت بإعداد املرشوع  -الضبط اإلداري

ادرة ة القرار اإلداري الذي صدر من خالل مجلس الوزراء مبصالتنسيقي لحسن أداء الوظيفتني.." كام قضت أيضاً مبرشوعي

كتاب "الفرقان إلبن الخطيب" ومنع القيام بتداوله يف جمهورية مرص العربية، وذلك بناًء عىل طلب صادر من شيخ املقاريء 

كفي أن يكون من شأن ي العام فعالً بلاملرصية واألزهر، بإعتبار أنه "ال يشرتط أن يقع بسبب التعرض للدين تكدير للسلم 

                                                           

 95الدكتور حبيب إبراهيم حمادة الدليمي ، مرجع سابق ، صـ  (666)

 99الدكتور حبيب إبراهيم حمادة الدليمي ، مرجع سابق ، صـ   (667)

 99الدكتور حبيب إبراهيم حمادة الدليمي ، مرجع سابق ، صـ   (668)

 . 52-52عبورة محمد رضا ، مرجع سابق ، صـ  (669)
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التعرض حصول هذا التكدير أي يكون مثة احتامل أن ينشأ عنه ويرتتب عليه كام أن هذا التكدير ال يلزم أن يكون مادياً 

رصي واستمرت أحكام القضاء امل بحدوث شغب أو حصول هياج، بل يكفي أن يكون معنوياً بإثارة الخواطر وإهاجة الشعور."

جاه يف أحكامه الالحقة، حيث قضت برد الدعوى التي قدمت بهدف إلغاء القرار اإلداري الصادر بشأن عىل األخذ بذات االت

سحب ترخيص سابق بعرض فيلم "خمسة باب" باعتبار أن "اإلدارة العامة للرقابة قد اتخذت هذا القرار حرصاً عىل حامية 

ارات لة العليا، وذلك ملا يتضمنه الفيلم من مشاهد فاضحة وعباآلداب العامة واملحافظة عىل األمن والنظام العام ومصالح الدو 

 .( 670)ساقطه ترصيحاً وتلميحاً، ومن ثم فإن القرار الصادر بسحب الرتخيص املطعون فيه يكون قراراً صائباً قانوناً...." 

 املطلب الثاين: عنارص النظام العام

لنظام العنارص التقليدية للنظام العام والعنارص الحديثة ليف هذا املطلب سوف نقوم ببيان عنارص النظام العام، وهي 

 العام.

 الفرع األول: العنارص التقليدية للنظام العام 

 أوالً: األمن العام 

يقصد باألمن العام كل ما يؤدي إىل اطمئنان الفرد عىل حياته وماله من أي مساس أو عدوان يقع عليه، وذلك يستلزم 

املختصة بإتخاذ ماتراه الزماً من احتياطات حتى تقوم بتحقيق االطمئنان لألفراد، ومنع وقوع  قيام سلطات الضبط اإلداري

 .  (671)الحوادث بشتى أنواعها سواء كانت حوادث بفعل األفراد أو الحيوانات أو الحوادث الطبيعية 

 وفيام يتعلق باألمن العام، سوف نقوم بتسليط الضوء عليه تفصيالً يف املبحث الثاين.

 ثانياً: السكينة العامة

يقصد باملحافظة عىل السكينة العامة أن يتم الحفاظ عىل حالة الهدوء والسكون ومنع أي مظهر من مظاهر اإلزعاج 

( قام بتعريف السكينة العامة عىل أنها "تجنب جميع G.Vedel. كام أن الفقيه )( 672)واملضايقات يف الطرق واألماكن العامة 

، لذلك فأن من واجبات سلطة الضبط اإلداري (673)تتجاوز حدود اإلرضار العادية للحياة يف املجتمع" مظاهر اإلزعاج التي 

حامية السكينة العامة، متمثلة يف السعي يف مكافحة مظاهر الضوضاء املقلقة للراحة والتي تنشأ عن طريق أجهزة الراديو، 

 وات اآلالت املزعجة يف املحال والورش واملصانع، وذلكومكربات الصوت، وأبواق السيارات، والتسجيالت الصوتية، وأص

وهنا يالحظ بأن هذه األفعال ذاتها قد تكون مباحة كاستخدام الراديو أو  ( 674)بالقيام بإخراجها من املناطق السكنية واألحياء 

اج وقلق اً يؤدي إىل ازعمكربات الصوت وأبواق السيارات وغريها كام ذكرت سابقاً، ولكن حني يتجاوز هذا الفعل حداً معين

. وترجع أهمية هذا العنرص املتمثل يف املحافظة عىل  (675)األفراد تقوم اإلدارة بالتدخل سواء مبنعه أو بتنظيم استخدامه 

                                                           

 92-93-92الدكتور حبيب إبراهيم حمادة الدليمي ، مرجع سابق ، صـ   (670)

جامعة القاهرة،  –أسس وأصول القانون اإلداري، كلية حقوق بني سويف  –الدكتور محمد أنس قاسم جعفر ، الوسيط في القانون العام   (671)

 ٠٤٧، ٠٤٤ص

 .٨٢٢، ص٠٢٢٤الجامعة األردنية،الطبعة األولى، –، ،كلية الحقوق الدكتور نواف كنعان ،القانون اإلداري األردني، الكتاب األول  (672)

 .٨٢١جامعة مؤتة، ص –األستاذ الدكتور مصلح ممدوح الصرايرة ، القانون اإلداري، الكتاب األول، ،كلية الحقوق   (673)

 ٨٢٢الدكتور نواف كنعان ، المرجع السابق ، ص   (674)

 592بق ، صـ الدكتور محمد أنس قاسم جعفر ، مرجع سا  (675)
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السكينة العامة يف أنه يساهم يف منع األمراض العصبية والنفسية والتي يطلق عليها أمراض العرص، فإنه يجب عىل سلطة 

 .  (676)أن تقوم باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة ملحاربة الضوضاء الضبط اإلداري

 ثالثاً: الصحة العامة 

املقصود باملحافظة عىل الصحة العامة، هو حامية أفراد املجتمع من املقيمني عىل إقليم الدولة من األوبئة واألمراض 

مثل اللقاحات واألمصال املعدة للوقاية من األمراض ، (677)والسعي يف اتخاذ كافة اإلجراءات والوسائل الالزمة للوقاية منها

، وفحص السلع واملواد الغذائية  واملوايش التي يتم استقدامها إىل البالد. كام أنها تعمل عىل إقامة املحاجر الصحية لفحص 

(678)املسافرين من البالد أو القادمني إليها وتطعيمهم ضد األمراض املعدية 
نرص املتمثل يف املحافظة . وازدادت أهمية هذا الع 

عىل الصحة العامة، نتيجة لتطور وسائل االتصال وازدياد عدد السكان مام يشكل عامالً رئيسياً يف انتشار األوبئة واألمراض 

مام يهدد كيان املجتمعات الحديثة ولذلك تعد املحافظة عىل الصحة العامة من أهم الواجبات التي تقوم بها سلطة الضبط 

. ومن الجدير بالذكر أيضاً بأن نطاق املحافظة عىل الصحة العامة ميتد إىل مجال املؤسسات التجارية والصناعية  (679)اإلداري

واملنشأة املصنفة، ويتم ذلك عن طريق وضع الرشوط الصحية التي تكفل سالمة هذه األماكن من الناحية العملية، وتحميها 

مة مثل الحفاظ عىل تهوية هذا األماكن و تحرص عىل دخول أشعه من التعرض للتلوث، كام أنها تفرض رشوط السال 

. ويتم ذلك أيضاً من خالل توفري احتياطات  (680)الشمس إليها وسالمة التصميم والتنفيذ وذلك ضامنًة لسالمة العاملني فيها 

كنية وغريها د معني من املناطق الساملصاعد الكهربائية أو املعدات الالزمة إلطفاء الحرائق، أو إقامة املعامل واملصانع عىل بع
. وأخرياً، من الجدير بالذكر بأن البيئة هي الوسط الذي يتصل بحياة األفراد وصحتهم يف املجتمع سواء كان ذلك  (681)

الوسط قد تم من صنع اإلنسان أم من صنع الطبيعة، وتشتمل البيئة عىل عنارص طبيعية كالبحار واألنهار والهواء والغابات، 

، وبالتايل فإن تعرض البيئة للتلوث سواء يف اليابسة أو يف  (682)ى صناعية كاملدن واملصانع واألرايض الزراعية وغريها وأخر 

املياه أو يف الهواء عن طريق أفعال اإلنسان ووسائل مدنيته الحديثة تعد من أهم املسببات التي تؤدي إىل إلحاق الرضر 

ك فإن مكافحة تلوث البيئة تعد من أهم الوسائل للمحافظة عىل الصحة العامة بصحة اإلنسان مام يصيبه باألمراض، لذل

.أما بالنسبة لدولة قطر، فقد ورد يف الدستور القطري ما يثبت اعتبار الصحة العامة (683)كونها من الحقوق األساسية لإلنسان 

دولة بالصحة العامة، وتوفر وسائل الوقاية (  والتي نصت عىل أن "تعنى ال٢٣والحفاظ عليها من النظام العام وهي املادة )

 .  ( 684)والعالج من األمراض واألوبئة وفقاً للقانون"

                                                           

 .٤١٧الدكتور رمضان محمد بطيخ، الدكتور نوفان منصور العجارمة مبادئ القانون اإلداري في المملكة األردنية الهاشمية، ، ص  (676)

 322األستاذ الدكتور مصلح ممدوح الصرايرة ، المرجع السابق ، صـ   (677)

دراسه تحليليلة لألسس والمفاهيم النظرية، ، مجلة الدراسات االجتماعية، دائل محمد إسماعيل الخالفي، الضبط اإلداري والنظام العام  (678)

  ٠٢٢، ص٠٢٢٤جامعة العلوم والتكنولوجيا، 

 322األستاذ الدكتور مصلح ممدوح الصرايرة ، مرجع سابق ، صـ  (679)

 . 32-33جلطي عمر ، مرجع سابق ، صـ  (680)

 . 559، صـ  الدكتور حبيب إبراهيم حمادة الدليمي ، مرجع سابق (681)

 .552الدكتور حبيب إبراهيم حمادة الدليمي ، مرجع سابق ، صـ  (682)

 .٢٢٨الدكتور ماجد راغب الحلو، القانون اإلداري،  دار المطبوعات والمعرفة الجامعية، بدون سنة نشر ، ص (683)

 ٨١١٢اصدار الدستور الدائم لدولة قطر  (684)
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 الفرع الثاين: العنارص الحديثة للنظام العام 

 أوالً: اآلداب واألخالق العامة

لتي متثل العنارص القد كان القضاء اإلداري الفرنيس سابقاً يقرص أغراض الضبط اإلداري عىل العنارص الثالثة السابقة و 

التقليدية للنظام العام، إال أنه قام بعد ذلك بإضافة عنرص اآلداب واألخالق العامة عندما قىض مجلس الدولة الفرنيس يف 

قضية "لوتيسيا" بحق سلطات الضبط اإلداري يف التدخل يف بعض الحاالت حتى تقوم بحامية اآلداب واألخالق العامة 

ض األفالم السينامئية إذا كان من شأن عرضها حدوث اضطرابات جسيمة يف النظام العام وكان ذلك يف مجال حظر عر 

أكد عىل رضورة تدخل سلطات  (MauriceHauriou، كام أن األستاذ )( 685)بسبب الصفة غري األخالقية للفيلم محل العرض 

لك يعكر النظام العام املادي للمجتمع وذ الضبط اإلداري لحامية كل ما يعنى باآلداب واألخالق العامة، والذي من شأنه أن

بغرض كفالة الحياة املادية واملعنوية عىل حد سواء حيث أنه ذكر بأن "عالوة عىل النظام العام املادي الذي يعني عدم وجود 

ب االفوىض، يوجد النظام الخلقي الذي يرمي إىل املحافظة عىل ما يسود من معتقدات وأحاسيس وأفكار فإذا كان االضطر 

يف النظام الخلقي قد بلغ درجة من الخطورة تهدد كيان النظام العام املادي يستوجب تدخل السلطات اإلدارية الضبطية 

ومن الجدير بالذكر بأن املقصود باآلداب واآلخالق العامة أنها "مجموعة القيم واملفاهيم ،  (686)لوضع حد لذلك االضطراب" 

تي درج الناس عىل احرتامها والنفور من مخالفتها، وتستمد هذه اآلداب واآلخالق األخالقية السائدة يف مجتمع ما، وال

. فمن الواضح من خالل التعريف بأن فكرة  (687)العامة من األعراف والتقاليد والقيم الدينية التي يعتنقها أفراد مجتمع ما 

عتربه كل ذلك ألن العربة يف مضمونها هي ماتاآلداب واألخالق العامة تتسم بأنها فكرة نسبية تتفاوت بتفاوت الجامعات و 

جامعة يف زمن ومكان معني من األصول األخالقية األساسية فيها، وهي تخضع أيضاً ملا يحيط بها من ظروف تتعلق بالدين 

ة يف موالعادات والتقاليد فيها، وبالتايل فإن تغري هذه الظروف مع مرور الزمن يؤدي إىل تغري فكرة اآلداب واألخالق العا

املجتمع الواحد تبعاً الختالف الزمان واألجيال فيه. وتحىض فكرة اآلداب واألخالق العامة بأهمية خاصة يف املجتمعات 

، كام أن معظم دساتري  (688)االسالمية، حيث يعترب الحفاظ عىل املشاعر الدينية واألخالقية جزء ال يتجزأ من النظام العام 

هو دين الدولة الرسمي كام ورد النص عىل ذلك يف الدستور القطري يف املادة األوىل منه  تلك الدول تنص إىل أن اإلسالم

، ولذلك  (689)بأن "قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها اإلسالم، والرشيعة اإلسالمية مصدر رئييس لترشيعاتها،....." 

طة ها ذات طابع اجتامعي، األمر الذي يجعل من السلفأن مقومات العقيدة اإلسالمية هي مقومات أخالقية دينية تتسم بأن

. و إضافة ملا سبق أكد الدستور القطري عىل حامية  (690)الضبطية مسؤولة عن حاميتها وعدم األساءة إليها أو املساس بها 

ميع، لة للجمن الدستور القطري والتي نصت عىل أن "حرية العبادة مكفو  ٥١النظام العام األديب وذلك من خالل نص املادة 

أيضاً عىل أن "احرتام الدستور، واالمتثال  ٥٧وفقاً للقانون، ومقتضيات حامية النظام العام واآلداب العامة"  كام نصت املادة 

للقوانني الصادرة عن السلطة، وااللتزام بالنظام العام واآلداب العامة، ومراعاة التقاليد الوطنية واألعراف املستقرة، واجب 

                                                           

 . ٨٢٤،٨٢٧سابق ،  ص الدكتور نواف كنعان، كلية الحقوق ، مرجع (685)

 35-30عبورة محمد رضا ، مرجع سابق ، صـ   (686)

 325الدكتور مصلح ممدوح الصرايرة ، مرجع سابق ، صـ  (687)

 20،  ص٨١٠٢-٨١٠٤بن ساسي بن الزين ، عناصر الضبط اإلداري، ،  (688)

 الدستور الدائم لدولة قطر  (689)

 . 20بن ساسي بن الزين ، المرجع السابق ، صـ (690)
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 ١١١٣لسنة  ٢٣، و ورد أيضاً يف قانون قوة الرشطة القطري رقم  (691)ن يسكن دولة قطر، أو يحل بإقليمها" عىل جميع م

 .(692)أيضاً أنه من بني اختصاصات هيئة الرشطة املحافظة عىل النظام العام واألمن العام واآلداب 

 ثانياً: جامل املنظر والرونق

ات الطرق، ومرافقها وبهائها، بحيث تبعث الهدوء والراحة النفسية سواء يقصد بجامل املنظر والرونق "االهتامم بجاملي

مل يكن هذا العنرص   (693)بتجميل الشوارع أو وضع مواصفات معينة يف املباين، بحيث يأيت منظر املدينة والشوارع منسقاً." 

، إال أن  (694)باملدلول التقليدي من ضمن أغراض سلطة الضبط اإلداري وذلك ألنه مل يكن مندرجاً يف مفهوم النظام العام

جانباً من الفقه يذهب إىل أن جامل املنظر والرونق يف الشارع يدخل ضمن عنارص النظام العام وذلك ترتيباً عىل أن سلطة 

الضبط اإلداري يجب عليها أن تقوم بحامية اإلحساس الجاميل واملشاعر الفنية لدى األفراد كام هو واجب عليها حامية 

وأنفسهم من أي اعتداء يتعرضون إليه من الغري، كون ذلك يدخل ضمن املصلحة العامة الفراد املجتمع. وبذات  أموالهم

االتجاه ذهب األستاذ "برينارد" إىل أن حامية جامل املنظر والرونق تدخل بطبيعتها ضمن فكرة النظام العام، وذلك باعتبار 

الجوانب املعنوية لألفراد كام هو دورها يف حامية الجوانب املادية لهم، أن عىل سلطة الضبط اإلداري أن تعمل عىل حامية 

. لكن عىل عكس ذلك، يوجد جانب آخر من الفقه يرى بأن  (695)كونهام ميثالن جوانب الزمة للوجود البرشي املتكامل 

ض املناطق صة مثل طالء بعالقانون الوضعي ال يهتم بجامل املنظر والرونق إال إذا كان ذلك بناًء عىل نصوص قانونية خا

السكنية بلون معني، أو عدم تجاوز أكرث من دورين للمباين السكنية يف بعض املناطق، أو إخالء املدن السكنية من أي 

 ، (696)منشأة صناعية أو تجارية وتعد هذه اإلجراءات من ضمن أغراض الضبط اإلداري الخاص 

يد من التوجيهات الحكومية املحلية واالعالنات التي تحث األفراد ومن الجدير بالذكر بأن صدرت يف دولة قطر العد 

عىل الحفاظ عىل جامل املنظر والرونق يف الشوارع وغريها من األماكن العامة، وتحظر إلقاء املخلفات يف غري األماكن 

ات مالية عىل توقيع غرام املخصصة لذلك، أو القيام بإلقائها من نوافذ السيارات، كام أن هذه القرارات قد تضمنت مايبني

. وأخريا، يتبني بأن القضاء اإلداري كان يأخذ بالرأي الذي يتجه إىل رفض النظر إىل  (697)كل من يخالف هذه القواعد 

 ١١٣٦جامل املنظر والرونق يف الشارع عىل أنه من بني عنارص النظام العام، إال أن القضاء عدل عن هذا االتجاه يف عام 

ل املنظر والرونق يعد من بني عنارص النظام العام، ويف هذا الصدد أقر مجلس الدولة الفرنيس قرار بحظر وذهب إىل أنه جام

نرش املنشورات عىل املارة يف الشارع خشية متزيقها والقيام بإلقائها يف الشارع بعد قراءتها، وهو ما يؤدي إىل االخالل 

 . (698)بجامل املنظر والرونق يف الشارع 

                                                           

 ( الدستور الدائم لدولة قطر 691) 

 . 322الشيمي ، مرجع سابق ، صالدكتور / عبدالحفيظ  (692)

 . ٠٤٤الدكتور حبيب إبراهيم حمادة الدليمي ، مرجع سابق ، ص (693)

 209الدكتور رمضان محمد بطيخ، الدكتور نوفان منصور العجارمة ، مرجع سابق ، صـ  (694)

 .٠٤2مي ، مرجع سابق ، صالدكتور حبيب إبراهيم حمادة الدلي (695)

 .322الشيمي ، مرجع سابق ، صالدكتور / عبدالحفيظ  (696)

 .323الشيمي ، مرجع سابق ، صالدكتور / عبدالحفيظ   (697)

 .323الشيمي ، مرجع سابق ، صالدكتور عبدالحفيظ  (698)
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 نظام العام االقتصادي ثالثاً: ال

يف البداية مل يكن النظام العام االقتصادي من ضمن أهداف الضبط اإلداري، ولكن نتيجة إلتساع نشاط الدولة يف 

املجال االقتصادي أًصبح النظام العام االقتصادي هدفاً من أهداف الضبط اإلداري، وذلك بناًء عىل ما صدر من القايض 

 القرارات التي صدرت من سلطات الضبط اإلداري للحفاظ عىل النظام العام االقتصادي.  اإلداري من إجازة مرشوعية

ويعد األصل بأن مهمة املحافظة عىل النظام العام تقع عىل عاتق املرشع، وأن السلطات املنوط بها الضبط اإلداري ال 

الضبط  لترشيعي، وبالتايل ال ميكن لسلطاتميكن لها أن تتدخل يف حامية النظام العام االقتصادي إال يف حدود اإلطار ا

اإلداري أن تنظم من تلقاء نفسها مسألة  النظام العام االقتصادي إال إذا كان ذلك بناء عىل تفويض ترشيعي، وذلك ليك 

كن لال يتم التوسع يف مفهوم النظام العام ألن التوسع يف هذا املفهوم يرتتب عليه خطورة عىل الحقوق والحريات العامة. و 

ما سبق ذكره ال يحول دون قدرة سلطات الضبط اإلداري من التدخل بهدف الحفاظ عىل النظام العام وصيانته، وذلك إذا 

 . (699)كان اإلخالل به يعود إىل أسباب اقتصاديه وكان هذا اإلخالل يهدد السكينة العامة واألمن العام 

 االقتصادي ما قىض به مجلس الدولة الفرنيس بقراره يفومن قبيل سلطات الضبط اإلداري يف مجال النظام العام  

بأن املحافظ يستطيع أن ينظم فتح مخازن الخبز، وأن يحظر نقله إىل املنازل يف نطاق السياسة العامة  ١١٢١ديسمرب  ٢٢

كذلك االرتفاع و  للتغذية، وأن العمدة ميلك لحامية مصالح املستهلكني أن يفرض التدابري املالمئة ملنع نقص املواد األولية

 .  (700)الوهمي لألسعار 

 املبحث الثاين: حامية األمن العام وفق القانون القطري

يُعد األمن العام أحد أهم عنارص النظام العام السالف ذكرهم ، والذي تسعى دولة قطر جاهدة نحو املحافظة عليه ووضع 

ة ون حجة عىل من تخول له نفسه تعريض أمن الدولكافة سبل ووسائل املحافظة عليه يف إطار قانوين منظم ، حتى يك

للخطر ، فمسألة حامية األمن العام واجب أسايس "ومن مسؤوليات اإلدارة يف الدولة ، والتي يتوّجب عليها اتخاذ اإلجراءات 

ة االضطالع وليس هذا فقط ، إمنا يجب عىل سلطات الدول ( 701)الكفيلة بتوفري األمن ومنع وقوع االعتداءات عىل األفراد" 

مبهمة منع وقوع أي حادث من شأنه تعريض سالمة املجتمع للخطر كحوادت املرور أو الجرائم املاسة بأمن الدولة الداخيل 

والخارجي ، أو حتى تلك التي متس باألمن االقتصادي وتهدد العملة الوطنية ، "وكذلك الحال بالنسبة لألمن السيايس 

اظ عىل األمن االجتامعي من اإلرهاب والعنف السيايس والتعًسف يف مامرسة الحقوق فاإلدارة مكلفة بالعمل عىل الحف

 . (702)والحريات ، وغريها ، والخالصة عىل اإلدارة أن تحفظ األمن العام بأنواعه وأصنافه كافة" 

 املطلب األول: مفهوم األمن العام و مظاهر حاميته

ن العام ، و ومظاهر حاميته وفق للقانون القطري ، خالل الفرعني سنسلط الضوء يف هذا املطلب عىل بيان مفهوم األم

 التاليني:   

                                                           

 .322الشيمي ، مرجع سابق ، صالدكتور عبدالحفيظ  (699)

 .532لدليمي ، مرجع سابق ، صالدكتور حبيب إبراهيم حمادة ا (700)

 .529د.محمد طه حسين الحسيني ، مبادئ وأحكام القانون اإلداري ، منشورات زين الحقوقية بيروت لبنان ، بدون سنة طبعة ، صـ  (701)

 د.محمد طه حسين الحسيني ، المرجع السابق   (702)
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 الفرع األول: تعريف األمن العام.

ُعرفت كلمة أمن يف كتب اللغة بأكرث من معنى ففي معجم لسان العرب البن املنظور ، جاءت أوالً: املفهوم اللغوي: 

ن آمن ، وأمنت غريي من األمن واألمان ، واألمن ضد الخوف ، ويف التنزيل أمن بأنها: األمان واألمانة مبعنى ، وقد أمنت فأ 

 .  (703)العزيز: وأمنهم )من خوف( ، ابن سيد: األمن نقيض الخوف ، امن فالن يأمن أمنا وآمنا 

 ي يفويف التنزيل العزيز: وهذا البلد األمني ؛ أي اآلِمن ، وهو من األمِن ، وقال أبو زياد: أنت يف أمن من ذلك أ 

 .(704) أمان

ألمن العام أو السالمة العامة وهو العنرص الثاين يف النظام العام هدفه املحافظة عىل ثانياً: املفهوم االصطالحي: ا

املواطن واطمئنانه عىل نفسه وماله من املخاطر التي ميكن أن تقع عليه يف الطرق واألماكن العمومية وحاميته من الكوارث 

 ، (705)لفيضانات أو الحريق واألوبئة والحوادث التي تقع من املاجنني واالعتداءات املسلحة واألخطار العمومية كا

وقد تضمنت أغلب كتب القانون اإلداري عىل بيان مفهوم األمن العام باعتباره من أغراض الضبط اإلداري ، ويقصد 

عليها سواء كان مصدر االعتداء اإلنسان أو  به "توفري األمان والحامية ألرواح السكان وأموالهم وأعراضهم من أي اعتداء

 (706)الحيوان أو من فعل الطبيعة وسواء كان الظرف الذي متر به الدولة عادياً أو استثنائياً" 

والعتبار أن األمن أحد العنارص األساسية للنظام العام الذي هو هدف الضبط اإلداري كام أرشنا سابقاً ، فيأيت الضبط 

اليبه بقصد تحقيق الصالح العام الذي أصبح من املبادئ العامة للقانون ، ومن ضمنها األمن العام اإلداري الستخدام أس

واملقصود به حامية األرواح واألموال من خطر االعتداء ، باإلضافة إىل الوقاية مام يسبب اضطراب األمن كاملظاهرات 

 .( 707)واالجتامعات الخطرة والفنت واملؤمرات الداخلية

 اين: مظاهر حامية األمن العام يف القانون القطري. الفرع الث

أشار الدكتور أحمد سالمة بدر يف بيان مقصد املحافظة عىل األمن العام  بأنه "بث الثقة والطأمنينة بني الجمهور 

قيق حمواطنني ومقيمني بأن أروحهم وأعراضهم يف أمن وأمان ولذلك تعمل سلطات الضبط عىل اتخاذ اإلجراءات الالزمة لت

 وقد ذكر بعض اإلجراءات التي جاءت عىل سبيل املثال ،( 708)هذا الهدف" 

ويف هذا السياق سنتوجه إىل بيان بعض اإلجراءات وأهمها التي تتخذها سلطات الضبط يف دولة قطر يف سبيل  

تخاذها من ِقبل واجب احامية األمن العام بكافة جوانبه ، وسنلقي الضوء عىل النصوص القانونية التي تضمت اإلجراءات ال

 الجهات املختصة باملحافظة عىل األمن ، ومنها ما ييل: 

                                                           

 ، لسان العرب ، دار صادر ، بدون سنة نشر. ابن منظور  (703)

 مرجع سابق. ظور ، ابن من (704)

   505، صـ 3053بن عبدي هشام ، الضبط اإلداري بين األمن العام والسكينة العامة، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية ،   (705) 

 .  52صـ 3003الدكتور عدنان عمرو، مبادئ القانون اإلداري نشاط اإلدارة ووسائلها ، منشأة المعارف اإلسكندرية ،  (706)

 23( صـ 5922-5922محمود حلمي ، موجز مبادئ القانون اإلداري ، دار الفكر العربي طبعة )  الدكتور  (707) 

 .330، دار النهضة العربية ، صـ3052د.أحمد سالمة بدر، القانون اإلداري المصري والخليجي ، طبعة   (708)
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 أوالً: األمن العام يف الدستور القطري

وقد جاء الدستور القطري كغريه من الدساتري العربية واألجنبية لينص رصاحة عىل األمن العام وإن اختلفت املرتادفات 

ضمن الواجبات التي تقع عىل كاهل الدولة وتصونها وتحافظ عليها ، فقد  إىل أن أغلب الدساتري قد نصت عليه رصاحة

( من الدستور القطري عىل أنه "تصون الدولة دعامات املجتمع، وتكفل األمن واالستقرار، وتكافؤ الفرص 08نصت املادة )

ع لألمن العام ى منها املفهوم الواسللمواطنني" ، وإن مل يُذكر مصطلح األمن العام فإن جملة "تكفل األمن واالستقرار" يُستق

 8104( من الدستور املرصي 92، وإن اختلفت املصطلحات ففي الدستور املرصي يُسمى األمن القومي حيث نصت املادة )

عىل أنه "الحفاظ عىل األمن القومى واجب، والتزام الكافة مبراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون. والدفاع عن الوطن، 

التي وباإلضافة إىل الترشيعات الوطنية يف دولة قطر و  أرضه رشف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفًقا للقانون" . وحامية

نصت عىل وضع تدابري لحامية األمن والتي سوف نتناولها الحقاً، فقد حرصت الدولة عىل اإلنضامم إىل املواثيق الدولية 

عىل العهد الدويل  8109من الوطني والقومي، فقد صادقت دولة قطر يف عام التي تنص رصاحًة عىل مراعاة األمن العام واأل 

( عىل أنه" ال يجوز تقييد الحقوق املذكورة أعاله بأية 7( البند )08الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ، حيث نصت املادة )

آلداب لنظام العام أو الصحة العامة أو اقيود غري تلك التي ينص عليها القانون، وتكون رضورية لحامية األمن القومي أو ا

فإن القيود التي ترد عىل الحقوق والحريات تكون ملزمة للحفاظ عىل األمن   (709)العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم..." 

 العام يف الدولة ، وهنا يكمن دور الدولة يف التوازن بني حق الفرد وحريته وبني املحافظة عىل النظام العام.

 بشأن قوة الرشطة 0887لسنة  87األمن العام يف قانون رقم  ثانياً:

الشك أن أجهزة الرشطة يف كل دول العامل تُعد دعامة أساسية الستقرار املجتمع ، كام أن قياس تقدم األمم ال يعود 

صاصات ، واختفقط إىل ما وصلت إليه من ثقافة وتقدم علمي ، إمنا يُقاس ايضاً مدى استقرار األمن بربوع هذه الدولة 

، ومنها دولة ( 710)الرشطة يف تأمني املجتمع قد جاءت نابعة من القوانني املنظمة الختصاصات الرشطة مبعظم دول العامل

( بأنه "تختص 2قطر التي أفرد املرشع القانون أعاله ، متضمناً بني طياته اختصاصات الرشطة ومنها ما نصت عليه املادة )

األمن العام والنظام العام واآلداب العامة وحامية األرواح واألعراض واألموال ومنع الجرائم قوة الرشطة باملحافظة عىل 

وضبطها والتحقيق فيها وكفالة الطأمنينة واألمن للمواطنني يف جميع املجاالت، وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانني واللوائح 

ة ولة قطر ، تم إنشاء مراكز رشطة يف جميع مناطق الدولمن واجبات" ، ويف سبيل مامرسة قوة الرشطة الختصاصاتهم يف د

، تتضمن العنارص البرشية األمنية وهم الضباط واألفراد املؤهلني لتلقي البالغات وإتخاذ اإلجراءات الالزمة الستتاب األمن 

أنواعها وما يصل  بكافة يف املنطقة ، باإلضافة إىل أن "املواطن يشعر باألمن من خالل مشاهدته اليومية للدوريات األمنية

لعلمه من ضبط الجناة الذين ارتكبوا الجرائم عالوة عىل الحمالت التفتيشية واألكمنة التي يصادفها خالل مبارشته لحياته 

 . (711)اليومية"

                                                           

 نية والسياسية. بالمصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المد 3052( لسنة 30(  مرسوم رقم )709) 

جامعة نايف للعلوم األمنية ،  –سامي هاشم ، اختصاصات الضبط اإلداري لجهاز الشرطة لمنع الجريمة، المجلة العربية للدراسات األمنية   (710)

 502( صـ 5929عام )

 509سامي هاشم ، مرجع سابق ، صـ   (711)
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 كذلك من بني التدابري واإلجراءات التي تعترب من مهام وزير الداخلية للحفاظ عىل األمن العام ومنع وقوع الجرائم ،

، ما يتعلق  بشأن األسلحة والذخائر واملتفجرات 0888( لسنة 04القانون رقم )هي مسألة تراخيص حمل األسلحة فقد نظم 

"للوزير أو من ينيبه رفض الرتخيص أو تقصري مدته أو قرصه عىل ( عىل أنه 2برتخيص حمل األسلحة ، حيث نصت املادة )

  راه. وله سحب الرتخيص مؤقتاً أو إلغاؤه"أنواع معينة من األسلحة أو تقييده بأي رشط ي

باإلضافة إىل ذلك فقد جاء القانون ليبني الرشوط الواجب توافرها يف طالب الرخصة كالعمر وحسن السرية والسلوك  

 ( 712)(8، خلو صحيفة سوابقه من أي جرمية اعتداء عىل النفس أو الجرائم املاسة بأمن الدولة ، وهذا ما نصت عليه املادة )

من ذات القانون ، وتطبيقاً لذلك ولندرة األحكام القطرية بهذا الشأن فقد قضت محكمة القضاء اإلداري يف مرص عىل سبيل 

املثال برفض الطلب املقدم من أحد األفراد لغرض الرتخيص بحمل السالح ، وذلك بسبب املعلومات املتوفرة عنه والتي دلت 

( 713)لخطرل عىل رعونته ، مام قد يعرض األمن العام
 . 

 8102لسنة  80قانون ( من 82عالوة عىل ذلك فمن بني االختصاصات املناط بها وزير الداخلية هي ما نصت عليه املادة )

"استثناًء من أحكام أي قانون آخر، للوزير أن يصدر أمراً برتحيل أي وافد يثبت أن   بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم

يهدد أمنها أو سالمتها يف الداخل أو الخارج أو يرض باالقتصاد الوطني أو الصحة العامة أو اآلداب يف وجوده يف الدولة ما 

  "العامة 

ويأيت ذلك اإلجراء من منطلق أن الدولة لها حق يف اتخاذ كافة السبل والوسائل يف حامية أرضها ومن عليها ، وإن 

أنه طاملا أن وجوده قد يهدد األمن العام والصالح العام ، فأن للدولة  كان ذلك قد يتعدى عىل حق األفراد يف السكن مثالً إال

أحقية يف إبعاده ، ويف ذلك فقد قضت محكمة التمييز يف العراق بأن )الجنسية هي عالقة تربط الفرد بالدولة وتتعلق بكيان 

اهمون يف تباره من رعاياها الذين يسالدولة ومقوماتها األساسية وإن الدولة هي صاحبة الحق يف منح األجنبي جنسيتها واع

تكوينها وبقائها والذود عنها أن رأته مواطناً صالحاً وإال فمن حقها أن تسحب جنسيتها منه إن رأته مصدر خطر عىل سالمتها 

 (714)وأمنها وإبعاده خارج أرضها...(

                                                           

سلحة والذخائر والمتفجرات على أنه " ال يجوز الترخيص بحيازة أو إحراز األسلحة بشأن األ 5999( لسنة 53( من القانون رقم )9)نصت المادة   (712)

  :( من هذا القانون للفئات التالية2والذخائر المنصوص عليها في المادة )

 .سنة 35من تقل سنه عن  -5

  .من لم يثبت حسن سيره وسلوكه -3

ريمة من جرائم االعتداء على النفس أو المال أو إحدى الجرائم المخلة من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس في ج -2

  .بالشرف واألمانة أو الشروع في هذه الجرائم

 .من حكم عليه بعقوبة الحبس في جريمة من الجرائم الموجهة ضد الدولة أو الجرائم المتعلقة بالقوات العسكرية -3

 .لمسكراتمن حكم عليه بعقوبة الحبس في جرائم المخدرات أو ا -2

  .المشار إليه 5992( لسنة 53من حكم عليه طبقًا ألحكام هذا القانون أو من سبقت إدانته طبقًا ألحكام المرسوم بقانون رقم ) -9

  .من صدر ضده أمر من المحكمة المختصة بأحد التدابير الوقائية أو االحترازية -2

  .تمنعه من استعمال السالح على النحو السليم من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي أو كان مصابًا بمرض أو عاهة -2

 ( من هذه المادة.2( إلى )3وفي جميع األحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد األسباب المشار إليها في البنود من )

 550الدكتور حبيب إبراهيم حمادة الدليمي ، مرجع سابق ، صـ  (713)

 553ادة الدليمي ، مرجع سابق ، صـ الدكتور حبيب إبراهيم حم (714)
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 بإصدار قانون املرور 8113( لسنة 08ثالثاً: األمن العام يف مرسوم بقانون رقم )

يأيت دور اإلدارة يف حامية األمن العام املتعلق بالطريق بالغ األهمية، وذلك وفقاً ألن الطريق يعترب املكان الذي يتجمع 

فيه أكرب عدد ممكن من األفراد ويتواجدون فيه بشكل يومي وعىل مدار الساعة ، فال يخىل الطريق من املركبات واملشاه 

البد من وجود مركبات وإن كانت ال تقارن مع تلك املوجودة يف أوقات الذروة والنهار  حتى يف أوقات السكون والليل املتأخر

، فيتمثل دور اإلدارة يف "تهيئة الظروف الالزمة لألفراد لحياة هادئة بعيدة عن كل ما يهددها من أخطار ، ويتحصل ذلك 

نا  أرواحهم ؛ وسالمة أجسادهم ، وأموالهم . ومن هبإبعاد مسبباتها مبا يؤدي إىل إشاعة الشعور بالطأمنينة لدى األفراد عىل

يجسد تنظيم املرور مبا يتالىف معه الحوادث بحق الضبط اإلداري العام من خالل حامية األفراد ومركباتهم من الحوادث ؛ 

جانبه فقد نص  ، ومن ( 715)سواء وقعت بسبب االستهتار والرعونة ، أو ملشكالت يف العالمات اإلرشادية أو اإلشارات الضوئية

 ( من قانون املرور املُشار إليه أعاله عىل ما ييل:"يلتزم سائقو املركبات مبا ييل: 27املرشع القطري يف املادة )

عدم تجاوز الحد األقىص لرسعة سري املركبات امليكانيكية عىل الطريق، والذي يحدد بقرار من الوزير. ويستثنى من  -0

سعاف واإلطفاء واإلنقاذ أثناء سريها لتأدية خدمة عاجلة، وكذلك أي سائق مركبة ينقل مريضاً ذلك سائقو مركبات الرشطة واإل 

أو مصاباً يف حالة خطرة، عىل أن يستعمل هؤالء يف تلك األحوال وسائل اإلنذار والتنبيه ورضورة التهدئة بقدر ما يلزم 

 لسالمة السري أثناء عبور مفارق الطرق.

عند االقرتاب من أماكن عبور املشاة واملناطق املأهولة بالسكان واملنعطفات واملنحنيات تقليل رسعة مركباتهم  -8

واملنحدرات ومفارق الطرق والتقاطعات والدوارات والجسور واألنفاق، وعند دخول امليادين، أو االقرتاب من املدارس 

 واملستشفيات، وذلك للتأكد من سالمة الطريق.

تكييف رسعتها وفقاً لظروف وحالة الطريق وحالة املركبة وحمولتها والظروف الجوية، السيطرة عىل مركباتهم، و  -7

 بحيث ميكنهم إيقافها أو تقليل رسعتها إذا لزم األمر.

عدم سياقة املركبة ببطء غري عادي ال يتفق وحالة الطريق وحالة املركبة وحمولتها والظروف الجوية، مام قد ينجم -4

 ي لبقية املركبات، ما مل يكن لذلك مربر معقول.عنه عرقلة السري الطبيع

عدم استعامل املكابح )الفرامل( بصورة مفاجئة بغرض تخفيف رسعة املركبة أو إيقافها، إذا مل تكن هناك رضورة  -2

 يتطلبها أمان وسالمة السري يف الطريق.

 ".التنبيه بطريقة واضحة وقبل وقت كاف عند البدء يف تهدئة رسعة املركبة -2

( 23باإلضافة إىل إتيان املرشع مبحضورات يقع عىل السائق االلتزام بها أثناء السياقة عىل الطريق ، فقد نصت املادة )

 عىل أنه: "ال يجوز ألي شخص أن يرتكب أي فعل من األفعال التالية

 خطرسياقة مركبة عىل الطريق برعونة أو عدم تحرز أو بكيفية تعرض حياة األشخاص واألموال لل -0

                                                           

 3002خليفة ثامر الحميدة ،  دور الضبط اإلداري في حماية أمن الطرق: دراسة في التشريع الكويتي ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  (715)

 .323، صـ 
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 سياقة مركبة ميكانيكية تحت تأثري املسكرات أو املخدرات أو أي مؤثرات عقلية أخرى"  -8

فعىل الدولة إتخاذ اإلجراءات التي تنظم وبشكل فعال حركة املرور يف الشوارع وتقيد الرسعة عرب فرض غرامات عىل 

ن ة لها ، واستحداث أي إجراء من شأنه الحد ممن يتجاوز الحد املسموح به ، وتنظيم وقوف املركبات يف األماكن املخصص

اإلرضار والحوادث التي قد يتسبب فيها السائقني املخالفني للقواعد العامة للمرور ، ومثال عىل ذلك فقد قىض مجلس الدولة 

ن الساعة م الفرنيس عىل سبيل املثال مبرشوعية القرار اإلداري الذي أصدره املحافظ ومنع مبوجبه بيع املرشوبات الكحولية

العارشة مساءاً وحتى الساعة السادسة صباحاً لغرض الحد من حوادث املرور وحامية األمن العام يف املحافظة ، كام قضت 

محكمة القضاء اإلداري يف مرص بأن )للمحافظ حق يف تعني الشوارع التي متر بها عربات الركوب ويف قرص هذا املرور 

ارع أو جزء من شارع كام أن له الحق يف تنظيم املرور وذلك صيانة ألرواح الناس عىل شارع دون غريه ويف منعه من ش

 .  (716)واملحافظة عىل األمن العام(

 بإنشاء جهاز أمن الدولة.  8117( لسنة 2رابعاً: األمن العام يف قانون رقم )

، وذلك من خالل اختصاصاتها يأيت دور جهاز أمن الدولة يف املحافظة عىل األمن العام يف الدولة جلياً وواضحاً 

 ( منه عىل أنه : 8مبوجب القانون املذكور أعاله ، حيث نصت املادة )

 :يختص الجهاز مبا ييل

 .املحافظة عىل نظام الحكم يف الدولة، ومؤسساتها الدستورية-0

داخل أو هدامة يف ال املحافظة عىل أمن الدولة وسالمتها، وحامية وحدتها الوطنية من أي أنشطة أو أعامل تخريبية -8

 .أو الخارج

  .مكافحة األنشطة الضارة بأمن الدولة واستقرارها ومكانتها وعالقتها بالدول األخرى -7

  .حامية قيم الدولة السياسية واالقتصادية واالجتامعية والدينية -4

 .مكافحة األنشطة الضارة باقتصاد الدولة ومواردها -2

 مكافحة التجسس.  -2

ذه االختصاصات تأخذ شكالً تفصيلياً أكرث عن اختصاصات قوة الرشطة ، إال أنها جميعها ترمي إىل نفس وإن كانت ه

الهدف وهو املحافظة عىل األمن العام ، فتأيت االختصاصات املشار إليها أعاله ، لتغطي كافة جوانب األمن القومي من 

 فحامية هذه القيم والحرص عىل عدم املساس بهم من ِقبل املظاهر األجتامعية والسياسية واالقتصادية وحتى الدينية ،

العابثني هو أحد أهم التدابري التي تحافظ عىل األمن العام يف الدولة ، فإن كانت قوة الرشطة تتواصل مع الجمهور بشكل 

رب يحاول تفادي أك مبارش وتقوم بحامية األفراد واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة بعد وقوع الخطر ، فإن جهاز أمن الدولة

( وهي 7األخطار التي تهدد األمن والسلم يف الدولة ، وله يف ذلك مامرسة وسائل متعددة قد نص عليها القانون يف املادة )

 كالتايل: 

 :"يكون للجهاز يف سبيل مبارشة اختصاصاته ما ييل

                                                           

 555الدكتور حبيب إبراهيم حمادة الدليمي ، مرجع سابق ، صـ  (716)
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ه السلطة هذا القانون، وال يجوز إخضاع هذ سلطة الرقابة والتحري بالوسائل الفنية واملهنية املختلفة وفقاً ألحكام -0

 .ألي رقابة إال بإذن خاص من األمري

 .تبادل املعلومات والتنسيق مع األجهزة األمنية االقليمية والدولية يف األمور املتصلة بنشاطه -8

ت مبا ه الجهاالتنسيق مع الوزارات واألجهزة الحكومية األخرى والهيئات واملؤسسات العامة، والتوصية لدى هذ -7

 .يقرتح اتخاذه من إجراءات

 السلطة املقررة لقوة الرشطة يف قانون االجراءات الجنائية"  -4

باستقراء النص أعاله ، يتبني لنا أن يف سبيل املحافظة عىل األمن العام يحق لجهاز أمن الدولة باعتباره جهاز أمن 

التنسيق مع الوزارات واألجهزة الحكومية يف الدولة وتوصيتهم مبا مكلف بحامية أمن الدولة الداخيل والخارجي ، أن يقوم ب

يراه من اقرتاحات مناسبة ، فنطاق الحامية لديه أوسع وأشمل ، فحامية األمن العام بالنسبة لسلطات جهاز أمن الدولة 

عيش املجتمع الذي ي"تنرصف إىل كل ما من شأنه أن يعرض أمن اإلنسان وأمن أرسته وأمواله خاصة للخطر ، وكذلك أمن 

فيه عامه ، إذا أن األمن الخاص والعام صنوان ال ينفصالن ، فإذا شعر األنسان بأنه يعيش يف مجتمع آمن فإنه سوف 

 . (  717)يحس هو ايضاً باألمن واالطمئنان"

 بإصدار قانون مرصف قطر املركزي.  8108( لسنة 07خامساً: األمن العام يف قانون رقم )

ن من مهمة الدولة منع وقوع أي حوادث من شأنها املساس باألمن االقتصادي ، حيث أنه مدلول األمن ذكرنا سابقاً أ 

العام يتوسع إىل الجانب االقتصادي "كحامية العملة الوطنية من التهريب أو املضاربة غري املرشوعة ، ومكافحة التهرب من 

وس والرقابة عىل أسعارها وانتقالها من مكان آلخر ومراقبة تحرك رؤ الرضائب ودفع الرسوم الجمركية ، وتوفري املواد التمونية 

 . ( 718)األموال من وإىل خارج البالد" 

ولدولة قطر دور فعال يف حامية الجانب املايل واالقتصادي من خطر اإلرضار به ، ونذكر يف ذلك التعميم رقم )ا ت م 

تكوين ، وقد جاء يف التعميم "حرصاً من مرصف قطر املركزي ( الصادر من مرصف قطر املركزي بشأن عملة الب2/8109رقم 

عىل سالمة الجهاز املايل واملرصيف ، يُرجى من جميع البنوك واملصارف العاملة بالدولة عدم التعامل بأي شكل من األشكال 

غرض رشاء أو االت مالية ببهذه العملة أو تبديلها بأي عملة أخرى أو فتح حساباتها للتعامل بها أو إرسال أو إستقبال أي حو 

 . ( 719)بيع تلك العملة"

 وقد جاء هذا اإلجراء يف سبيل املحافة عىل األمن العام فيام يتعلق بعملة الدولة والجانب االقتصادي من التدهور ،

لعامل احيث أنه كام ورد يف التعميم بأنها عملة غري قانونية لعدم وجود أي التزام من جانب أي بنك مركزي أو حكومة يف 

لتبديل قيمتها ، كام أنها من املمكن استخدامها يف الجرائم املالية والقرصنة اإللكرتونية عملة البيتكون عملة غري 

                                                           

 –د الصارمي ، دور سلطات الضبط اإلداري في المحافظة على النظام العام: دراسة مقارنة بين األردن وعمان سعيد بن جعفر بن محم (717)

 25صـ  3005 –كلية الدراسات العليا األردن  –رسالة ماجستير 

 .322ـ . ص 3052د.محمد أحمد إبراهيم المسلماني . الوسيط في شرح القانون اإلداري ، دار الفكر الجامعي . طبعة  (718)

(719)   http://www.qcb.gov.qa/sitelists/CircularsToBanks/Lists/Circulars/Attachments/172/309%تعميم%30رقم_sanitized.pdf  

 

http://www.qcb.gov.qa/sitelists/CircularsToBanks/Lists/Circulars/Attachments/172/تعميم%20رقم%206_sanitized.pdf
http://www.qcb.gov.qa/sitelists/CircularsToBanks/Lists/Circulars/Attachments/172/تعميم%20رقم%206_sanitized.pdf
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، وقد أشار املرصف عىل توقيع العقوبات املقررة يف أحكام قانون مرصف قطر املركزي أعاله يف حالة مخالفة هذا (720)قانونية

يتوىل املرصف بوصفة ( "08( البند )3من ضمن اختصاصات املرصف وذلك مبوجب نص املادة ) ، ويُعترب هذا اإلجراء التعميم

الجهة العليا ويف إطار الرؤية االسرتاتيجية الوطنية ، ووفقاً ألفضل املعايري واملامرسات الدولية ، وضع وتنفيذ السياسة النقدية 

املالية  م والرقابة واإلرشاف عىل الخدمات واألعامل واألنشطةللدولة ، وسياسة سعر الرصف ، والسياسات املتعلقة بالتنظي

 يف الدولة ، ويكون له يف سبيل ذلك ، القيام مبا يلزم من أعامل ، وعىل األخص ما ييل: 

  اتجاه اإلجراءات والتدابري املناسبة للحد من ارتكاب الجرائم املتعلقة بالخدمات واألعامل واألنشطة املالية"  -08

 الثاين: الضوابط القانونية لحامية األمن العاماملطلب 

 أوالً: أن يكون التدبري الضبطي عاماً 

ويكون كذلك عندما يكون التدبري موجه للعامة وليس لفرد معني ، فال يصح أن يكون هناك تدبري ضبطي هدفه حامية 

ظام ميه تدابري الضبط اإلداري هو الناألمن العام ويف فحواه يكون بهدف حامية شخص بذاته ، وذلك ألن النظام الذي تح

العام وعليه فال تكون هذه التدابري مربرة إال إذا كان الخطر يهدد العامة ، فإذا جاء التدبري لحامية فرد معني من خطر يهدده 

 .(721)إلداريا أو تحقيقاً ملصلحة خاصة أو مصلحة طائفية أو حزبية معينة ، فيعّد ذلك إنحرافاً جلياً يف استخدام سلطات الضبط

 ثانياً: أن يكون التدبري رضوريا ً ومتناسباً مع جسامة الخطر

وذلك أن يكون التدبري املتخذ لدرء الخطر رضوري والزم ومتناسب معه  ، فيجب أن ال يتجاوز التدبري الخطر بحجة 

ازن بني ك هو تحقيق التو جسامته ، وتقدر الرضورة مبدى جسامة التهديد الذي يخىش منه عىل النظام العام ، وسبب ذل

الحقوق والحريات من جهة وبني حامية النظام العام ولندرة األحكام اإلدارية يف دولة قطر بهذا الشأن ، "قىض مجلس 

الدولة الفرنيس بأنه إذا حدد التدبري الضبطي مدة لوقوف السيارة يف شارع محدد أمام مداخل البيوت ، عىل نحو ال يعيق 

هم وحرم التدبري يف الوقت ذاته ، الوقوف يف أي مكان آخر إذا طالت مدته ، مع السامح به يف مكان صعود السكان ونزول

قريب وبدون مقابل ، فإن التدبري الضابط مل يتعد حدود التناسب املطلوب ، ألنه راعى اعتبارات متعددة دون أن يغلب أي 

ا الشارع وما قد ينجم عنه من خطر عىل أمن املارة ، بل راعى منها عىل األخر. فهو مل يتلفت فقط إىل كثافة الزحام يف هذ

حقوق أصحاب املنازل واملتاجر املطلة عىل الشارع يف االنتفاع املعقول بعقاراتهم ومامرسة مهنة التجارة ، ومن أجل ذلك أعد 

 .  (722)مواقف مجانية لوقوف السيارات ، عند استطالة الوقوف ومجاوزته املدة املقررة"

 : إال يرتتب عىل التدبري مصادرة الحرية ثالثاً 

كام ذكرنا ُمسبقاً أن القيود الواردة عىل الحقوق والحريات تكون ملزمة للحفاظ عىل النظام العام يف الدولة ، وال يجب 

التي  هأن يتم مصادرة كافة الحريات بحجة املحافظة عىل النظام العام ، فمسألة الحريات ومتتع اإلنسان بها ومامرسة حقوق

كفلها الدستور القطري بشكل رصيح بني طياته ، فيجب عىل اإلدارة التقيد مبا إن كانت هذه الحريات من النوع التي ميكن 

أن تدخل فيه وتنظمه أم ال ، فال يحق لإلدارة مصادرة حرية االعتقاد مثالً ، إال أنه يجوز حظر مامرسة الحرية ألسباب جدية 

                                                           

 السابق. المرجع  (720)

 392صـ  3050رمضان محمد بطيخ ، الضبط اإلداري وحماية البيئة ، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،  (721)

 93-92تدابير حماية األمن العام في إطار الطبيعة الوقائية للضبط اإلداري بين الشريعة والقانون ،صـ  –د.داود عبدالرزاق الباز  (722)
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ترد عليه استشناءات مرشوعة لصالح الحرية األخرى ، فالحريات قابلة للتنظيم ولكن من  تستدعي ذلك ، ورشط ذلك أن

 . (723)غري أن يفرغها هذا التنظيم من مضمونها 

 الخامتة

مام تم عرضه ُمسبقاً يتبني لنا بأن ال يوجد هناك تعريف جامع مانع للنظام العام، إذ أن كان والزال هناك اختالف حول 

ظام العام، فجميع التعريفات التي تم التطرق إليها سواء من جانب املرشع أو الفقه أو القضاء هي مجرد تعريف مفهوم الن

تعريف ملاهية النظام العام وما الهدف منه وما يعد من ضمن عنارص النظام العام دون وجود تعريف للمفهوم ذاته، ونستخلص 

العامة  فيام يسمى بالعنارص التقليدية وهي األمن العام والسكينة أيضاً بأن يف البداية كانت عنارص النظام العام تنحرص

والصحة العامة، ولكن هذه العنارص تم استحداثها باعتبار اآلداب واألخالق العامة وجامل املنظر والرونق وأخرياً النظام 

رشيعات مجموعة من الت االقتصادي من ضمن عنارص النظام العام. وأخرياً، تبني بأن املرشع القطري قد أحسن يف سن

التي تنظم وظيفة الدولة يف حفاظها عىل األمن العام متمثلة بكافة أجهزتها األمنية والقطاع املرصيف الذي يقوم باملحافظة 

عىل عملة الدولة من أي خطر قد يلحق بها ، كذلك جاء تنظيم املرور ليبني حرص الدولة عىل أمن الطرق ومن فيها واضحاً 

 افة األخطار التي من املتوقع حدوثها يف الشوارع .ومتسقاً مع ك

 النتائج:

ال يوجد ترشيع خاص يظم كافة النصوص القانونية املتعلقة بتنظيم اإلجراءات املتخذة للحفاظ عىل األمن العام يف  -0

 الدولة ، وال يُعترب ذلك معضلة إال أنه يفضل أن يتم حرصها يف كتاب يشمل كافة هذه القوانني. 

ألحكام القطرية املتعلقة باألمن العام خاصًة ، يُثري التساؤل حول إن هناك إشكاليات قد تصل إىل املحاكم أم ندرة ا -8

 ال ، وكيف يتم معالجتها والبت يف هذا النوع من الدعاوى. 

 التوصيات: 

 ظام العام.نتوعية الجمهور فيام يتعلق بالحدود والضوابط التي يجب إال يتجاوزوها يف سبيل املحافظة عىل ال -0

 نرش كتيبات إرشادية دورية خاصة بقواعد املرور ، عىل أن تكون بشكل ُمبسط وسهل للفهم من ِقبل الكافة.  -8

اإلعالن عرب اإلعالم القطري الرسمي )التلفزيون والصحف اليومية والحسابات الرسمية عىل مواقع التواصل  -7

 .اإلجتامعي( يف حال وجود أي تعاميم تستحق إعالم الكافة

 نرش األحكام املتعلقة باألمن العام إن وجدت ، مع الحفاظ عىل رسية األسامء وبيانات األشخاص.  -4

 

  

                                                           

 93، مرجع سابق ، ص لرزاق الباز د. داود عبدا (723)
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 قامئة املراجع
 

 ثانياً: الكتب

  دار النهضة العربية. 8102الدكتور / أحمد سالمة بدر، القانون اإلداري املرصي والخليجي، طبعة . 

 سلطة الضبط اإلداري يف الظروف العادية "دراسة مقارنة" ، منشورات الحلبي  الدكتور/ حبيب إبراهيم حامدة الدليمي ، حدود

 الحقوقية.

  .الدكتور رمضان محمد بطيخ ، الدكتور نوفان منصور العجارمة مبادئ القانون اإلداري يف اململكة األردنية الهاشمية 

 ٢١١٢-٢١١٣، الدكتور عبدالحفيظ الشيمي، مبادئ القانون اإلداري ، دار النهضة العربية 

  . الدكتور ماجد راغب الحلو، القانون اإلداري،  دار املطبوعات واملعرفة الجامعية 

  8103الدكتور/ محمد أحمد إبراهيم املسلامين . الوسيط يف رشح القانون اإلداري ، دار الفكر الجامعي . طبعة 

  جامعة  –القانون اإلداري، كلية حقوق بني سويف  أسس وأصول –الدكتور/ محمد أنس قاسم جعفر ، الوسيط يف القانون العام

 القاهرة.

    . الدكتور/ محمد طه حسني الحسيني . مبادئ وأحكام القانون اإلداري ، منشورات زين الحقوقية بريوت لبنان ، بدون سنة طبعة 

  ، 8102الدكتور/ محمد فوزي نويجي ، الجوانب النظرية والعملية للضبط اإلداري 

  جامعة مؤتة.  –لح ممدوح الرصايرة ، القانون اإلداري، الكتاب األول، ،كلية الحقوق الدكتور/ مص 

  ١١١٣الجامعة األردنية،الطبعة األوىل، –الدكتور نواف كنعان ،القانون اإلداري األردين، الكتاب األول، ،كلية الحقوق ، 

 ثانياً: املجالت العلمية 

  ،٢١١٢-٢١١٣، بن سايس بن الزين ، عنارص الضبط اإلداري   . 

  ،٢١١٦-٢١١٥جلطي عمر، األهداف الحديثة للضبط اإلداري 

  خليفة ثامر الحميدة ، دور الضبط اإلداري يف حامية أمن الطرق: دراسة يف الترشيع الكويتي ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

8112  ، 

  تحليليلة لألسس واملفاهيم النظرية، ، مجلة الدراسات دائل محمد إسامعيل الخاليف، الضبط اإلداري والنظام العام دراسه

 .١١١٦االجتامعية، جامعة العلوم والتكنولوجيا، 

  ، 8101رمضان محمد بطيخ ، الضبط اإلداري وحامية البيئة ، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية. 

 ف للعلوم جامعة ناي –ربية للدراسات األمنية سامي هاشم ، اختصاصات الضبط اإلداري لجهاز الرشطة ملنع الجرمية، املجلة الع

 ( .0898األمنية ، عام )

  سعيد بن جعفر بن محمد الصارمي ، دور سلطات الضبط اإلداري يف املحافظة عىل النظام العام: دراسة مقارنة بني األردن وعامن

 .8110 –كلية الدراسات العليا األردن  –رسالة ماجستري  –

 ٢١١٢-٢١١٧بة القضائية عىل أعامل الضبط اإلداري باإلدارة الجزائر "دراسه مقارنة"،  عبورة محمد رضا ، الرقا. 

  ٢١١٧-٢١١٦عمر بوقريط  ، الرقابة القضائية عىل تدابري الضبط اإلداري. 

 ثالثاً: القوانني 

 .الدستور القطري 

 ( لسنة 87قانون رقم )بشأن قوة الرشطة. 0887 

 ( لسنة 04قانون رقم )سلحة والذخائر واملتفجرات.بشأن األ  0888 



                                                                                                                                                                                                                                                      

988 

  9292غشت  92العدد 

 ( لسنة 2قانون رقم )بإنشاء جهاز أمن الدولة. 8117 

 ( لسنة 08مرسوم بقانون رقم )بإصدار قانون املرور.8113 

 ( لسنة 07قانون رقم )بإصدار قانون مرصف قطر املركزي. 8108 

 ( لسنة 80قانون رقم  )بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.  8102 

 ملعاجمرابعاً: ا

 ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر ، بدون سنة نرش.

 خامساً: املراجع االلكرتونية. 

 http://www.qcb.gov.qa/sitelists/CircularsToBanks/Lists/Circulars/Attachments/172/ 812رقم%81تعميم% _sanitize

d.pdf  
  

http://www.qcb.gov.qa/sitelists/CircularsToBanks/Lists/Circulars/Attachments/172/تعميم%20رقم%206_sanitized.pdf
http://www.qcb.gov.qa/sitelists/CircularsToBanks/Lists/Circulars/Attachments/172/تعميم%20رقم%206_sanitized.pdf
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 السلطة التقديرية للقاضي األسري في دعاوى الرابطة الزوجية

 السلطة التقديرية للقاضي األسري في دعاوى الرابطة الزوجية
    

 طالب بسلك الدكتوراه 

 ية و حقوق االنسانمخترب  الدراسات الفقهية و القضائ

 فاس-كلية الرشيعة و القانون 
 

 مقدمة

الحمد لله ذي الجالل واإلكرام أحمده سبحانه وتعاىل وأستعينه من ال حول له وال قوة إال به، وأصيل وأسلم عىل 

فمن  الدين. مصاحب الدعوة التامة والرسالة العامة، سيدنا محمد وعىل آله وصحبه الغر امليامني ومن تبعهم بإحسان إىل يو 

البديهيات املقررة أن األرسة هي دعامة املجتمع، فهي نواته الصغرى التي يقوم عليها كيانه، وأي خلل يصيبها ينعكس عىل 

املجتمع سلباً، فبصلحها يصلح وبفسادها يفسد، لذلك فتقدم مجتمع ما رهني بسالمة األرسة فيه، وتخلف مجتمع ما رهيناً 

 بفساد األرسة فيه

ة التقديرية هي قدرة القايض عىل املالمئة بني الظروف والواقعية للحالة املعروضة عليه، والحل الذي يقرره والسلط

فيها فهي يف أبسط صورها قدرة عىل التحرك بني االختيارات املتاحة للقايض قانونا، ولهذا فمن الخطأ أن تفهم السلطة 

 . 724يف أحوال عدم النص الترشيعيالتقديرية عىل أنها حرية تطبيق القاعدة القانونية 

وعندما نتحدث عن سلطة القضاء التقديرية يف الدعاوى األرسية، ال نعني بذلك كل الخالفات القامئة بني أفراد 

األرسة وإمنا نعني بذلك املنازعات التي تكون من وظيفة القضاء األرسي. والسلطة التقديرية للقايض يف الدعاوى األرسية 

 تتعـــــلق بالزواج ) زواج القارص، اإلذن بالتعدد، ( أو بالطالق ) الطالق والتطليق، وحل املنازعات األرسية (. أغلبها إما أن 

وتتجىل سلطة القضاء التقديرية يف املنازعات املتعلقة بالزواج والطالق يف العمل عىل استئصالها ووضع حد لها    

فكك ب بني أفرادها وتنبيههم إىل أن الرصاع والتعنت يف املواقف يؤدي إىل تاعتامدا عىل الوسائل املبية والعمل عىل التقري

األرسة وانحاللها، ويكون األطفال هم الضحايا حيث يصبحون عرضة للترشد والضياع. فمهمة قضاء األرسة إذن هي حامية 

امل هذه السلطة ن يحسن استعاألرسة وإصالحها فاملرشع أعطى للقضاء األرسي سلطة تقديرية واسعة، لذلك يتعني عليه أ 

 من أجل الحد من املنازعات األرسية. 

واإلشكالية املؤطرة للموضوع هي: كيف ميارس قايض األرسة سلطته التقديرية لحل املنازعات املطروحة أمامه يف    

 دعاوى الزواج وانحالله؟ وما هي السبل التي يعتمدها يف ذلك؟ 

                                                           

م 5999الطبيب برادة: إصدار الحكم المدني وصياغته الفنية في ضوء الفقه والقضاء: منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسة القضائية  5

 .529مطبعة المعارف الجديدة الرباط ص: 
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 لية بتطرقنا إىل نقطتني أساسيتني: وقد حاولنا اإلجابة عىل هذه اإلشكا

 قايض األرسة وسلطته التقديرية يف دعاوى الزواج. أوال:

 مجال تدخل القايض يف مواجهات سوء النية يف دعاوى انحالل ميثاق الزوجية.  ثانياً:

 قاضـــــــي األســــرة و سلطته التقديرية يف دعــــاوى الزواج املبحث األول :

التقديرية هي مكانة قانونية ملواجهة ظروف تطبيق القانون قوامها نشاط ذهني يقوم به القايض وفقا إن سلطة القايض  

فهذا يكمن يف تحقيق  725لعدة مراحل تنتهي به إىل إصدار الحكم الذي يعرب عن نتيجة القياس القضايئ الذي قام به ،

لك زمة لها ، و ذات طبيعة واحدة أيا كانت املنازعة، لذ الغاية املوضوعية للقانون ،ميارسها القايض بحكم وظيفته و هي مال 

 .تعد من صميم العمل القضايئ فأين وجدت السلطة القضائية أمكن الحديث عن السلطة التقديرية

الحديث يف هذا الفصل عن الزواج  و عىل ضوء ما سبق سنتناول نشاط قايض شؤون األرسة التقديرية بتخصيص  

ل األذن بزواج القارص واألذن بالتعدد ) املطلب األول ( بينام نخصص ) املطلب الثاين ( للحديث االستثنايئ و ذلك من خال

 سلطة القضاء يف مواجـــــــهة ســــــوء النية يف مجال انحالل ميثـــــــاق الزوجـــــــــية. عن  

 املطلب األول : السلطة التقديرية للقايض يف الزواج االستثنايئ.

القايض التقديرية يف الزواج االستثنايئ و ذلك من خالل منح األذن بزواج القارص تساهم بشكل كبري يف  إن سلطة   

الحد من املنازعات األرسية و ذلك من خالل االمتناع عن منع هذا االذن ، إذا ظهر للقايض أن عوامل نجاح هذا الزواج 

عسف ته التقديرية يف منح األذن بالتعدد لها دور مهم برتتيب عن التغري محققة واالذن بالتعدد ) الفقرة االوىل ( كام أن سلط

 يف التعدد من منازعات أرسية ) الفقرة الثانية (

 الفقرة األوىل : االذن بزواج القارص 

يتمتع القايض املكلف بالزواج بسلطة تقديرية واسعة يف منح األذن بزواج القارص ، فقد يرغب القارص يف الزواج و    

ق وليه عىل ذلك لكن قد يظهر للقايض حسب سلطته أن عوامل نجاح هذا الزواج غري متوفرة فيمنــــــع هذا االذن, و يواف

 قد يقع نزاع بني الوايل و القارص حول تزويج القارص فيتدخل القايض حسب سلطته التقديرية يف ذلك.

 عند رغبة القارص يف الزواج و موافقة وليه  -

غريب لصحة عقد الزواج ، أن يكون كل من الزوجني، عاقلني  بالغني سن الزواج وهو  مثان عرشة يترشط املرشع امل   

 .من املدونة  08سنة شمسية، حسب املادة 

" رغم ذلك فإن تقرير القاعدة أعاله مل مينع املرشع، العتبارات اجتامعيـــــــــة و نفسية أو دينية من وضع استثناء    

من املدونة عىل أنه لقايض االرسة املكلف بالزواج أن يأذن بزواج  81حيث خصت املادة  726 " ن الرشديتعلق بزواج من مل س

أعاله مبقرر معلل يبني فيه املصلحة و األسباب املربزة لذلك،  08الفتى و الفتاة دون سن األهلية املنصوص عليه يف املادة 

                                                           

 78 ص 3005ـ 3000كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية فاس اه رسالة الدكتورإدريسي الكريني السلطة التقديرية للقاضي الزجري  - 725 

 .599ص: 5ج 3052محمد الكشبور،شرح مدونة االسرة الطبعة الثالثة  - 726
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ستعانة بخربة طبية أو إجراء بحث اجتامعي، مقرر االستجابة لطلب بعد االستامع ألبوي القارص أو نائبه الرشعــــي و اال 

 األذن بزواج القارص غري قابل ألي طعن.

و يالحظ من خالل هذه املادة أنه يجوز لقايض الألرسة املكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى و الفتاة دون سن     

متام الفتى و الفتاة مثان عرشة سنة شمسية، إذا كان يف هذا من املــدونة و هي إ  08االهلية املنصوص عليها يف املادة 

الزواج مصلحة له و عليه فإن لقايض األرسة املكلف بالزواج سلطة تقدير هذه املصلحة فإذا وجد أن االذن بالزواج ال يحقق 

ة االذن مباله من سلطمصلحة ألحد الخاطبني، و أن عوامل االستمرار و نجاح هذا الزواج غري متحققة امتنع عن منح هذا 

 727.تقديرية 

 .و املصلحة يجب أن تكون أكيدة و أن تكون هي الدافع األسايس لطلب االذن بالزواج و بالتايل منحه    

و ألن الرشع مل يبني هذه املصلحة فهي تستخلص من أقوال األب أو األم أو رأي الطبيب املختص أو تقرير من     

ع أو من لقاء قد يتم بني القايض و القارص أو القارصة الراغبني يف الزواج أو من باب املصلحة أنجز بحثا اجتامعيا يف املوضو 

  .728ةحالقوة الجنسية الجام

 04أو وجود أسباب أخرى يقدرها بناء عىل الخربة الطبية أو بحث اجتامعي ألن الفتاة تبلغ سن البلوغ الرشعي يف     

 قدر عىل تربيتها و ال عن إطعامها و كسوتها فيكون الزواج لها أحسن و أحصن. سنة عىل األكرث و قد يكون والدها ال ي

إذ ينقدها من االنحراف و العنت و العالقات املشبوهة التي يتخبط فيها عدد كبري من الفتيات يف حل املغريات القوية    

 .729يف الشوارع و املــــــــــدارس و اإلعالم و شبكة االنرتنيت

ن وزارة العدل املغربية التأكد من استثنائية منح االذن بالزواج القارص و خصوصا عندما يكون سن بعض و محاولة م   

أكدت فيه أنه قد توجد مربرات موضوعية و أسباب حقيقية تسمح بـــــزواج الفتى و 730األزواج منخفضا جدا أصدرت منشورا  

سنة ، فقد خول املرشع لقايض األرسة املكلف  09د سن الزواج يف الفتاة قبل سن املذكور و تحقق املصلحة املتوخاة من تحدي

بالزواج أن يأذن بهــــــــذا الزواج و إميانا معه و اقتناعا بأنه سوف يقدر الحاالت و يتخذ القرار املناسب الذي يوفق بني 

 االستثناء و األصل. 

  تزويج القارص سلطة القايض التقديرية عند حدوث نزاع بني الوايل و القارص حول 

عىل أن القايض األرسي يجب عليه أن يتدخل إذا امتنع النائب الرشعي عن ترويج  80نصت املدونة يف املادة      

القارص الذي تحت واليته، فمتى امتنع النائب الرشعي عن ترويج القارص فإن لهذا األخري أي القارص رفع طلب االذن 

 .731ت فيه وفق اإلجراءات السالفة الذكربالزواج إىل القايض الذي عليه أن يثب

                                                           

 الصادر بقسم االسرة بتازة. 50/50/3053ملف رقم  -727

 . 3052الطبعة الثالثة  5محمد الكشبور، شرح مدونة االسرة ج - 728 

 . 22النجاح الدار البيضاء ص:  3002بن الطاهر الثنائي مدونة األسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته كتاب الزواج الطبعة األولى  عبد الله - 729

 .3009دجنبر  2الصادر بتاريخ  3ص  33منشور عدد  -730

 .2ص:  3009الطاهر كركري العدالة األسرية الطبعة األولى  731
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و قد أجمع فقهاء الرشيعة اإلسالمية عىل أنه ليس للوايل أن مينع وليته إذا دعت إىل كفء، و بصداق مثلها و أنها     

 ترفع أمرها إىل السلطان فيزوجها ماعدا األب ففيه خالف .

أمرها  إذا دعت إىل كفـــــ ء و بصداق مثلها و أنها ترفع يقول ابن رشد و اتفقوا عىل أنه ليس للوايل أن يفضل وليته   

 .732إىل السلطان فيزوجها ما عدا األب فإنه اختلف فيه 

 ال نكاح إىل بويل أو امرأة يفضلها و ليها فتأيت السلطان أو القايض فيزوجها أو يأمر من يزوجها. : يقول القايض رشيح

 البرام عقد الزواج، و ذلك بتوقيعه مع القارص طلب االذن بالزواج و بحضورهإن موافقة النائب الرشعي تعترب رضورية     

 عند إبرام العقد.

و عىل فرض أن النائب الرشعي رفض املوافقة و حتى ال يبقى القارص معلقا فإن قايض األرسة املكلف بالزواج يبث    

د موضوعية ن بالزواج أو رفضه ، بعد الوقوف عىل  ميف املوضوع حيث يتقىص أسباب امتناع  النائب الرشعي حينها يقرر اإلذ

 .733هذا االمتناع 

فإذا امتنع الويل عن ترويج القارص فإن الوالية تنتقل إىل القايض الذي يحق له أن يأذن للقارص بالزواج إذا رأى يف    

 ذلك مصلحة له حسب سلطته التقديرية.

فقة وليه و يكون رفضه يف البداية راجع إىل خوفه من تعرضه ففي بعض الحاالت ميتنع القارص عن الزواج رغم موا  

للعقاب، لكن بعد االستامع إليه عىل انفراد من طرف قايض األرسة املكلف بالزواج يبوح إليه بذلك، و كام جاء عىل لسان 

واج و ذلك خوفا الز  أحد القضاة أن يف هذه الحالة ال يشريالقايض يف مقرر رفض االذن بزواج القارص إىل أن القارص يرفض

 .734من تعرض القارص لالنتقام و إن كان تقرير الخربة الطبية يقرر عكس ذلك ، و هنا تتجىل إيجابية سلطة القايض التقديرية

و أجاز الشافعية للوايل من أب أو جد تزويج صغري مميز و لو أكرث من واحدة إن رآه الويل مصلحة، ألن تزويجه ملصلحته 

و أجاز الحنابلة أيضا لألب خاصة تزويج ابنه الصغري أو املجنون و إن كان كبريا ... و أجاز املالكية لألب  و قد تقتيض ذلك ،

داق عىل ـــوالويص و الحاكم تزويج املجنون و الصغري ملصلحة كالخوف من الزنا و الرضر، أو ممن تحفظ له ماله و الص

 االب.

 املكلف بالزواج له سلطة تقديرية واسعة يف االذن بالزواج القارص وو من خالل ما سبق يتضح لنا أن قايض الألرسة 

لهذا من الواجب عليه أن يستخدم هذه السلطة من أجل الوصول إيل الحق بالطرق املمكنة مادامت ال تخالف نصا رشعيا 

يانات و ع مجرد ظواهر البفهو يحكم بالفراسة و القرائن التي يظهر له فيها الحق، و االستدالل باإلمارات و أنه ال يحق م

 األحوال.

                                                           

 . 52ص:  3دارالمعارف ج 5923ية المقتصد الطبعة السادية ابن رشد بداية المجتهد ونها - 732

 . 99ص:  3052محمد االزهر،شروح مدونة االسرة الطبعة السادسة  -733

محمد بوحزامة، سلطة القاضي التقديرية في الحد من النزاعات األسرية في ضوء مدونة األسرة والعمل القضائي، رسالة الماستر في  -734 

 . 30ص  3050ة الشريعة فاس القضاء و التوثيق، كلي
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 الفقرة الثانية: االذن بالتعدد 

إن نظام تعدد الزوجات، نظام قديم قدم البرشية فقد كان سائدا قبل ظهور االسالم و أقرته الرشائع الساموية و مل يكن 

ة يام للحفاظ عىل األرس له عند أكرث االمم السابقة عدد محدد، إال أن جاءت الرشيعة اإلسالمية فوضعت له نظاما حك

فانحكوا ما ﴿واملجتمع فقرصت التعدد عىل أربع زوجات مع اشرتاط العدل بينهن و القدرة عىل اإلنفاق عليهن قال تعاىل : 

 .735﴾طاب لكم من النساء مثنى و ثلثا و ربع 

ف يف عد له ، فيتم التعسغري أن تعدد الزوجات، و إن كان ال يخرج عن دائرة املباح ، فقد يتم استخدامه يف غري ما أ 

تفسريه و األخذ مبقاصده الرشعية، فيصبح تعدد الزوجات أداة إلفساد األرسة ملا يقع بني الرضائر من منازعات، ال يقف 

 عليهن بل تتعدى ذلك إىل االبناء.

إىل  دي ذلكو يشتد هذا النزاع و يستفحل عندما مييل الرجل إىل إحدى زوجاته أكرث من األخرى، و كثريا ما يؤ    

تشتت األرسة و ترشد األبناء. وبالرجوع إىل مدونة األرسة نجد أن املرشع املغريب نظم مسألة التعدد يف الباب الثاين يف 

وقد جاءت املدونة مبجموعة من  .736من املدونة  42إىل  41القسم الثالث من الكتاب األول املتعلق مبوانع الزواج املواد 

يف بعضها إىل حد منع التعدد كالحالة التي يكون فيها رشط يف عقد الزواج يفرض عىل الزوج املقتضيات الجديدة ذهبت 

 عدم التزوج عىل زوجته.

و هنا تتجىل أهمية السلطة التقديرية للقايض يف منح االذن بالتعدد أو عدمه يف الحد من املنازعات و الخصوصات     

 لطة القايض من خالل االذن بالتعدد فيام ييل :رسية التي قد تنتج عن هذا التعدد و تتجىل ساأل 

 مدى قدرة الزوج عىل العدل بني الزوجات  -

 " مينع التعدد إذا خيف عدم العدل بني الزوجات ".عىل أنه  41نصت مدونة االرسة يف املادة     

تقبلة " و الخوف حالة مس مينع التعدد إذا خيف عدم العدل بني الزوجاتو مام يالحظ هنا أن املدونة نصت عىل أنه "    

موجهة إىل األزواج الدين يريدون  737﴾ ﴿ إن خفتم أال تعدلوا فواحدةال يشعر بها إال الخائف نفسه، و الخطاب يف اآلية : 

التعدد يف شكل وعيد محذرا إياهم من التعدد الذي يؤدي إىل عدم العدل بني األزواج، وعدم العدل ظلم و الظلم حرمه 

نفسه و حرمه عىل خلقه، و هذا االشرتاط أمر سابق ألوانه، و ال يتصور إال بعد وقوعه و الحكم عىل اليشء الله تعاىل عىل 

 .738قبل وقوعه باطل

إن معرفة ما إذا كان طالب التعدد قادرا عىل العدل بني زوجاته أم ال ال سبيل للقايض إليها فهذا األمر ينبغي أن    

ال تعدلوا "فإن خفتم أ إمكانية معرفة العدل من عدمه إىل ضامئر االزواج ، فقال  يقاس بقياس شخص فالله عز و جل أمكن

 .739ألن االزواج هم املعنيون بالخطاب االلهي  .."

                                                           

 .3سورة النساء اآلية : - 735

  39إلى . 30مدونة االسرة، المواد من  - 736 

 .3سورة النساء، اآلية: 737

 .522عبد الله بن الطاهر الثنائي، م، س ص: 738

 .92محمد المهدي، ص: 739
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فهذا يف مدونة األرسة ال  41"فإذا توفرت قرائن يخاف معها عدم العدل بني الزوجات و هو ما نصت عليه املادة     

 إال إذا متت مقارنتها مبواد أخرى مرتبطة بها يف املعنى و السياق ، ألن املواد القانونية يكمل يكتمل الفهم السليم لهذه املادة

بعضها بعضــــــا، و بالتايل فالقايض حسب سلطته التقديرية أال يأذن بالتعدد لطالبه إن غلب عىل ظنه أن طالب االذن لن 

 ة لاللتزام مبقاصد الرشيعة السمحاء يف الحرص عىل العــــدل،يعدل إن عدد زوجاته و لقد ثم النص عىل ضابط العدل مراعا

 و انسجاما مع اآلية القرآنية التي تشرتط العدل يف التعدد. 

هذا باإلضافة إىل أن خضوع تعدد الزوجات ملراقبة القايض يجعله مييز بني حاالت وجود املصلحة يف التعدد أو عدم   

لقد اتفق الفقهاء و املفرسون عىل أن هذين  .740ية التعدد يف غياب هذه املراقبةوجودها ألن هناك أطفاال قد يكونون ضح

الرشطني ) العدل و القدرة ( عىل اإلنفاق ال بد من توافرهام لكل من يريد أن يتزوج و عنده زوجة بل قد اتفق الفقهاء       

 741رامادل مع أهله أو ال يستطيع االنفاق فيه يكون حعىل كل زواج يعتقد املتزوج عند إنشائه و لو كان الزواج األول أنه ال يع

 و العدل املقصود يف الرشيعة اإلسالمية و يف مدونة االرسة هو العدل يف املعاملة و سائر االوضاع الظاهرة 

 و قد كان قانون االحوال الشخصية ينص عىل نفس املقتضيات إذ خيف العدل بني الزوجات مل يجز التعدد.     

رية، ذن له بالتعدد، حسب سلطتها التقديظهر للمحاكمة ما يفيد أن الزوج قد ال يعدل بني زوجاته رفضت األ و هكذا    

حيث جاء فيه أن املدعي  له مشاكل عدة مع املدعي عليها و أنه  742و هذا ما أكده الحكم الصادر عن قسم قضاء االرسة بتازة

هو ما يخاف معه عدم العدل بني الزوجات ، مام يكون معه الطلب غري  ال يتفاهم معها و هو ما يفيد أن الطرفني يف نزاع و

 مربر و يتعني رفضه. 

 41و الذي جاء فيه و حيث إنه استنادا إىل مقتضيات املادة  743و أيضا الحكم الصادر عن قسم قضاء االرسة بالناظور   

ن دم العدل بني الزوجات ، و حيث تبث للمحكمة ممن املدونة فإن املحكمة ال تأذن بالتعدد إذا توفرت قرائن يخاف معها ع

خالل مستندات امللف و وثائقه ، و كذا من إقرار املدعي يف مقاله أن للزوجني موضوع ملف النازلة نزاعات و خصومات 

شكل يمعروضة عىل القضاء األملاين ، كام أنها و منذ ثالثة سنوات و هام يعيشان منفصالن ، و أن عيشهام عىل هذه الحالة 

 قرائن يخاف معها عدم العدل بني الزوجات و يف حالة االستجابة لطالب االذن بالتعدد مام سيتوجب الترصيح برفض الطلب.

 مدى قدرة الزوج عىل إعالة االرستني  -

 : تأذن املحكمة بالتعددال "من املدونة يف فقرتها الثانية عىل أنه  40نصت املادة    

د الكافية إلعالة األرستني و ضامن جميع الحقوق من نفقة و إسكان و مساواة يف جميع إذا مل يكن لطالبه املوار  …

 "  أوجه الحياة

                                                           

 33.ص 3/ 3053عمرو لمزرع، عمز العيون في أحكام الزواج وانحالله الطبعة 740

 .532أبو زهر، محاضرات في عدد الزواج، دون تاريخ الطبع ص: محمد  741

 غيرمنشور. 3009/03/59بتاريخ  55/09/22ملف رقم  09/592حكم رقم  742

 غير منشور. 02ـ  225في ملف رقم  3002/50/39بتاريخ  32حكم صادر عن قسم قضاء االسرة بالناضور رقم  743
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و هكذا فالقايض لن يأذن بالتعدد إذا ثبت له بأن الراغب يف التعدد ال ميلك موارد تغطي املطالب املعيشية ألرستني    

 الج و غريها من متطلبات الحياة، و تضيف الفقرة التالية منأو أكرث خصوصا منها مشموالت النفقة من إسكان و كسوة و ع

 .744يف جميع األوجهمن املدونة  40املادة 

تتعلق املواد الكافية إلعالة أرستني مبستوى دخل الراغب يف التعدد، و مدى كونه كفيال بضامن جميع الحقوق    

يجب أن  درها املحكمة ، و يرى الدكتور الكشبور أن املحكمةاملرتتبة لفائدة األرستني و هذه مسألة واقع يثبتها الطالب و تق

 745تراعي يف تقديرها ظروف الزمان و املكان 

و الظاهر أن إثبات رشط القدرة عىل إعالة ارستني ال يطرح إشكاال  كثريا ألنه يعتمد عىل الوضعية االقتصادية      

ة أو داخل الفرد أو رقم معاملته التجارية أو حجم ممتلكاته العقاريللزوج الراغب يف التعدد، و يتم هذا االثبات بشهادة تثبت 

من مدونة االرسة أن يكون طالب االذن بالتعدد مرفوقا بإقرار الوضعية املادية ملن يريد  48رصيده يف البنك، و قد قررت املادة 

 التعدد، و إال وجب عدم قبول الطلب املقدم للمحكمة من طرفه. 

د القدرة الكافية إلعالة أرستني من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة املوضوع و التي يجب و نعتقد أن وجو    

عليها أن تراعي ظروف الزمان و املكان أثناء ذلك التقدير، و هكذا فإن تأكدت املحكمة من الرشوط املوضوعية القانونية 

 .746رفوع إليهاذن بالتعدد و إال وجب أن تحكم بعدم قبول الطلب املللتقدير يستتبعه مبارشة الدخول يف اإلجراءات املرتبطة باإل 

و لقد اشرتط فقهاء الرشيعة اإلسالمية عىل الراغب يف التعدد و القدرة عىل اإلنفاق حيث ال يحل رشعا اإلقدام عىل    

 الزوج يف أداء النفقة الواجبة عىل الزواج سواء من واحدة أو أكرث إال بتوفر القدرة عىل مؤون الزواج و تكاليفه ، و االستمرار

  747" يا معرش الشباب من استطاع منح الباءة فليتزوج...." لقوله صىل الله عليه و سلم 

 و هكذا فإن املحكمة ال تأذن بالتعدد إال بعد أن تتأكد من مدى قدرة طالب التعدد عىل إعالة االرستني. 

ت ذا الشأن يتضح مــــــــدى التضيق و التعسف يف العديد من الحاال غري أن بتتبع األحكام القضائية الصادرة يف ه   

يف تقدير املحكمة ملدى مالمئة دخل الزوج مريد التعدد يف الوفاء مبتطلبات أرستني دون مراعات الظروف الزمانية و املكانية 

درهم كافية إلعالة أرستني يف ذات  9111و  2111فبينام اعتربت املحكمة االبتدائية بطنجة دخال يرتاوح ما بني  للطالب.

درهم ، ال يكفي إلعالة أرستني بالواسط القروي، حيث جاء يف  2111و نجد ابتدائية تيزنيت تعترب دخال مببلغ  748املدينة ، 

درهم شهريا حسب  2111حكم لها " ... و حيث إن الزوج ينشط يف تجارة املاشية، و أن هذا النشاط يدر عليه دخال قدره 

 749ه، حيث إن هذا املدخول ال يكفي لتغطية حاجياته و حاجيات زوجته و أوالده الخمس القارصين ...ترصيح

                                                           

 .502ص: 3052ة محمد االزهر شرح مدونة االسرة الطبعة السادس744

 .353ص:   5محمد الكشبور شرح مدونة االسرة ج745

 .229ص:  3052/2محمد الكشبور الواضح في مدونة االسرة الطبعه  -746

 . 592ص:  5922وهبة الزحلي الفقه اإلسالمي وأدلته الطبعة الثانية   - 747

 . 323د الفقهي والقضائي في تعديل مدونة االسرة ص: نقال عن ذ. عبد الله أنوعوض، آثار االجتها 3002/50/09حكم صادر بتاريخ  -748

 غير منشور. 3055/55/02حكم صادر بتاريخ 749
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 مدى تحقيق املربر املوضوعية االستثنايئ  -

من مدونة األرسة بأنه عىل الراغب يف مامرسة تعدد الزوجات أن يقدم طلبا بذلك إىل املحكمة و أن  40نصت املادة     

 نائية املربرة له. يضمنه األسباب االستث

و يقصد بتحقيق املربر املوضوعي االستثنايئ أن يكون الطالب الرامي للتعدد مبني عىل سبب مرشوع و حتى يكون 

كذلك ال بد أن تتوفر فيه صفـــــــــتي املوضوعية و االستثنائية و هام أمران متالزمان ال ميكن فصل أحدهام عن اآلخر، و 

عطوفني أحدهام عن اآلخر فتحقق صفة املوضوعية بدون صفة االستثنائية يجعل الطلب غري مربر قد جاء يف املدونة غري م

و العكس صحيح، كذلك و ال بد من تحقيق الرضورات املبيحة للتعدد كحالة عقم الزوجة مع رغبة الزوج الفطرية يف النسل، 

تأكد د إال أنه ال يستمد صفة االستثنائية إال بعد الفإذا كان يبدو من الوهلة األوىل أن العقم مربر موضوعي لطالب التعد

 .750بالوسائل العلمية الحديثة و االستعانة بذوى االختصاص يف ذلك 

و هنا تتجىل سلطة املحكمة التقديرية يف الحد من املنازعات االرسية ألن التعدد البد أن ترتتب عنه مجموعة من     

يغري العداوة و البغضاء بني أفراد األرسة خاصة إذا مل يكن هناك مربر له، و هنا يجب  املشاكـــــــل االجتامعية ، فالتعدد قد

عىل املحكمة أن تتأكد من أن املربر املوضوعي االستثنايئ الذي يدعيه طالب التعدد معقول و حقيقي، و من املربرات 

يضطر هو  تقيم زوجته مع األوالد يف بلد واملوضوعية االستثنائية التي تبيح التعدد نجد طلب اإلحصان " فالزوج الذي 

 لإلقامة يف بلد آخر من أجل تجارته أو عمله ملدة طويلة، و يخىش عىل نفسه الوقوع يف الحرام يجوز يف حقه التعدد.

 و الزوج الذي مرضت زوجته و مل تعد قادرة عىل معارشته يكون زواجه عليها أوىل من تطليقها و التفريط فيها.    

 يحق له التعدد.  751زوج الذي يرغب يف األوالد، و زوجته عاقر أو ال تريد االوالدو ال   

إذا مل يثبت الزوج األسباب و املربرات و االستثنائية التي اضطرته إىل طلب اإلذن بالتعدد، بالرجوع إىل مدونة نجد     

اب إىل السلطة ثنايئ لذلك تخضع هذه األسبأن املرشع املغريب مل يحدد بكيفية واضحة املقصود باملربر املوضوعي االست

حيث جاء يف حكم صادر عن قسم قضاء االرسة بتازة   .752التقديرية للقايض بحيث إذا مل يقتنع بها لن مينح االذن بالتعدد 

ج و " ... و حيث أن عدم قدرة الزوجة عىل مسايرة زوجها املدعي فيام يخص املعارشة الزوجية، حسبا ما رصح به الز ما ييل 

 753يعترب يف نظر هذه املحكمة مربرا موضوعيا و استثنائيا لالستجابة للطلب"  8118/17/71بجلسة الصالح املنفذة بتاريخ 

حيث استجابة املحكمة  832/8/0/8102يف امللف الرشعي عدد  8102/12/87و جاء يف قرار محكمة النقد الصادر بتاريخ    

االوىل مل تلد له البنات و هو راغب يف إنجاب ولد ذكر و اعتربت محكمة النقض  لطلب الزوج الراغب يف التعدد ألن زوجته

 .754بأن ذلك يشكل سببا موضوعيا و استثنائيا يربر التعدد  و قد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة عرب وسائل االتصال الحديثة

                                                           

 .305ص:  3002مارس  2قضايا االسرة من خالل اجتهادات مجلس األعلى، الندوة الجهوية الثانية، مكناس 750

االسرة والعمل القضائي، رسالة لنيل الماستر في محمد  بوحزامة، سلطة القاضي في الحد من المنازعات االسرية في  ضوء مدونة  751  

  32ص: . 3050القضاء و التوثيق 

 .352ص:  5محمد الكشبور، شرح مدونة االسرة ج   752

 ) غيرمنشور (. 3009/02/55بتاريخ  3009/992ملف رقم  09/225حكم رقم   753 

 3052/09/32ائي تعليق على قرار محكمة النقض الصاد ر بتاريخ ادريس الفاخوري، تعدد الزوجات بين النص القانوني وواقعا لعمل القض  754 

 منشور بموقع العلوم القانونية.
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وم   أن قول الزوج عىل أن زوجته  ال تقو يف حكم آخر رفض االذن بالتعدد لعدم إثبات املربر املوضوعي حيث اعترب

عىل املعارشة هو مجرد ادعاء ال يرقي إىل درجة اإلثبات حيث جاء يف هذا الحكم ، و حيث يتضح أول األمر أن هناك تناقض 

بني الدفاع و الطالب يف األسباب املتعمدة عىل طلب التعدد و حتى عىل فرض صحة ما ادعاه الزوج من كون زوجته ال 

عىل معارشته فإن هذا االدعاء يبقى من االمور التي يستطيع الطب الحديث معالجتها و هو ماىل يسعى إليه الزوج  تقوى

أصال أضف إذا ذلك أن هذا املربر يبقى مجرد ادعاء مل يرق إىل درجة االثبات رغم إهامل الزوج لإلدالء مبا يفيد الحالة 

 .755الصحية للزوجة 

الزوجات ملراقبة القايض يجعله مييز بني حاالت وجود املصلحة يف التعدد أو عدم وجودها  خضوع تعدد "و هكذا فإن    

و عليه فإن إخضاع تقرير وجود هذا املربر من عدمه،  .756" ألن هناك أطفال قد يكونوا ضحية التعدد يف غياب هذه املراقبة 

من دون  تنتج عن تعسف بعض االزواج يف التعدد، لسلطة املحكمة التقديرية يساهم يف الحد من املنازعات األرسية التي

 مربر سوى إتباع هوى النفس، عىل حســــــــــاب استقرار االرسة و وحدتها.

 سلطة القضاء يف مواجـــــــهة ســــــوء النية يف مجال انحالل ميثـــــــاق الزوجـــــــــية: املبحث الثاين

د، عالقات تقوم عىل أسس التعاون والتفاهم، لحفظ كيان املجتمع، يحرص  القانون أن تكون عالقات األفرا  

وباألحرى يف العالقات األرسية املبنية أصال عىل املودة والرحمة، وهو بذلك يحمل رسالة مشرتكة مع األخالق ، وهي رسالة 

ل الزوج جية ميارس من قبنرش الطأمنينة وكف العدوان وخلق الثقة ومحاربة سوء النية ، وجعل الطالق حال مليثاق الزو 

  والزوجة كل حسب رشوطه الرشعية ، ومبراقبة  القضاء،

  تدخل القايض يف اتجاه الرقابة عىل رشعية الطالق املطلب االول:

، لذلك جعلته تحت مراقبة القضاء 757يعترب تقييد املامرسة التعسفية لحل ميثاق الزوجية أحد رهانات املدونة الجديدة   

، وبرشوط وضوابط وأحكام من شانها 758 ضامنة العدل واإلنصاف وصيانة الحقوق وحامية األرسة من التفكك، من أجل توفري

 حامية كل من الزوج )أوال( والزوجة )ثانية( من املامرسات التعسفية .

 الفقرة االوىل: الحامية القضائية للزوج من التعسف

العكس، إال أن الواقع أثبت أن الزوج أيضا يكون ضحية عادة ما يتم الحديث عن تعسف الزوج عىل الزوجة دون   

، إال  أن ذلك مل مينعه من إقرار مجموعة 759الكيد والتعسف، ورغم أن املرشع من خالل مدونة األرسة، ساير هذا التصور

لوازع امن القواعد تحمي الزوج من تعسف الزوجة؛ خصوصا وأن الواقع املعييش يطلعنا عىل حاالت مأساوية كان انعدام 

 الديني وعم اإلحساس باملسؤولية فيها السبب الرئييس لتشتت األرس.

                                                           

 )غيرمنشور(. 2052/29قرار صادرعن المحكمة االبتدائية بالحسيمة مركز القاضي المقيم بكتامة في ملف عدد   755 

معلومات القانونية و القضائية، سلسلة الشروح والدالئل، العدد وزارة العدل المقتضيات الجديدة لمدونة األسرة منشورات جمعية نشر ال  756 

 .22ص:  5ط 3003/3

 ديباجة مدونة األسرة. - 757

 .232،ص 3005عبد السالم حادوش، إدماج المرأة في التنمية في محك السياسة الشرعية، طبع طوب بريس ، الطبعة األولى  - 758

 يل وكأن الزوج وحده هو الذي يمكن أن يتحايل.من المدونة نتحدث عن التحا 25مثال المادة  - 759
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ولعل أبرز سبيل للزوج يف مواجهة تعسف الزوجة هو الطالق، وهو أكرث الوسائل شيوعا ألنه مرتوك للزوج دومنا توقف    

اق وقبله إىل طلب التطليق للشق عىل رضا املرأة، وذلك يف حدود قواعد حسن النية. إضافة إىل أن الزوج ميكنه االلتجاء

النبذ ) "املساكنة الرشعية مبا تستوجبه من معارشة زوجية وصيانة العرض والنسل".، بخصوص حق 760حق املطالبة بالتنفيذ

 من مدونة األرسة(. 20األول من املادة 

 .761ويعترب قطع املساكنة من طرف الزوجة أبرز مظهر إلخاللها بالتزام املساكنة

، والذي تتوقف مبوجبه النفقة عليها رشيطة رفع 762رة لقطع املساكنة من الزوجة ما يطلق عليه فقها النشوزوأهم صو    

، وميكن للزوج أن يطلب بعد ذلك 763دعوى الرجوع إىل بيت الزوجية من طرف الزوج فإذا امتنعت سقط حقها يف النفقة

، ويف هذا الصدد جاء يف قرار املجلس 764م امللقى عليهابالتعويض بعد وضع حد للعالقة الزوجية نتيجة اإلخالل بااللتزا

األعىل : كانت املحكمة عىل صواب حني رصحت بأن متسك الطالبة باإلقامة يف فرنسا بعيدا عن زوجها املقيم باملغرب 

ط املساكنة رش وإرصارها عىل ذلك يشكل إخالال بااللتزامات امللقاة عىل عاتقها والتي تفرض عليها اإلقامة مع زوجها لتحقيق 

 .765الرشعية..."

من القانون الجنايئ متى  438إضافة إىل أن ترك بيت الزوجية، دون سبب قاهر، قد ميثل جرمية يعاقب عليها الفصل 

 .766تحققت رشوط معينة

، وعدم اإلخالص الواجب  للزوج، وقد رتب املرشع املغريب 767كام أنه من صور قطع املساكنة الرشعية العبث بعقد الزواج

عىل ذلك مجموعة من اآلثار هي حق رفع دعوى عمومية أمام القضاء الجنايئ، مع دعوى مدينة تابعة، ثم حقه يف فك 

 .768الرابطة الزوجية مع املطالبة بتعويض األرضار املادية واملعنوية : ملا تشكل الخيانة الزوجية من إخالل بالتزام عقدي

 سد الذرائع التي تؤدي إىل الزنا، كالخلوة بالرجال وسوء األخالق، هذا إضافة إىل أن صيانة العرض والنسل تقتيض  

 .769واملدونة بذلك كان خطابها موجها إىل الزوجني وليس للزوجة لوحدها، وهي مبادئ عامة واجبة التطبيق ولو بدون نص

                                                           

من مدونة األسرة على أنه : "إذا أصر أحد الزوجين على اإلخالل بالواجبات المشار إليها في المادة السابقة، يمكن للطرف  23تنص المادة  - 760

 بعده". 92إلى  93مواد من اآلخر المطالبة بتنفيذ ما هو ملزم به او اللجوء إلى  مسطرة الشقاق المنصوص عليها في ال

دية افتيحة الشافعي ، التزام المساكنة بين الزوجين وآثار االخالل بها، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية واالقتص - 761

 .523،ص3002-3003واالجتماعية، الرباط 

 سبق تعريفه. - 762

يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن اإلنفاق الواجب عليه وال تسقط بمضي من مدونة األسرة على أنه :" 592تنص المادة  - 763

 المدة إال إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت".

 .592إلى   593فتيحة الشافعي، م س، ص  - 764

الدكتور محمد الكشبور، شرح مدونة األسرة، أشار إليه  222/3/3/3003في الملف الشرعي عدد  3002فبراير  9الصادر في  25قرار عدد  - 765

 .200، م س ،ص 5ج

 .205م س، ص  5محمد الكشبور، شرح مدونة األسرة، ج - 766

 .330فتيحة الشافعي، م س ، ص - 767

 من القانون الجنائي المغربي. 395مع ما نص عليه الفصل  335إلى  322فتيحة الشافعي، م س ، ص  - 768

 .202، م س ، ص 5األسرة ج محمد الكشبور، شرح مدونة - 769
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 27دة يه ضمن املاولعل أبرز مستجدات مدونة األرسة يف مجال حامية الزوج من تعسف الزوجات هو ما تم النص عل   

وقد جاء فيها : "إذا قام أحد الزوجني بإخراج اآلخر من بيت الزوجية دون مربر ، تدخلت النيابة العامة من أجل إرجاع املطرود 

 إىل بيت الزوجية ، حاال ، مع اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بأمنه وحاميته ".

،  ام هو الشأن للزوجة ، وذلك يف كل من املدونة امللغاةكذلك أعطى املرشع للزوج إمكانية طلب التطليق للعيب ك   

، وخالفا لألحناف ، الذين جعلوا حق الفسخ للزوجة فقط 773، والحنابلة772، والشافعية771، وهو ما أجازه املالكية770ومدونة األرسة

 لعيب يف زوجها دون الزوج ألنه ميكن دفع رضر العيب بحق الطالق.

بارات عامة يف العيوب املربرة إلنهاء العالقة الزوجية، إال أنه ملنع التعسف يف هذا وقد استعملت مدونة األرسة ع    

ام أنه ميكن ك :"يستعان بأهل الخربة من األخصائيني يف معرفة العيب أو املرض".من املدونة انه  000املجال جاء يف املادة 

 من املدونة. 411املادة  االستعانة بأحكام الفقه اإلسالمي يف هذا الصدد من خالل ما جاء يف

، كام أنه "ال صداق يف حالة 774ومن أهم اآلثار الحامئية، حق وضع حد للرابطة الزوجية إذا توفرت الرشوط املتطلبة    

التطليق للعيب عن طريق القضاء قبل البناء ويحق للزوج بعد البناء أن يرجع بقدر الصداق عىل من غدر به أو كتم العيب عنه 

ويبقى للزوج الذي غرر به يف هذا الصدد، أن يرجع بدعوى املسؤولية عىل   من مدونة األرسة. 018اء يف املادة قصدا. كام ج

؛ ألن عقد الزواج مع وجود هذه العيوب أو األمراض املدلس بها كالعقد القابل لإلبطال لعيب من عيوب 775من دلس عليه

يف توقيع الطالق، نهى الزوجات عن طلب املخالعة من غري عذر  ومتاما كام نهى اإلسالم األزواج عن التعسف .776اإلرادة

 .777مرشوع، كام أنه للقضاء يف هذا الصدد أن يفرض إجراءات متنع التعسف

، فهو طالق يشرتك فيه الزوجان وتأذن به املحكمة. 778لكن املرشع ونفيا ألي تعسف يف الخلع جعله عقد رضايئ    

لفقرة ". كام جاء يف )اومل يستجب لها الزوج ، ميكنها اللجوء إىل مسطرة الشقاق  "وإذا أرصت الزوجة عىل طلب الخلع ،

من مدونة األرسة( ، وهو ما يعني أنه ال سلطة للمحكمة عىل الزوج برفضه ملبدأ الخلع ، وال طالق  009الثانية من املادة 

، وقد يثبت الزوج 779التطليق بدون مقابل بالخلع للزوجة إذا رفض الزوج ، وبلجوئها إىل مسطرة الشقاق قد تستفيد من

 مسؤوليتها عام آلت إليها األرسة ، ويبدي حسن ترصفه من أجل استقرارها من خالل رفض مقابل الخلع.

                                                           

 من مدونة األسرة 502المادة   - 770

 .322، ص 5922، 3، دار الفكر، ط2الحطاب، مواهب الجليل، ج - 771

 .303،ص2محمد الشربيني الخطيب، المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، المكتبة اإلسالمية، ج - 772

وما  20، ص 3الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، المكتبة العلمية بيروت، ج، ثم ابن قيم 92، ص 2السرخسي، المبسوط، م س، ج - 773

 بعده.

 من المدونة االسرة 502المادة   - 774

 .522، ص3محمد الكشبور، شرح مدونة األسرة، م س، ج - 775

 بتصرف. 299من ص  99والهامش  229، ص 5أحمد الخمليشي، التعليق، م س، ج - 776

 .552م س، ص  رجاء ناجي مكاوي، - 777

 من مدونة األسرة على أنه : "للزوجين أن يتراضيا على الطالق بالخلع..." 552نصت المادة  - 778

 .99، ص3محمد الكشبور، شرح مدونة األسرة، م س، ج  - 779
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إىل أن إمكانية اللجوء إىل مسطرة الشقاق هي من الحاالت املمتازة التي افرتض فيها  780وقد ذهب جانب من الفقه     

وعموما فإن مسطرة الشقاق أيضا من املساطر الحامئية للزوج من تعسف الزوجة،  ق ومسؤولية الزوج .املرشع قيام حالة الشقا

ما دام أن املحكمة "تحكم بالتطليق...مراعية مسؤولية كل من الزوجني عن سبب الفراق يف تقدير ما ميكن أن تحكم به 

 مدونة األرسة(. من 83عىل املسؤول لفائدة الزوج اآلخر". حسب ما جاء يف املادة )

 الفقرة الثانية : الحامية القضائية للزوجة من التعسف

كانت قضية إنصاف املرأة قضية املسؤولني يف مختلف املجاالت، ومع بداية العهد الجديد باملغرب أبان جاللة امللك يف 

ها الجوهري، فإنني قد أبرزت إشكالأما بالنسبة لألرسة والنهوض بأوضاع املرأة، خطاب العرش اهتاممه بهذا املوضوع بقوله:"

:)كيف ميكن الرقي باملجتمع، 0888غداة تحميل األمانة العظمى، إلمارة املؤمنني، متسائال يف خطاب عرشين غشت لسنة 

والنساء اللوايت يشكلن نصفه، تهدر حقوقهن(...فهل يرىض أحدكم بترشيد أرسته وزوجته وأبنائه يف الشارع، أو بالتعسف 

 .781أو أخته ؟ ..."عىل ابنته 

ويتصور هدر حقوق النساء ، وترشيدهن والتعسف عليهن ، كام جاء يف الخطاب، ومن طرف الرجل وخاصة يف  

 :إطار العالقة الزوجية   ، التي أحاطها الحق سبحانه بعناية فائقة، وبناؤها يكون عىل املودة والرحمة، كام يف قوله تعاىل 

 .782﴾م وأزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرونومن آياته أن خلق لكم من أنفسك﴿

إال أن الله سبحانه وتعاىل يزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن، لذلك وضع املرشع املغريب مجموعة من األحكام يف  

فمثال  مراحل العالقة الزوجية، مدونة األرسة خاصة، تخول سلطة للقايض للحد من تعسف الزوج عىل الزوجة يف مختلف

من املدونة "وثيقة عقد الزواج الوسيلة املقبولة إلثبات الزواج". من أجل التحفيز عىل التوثيق  02جعل املرشع من خالل املادة 

افة ضلتفادي مسألة اإلنكار، والتي غالبا ما تكون من فعلة الرجال، وزيادة يف الحامية سمح املرشع بسامع دعوى الزوجية، إ 

 من املدونة. 022إىل إمكانية إثبات نسب عقد الزواج غري املوثق، كام تفيد املادة 

ويف مسألة الصداق فإن املرشع وضع مجموعة من األحكام تحمي املرأة من كل إحراج أو تعسف، كام هو الحال  

من  83حددته املادة   يف جعل تحديد صداق املثل، ضمن السلطة التقديرية ملحكمة املوضوع حسب معيار موضوعي

ويف حالة االختالف يف قبض حال الصداق فإن كان ذلك "قبل البناء، فالقول قول الزوجة، أما بعده فالقول قول  .783املدونة

من املدونة( واألحرى جعله قول الزوجة بيمينها يف كل األحوال، ألنه ال يختلف بشأنه عادة إال يف حالة  77الزوج".)املادة 

بأس من جرب خاطرها بالصداق ولو ثانية وإدراجه يف متعتها، خاصة أن املرشع اعتربه يسمو عن القيمة املادية الشقاق وال 

 من املدونة. 89، كام أن "املطلوب رشعا تخفيف الصداق" املادة 784واعتربه قيمة معنوية ورمزية

                                                           

، 55لمعاصرة رقم محمد الكشبور، يونس الزهري، حسن فتوخ،  التطليق بسبب الشقاق في مدونة األسرة، سلسلة الدراسات القانونية ا - 780

 .25، مطبعة النجاح الجديدة، ص 3009الطبعة األولى 

خطاب صاحب الجاللة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة الثانية من الوالية التشريعية السابعة للبرلمان، يوم  - 781

 .9،ص3003-3002سنة  2، منشور بمجلة مجلس النواب عدد 3002أكتوبر  50الجمعة 

 .30سورة الروم، اآلية  - 782

 من مدونةاالس 32المادة  - 783

 من مدونة األسرة : 39جاء في المادة  - 784
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قبض  :"إذا اختلف الزوجان يفاره أنه أما يف حالة كون الصداق مؤجل فإن املرشع أعطى مركزا متميزا للزوجة باعتب 

من ق ل ع  411يف الفقرة الثانية(، وهو ما يتوافق وما جاء يف الفصل  77)املادة  الصداق املؤجل فعىل الزوج إثبات أدائه"

 "إذا أثبت املدعي وجود االلتزام، كان عىل من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه".الذي جاء فيه : 

ومن أجل حامية الزوجة من تعسف الزوج، وضع املرشع قاعدة عامة يف مطلع أول مادة خاصة بالتعدد، وهي منع    

(، كام استلزم يف غري ذلك ثبوت 41التعدد إذا خيف عن عدم العدل، وإذا ُوجد رشط من الزوجة بعدم التزوج عليها، )املادة 

 إلعالة األرستني.املربر املوضوعي االستثنايئ، واملوارد الكافية 

 42و42و 44و  47كام وضع مجموعة من اإلجراءات املسطرية تحول دون تعسف الزوج، من خالل ما جاء يف املواد    

وبوأ الزوجة مركزا متميزا، كان معه من العدل عند طلبها التطليق أن يرتتب حق الطرف اآلخر األتوماتييك يف   من املدونة.

 .785الحصول عىل التعويض

شك أيضا أنه لجعل الزوجة يف حرز من التعسف، البد من تيسري سبل التقايض، ويف ذلك تندرج املقتضيات وال  

:"عند إرصار أحد الزوجني عىل اإلخالل بالواجبات املشار إليها يف من املدونة التي جاء فيها أنه  28الواردة يف نص املادة 

واد من ما هو ملزم به أو اللجوء إىل مسطرة الشقاق املنصوص عليها يف املاملادة السابعة ميكن للطرف اآلخر املطالبة بتنفيذ 

 ، 786وهي تتعلق بحالة اإلخالل بالحقوق والواجبات املتبادلة بني الزوجني بعده". 83إىل  84

، فإن 787وتجدر اإلشارة إىل أنه رغم أن األصل يف توقيع الطالق هو بيد الزوج باعتباره صاحب العصمة الزوجية 

ن هناك "، حتى ال تحس الزوجة أ ال رضر وال رضارتجابة لطلبه يكون عىل وزان القاعدة الفقهية التي تقيض بأنه "االس

إجحافا يف حقها، وأن مصريها لعبة يف يد الرجل، وإمنا كل خروج عن الحدود الرشعية الستعامل الحق يكون تحت طائلة 

 ي جعلت من بني عنارص تقدير املتعة "مدى تعسف الزوج يف توقيعه".من املدونة الت 94التعسف، كام هو مفهوم من املادة 

، ولتوفري 788كام أنه قبل اإلذن بالطالق فالبد من إجراء محاولة اإلصالح بني الزوجني، ألن ذلك من النظام العام 

 دونة(.من امل 90حق الدفاع للزوجة فقد ألزم املرشع بالتوصل الشخيص باالستدعاء، كام جاء بعبارة )املادة 

                                                           

"الصداق ما تقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرعية في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين وأساسه 

 ية وليس قيمته المادية".الشرعي هو قيمته المعنوية والرمز

 .23محمد الكشبور، يونس الزهري، حسن فتوخ، م س، ص  - 785

 من المدونة أن : 25جاء في المادة  - 786

 "الحقوق والواجبات  المتبادلة بين الزوجين :

 نسل.والخر بلزوم العفة وصيانة العرض وإخالصه لآلد، وإحصان كل منهما زوجية وعدل وتسوية عند التعدالمساكنة  الشرعية بما تستوجبه من معاشرة  -5

 المعاشرة بالمعروف، وتبادل االحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة األسرة. -3

 تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت واألطفال. -2

 لنسل.التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون األسرة واألطفال وتنظيم ا -3

 حسن معاملة كل منهما ألبوي األخر ومحارمه واحترامهم وزيارتهم واستزارتهم بالمعروف. -2

 حق التوارث بينهما". -9

 .29، ص3002عبد الفتاح تقية، محاضرات في مادة األحوال الشخصية، الطبعة األولى مطبعة تهالة، الجزائر،  - 787

 .20س، ص، م 3محمد الكشبور، شرح مدونة األسرة، ج  - 788
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وقد وضعت املدونة، وانسجاما مع املقاصد الرشعية للزواج، مجموعة من الضوابط الرشعية للطالق، حتى يكون فعال 

  من املدونة . 31استثناء، ويف حدود األخذ بقاعدة أخف الرضرين، كام نصت عليه املادة 

، وعىل 789اإلرادة صيل، وذلك للتحقق من سالمةويعد قانون األرسة املغريب من القوانني التي تناولت تلك الضوابط بتف

عىل أنه : "ال يقبل طلب اإلذن بطالق  -من املدونة امللغاة 48و  49الفصل  –من مدونة األرسة  81سبيل املثال تنص املادة

 السكران الطافح وكذا الغضبان إذا كان مطبقا". 

قع به " الحلف باليمني أو الحرام ال يــــــــــرع أن ويك ال يقع العبث بالرابطة الزوجية والتعسف فيها اعترب املشـ

"الطالق املعلق ( و88)املادة  " الطالق املقرتن بعدد لفظا أو إشارة أو كتابة ال يقع إال واحدا "( كام أن 80)املادة الطالق"

 (.87)املادة عىل فعل يشء أو تركه ال يقع"

ض املوت، ألن الزوج قد يكون يسء النية بحيث مل يقصد من كام أن املرشع املغريب مل يرش إىل الطالق يف مر  

ترصفه سوى منع املرأة من املرياث، ويجب معاملته بنقيض قصده إال أن ذلك مام ميكن الرجوع فيه إىل املذهب املاليك 

 .790من املدونة 411حسب ما تقيض به املادة 

، التي هي حق للزوج يف الطالق الرجعي يف حدود ومن بني أهم املستجدات الحامئية للزوجة، إمكانية رفض الرجعة

 ، لقوله تعاىل :791حسن النية

وبعولتهن ، وقوله تعاىل :﴿792﴾وال متسكوهن رضارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه وال تتخذوا آيات الله هزؤا﴿

 .793﴾أحق بردهن يف ذلك إن أرادوا إصالحا

، وهو ما 794جع زوجته بقصد اإلرضار بها زوج يسء النية وأثم بذلكوال خالف بني الفقهاء يف أن الزوج الذي يرا   

 من املدونة عىل أنه :  084افرتضه املرشع يف الزوج، رفعا للحيف املتوقع، لذلك نصت املادة 

"يجب عىل القايض قبل الخطاب عىل وثيقة الرجعة، استدعاء الزوجة إلخبارها بذلك، فإذا امتنعت ورفضت الرجوع، 

إال أن املرشع من خالل هذا املقتىض استحرض معاملة الزوج املستهرت بالحياة جوء إىل مسطرة الشقاق..." ميكنها الل

الزوجية بنقيض قصده دون استحضار تعسف الزوجة يف استعامل حقها يف الرفض، وهو أصل جعل الرجعة حقا للزوج كام 

  الة هو القضاء، فكيف يتصدى للنزاعات املطروحة أمامه؟.يف اآليات أعاله، وعىل كل حال فإن املعول عليه يف إحقاق العد

                                                           

 .93بدرية العوض، م س، ص  - 789

 في هذا الصدد جاء في قرار للمجلس األعلى :  - 790

ل ق" حيث إن طالبة النقض أثبتت بعدة شهادات طبية مرض زوجها السابق... بداء السرطان وحيث إن المدة الفاصلة بين تاريخ الطالق والوفاة أ

مخوف مات منه المطلق تعتبر في حكم الزوجة من حيث الميراث..." منشور بمجلة المحاكم من ثالثة أشهر... وحيث إن المطلقة طالقا في مرض 

 5992ماي  2وما بعدها، قرار صادر بتاريخ  92ص  25المغربية، العدد 

 .922عبد الحليم عبد اللطيف القوتي، م س، ص - 791

 .339سورة البقرة، اآلية - 792

 .339سورة البقرة، اآلية   - 793

 .502، ص5922، مؤسسة الرسالة بيروت 3يني، نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه اإلسالمي، طفتحي الدر - 794
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 إذن القايض األرسي ودوره يف مواجهة سوء النية يف مجال انحالل الرابطة الزوجيةاملطلب األول : 

 إذن القايض يف الطالق والتطليق الفقرة األوىل:

تاب باملقابل مل يرد نص رصيح يف الكإن الطالق كام سبق القول، من حق الزوج بالكتاب والسنة واإلجامع. ولكن  

أو يف السنة بعدم جواز القضاء للحكم بالطالق، وأن حق الزوج هذا ال يعترب حقاً مطلقاً وإمنا يجب عليه استعامله يف حدود 

 لالرشع، بحث إذا خالف أحكام الرشيعة اإلسالمية يعترب ال غياً ويعد طالقاً بدعياً. بل هناك من الفقهاء من نادى بجع

الطالق كله بيد القايض، ومن ثم يتعني رفع دعوى أمام املحكمة التي يكون لها سلطة تقديرية يف االقتناع أو عدمه مبوجب 

األسباب الداعية إىل الطالق، وبذلك نسوي بني الرجل واملرأة يف الطالق، ونضمن استقرار األرسة وعدم إساءة الرجل  

كام أن الوازع الديني ضعيف لدى الناس األمر  795إرادتني ال تبطله اإلرادة املنفردةاستعامل هذا الحق، فالعقد الذي تربمه 

الذي جعل األزواج يقدمون عىل الطالق بدون داع وال مراعاة لحدود الله تعاىل  وأن أغلب حاالت الطالق كانت نزوات 

، كام أن أغلب القوانني املقارنة  ان األرسةطائشة وثورة عصبية عابرة دون تفكري يف عواقب األمور ونتائجها الخطرية عىل كي

، غري أن هذا االتجاه مل يسلم من االنتقاد بدعوى أن النصوص الرشعية الثابتة والتي سبقت  جعلت الطالق بيد القضاء

، ومن ثم ال يجوز للقايض التدخل إال إذا تدخل من أجل رفع الظلم الذي لحق  اإلشارة إليها تعطي للزوج حق الطالق

، كام أن إرغام الزوج باإلبقاء عىل زوجة ال  زوجة ويكون ذلك أمراً مشاعاً ومدوناً يف محارض الجلسات يطلع عليها الجميعال

فبعد رفض طلب الزوج بالطالق فإن القايض  . التساكن يريدها رشيكة لحياته يف ضيق وحرج شديد بعد انقطاع حبل املودة و

"وكأن القانون بذلك يفرض عىل األفراد التورط يف أوضاع اجتامعية . 796مقاً واتساعاً ال يحل املشكلة بل يزيدها تعقداً وع

  .797شاذة مذمومة "

بأن وضع الطالق بيد الرجل مساوئه أكرث من إسناده  798وباملقارنة لالجتهادات السابقة هناك من يرى يف الفقه املغريب   

لني هناك تالعباً بالعالقات الزوجية فبمجرد النطق به أمام العد  إىل القايض، ألن الواقع يؤكد تعسف الرجل يف توقعه، وأن

تنهدم األرسة، واملرأة ال تحصل عىل حقوقها يف الغالب، وإذا حصلت عىل جزء منها بعد عناء وإجراءات مسطرية طويلة... 

ل الشخصية يا لروح مدونة األحواويف هذا الصدد يقول األستاذ عبد القادر قرموش: " وقد جاء التعديل األخري ملدونة األرسة وف

م مع بعض التغريات الجديدة خاصة عىل مستوى الجهة املختصة وكذا عىل مستوى اإلجراءات املسطرية، وكلها 0887لسنة 

ا كرسته إن من بني م   تهدف إىل حامية األرسة وتاليف تعسف املقدم عىل الطالق أو غريه يف استعامل حقه املرشوع.

ديدة للحفاظ عىل وحدة األرسة ترسيخ دور القايض يف عملية الغرفة بجميع أنواعها ووحد للنظام القانوين مدونة األرسة الج

عىل أن الطالق ال يقع تحت مراقبة القضاء سواء أكان هذا الطالق صادر  39، وهكذا نصت وبصيغة آمرة صلب املادة  السابق

، أو عىل 801أو صادر عن ترايض الزوجني معا باالتفاق عليه ،800أو عن الزوجة إذا ملكها الزوج حق إيقاعه 799عن الزوج

                                                           

 232محمد علي محجوب " األسرة وأحكامها في الشريعة اإلسالمية" مطبعة دار الحرية بالقاهرة ص     795

 .30ص : 5م ج 3053 5ت القضائية ط إدريس الفاخوري انحالل الرابطة الزوجية في مدونة األسرة مع أحداث االجتهادا  796

 .303م ص :5922صالح الدين زاكي: أحكام األسرة في الفقه اإلسالمي والتشريع المغربي . مطبعة النجاح الدار البيضاء ط   797

 .393 م ص:5993/ 2.  الزواج والطالق . مطبعة المعارف الجديدة ط 5أحمد الخمليشي " التعليق على قانون األحوال الشخصية ج   798

 من مدونة األسرة 29و 22المادة   799 

 من مدونة األسرة. 29المادة    800

 من مدونة األسرة. 553المادة   801
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، كام نصت أيضاً عىل أن التطليق ال يقع إال لدى املحكمة سواء أكان هذا التطليق بطلب أحد الزوجني بسبب 802الخلع

 .804من مدونة األرسة 89أو كان بناء عىل األسباب األخرى التي حددتها املادة  803الشقاق

لطالق للقايض ومامرسته التطليق من طرفه كان ألهداف تصب كلها يف اتجاه حامية األرسة إن إسناد مراقبة ا   

وضامن استقرارها دون تفككها. أو عىل األقل ضامن حقوق األطراف الضعيفة فيها وعىل الخصوص األبناء، ومن أهم هذه 

 األهداف وكام يتضح من النصوص القانونية املنظمة نجد ما ييل:

وج يف استعامل حقه يف طالق وذلك حمـــــاية للزوجـــة إذ أصبح من الرضوري استدعاؤها تجنب تعسف الز  -

للحضور يف جلسات اإلذن بالطالق وإذا توصلت الزوجة شخصياً باالستدعاء ومل تحرض ومل تقدم مالحظات مكتوبة 

وان الزوجة ، وإذا تبني أن عنأحظرتها املحكمة عن طريق النيابة العامة بأنها إذا مل تحرض فسيتم البث يف امللف

 ، وهكذا بات الطالق الغيايب غري ممكن. 805مجهول استعانت املحكمة بالنيابة العامة للوصول إىل الحقيقة

خلق نوع من التوازن يف الحقوق والواجبات املخولة للزوج أو الزوجة عند إنهاء العالقة الزوجية، ففي النظام القانوين   -

راد الطالق حصل عليه يف وقت وجيز وأحياناً بدون حضور الزوجة أو إعالمها، لكن الزوجة السابق كان الزوج إذا أ

. لقد أصبح الطالق يف ظل       مدونة األرسة حق مشرتك 806أرادت الطالق فاألمر يتطلب سنوات من التقايض

 للزوج والزوجة ميارس وفق مسطرة ورشوط محددة تحت مراقبة القضاء. 

ملطلق تنعكس عليه أثار تربوية واجتامعية وخيمة، األمر الذي يجعله يرتيث ويستبعد أبغض صحيح أن الرجل ا   

الحلول، إال إذا وصل إىل حالة استحالة العرشة ونفور الصحبة، فحينها تنقلب املودة والرحمة إىل الترسيح باإلحسان يف 

ثارها التي يجب عىل القضاء محاولة التقليص من آ الحاالت املعتادة، أو الترصيح بالنكاية والكيد يف حاالت شاذة، وهي 

 عىل الزوجة؛ من خالل سلطته يف استخالص الوقائع وإثباتها ثم سلطته التقديرية الواسعة يف مرحلة تطبيق اآلثار القانونية.

 ففي حالة عدم تنفيذ اإلذن باإلشهاد عىل الطالق، تنكيال بالزوجة، فهل من حقها طلب تنفيذه؟.  

، إال أنه ميكن لها إثارة هذه الصعوبة عند قايض التوثيق، الذي يجب عليه 807رشع املغريب مل يعالج هذه الحالةإن امل  

استدعاء الطرف املمتنع، وإذا مل يستجب، لذلك دون عذر مقبول، رخص لطالبة التنفيذ بتحرير وتوثيق الطالق، يف غياب 

 .808الطرف املمتنع

إلجبار يف الرجعة، قد يتبني للقضاء أن مامرسة حق الرجعة كان من أجل اإلرضار ويعد أن تجاوز املرشع سلبيات ا   

بالزوجة، والقرينة يف ذلك: عدم رغبة الزوج يف زوجته، وتطليقها مثال بعد اإلرجاع مبارشة، وأقل ما ميكن به تدارك تلك 

                                                           

  من مدونة األسرة.   552المادة  802

 من مدونة األسرة. 92و 93المادة   803

 .95م ص: 3052 عبد القادر قرموش : الدور القضائي الجديد في قانون األسرة المغربية . دار نشر المعرفة ط  804

 من مدونة األسرة. 25المادة   805

 .93زهور الحر: سلسلة الندوات واأليام الدراسية نقال عن عبد القادر قرموش: الدور القضائي الجديد في قانون األسرة المغربية ص:  806

 .300، م س، ص 3002فبراير  52و  52أشغال الندوة الوطنية المنعقدة بوجدة يومي  - 807

 .525-520وثاب، مدى تكريس مبدأ المرونة في إجراءات الطالق، م س، ص الرافة  - 808
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يف ذلك،  اءة رحمها وبناء عىل خربة طبيةاألرضار هي مراعاة ذلك يف تقدير املستحقات، ووضع حد لعدتها بعد الترصيح برب 

لتفادي تفويت أي فرصة عىل الزوجة، وهو ما يستفاد مام رواه ابن جرير قال: قلت لعطا : الرجل يطلق املرأة فتعتد بعض 

 .809عدتها ثم يراجعها يف عدتها وطلقها ومل ميسها من أي يوم تعتد؟ قال : تعتد باقي عدتها

 مسطرة الطالق باالتفاق الهدف منه التملص من االلتزامات واملستحقات املالية املرتتبة وحتى ال يكون اللجوء إىل    

عىل الطالق الرجعي، وكذا نية اإلرضار مبصالح الطرف اآلخر، فسلطة املحكمة يف إشعار الطرف املترضر بالحقوق التي قد 

لقايض ال آخر، وإن كان يف ذلك مس بحياد ايستفيد منها يف حالة تكثيف الطلب والصك االتفاقي املرفق به عىل منو 

كمبدأ عام، لكنه يدخل يف إطار الحياد اإليجايب خاصة إذا كان االتفاق املربم بني الطرفني خاليا من الرشوط املتعلقة 

 ن. وإذا مل تفضل الزوجة املطاردة تنازلها عن املستحقات، فقد تخرج م810مبستحقات الزوجة بشكل رصيح مبثابة تنازل عنها

بيت الزوجية غاضبة إىل منزل والدها مثال، فريفع بذلك الزوج دعوى النشوز لوقف النفقة أوال، ثم االستفادة من العطف 

القضايئ، إال أن املحكمة من حكمتها ورغبتها يف الوصول إىل الحقيقة أن تجري بحثا اجتامعيا إلثبات النية وكشف 

ز، بل ويعد ذلك من موجبات التطليق للرضر، وهنا تضمن الزوجة كامل املقاصد، وهو ما يؤدي إىل إفشال دعوى النشو 

أما إذا كانت الزوجة عارفة بخطة الزوج فإنها تبادر بطلب التطليق بعد مدة تكون فيها قد   .811حقوقها باإلضافة إىل التعويض

 وهو ما قىض به املجلس األعىل راكمت النفقة عليه، فإذا أراد الزوج أن يتدارك بدعوى الرجوع انعدم أساسها القانوين،

 .812"طلب الرجوع يصبح عديم األساس بعد استجابة املحكمة لطلب املدعية التطليق" باعتبار أن 

وقد تثبت املحكمة سوء نية الزوج من خالل ،مثال، ما جاء يف وقائع حكم ملحكمة مراكش أن الزوج طلب الرجوع     

ى كم بالنفاذ املعجل وتحميلها مصاريف الدعوى...ولو كانت نيته حسنة الكتفلبيت الزوجية مع إيقاف النفقة، وشمول الح

بطلب الرجوع، وقد جاء يف املقال املعارض أن تقديم الزوج لطلب الرجوع مجرد حيلة للضغط عليها للتنازل عن النفقة، وثبت 

ء حضور جلسة ليل أنه مل يكلف نفسه عناللمحكمة أن "الزوج يتعامل بنوع من االستهتار واالستخفاف مع العالقة الزوجية بد 

وقد تقابل الزوجة دعوى الرجوع بطلب التطليق، وهي الحالة التي استنبطت املحكمة تعسف الزوجة يف استعامل  .813الصلح"

، وقد يكون هذا التوجه القضايئ مشجعا عىل اختيار الزوج ملسطرة الرجوع لبيت 814حق التطليق، يف حكم البتدائية مراكش

ة بعد أن يكون هو السبب يف النشوز، وعىل كل حال فإن النشوز أمر "طارئ الشك أن له موجبا فينظر يف عالجه، الزوجي

 .815وال ينبغي أن تحدث له مضاعفات"

                                                           

 .9/202، ج5925، المجلس العلمي، بيروت، 5عبد الرزاق، أبو بكر بن همام الصنعاني، المصنف، ط - 809

 .593الرافة وثاب، دور القضاء في تفعيل إجراءات الطالق باالتفاق والطالق الخلعي، م س، ص  - 810

 .39سن، م س، ص علي عوض ح - 811

 .593، ص 53منشور بمجلة القصر، ع  233/3/3002في الملف الشرعي عدد  02/53/3002بتاريخ  222قرار المجلس األعلى، عدد  - 812

 غير منشور. 52/5/02بتاريخ  03-2-5290، ملف شرعي عدد 599حكم ابتدائية مراكش، عدد  - 813

 ، غير منشور.3002/ 03/  52خ ، بتاري5922/2/03، ملف شرعي عدد 390حكم عدد  - 814

، 5.مكتبة الرشاد، ط520، ص 5992، 5عالل الفاسي ، األحوال الشخصية قواعد ونصوص وشروح، الدار البيضاء ، مكتبة الرشاد، ط - 815

 .520،ص5992
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أما بالنسبة ملسطرة الشقاق، التي كرث اإلقبال عليها، فإن دور القضاء فيها جوهري لتثبيت مبدأ حسن النية فيها،    

، ميكن أن يجعل منها مسطرة حامية للحقوق من بدايتها 816ن سلطة تقديرية يف هذا النوع من الدعاوىفالقضاء مبا له م

إىل نهايتها، ولعل األمر الذي يجب التأكيد عليه هنا هو : أن طلب التطليق للشقاق املقدم من الزوج يتعني فيه إيداع 

، ألنه ميلك أصال الحق 817ي ومعاملة له بنقيض القصداملستحقات قبل إصدار الحكم، وذلك قياسا عىل طلب الطالق الرجع

يف اللجوء للطالق الرجعي، ويف حالة تساهل املحكمة يف ذلك سيفضل أغلب األزواج اللجوء ملسطرة الشقاق لتفادي األداء 

واإليداع بصندوق املحكمة، وهو ما سيطرح مشاكل التنفيذ، وقد يؤدي إىل إصدار حقوق الزوجة وصعوبة توصلها 

 ثانيا : قضاء األرسة ودوره يف مواجهة سوء النية من جهة الزوجةملستحقات.با

أمام القصور اإلجرايئ املنظم للطالق والتطليق عمل املرشع املغريب عىل إجراء تعديالت مهمة عىل مسطريت الطالق    

طليق مع إجراء دة املرأة يف طلب التوالتطليق، لحامية الزوجة باعتبارها طرفا ضعيفا يف أغلب األحوال، وتم التوسيع يف إرا

 819. ويف سلوك الزوجة ملسطرة التطليق وأيا كان سببه، تتاح للقضاء سلطة تقديرية واسعة818أسباب جديدة للتطليق ميرسة

خاصة يف مجال إثبات الرضر بجميع أنواعه، وهو  ما يتطلب من القضاء خربة واسعة بالبيئة التي يعيش فيها الزوجان، 

، ومعنى هذا، أن أمناط الرضر وأنواعه وصوره وأشكاله كلها أمور 820النفسية والدينية واالجتامعية ملختلف الطبقاتوباملسائل 

نسبية، وهو ما يستلزم من املحكمة الدقة والتحري يف الرضر الذي يجعل الزوجة غري قادرة عىل االستمرار يف العالقة 

د والبحث، وتفعيل مقاصد املرشع يف كل من املقتضيات املوضوعية الزوجية.  وعموما، فإنه يتعني عىل القضاء التشد

 واملسطرية، وأداء دوره التصالحي واإليجايب يف عدم مسايرة الطرفني يف ادعائهام.

 خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامتة:

ألرسة ميلك بني لنا أن قايض امن خالل دراستنا ملوضوع السلطة التقديرية للقايض يف دعاوى الزواج وانحالله ت    

سلطة تقديرية واسعة، للقيام بدوره كمصلح اجتامعي للحد من املنازعات األرسية، رغم أن هذه املهمة شاقة، فاملنازعات 

املتعلقة بالزواج وانحالله عىل جانب كبري من التعقيد يغلب عليها طابع الخصوصية والتكتم. وكام أنها تتميز باختالف طبائع 

دها بحكم اختالف املحيط  األرسي والبنية االجتامعية التي ترىب وترعرع فيها  أطرافها، وهو ما يجعل الحياة األرسية أفرا

أرضاً خصبة لحصول الخالفات التي قد ترتفع حدتها _ إذا مل يتم تسويتها ودياً_ لتتحول إىل خصومات فنزاعات والتي قد 

 تعصف باألرسة كلها.

 

  

                                                           

 . 505رشيد حماد، سلطة القاضي التقديرية في تطبيق مقتضيات مدونة األسرة، م س، ص  - 816

 .593، م س، ص عبد السالم زوير - 817

 .392، وص332عبد الخالف أحمدون ، م س، ص  - 818

 .92رشيد حماد، م س، ص  - 819

 .222عبد الخالق أحمدون، م س، ص  - 820
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 لفوائد البنكيةالسند القانوني ل

 السند القانوني للفوائد البنكية
    

 باحثة يف سلك الدكتوراة

 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتمــاعية

 وجدة-جامعة محمد األول 

 

 مقدمة

. إال أن هذه املسألة عند يبأصبح التعامل البنيك بالفوائد مامرسة طبيعية يف االقتصاد الوطني بني أفراد املجتمع املغر 

تطرح مجموعة من اإلشكاالت تتعلق باألساس القانوين للتعامل بالفائدة يف املجال البنيك، 821 الرجوع للقوانني املنظمة لها

من )ق.ل.ع( والنصوص التي تليه؟ أم يتجسد هذا األساس يف الواقع املفروض  930فهل يتجسد هذا األساس يف الفصل 

 وك التجارية التي تشكل الفائدة بالنسبة إليها أهم املرتكزات التي يقوم عليها نشاطها؟بحكم طبيعة البن

فاألساس القانوين لتقايض الفوائد يف القانون املغريب، عرف جدال فقهيا واسعا، وهو ما انعكس عىل مستوى العمل 

 القضايئ.

 امات والعقودالفقرة األوىل: األساس القانوين للفائدة البنكية يف قانون االلتز 

نظم املرشع املغريب موضوع الفوائد البنكية يف الباب الثالث من القسم الخامس من قانون االلتزامات والعقود من 

 تحت عنوان "القرض بفائدة"، وجاءت هذه الفصول كسند قانوين منظم لها.  939إىل  931الفصل 

اشرتاط الفائدة بني املسلمني باطل ومبطل للعقد  من )ق.ل.ع( عىل أن:" 931حيث نص املرشع املغريب يف الفصل  

الذي يتضمنه سواء جاء رصيحا، أو اتخذ شكل هدية أو أي نفع آخر للمقرض أو ألي شخص غريه يتخذه وسيطا له" ويف 

إىل اعتبار رشط الفائدة يف عقد القرض باطال ومبطال للعقد الذي  822هذا الصدد ذهبت ابتدائية البيضاء يف أحد أحكامها

 يتضمنه.

" حيث يعيب الطاعن القرار بخرق مقتضيات الفصل الذي جاء فيه: 823وهو ما أكدته محكمة النقض يف أحد قراراتها

من ق ل ع بدعوى أن مقتضيات الفصل املذكور تقيض ببطالن عقود القروض التي تشرتط الفائدة بني املسلمني ويتضح  931

.... بصفتهام مشاركني يف منح القرض والطاعن بصفته مقرتض بفائدة من عقد القرض أنه أبرم بني مسلمني هام .... و

                                                           

 عبد العالي العضراوي، من أجل المساهمة في توحيد اجتهاد المحاكم التجارية في موضوع الفوائد البنكية والقانونية والتعويضات وما يدخل -821

 .95ص -دراسة ميدانية-في حكمها 

 .93و 95، ص 22، منشور بمجلة المحاكم المغربية عــدد 22|5322، ملف تجاري عدد 5922/39/53، 3330حكم عدد  -822

 أشير هنا إلى أنني لن أدخل في النقاش الفقهي حول ربوية الفوائد لكون موضوعي يتعلق بالنظام القانوني فقط.  

 ، ) غير منشور(.923/2/5/3005، ملف تجاري عدد 55/23002مؤرخ في / ،1209قرار عدد  -823
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و يعترب عقد القرض والحالة هذه باطال عمال بأحكام الفصل املذكور، وأن القرار املطعون فيه مل يرش  %07اتفاقية قدرها 

جعله معرضا وى األمر الذي يإطالقا  لهذا الدفع ومل يعلل رفضه إياه بالرغم من تعلقه بنص جوهري له تأثري يف صحة الدع

آخر له :" إن كل رشط جائز بني املسلمني إال رشط أحل حراما وحرم حالال وما دام عقد القرض  824للنقض". كام ورد يف قرار

و  934املحتج به واقعا بني طرفني مسلمني ويف بلد مسلم فإن الفوائد حرام بني املسلمني  وذلك ما ينص عليه الفصالن  

 931"وحيث أنه مبقتىض الفصل  آخر: 825" . وجاء كذلك يف قرارع ، وأن اشرتاط الفائدة باطل ومبطل للعقدمن ق ل  931

من قانون االلتزامات والعقود فإن الفائدة االتفاقية بني املسلمني ولو اتخذت شكل هدية أو أي نفع للمقرض باطلة ومبطلة 

 للعقد املتضمن لها".

:" ويف الحاالت األخرى ال تستحق الفوائد إال إذا كانت قد اشرتطت  أنهينص عىل 930يف حني نجد أن الفصل 

 كتابة.

صادر عنها:"  827. وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض يف قرار826ويفرتض هذا االشرتاط إذا كان أحد الطرفني تاجرا"

فني تاجرا وذلك ا كان أحد الطر وحيث إن الفوائد البنكية عن املبالغ التي تتضمنها الحسابات الجارية يفرتض اشرتاطها إذ

البتدائية البيضاء:" وحيث إن مطالبة  828من قانون االلتزامات والعقود" كام جاء يف حكم 938و  930طبقا ملقتضيات الفصلني 

املدعية بالحكم عىل املدعى عليه عىل وجه التضامن باألداء مرتكز والحالة هذه عىل أساس قانوين. وحيث إن الفوائد 

 يفرتض اشرتاطها متى كان أحد طريف املعاملة تاجرا".  القانونية

وإذا كان اشرتاط الفوائد يف املعامالت التجارية مفرتض بقوة القانون، فإن األمر ليس كذلك بالنسبة للمعامالت املدنية 

ذه ط الفوائد وه:" ولكن ومن جهة أوىل فاإلعرتاف بالدين ال يتضمن اشرتا829وهذا ما أكدته محكمة النقض يف أحد قراراتها

 ق.ل.ع مادامت العالقة بني الطرفني مدنية". 930الفوائد ال ميكن أن تكون مفرتضة عمال بالفصل 

من ق.ل.ع، فام املقصود بعبارة "املسلمني"  930و  931ومام سبق ذكره أعاله تطرح العديد من التساؤالت حول الفصلني 

كن حل اإلشكال بني النص يف الفصل عىل "املسلمني" والشخص املشار إليه أعاله؟ كيف مي 931الواردة يف الفصل 

؟ هل يقصد  930املعنوي؟ كام يثار التساؤل يف هذا الصدد حول املقصود بعبارة " ويف الحاالت األخرى" الواردة يف الفصل 

ها املعامالت م يقصد ببها أن الفوائد تكون جائزة ومعمول بها عندما يتعلق األمر مبعامالت بني األجانب غري املسلمني؟ أ 

                                                           

 ، )غير منشور(.923/2/5/3002، ملف تجاري عدد 33/2/2006، مؤرخ في 234قرار عدد  -824

 .322، ص 29، منشور بمجلة قضاء المجلس األعلى عدد 5933|29، ملف تجاري عدد 33/53/5999، مؤرخ في 5222عدد  -825

الفائض ال يكون الزما من مجلة االلتزامات والعقود التونسية الذي جاء فيه:"  5099المغربي، الفصل من ق.ل.ع  225ويقابل الفصل  -826

 بالنسبة للعقود الواقعة بين غير التجار إال إذا اشترط كتابة. 

 األمر على اشتراطه إذا كان المتعاقدون من التجار".ل ويحم

ى المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها، فإذا لم يكن إذ جاء فيها:" عل 250ويقابله في التشريع المصري المادة 

 هناك اتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير أجر".

 .29، ص 50و 9، منشور بمجلة المعيار، العدد المزدوج 23|229، في الملف التجاري عدد 53/9/5923، بتاريخ 5532قرار رقم  -827

 ، )غير منشور(.52059/3003/2، ملف تجاري رقم 33/09/3002بتاريخ   ،2292/3002حكم رقم  -828

 .522، ص 552، منشور بمجلة المحاكم التجارية عدد 3003|3|5|5935، في الملف المدني عدد 25/2/3009، مؤرخ في 5232قرار عدد  -829
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التي تتم بني مسلم وغري مسلم؟ كام يثار التساؤل أيضا حول املقصود بعبارة "ويفرتض هذا اإلشرتاط إذا كان أحد الطرفني 

 تاجرا"؟ فهل تعني أن الفوائد ال تجوز إذا كان أحد طريف العقد غري تاجر؟

إىل القول بأن املنطق القانوين يفرض أن تكون  831ومعه بعض الباحثني 830جوابا عىل هذه التساؤالت ذهب أحد الفقه

 930من ق.ل.ع منسجمة مع بعضها البعض، ولكن هذا األمر مل يتحقق حيث جاء الفصل  931الفصول الالحقة للفصل 

وذلك ألنه أقر التعامل بالفائدة وأجازها من خالل رشط الكتابة وافرتض يف هذا االشرتاط أن يكون  931ليتعارض مع الفصل 

أحد الطرفني تاجرا، إذ يرى هذا االتجاه أن مبدأ منع املسلمني من التعامل بالفائدة يخضع الستثناء يقلص من مداها 

وما يليه، ويؤكد نفس االتجاه بأن التجار ولو كانوا مسلمني يجوز لهم بناء عىل هذا الفصل  930منصوص عليه يف الفصل 

 األخري التعامل بالفائدة.

ذلك أن هذا األخري ألزم لصحة  930ينفصل انفصاال تاما عن الفصل  931إىل أن الفصل  832األخر يف حني ذهب البعض

التعامل بالفائدة ودامئا بني غري املسلمني أن تشرتط كتابة، فإذا مل تشرتط كتابة كانت باطلة، إال إذا كان أحد الطرفني غري 

 تابة.املسلمني تاجرا حيث يفرتض اشرتاط الفائدة إذا مل تشرتط ك

 931فاألمر واضح فيام يخص رسم الحدود القانونية لنطاق تطبيق كل واحد من هذين الفصلني عىل حدة، فالفصل 

، 833وضع ليجعل اشرتاط الفائدة بني املسلمني باطال ومبطال للعقد الذي يتضمنه سواء تعلق األمر بالتجار منهم أم غري التجار

الذي جاء فيه :" اشرتاط الفائدة يف عقد القرض باطل ومبطل للعقد الذي  834تهاوهذا ما أكدته محكمة النقض يف أحد قرارا

 يتضمنه. تكون املحكمة عىل صواب ملا قضت عىل املدين بأداء أصل الدين و رفضت الفوائد املرتتبة عنه".

ي الديانات قفقد وضع ليستثني من الخضوع ألحكام سابقه األشخاص غري املسلمني برصف النظر عن با 930أما الفصل 

، باإلضافة أن الفصل املذكور أقر بدوره قاعدة واستثناء، فالقاعدة الواردة يف هذا الفصل هو أن الفائدة 835التي ينتمون إليها

                                                           

سالمي، والقانون المقارن، مطبعة النجاح الجديدة، أحمد شكري السباعي، نظرية بطالن العقود في القانون المدني المغربي، الفقه اإل -830

 .552، ص5922الدار البيضاء، طبعة

محمد لعروصي، الحق في السكن بين المعامالت البنكية الجديدة والمعامالت التقليدية، مقال منشور بمجلة األمالك، العدد الثامن، شتنبر  -831

 .552، ص3050

- Amina El Ayoubi, Le prêt à l’intérêt en droit Marocain, mémoire pour l’obtention du diplôme des études supérieures, 

droit privé, faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales, Agdal, rabat 1988, p 74. 

ل منشور بالمجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، من القانون التجاري، مقا 520والفصل  220عبد اللطيف هداية الله، مقابلة بين الفصل  -832

        . 32، ص 23العدد 

حسنة الرحموني، حماية المستهلك ضد مخاطر القروض االستهالكية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة  -

-5992القتصادية واالجتماعية، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، السنة الجامعية:التكوين والبحث في القانون المدني، كلية العلوم القانونية وا

 .22، ص 5999

امحمد لفروجي، القانون البنكي المغربي وحماية حقوق الزبناء، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية  -833

  .323و  325، ص 5992-5999ثاني، عين الشق، الدار البيضاء، السنة الجامعية:واالقتصادية واالجتماعية، جامعة الحسن ال

 وما يليها.  33، ص 22و  22، منشور بمجلة المجلس األعلى، عدد 00|3059،  في الملف المدني عدد 3/3/05، بتاريخ 5322قرار عدد  -834

 .  299، ص 3005، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثانية امحمد لفروجي، العقود البنكية بين مدونة التجارة والقانون البنكي -835
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ال تستحق يف الحاالت التي ال يتعلق فيها األمر باملسلمني إال إذا كانت قد اشرتطت كتابة، أما االستثناء فهو الذي ورد يف 

 836.ة من ذات الفصل ويتعلق باالشرتاط املفرتض للفائدة إذا كان أحد الطرفني تاجراالفقرة الثاني

من ق.ل.ع تشكل استثناء من  930أن الرأي القائل بأن الفقرة الثانية من الفصل  837ويرى األستاذ امحمد لفروجي

ريف شرتاط الكتابة إذا كان أحد طمن ذات القانون رأي مثري لالستغراب، ذلك أن الفقرة الواردة بشأن افرتاض ا 931الفصل 

وأن ما يشكل  931العقد تاجرا، ال تشكل إال استثناء من القاعدة املقررة مبوجب الفقرة السابقة لها، وال تشكل استثناء للفصل 

جدر والرأي فيام أعتقد أن االتجاه الثاين هو األ  بأكمله. 930استثناء لهذا األخري كام سبقت اإلشارة إىل ذلك هو الفصل 

وإن كان قد أجاز التعامل بالفائدة، فإنه حدد األشخاص الذين ميكنهم التعامل بالفائدة من  930بالتأييد ذلك أن الفصل 

أي يف حاالت التعامل بني غري املسلمني أو التعامل بني مسلم وغري مسلم، ألن  " ويف الحاالت األخرى"خالل عبارة  

 .931قتضـى الفصل املعامالت بني املسلمني تم تنظيمها مب

هو قهر الطرف املسلم يف هذا التعامل والذي كان ضعيفا  838ولعل الهدف املتوخى من ذلك وكام يذهب أحد الباحثني

من ق.ل.ع ألن الطرف اآلخر مسلم فإن هذا  931يف عهد الحامية، وبالتايل فعوض أن يخضع غري املسلم ألحكام الفصل 

من ق.ل.ع، باعتبار الطرف اآلخر غري مسلم تكريسا لنظام االمتيازات الذي  930األخري هو الذي يخضع ألحكام الفصل 

 كان سائدا يف عهد الحامية.

أما بخصوص السؤال املطروح حول ما إذا كانت عبارة "املسلمني" تشمل األشخاص املعنوية أجابت عىل ذلك محكمة 

عترب أطرافا غري مسلمة بحكم أن الشخص املعنوي ال حينام ذهبت إىل أن األبناك والرشكات ت 839النقض يف أحد قراراتها

إىل أن:"...املحكمة التي ردت دفع املدين املتعلق بإسقاط الفوائد لتحرميها بني املسلمني  840دين له، كام ذهبت يف قرار أخر

سسة مالية ؤ تكون قد عللت قرارها تعليال سليام لكون أحد أطراف العقد مؤسسة تجارية فضال عن أن الدائن عبارة عن م

إذ اعترب أن األبناك  841وهو نفس التوجه الذي ذهب إليه أحد الباحثني تخضع يف احتسابها للفوائد لرقابة بنك املغرب...".

ومؤسسات التمويل أشخاص معنوية ومادام اإلنتامء الديني يقترص فقط عىل األشخاص الذاتيني املكونني لها، فإنه ال 

متنع اشرتاط الفائدة بني املسلمني فإن غريهم  931عني ومادامت مقتضيات الفصل يتصور انتامء شخص معنوي لدين م

 من ق.ل.ع. 930ميكنهم ذلك بناء عىل مفهوم املخالفة للفصل املذكور وكذا برصيح عبارات الفصل 

                                                           

دة حعبد النبي اللبن، الحماية القانونية للزبون عند قفل الحساب الجاري، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، و -836

-3002انونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد األول، وجدة، السنة الجامعية: التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية العلوم الق

     .23، ص  3009

االعتماد المستندي، رسالة لنيل دبلوم الدارسات العليا المعمقة  -فتح االعتماد البسيط -القرض -نماذج: -فاتحة براني، االئتمان البنكي -انظر أيضا:

لتكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد األول، وجدة، في القانون الخاص، وحدة ا

 .22، ص 3002-3009السنة الجامعية:

 .323امحمد لفروجي، القانون البنكي المغربي وحماية حقوق الزبناء، م.س، ص  -837

 .330خالد وردي، م.س، ص  -838

 وما بعدها. 529، ص 23، منشور بمجلة قضاء المجلس األعلى عدد 22|2359، ملف مدني عدد 5999فبراير  53، بتاريخ 922قرار عدد  -839

، أشار إليه نبيل أبو مسلم، الدليل العملي في المنازعات البنكية من 5|3003|2|5552، ملف تجاري عدد 3009|2|2، بتاريخ 323قرار عدد  -840

 .552، ص 3055المغربي، دار األفاق للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، طبعة خالل رصد ألهم مواقف القضاء 

 .232م.س، ص  -القرض االستهالكي نموذجا -عمرو قريوح، الحماية القانونية للمستهلك -841
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ا قيل ه إذفكرة الشخصية املعنوية التي ارتكزت عليها محكمة النقض ذلك أن 842وخالفا للتوجه السابق انتقد أحد الفقه

أن الشخص املعنوي ال ميكن وصفه باملسلم ألنه ال يتصور فيه مامرسة الشعائر الدينية، فإن هذا التصور ال ميكن أن يتطلب 

يف الشخص املعنوي بل يتطلب يف من يكون هذا الشخص املعنوي، فالدولة حينام يقال أنها مسلمة ليس ألنها تدين 

نوي، ولكن انطالقا من أفراد الشعب الذين يكونونها ونفس اليشء ميكن أن يقال باإلسالم انطالقا من صفتها كشخص مع

يف الرشكة حيث تعترب مسلمة إذا كان الرشكاء فيها مسلمني وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض حينام أشارت أن الفصل 

 843.من )ق.ل.ع( يحرم الفوائد بني املسلمني وال يستثنى من ذلك الرشكات املعنوية 931

هذا ما يوضح نوعا ما انعدام أساس قانوين لتعامل البنوك يف املغرب بالفوائد مع املقرتضني املسلمني يف ظل الوجود و 

من )ق.ل.ع(، عىل الرغم من أن الواقع العميل وكذا النصوص القانونية تنظم الفائدة وفق صياغتني  931الترشيعي للفصل 

والرأي فيام أعتقد أن أساس تقايض  844.قتصاد الوطني وحامية العملة الوطنيةبني صيغة التحريم والرغبة يف ضامن تنمية اال 

الفوائد البنكية من الناحية العملية بني املغاربة املسلمني ومؤسسات االئتامن مبا فيها مؤسسات التمويل واألبناك يجد سنده 

 .رس عىل املستوى العميل بعديف مقتضيات قانونية خاصة، إذ أن منع اشرتاط الفائدة مل يعد سوى نصا مل يك

 الفقرة الثانية: األساس القانوين للفوائد البنكية يف القوانني الخاصة

إن الفائدة البنكية تعترب مثنا ليس كباقي األمثان، فهي ما يحصل عليه املقرض نتيجة تخليه عن مثن القرض للمقرتض 

تنظيم  وهكذا، مل يقترص املرشع املغريب عىل آلين للنقود.خالل فرتة زمنية محددة، أي أنها مثن التخيل عن االستهالك ا

 موضوع الفوائد البنكية يف القواعد العامة، بل قام بتنظيمه مبقتىض القوانني البنكية )أوال( و مدونة التجارة ) ثانيا(. 

 أوال: أساس الفوائد يف القوانني البنكية

لزبنائها  د سعر الفوائد التي تتقاضاها عن القروض والتي متنحهاإن انفراد البنوك املغربية بقواعد خاصة تتعلق بتحدي

وامللغى مبوجب القانون البنيك لسنة  845من املرسوم املليك املتعلق باملهنة البنكية والقروض 08كان يتم مبقتىض املادة 

0887.846 

                                                           

 .23عبد اللطيف هداية الله، م.س، ص  -842

 .233مد كويسي، محمد الهيني، م.س، ص ،)دون ذكر رقم الملف(، أشار إليه اح5923|55|32، مؤرخ في 3323قرار عدد  -843

ة يمحمد صداق، حماية مستهلك الخدمات البنكية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون المقاولة التجارية، كلية العلوم القانونية واالقتصاد -844

 .22، ص 3055-3050واالجتماعية، جامعة الحسن األول، سطات، السنة الجامعية:

المرسوم على أنه:" رغبة في ضمان تنمية االقتصاد والدفاع عن العملة وحماية المودعين يمكن أن يصدر وزير المالية  من 59تنص المادة   -845

 قرارات بما يلي بعد استشارة مجلس القرض والسوق المالية:

- ... 

 دتها وغير ذلك من كيفيات منحها؛تحديد شروط قصوى أو دنيا فيما يتعلق بمدة القروض أو بعض أصناف القروض وبمبلغها ومقدار فائ  -

 تحديد شروط قصوى أو دنيا لكيفيات جمع األموال المتلقاة من العموم وألداء الفوائد عنها". -

( المتعلق بالمهنة البنكية والقرض، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5992ابريل  35) 5222محرم 50، صادر بتاريخ 5092.99مرسوم ملكي رقم  -

 .239(، ص  5992أبريل  39)5222محرم  52، بتاريخ 3332

( 5992أبريل  35) 5222محرم  50بتاريخ  5092.99المرسوم الملكي رقم -على أنه:" تنسخ أحكام:  5992من ظهير  553المادة تنص  -846

( المعتبر بمثابة 5923أكتوبر  3) 5302محرم  9بتاريخ  5.23.532الظهير الشريف رقم  -المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية واالئتمان؛ 



                                                                                                                                                                                                                                                      

319 

  9292غشت  92العدد 

ضيات هذا الظهري تطبيق مقتوقد نظم هذا القانون موضوع الفوائد البنكية يف عدة فصول مستهال ذلك بتحديده لنطاق 

وما يدخل يف حكم عمليات االئتامن، كام خول لوزير املالية ودون اإلخالل بالسلطات املسندة إىل بنك املغرب صالحية 

تحديد الرشوط املتعلقة مبدة االئتامن وحكمها وأسعار الفائدة املستحقة وإجراءات منحها كام جعل هذا القانون تحديد سعر 

 847.ختصاص السلطة املكلفة باملاليةالفائدة من ا

من نفس القانون عىل أنه:" استثناء من أحكام الظهري  012ولتحديد اإلطار القانوين املطبق عىل الفوائد نصت املادة 

( املحدد مبوجبه يف القضايا املدنية والتجارية السعر القانوين للفوائد 0807أكتوبر 8)0770ذي القعدة  9الرشيف الصادر يف 

من ظهرينا  07من املادة  8و0حد األقىص للفوائد اإلتفاقية كام وقع تغيريه يجوز لوزير املالية أن يصدر تطبيقا للفقرتني وال

 الرشيف هذا قرارات يحدد فيها أسعار الفائدة املدينة والدائنة املعمول بها يف العمليات التي تقوم بها مؤسسات االئتامن".

، وقد أبقى هذا األخري عىل جميع النصوص واملراسيم 8112مبقتىض القانون  البنيك لسنة  0887هذا وقد تم إلغاء قانون 

، وقد أعاد هذا األخري 848والتي ال تخالف مقتضياتها األحكام الواردة يف القانون الجديد 0887املتخذة تطبيقا  لظهري 

ط يتمثل يف استطالع وزير املالية لرأي لجنة مع فارق بسي 07لوزير املالية يف املادة  0887التنصيص عىل ما منحه ظهري 

، وهنا ميكن القول 74.17من القانون رقم  48مؤسسات االئتامن فيام يتعلق بتحديد سعر الفائدة وهو ما يظهر لنا يف املادة 

 0882849يناير  70 تبقى سارية املفعول وأخص بالذكر قرار 0887أن قرارات وزير املالية املنظمة للفوائد والصادرة تطبيقا لظهري 

، وهذه القرارات قد تم نسخها 74.17من القانون رقم  48، عىل اعتبار أنهام ال يخالفان أحكام املادة 0883850يناير  81وقرار  

املتعلق بتنظيم الفوائد املطبقة عىل عمليات االئتامن، 851 8101مارس  03قد نسخ مبقتىض قرار  0882يناير  70حديثا، فقرار 

                                                           

يظل  5092.99قانون يتعلق ببنوك االستثمار. على أن جميع النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا للمرسوم الملكي المشار إليه أعاله رقم 

لواردة في ظهيرنا الشريف هذا العمل جاريا بها فيما يخص جميع أحكام النصوص غير المنافية لظهيرنا الشريف هذا. وتحل اإلحاالت إلى األحكام ا

 ". 5092.99محل اإلحاالت إلى األحكام الموازية لها الواردة في المرسوم الملكي المشار إليه أعاله رقم 

على ما يلي:" رغبة في ضمان تنمية االقتصاد والدفاع عن العملة وحماية المودعين والمقترضين. يمكن  5992من ظهير  52تنص المادة  -847

زير المالية فيما يخص جميع مؤسسات االئتمان أو بعض أصنافها، دون إخالل بالسلطات المسندة إلى بنك المغرب بالظهير الشريف أن يحدد و

 ... (:5929يوليوز 20)  5222من ذي الحجة   32، الصادر في 529.322رقم

 اءات منحها األخرى.الشروط المتعلقة بمدة االئتمانات وحجمها وأسعار الفائدة المستحقة عليها وإجر  -

- ..." 

من قانون مؤسسات االئتمان على أنه:" وتظل سارية المفعول جميع النصوص التنظيمية  539تنص الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة  -848

المخالفة ألحكام هذا القانون فيما يخص جميع األحكام غير  5.92.532المتخذة تطبيقا للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعاله رقم 

 إلى حين تعويضها وفقا ألحكام القانون المذكور.

باإلحاالت إلى األحكام المطابقة الواردة في  5.92.532وتعوض اإلحاالت إلى أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعاله رقم 

 هذا القانون".

المتعلق بتنظيم الفوائد  5999يناير  25الموافق ل  5359رمضان  50، الصادر بتاريخ 532-99خارجية رقم قرار وزير المالية واالستثمارات ال -849

 المستحقة لمؤسسات االئتمان.

، المتعلق بتحديد الحد 5992يناير  30الموافق ل 5359رمضان  55، الصادر بتاريخ 522-92قرار وزير المالية واالستثمارات الخارجية رقم - 850

 . 239، ص 5992ابريل  52، بتاريخ 3323لفوائد االتفاقية المستحقة لمؤسسات االئتمان، منشور بالجريدة الرسمية عدداألقصى ل

رمضان  50الصادر في   532.99على أنه:" تنسخ أحكام قرار وزير المالية واالستثمارات الخارجية رقم 3050مارس  52من قرار  2تنص المادة  -851

    تنظيم الفوائد المطبقة على عمليات االئتمان، كما وقع تغييره وتتميمه".  ( ب5999يناير  25) 5359
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تم نسخه  0883يناير  81صدرت دورية عن وايل بنك املغرب تتعلق بتطبيق القرار املذكور، كام  أن قرار  08/12/8101وبتاريخ 

  .املتعلق بتعيني الحد األقىص للفوائد االتفاقية املستحقة ملؤسسات االئتامن 8112852شتنرب  88مبقتىض قرار 

ظمة لها من ل بالفائدة يتمثل يف القوانني الخاصة املنوبناء عىل كل ما سبق ميكن القول أن األساس القانوين للتعام

خالل إعامل قاعدة أن النص الخاص أوىل بالتطبيق من النص العام، ما دام أن القانون البنيك ينظم نشاطا خاصا تتواله 

مامرسة نشاطها  مؤسسات االئتامن باعتبارها طرفا احرتافيا يف مجالها املهني، وأنها تتعامل مبا انتهت إليه من تقنيات يف

وما استقرت عليه من عادات غري مكتوبة تعتمد عليها يف مامرستها العملية، يف حني يبقى ظهري االلتزامات والعقود باعتباره 

 853.الرشيعة العامة يلجأ إليها يف حالة عدم وجود نص خاص لتنظيم مسألة معينة

نوك املغربية تستمد جواز تعاملها بالفوائد مع زبنائها من إىل أن القول بأن الب 854وخالفا لهذا التوجه يذهب أحد الفقه

القوانني الخاصة بتنظيم املهنة البنكية ال ميكن أن يصح تصوره، ذلك أن هذه القوانني ال تتعلق يف باب تعرضها للفائدة 

ا والجهات الرسمية التي يدهالبنكية، بتحريم أو إباحة اشتغال البنوك بها، وإمنا تتعلق فقط بأسعار هذه الفائدة وكيفيات تحد

من ق.ل.ع والنصوص القانونية الصادرة لتطبيقه، مع  932لها الصالحية يف هذا الشأن وذلك استثناء من أحكام الفصل 

من نفس القانون الذي يجيز لغري  930قد ورد يف سياق تحديد كيفيات تطبيق مقتضيات الفصل  932العلم أن الفصل 

السابق له املحرم الشرتاط الفائدة فيام بني  931فيام بينهم والذي ال عالقة له مبا يجيزه بالفصلاملسلمني اشرتاط الفائدة 

 املسلمني كام سبق توضيح ذلك.

املتعلق مبؤسسات االئتامن والهيآت املعتربة يف حكمها، فإنه مل يتطرق ألي  74.17فعىل الرغم من حداثة القانون رقم 

 855.ناك بفائدة حيث انطلق من منطق التسليم الفعيل مبرشوعيتهامقتىض قانوين يؤسس لتعامل األب

 

                                                           

، المتعلق بتنظيم الفوائد المطبقة 3050مارس  52|5352ربيع األول  20، الصادر بتاريخ 932-50قرار وزير المالية واالستثمارات الخارجية رقم  -

 .3295، ص 3050ابريل  33، بتاريخ 2223عدد على عمليات االئتمان، منشور بالجريدة الرسمية 

الصادر  522.92على أنه:" تنسخ أحكام قرار وزير المالية واالستثمارات الخارجية رقم  3009تنص المادة السادسة من قرار وزير المالية لسنة  -852

ت االئتمان، كما وقع تغييره بالقرار رقم ( بتعيين الحد األقصى للفوائد االتفاقية المستحقة لمؤسسا5992يناير  30)5352رمضان  55في 

 (".5999يوليو  33)5330ربيع االخر 2بتاريخ  5533.99

( المتعلق بتحديد الحد األقصى للفوائد اإلتفاقية 3009سبتمبر 39)5332رمضان   9، صادر في 3320-90قرار وزير المالية والخوصصة رقم   -

 .2292(، ص 3009نونبر 3)5332شوال  50، بتاريخ 2320لرسمية عدد المستحقة لمؤسسات االئتمان، منشور بالجريدة ا

ن يهشام البالوي، الفوائد البنكية في القانون المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص وحدة البحث والتكو -853

، 3002-3003ماعية، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، السنة الجامعية:قانون األعمال والمقاوالت، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجت

 .39ص

المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، رسالة لنيل دبلوم  25.02حسناء جبران، حماية مستهلك القرض العقاري في ضوء قانون  -انظر أيضا: 

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة الحسن األول، سطات، السنة مسلك قانون المقاولة التجارية،  الماستر في القانون الخاص،

 .502، ص3053-3055الجامعية:

 .322امحمد لفروجي، القانون البنكي المغربي وحماية حقوق الزبناء، م.س، ص -854

من ق.ل.ع، مقال منشور بمجلة القضاء التجاري،  220عبد المهيمن حمزة، األساس القانوني للفوائد البنكية، دراسة نقدية في ضوء الفصل  -855

 . 99و  92، ص 3052العدد األول، شتاء| ربيع 



                                                                                                                                                                                                                                                      

314 

  9292غشت  92العدد 

وتجدر اإلشارة إىل أن الفوائد البنكية تستمد قوتها من الدوريات التي يصدرها وايل بنك املغرب باعتباره يتوىل مهمة 

ألبناك اإللتزام ب عىل ااإلرشاف عىل النشاط االئتامين لألبناك من خالل إصدار دوريات يحدد فيها أسعار الفائدة التي يج

بها لكون هذه الدوريات ملزمة للمؤسسة البنكية وإن كانت ال تحمل الصفة الترشيعية، باإلضافة إىل ذلك فإن القوة 

 الضاغطة التي متتلكها األبناك وواقع الحياة االقتصادية يحتامن العمل بالفائدة. 

 ثانيا: أساس الفوائد البنكية يف مدونة التجارة

دونة التجارة ملواكبة التحوالت االقتصادية والتجارية التي عرفها املجال االقتصادي، والتي عجز القانون الصادر جاءت م

عن استيعابها ومواكبتها، وهكذا قام القانون الجديد بتنظيم مجموعة من املقتضيات  0882856امللغى مبقتىض قانون  0807سنة 

 من مدونة التجارة. 857املادة السادسةالقانونية املتعلقة بالفائدة وذلك مبقتىض 

من نفس  028وقد نظم املرشع املغريب موضوع الفوائد البنكية يف نصوص متفرقة يف مدونة التجارة، وهكذا نجد املادة 

املدونة تجيز لصاحب الكمبيالة املستحقة عند االطالع أو بعد مدة من االطالع أن يشرتط فائدة عىل مبلغ الكمبيالة واعتربت 

 ادة املذكورة هذا الرشط غري موجود يف أنواع الكمبياالت األخرى.امل

 من نفس املدونة حق البنك يف اقتضاء الفوائد بقوة القانون ودون حاجة إىل أي اتفاق بشأنها. 482كام أقرت املادة 

ثالثة أشهر، عندما من مدونة التجارة عىل حق البنك يف رأسملة الفوائد كل  483باإلضافة إىل ما سبق، أكدت املادة 

نصت عىل أن دين الفائدة املستحقة للبنك يتم تسجيله يف الرصيد املدين للحساب املحصور كل ثالثة أشهر وهو ما يساهم 

عامل بالفائدة وهنا يطرح التساؤل حول األساس املعتمد يف تربير الت احتامال يف تكوين رصيد لفائدة البنك ينتج بدوره فوائد.

 رة؟يف مدونة التجا

من ق.ل.ع، كام هو  931جوابا عىل هذا التساؤل ميكن القول أن مدونة التجارة جاءت بدورها مخالفة ألحكام الفصل 

 الشأن بالنسبة لقانون مؤسسات االئتامن.

والرأي فيام اعتقد أن أساس التعامل بالفائدة يجد سنده القانوين يف نصوص مدونة التجارة، خاصة وأن الفائدة البنكية 

أعامل البنوك التي تعد أعامال تجارية بطبيعتها، ومبا أن مدونة التجارة هي قانون خاص بفئة معينة وينظم مسائل تنتمي  من

أيضا إىل إطار خاص هو التجارة، فإن كل املسائل التجارية يجب أن يرجع الفصل فيها للقوانني واألعراف والعادات الخاصة 

 858.الف اإلشارة إليها يف مادتها الثانيةبالتجارة وهذا ما تؤكده املدونة الس
  

                                                           

من مدونة التجارة على أنه:"  إن أحكام هذا القانون تنسخ وتعوض األحكام المتعلقة بالموضوعات نفسها  222ينص البند األول من المادة  856

 والسيما أحكام النصوص اآلتية: 222ضيات المادة حسبما وقع تغييرها أو تتميمها مع مراعاة مقت

 ( بمثابة القانون التجاري..."5952أغسطس  53رمضان ) 9الظهير الشريف الصادر في  -

 رينص البند السابع من المادة السادسة من مدونة التجارة على أنه:" مع مراعاة أحكام الباب الثاني من القسم الرابع بعده المتعلق بالشه -857

 لسجل التجاري، تكتسب صفة تاجر بالممارسة االعتيادية أو االحترافية لألنشطة التالية:في ا

 البنك والقرض والمعامالت المالية".- 2

تنص المادة الثانية من مدونة التجارة على انه:" يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين وأعراف وعادات التجارة أو بمقتضى القانون  -858

 لم تتعارض قواعده مع المبادئ األساسية للقانون التجاري".المدني ما 
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 -في ظل انتشار وباء كورونا  -مبدأ االحتياط في عقود الخدمات السياحية  

 مبدأ االحتياط في عقود الخدمات السياحية

 -في ظل انتشار وباء كورونا  -  
    

 سطات -طالب باحث، كلية الحقوق الحسن األول 
 

، والذي جعل جل الدول تنطوي عىل 859الظرفية العاملية من جراء تفيش فريوس كورونا املستجدمن خالل ما تشهده 

نفسها لإلحاطة باألرضار التي قد يخلفها الوباء عىل الوضع االقتصادي و اإلجتامعي بها، واملغرب مثله مثل باقي الدول تأثر 

الدولية  جموعة من االستحقاقات و املعامالت االقتصاديةبشكل كبري مبا خلفه انتشار هذه الجائحة العاملية، حيث تعطلت م

، كام أنه أثر بشكل مبارش عىل حرية التنقل و التجوال وطنيا و ودوليا بسبب فرض حالة الطوارئ الصحية التي 860و الوطنية

الن منظمة عسلكتها مختلف دول العامل التي انترش بها الفريوس من أجل تطويق املرض و الحد من رسعة انتشاره بعد إ 

، داعية بذلك مختلف الدول اتخاذ التدابري اإلحرتازية و الوقائية للحد من 861الصحة العاملية أن وباء كورونا بات وباء عاملي

 .تفاقمه حامية لألفراد واملجتمع برمته

                                                           

أمراضا تتراوح من نزالت البرد الشائعة إلى األمراض فيروس أو فيروسات كورونا هي فصيلة فيروسات واسعة االنتشار يعرف أنها تسبب  - 859

الوخيم )السارس(. وفيروس كورونا المستجد ئوي الحاد ( ومتالزمة االلتهاب الرMERSمتالزمة الشرق األوسط التنفسية )األشد حدة، مثل 

(nCoV هو ساللة جديدة من ).الفيروس لم يسبق اكتشافها لدى البشر 

خلصت التحريات المفصلة إلى أن فيروس كورونا المسبب لمرض وفيروسات كورونا حيوانية المنشأ، أي أنها تنتقل بين الحيوانات والبشر. وقد 

( قد MERS-CoVالمسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية )( قد انتقل من قطط الزباد إلى البشر وأن فيروس كورونا SARS-CoV)سارس 

 الحيوانات دون أن تصيب عدواها البشر حتى اآلن. إلى البشر. وهناك عدة أنواع معروفة من فيروسات كورونا تسري بين انتقل من اإلبل 

وضيق النفس وصعوبات التنفس. وفي الحاالت األشد وطأة قد الشائعة: األعراض التنفسية والحمى والسعال وتشمل عالمات العدوى 

 وحتى الوفاة.العدوى االلتهاب الرئوي والمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكلوي تسبب 

ية الفم واألنف عند العطس والسعال، وطهو اللحوم والبيض وتغطوتشمل التوصيات النموذجية لمنع انتشار العدوى غسل اليدين بانتظام 

 .األمراض التنفسية كالسعال والعطسكامل. ويتعين كذلك تجنب مخالطة أي شخص تظهر عليه أعراض بشكل 

 أنظر: موقع الصحة العالمي: -

- https://www.who.int/ar/health-topics/coronavirus/coronavirus. Vu le 01/04/2020, à 15h23 min. 

860 -  

 لقد أثبتت الجائحات السابقة أنه عندما تختنق النظم الصحية باألعباء تزداد كذلك معدالت الوفيات بسبب أمراض يمكن معالجتها أو توقيها - 861

، أدت إخفاقات النظام الصحي إلى تجاوز عدد الوفيات الناتجة عن اإلصابة بالحصبة 3052-3053 خالل عامي باللقاحات. فأثناء فاشية اإليبوال

 والمالريا وفيروس العوز المناعي البشري/األيدز والسل عدد تلك الوفيات الناتجة عن اإلصابة باإليبوال.

- J. W. T. Elston, C. Cartwright, P.Ndumbi et J.Wright: “The health impact of the 2014–15 Ebola outbreak”, Public Health, 

(2017), 143, P: 60-70. 

- A. S. Parpia, M. L. Ndeffo-Mbah, N. S.Wenzel & A. P. Galvani, “Effects of response to 2014–2015 Ebola outbreak on 

deaths from malaria, HIV/AIDS, and tuberculosis”, West Africa. Emerging infectious diseases, (2016), 22(3), P: 433. 

https://www.who.int/ar/health-topics/coronavirus/coronavirus
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وحتى  862جتويف زمن العوملة الذي تعددت فيه الحيل التي قد تجعل املستهلك يحتاط من محتوى الخدمة ومكونات املن

، وهو وضع اقتصادي فرض عىل الدول القيام بتوجهات اقتصادية تدعو إىل دعم جودة تقديم 863من الظروف املحيطة به

 وبتحرير األمثان وتشجيع املنافسة بني التجار. 864الخدمات

توضح  Le Voyageurعىل موقع  (MSFPH)فقد أثبتت الدراسات التي وضعتها وزارة الصحة واألرسة واملعاقني الفرنسية  

. ناهيكم عن األحداث الجوية التي تكون وراء 865ما فيه مدى خطورة األمراض التي يصاب بها املسافرين عند القيام برحلة

                                                           

ن مأفاد تقرير إدارة األغذية واألدوية األميركية بأن كثيرا من الوجبات الغذائية التي تعدها كبرى شركات الطيران الجوية ال تحضر بشكل آ - 862

 وفي ظروف صحية غير مالئمة، ما قد يؤدي لتوعك صحة المسافرين.

" أمس االثنين أن مفتشي إدارة األغذية واألدوية األميركية زاروا عددا من مطابخ الشركات المتخصصة في إعداد USA TODAYصحيفة "وذكرت  

ماكن الوجبات الغذائية للمسافرين هذا العام للتأكد من سالمتها وعدم انتهاكها للقوانين الصحية، استكماال لحملة تفتيشية بدأوها في هذه األ

 .3009عام 

  LSGوزار مفتشو اإلدارة منشآت متخصصة في إعداد الوجبات الغذائية للمسافرين على متن عدد من الخطوط الجوية الكبرى في أميركا مثل:

Sky Chefs ،GATE GOURMET وFLYING FOOD GROUPE  مليون وجبة للمسافرين جوا في  500مطبخا وتوفر أكثر من  95التي تدير

 وط الجوية األميركية أو للخطوط األجنبية أثناء وجودها في المطارات األميركية.العام سواء لركاب الخط

م اوقد وجد المفتشون أن بعض هذه المنشآت ال يتقيد بالشروط الصحية لسالمة األغذية، مثل تخزينها في أماكن ذات حرارة غير مالئمة، واستخد

 ين النظافة الشخصية.معدات غير نظيفة أو معقمة وتوظيف عمال ال يتقيدون بقوان

كما رأوا في بعض هذه المواقع حشرات مؤذية كالصراصير والذباب والفئران، مشيرين إلى عدم وجود خدمات فعالة لمكافحة هذه القوارض 

ة األدوي والحشرات, وقد تم الحصول على هذه التفاصيل بموجب قانون حرية المعلومات األمريكي، فعلق المستشار في الصحة العامة في إدارة

واألغذية "روي كوستا" بأنه رغم جهود اإلدارة فإن بعض األغذية التي تقدم على الخطوط الجوية أمر يبعث على القلق، واألمر يزداد سوءا 

 ويشكل خطرا صحيا حقيقيا، وهناك احتمال إصابة عشرات آالف الركاب باألمراض يوميا.

http://www.albosala.com/Portals/Content/?info=YVdROU5UYzFPQ1p6YjNWeVkyVTlVM1ZpY0dGblpTWjBlWEJsUFRFbS

t1.plx, Vu le 09/04/2012,à 21h03min.  

وجهت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي جميع الشركات السياحية الداخلية والمطاعم العائمة بإيقاف جميع الخدمات الصحراوية والبحرية  - 863

 .والرحالت السياحية البحرية والمطاعم العائمة بما في ذلك المخيمات البرية "سفاري"

 ."59 -كما سيتم وقف جميع الفعاليات المصاحبة لها بشكل مؤقت وذلك تماشيا مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا "كوفيد 

سيتم تطبيق القرار بشكل فوري وحتى وأوضحت الدائرة أنه حرصا على السالمة العامة وصحة المقيمين والزوار والعاملين على هذه المرافق، 

 .إشعار آخر

من  أبوظبي للتحقق-وأشارت الدائرة إلى أنه سيتم تفتيش هذه المنشآت السياحية وجميع مرافقها من قبل مفتشي دائرة الثقافة والسياحة

 .النافذةااللتزام بهذه التعليمات، علما أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بشأن المخالفين وفق التشريعات 

 أنظر:

-https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/travel-and-tourism, vu le : 19/03/2020, à 12h35min. 

اتجه المغرب مند فجر االستقالل نحو اختيار السياحة كدعامة أساسية في التنمية االقتصادية واالجتماعية وهذا االهتمام يظهر جليا من  - 864

 .5992ي ينهجها وهي حصيلة لمقتضيات مختلف المخططات الثالثية والخماسية مند سنة خالل السياسة السياحية الت

 أنظر في ذلك: -

- http://geographie.yoo7.com/t35-topic, le :10/04/2012,à 20h39min. 

ون الذين يمرض المسافرين فمعدل كثيرا ما يصاب هؤالء بمشاكل صحية ناتجة عن السفر، وجهة المسافرين، وظروف السفر، بغض النظر عن -865

 وجهة وشروط اإلقامة. في جميع الدراسات، اعتمادا على ٪93 إلى ٪52من  أثناء السفر. تتفاوت

 للمسافرين.  األكثر شيوعا  المشاكل الصحية ال تزال هي والحمى وأين كانت الدراسة، فاإلسهال واألمراض الجلدية 

- http://www.levoyageur.net/sante.php, vu le13/04/2012,à22h32min.  

http://www.levoyageur.net/sante.php
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حوادث ال تعلم وكاالت األسفار مثال السياح بخطورتها، وكذلك مستوى تقديم الخدمات السياحية الرديئة أحيانا للسياح، 

 الء، مام يجعلنا نتساءل عن مدى رضورة األخذ بتدابري احتياطية يف هذا املجال.والتي قد ترض بصحة وسالمة هؤ 

مرادفا ملبدأ اتخاذ التدابري يف مغزاه، وهو ما أراد املرشع املغريب  « le principe de précaution »يعد مبدأ االحتياط 

، مام يفهم من ذلك رضورة 866حامية املستهلكنياملتعلق بقانون يقيض باتخاذ تدابري ل 70.19أن يشيد به حينام عنون قانون 

اتخاذ الحيطة والحذر يف عالقة املستهلك مع مورد الخدمات السياحية، وهي حسنة تحسب له من حيث منح املستهلك 

حامية كافية، فمبدأ االحتياط يعني انتباه وحذر الشخص بأن يختار سلعة أو خدمة ال ترجع عليه برضر عىل حياته، ومن هنا 

، كإضافة قانونية جديدة تنضاف إىل 70.19 أهمية مبدأ االحتياط والحذر يف تثمني مقتضيات قانون االستهالك تأيت

، مام جعلت من هذا املبدأ التزاما 867املتعلق بضامن سالمة وصحة املواد الغذائية 13.89مجموعة من القوانني منها القانون

 تعاقدا.ملقى عىل عاتق املورد بوصفه مهنيا وليس بصفته م

ومن هذا املنطلق، تربز االشكالية الرئيسية، واملتمحورة يف مدى تكريس املرشع ملبدأ االحتياط يف الخدمات السياحية، 

 وإىل أي حد قد يضمن هذا املبدأ الحامية الصحية الفعالة ملستهلك الخدمات السياحية؟

اط، ا، إذ نتساءل عن تحديد مفهوم مبدأ االحتيتفرض علينا هذه االشكالية طرح مجموعة من األسئلة املتفرعة عنه 

أهدافه، وطبيعته؟ )املطلب األول(، وآثاره القانونية عىل الخدمات السياحية دون املنتجات الغذائية التي جاء مبدئيا لتقنينها؟ 

 وكيف سيخدم هذا املبدأ امكانية رفع مستوى الحامية املقررة قانونا ملستهلك الخدمات السياحية؟

 ب األول: ماهية مبدأ االحتياطاملطل

سنتحدث يف هذا املطلب عن مفهوم االحتياط وأهدافه ومدى امكانية تطبيقه عىل الخدمات السياحية )الفقرة  

 األوىل(، وكذلك طبيعة ومدى أخذ املورد السياحي مببدأ االحتياط )الفقرة الثانية(.

 الفقرة األوىل: تأصيل مفهوم مبدأ االحتياط وأهدافه

املعلوم أن كل مفهوم يأيت به املرشع فإن له ما يربه، ومبدأ االحتياط ال يخرج عن هذا األساس )أوال(، كام أن من 

  مرشوعية هذا املبدأ تتيح لنا امكانية التساؤل عن األهداف املتوخاة منه )ثانيا(.

 أوال: مفهوم مبدأ االحتياط

جريت الدراسات والتقارير حول إمكانية مد نطاقه إىل مجاالت يف قانون البيئة الفرنيس، ثم أ  868ظهر مبدأ االحتياط 

أخرى، ويعني هذا املبدأ أن غياب التأكد العلمي أو املعرفة العلمية األكيدة ال يعني التأخر يف اتخاذ التدابري الفعالة واملناسبة، 

                                                           

، 2923(، الجريدة الرسمية عدد 3055فبراير  52) 5323من ربيع األول   53صادر في  5.55.02الصادر تنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم  - 866

 .5023(، الصفحة 3055أبريل  2بتاريخ )

المتعلق بالسالمة الصحية  32.02( بتنفيذ القانون رقم  3050فبراير  55ه )5325من صفر  39صادر في  5.50.02 ظهير شريف رقم - 867

 .5505(، الصفحة 3050مارس  52)  5325، فاتح ربيع اآلخر 2233للمنتجات الغذائية، جريدة رسمية عدد 

المتعلق  32.02القانون رقم  ( بتطبيق بعض مقتضيات3055سبتمبر  9) 5323شوال  2صادر في  3.50.322مرسوم رقم و أنظر كذلك:  -

 (.3055سبتمبر  39) 5323الصادرة بتاريخ فاتح ذو القعدة  2923بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، الجريدة الرسمية عدد 

، وتم تكريس هذا المبدأ 5923طبيعة سنة تعد الجمعية العامة لألمم المتحدة أول من تحدث عن مبدأ االحتياط من خالل الميثاق العالمي لل - 868

، الذي يوجب اتخاذ تدابير وقائية على نطاق واسع  5993يونيو  53إلى  2" البرازيلية من Rio-dejineroفي مؤتمر قمة األرض المنعقد أنداك ب"
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 article L200-1 du code » ئةوبتكلفة اقتصادية معقولة، من أجل مواجهة خطر تحقق أرضار خطرية وغري ملموسة للبي

rural française » وقد اعتمد هذا املبدأ يف مجال صحة وأمن املستهلكني كالتزام مكمل لاللتزام بضامن السالمة، وقد ،

 وها هو اليوم يثار بشكل كبري يف جائحة كورونا. .869أثري بصفة خاصة يف قضية جنون البقر

هوم يف ما يخص بعض الخدمات السياحية املقدمة للمستهلكني من خالل وقد تأثر ميدان السياحة بتطبيق هذا املف

وحتى إشعار آخر للحد  8181مارس  07جميع الرحالت الجوية من وإىل اململكة اعتبارا من يوم الجمعة وقف الدولة املغربية 

صبحت تقاس مدى جودة ، إذ أصبحت تثار مسألة االحتياط والحذر يف هذا املجال، بل أ  08870من انتشار فريوس كوفيد 

بعض املؤسسات السياحية مبدى أخذها بهذا املفهوم، فمبدأ االحتياط يضمن حامية مزدوجة لكل من مورد الخدمة ومستهلك 

 الخدمة السياحية عىل السواء.

حول رضورة اتخاذ كافة االحتياطات ملنع ما قد يتعرض له مستهلك الخدمة  871ونستشهد هنا بقرار قضايئ فرنيس

حية النزيل يف فندق من مخاطر أثناء سريه أو تجوله يف الفندق، بعدم قيامه بإنارة فناء الفندق بدرجة كافية، وأساس السيا

هذا املبدأ هو العقد الذي يوجب عليه أن ميكن النزيل من االنتفاع بغرفته وأيضا الذهاب إليها دون أن يصيبه رضر. ومن 

 االحتياط يف مثل هذه العقود. خالل هذا القرار تتجىل رضورة تكريس مبدأ

، قد رسخ مبدأ االحتياط وجعله مكمال لاللتزام بضامن السالمة، فإن القانون املغريب مل 872وإذا كان القضاء الفرنيس

يعطي إىل حد األن أهمية كبرية لهذا املبدأ بقدر ما أعطاه لاللتزام بضامن السالمة، وخاصة يف العقود املتعلقة بالخدمات 

                                                           

حاصل كفيلة بمنع التدهور البيئي للضعف والنقص ال من قبل الدول لحماية البيئة وفقا لإلمكانيات المتوفرة، وأنه  ال يعزى تبرير عدم اعتماد تدابير

ي ف للتوقعات العلمية الكاملة. كما أكدت على هذا المبدأ أيضا وثيقة األمم المتحدة المعتمدة من قبل اللجنة الفرعية لتعزيز حقوق االنسان

  .3002غشت  53المبرمة مع الموردين والمستهلكين في  33جلستها 

لألستاذة عائشة فضيل: "مبدأ الحيطة والحذر وحماية المستهلك"، مجلة الدفاع، العدد السادس )خاص ألشغال الندوة  أنظر في ذلك، مداخلة -

ي فالعلمية التي نظمتها هيئة المحامين لدى محكمة االستئناف بسطات،  بشراكة مع مختبر قانون األعمال بكلية الحقوق بجامعة الحسن األول( 

 .33، الصفحة: 3055يونيو  52المتعلق بتدابير حماية المستهلك(، بتاريخ  25.02ون رقم موضوع : )قراءة في القان

التهاب  على الحد من مرض العمل كمبدأ أساسي السلطات الفرنسية إذ قررت  .في ميدان الصحة  تطبيق مبدأ الحيطة تدريجيا وقد تغلغل - 869

المدارس كإجراء احترازي، وكذلك أيضا تم القيام بمثل هذا اإلجراء بالنسبة لمرض جنون  التلقيح لتالمذة  حيث تم القيام بإجراء عملية ،B الكبد

عندما  أن أن تقبل أنه "يجب الفرصة لتعبر التابعة لالتحاد األوروبي محكمة العدل هذه الحالة )المرض الدماغي اإلسفنجي البقري(. وقد أعطت البقر

من دون الحاجة إلى االنتظار حتى  تدابير وقائية اتخاذ صحة اإلنسان، وكان باإلمكان للمؤسساتفي وجود مخاطر تشكل تهديدا ل يكون هناك شك

 .)" حدة المخاطر تماما تتجلى

- KOURILSKI .(Phillipe) et VINEY (Genviéve): "Le Principe de Precaution", rapport au Premier Ministre, JACOB. O, Paris 

2000. 

 تعليق المغرب للرحالت الجوية والبحرية مع فرنسا وإسبانيا والجزائر بسبب فيروس كورونا:أنظرمقال حول  -870

- https://www.france24.com, vu le 01/04/2020, à 17h 30 min. 

871 - “Réparation du préjudice moral de passagers d'une embarcation instable et mal équipée, du fait d'avoir assisté à la 

noyade de leur compagnon (1.500 Euros D.I.)”.  

- C.A. Paris, 7e Ch. A, 9 mai 2000 (Axa Courtage / Pays-Fourvel; Dalloz 2000, Jur. 840, note Y.Dagorne-Labbé.  

 والتي منها: http://www.jurisques.comأنظر بعض القرارات القضائية التي نشرها موقع  - 872

الحافلة الصغيرة للمدعى  توقفت أن مغامرة بالسفاري اإلفريقية بعد قرار صادر للبث في األضرار المعنوية الناتجة عن المشاركة في

 من قبل رجال مسلحين مؤقتا له عليه

https://www.france24.com/
http://www.jurisques.com/
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، املتعلق بضامن 13.89من الباب الثاين من القسم األول من القانون 7، بالرغم من تعريفه لهذا األخري يف املادة السياحية

مجموعة من التدابري الوقائية املتخذة لتجنب األخطار املمكن أن ترتتب سالمة وصحة املواد الغذائية عىل أنه عبارة عن: "

مادة معدة لتغذية الحيوانات، يف غياب دالئل علمية ثابتة تضمن مستوى  عن استهالك منتوج أويل أو منتوج غذايئ أو

". حيث يخص بهذا التعريف كل منتج أويل أو غذايئ معد لالستهالك اإلنساين مقبول من سالمة هذا املنتوج أو هذه املادة

مية الثابتة ظل غياب الدالئل العل أو الحيواين دون أن يهتم مبا يجب أن تتوفر عليه الخدمة املقدمة لقدر من االحتياط، يف

ويالحظ مبدئيا من خالل هذا التعريف القانوين، أنه يشري إىل اقتصار تطبيق هذا املبدأ عىل املنتجات  والضامنة للسالمة.

 دون الخدمات، مام يجعلنا نتساءل عن امكانية تطبيق هذا املبدأ عىل الخدمات وخاصة منها الخدمات السياحية؟

عىل هذا التساؤل البد لنا قبل ذلك من تحديد أهداف مبدأ االحتياط التي فرستها مجموعة من الدراسات  قبل اإلجابة

 القانونية.

 ثانيا: أهداف مبدأ االحتياط

تتجىل فلسفة القانون حول دورها يف توجيه مبدأ االحتياط ويف مواجهة وإدارة املخاطر، ومن أهم أهداف مبدأ االحتياط 

خاطر وكذلك تتميم فعالية األدوات القانونية املكملة لضامن سالمة املستهلك بصفة عامة والسائح بصفة هو حسن إدارة امل

 خاصة.

: والتي تعترب من عقود االستهالك كام أنها من عقود 874وحسن إدارة املخاطر 873تقوية الحامية املقررة للعقود السياحية -

تتمتع بالحامية املقررة بقواعد حامية املستهلك فإن هذه الحامية غري الخدمات وهنا يكمن لغز هذه العقود، فهي وإن كانت 

                                                           

- C.A. Paris, 8e ch. D, 8 juin 2000 (Cellerin / Nelles Frontières); D. 2000, Som. p.208, note; Dalloz 2000, Jur. 841, note 

Y.Dagorne-Labbé.  

 Convention internationale relative au contra de voyage’اعتبرت االتفاقية الدولية المتعلقة بعقد الرحلة المنعقدة ببروكسل - 873

(ccv).bruxelles .23-04 -1970’.  العقد السياحي عقدا مركبا يشمل عقد رحلة وكذلك عقد وساطة، حيث نصت في فقرتها األولى من المادة

 Contrat de voyage : soit un contrat d’organisation de“األولى، بأن عقد الرحلة هو: "عقد تنظيم رحلة أو عقد وساطة في الرحلة،

voyage ,soit un contrat d’intermédiaire de voyage” وفي الفقرة الثانية من المادة نفسها، بأنه:" كل عقد يتعهد بموجبه شخص بإسمه .

 " بأن يزود شخصا آخر مقابل ثمن إجمالي، بمجموعة من الخدمات المتكونة من النقل واإلقامة المنفصلة عن النقل، أو الخدمات المرتبطة بهما

عرف عقد الوساطة في الرحلة بأنه "العقد الذي يتعهد بموجبه شخص بأن يزود األخر مقابل ثمن إما عقد أما الفقرة الثالثة من المادة ذاتها فت

 تنظيم رحلة، وإما خدمات أو خدمات منفصلة تسمح بإتمام أية رحلة أو إقامة".

قامة يدخل ضمن برنامج الرحلة، ويؤاخذ عل هذا التعريف فيما يخص عقد الوساطة، أن مهمة تقديم خدمة أو خدمات منفصلة عن النقل واإل

 وبالتالي ال يعبر عن أية وساطة.

المتعلق باألسفار واإلجازات والرحالت  52/09/5990المؤرخ في  90/253في حين ورد تعريف عقد الرحلة الشاملة في التوجيه األوربي رقم 

كالة السياحة واألسفار بالترتيب المسبق على األقل لعنصرين الشاملة في الفقرة األولى من المادة األولى بأنه:" هو العقد الذي تقوم فيه و

ساعة, أو تشتمل على المبيت ليلة واحدة، وهي النقل واالقامة،  33من العناصر المذكورة  أدناه، مقابل سعر إجمالي، بشرط أن تتجاوز مدة الرحلة 

 هاما في الرحلة الشاملة.والخدمات السياحية األخرى الغير مرتبطة بالنقل أو اإلقامة وتمثل جزءا 

-La Directive 90_314_CEE du conseil du 13-06-1990,concernant les voayages,vacances et circuits à forfait,(consulter cette 

directrive sur le site Web : www .europa.eu.int. 

ربي"،دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم ماستر قانون المقاولة التجارية، حمزة أنوي: "حماية مستهلك الخدمات السياحية في التشريع المغ - 874

 .532، ص:3055/3053كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة الحسن األول، سطات،
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، والتي منها خدمة النزول يف الفندق  أو 875كاملة ألنها تهتم بصفة أساسية باملنتجات وال توفر للخدمات الحامية املطلوبة

 خدمة حجز مقعد بالطائرة مثال.

، ظهور أدوات قانونية أخرى لتحقيق سالمة املنتجات والخدمات: إذ مع تتميم تنفيذ آليات االلتزام بضامن السالمة -

، ونشري هنا 876 وجب التنسيق بينها وبني االلتزام بضامن السالمة. ومن أهم األدوات الحديثة يف هذا املجال مبدأ االحتياط

عىل أن :" الفندقي ال  ، والذي أشار بشكل واضح0842ماي  2إىل القرار املدين الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

يلتزم بإخراج زبونه من مؤسسته سليام معاىف، وإمنا فقط يلتزم مبراعاة قواعد العناية واملراقبة التي تستلزمها سالمة مستهلك 

الخدمة السياحية، فهذا األخري يعد ضحية حادثة مادية، ويتعني عليه إثبات أن الرضر الذي تعرض له كان نتيجة نقص يف 

. مام يعني 877الرقابة التي يلتزم بها الفندقي، والحجة تكون سهلة اإلثبات عندما تكون األماكن أو األدوات ملوثة"الرعاية و 

من ذلك رضورة األخذ ببعض التدابري االحتياطية والوقائية الالزمة من طرف الفندقي لضامن سالمة مستهلك الخدمة 

 السياحية.

 عقود الرحالت الفقرة الثانية: طبيعة مبدأ االحتياط يف

بضامن سالمة السائح، أي أنها تلتزم بضامن سالمة املشاركني يف الرحلة طيلة مدة الرحلة أو  878تقوم وكالة األسفار

، وهو التزام ميكن اعتباره نقطة تقاطع لكل االلتزامات املفروضة عىل وكالة األسفار، ومن قبيل ذلك التزامها بكافة 879اإلقامة

. ومن هنا نعترب عىل أن طبيعة التزام 880ضامن سالمة السياح وعودتهم راضني عن الرحلة ساملنياالحتياطات الرضورية ل

 وكالة األسفار باتخاذ االحتياط هو يف حد ذاته يوازي نفس طبيعة االلتزام بضامن السالمة.

                                                           

875 --  BRUN (Phillipe) : «  La sécurité », in faut-il  ré codifier le droit de consommation, p : 121 et 126. 

876 - - DESIRI . Jean.Pierre :¨ La précaution en droit privé¨.D . 2000, chr. 238; GODAR .O, ¨ La précaution des hésitations 

aux questions¨, PA, 30 novembre 2000, p :4. 

877- Cass.Civ 6 mai 1946, J.C.P, 1946, II, 3236, note de Rodière. 

- Pierre (Py) :«Droit du Tourisme », Dalloz-Sirey , 5ème édition , 2002., P 353. 

 بالنسبة لعقد وكالة األسفار، فإنه ال يمكن إال الرجوع للقواعد العامة المنصوص عليها في كل من عقدي الوكالة والمقاولة بحسب التكييف- 878

وكالة، فإنه يجوز كقاعدة عامة للموكل أن يعزل الوكيل مادام أن الوكالة عقد الذي اعتمده القضاء، فإذا ما نظرنا لعقد وكالة األسفار على أنه عقد 

 غير الزم، كما أنه يجوز للوكيل أن يتخلى عن الوكالة، وذلك قبل إتمام التصرف القانوني محل الوكالة أو حتى قبل البدء فيه.

عمقة في الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية"، جامعة الكويت، إبراهيم الدسوقي أبو الليل: "العقد غير الالزم، دراسة مقارنة م أنظر: -

 .32، ص: 5993

من ظ.ل.ع.م:" للموكل أن يلغي الوكالة  925وجواز عزل الوكيل قاعدة من النظام العام، فال يجوز االتفاق على ما يخالفها، فقد جاء في المادة 

 لى المتعاقدين وإلى الغير على حد سواء، وال يمنع اشتراط األجر من مباشرة الحق.متى شاء. وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم األثر بالنسبة إ

 .إال أنه إذا كانت الوكالة قد أعطيت في مصلحة الوكيل أو في مصلحة الغير، لم يسغ للموكل أن يلغيها إال بموافقة من  أعطيت في مصلحته"

879- Patrice (Jourdain) : “La responsabilié contractuelle des agences de voyages du faits des prestataires de services 

auxquels elles ont recours” , R.T.D. Civ. 88, Octobre/ Décembre, 1989, p 754. 

 منظم لوكاالتسفيان ادريوش: المسؤولية المدنية لوكاالت األسفار والسياحة اتجاه زبنائها، دراسة مقارنة على ضوء القانون الجديد ال - 880

 .92، ص:3005األسفار"، الطبعة األولى، فبراير 
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طبيقات االلتزام تفبالنظر للمزايا التي يحققها للمستهلك الطرف الضعيف بوجه عام، فقد حاول القضاء أن يوسع من 

، ويربز لنا ذلك من خالل موضوعنا هذا أن القضاء اعترب التزام باتخاذ التدابري االحتياطية لوكيل األسفار، 881بضامن السالمة

 بأنه التزام بضامن السالمة دون الحاجة لتكييفه عىل أنه عقد نقل.

عىل أن العقد الذي يربط بني وكالة السفر أن تحدث عنها بقوله  882ونشري إىل أن هذه النتيجة سبق ألحد الفقهاء

والسائح ليس يف حاجة لتكييفه بكونه عقد نقل، للقول عىل أن وكيل السفر يتحمل التزاما بتحقيق نتيجة حني اتخاذه 

عترب يللتدابري االحتياطية، بل يلتزم بضامن سالمة الراكب عىل النحو املعمول به يف عقد النقل أي التزام ببدل عناية، ولو مل 

ناقال، بل ولو مل نكن بصدد عقد نقل، وإن كان يجب التمييز بني عقد النقل الربي وبني عقد النقل الجوي وكذلك النقل 

البحري، فالتزام وكيل السفر باتخاذ احتياطاته يف عقد النقل الربي هو التزام بضامن سالمة السائح، أي التزام يحقق نتيجة 

 عكس من ذلك يف النقل الجوي وكذلك البحري حيث يكون االلتزام بضامن سالمة ،وعىل883وليس التزاما ببدل عناية

التي نسخت وعدلت مبقتىض اتفاقية  81الراكب التزام ببدل عناية وهو ما يتضح من خالل اتفاقية مونرتيال يف مادتها 

 .884املنعقدة أنذاك بالهاي 0822فارسوفيا لسنة  

 ىل مستهلك الخدمات السياحيةع املطلب الثاين: آثار مبدأ االحتياط

ملبدأ االحتياط من مخاطر األمراض الوبائية مزايا عديدة بالنسبة للمستهلك، بل هو منبع قانون االستهالك، عىل اعتبار 

أن جميع التدابري املتخذة لتكريس الحامية املقررة للمستهلكني تهدف إىل إبعاد املخاطر التي قد يواجهها هؤالء يف جل 

عاقد، وهو ما جاء به املرشع يف اطار مقتضيات عامة تلزم كل مورد للخدمة السياحية أن يقوم بها، إن الدور الوقايئ مراحل الت

الذي يلعبه مبدأ االحتياط يف قانون االستهالك مقرر قانونا وبصفة أساسية للسلع واملنتجات )الفقرة األوىل(، غري أن عمومية 

 صيب الخدمات وخاصة السياحية منها، من هذا الدور) الفقرة الثانية(.النص الذي يقرره يدعو للتساؤل عن ن

 الفقرة األوىل: الوظيفة الوقائية ملبدأ االحتياط يف مجال االستهالك

إن مكافحة األخطار التي ميكن أن تحدث للغري من املنتجات هو أمر حديث نسبيا. وبذلك فإن القانون املرصي رقم 

عىل   l’auto-contrôle، قد وضع مبدأ االحتياط ، وقرر هذا القانون التزاما بالرقابة الذاتية  0839يناير  01الصادر يف  87-39

                                                           

جابر محجوب علي: "ضمان سالمة المستهلك من األضرار الناشئة عن عيوب المنتجات الصناعية المبيعة"، دراسة مقارنة بين القانون  -881

 .322، ص 5992الفرنسي والقانونين المصري والكويتي، دار النهضة العربية، مصر، القاهرة، 

882- CHEVEAU (Pierre) : “La croisière maritime”, J.C.P 1959, 1498. 

883-   RODIERE René : La responsabilité des agences de voyage. Recueil Dalloz, 1958, chronique, p 241. 

 ونتحدث هنا عن طبيعة االلتزام بضمان السالمة في عقود النقل البري وكذلك النقل البحري. -

 من االتفاقية على أنه: 30نصت المادة  - 884

جميع التدابير  قد اتخذوا أثبت أنه ورجاله مسؤوال إذا ال يكون الناقل نقل البضائع، أي تأخير في الركاب واألمتعة وعن الضرر الناجم عن في نقل" 

 ." عليهم اتخاذها أنه استحال وقوع الضرر أو الالزمة لتجنب

- "Article 20 Dans le transport de passagers et de bagages et en cas de dommage résultant d'un retard dans le transport 

de marchandises, le transporteur n'est pas responsable s'il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures 

nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre. 

- voir : http://www.logistiqueconseil.org/Articles/Transport-aerien/Protocole-n4-montreal.htm, le 20/04/2012,à01h04min. 
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عاتق املورد املسؤول عن وضع أو تداول السلع يف السوق ألول مرة، مؤدى هذا املبدأ عىل أن هذا املسؤول أن يتحرى ماذا 

ل بها، والتي تتعلق بسالمة وصحة األشخاص، وهو ما جاء أيضا إذا كانت هذه املنتجات أو الخدمات تستويف الرشوط املعمو 

يكلف األعوان املؤهلون عىل أنه: " 80املتعلق بضامن سالمة وصحة املواد الغذائية، حينام ذكر يف مادته  13.89يف قانون 

ذا القانون والنصوص مبهمة البحث عن املخالفات ألحكام ه التابعون للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية

املتخذة لتطبيقه وإثباتها مع مراعاة االختصاصات املخولة قانونا لضباط الرشطة القضائية وللسلطات العمومية األخرى. كام 

 .ميكن للبياطرة املفوضني القيام بنفس املهمة تحت مراقبة املكتب السالف الذكر"

قوم وزارة تسائل متنوعة للرقابة والتدخل يف هذا املجال. كام للمكتب الوطني لسالمة الصحية و  13.89ويعطي القانون 

بتقييد حرية مورد العقد السياحي عن طريق القيام مبراقبة املؤسسات السياحية واملرشدين السياحيني من  885السياحة املغربية

خدمات هذه  تحسني جودةخالل إجراء مسطرة للقيام مبراقبة فعلية لحالة املؤسسة السياحية التي عليها، وذلك من أجل 

، 887التابعة للكتابة العامة للوزارة 886، مديرية التقنني والتطوير والجودة8101يناير  07األخرية وتطويرها. حيث أصدرت يف يوم 

، وتشمل هذه 888" للقيام مبهام ميدانية ملراقبة موردي الخدمات السياحيةContrôle et sanction" مسطرة املراقبة والجزاء

عداد وإنجاز تقرير عن كل مهمة منجزة من طرف املصالح الخارجية للوزارة، يلخص عدد العمليات املنجزة ونتائجها، العملية إ 

 مع ذكر الحاالت املخالفة للقانون ونوع املتابعة املقررة يف حقها.

لقانونية ملستهلك أحد أهم مظاهر الحامية ا 889وميكن اعتبار مهام املراقبة التي يقوم بها مراقبي املصالح الخارجية

الخدمات السياحية، فهي رقابة ميدانية تواكب األنشطة التجارية التي يقوم بها موردو العقود السياحية، وتتأكد من جودة 

الخدمات وتقوم مبعاينة أساليب تقديم الخدمات وكيفية التعامل مع السياح وبدراسة عينات من األطعمة املقدمة إليهم. إذ 

ة مبعرفة مدى سالمة املنتجات والخدمات، ومدى مطابقتها ملعايري القانونية للجودة ، ويفرتض يف هؤالء تقوم لجنة املراقب

 املراقبني الدراية الجيدة بهذا امليدان واجتازوا دورات تكوينية تقوم بها الوزارة الوصية.

املورد  8112لسنة  23تهلك رقم ويف تقرير الرقابة الذاتية عىل السلع والخدمات يف مرص، ألزم قانون حامية املس 

خالل مدة أقصاه سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب يف منتج أن يبلغ جهاز حامية املستهلك عن هذا العيب وأرضاره 

بحيث إذا ترتب عن هذا العيب إرضار بصحة أو سالمة املستهلك، التزم املورد  13.89املحتملة. وهو أيضا ما أشار إليه القانون 

بأن يبلغ املكتب بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن انتاجه أو التعامل به، و يحذر املستهلكني بعدم 

 استخدام املنتج.

                                                           

 يها.وما يل 25يراجع في ذلك مرجع محمد بقالي : قانون السياحة بالمغرب. دراسة تحليلية و نقدية م.س، ص  - 885

886 - La Direction de la Réglementation, du Développement et de la Qualité. 

  أنظر موقع وزارة السياحة المغربية:  - 887

- http://www.tourisme.gov.ma/arabe/1-Administration-tourisme/3-Organisation/Organisation.htm le 26-03-2012 a 

16h23min 

 ، وكذلك ملحق الرسالة.32و  33ية مستهلك الخدمات السياحية في التشريع المغربي، دراسة مقارنة"، م.س، ص حمزة أنوي: "حما - 888

ية حونعني بالمصالح الخارجية، المندوبيات و المديريات الجهوية لوزارة السياحية، والذين يقوم بعمليات المراقبة المذكورة للمؤسسات السيا - 889

 ووكاالت األسفار.
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 La »ومن األشياء الجيدة التي نص عليها القانون الفرنيس ما يتعلق بإنشاء لجنة لسالمة املستهلكني يف فرنسا:

Commission De La Sécurité Des Consommation  تقوم هذه اللجنة بتجميع املعلومات عن املخاطر التي تقدمها ،

املنتجات والخدمات، وتقدم هذه املعلومات إىل جمهور املستهلكني، ثم تقرتح أراءا للجهات املعنية باإلجراءات الوقائية 

 واالحتياطية التي ميكن  اتخاذها من أجل الوقاية من تلك املخاطر.

انب االجراءات الهامة السابقة، ال ميكن اهامل النصوص التي تهدف إىل مطابقة املنتجات والخدمات ملا ينتظره وإىل ج

منها املستهلكني، حتى لو كانت السالمة ليست إال أحد عنارص هذه املطابقة. وتبدو هذه الفكرة أكرث وضوحا يف العقود التي 

 تربمها املؤسسات السياحية مع زبنائها.

ن مبدأ االحتياط، ومن خالل ما يستشف من خالل هذه الدراسة يف إطار قانون االستهالك، وعىل غرار االلتزام غري أ 

املتعلق بضامن صحة وسالمة املواد الغذائية، ليس له هدف وحيد هو السامح  13.89باملطابقة املنصوص عليه يف قانون 

وإمنا ميثل كذلك، األساس القانوين ملسؤولية املوردين عن  ائية،لجهة االدارة باتخاذ كافة االحتياطات واالجراءات الوق

 تعويض الرضر الناتج عن نقص السالمة يف املنتجات والخدمات.

 الفقرة الثانية: الوظيفة الوقائية ملبدأ االحتياط يف عقود الخدمات السياحية

ا "بيع حتى لو أطلق عليها أحيانعىل خالف عقد البيع االستهاليك للمنتجات، والذي يشكل طائفة متجانسة، ف

تشبيه الخدمة باملال يف القانون املدين، فعىل خالف عقد البيع،  891، فإنه ال ميكن، وكام يرى اتجاه من الفقه890الخدمات"

 فإن األداءات التي يكون محلها خدمات ال تتضمن ضامنا قانونيا للعيوب الخفية.

مفهوم" بيع الرحلة" عىل الخدمة السياحية، ودون الوقوف عند  0884 يوليو 07وقد أعطى القانون الفرنيس الصادر يف 

 .892التسميات فإنه يجب ملعرفة ما يتوافر لهذه الخدمة من ضامنات قانونية الرجوع إىل النصوص القانونية التي تنظمها

 أوالل هذا التنظيم، و وتقرر النصوص املنظمة للسياحة بفرنسا واملغرب قواعد لحامية مستهلك الخدمات السياحية، ويتنا

ملامرسة نشاطها، ويتوقف الحصول عىل  Licenseالجانب الوقايئ. فاملؤسسات السياحية يجب أن تحصل عىل ترخيص 

الرتخيص، عىل توافر رشوط منها الضامنات املالية والتأمني من املسؤولية املهنية. وبالنسبة لكل مرشوع منتسب إلحدى 

ورويب، تتوافر هذه الرشوط إذا أثبت املرشوع توافر الرشوط الالزمة للمامرسة نشاط املؤسسات الدول األعضاء يف االتحاد األ 

 .893السياحية

                                                           

890- R. SAVATIER, « La vente des services » , D.1971, chr. 223. 

891  - J.CALAIS AULOY, F, STEINMETZ , Droit de la consommation , n°244 ,p :267, se référant à Cass.Civ1.,2 juin 1982, 

Bull. civ.,I, n°204, et citant que la commission de refonte proposait d’instituer une garantie applicable à la fois aux biens et 

aux services : Propositions pour un code de la consommation, art. L.221, La Documentation française, 1990. 

 حول موضوع المطابقة في عقود الخدمات السياحة والدور الوقائي الذي يلعبه فيها أنظر بصفة خاصة: -892

J.CALAIS-AULOY, F.STEINMENTZ, Droit de la consommation, n°246, p :286 et s. ;H.AUBRY, L’influence du droit 

communautaire sur le droit français des contrats, n° 87 et suite., p.113 et suite.  

 .Club Med ،Regency  ،Club Marmara ،Sheraton :ومن قبيل أشهر المؤسسات األوربية المعروفة هناك - 893
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ألسفار وزبنائها، بعض القواعد التي تتعلق بالعقود املربمة بني وكالة ا ثانياويتناول التنظيم القانوين للنشاط السياحي، 

م اإلجبارية التي يجب عىل وكاالت األسفار، نكتفي بذكر أمرين منها فقد أورد تقنني السياحة الفرنيس عددا من األحكا

 يتعلقان بالوقاية يف هذا املجال:

يجب عىل وكالة األسفار "املوردة للخدمة" أن تعلم ذوي الشأن كتابة، قبل إبرام العقد، بصفة خاصة عن مضمون 

 .895، وتلك املتعلقة بعبور الحدود894رشوط إلغاء العقداألداءات املقدمة املتعلقة بالنقل واإلقامة، الثمن وطرق الدفع، 

يجب أن يتضمن العقد املربم بني وكالة األسفار ومستهلك الخدمة السياحية مجموعة من البيانات، وفقا ملا تحدده 

بالحقوق و اللوائح، الصادرة يف هذا الشأن، وتعلق بأسامء وعناوين منظم الرحلة، البائع، الضامن، ويوصف األداءات املقدمة، 

وااللتزامات املتبادلة للطرفني بصفة خاصة فيام يتعلق بالثمن واملواعيد وطرق الدفع والتعديل املحتمل للثمن، وبإلغاء أو 

 . 896حوالة العقد، وبإعالم العميل قبل الرحلة أو اإلقامة

ود التأمني ث أنه يف إطار عقباإلضافة إىل كل هذا يجب أن يتوفر مورد العقد السياحي عىل عقد تأمني من املخاطر، حي

ال يكون مسئوال عن  897يعد مسؤوال عن الرضر الذي ينشأ عن التأخري يف نقل الركاب أو األمتعة أو البضائع، غري أن الناقل

الرضر الذي ينشأ عن التأخري إذا أثبت أنه اتخذ هو وتابعوه ووكالؤه جميع التدابري الالزمة لتفادي الرضر، أو أنه  استحال 

 .898ه أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابريعلي

                                                           

لندن  بين برحالت على القيامتقدم  ، "من باب مبدأ االحتياط"، أنها لن33/02/3055الثالثاء  قررت شركة الخطوط الجوية البريطانية فقد - 894

. وقد تقطعت ساعة من ذلك التاريخ 53 بهذه األخيرة الذي يغطيها ويعم بعضا من ضواحيها قبل واسكتلندا على إثر سحابة الدخان البركاني

 Aberdeen  تلك التي ب أيضا تعطلت كما ليال،  Edimbourg و  Glasgowمن  المطارات وتأثرت صبيحة ذلك اليوم. السبل باآلف المسافرين

وية رحلة ج 59 نيتهم اتخاذ إجراءات إلغاء EasyJet و KLM،Logonair، Aer Lingus الخطوط الجوية البريطانية،. وكشفت كل من   Invernessو

اسكتلندا.خوفا على سالمة زبنائها على إثر التأثيرات الجوية القاهرة  المملكة المتحدة البريطانية، بما في ذلك أمستردام وشمال أخرى تربط بين

 و التي حالة دون القيام بتلك الرحالت الجوية.

- http://www.leparisien.fr/environnement/volcan-des-milliers-de-passagers-bloques-en-ecosse-24-05-2011-1464675.php, 

vu le12/04/2012,à 20h33min. 

895 - Art. L.211-9 du Code du tourisme français : « Le vendeur doit informer les intéressés, par écrit préalablement à la 

conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités 

de paiement, des conditions d’annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières ». 

896 - Art. L.211-11 du Code du tourisme : « Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit comporter, selon les 

modalités fixées par voie réglementaire, toutes indications relatives aux noms et adresses de l’organisateur, du vendeur, 

du garant et de l’assureur, à la description des prestations fournies, aux droits et obligations réciproques des parties en 

matière notamment de prix, de calendrier, de modalités de paiement et de révision éventuelle  des prix, d’annulation ou 

de cession du contrat, d’information de l’acheteur avant le début du voyage ou du séjour ».  

كيل األسفار نفسه أو مستغل مؤسسة سياحية ممن تعاقد معه المستهلك السائح ألجل االستفادة من خدمة وقد يكون الناقل إما و -897

 النقل.

من مدونة التأمينات على أنه:" يتحمل المؤمن الخسائر واألضرار الناتجة عن الحادث الفجائي أو الناتجة عن خطأ المؤمن له،  52تنص المادة  -898

 العقد.عدا استثناء صريح ومحدد في 

 غير أن المؤمن ال يتحمل، رغم أي اتفاق مخالف، الخسائر واألضرار الناتجة عن خطأ متعمد أو تدليسي للمؤمن له". 
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وبذلك كان البد من تدخل املرشع حامية ملستهلك الخدمات السياحية، لفرض التأمني عىل مورد القطاع السياحي 

يجب عىل كل مشغل مؤسسة سياحية ، نجدها تنص عىل أنه: "20.11899من القانون املغريب رقم  08عموما، فإذا رجعنا للامدة 

 ا عن مخاطر الحريق ورسقة أمتعة الزبناء واملسؤولية املدنية.أن يربم تأمين

كام يجب عليه إرسال نسخة من عقد التأمني إىل اإلدارة داخل الشهر املوايل لتاريخ إبرامه وكذلك الشأن بالنسبة لكل 

 ".عملية تستهدف تغيري أو تجديد العقد املذكور

ريب قرر جزاءا ردعيا لكل مورد للعقود السياحية، ميتنع عن عن وبهدف ضامن احرتام هذا املقتىض، فإن املرشع املغ

 20.11من القانون رقم  87، فقد نصت املادة 900إبرام عقد تأمني مع مقاولة تأمني، حيث جعل العقوبة عبارة عن غرامة فقط

تنع عن إبرام تأمني درهم كل مستغل مؤسسة سياحية مي 811.111عىل  011.111يعاقب بغرامة من السالف الذكر عىل أنه: " 

 ". من مخاطر الحريق ورسقة أمتعة الزبناء واملسؤولية املدنية

وخالصة القول، أن املرشع املغريب مل يرش إىل حد اآلن لهذا املبدأ 'االحتياط' يف اطار عقود الخدمات عموما، ملا له 

اره علنا احثني يف هذا املوضوع، صرب أغو من أهمية كبرية رصاحة وفيام يهم الخدمات السياحية خصوصا، مام يتيح لنا كب

نحاول امداد القارئ مبا يفيده يف اطار حامية  املستهلك، علىى اعتبار أن كل واحد منا هو مستهلك بالدرجة األوىل وللخدمة 

 السياحية بالدرجة الثانية.

األخرية حامية  حيث تشمل هذهكام نشري إىل رضورة تبني تدابري احتياطية وقائية يف اطار مدونة شاملة لالستهالك، 

مستهلك الخدمات السياحية، إن حاجة املستهلك لقانون يحمي ضعف أو جهل خربته يف التعاقد يستدعي تكريس مبدأ 

 :كعموميته االحتياط يف 

                                                           

المتعلق بمدونة التأمينات.  52.99بتنفيذ القانون رقم  3003أكتوبر  2الموافق ل  5332من رجب   32صادر في ، 5.03.322ظهير شريف رقم -

 .3003نوفمبر  5332 2رمضان  3بتاريخ  2023الجريدة الرسمية عدد 

القاضي بتتميم  09.02بتنفيذ القانون رقم  3003لأبري 35الموافق ل 5332ل الصادر في فاتح ربيع األو 5.03.02_متمم بالظهير الشريف رقم 

 .3003ل أبري 39الموافق ل  5332ل  ربيع األو 9بتاريخ  2302المتعلق بمدونة التأمينات. الجريدة الرسمية عدد  52.99القانون رقم 

القاضي  29.02بتنفيذ القانون رقم ، 3009فبراير  53الموافق ل  5332من محرم 52الصادر في  5.09.52_مغير ومتمم بالظهير الشريف رقم 

 .  3009فبراير  32الموافق ل  5332محرم  2299 – 32المتعلق بمدونة التأمينات.الجريدة الرسمية عدد 52.99بتغيير وتتميم القانون رقم 

 02.02بتنفيذ القانون رقم  3002نوفمبر  20الموافق ل 5332من ذي القعدة  59الصادر في  5.02.592_مغير ومتمم بالظهير الشريف رقم 

التأمينات. المتعلق بمدونة  52.99جباري عن المرض لبعض فئات مهنيي القطاع الخاص والقاضي بتغيير وتتميم القانون رقم اإلالمتعلق بالتأمين 

 .  3002ديسمبر  5332 52ذو الحجة  2229 – 3الجريدة الرسمية عدد 

بمثابة النظام  95.00بتنفيذ القانون رقم  3003يونيو  52، الموافق لـ 5332صادر في فاتح ربيع األخر  5.03.529ظهير شريف رقم  - 899

 .3003أغسطس  52الموافق لـ  5332األخر  صادر في جمادى 2020األساسي للمؤسسات السياحية، الجريدة رسمية عدد 

وهو ما يؤيده القضاء في مجموعة من المواقف التي تتماشى مع كل هذه االعتبارات السالفة الذكر السيما أن الحكم بالتعويض ال يصيب  - 900

قضاء من حيث موقفه هذا أن يؤثر سلبا في النهاية ذمة المورد، وإنما الذي يتحمله هو المؤمن لديه، وبالتالي ال داعي للقول بأن من شأن ال

على موردي القطاع السياحي من ثم على سياسة الدولة بصفة عامة التي تسعى إلى جعل هذا القطاع أحد أهم ركائز التنمية االقتصادية 

 واالجتماعية.
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رضورة ترسيع إنشاء املجلس االستشاري األعىل لالستهالك إلنعاش ثقافة االستهالك وخصوصا السياحية  -

 عجيل بإنشاء الهيئة العليا للسياحة، منها. وكذلك الت

 إنشاء جمعيات لحامية مستهليك الخدمات السياحية، تدافع عن حقوق املستهلكني السياح وطنيا ودوليا.  -

وضع اسرتاتيجيات ودراسات جديدة لتفعيل دور الرقابة عىل املؤسسات السياحية ووكاالت األسفار، وتنظيم   -

اء دان السياحي. دون إغفال اإلقصاء الكبري الذي يطال السائح املغريب سو دورات تكوينية للمتدخلني يف املي

 عىل مستوى الدراسات املستقبلية أو التسهيالت.

وأيضا اتخاذ تدابري احتياطية خاصة عىل مستوى تكوين العقد السياحي كااللتزام باالعالم مبكونات الخدمة والظروف 

يد من املسؤولية العقدية، واإلقرار مبجموعة من االلتزامات امللقاة عىل عاتق التي قدمت بها مثال. كام تجب رضورة التشد

 املهنيني، والتي من بينها التزام باالحتياط.
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 فعالية التحكيم األلكتروني في تسوية النزاعات الناشئة عن التجارة األلكترونية

 فعالية التحكيم األلكتروني 

 في تسوية النزاعات الناشئة عن التجارة األلكترونية
    

 أستاذ مساعد تخصص القانون التجاري

 جامعة الفالح
 

 

 ملخص البحث:

اإللكرتوين وما تبعه من تنمية معلوماتية واتجاه التجارة الدولية إىل التجارة  إن التقدم العلمي يف املجال

عامالت بني األفراد ري من جوانب املالكث اإللكرتونية الدولية التي تقوم عىل الرسعة يف إبرام العقود وتنفيذها أثر يف

القانونية وأسس املسؤولية املدنية والجنائية، ونشأ نتيجة لذلك ما يعرف  ومنها التأثري البالغ عىل املراكز

كرتونية مثل صفتها اإلل اإللكرتونية، ونتج عن ذلك أن ثارت الكثري من التساؤالت املتعلقة باملعامالت باملعامالت

ون الواجب التطبيق وما إىل ذلك من تساؤالت وأعقب ذلك العديد من النزاعات املتعلقة بتلك وتكييفها والقان

املعامالت اإللكرتونية ثار بعدها التساؤل عن كيفية حلها وأفضل الطرق وأكرثها مالمئة لحلها مام أوجد ما يعرف 

 .القانون بالتحكيم اإللكرتوين أو التحكيم الرقمي كام يحب أن يطلق عليه بعض فقهاء

 

 

Research Summary: 

sientific progress in the field of mail, and subsequent computer development, and the 

direction of international trade for international e-commerce, which is based on the speed of 

contracting and their implementation, the impact on Many aspects of transactions between 

individuals, including the effect of law centers, and the foundations of civil and criminal 

liability, and it has emerged as a result of electronic transactions, and the result that arises many 

issues related to electronic transactions, such as I have just described, to adapt and applicable 

law, and thus the issues that followed most Litigation related to these electronic transactions 

revolted beyond the issue of how to resolve and the best and most practical way to resolve them 

creating what is called electronic or digital arbitrage. 
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 مقدمة

بعد شيوع استخدام تقنيات املعلومات واالتصاالت يف إنجاز األعامل اإللكرتونية وإبرام العقود وتنفيذها عرب شبكة 

ري إىل استخدام نفس هذه التقنيات اإللكرتونية لتسوية ما قد ينشأ عن هذه األعامل من منازعات ، اإلنرتنت ، اتجه التفك

 مبعنى أن إجراءاتها تجري عرب شبكات الوسائل اإللكرتونية .

اإللكرتوين، وما تبعه من تنمية معلوماتية، واتجاه التجارة الدولية إىل التجارة  كام أن التقدم العلمي يف املجال

ني األفراد، ومنها الكثري من جوانب املعامالت ب لكرتونية الدولية التي تقوم عىل الرسعة يف إبرام العقود وتنفيذها، أثر يفاإل

اإللكرتونية، ونتج  التأثري البالغ عىل املراكزالقانونية، وأسس املسؤولية املدنية والجنائية، ونشأ نتيجة لذلك ما يعرف باملعامالت

عات التي قد اإللكرتونية مثل صفتها وتكييفها،كيفية حل املناز  لكثري من التساؤالت املتعلقة باملعامالتعن ذلك أن ثارت ا

تحدث، والقانون الواجب التطبيق، وما إىل ذلك من تساؤالت وأعقب ذلك العديد من النزاعات املتعلقة بتلك املعامالت 

وين طرق وأكرثها مالمئة لحلها مام أوجد ما يعرف بالتحكيم اإللكرت اإللكرتونية ثار بعدها التساؤل عن كيفية حلها وأفضل ال

لجدل القانوين إثارة ل ) أو التحكيم الرقمي كام يحب أن يطلق عليه بعض فقهاء القانون ( والذي يعترب من أكرث املواضيع

التجارة  فوري ملنازعاتيف وقتنا الحارض،كام أن له دور فعال يف منازعات التجارة اإللكرتونية يتمثل يف الحسم ال

انونية التجارة الدولية وإبرام العقود واألعامل الق اإللكرتونية والتي نتجت عن التطور الهائل للحياة االقتصادية وازدياد

 .باستخدام التقنية اإللكرتونية

نقول  مام ما ميكن أنويالقي التحكيم ازدهاراً ملحوظاً يف العرص الحديث يف مجال املعامالت والتجارة الدولية أ      

عنه عودة النزعة الفردية وحرية التبادل التجاري وسلطان اإلرادة ؛ حيث يعد اللجوء إليه ادعى بالنسبة للتجارة االلكرتونية 

 التي تقوم عىل الرسعة يف اإلبرام والتنفيذ وال تتمىش مع بطء وغموض إجراءات القضاء العادي .

هذه العقود التي تربم وتنفذ يف العامل االفرتايض ، يرغب األفراد يف حلها بذات فعندما يثار إشكاالت يف مثل      

الطريقة  ومع أن التحكيم التقليدي املتعارف عليه دولياً يف حل منازعات التجارة الدولية رسيع وغري مكلف مادياً بالنسبة 

املبالغ املادية أو  نية بطيئاً ومكلفاً ، وذلك بسبب ضآلة، إال أن هذا التحكيم يبقى بالنسبة ملعامالت التجارة اإللكرتو  لألطراف

التعويض املطالب به يف غالب األحيان ، وما قد يؤدي إليه ذلك البطء والتكاليف من تقاعس األفراد واملستهلكني وحتى 

راف واالستامع ألطالتجار عن املطالبة بحقوقهم ، إضافة إىل ما يتطلبه من تبادل مادي للبيانات والطلبات والدفوع من ا

 للشهود وغري ذلك من األمور .

 وعليه سوف يتم إيضاح بعض املواضيع املتعلقة بهذه الوسيلة بنوع من اإليجاز عىل النحو األيت :    

 املطلب األول : ماهية التحكيم اإللكرتوين .

 ية.املطلب الثاين : الحاجة إىل فض منازعات التجارة األلكرتونية بالوسائل األلكرتون

 ثم يعقب ذلك خامتة فيها بعض النتائج والتوصيات ذلك ضامناً لسالمة البحث من الناحية الشكلية .
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 -أهداف البحث:

يهدف البحث إىل توضيح ماهية التحكيم األلكرتوين وقراراته الصادرة يف نطاق منازعات التجارة األلكرتونية وضامن  

 فاعلية تنفيذها.

 مشكلة البحث:

كيم يف الوقت الحايل من أهم وسائل تسوية النزاعات التي يسعى إليها األطراف املتنازعه يف نزاعات يعترب التح-

التجارة الدولية وخاصة التحكيم األلكرتوين وماينتج عنه من قرارات تتم بوسائل ألكرتونية مختلفة ،بالتايل أصبح مثار 

 كل كبري.تباره نظام قانوين حديث النشأه يفتقر إىل التأطري بشالتساؤول هو مامدى فعالية قرارات التحكيم األلكرتوين باع

 -منهج البحث:

إعتمدنا يف البحث املنهج التحلييل للوصول إىل حل مقنع ، واملنهج التحلييل هو األنسب لدراسة املوضوع بكافة جوانبه 

 القانونية .

 ماهية التحكيم االلكرتوين: املبحث األول

  كيماملطلب األول: مفهوم التح

 تباينت وتعددت التعريفات الخاصة بالتحكيم وذلك وفقاً للزاوية التي يتناول كل فقيه منها التحكيم ،

فيعرفه البعض بأنه : نظام قضايئ خاص يختار فيه األطراف قضائهم ، ويعهدون إليهم مبقتىض اتفاق مكتوب مبهمة 

وز حسمها عالقاتهم التعاقدية أو غري التعاقدية والتي يجتسوية املنازعات التي قد تنشأ أو نشأت بالفعل بينهم بخصوص 

 (  0بطريق التحكيم ، وفقاً ملقتضيات القانون والعدالة وإصدار قرار قضايئ ملزم لهم .)

وهناك من يعرف التحكم بأنه : االتفاق عىل عرض النزاع أمام محكم أو أكرث ليفصلوا فيه بدالً من املحكمة املختصة 

 ( 8للخصوم رشيطة أن يقر املرشع هذا االتفاق رشطاً كان أم مشارطة.)وذلك بحكم ملزم 

وعىل ذلك فالتحكيم يقوم أساساً عىل مبدأ سلطان اإلرادة، مبعنى انه يجب أن يكون إلرادة الخصوم شأن فيه ، 

قر دامئاً ، بل البد أن يبحيث إذا محيت هذه اإلرادة فال يعترب تحكيامً وإمنا هو قضاء دولة ، إال أن هذه اإلرادة ال تكفي 

املرشع اتفاق الخصوم ، مبعنى أن يجيز املرشع للخصوم اللجوء التي التحكيم ، فإرادة الخصوم مع إقرار املرشع لهذه اإلرادة 

الجوهر القانوين للعملية التحكيمية ، ومتى وضحت هذه اإلرادة وفق الشكل الذي يتطلبه القانون التزم الخصوم بحسم 

 ريق التحكيم ويلتزمون بحكمه، وتنتهي اثر إراداتهم عند هذا الحد .النزاع عن ط

 ولكن يثور التساؤل التايل وهو هل التحكيم االلكرتوين يشكل تطوراً للتحكيم التقليدي أم هو بديل عنه ؟

ونية رت ذهبت بعض اآلراء إىل التقرير بان التطور التكنولوجي تبعه تطور يف كل يشء مثل الرسائل التي أصبحت الك

 وال تحتاج إىل أوراق أو استخدام الفاكس أو الربيد .

                                                           

 .  59، ص 3009دار النهضة العربية ، القاهرة ، انظر :  د. احمد عبد الكريم سالمة : التحكيم في المعامالت المالية الداخلية والدولية .  (5)

 .  35، ص 3000انظر :  د. عصمت عبد الله الشيخ : التحكيم في العقود اإلدارية ذات الطابع الدولي . دار النهضة العربية القاهرة ،  (3)
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بينام يرى البعض اآلخر بأنه ال ميكن تصور التحكيم بال املتطلبات التقليدية مثل الكتابة عىل الورق، االجتامعات     

 يم .لتحكاملادية أي الحضور الشخيص لجلسات التحكيم لكل األطراف والهيئة والتي هي من املظاهر اليومية ل

يف حني يقرر اتجاه ثالث بأن التحكيم التقليدي ال يجب أن يأخذ قالباً الكرتونياً، كام أن البيئة االلكرتونية ال يجب     

 (7أن تستخدم التحكيم التقليدي .)

( أنه ال ميكن إنكار دور قواعد ومبادئ التحكيم التقليدي يف املساهمة يف بزوغ التحكيم 4ويرى البعض )    

اللكرتوين، إال انه يف نفس الوقت ال يجب إغفال وجود قواعد وأعراف جديدة شكلت نوعاً من االستقاللية للنوع الجديد ا

من التحكيم ، وينبغي دراستها كنوع مستقل من أنواع الحلول البديلة للمنازعات، فقد نشأ التعاقد عرب االنرتنت عىل التحكيم 

اللكرتوين ، وقد رتب آثارا ال ميكن تجاوزها رغم عدم املرجعية إىل أي من االتفاقيات قبل صدور قوانني املنظمة للتحكيم ا

، ورغم إمكانية أبطال القرار التحكيمي ككل إذا ما طبقنا عليه قواعد االتفاقيات الدولية ) السابقة عىل نشؤ التحكيم 

 بشأن االعرتاف وتنفيذ قرارات التحكيم األجنبية. 0829االلكرتوين ( والتي مازالت سارية بهذه الخصوص كاتفاقية نيويورك 

ويف نفس الوقت فإن إمكانية عقد إجراءات ولقاءات التحكيم قد جاء نتيجة تطور التكنولوجيا، ففي بعض الحاالت 

رات متيتم انعقاد كامل املؤمتر أو الندوة الكرتونياً عرب االنرتنت دون التقيد بشكليات قانونية، وال شك أن آثار هذه املؤ 

 والندوات ال ميكن إنكارها .

وعليه فليس صحيحاً قرص تعريف التحكيم االلكرتوين عىل انه التحكيم عرب تبادل الوثائق فقط ، حيث أن التحكيم 

 االلكرتوين قد يتم إجراؤه بشكل كامل أو جزيئ عرب االنرتنت أو وسائل االتصال االلكرتونية األخرى مثل :

لكرتوين عىل إجراء التحكيم سواء فيام بني األطراف أنفسهم أو فيام بينهم وبني هيئة أو : االتفاق االالفرع األول

مركز التحكيم وذلك عرب تبادل الرسائل االلكرتونية بني األطراف ابتداًء ، وما بينهم وبني مركز التحكم االلكرتوين أو تعبئة 

 االنرتنت .منوذج خاص ببعض مراكز التحكيم التي متارس أعاملهم من خالل 

ثانياً : أن تتم إجراءات التحكيم عرب وسائل الكرتونية ، كانعقاد الجلسات عن طريق االنرتنت بواسطة استخدام 

الوسائل املرئية أو السمعية، أو حتى بواسطة تبادل الرسائل االلكرتونية فيام بني أعضاء هيئة التحكيم ، ويف مراحل متقدمة 

 دة الشهود وإصدار القرار التحكيمي الكرتونياً . أكرث فإنه من املمكن سامع شها

( بأن املفهوم التحكيم االلكرتوين ال يختلف عن املفهوم املتعارف عليه للتحكيم كإجراء خاص 0ومن ثم يقرر البعض)

نرتنت وغريه ال بحسم منازعات التجارة الدولية وإن متيز يف اآللية التي يتم بها هذا اإلجراء من بدايته إىل نهايته باستخدام ا

 من وسائل االتصال الحديثة كالكمبيوتر والفاكس وغريها .

                                                           

 االلكتروني (( . بحث منشور بموقع :  معتصم سويلم نصير: )) مدى تحقق الشروط المطلوبة في التحكيم التقليدي في ظل التحكيم  (2)

 www.arablawinfo.com  

 .    35، ص  3009انظر : د. عصام عبد الفتاح مطر : التحكيم االلكتروني . دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية ،   (3)

 .  59، 52ص  3002ر النهضة العربية ، القاهرة  ، انظر : د.  حسام الدين فتحي ناصف : التحكيم االلكتروني في منازعات التجارة الدولية . دا (5)
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وبعبارة أخرى فإن اإلجراء كله يتم الكرتونيا بدءاً من االتفاق عىل التحكيم مبلء النموذج الذي يرسل بعد ذلك إىل     

ه  مروراً بتبادل لدعوى التي رفعت ضدالطرف اآلخر ، فيكون بذلك قد متت دعوته إىل التحكيم إذا قبل املشاركة فيه بقبول ا

املستندات وسامع الشهود والخرباء وانتهاء بصدور حكم يتعهد األطراف باحرتامه أياً كانت القوانني واملعاهدات الواجبة 

 التطبيق وللمحكوم لصالحه الحصول عىل القوة التنفيذية لهذا الحكم .

واعد التحكيم الذي تتم إجراءاته عرب شبكة االنرتنت ، وفق ق» ه وعىل ذلك ميكن تعريف التحكيم االلكرتوين بأن    

 (8«.)خاصة دون الحاجة إىل التقاء أطراف النزاع واملحكمني يف مكان معني 

وقد ُعنيت الترشيعات الدولية بهذا النوع من التحكيم وأشارت إليه يف العديد من النصوص والتوصيات ؛ حيث أن     

رتوين هو تنقية وتأمني بيئة العمل االلكرتوين ، وما يتصل بها من خالل تسوية أو حل املنازعات الهدف من التحكيم االلك

 االلكرتونية القامئة وتقديم الخدمات االستشارية التي من شأنها منع حدوث املنازعات من اجل مجتمع رقمي معاىف .

 :نازعات إلكرتونيا متييز التحكيم اإللكرتوين عن غريه من آليات فض املالفرع الثاين : 

بأنها صيغة لحل املنازعات تُختار فيها شبكة  Alternatives Dispute Resolutionتَعرف آليات فض املنازعات إلكرتونيا 

اإلنرتنت لتكون جزئيا أو كليا املكان االفرتايض لحل النزاع ، و لكنها ال تعني بالرضورة أن عملية فض املنازعات برمتها تدار 

بكة االنرتنت , إذ أن مجرد االستخدام الجزيئ للربيد اإللكرتوين كوسيلة إتصال خالل عملية التحكيم يعد عن طريق ش

 آلية لفض املنازعات إلكرتونيا و لكن بشكل محدود.

 يُرد مصدر الحاجة لهذا النوع من وسائل فض املنازعات إىل:

غري مجد  ونية إذ يصبح اللجوء إىل الوسائل التقليديةتباعد املسافات بني املتعاقدين يف مجال التجارة اإللكرت  – 0

 وباهظ التكاليف.

وجود أفضل وأرسع وأرخص وسائل لفض املنازعات باستخدام الوسائل التقنية, األمر الذي دفع بالبعض إىل اعتبار  – 8

 (. 0) 901التقنية هي الطرف الرابع يف املنازعات

 ميكن متييزها عن التحكيم اإللكرتوين يف:  و تتمثل آليات فض املنازعات إلكرتونيا التي

أ/املفاوضات اإللكرتونية املبسطة: و هي أكرث الوسائل البديلة حال للمنازعات وأوسعها انتشارا، حيث تصل باألطراف 

 يساعد عىل فهو أسلوب إىل تسوية النزاع بطريقة ُمرضية لهام بتقريب وجهات النظر وإزالة العقبات التي ولدت النزاع .

الوصول إىل اإلتفاق من خالل اإلتصاالت الثنائية املبارشة ملساعدة أنظمة تقانية عالية لنقل املعلومات وأساليب تخزينها ، 

 وآليات إدارة جلسات عن طريق شبكة االنرتنت واألقامر الصناعية وسواها من الوسائل.

                                                           

 www. kenanaonline .com              انظر : د. خالد ممدوح بحث منشور بموقع :   (3)

 عماد الدين المحمد ، , طبيعة وأنماط التحكيم مع التركيز على التحكيم  عبر االنترنت , عن موقع :  901

http://slconf.uaeu.ac.ae/papers/n3/emad%20aldin%20mohamed.pdf 
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وع ديد مجال التسوية وتقديم الطلبات و الدفب/املفاوضات ذات الطابع اآليل: هي طريقة متنح أطراف النزاع حق تح

يف صيغة تسوية تتم عن طريق الكمبيوتر, من خالل مواقع إلكرتونية آمنة ومحمية بحرص الدخول إليها ملن ميلكون كلمة 

 (.8)902الرس الرقمية

ر بصورة محايدة ظج/الوساطة اإللكرتونية: هي آلية تدخل طرفا آخر يسمى بالوسيط بني طريف النزاع لتقريب وجهات الن

 (.7)903و نزيهة ووفقا لطبيعة العالقة فيام بينهام وصوال إىل تسوية النزاع بصورة ودية ُمرضية للطرفني بإجراءات إلكرتونية

 و تختلف الوساطة اإللكرتونية عن التحكيم اإللكرتوين من حيث:

ف وجهات التجارية , رغبة منها يف إنهاء اختال  اللجوء إىل الوساطة يتم غالبا بني أطراف لها صلة وثيقة يف عالقاتها – 0

النظر التي أدت إىل حدوث منازعة ,  بخالف التحكيم الذي قد يلجأ إليه أطرافه دون معرفة سابقة إلصدار حكم ملزم 

 للطرفني دون االكرتاث الستمرار العالقة التجارية بينهام .

ره بإدارة وموافقة و رضا األطراف, يف حني أن الحكم الذي تصدقيام الوسيط بتقريب وجهات النظر وتسوية املنازعة  – 8

 املحكمة يكون لصالح أحد الطرفني و ملزما لآلخر.

إمكانية رفض الوساطة أو االنسحاب منها يف مرحلة من مراحلها واللجوء إىل التحكيم من قبل أي من األطراف،  – 7

 قة طريف النزاع معا.يف حني أنه يتعذر ترك التحكيم بعد انعقاده إال مبواف

د/التوفيق اإللكرتوين: هو أحد الوسائل الودية لتسوية النزاع من خالل تدخل طرف ثالث بني طريف النزاع اإللكرتوين 

 لتقديم مجموعة حلول مرضية للطرفني يتم اختيار إحداها حسام له.

صدر نزاع, عىل خالف التحكيم الذي يو يختلف التوفيق عن التحكيم عموما يف أن قرار املُوفق غري ملزم لطريف ال

 (.0)904حكمه ملزما للطرفني

هـ/املحاكم اإللكرتونية: هي محاكم تُعقد جلساتها و يتم تقديم الدفوع والطلبات فيها وإصدار الحكم عن طريق شبكة 

 االنرتنت.

عطيات العوملة من مالءمة ملإذا من بني كل آليات فض املنازعات إلكرتونيا يبدوا التحكيم اإللكرتوين الوسيلة األكرث 

 حيث:

إمكان إجراءه و إصدار الحكم فيه عن طريق االنرتنت ألن معظم الوثائق الالزمة لعملية التحكيم ميكن إستبدالها  – 0

 بسهولة مبلفات إلكرتونية ميكن حفظ املعلومات فيها كتابة .

د دا يف طريف الكرة األرضية , ولكن هذا البعبإعتبار كون طريف النزاع ال يقيامن يف بلد واحد فيعقل أن يوج -8 

 (.8)905الجغرايف يتالىش تأثريه يف ظل وجود شبكة االنرتنت , مبا يساعد عىل تنامي التجارة الدولية

                                                           
 هيثم عبد الرحمن البقلي , التحكيم االلكتروني كأحد وسائل تسويه المنازعات , عن موقع :  902

http://www.kenanaonline.com/blog/76756/page,/ 

 عماد الدين المحمد , المرجع السابق . 903

 تسوية النزاع عن موقع : هيثم عبد الرحمن البقلي ، التحكيم األلكتروني كأحد وسائل  904

http://www.kenanaonline.com/blog/76756/page/3 

 هيثم عبد الرحمن البقلي ، المرجع نفسه. 905
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 التطور التاريخي للتحكيم اإللكرتوين : الفرع الثالث:

لجوء املحاكم الوطنية أو عن طريق الإذا كان الفصل يف منازعات عقود التجارة الدولية قد يتم عن طريق اللجوء إىل 

إىل الوسائل البديلة لحل املنازعات ، فإنها جميعها ميكن أن تُستخدم لحل املنازعات الناشئة عن عقود التجارة الدولية 

 اإللكرتونية , و تشكل الوسائل البديلة املتمثلة يف التفاوض والوساطة والتحكيم املوجة األوىل من آليات حل النزاع غري

 الشكلية والتي تتم بعيدا عن اللجوء إىل القضاء الوطني.

, و الذي تجري إجراءاته إلكرتونيا باستخدام 0880و قد ظهرت املوجة الثانية من آليات حل املنازعات يف بداية عام 

كام ظهرت وسائل ,   Video Conferenceأو املؤمتر املريئ Web Sitesأو املواقع اإللكرتونية  E- Mailالربيد اإللكرتوين 

 وغريها.  Med-Arbالتحكيم   –والوساطة  Expertise  Arbitralو الخربة التحكيمية   Ombudsmanأخرى منها برامج 

فمع بداية التسعينات من القرن العرشين ظهرت فكرة فض املنازعات إلكرتونيا عن طريق االنرتنت , وأصبح حلها يتم 

ترصفات القانونية التي تنشأ عنها هذه املنازعات , و بذلك انتقلت املعامالت التجارية بذات الطريقة التي تتم بها إبرام ال

إىل مرحلة تجرى فيهال إجراءات حل  ADRالدولية من مرحلة يتم فيها حل النزاع من خالل الوسائل البديلة لحل املنازعات 

 .ODR (te ResolutionOn Line Dispu()0)906النزاع بطريق إلكرتوين مبارشة عىل شبكة االنرتنت 

و بسبب كون التحكيم أكرث وسائل فض املنازعات مواءمة ليتم عن طريق شبكة االنرتنت، فقد كانت بداية تطبيق 

 التقانات الحديثة معه , وميكن تتبع تطور التحكيم اإللكرتوين تاريخيا من حيث أنه : 

ضاء، وتم إعداد قامئة إلكرتونية بأسامء القضاة مرشوعا عرف باسم شبكة الق David Stodolskyأنشأ  0884يف عام 

قاضيا عىل أساس صوت لكل قايض ، وكان الهدف من وراء إقامة هذه الشبكة مكافحة  41املشاركني شملت أكرث من 

 عمليات القرصنة، وجرائم التشهري وانتهاكات حقوق املؤلف .

واملاركات الشهرية، تقدمها مؤسسات معتمدة من قبل  كام ظهر برنامج آخر هو خدمة فض املنازعات املتعلقة باألسامء

, و لكن هذا اإلجراء كسواه من خدمات التحكيم عرب االنرتنت ال يعد ملزما ICANNهيئة االنرتنت لألسامء واألرقام املشرتكة 

 ألطراف النزاع.

واحدة  قد تصدى لقضية كانت نقطة إنطالق مرشوع محكمة التحكيم االفرتاضية وإن كان هذا املرشوع 0882يف عام 

 مل يتم حتى البت فيها ألن أطراف النزاع كانوا قد حلوا النزاع قبل صدور حكم املحكمني. 

كنتيجة لطبيعة منازعات العقود الدولية  Expedited Arbitrationشهد ظهور التحكيم املعجل  0889و يف عام 

 عن آلية أرسع من التحكيم اإللكرتوين. اإللكرتونية و ما تتطلبه من رسعة , استدعت الرضورة البحث 

دعوى أغلبها من قبل مركز الوساطة والتحكيم التابع ملنظمة  2111حتى اآلن تم الفصل يف قرابة   8111و منذ عام 

 WIPO (.8.)حقوق امللكية الفكرية 

                                                           
 .332،ص339،ص3002خالد ممدوح ابراهيم، التحكيم األلكتروني في عقود التجارة الدولية ،دار الفكر الجامعي اإلسكندرية،الطبعة األولى، 906



                                                                                                                                                                                                                                                      

336 

  9292غشت  92العدد 

فض املنازعات  مجال و يالحظ أن املؤسسات التي تقدم خدمة التحكيم اإللكرتوين بعضها عريقة وذات تاريخ طويل يف

,  AAAو نقابة التحكيم األمريكية  WIPOواملنظمة العاملية لحقوق امللكية الفكرية  ICCالتجارية مثل غرفة التجارة الدولية 

  Cyber Courtو  Virtual Magistrateو  Court Houseو بعضها ال زال حديث العهد بالتحكيم عن طريق االنرتنت مثل 

  .Innately Courtو  On Line Resolution  و 

مبدئيا يتحدد اإلطار واملرجعية القانونية للتحكيم عن طريق االنرتنت يف اإلتفاقيات الدولية مثل اتفاقية نيويورك 

واملعاهدات الثنائية والقوانني النموذجية كقوانني اليونسرتال وقوانني التحكيم الوطنية باإلضافة إىل اتفاقية جنيف واتفاقية 

 تفاقية مونتيفيديو بني الدول األمريكية.بنام وا

 أهداف و صور التحكيم اإللكرتوين: توجد ثالثة أنواع من التحكيم اإللكرتوين وهي: الفرع الرابع:

التحكيم غري امللزم: وهو التحكيم الذي ال تتمتع فيه القرارات التحكيمية بقوة ملزمة عىل عكس القرارات  - 0

 تقليدية.التحكيمية التي تجري بصورة 

التحكيم امللزم املرشوط: وهو التحكيم الذي يتمتع فيه أحد الطرفني أو كليهام بحرية قبول القرار التحكيمي الصادر  – 8

 أو رفضه خالل فرتة محددة ، يصبح بعدها الحكم ملزما إذا مل يتم رفضه من قبل األطراف أو إذا أعلن الطرفان قبولهام له.

طبيعته: وهو التحكيم الذي ال يستهدف إصدار حكم تحكيمي يلزم الطرفني عىل غرار الحكم التحكيم غري امللزم ب – 7

 (.0) 907الصادر من املحاكم الوطنية

و يهدف التحكيم مبدئيا إىل تأمني بيئة العمل اإللكرتوين بكل ما يتصل به من أمور من خالل تسوية أو حل املنازعات 

شأنه الوقاية من حدوث املنازعات من أجل مجتمع رقمي ُمعاىف, و لذلك ميكن أن  اإللكرتونية و تقديم االستشارات مبا من

 تتحدد أهداف إعامل التحكيم اإللكرتوين يف التايل :  

العمل عىل تقديم مختلف خدمات التحكيم االلكرتوين عن طريق محكمني خارجيني وعرب وسائط االتصاالت  – 0

ناشئة عن عالقة قانونية ذات طابع اقتصادي سواء كانت عالقة عقدية أو غري عقدية االلكرتونية لتسوية أو حل املنازعات ال

 يف القطاع العام أو الخاص أو بينهام مكانها البيئة الرقمية.

العمل عىل تقديم الخربة االستشارية يف املعامالت اإللكرتونية مثل اإلستجابة لطلب جهات معينة لتكملة عقد به  – 8

ل القانوين أو مراجعة أحكام عقد معني يف ظل ظروف معينة نشأت بعد إبرامه , باإلضافة إىل تقديم بعض من أوجه الخل

 (.8)908مختلف أشكال الخربة االستشارية يف النظم التقنية املعلوماتية و الحوسبة التطبيقية للجهات القانونية مثل املحاكم

 الطبيعة القانونية للتحكيم األلكرتوين: الفرع الخامس:

ن ارتكاز التحكيم عىل االتفاق ) العقد ( يف مصدره وانتهائه بقرار يشبه إىل حد كبري الحكم القضايئ أدى إىل إ 

 ( وتفصيل ذلك عىل النحو التايل :0اختالف الفقه حول طبيعته القانونية )

                                                           
 .329المرجع السابق ،ص خالد ممدوح ابراهيم، 907

 http://www.dralmarri.com/show.asp?field=res_a&id=234عادل حماد أبوزهرة،عن موقع  908

 . 20ص  3002انظر : د. احمد عمر بوزقية : أوراق في التحكيم . منشورات جامعة قاريونس ، الطبعة األولى ،   (5)
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 الطبيعة التعاقدية للتحكيم : -أ 

 رضائياً ملزماً تحكيم بصفة عامة ، فاعترب البعض التحكيم عقداً اختلف الفقه والقضاء حول تحديد الطبيعة القانونية لل    

 للجانبني من عقود املعاوضة .

وقد استند هذا االتجاه إىل أنه طاملا أن نظام التحكيم يقوم عىل أساس مبدأ سلطان اإلرادة ، فإن له طابع تعاقدي      

 وذلك نونية واإلجرائية التي يحققها النظام القضايئفاألطراف باتفاقهم عىل التحكيم يتخلون عن بعض الضامنات القا

 بهدف تحقيق مبادئ العدالة والعادات التجارية وإتباع إجراءات رسيعة واقل رسمية من إجراءات املحاكم .

هذا باإلضافة إىل أن الصفة التعاقدية يحتمها أيضاً اعتبار التحكيم من أدوات املعامالت الدولية ، والشك أن      

ارة الدولية أو املعامالت الدولية تعرتضها الترشيعات والقضاء يف مختلف الدول ، وال ميكن تحرير املبادالت الدولية إال التج

 (8عن طريق العقد ملا يتصف به من طابع دويل ومن ثم فلن تقم للتحكيم قامئة بدون جوهره التعاقدي .)

من سلطان القضاء وإسناده إىل محكم خاص ، ويعني يف ذات فاتفاق التحكيم هو الذي يؤدي إىل إخراج النزاع      

الوقت القواعد اإلجرائية الواجب إتباعها والقانون الواجب تطبيقه ، ولذلك فإن القرار الذي يصل إليه املحكم يف النهاية هو 

 (7محصلة لتطبيق الرشوط التي اتفق عليها الطرفان ولذلك يكتسب التحكيم الصفة التعاقدية .)

ويرى أنصار هذا االتجاه أن كل مراحل التحكيم تدل بوضوح عىل أنه ذو طبيعة تعاقدية ويتضح ذلك من خالل      

 اآليت :

. إن الغاية أو الهدف من التحكيم هو رغبة األطراف يف حل نزاعهم بطريقة ودية عن طريق إخراج النزاع من سلطان  0

 (4القرار الذي يصدره املحكم .)القضاء ، وإسناده إىل محكم خاص وقبول الطرفني ب

. إن التحكيم يهدف إىل تحقيق مصلحة خاصة ألطراف عقد التحكيم ، وذلك عكس القضاء الذي يهدف إىل  8

 (2تحقيق مصلحة عامة هي إقامة العدالة .)

ه املحكم ر . إن مصدر سلطة املحكم يف حل النزاع بني الطرفني هو اتفاق التحكيم ورضاء الخصوم بالقرار الذي يصد 7

 (2وعىل ذلك فاملحكم يستمد سلطته من إرادة األطراف ، وبالتايل ال ميكن أن تكون هذه السلطة قضائية .)

. إن املحكم ميكن أن يكون وطنياً أو أجنبياً عكس القايض ، الذي البد أن يكون وطنياً باإلضافة إىل أن املحكم  4

كم العدالة ، وإذا أخطا فال يخضع لقواعد املخاصمة وال يلزم أن تتوافر يف املح إذا مل يقم بواجبه فال تنطبق عليه قواعد إنكار

 الرشوط الواجب توافرها يف القايض .

 . إن عمل املحكم ال ميكن اعتباره عمالً قضائياً سواء من الناحية الشكلية أو من الناحية املادية . 2

                                                           

 .  2، ص 5992ي . دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة انظر : د. مختار بربري : التحكيم التجاري الدول (3)

 .  23انظر : د. احمد عمر بوزقية : مرجع سابق ، ص   (2)

 .  523، ص 5929انظر : د. احمد أبو الوفا : التحكيم االختياري واإلجباري . منشأة دار المعارف ، اإلسكندرية ،  (3)

دى جواز اللجوء إليه لفض المنازعات في مجال العقود اإلدارية . دار النهضة العربية القاهرة ، انظر : د. جورجي شفيق ساري : التحكيم وم (2)

 .  29، ص  5999

 .  20، ص 5992انظر : د. احمد حسان الغندور : التحكيم في العقود الدولية لإلنشاءات . رسالة دكتوراه ، جامعة بني سويف ،  (9)
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يد بها جراءات التي يتطلبها القانون إذا ما أعفاهم الخصوم من التقفمن الناحية الشكلية ال يلزم املحكمون بإتباع اإل      

، ومن الناحية املادية ليس للمحكم سلطة األمر التي يتمتع بها القايض ، فهو ال يستطيع مثالً إلزام شاهد بالحضور أمامه 

  الدعوى .ده ليكون منتجاً يفوتوقيع غرامة عليه يف حالة عدم حضوره ، وال يستطيع إلزام الغري بتقديم مستند تحت ي

ويف إطار تقييم هذا االتجاه ذهب البعض إىل القول بأن هذا االتجاه له فضل إبراز الدور الذي يؤديه اتفاق األطراف     

 يف مجال التحكيم ، غري أنه يتجاهل مع ذلك حقيقة الوظيفة التي يؤديها املحكم .

 التي يقوم بها القايض ، وهو ينتهي يف هذا الشأن إىل حكم مشابه للحكمفاملحكم يقوم يف الواقع بالوظيفة ذاتها     

الذي يصدره القايض ، ولعل مرجع هذا التجاهل هو االنطالق من ظاهرة هيمنة الدولة الحديثة عىل الوظيفة القضائية 

وهذا االحتكار  ع هذه الهيمنةواحتكارها إقامة العدل بني الناس بواسطة قضاة موظفني يختارون من قبلها إذ االستسالم لواق

من شأنه أن يحول دون االعرتاف ملحكم يختاره طرفا النزاع ويحددان صالحياته بوظيفة قضائية ويؤدي من ثم إىل البحث 

 عن تفسري آخر لنظام التحكيم ال يتصادم مع الحقائق الواقعة .

زمة ك القضاء ، هو فلك سلطان اإلرادة والقوة امللوهذا ما تقدمه بالفعل فكرة العقد التي تدور يف فلك آخر غري فل    

للعقود ، لكن النظر إىل هيمنة الدولة عىل الوظيفة القضائية واحتكارها إلقامة العدل بني الناس من خالل السياق التاريخي 

اء ولتنظيم السلطة ضلألمور ، من شأنه أن يفتح الباب أمام البعض بالدور القضايئ الذي يؤيده املحكم ، فاحتكار الدولة للق

القضائية إن هو إال مرحلة من مراحل تطور الوظيفة القضائية سبقته مرحلة كان التحكيم يستقل فيها بهذه الوظيفة أو يكاد، 

 (0وتلوح يف األفق مالمح مرحلة أخرى تتوزع فيها الوظيفة القضائية بني قضاء الدولة وبني التحكيم .)

 الطبيعة القضائية للتحكيم : -ب 

حيث يرى أنصار هذا االتجاه إسباغ الطابع القضايئ عىل التحكيم ، وذلك عىل اعتبار أن التحكيم هو قضاء إجباري     

ملزم للخصوم حتى ولو اتفقوا عليه ، وإن التملص منه ال يجدي وإنه يحل محل قضاء الدولة اإلجباري وإن املحكم ال يعمل 

ضائية هي التي تغلب عىل التحكيم ، كام أن حكم املحكم هو عمل قضايئ بإرادة الخصوم وحدها مام يجعل الصفة الق

شأنه شأن العمل القضايئ الصادر من السلطة القضائية يف الدولة ، هذا باإلضافة إىل أن كل من املحكم والقايض يحل 

 (8النزاع بحكم يحوز حجية األمر املقيض فيه .)

رتكة ني نظام التحكيم ونظام القضاء إىل املوازنة بني دور اإلرادة املشوقد ذهب البعض يف سبيل استظهار أوجه الشبه ب

للخصوم يف التحكيم ودورها يف القضاء ، فإذا كان اختيار التحكيم وسيلة لحسم النزاع يتم بعمل إرادة من طرفيه ، فإن 

 اآلخر بحيث ال يجوز لرافع االلتجاء إىل القضاء يتم بعمل إرادي من جانب احدهام ، ومتى تم هذا العمل تعلق به حق

الدعوى النزول عنه إال مبوافقة خصمه ، وقد يتفق أطراف النزاع عىل رفعه إىل محكمة غري املحكمة املختصة به أصالً أو 

 إىل محاكم دولة غري الدولة التي يثبت االختصاص ملحاكمها .

                                                           

 .  39، ص 5999سس العامة للتحكيم التجاري الدولي . دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية ، انظر : د. أبو زيد رضوان : األ (5)

 .  25، ص  3000انظر : د. إبراهيم احمد إبراهيم : التحكيم الدولي الخاص . دار النهضة العربية ، القاهرة ،  (3)



                                                                                                                                                                                                                                                      

332 

  9292غشت  92العدد 

واضح عىل أن ما تؤديه إرادة الخصوم من دور  وقد يتفق أطراف الخصومة عىل النزول عنها بعد رفعها ، وهذا كله دليل

يف طرح النزاع عىل التحكيم بدالً من القضاء ليس له من اثر عىل حقيقة الوظيفة التي يؤديها التحكيم من كونها وظيفة 

 (7قضائية مثلها يف ذلك مثل وظيفة قضاء الدولة. )

 املربرات اآلتية :وقد استند هذا االتجاه يف تقرير الصفة القضائية للتحكيم إىل 

. أن وظيفة املحكم ال تعدو أن تكون وظيفة قضائية ، وإن ما يصدر عنه من أحكام تعد أعامالً قضائية سواء كانت  0

صادرة طبقاً لقواعد القانون أو وفقاً لقواعد العدالة ، هذا فضالً عىل املحكم ميلك تصحيح أحكامه من األخطاء املادية التي 

 ك مقيد بتوافر الرشطني اآلتيني :تشوبها وإن كان ذل

 األول : أال يكون ميعاد التحكيم قد انقىض ، ألنه بفوات هذا امليعاد تزول سلطته .

 الثاين : أال يكون قد تم إيداع حكم التحكيم قلم كتاب املحكمة ولو تم هذا اإليداع قبل انقضاء ميعاد التحكيم .

ذات طبيعة قضائية ، وبالتايل يكون حكم املحكم مبثابة حكم قضايئ  . إن اإلجراءات املتبعة يف خصومة التحكيم 8

عىل اعتبار أن املحكم يحل محل القايض فتكون له وظيفته القضائية ، فأحكام املحكمني تعترب أحكاماً قضائية سواء من 

 حيث الشكل أو من حيث املضمون أو املوضوع .

ن ته والتوقيع عليه ، واألمر الصادر بتنفيذه ال يتدخل يف مضمو . إن حكم التحكيم يعترب قد صدر من تاريخ كتاب 7

الحكم ، وإمنا هو مجرد إجراء شكيل الغرض منه التأكد من عدم وجود ما مينع من تنفيذ حكم التحكيم ، فاألمر الصادر من 

 القايض لتنفيذ حكم التحكيم يتامثل مع األمر الصادر منه لتنفيذ األحكام القضائية األجنبية .

 الطبيعة املختلطة للتحكيم : –ج 

يرى هذا االتجاه إن التحكيم ليس إال قالباً قانونياً يحتوي عملني ، الفاعل يف احدهام غري الفاعل يف اآلخر ،     

 وهام اتفاق التحكيم وقضاء املحكم ، فاألول يحدثه املتنازعان ، والثاين يحدثه املحكم .

عقداً له كل الخصائص العامة للعقود إال أنه يتميز عنها بهدفه وموضوعه يف آن فاتفاق التحكيم ، فهو وإن كان     

واحد ، فهدفه ليس إقامة عالقة قانونية مبتداه بني الطرفني مالية كانت أو شخصية كام هو الحال يف غريه من العقود ، 

ة محددة بذاتها الرتايض عىل تسوية نهائي وإمنا تسوية اآلثار الناشئة عن عالقة سابقة قامئة بالفعل وأما موضوعه فهو ليس

 ترفع إليه ادعاءات الطرفني ويتوىل الفصل فيها استقالالً عنهام . -فرداً كان أو هيئة  –للنزاع ، وإمنا إقامة كيان عضوي 

ضعها ي أما عمل املحكم فهو يتمثل يف حسم املنازعة ، وهو يتوىل بالرضورة هذا العمل وفقاً للضوابط العامة التي     

النظام القانوين لحسم املنازعات والتي تجد مكانها يف التنظيم الترشيعي لقضاء الدولة بحسبانه التنظيم العام الذي يرسي 

هات الهيئات واللجان ذات الطابع القضايئ وج -وأهمها إىل جانب قضاء الدولة  -عىل كافة الهيئات ذات الصفة القضائية 

 التحكيم .
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يتعلق مبدى انطباق أي من النظريات الثالثة عىل التحكيم االلكرتوين نجد أن النظرية الثالثة وصفوة القول فيام 

ويُعني بها النظرية املختلطة والتي تقرر عدم خضوع التحكيم ألي قانون وطني بدءاً من اتفاق التحكيم وانتهاًء بحكم 

لدعوى ، لك وفقاً لطبيعة إجراءاته حيث يتم رفع االتحكيم هي انسب وأفضل النظريات املالمئة للتحكيم االلكرتوين وذ

وتوجيه اإلخطارات باملحررات الالحقة عىل الدعوى عرب الربيد االلكرتوين ، كام أن القرارات واالطالعات واالتصاالت 

الدولية  ةاألخرى تتم بنفس الطريقة ويسبق هذه اإلجراءات اتفاق األطراف عىل قبول عوملة حلول املنازعات الخاصة بالتجار 

 (8والتحكيم التجاري الدويل دون اكتفاء مبا تقرره االتفاقات الدولية والترشيعات املقارنة النافذة يف الوقت الحايل . )

 الفرع السادس: مزايا التحكيم االلكرتوين ومعوقاته :

 مزايا التحكيم االلكرتوين :  -أ

مكان مصدرها الفضاء التخييل واالنرتنت ، إال أنه الزال باإل  إذا كان الواقع يقول بأن نشأة التحكيم االلكرتوين كان    

استعامل الوسائل االلكرتونية وتقنية املعلومات حل عديد من العقبات التي تواجه الحلول البديلة للنزاعات التجارية الناشئة 

لة إجراءاته لك بالنظر إىل سهو يف العامل الواقعي ، وإذا كان التحكيم يتصف بأهمية خاصة يف حل املنازعات الدولية ، وذ

والرسعة يف الفصل يف املنازعات مقارنة باإلجراءات القضائية العادية ؛ ذلك أن هيئة التحكيم عادة ما تضم محكامً 

متخصص فنياً يف مجال موضوع التحكيم ليتمكن من إيجاد الحلول املالمئة للنزاعات بطريقة أرسع وأفضل مام يجدها 

 (7نه يعايش املهنة أو العمل مام يجعله اقدر عىل حل النزاع بطريقة عملية وواقعية .)القضاة العاديني أل 

كام يتميز التحكيم بالرسية ، ويجنب األطراف سلبيات طرح نزاعهم أمام الجمهور عىل عكس املحاكم العادية التي     

 تخضع ملبدأ عالنية املحاكمة .

 حكيم االلكرتوين يتميز بدوره مبزايا إضافية أهمها ، عدم التزام األطراففإنه باإلضافة إىل امليزات السابقة فإن الت

باالنتقال من بلد إىل آخر من اجل حضور الجلسات وتبادل الوثائق واملستندات ، ويتم تبادل املستندات يف التحكيم الكرتونياً 

ت ن الوقت عنرصاً جوهرياً يف املعامال بطريقة فورية وآنية عىل شبكة املعلومات أو الفاكس األمر الذي يتالءم مع كو 

 االقتصادية .

أضف إىل ذلك رسعة إصدار األحكام لسهولة اإلجراءات حيث يتم تقديم املستندات واألوراق بالربيد االلكرتوين ،     

تع بها التحكيم موميكن االتصال املبارش بالخرباء أو تبادل الحديث معهم عرب االنرتنت ، ويالحظ أن املميزات العديدة التي يت

 االلكرتوين أسهمت يف فعالية الحقوق الذاتية للمستخدمني يف العامل االفرتايض .

( أن اللجوء إىل التحكيم االلكرتوين يجنب أطراف العقد عدم مسايرة القانون والقضاء للعقود 4ويضيف البعض)     

واجب ف القانوين بهذه العقود أو صعوبة تحديد القانون الااللكرتونية سواء قانونياً أو قضائياً ، حيث يجنبهم عدم االعرتا

 التطبيق وتحديد املحكمة املختصة ، وهذا األمر ليس باألمر اليسري وفقاً للقضاء العادي عند إحالة النزاع إليه.

                                                           

 .  30، ص 3002انظر :  د. حسام الدين فتحي ناصف : تنفيذ أحكام التحكيم الباطلة الصادرة في الخارج . دار النهضة العربية ، القاهرة ، ( 3)
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ي ال تكون يف تكام يتميز التحكيم االلكرتوين بقلة التكلفة وذلك مبا يتناسب مع حجم العقود االلكرتونية املربمة ال    

الغالب األعم كبرية بل متواضعة ، وتستخدم أحياناً نظم الوسائط املتعددة التي تتيح استخدام الوسائل السمعية والبرصية 

 يف عقد جلسات التحكيم عىل الخط املبارش لألطراف وللخرباء ، وهذا يقلل من نفقات السفر واالنتقال . 

بشأن االعرتاف وتنفيذ أحكام املحكمني وهي اتفاقية نيويورك الخاصة باالعرتاف  هذا فضالً عن وجود اتفاقية دولية    

، وذلك عىل خالف أحكام القضاء حيث ال يوجد حتى اآلن اتفاقية تحكيم بشأن 0829بأحكام املحكمني وتنفيذها لعام 

 فيذها .إقليمية وثنائية لتن االعرتاف والتنفيذ الدويل مثل اتفاقية نيويورك املذكورة آنفاً مع إن هناك اتفاقيات

ويالحظ أن املحكم يف التحكيم االلكرتوين قد يطبق قواعد تحقق مصالح اكرب من تلك التي نص عليها الترشيع     

الوطني ، تكون موجودة يف قانون الطرف اآلخر أو من طبيعة األعراف التجارية وفقاً لطائفة معينة من طوائف التجارة ، كام 

ف إىل تحقيق مصالح وأهداف املجتمع الدويل والوسائل التي ميكن له استعاملها الحرتام وحامية مصالح أن املحكم يهد

الطرف الضعيف أو املستهلكني تكون أكرث من تلك املمنوحة للقايض الوطني ؛ حيث ميكن للمحكم أن يختار ضمن عدة 

 (0أو املستهلك .) قوانني ليحدد القانون الذي يحقق األهداف التي تحمي الطرف الضعيف

 معوقات التحكيم االلكرتوين : -ب

عىل الرغم من املزايا املتعددة للتحكيم االلكرتوين ، إال أنه توجد بعض املشكالت واملعوقات التي تعرتض التحكيم     

 االلكرتوين تتمثل يف اآليت :

 . األهلية : 0

.  ة القانونية يف كل من فريقي النزاع واملحكمنياشرتطت سائر أنظمة وترشيعات التحكيم وجوب توافر األهلي   

وبالطبع فإن مسألة بحث األهلية بالنسبة للمحكمني ال رضورة لها إذ تتم العملية التحكيمية عموماً عن طريق االنرتنت 

ث حبواسطة مراكز كربى تحرص عىل الدقة يف شتى الجوانب وخصوصاً األمور األساسية فيها ، ويبقى مجال الحديث والب

يف األهلية القانونية لطريف النزاع ، وحيث أنه عىل فرض عدم توافر األهلية لطريف النزاع فإننا نكون بصدد اتفاق تحكيم 

باطل لنقص أو انعدام أهلية احد أطراف النزاع عند توقيعه وما يرتتب عليه من بطالن لحكم التحكيم الصادر يف املنازعة 

هذه املشكلة بعمل تصميم بذات املوقع بشكل يلزم الطرف الذي ينوي االتفاق إلحالة  (  وميكن التغلب عىل8التجارية .)

نزاعه إلحدى مراكز التحكيم االلكرتوين بالكشف عن هويته واإلفصاح عن عمره ، عىل أنه إذا اغفل تحديد ذلك ال يسمح 

 (7يبعده عن شبهة البطالن .)له بامليض أو استكامل اتفاقه مام يضفي نوع من املصداقية أمام طريف النزاع و

 . ضامن رسية العملية التحكيمية : 8

كيم احد الرشوط الجوهرية لنجاح عملية التح -وفقاً ملا أُشري إليه سلفاً  –حيث تعد صيانة وحفظ رسية التحكيم     

اً تحفظ رسية أية صااللكرتوين واإلقبال عليها ، وقد عملت مراكز التحكيم االلكرتونية عىل صيانة ذلك بتضمينها نصو 

                                                           

( . (انظر لمزيد التفصيل عن مزايا التحكيم االلكتروني : د.هيثم عبد الرحمن البقلي : )) التحكيم االلكتروني كأحد وسائل تسوية المنازعات   (5)
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معلومة تتعلق بالنزاع لتؤكد عىل كل من يطلع عليها تعهده بعدم نرش ما اطلع عليه وخصوصاً من الشهود والخرباء  ، ولكن 

املشكلة تكمن يف فرض تحدياً آخر أال وهو االخرتاق القادم من الخارج عن طريق املتطفلني ؛ وهم من يقتحمون 

لفضول ، وكذلك املخربني ممن يبحثون عن ضحايا يوقعون بهم مثل رسقة أرقام بطاقات خصوصيات الغري ملجرد إشباع ا

االئتامن أو بطاقات الدفع االلكرتوين واستغاللها  ، والحل املطروح حالياً يكمن يف تشفري البيانات املحفوظة واملتبادلة 

 (4بصورة ومتنع من قراءتها إال من قبل املرسل إليه.)

 اطر اللجوء للتحكيم االلكرتوين :الفرع السابع: مخ

حيث أنه مع األهمية املتزايدة للتحكيم االلكرتوين باعتباره احد املفاهيم املرنة واألنظمة القانونية املتطورة التي تواكب     

ملخاطر ا التطور املتالحق يف مجال التجارة االلكرتونية والتي تفي مبتطلباتها التي متيز بالرسعة ، إال أنه قد توجد بعض

 التي تصاحبه وتشكك يف مدى جدواه وفاعليته ، وتتمثل هذه اإلخطار فيام ييل :

 . عدم مواكبة النظم القانونية الحالية للتطور الرسيع الحاصل يف مجال التجارة االلكرتونية : 0

 جمود القواعد ها ، إضافة إىلحيث يالحظ أن النظم القانونية ال ترشع هذه املعامالت والتجارة االلكرتونية يف قوانين    

القانونية املوجودة يف كثري من دول العامل املتعلقة بإجراءات التقايض والتحكيم التقليدي من االعرتاف بإجراءات التحكيم 

بوسائل الكرتونية ، وعدم تعديل الترشيع املوجود لالعرتاف بأحكام التحكيم االلكرتونية  ومن هنا ثار التساؤل عن مدى 

 إجراءات التسوية بالوسائل االلكرتونية ، ومدى االعرتاف بالحكم التحكيمي االلكرتوين ؟صحة 

كذلك فان املسألة هامة تتعلق بتحديد مكان التحكيم ، والذي يرتتب عليه آثار كثرية ومهمة ، فام هو املكان الذي     

 ية؟ أو املستخدم يف عقود خدمات املعلومات االلكرتون يعترب انه مكان التحكيم ، هل هو مكان املحكم الفرد أم مكان املورد ؟

هذا إذا كان املحكم فرداً ؟ والشك أن هذه املسائل جميعها تتطلب تدخالً ترشيعياً من جانب الدولة إضافة إىل 

 االتفاقيات الدولية .

 . عدم قبول املستخدم لرشط التحكيم قبوالً واضحاً : 8

حيث يخىش من أن يكون قبول املستهلك لرشط التحكيم ناتجاً عن عدم خربة  ويحيق هذا الخطر باملستهلك ،    

وجهل بحقوقه ، السيام إذا كان اختيار هذا الرشط قبل حدوث النزاع ، ألنه ال يؤدي إىل حرمان املستهلك من اللجوء إىل 

قوم املورد بعرض هذه الرشوط حيث يالقايض الوطني قبل نشأة النزاع ، ويرجع ذلك إىل أن املستهلك ال ميكنه التفاوض عىل 

 وميكن لكل من يرغب الوصول إليها . Webرشوطه عىل موقع 

هذا فضالً عن أن رسعة وتعدد العقود التي تربم يف هذا املجال ال تعطي الفرصة لحدوث تفاوض حول هذه الرشوط    

كان ام العقد ، عالوة عىل أنه من الصعوبة مب، كام أنه ال ميكن تعديل الرشوط العامة املوجودة بشكل الكرتوين لحظة إبر 

 (0البحث عن بديل آخر بسبب انتشار العقود النموذجية بشكل واسع عىل االنرتنت .)

                                                           

 .  200، ص   3000الجامعة الجديدة اإلسكندرية   دار . الفتاح مطر : التجارة االلكترونية في التشريعات العربية والتشريعات األجنبية انظر : د. عصام عبد  (3)

 .  399انظر : د. عادل أبو هشيمة : مرجع سابق ، ص  (5)
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 . الخشية من عدم املساواة الحقيقية بني األطراف والنزاهة النسبية للمحكمني : 7

ح املهنيني لتحكيم تجعل املحكمني مييلون لصالويعود ذلك إىل وجود عالقات مالية تجمع بني املهنيني ومؤسسات ا    

مراعاة لحجم األعامل التي يخضعها هؤالء املهنيون ملراكز التحكيم ، أما العمالء فيكون أول تعامل لهم أمام مركز التحكيم 

 وقد يكون األخري ، فال توجد عالقة سابقة مع مركز التحكيم .

 . عدم تطبيق املحكم للقواعد اآلمرة : 4

يخىش الطرف الضعيف يف العقد من اللجوء إىل التحكيم بصفة عامة والتحكيم االلكرتوين بصفة خاصة ، وذلك     

بسبب الخشية من عدم تطبيق القواعد اآلمرة واملنصوص عليها يف القانون الوطني  الخاص به ، خاصة إذا كان هذا الطرف 

 (8ية تطبيقه وتنفيذه عىل ارض الواقع .)مستهلكاً مام يرتتب عليه بطالن حكم التحكيم وعدم إمكان

 . خطر إنكار العدالة : 2

وأساس هذا الخطر هو الخشية والخوف من أن يؤدي اتفاق األطراف عىل خضوع جميع املنازعات التي تحدث     

للجوء إىل ابينهم إىل التحكيم إىل إنكار العدالة ، وذلك خاصة وأنه يتم حرمان الشخص أو الطرف اآلخر يف االتفاق من 

 (7القضاء الوطني دون ضامن أن يتم حل النزاع من خالل الطرق غري القضائية .)

 . اإلخالل بحقوق الدفاع : 2

ويقوم هذا الخطر عىل سند من أن التقايض أو التحكيم االلكرتوين يلغي روح القانون ، كام يلغي حقوق الدفاع يف     

اة ، أن يستفيد من الدفوع اإلجرائية واملوضوعية التي هي أساس مهنة املحامكثري من األحيان بتقليص فرص املطلوبة يف 

 (4كام تلغي حقه يف االستفادة من املشاعر اإلنسانية التي بطبعها العفو والتسامح والظروف املخففة.)

  الحاجة إىل فّض منازعات التجارة األلكرتونية بالوسائل االلكرتونية : املبحث الثاين

وبشكل رسيع تطورا هائال يف تكنولوجيا االتصاالت وعيل رأسها شبكه املعلومات الدولية)االنرتنت( والتي  شهد العامل 

نرتنت مجموعه فاال الحدود بني الدول   هي مثار االندماج بني ثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الرقمية, التي أزالت

خدم امل تتصل يبعضها ويجمع بينها انظمه اتصاالت الكرتونية تستأجهزه الحاسب االلكرتوين تتواجد يف مختلف دول الع

 ( 0لنقل البيانات)

وقد كانت تلك الشبكة يف بادئ األمر تستخدم لألغراض البحثية العلمية ثم استخدمت بالجيش األمرييك حتي 

  .يديف نقل امللفات , االتصاالت , املؤمترات ,تبادل الرب) أصبحت الشبكة العنكبوتيه العامليه

واذا كانت املعامالت ال تقف عن حدود دوله , وإمنا غالبا ما تكون بني أطراف عامه أو خاصة يف دول متباعدة , فقد 

وجد أطراف تلك املعامالت يف شبكه االنرتنت وسيله ميرسه تحقق عدة مزايا ال حرص لها وان كانت أهمها عيل اإلطالق 

                                                           

 . 90انظر : د. عصام عبد الفتاح مطر : التحكيم االلكتروني ، مرجع سابق ، ص   (3)

 .95انظر : د. عصام عبد الفتاح مطر : التحكيم االلكتروني ، مرجع سابق ، ص   (2)

 . 93المرجع نفسه ، ص   (3)
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مي ملال يف إبرام العقود التجارية لتلك املعامالت عرب شبكه االنرتنت وأصبحت تساملكاسب املادية بتوفري الوقت والجهد وا

  التجارة االلكرتونية ., والتي عرفتها منظمه التجارة العاملية

بأنها عبارة عن عمليه إنتاج وترويج وبيع وتوزيع املنتجات من خالل شبكه اتصال"وبات أطراف تلك التجارة االلكرتونية 

 (8قدات االلكرتونية)يربمون التعا

واملتعلق بحامية املستهلك يف العقود املربمة بعد  0883مايو  81ولقد عرفت املادة الثانية من التوجيه األوريب الصادر يف  

أن تتم بني مورد ومستهلك من خالل اإلطار التنظيمي الخاص بالبيع عن بعد أو تقديم الخدمات التي ينظمها املورد والذي 

 حتي إمتام التعاقد.  Remote communication م واحده أو أكرث من وسائل االتصال االلكرتوينيتم باستخدا

بول بأنه هو العقد الذي تتالقي فيه عروض السلع والخدمات بق تعريف عقد التجارة االلكرتوين حيث ذهب البعض إيل 

عددة , ومنها شبكه املعلومات الدولية من أشخاص يف ذات الدولة أو دول أخري من خالل الوسائط االلكرتونية املت

 (.7"االنرتنت" بهدف إمتام التعاقد)

 :املطلب األول: ماهية التجارة اإللكرتونية  

هى املبادالت التجارية التى تتم عن طريق الوسائل اإللكرتونية، وعىل ذلك تشمل التجارة اإللكرتونية جميع املبادالت  

وعات أو ء الصفقات، والتدفقات املعلوماتية الخاصة، أو السلع والخدمات التى تتم بني املرش اإللكرتونية املتعلقة بالتجارة سوا

 (.0)909الرشكات املختلفة واألفراد العاديني

وبعد شيوع استخدام تقنيات املعلومات واالتصاالت يف إنجاز األعامل القانونية وإبرام العقود وتنفيذها أحياناً كان البد 

 األطراف، وهذا طبقاً للطبيعة العادية ألى مجتمع، ولكن هذا العامل االفرتاىض تتسم منازعاته بطابعها من نشأة منازعات بني

الخاص، وبالتبعية سيكون كذلك طرق تسوية هذه املنازعات، وعىل األخص طرق اللجؤ للقضاء والتحكيم لفض هذه 

 910(8.)(  on lineعىل الخط مبارشة )املنازعات. فاتجه التفكري لتكون هذه التسوية إلكرتونية أى تجرى 

ىف البداية فإنه يجب التنويه إىل أن، عقود التجارة الدولية هى عقود تتميز بسيادة مبدأ سلطان اإلرادة أكرث من غريها 

من العقود الداخلية، حيث يرسى عىل أطراف النزاع قواعد القانون الذى يقومون باختياره مبحض إرادتهم 

دفع املتعاملني يف عقود التجارة الدولية لتحرير عقودهم بشكل تفصيىل لتكون مبثابة قانون مستقل (وهذا ي7)911واتفاقهم

لهم. إال أن ذلك اليرسى عىل كافة جوانب العقد بصورة مطلقة ألن هذا الرشط مقيد باحرتام القواعد اآلمرة والنظام العام 

 (. 4)912يف القوانني الداخلية والخارجية

                                                           
إبريل،  25حسين الماحى، نظرات قانونية فى التجارة اإللكترونية، بحث مقدم لمجلة البحوث القانونية واالقتصادية، جامعة المنصورة، العدد  909

 .399، ص 3002

 .232ار النهضة العربية، بدون سنة نشر، ص د/ صالح المنزالوى، رسالة دكتوراه فى القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة األلكترونية، د 910

 .393القانون الواجب التطبيق وأزمته،ص  –احمدعبدالكريم سالمة،قانون العقدالدولي،مفاوضات العقودالدولية  911

 39ربية، جمهوریةمصرالع –طارق الحمورى،  قراءة مبّسطةفي عقودالتجارةالدولية، ندوة صياغةوإبرام عقودالتجارةالدولية،  شرم الشيخ  912

 .3، ص 32 – 3002ديسمبر 
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ه، هناك عدة مراحل لصياغة وإبرام عقود التجارة الدولية. وىف ذلك فهى مثلها مثل أى عقود أخرى باإلضافة لذلك فإن

 يف هذه املراحل والتى تتمثل يف اآلىت:

 _مرحلة املفاوضات واملناقشات.0

 _مرحلة اإلبرام.8

 _مرحلة إنقضاء العقد.7

لعقودالتجارية، واسع لحّل املنازعات التي تنشأ عن االتحكيم الشك أن التحكيم يُستخدم حالياً عىل نطاق بوفيام يتعلق 

السيام تلك التي تجري يف ظل التجارة الدولية، والتحكيم بصورته التقليدية يُلبي إىل حد ما متطلبات التجارة الوطنية 

النسبة ب والدوليةمن حيث الرسعة يف فصل املنازعات واحرتام طابع الرسيةوتخفيض النفقات، إال أن هذا التحكيم يبقى

ملعامالت التجارة االلكرتونيةبطيئاً ومكلفاً باملقارنةمع التحكيم االلكرتوين الذي يُعترب األكرث مالمئة لعقود التجارة 

اإللكرتونية ألنه يستطيع أن يتعايش مع هذه العقود يف ذلك العامل االفرتايض،فهويُلغي التعامل باألوراق وال يتطلب 

 (.2)913اع أواملحكمنيالحضور الشخيص ألطراف النز 

إذا كان حسم منازعات عقود التجارة التقليدية يتم عادًة عن طريق اللجوء إىل املحاكم الوطنية أو الوسائل البديلة لحل 

كالتحكيم والوساطة والتوفيق، فإن هذه الوسائل جميعها ميكن  (ADR : Alternatives Dispute Resolution) املنازعات

عات الناشئة عن عقود التجارة االلكرتونية. ولكن منذ بداية التسعينيات من القرن املايض ومع انتشار استخدامها لحل املناز 

 استعامل شبكة االنرتنت يف جميع دول العامل بدأ التفكري جدياً بحّل املنازعات إلكرتونياً، أي باستخدام الربيد اإللكرتوين

(E-mail) أو املواقع اإللكرتونية (Sites)  جتامعات السمعية والبرصيةأو اال (Videoconference) وذلك نظراً ملا تتمتع به ،

هذه الوسائل من مزايا كبرية من حيث الرسعة واالقتصاد يف الوقت والنفقات. مع العلم أن هذا األمر مل يقترص عىل الوسائل 

  .(Cyber Tribunals) البديلة لحّل املنازعات بل أُفسح املجال كذلك إلنشاء محاكم الكرتونية

وبخصوص التحكيم الشك أن التحكيم التقليدي يُستخدم حالياً عىل نطاق واسع لحّل املنازعات التي تنشأ عن العقود 

التجارية السيام تلك التي تجري يف ظل التجارة الدولية، والتحكيم بصورته التقليدية يُلبي إىل حد ما متطلبات التجارة 

ة يف فصل املنازعات واحرتام طابع الرسية وتخفيض النفقات، إال أن هذا التحكيم يبقى الوطنية والدولية من حيث الرسع

بالنسبة ملعامالت التجارة االلكرتونية بطيئاً ومكلفاً باملقارنة مع التحكيم االلكرتوين الذي يُعترب األكرث مالمئة لعقود التجارة 

لب ت العامل االفرتايض، فهو يُلغي التعامل باألوراق وال يتطااللكرتونية ألنه يستطيع أن يتعايش مع هذه العقود يف ذا

 (.0)914حكمنيالحضور الشخيص ألطراف النزاع أو امل

وبخصوص التحكيم الشك أن التحكيم التقليدي يُستخدم حالياً عىل نطاق واسع لحّل املنازعات التي تنشأ عن العقود 

التجارة  ة، والتحكيم بصورته التقليدية يُلبي إىل حد ما متطلباتالتجارية السيام تلك التي تجري يف ظل التجارة الدولي

الوطنية والدولية من حيث الرسعة يف فصل املنازعات واحرتام طابع الرسية وتخفيض النفقات، إال أن هذا التحكيم يبقى 

                                                           
محمد سليم العوا، التحكيم فى األعمال المصرفية اإللكترونية، بحث مقدم لمؤتمر األعمال المصرفية اإللكترونية بين الشريعة والقانون،  913

 .22م ص  3002يو ما53-50ه، الموافق  5333ربيع األول  55-9كلية الشريعة والقانون بجامعة اإلمارات العربية الفترة من   

 .35،ص3002نضال اسماعيل برهم،أحكام عقود التجارة األلكترونية،دار الثقافة للنشر والتوزيع،األردن، 914
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األكرث مالمئة لعقود التجارة  ي يُعترببالنسبة ملعامالت التجارة االلكرتونية بطيئاً ومكلفاً باملقارنة مع التحكيم االلكرتوين الذ

االلكرتونية ألنه يستطيع أن يتعايش مع هذه العقود يف ذات العامل االفرتايض، فهو يُلغي التعامل باألوراق وال يتطلب 

  .الحضور الشخيص ألطراف النزاع أو املحكمني

فها اإللكرتونية بتنوع العقود اإللكرتونية التي يصنتتنوع منازعات عقود التجارة  :أنواع منازعات عقود التجارة اإللكرتونية

 B2B الكثري من الفقه إىل ثالثة أنواع إستنادا إىل األطراف املكونة للعقد واملجسدة يف العقود اإللكرتونية ما بني التجار

قترص دراستنا عىل أهم أنواع ،إال أننا سن C2C والعقود اإللكرتونية املربمة بني املستهلكني B2C ،العقود اإللكرتونية املختلطة

العقود اإللكرتونية دون األخذ بعني اإلعتبار صفة األطراف املكونة له، أو باألحرى تلك العقود التي تربم بسبب التجارة 

اإللكرتونية، ومن أجل تحقيقها دون أن تكون محال لها واملجسدة يف كل من عقد الدخول إىل الشبكة ،عقد اإليواء، عقد 

 (.8)915تجر اإلفرتايضإنشاء امل

 عقد الدخول إىل الشبكة: أوال:

 -ية الفنية من الناح-عقد يلتزم مبقتضاه مقدم الخدمة بتمكني العميل من الدخول إىل اإلنرتنت » :ميكن تعريفه بأنه 

، والقيام ةوذلك بإتاحة الوسائل التي متكنه من ذلك، وأهمها برنامج االتصال الذي يحقق الربط بني جهاز الحاسوب والشبك

 (.0)916ببعض الخطوات الفنية الرضورية لتسجيل العميل الجديد، وذلك مقابل التزام العميل بسداد رسوم االشرتاك املقررة

يالحظ من خالل التعريف أن هذا العقد ملزم لجانبني، فيقع عىل عاتق مقدم الخدمة التزام بتحقيق اتصال العميل 

وكلمة الرس والعنوان ) name user)التي يستلزم إعطاء العميل اسم املستخدمو  -هو التزام بتحقيق نتيجة-بالشبكة 

 اإللكرتوين، باإلضافة إىل التزام تكمييل يدخل يف اإلطار العقدي وهو خدمة املساعدة التليفونية واملسامة بالخط الساخن

(line Hot (قع عىل التليفون، أما العميل فالي والتي تهدف إىل حل املشكالت الفنية التي قد يواجهها العميل عن طريق

 عاتقه سوى دفع قيمة اإلشرتاكات.

تعترب املنازعات الناشئة عن هذا النوع من العقود من أكرث أنواع املنازعات تعقيدا، نظرا ملا تثريه من مسائل قانونية تتعلق 

ايد العديد من الدول نية، ضف إىل ذلك تز بتفسري العقد وتعديله، بسبب ما يحتاج إليه العقد من تغيري ملواجهة تطورات التق

التي تخصص جهات رقابية خاصة بتقنية املعلومات واالتصاالت، خاصة أنها متس مجال اختصاص القوانني املتعلقة مبنع 

 (.8)917اإلحتكار أو املنافسة غري املرشوعة،أو منح تراخيص خاصة بتقديم خدمة اإلتصال

أو كام يسميه البعض اآلخر بعقد اإليجار املعلومايت، هو عقد من ): hébergement’d contrat Le) عقد اإليواء - ثانيا:

عقد من عقود تقديم الخدمات مبقتضاه  » :عقود تقديم الخدمات، يرتبط ارتباطا وثيقا باإلنرتنت والذي ميكن تعريفه بأنه

                                                           
 .33نضال اسماعيل برهم،المصدر نفسه،ص 915

لقانون، تخصص قانون، حمودي ناصر، النظام القانوني لعقد البيع الدولي اإللكتروني المبرم عبر اإلنترنت، رسالة لنيل درجة دكتوراه في ا 916

 .323، ص  3009كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 .322حمودي ناصر،المرجع نفسه،ص 917
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فاعه ة، ويتمثل ذلك ا يف إتاحة انتيضع مقدم الخدمة تحت ترصف املشرتك بعض إمكانات أجهزته أو أدواته املعلوماتي

 (.7)918عىل القرص الصلب بأجهزة الكمبيوتر الخاصة به عىل نحو معني  مبساحة

يربم هذا النوع من العقود كل من يرغب أن يكون له موقع، عنوان عىل شبكة اإلنرتنت أو إنشاء متجر إفرتايض، فيقوم 

 stockage de espace ) الخاص به لتخزين معلومات املشرتك مقدم الخدمة بتخصيص حيز عىل القرص الصلب للكمبيوتر

un information’d ،(  ، وضامن سهولة اللجوء إىل موقع املشرتك عىل شبكة اإلنرتنت، أومتجره اإلفرتايض مثالملدة معينة

 ومقابل قيمة معينة.

رتك يف شرتاكات، عىل غرار املشال يقع عىل عاتق الطرف الثاين يف عقد الدخول إىل اإلنرتنت سوى دفع أقساط اال 

عقد اإليواء الذي يلتزم إىل جانب التزامات دفع أقساط االشرتاك، اقتناء كل األجهزة الالزمة إلدارة موقعه، وكذا التعهد 

املحررة من طرف مقدم خدمة اإليواء، والتي  ) comportement bon de charte) بالخضوع إىل ميثاق حسن الترصف

مات منها عدم إدارة مواقع عرقية أو عنرصية، كام ينبه املتعامل إىل أنه من املمكن أن يتعرض إىل املسؤولية تتضمن عدة التزا

 املدنية أو الجنائية يف حال إخالله بالقوانني الدولية أو الوطنية املعمول بها.

 ج_عقد إنشاء املتجر اإلفرتايض:

ايض، إذ مبوجبه يصبح املتجر مشاركا يف املركز التجاري اإلفرت  يطلق البعض عىل هذا النوع من العقود بعقد املشاركة،

والذي يجمع العديد من التجار تحت عنوان واحد وهو بذلك يشابه املركزالتجاري التقليدي الذي يجمع التجار يف مكان 

 واحد.

رس إحتكار تها وكمكن هذا النوع من العقود للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، النفاذ إىل أسواق جديدة لرصف منتجا

املؤسسات الكربى لهذه األسواق، خاصة تلك الرشكات املتخصصة يف الربمجيات، نرش الكتب، الصحف، املجالت، أرشطة 

فيديو وموسيقى، إذ ميكن لهذه الرشكات أن تبيع منتجاتها بأرخص األسعار إلنتفاء تكلفة النقل والتسليم املادي، حيث 

كتاب، رشيط، مجالت ) download- télécharger )ج عن طريق بطاقة اإلئتامن وتحميل ميكن املستهلك دفع الثمن املنت

 برامج الكمبيوتر، أفالم عىل حاسوبه الخاص.

يتم إنشاء املتجر باتفاق مع مقدم الخدمة أو صاحب املركز التجاري اإلفرتايض، حيث يلتزم هذا األخري بفتح املتجر 

ما يتضمنه ذلك من الرتخيص له باستخدام برنامج معني ميكن مبقتضاه مبارشة الخاص باملشارك عىل شبكة اإلنرتنت و 

 التجارة عرب الشبكة ،يلتزم املشارك بدفع مبلغ مايل مع اإللتزام بالقانون الداخيل لصاحب الخدمة.

ربمة بني الرشكة يثري هذا النوع من العقود العديد من املنازعات ذات الطبيعة التعاقدية كاإللتزام برشط االتفاقيات امل

ومقدم خدمة املتجر اإلفرتايض، باإلضافة إىل منازعات ذات طبيعة غري تعاقدية، كتلك املتعلقة باملنافسة غري املرشوعة أو 

 األرسار التجارية.

 

                                                           
 .329المصدر نفسه،ص 918
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خاصة -تجدر املالحظة أن هذه العقود هي أكرث املعامالت اإللكرتونية شيوعا، مام نجدها تتضمن العديد من املنازعات 

ن كانت يف غالبها تتضمن قيام مالية بسيطة، هذا ما دفع العديد من الدول إىل إصدار عدة قوانني لحامية  -مع املستهلك 

 املستهلك املتعاقد عرب شبكة اإلنرتنت من الرشوط التعسفية.

 املختصة بالفصل يف منازعات التجارة األلكرتونية: الفرع األول :مراكز التحكيم االلكرتوين

عددت الهيئات التي متارس التحكيم االلكرتوين وتكاد تكون حالياً معظم مراكز التحكيم الدولية تتيح املجال لقد ت

لحّل نزاعات التجارة االلكرتونية بأسلوب الكرتوين، ومن أهم املراكز أو الهيئات التي تتعامل بالتحكيم االلكرتوين : غرفة 

وقد عمدت جميع  .(WIPO) واملنظمة العاملية للملكية الفكرية (AAAريكية )ِ وجمعية التحكيم األم (ICC) التجارة الدولية

هذه املراكز التحكيمية إىل وضع أنظمة خاصة بالتحكيم االلكرتوين تسمح مببارشة التحكيم وإمتام جميع إجراءاته حتى 

 . 919صدور الحكم الفاصل للنزاع بوسائل الكرتونية

ه وين بإنشاء موقع خاص بكل قضية تحكيمية تتم حاميته ومنع الدخول إليويف الغالب تقيض نظم التحكيم االلكرت 

، ليتم بعد ذلك تبليغ األطراف بعنوان هذا املوقع وآلية الدخول إليه. ومن أهم فوائد وجود موقع (Password) إال بكلمة رس

دالً من إرسالها األطراف أنفسهم ب الكرتوين خاص بالنزاع أنه يتم تحميل كافة الطلبات والدفوع واملستندات عليه من قبل

إىل سكرتارية املركز، وبشكل تصبح معه كل وثائق القضية متاحًة لإلطالع عليها من قبل طريف النزاع وهيئة التحكيم إضافة 

 (.8)920إىل السكرتارية

 مجاالت تطوير التحكيم التجاري اإللكرتوين: الفرع الثاين:

 صفة أساسية عىل عوامل محددة, منها: يعتمد التحكيم اإللكرتوين يف تطويره ب

 _مدى توافر اإلعرتاف القانوين العاملي بالتوثيق اإللكرتوين. 

_رضورة وضع حد أدىن من املعايري التقنية إلستخدام تكنولوجيا املعلومات بهدف تحقيق األمان و الرسية و السالمة 

 يف املعامالت اإللكرتونية.

 ت عرب اإلنرتنت._إعتامد مقدمي خدمات فض املنازعا

_وضع املعايري من أجل بناء بنية سليمة لتكنولوجيا اإلتصاالت و املعلومات, يكون الهدف منها دعم عمليات فض 

 النازعات عرب اإلنرتنت.

 (.0)921زيادة الوعي بأهمية تكنولوجيا اإلتصاالت و املعلومات

ح ألطر التنظيمية يف القوانني الوطنية, فمن الواضو أهم هذه العوامل عىل اإلطالق هو توحيد السياسات العاملية و ا

أن عدم وجود تنظيم قانوين أو عدم الرغبة يف تطوير النظم القامئة سوف يزيد من حجم و حدة املنازعات املحتملة, باإلضافة 

                                                           
د لجد. آالء يعقوب النعيمي ، االطار القانوني التفاق التحكيم االلكتروني ، بحث منشور في مجلة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية ، الم 919

 309، ص 3009السادس ، العدد الثاني ، 

 elaw.com/show similar . aspx?id=81-http//www.arabد.نبيل زيد، مقابلة التحكيم األلكتروني على الموقع  920

 329( أنظر، حسين الماحى، نظرات قانونية فى التجارة اإللكترونية،المرجع السابق ص5) 921
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اإلجتامعية املختلفة  وإىل صعوبة تسوية هذه املنازعات التي يتباعد فيها األطراف مكانيا ألسباب تعود إىل املرجعية الثقافية 

 و املناسبة لتسوية منازعاتهم التي تعمل بنفس أسلوب البيئة اإللكرتونية التي يجرون معامالتهم فيها و بها. 

غري أن اإلستفادة من الوسائط اإللكرتونية يف تسوية املنازعات يتطلب تجهيز آليات للتسوية تسمح مببارشة اإلجراءات 

آمنة و غري مكلفة , و بالتايل تطوير نظم قانونية فعالة تحكم عملية التسوية اإللكرتونية و تتيح بطريقة  On Lineعىل الخط 

 نفاذ قراراتها دوليا .  

إىل  -يف إطار سعيها لتطوير التحكيم اإللكرتوين –و لقد إتجهت بعض من املنظامت و الهيئات املعنية بالتحكيم 

ألمم كرتونية يف اإلتصال بني أشخاص التحكيم اإللكرتوين , فنجد أن لجنة ااإلستجابة ملقتضيات إستخدام الوسائل اإلل

 املتحدة للقانون التجاري الدويل )األونسرتال( قد أصدرت : 

 .1996قانون األونسرتال النموذجي للتجارة اإللكرتونية سنة 

 .2001قانون التوقيعات اإللكرتونية سنة 

 (.8)9228112ام الخطابات اإللكرتونية يف العقود الدولية سنة إتفاقية األمم املتحدة املتعلقة بإستخد

و قد تضمنت اإلتفاقية األخرية توجيهات بشأن تنظيم إجراءات التحكيم من بينها توصيات بشأن إستخدام القنوات 

 شكلها دات يفعىل تبادل املستناإللكرتونية يف نقل املستندات و تبادلها مع حجيتها يف اإلثبات حيث أجازت اإلتفاق 

 اإللكرتوين.

 هيئات التحكيم اإللكرتوين )مصادر أحكام التحكيم اإللكرتوين(

إن واقع تسوية املنازعات خارج اإلطار القضايئ وجد له مجاال واسعا من التطبيقات الفعلية واملتنوعة و الشاملة ملنازعات 

ي تتيحها ستفادة القصوى مام توفره اإلمكانات التالتجارة اإللكرتونية, من حيث كونه نتيجة منطقية للتوجه الجاد إىل اإل 

وتوفرها البيئة الرقمية والوسائل اإللكرتونية املتالحقة التطور والتوسع، وذلك من أجل التوصل إىل النجاح يف إنجاز إجراءات 

 نرتنت .الطرق التقليدية لتسوية املنازعات مثل التفاوض والوساطة والتوفيق والتحكيم ولكن من خالل شبكة اإل 

ولقد قامت العديد من املبادرات الخاصة بتبني بعض من التنظيامت اإلقتصادية واإلقليمية واالتحادات املهنية يف هذا 

املجال املهتمة أساسا مبواكبة التطور الرسيع, و التي تعترب من خالل ذلك مصدرا هاما يستقي منه التحكيم اإللكرتوين 

 يامت والهيئات فيام ييل :أحكامه, و ميكن تعداد هذه التنظ

 أوال: اإلتحاد األوريب:

بالنظر ألهمية التحكيم اإللكرتوين و فعاليته اتجهت معظم الدول واملنظامت الدولية إىل إصدار قوانني تعنى باملوضوع  

ا السعي من ذو تتيح يف قواعدها لألطراف اللجوء إليه عرب اإلنرتنت، و يالحظ من خالل ذلك ريادة اإلتحاد األوريب يف ه

 حيث اتخاذه لبعض من الخطوات الجدية والفعالة يف هذا املجال  من ضمنها : 

                                                           
 320ارة اإللكترونية،المصدر نفسه صحسين الماحى، نظرات قانونية فى التج 922
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التي نصت عىل السامح للدول األعضاء يف حالة  70/8111من التوجيه األوريب املتعلق بالتجارة اإللكرتونية رقم 03املادة 

 ونية.الفات خارج املحاكم وباستخدام الوسائل اإللكرت النزاع بني مقدمي خدمة املعلومات واملتعاملني معهم بتسوية هذه الخ

قيام اإلتحاد األوريب بتوجيه الدول األعضاء وحثهم عىل عدم وضع عقبات قانونية يف ترشيعاتهم الداخلية تحول دون 

إللكرتونية ا التوجيه األوريب املتعلق بالتجارةاستخدام آليات تسوية املنازعات بعيدا عن القضاء, فنصت املادة األوىل من 

" يجب أن تسمح الدول األعضاء ملوردي خدمات املعلومات واملتعاملني معهم بتسوية منازعاتهم بعيدا عن أروقة  70/8111رقم

 املحاكم و باستخدام الوسائل التكنولوجية يف العامل اإللكرتوين ."

سلة من التوجيهات ساسا توصية باعتامد سلإصدار اللجنة األوربية املختصة بتسوية املنازعات املتعلقة باملستهلكني أ 

 ( منها :Conflits On Lineبخصوص حل املنازعات عىل الخط )

تأسيس شبكة أوربية لتسوية املنازعات مبارشة عىل الخط, و كذا حل كافة املنازعات املتعلقة باملستهلك األوريب خاصة 

 القطاع الخدمايت.

 لدول األعضاء عند تسوية منازعاتهم عرب اإلنرتنت. وضع مبادئ عامة يتوجب مراعاتها من جانب ا

التي وضعت خطوطا إرشادية لتوفري أفضل حامية  823/889ولقد كان هدف هذه التوصية سد النقص يف التوصية رقم 

 (. 0)923ممكنة للمستهلك األوريب يف معاملته اإللكرتونية

 (World Intellectuel Property Organisation)ثانيا: املنظمة العاملية للملكية الفكرية 

تضطلع املنظمة العاملية للملكية الفكرية بأداء دور متعاظم األهمية يف عملية تطوير وتفعيل نظام التحكيم الخاص 

بالتجارة اإللكرتونية و تنظيم املنازعات الخاصة باإلنرتنت املتعلقة منها أساسا بامللكية الفكرية و أسامء الدومني و العالمات 

 رية.التجا

ولقد متكن هذا النظام من التغلب بفعاليته عىل العديد من الصعوبات من حيث أنه سمح بحرية اختيار القانون الواجب 

التطبيق كام تضمن وحدة الجزاء رغم اختالف الجنسيات خاصة أمام واقع كون  حل النزاعات التجارية ذات الصلة بحقوق 

ب القضائية ما روعي فيها رسعة الفصل والكلفة القليلة و تقديم الحلول البديلة لألساليامللكية الفكرية مسألة حيوية للغاية إذا 

 املتميزة بطول األمد والكلفة العالية.

للتحكيم والوساطة عونا كبريا يف مجال حل النزاعات بني األفراد والرشكات يف العامل  بعد  WIPOو لقد قدم مركز 

ية, و يضم املركز قامئة طويلة تضم أسامء املختصني من املحكمني و الوسطاء يف هذا تزايد أهمية عقود التجارة اإللكرتون

 يف أساليب حل النزاعات.  WIPOبلدا، و تخضع هذه البلدان لقوانني  31املجال من 

تحظى الويبو واقعا بأفضلية خاصة لدى الرشكات التي تتحاىش الدخول يف دعاوى قضائية مكلفة وطويلة األجل , فقد 

شتهرت الويبو بأنها املنظمة التي تقدم خدماتها الرسيعة يف فض النزاعات املتعلقة بالتسجيل أو سوء استخدام األسامء عىل ا
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وكذا عىل النطاقات  orgو  netو  comشبكة اإلنرتنت, و عرضها لهذه الخدمات عىل نطاقات أعىل من النطاق العام مثل 

العالمات التجارية إرسال شكواهم مستخدمني مناذج القسائم املتاحة عىل عنوان املحلية والتي من خاللها يستطيع أصحاب 

املوقع اإللكرتوين للمنظمة , حيث يتم إنجاز جميع املراحل بصورة متصلة عىل شبكة اإلنرتنت، و يتم الحصول عىل القرارات 

 (.0النافذة خالل شهرين من رفع النزاع إليها )

 Magistrate  Virtualثالثا: القايض اإلفرتايض 

رغم أهمية التوصيات و القرارات الصادرة عن اإلتحاد األوريب و الجهود النوعية الكبرية التي بذلتها منظمة الويبو إال 

أن التجربة العملية األوىل لتسوية منازعات التجارة اإللكرتونية باستخدام شبكة اإلنرتنت متثلت يف برنامج القايض 

 اإلفرتايض ,

للتحكيم عرب اإلنرتنت بهدف فض املنازعات الناشئة بني مستخدمني  0882أطلق تجريبيا يف مارس وهو مرشوع 

اإلنرتنت واملترضرين من الرسائل أو امللفات غري املرشوعة وبني القامئني عىل األنظمة املختلفة من حيث توجيه الشكاوى 

 واملطالبات بالتعويض ضدهم .

 VILLAرييك أعد بالتعاون بني مركز القانون وأمن املعلومات بجامعة فيالنوفا فمرشوع القايض اإلفرتايض مرشوع أم

NOVA CENTER FOR LAW AND INFORMATION POLICY  و بني معهد القانون املتخصص يف مجال حل املنازعات

للحقوق مبعهد  Kent Chicagoإنتقل املرشوع إىل كلية  0888و يف عام   CYBERSPACE LAW  INSTITUEبطريقة إلكرتونية 

( ومعهد  قانون االنرتنت واملركز الوطني ألبحاث AAAإلينوي للتكنولوجيا و تم تدعيمه من طرف جمعية املحكمني األمريكية )

 (. 8)924املعلوماتية األمرييك.

ركز يهدف املرشوع مبدئيا إىل إعطاء حلول رسيعة ومحايدة للمنازعات املتعلقة باالنرتنت عن طريق وسيط معتمد من امل

تكون له خربة قانونية يف التحكيم والقوانني الناظمة للتجارة اإللكرتونية وعقودها و قانون اإلنرتنت و منازعات العالمات 

التجارية و امللكية الفكرية , و يتم تعيني املحكم وفقا لنظام القايض اإلفرتايض بواسطة جمعية التحكيم األمريكية من بني 

 مؤهلني. قامئة معدة سلفا ملحكمني

تتكون محكمة التحكيم وفقا لهذا النظام من محكم واحد أو ثالث محكمني، يقوم القايض اإلفرتايض املعني بالتحاور 

ساعة من  38مع أطراف النزاع الذين طلبوا الخضوع لهذا النظام عن طريق الربيد اإللكرتوين, و يفصل يف النزاع خالل 

هذا و يختص نظام القايض اإلفرتايض بنظر  مة القانونية حتى يقبله األطراف .عرضه ويكون قرار املحكم مجردا من القي

املنازعات الناشئة عن استخدام الشبكات املعلوماتية أو بني مستخدميها وبني القامئني عىل إدارتها، والتي يطلب من خاللها 

 كل القانوين .أحد املستخدمني جرب الرضر الذي لحقه نتيجة رسائل أو معلومات ال تستويف الش

  Cyber Tribunalرابعا: املحكمة اإللكرتونية 

تحت رعاية مركز أبحاث القانون  0882أنشئت املحكمة اإللكرتونية يف كلية الحقوق بجامعة مونرتيال بكندا يف سبتمرب 

 التي حققت األمان ريالعام , و يقدم هذا املرشوع خدمات التحكيم اإللكرتوين بإستخدام تطبيقات الربمجيات وتقنيات التشف
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و الرسية يف تنفيذ اإلجراءات، مستوحية القواعد اإلجرائية من نظام التحكيم التجاري الدويل مثل لجنة األونسرتال وغرفة 

 التجارة الدولية, و تعديلها مبا يتناسب مع ما تقتضيه طبيعة القنوات اإللكرتونية، و مراعاة الشفافية وسهولة اإلستخدام.

مة اإللكرتونية إىل وضع نظام أو آلية لتجنب و حل املنازعات التي تنشأ عن إستخدام الفضاء اإللكرتوين تهدف املحك

للمعلوماتية من خالل تقديم خدمات التحكيم عرب القنوات والوسائط اإللكرتونية و وضع قواعد سلوك تستجيب لطبيعة 

ة ينظم إليه تها وتفعيل نظام يكفل مصداقية اإلجراءات اإللكرتونيالتجارة اإللكرتونية و تكفل سالمة بياناتها و تسوية منازعا

 (.0)925أطراف النزاع و يتحقق االرتباط به مبوجب إطار تعاقدي

هذا و تختص املحكمة اإللكرتونية بنظر املنازعات املتعلقة بالتجارة اإللكرتونية و املنافسة و حقوق املؤلف و العالمات 

تعلقة ة بحرية التعبري أو بالحياة الخاصة يف الفضاء اإللكرتوين, فهي تختص فقط بنظر املنازعات املالتجارية واملنازعات املتعلق

و وفقا لنظام املحكمة اإللكرتونية  بإستخدام تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت يف مجال التبادل اإللكرتوين للمعلومات.

م , بداية من طلب التسوية  مرورا باإلجراءات و إنتهاءا بإصدار الحكتتم كافة اإلجراءات اإللكرتونية عىل موقعها اإللكرتوين

وتسجيله عىل املوقع اإللكرتوين للمحكمة, و هو يختلف عن نظام القايض اإللكرتوين من حيث أن جزءا واحدا فقط من 

 هذه اإلجراءات يتم يف إطار إلكرتوين.

شهادات مصادقة عىل املواقع اإللكرتونية التي تتعامل  و رغبة من املحكمة يف بث الثقة يف نظامها قامت بإصدار

بالتجارة اإللكرتونية والتي تستويف رشوط املطلوبة من املحكمة اإللكرتونية, وذلك تعبريا عن إلتزام هذا املواقع و املسؤولني 

 عنها بتسوية منازعاتهم مع املستخدمني وفقا لنظامها و إجراءاتها .

 Domain Names Systemت أسامء الدومني خامسا: نظام تسوية منازعا

أتاحت شبكة اإلنرتنت للرشكات واملؤسسات التجارية املوجودة يف مختلف دول العامل إنشاء مواقع عىل الشبكة تعرض 

فيها منتجاتها عىل الزائرين املتصفحني للموقع ملشاهدة البضائع والخدمات املتوافرة , مبا أوجد معها مشكالت قانونية من 

جديد تتصل بحقوق امللكية الفكرية من أهمها ما يتعلق بالعالمات التجارية نتيجة لتسمية بعض املواقع عىل الشبكة  نوع

كعنوان لتلك املواقع و ما يتصل بذلك من تشابه أو تطابق أو متاثل عالمات تجارية   Domain Namesبإتخاذ أسامء دومني

ملستخدمي شبكة اإلنرتنت اإلتصال باملوقع املطلوب و  (DNSالدومني ) و يسمح نظام أسامء مشهورة بقصد جذب العمالء.

تبادل البيانات معه عن طريق استخدام مجموعة من الحروف توصل إليه, ويف هذا اإلطار أصدرت مؤسسة اإلنرتنت 

 العديد من الوثائق املتعلقة باملوضوع منها: ICANNلتخصيص األسامء واألرقام 

و تضمنت السياسة املوحدة لتسوية منازعات  0/08/0888دخلت حيز التنفيذ يف  82/9/0888يف  وثيقة املبادئ الصادرة

 أسامء الدومني.

 املتضمنة قواعد و إجراءات نظام التسوية. 84/01/0888الئحة اإلجراءات الصادرة 

ق مع ابه أو تتطابإىل محاربة تسجيل أسامء وعناوين ملواقع إلكرتونية تتش ICANNيهدف نظام التحكيم الخاص لـ 

 .Cyber Squattingأسامء عالمات تجارية مشهورة بهدف إعادة بيعها إىل ماليك هذه األسامء أو العالمات , أو ما يسمى 
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و ميكن تحديد خصائص نظام تسوية منازعات أسامء الدومني عىل اإلنرتنت يف كون إجراءات التسوية تجري من 

مناذج الشكاوى و الردود عليها  كام يقوم بحفظ لقواعد  WIPOلكرتوين و يوفر مركز خالل آليات إلكرتونية مثل الربيد اإل

البيانات إلدارة القضايا , و هو ال يعتمد يف تشغيل النظام عىل أماكن وجود أو مواطن أصحاب الشكوى أو املدعى عليهم أو 

عات أسامء النطاق عىل األقل بالنسبة ملناز  املسجلني, من حيث أنه قد روعي يف تصميم النظام أن يكون منوذجيا و عاملي

 الدومني من املستوى النوعي العايل، مثلام روعي فيه أن يتم تشغيله دون حاجة للوجود املادي لألشخاص يف مكان محدد

 :اإلجراءات املتبعة يف التحكيم اإللكرتوينالفرع الثالث:  

اإللكرتوين  يجب أن يكون عددهم وتراً. ويتم يف التحكيميكون املحكم واحداً، وإن تعددوا  نصت الترشيعات عىل أن

ا كيفية إضافية خاصة بالتحكيم اإللكرتوين لعل أبرزه إتباع إجراءات التحكيم العادية، ويضاف إليها باتفاق األطراف قواعد

الحفاظ عىل  أهميةو  التواصل بني املتخاصمينواملحكمني عن بعد عرب شبكة اإلنرتنت، وكيفية تقديم املستندات إلكرتونياً 

م أنه يجوز لألطراف تحديد إجراءات التحكي رسية املعلومات التجارية والصناعية التي تهم األطراف موضوع النزاع عىل

 -: اإللكرتوين ضمن اتفاق التحكيم وذلك عىل النحو اآليت

 التقدم ملركز التحكيم املعني عن طريق النموذج املبني عىل موقع اإلنرتنت -1

 وم كل طرف بتحديد أسامء ممثليه يف نظر النزاعيق -2

 الفيديو كونفرنس(.  –التلكس  –الفاكس  –تحديد وسيلة اإليصال ) الربيد اإللكرتوين  -3

 يبدأ تاريخ نظر النزاع باستالم املركز لطلب التحكيم. 4_

 تحدد محكمة التحكيم اإللكرتوين أسامء املحكمني.2_

 ة.يحدد املركز موعد املحاكم 2_ 

 يقوم املركز بإخطار الطرف اآلخر بوجود النزاع و بداية املحاكمة.3_

 يتم إنشاء موقع الكرتوين لكل محاكمة ) له كلمة رس و كلمة مرور خاصة به تسلم لألطراف.9_

 (.0)926تتم كافة إجراءات التحكيم بطريقة الكرتونية عىل موقع املركز اإللكرتوين8_

 طرق رفع النزاع   

تكون هناك استامرة معدة سلفا يتم إرسالها بواسطة االنرتنت مرفقا معها صورة من  النزاع الكرتونيا اذ يتم رفع - 1

 .لرسومألجل ا الوساطة باإلضافة إىل بيانات املدعي واختياره وسيطا أو ترك ذلك للمركز مع دفع مبلغ مقدم اتفاق

ع، ومن النزاع يأيت دوره يف قبول أو رفض نظر النزا  لحلبعد استالم مراكز التحكيم للطلب املقدم للجوء للوساطة  - 2

من مركز منظمة امللكية الفكرية وموقعه ومركز وبقبول املركز يتم إخطار الطرف  أشهر مراكز التحكيم االلكرتونية

ه وقبل بالوساطة يرد املدعي عل املدعى عليه( بواسطة الربيد االلكرتوين مع تزويده بنموذج للرد )الئحة جوابية( فإذا) الثاين

 .اختيار وسيط أو ترك االختيار ملركز التحكيم فانه يتعني عليه إرفاق بياناته التي يعتمد عليها مع
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بإعداد صفحة عرض النزاع عىل موقع الكرتوين معد لذلك ويعطي الطرفني كلمة مرور  يقوم بعد ذلك مركز التحكيم - 3

 اع ويقوم بعدها املركز بإخطار املحكم. تخولهام دخول املوقع واالطالع عىل صفحة النز 

إخطار األطراف الختيار وسيط آخر أو ترك االختيار للمركز، ومبوافقة الوسيط عىل  إذا رفض الوسيط نظر النزاع، يتم - 4

ه دى ميكنطلباته واىل أي م نظرالنزاع تبدأ مهمته يف النظر واالطالع عىل ما قدمه الطرفان من بيانات وسؤال كل طرف عن

يوماً كام « 04-01»محددة مثال  وذلك ضمن مدة التنازل وكذلك بهدف الوصول لحل مرض للطرفني يحقق مصالحهام

 .والوساطة اعتامداً عىل رسعة استجابة األطراف وقبولهام بالحل املقرتح للتحكم Square Tradeحددها مركز

 (.0)927نيالنهائية املرضية للطرف إبرام التسوية عملية التحكيم بالرسية الكاملة منذ إرسال الطلب واىل تحاط5 - 

 الفرع الرابع: القانون الواجب التطبيق عىل إجراءات التحكيم االلكرتوين :

األصل أن مسائل اإلجراءات تخضع لقانون القايض ، أي قواعد املرافعات واإلجراءات يف قانون الدولة التي تقام فيها 

ملا كان املحكم ليس له قانون خاص ؛ حيث أن املحكمني ال يعملون باسم أو لحساب الدعوى أو تبارش فيها اإلجراءات ، و 

دولة معني ، وإمنا يتم اختيارهم عن طريق الخصوم أنفسهم ، ويستمدون سلطهم من اتفاقهم عىل تنصيب حكامً بينهم ، 

راف انون قد اعرتف بحق األطويفصلون يف منازعة تحقيقاً للسالم الخاص بني هؤالء الخصوم ، ومن ثم فإذا كان الق

املتنازعة يف اللجوء إىل قضاء التحكيم ، واستبعاد قضاء الدولة فإنه يكون قد اعرتف يف ذات الوقت بحق التنظيم االتفاقي 

ملسائل التحكيم ، غري أن األطراف املنازعة قد ال تقوم بتحديد القانون أو القواعد اإلجرائية التي تتبعها هيئة التحكيم ، 

التايل القانون الواجب التطبيق عىل إجراءات التحكيم أما يتم تحديده باتفاق الطرفني ، ويف حالة غياب إرادة هذين وب

 الطرفني يتم االحتكام إىل معايري أخرى لتحديد ماهية هذا القانون وهذه املعايري هي : 

 املعيار األول : يستند إىل قانون دولة مقر التحكيم . -

 ين : يستند إىل تطبيق قانون الدولة الذي يحكم موضوع النزاع .املعيار الثا  -

املعيار الثالث : يستند إىل تطبيق القواعد اإلجرائية املنصوص عليها يف اللوائح واألنظمة الداخلية لهيئات التحكيم  -

 (0املنتظم .)

الدولية  ها الئحة تحكيم غرفة التجارةوقد تواترت نصوص املواثيق املنظمة لهذه الهيئات عىل تأكيد هذا الحق ، من    

( ، وهكذا يتعني عىل األطراف الراغبني يف 4)م 0820( واالتفاقية األوروبية بشأن التحكيم التجاري لعام 02/0بباريس )م 

إجراء التحكيم االلكرتوين مراعاة أن القانون أو الئحة التحكيم التي تم اختيارها للتطبيق تسمح مبثل هذا النوع من 

لتحكيم ، ومن ثم مل تعد هناك صعوبات يف ظل وجود لوائح تحكيم تنص عىل أتباع إجراءات الكرتونية  من ذلك الئحة ا

تحكيم املحكمة االلكرتونية ، والئحة تحكيم املنظمة العاملية للملكية الفكرية ، ونظامها لحل املنازعات الخاصة باألسامء 

 (8والعناوين أو املواقع االلكرتونية .)

                                                           
 دور التحكيم األلكتروني في حل منازعات التجارة األلكترونية ، هند عبدالقادر سليمان، المصدر الذي تم ذكره في الصفحة السابقة نفسه. 927

         .399ص   مرجع سابق  ين الماحى، نظرات قانونية فى التجارة اإللكترونية، حس انظر : د.  (5)

 . 22انظر : د. احمدعبدالكريم سالمة،قانون العقدالدولي ، مرجع سابق ، ص  (3)
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 رابعا: سري إجراءات التحكيم االلكرتوين :

تبدأ إجراءات التحكيم بتقديم طلب التحكيم ، ثم تواىل بعد ذلك إجراءات التحكيم من إعالنات وتبليغات ومرافعات    

 وتقديم أوجه الدفاع املختلفة وتبادل املستندات واملذكرات وذلك عىل النحو التايل :

 أ . تقديم طلب التحكيم :

صد بطلب التحكيم ذلك الطلب الذي يوجهه احد طريف اتفاق التحكيم إىل مركز التحكيم املتفق عليه أو إىل يق    

الطرف اآلخر يخطره فيه برغبته يف رفع النزاع إىل التحكيم ، ويطلب منه اتخاذ الالزم  لتحريك إجراءات التحكيم 

 واستكاملها ، ويحتوي هذا الطلب عادة عدة رشوط منها :

 األول : أن يكون مكتوباً . الرشط

 الرشط الثاين : يتمثل يف تقديم الطلب خالل امليعاد املتفق عليه بني الطرفني .

الرشط الثالث : يتعلق بالبيانات الواجب توافرها يف الطلب ، حيث يتضمن الطلب نوعني من البيانات ، األوىل تتعلق 

ئل ي عليه ، والثانية تتعلق مبوضوع الدعوى وتشمل وقائعها واملسابطريف الدعوى من حيث االسم والعنوان للمدعى واملدع

املختلف عليها الطرفان . وفيام يتعلق بالتحكيم االلكرتوين فقد أوضح برنامج تحكيم املحكمة االفرتاضية كيفية تقديم 

 الطلب وبياناته كاآليت:

ع الربنامج االنرتنت ، يقوم املترضر بزيارة موق . عندما ينشأ نزاع يتعلق مبعاملة أو بنشاط ناشئ عن استخدام شبكة 0

والتي ستوصل  (fill a comp Iaint)لتقديم ادعاء عن طريق الضغط عىل العبارة  )www.Vmag.org(عىل العنوان التايل 

 املدعي إىل منوذج ليمأل الفراغات املوجودة فيه والتي تشمل :

 -إن وجدت –مات املتعلقة باملدعي من ناحية اسمه كامالً  ، وعنوانه االلكرتوين واسم الرشكة التي ميثلها أ . املعلو 

 وعنوان الرشكة كامالً .

 -إن وجدت –ب . املعلومات املتعلقة باملدعي عليه من ناحية اسمه كامالً ، وعنوانه االلكرتوين واسم الرشكة التي ميثلها 

 وعنونها كامالً .

املعلومات املتعلقة بالنزاع ، وظروف نشأته ) وقائع النزاع ( بالتفصيل املمكن وحسب التاريخ ، وسبب الدعوى ،  جـ .

 وفيام إذا كانت تتعلق بحقوق امللكية الفكرية أو باألرسار التجارية أو أي سبب آخر يؤسس عليه دعواه .

 أن تكون املعلومات املتعلقة بادعائه رسية .د . الطلبات املتعلقة بحسم النزاع ، وميكن أن يطلب املدعي 

 . يقوم املدعي عليه بعد ملء النموذج بالضغط عىل عبارة عرض النزاع يف نهاية النموذج . 8

 (0. بعد أن يستلم مركز التحكيم هذا الطلب ، يبدأ يف استكامل إجراءات التحكيم واالتصال باملدعي عليه .) 7

 طارات : اإلعالنات والتبليغات واإلخ -ب

ال تخضع إجراءات التحكيم للقواعد النظامية املعروفة يف نظم التقايض الداخلية ، حيث تلعب إرادة األطراف يف     

التحكيم دور كبري يف تنظيم تلك اإلجراءات وتتابعها ، ومن ثم فلألطراف الحرية الكاملة يف تحديد كيفية اإلعالن أو 

                                                           

عبد الفتاح مطر : التحكيم االلكتروني انظر : د. مصلح الطراونة ، د. نور حمد : )) التحكيم االلكتروني (( مجلة الحقوق ، مشار إليه لدى : د. عصام  (5)

 .  335،  ص 

http://www.vmag.org/
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بليغ الطرف األخر بطلب التحكيم ، وكذلك التبليغ ألي أوراق أو مستندات يقدمها احد األخطار أو الوسيلة التي يتم بها ت

 الطرفني إىل علم الطرف األخر .

 خصوصيات جلسات التحكيم : -ج

يف إطار التحكيم العادي تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكني كل من الطرفني من رشح موضوع الدعوى     

( ، ويف هذا الصدد يثور التساؤل هل من املقبول 8ا االكتفاء بتقديم املذكرات والوثائق املكتوبة )وعرض حججه وأدلته ، وله

 إدارة الجلسات يف الشكل االلكرتوين ؟

( إىل أنه عمالً مببدأ سلطان اإلرادة ، فإن لألطراف الكلمة األوىل واألخرية يف تحديد لزوم عقد 7ذهب البعض )    

عدمه ، فإن اتفقوا عىل االكتفاء بتبادل املذكرات واملستندات الشارحة واملدعمة الدعاءاتهم  جلسات مرافعة شفوية من

وطلباتهم وأوجه دفوعهم ، التزمت هيئة التحكيم بذلك وإن هذا أمر متصور وقائم عىل األقل يف التحكيم االلكرتوين ، 

ثة هذا املجال حيث ظهرت من خالل االنرتنت وسائل حديوهناك اتجاه آخر يرى أنه بالنظر إىل أن الوسائل الفنية متاحة يف 

لالتصال تسمح بتبادل األصوات والصور والنصوص بشكل شبة متزامن بني األطراف ومن ثم فال غضاضة يف إدارة 

 (4الجلسات الكرتونياً .)

 _ القانون الواجب التطبيق عىل موضوع التحكيم االلكرتوين : 

عليه ألوجه دفاعهم وتقديم كافة املستندات الالزمة يف هذا الشأن ، تقوم هيئة التحكيم عقب تقديم املدعي واملدعى     

باالطالع عليها ، ثم تقرر الفصل يف الدعوى ، ولكن يثور التساؤل عن ماهية القانون الواجب التطبيق عىل موضوع التحكيم 

 االلكرتوين ؟

كيم يتمتعون بالحرية الكاملة يف تحديد القانون الواجب ( أن أطراف اتفاق التح0يف هذا الصدد يقرر البعض )    

التطبيق عىل موضوع النزاع محل التحكيم ، ويضيف بأنه يف حالة انتفاء اختيار األطراف للقواعد الواجبة التطبيق عىل 

نون الذي اموضوع النزاع يرجع إىل املحكم لتحديد تلك القواعد ويتعني عىل املحكم والحال كذلك أن يختار قواعد الق

 يحكم مبقتضاه .

( أن قواعد القانون املوضوعي االلكرتوين الدويل للمعامالت عرب االنرتنت هي القواعد 8ويرى جانب فقهي آخر )    

الواجبة التطبيق عىل موضوع التحكيم االلكرتوين ، ويبدأ هذا االتجاه عرض رأيه بتعريف القانون املوضوعي االلكرتوين 

ن قانون موضوعي ذايت خاص بالعمليات التي تتم عرب االنرتنت ، وهو نظري للقانون املوضوعي للتجارة الدويل بأنه : كيا

الدولية ويتشكل من مجموعة من العادات واملامرسات املقبولة إىل نشأت واستقرت يف املجتمع االفرتايض لالنرتنت وطورتها 

ءم تصال واملعلومات . فهو قانون تلقايئ النشأة ، وجد ليتال املحاكم ومستخدمو الشبكة وحكومات يف مجال تكنولوجيا اال 

                                                           

 .209انظر : د. عصام عبد الفتاح مطر : التجارة االلكترونية في التشريعات العربية والتشريعات األجنبية، المرجع السابق ص (3)

 .  203انظر : د. احمد عبد الكريم سالمة : مرجع سابق، ص  (2)

 . 22ناصف : التحكيم االلكتروني ،  مرجع سابق ، صانظر :  د. حسام الدين فتحي   (3)

 .  29انظر : د. حسام الدين فتحي ناصف : التحكيم االلكتروني ، مرجع سابق ، ص  (5)

 .  32انظر : د. احمد عبد الكريم سالمة : مرجع سابق ، ص  (3)
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مع حاجات مجتمع قوامه الرسعة يف التعامل ، والبيانات الرقمية التي تتم بها املعامالت والصفقات عرب شاشات أجهزة 

 الحاسوب اآللية ويتوافق مع توقعات أطراف تلك املعامالت .

 االعرتاض عليه فيام ييل : وقد تعرض هذا االتجاه للنقد ومتثلت أوجه

. أن قواعد ذلك القانون ال تشكل بوضعها املشار إليه نظاماً قانونياً متكامالً ال يوجد فيه أي قصور ؛ حيث أن هناك  0

بعض املسائل التي سوف تظل خاضعة ألحكام القانون الداخيل خاصة ما يتعلق بالقانون واجب التطبيق عىل أهلية أطراف 

 االنرتنت وعىل الرتايض والتقادم املسقط ومقدار التعويض املستحق للمرضور . املعامالت عرب

. عدم توافر اإللزام يف قواعد القانون املوضوعي االلكرتوين حيث تفتقد هذه القواعد عنرص الجزاء الذي يكفل  8

 احرتامها .

د أحكامه وقواعده املتميزة عن القواع. أنه ال ميكن قبول االدعاء بوجود مجتمع افرتايض مستقل عن كل الدول له  7

القانونية السائدة يف تلك الدول ؛ حيث أن األفراد املتعاملني عرب شبكة االنرتنت سواء كانوا مقدمني للخدمة أو منتفعني بها 

لتي الهم موطن معلوم ، كام أن الوسائل الفنية لالتصاالت تتمركز يف إقليم دولة محددة ، وبالتايل أن تخضع العمليات 

 (7تتم عرب االنرتنت لقوانني تلك األقاليم .)

( من 02ويف إطار الئحة املحكمة القضائية وبخصوص القواعد القانونية املطبقة عىل موضوع النزاع تنص املادة )    

 هذه الالئحة عىل اآليت :

لة عدم وضوع النزاع ، ويف حا. يكون ألطراف النزاع الحرية يف اختيار قواعد القانون التي تطبقها املحكمة عىل م 0

 اختيار األطراف للقانون ستطبقه املحكمة عىل موضوع النزاع ، القانون الذي تراه أكرث اتصاالً باملوضوع .

 . وعىل املحكمة يف كل األحوال االلتزام بأحكام العقد واألعراف التجارية املتصلة مبوضوع النزاع . 8

باعتبارها وسيط حسن ، أو تفصل فيه بتطبيق قواعد العدل واإلنصاف إذا ما  . ويجوز للمحكمة أن تفصل يف النزاع 7

 اتفق األطراف عىل إعطائها هذه الصالحية فقط .

( من الئحة املحكمة االلكرتونية التي توجب تطبيق القانون الوطني الذي 03/0وقد أكدت عىل املعنى السابق املادة )    

 ثوقاً .يرتبط به النزاع بالروابط األكرث و 

ويستفاد مام سبق أن اختيار القانون الواجب التطبيق عىل موضوع التحكيم االلكرتوين وإن كان يتحدد وفقاً لإلدارة     

املشرتكة ألطراف التحكيم إال أنه يجب أن يأخذ يف االعتبار أو يتعني عليه مراعاة عادات التجارة الدولية واألعراف التجارية، 

 مجال االنرتنت وقواعد العدالة واإلنصاف .والعادات الجارية يف 

 خامساً : رسية جلسات التحكيم :

يف إطار التحكيم االلكرتوين يظل مبدأ رسية الجلسات هو األصل حيث مل تشذ أو تخرج قواعد التحكيم االلكرتوين 

االلكرتونية فإنها تعطى األمانة ( من الئحة محكمة التحكيم 3/7عن القواعد العامة للتحكيم يف هذا الصدد ، فوفقاً للامدة )

                                                           

   . 320انظر : د. عصام عبد الفتاح مطر : التحكيم االلكتروني ، مرجع سابق ، ص  (2)
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( من ذات الالئحة 08/8العامة ) السكرتارية ( لكل محكم دليل للدخول وكلمة رس للدخول إىل موقع القضية ، وتقرر املادة )

 أن عىل األطراف االلتزام بدخول موقع القضية بطريقة رشعية وباملوافقة فقط .

ال ن البيانات املنشورة عىل موقع القضية تعترب رسية وال ميكن مراجعاتها إ وأضافت الفقرة الثالثة من نفس املادة أ     

من خالل األمانة العامة ومحكمة التحكيم واألطراف أو ممثليهم ،كام أنه وفقاً إلجراءات التحكيم أمام محكمة التحكيم 

صص لنظر كل كات االنرتنت يخالخاصة بنظام القايض االفرتايض فإنه تتم إجراءات التحكيم بإنشاء موقع خاص عىل شب

قضية معروضة ، وال يتاح الدخول إىل هذا املوقع إال لألطراف يف القضية ، وهيئة التحكيم فقط من خالل مفتاح شفري 

 (.0خاص بهم بحيث ميتنع عىل أي شخص آخر الدخول إىل هذا املوقع .)

احرتام مبدأ  لقة بعناوين املواقع االلكرتونية يشري إىلهذا باإلضافة إىل أن تتابع إجراءات التحكيم االلكرتوين املتع    

الرسية ، حيث تسري إجراءات التحكيم بني الطرفني واملحكم أو هيئة التحكيم عن طريق تبادل املعلومات عرب شبكات 

لخصوم ا االنرتنت دون جلسات تحكيمية ، وبعد أن ينتهي املحكم أو هيئة التحكيم من تسلم جميع البيانات التي يقدمها

أو يطلبها منهم يتخذ قراراً يف الدعوى عىل أساس البيانات املقدمة إليه وفقاً لرشوط النظام املوحد لتسوية املنازعات ، ويجب 

عليه أن يرسل قراره يف الدعوى وعىل املركز خالل أربعة أيام من تعيينه وبعد أن يتسلم املركز قرار التحكيم يقوم أيضا 

 . (ICANN)سجل املوقع االلكرتوين ، ملؤسسة االنرتنت بتبليغه للطرفني ومل

 التحكيم االلكرتوين واحرتام املبادئ األساسية للتحكيم : الفرع الخامس:

ملا كان أطراف االتفاق التحكيم االلكرتوين أو وكالءهم ليسوا بحاجة إىل االنتقال إىل مكان بعيد لحضور جلسات 

أجنبي وإمنا ميكنهم املشاركة يف اإلجراءات التحكيمية كل منهم يف بلده ، وملا تحكيمية تعقدها هيئة التحكيم يف بلد 

كانت إجراءات التحكيم االلكرتوين تسري بشكل أرسع من إجراءات التحكيم التقليدي وذلك ألن بإمكان االنرتنت أن يوفر 

إذا كان إمتام  ن ثم فأنه يثور التساؤل عامخدمة االتصال وتبادل املستندات واملذكرات بالوسائل االلكرتونية املبارشة ، وم

إجراءات التحكيم كلها يف الشكل االلكرتوين ال يخل باملبادئ األساسية للتحكيم  ومنها مبدأ احرتام حقوق الدفاع ومبدأ 

لنزاع ل املواجهة باعتبار أن واقعة عدم حضور احد األطراف بشخصية يف مواجهة اآلخر منها تبعه حرمانه من الرؤية الواضحة

، وكذلك حرمانه من أمكنية تقدير مالمئة حجج الخصم ؟    وباستقراء الوثائق الدولية والترشيعات الوطنية نجد أنها قد 

 تضمنت عدداً من املبادئ يتعني عىل هيئة التحكيم مراعاتها يف أدائها ملهمتها ما ييل :

 . مبدأ احرتام حق الدفاع : 0

ودقيق ملفهوم حقوق الدفاع ، ولكن املفهوم التقليدي لها ينرصف إىل حق الخصم ليس من السهل وضع تعريف محدد 

يف أن يسمع القايض أو املحكم وجهة نظره ، بحيث إذا صدر الحكم دون سامعه كان الحكم مشوباً باإلخالل بحق الدفاع 

 الخصومة ل دفاع وأدلة أثناء سري( ولقد تطور هذا املفهوم وصار يعني حق الخصم يف مناقشة خصمه فيام يقدمه من وسائ0)

( وأنظمة املؤسسات الدامئة للتحكيم عىل النص عىل وجوب 8، ولقد حرصت الترشيعات الوطنية  واالتفاقيات الدولية )

                                                           

 .  390، ص 5990انظر : د. عزمي عبد الفتاح : قانون التحكيم االلكتروني . مطبوعات جامعة الكويت ،  (5)

 .  5922. ب ( من اتفاقية نيويورك لعام  2/5انظر : المادة )  (3)
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( ومن ثم يجب عىل التحكيم احرتاماً لهذا املبدأ إتاحة فرصة الدفاع كاملة أمام األطراف أما استخدام 7احرتام هذا املبدأ )

 اف لهذه الوسائل فأمر رهني بإرادتهم .األطر 

 . مبدأ املواجهة : 8

ينرصف مدلول هذا املبدأ إىل أنه ال يجوز الحكم عىل خصم دون سامع دفاعه ووجهة نظره ، أو عىل األقل دعوته 

 للدفاع عن نفسه فيام يوجه إليه من طلبات بحيث يكون الحكم نتيجة تفاعل وجهات النظر بني الخصوم .

قيق هذا املبدأ ال يكن فقط يف عالقة الخصوم بعضهم البعض أثناء سري الخصومة التحكيمية ، وإمنا يتعني وتح    

عىل املحكم أيضا االلتزام به ، ومن ثم فال يسوغ لهيئة التحكيم أن تستند يف حكمها إىل وقائع وأدلة إثبات ومذكرات 

حوار واملناقشة من الطرف اآلخر فإذا خالفت هيئة التحكيم مبدأ ومستندات قدمها احد األطراف ومل تكن محالً لالطالع وال

 (4املواجهة كان حكمها باطالً ملخالفته النظام العام اإلجرايئ . )

 . مبدأ املساواة : 7

يعترب مبدأ املساواة يف املعاملة بني األطراف يف خصومة التحكيم من الركائز األساسية لضامن العدالة ، وترسيخ ثقة   

ء يف قضاة التحكيم ، ويكون املحكم قد اخل بهذا املبدأ إذا إذن ألحد الخصوم بالحضور أمامه يف غيبة الخصم اآلخر هؤال 

، وإذا أجرى مع احدهام اتصاالت شخصية يف ظروف ميكن أن يظن معها إنها تتم بشأن موضوع النزاع يف غيبة الطرف 

لسات هذه املبادئ األساسية للتحكيم فقد أُشري إىل أنه بشأن إدارة الجاآلخر . وفيام يتعلق باحرتام التحكيم االلكرتوين ل

يف الشكل االلكرتوين فإن الوسائل الفنية متاحة يف هذا املجال ؛ حيث ظهرت من خالل االنرتنت وسائل حديثة لالتصال 

سمح بنقل النصوص كرتوين يتسمح بتبادل األصوات والصور والنصوص بشكل شبه متزامن بني األطراف ، كام أن الربيد االل

 وكذلك املستندات املسموعة واملرئية املقدمة من طريف الخصومة .

هذا فضالً عن املؤمترات االفرتاضية املرئية تسمح بنقل الصوت والصورة والفيديو بطريقة فورية ويكفي الستخدامها 

ية يف إطار التقنية يف الواليات املتحدة األمريكأن يكون الكمبيوتر مزوداً مبيكروفون وكامريا فيديو ، وقد استخدمت تلك 

الخصومات القضائية ، وهكذا نالحظ أن املداولة املرئية تلبي مقتىض احرتام حقوق الدفاع واحرتام مبدأي املواجهة واملساواة 

 بني أطراف الخصومة .

 إصدار حكم التحكيم االلكرتوين : الفرع السادس:

حاكمة وإنهاء اإلجراءات ما مل تطرأ ظروف استثنائية تحول دون ذلك مع توضيحها يصدر قرار التحكيم بعد فض امل  

لإلفراد إن وجدت ، ويشرتط أن يصدر القرار كتابة وتكفي األغلبية لصدوره مع التوقيع عليه من الرئيس واألعضاء مع ذكر 

الذي  م وأسباب الحكم ومنطوقه واملكانرأي العضو املخالف إن مل يكن الحكم باإلجامع ، وملخص أقوال املتهم ومستنداته

 (  0صدر فيه وتاريخ صدوره .)

                                                           

 . 5992( من الئحة إجراءات غرفة التجارة الدولية بباريس لعام  52/3انظر : المادة )  (2)

 .  355ص  5992ر : د. محمد نور شحاته : سلطة التكييف في القانون اإلجرائي . دار النهضة العربية ، القاهرة ، انظ (3)

 390انظر : : د. عصام عبد الفتاح مطر : التحكيم االلكتروني ، مرجع سابق،ص  (5)
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( أن هناك بعض الصعوبات التي تواجهه منها ما 8وفيام يتعلق بإصدار حكم التحكيم االلكرتوين يرى البعض )    

عن مدى استلزام  ليتعلق بشكل الحكم ومنها ما يتعلق بوجوب توقيع الحكم . ففيام يتعلق بشكل الحكم فإنه يثور التساؤ 

أن يكون الحكم ثابتاً بالكتابة عىل دعامة ورقية ؟ قفي هذا الشأن نجد أن بعض النصوص تستلزم رصاحة أن يكون الحكم 

وقيع الحكم منها املادة زم تـــمكتوباً . وفيام يتعلق بوجوب توقيع الحكم، فقد تواترت الوثائق الدولية والوطنية التي تستل

كم أو م كتابه ويوقعه املحــيصدر الحك» ن النموذجي للتحكيم التجاري الدويل التي تنص عىل أن ( من القانو 70/0)

 « . املحكمون 

ووفقاً لنظام القايض االفرتايض فإنه بعد تعيني املحكم يبدأ يف االتصال باألطراف لطلب أي معلومات إضافية      

ساعة أي ثالثة أيام عمل تبدأ من تاريخ تلقي  38لنزاع خالل تتعلق مبوضوع النزاع ، ويجب عليه أن يفصل يف موضع ا

املركز لرد املدعى عليه عىل ادعاءات املدعي ، ويقوم املحكم بإصدار حكم يف النزاع بعد دراسته ، ويصدر هذا الحكم وفقاً 

موذج الكرتونياً بداية من ملء النلظروف الدعوى وما يراه عادالً وفقاً لقواعد العدالة واإلنصاف ، وتتم هذه اإلجراءات جميعها 

( ويف هذا املعنى نصت 7الخاص بالتحكيم وحتى صدور حكم التحكيم املمهور بالتوقيع االلكرتوين للمحكم هيئة التحكيم )

ف يتوىل السكرتارية نرش الحكم عىل موقع القضية ، وتبليغه لألطرا» ( من الئحة املحكمة االلكرتونية عىل أن 82/4املادة )

وباعتبار أن النص جاء مطلقاً يف شكل وسيلة إبالغ الحكم لألطراف فمن املتصور أن يتم ذلك اإلبالغ « وسيلة ممكنة  بكل

 (4بإرسال بريد الكرتوين مع الحصول عىل إفادة باالستالم عند االقتضاء .)

 تنفيذ حكم التحكيم االلكرتوين : -

نية ي يصل إليه املحكمون ، هذا الحكم لن يكون له من قيمة قانو إن الثمرة الحقيقية للتحكيم تتمثل يف الحكم الذ  

أو عملية إذا ظل مجرد عبارات مكتوبة غري قابلة للتنفيذ ، فتنفيذ حكم التحكيم ميثل أساس ومحور نظام التحكيم نفسه ، 

البعض أن الجهات ويف إطار التحكيم االلكرتوين يرى  (2وتتحدد به مدى فاعليته كأسلوب لفض وتسوية املنازعات .)

الرسمية املنوط بها التنفيذ والتي تبدأ باملحكمة املختصة بإصدار الصيغة التنفيذية للحكم وكذلك رجال التنفيذ من محرضين 

ورشطة لن يقبلوا بسهولة مسؤولية تنفيذ حكم التحكيم االلكرتوين إال يف حالة وجود قانون وطني أو اتفاقية دولية تلزم 

 بقبول وتنفيذ األحكام االلكرتونية .السلطات الوطنية 

ويذهب اتجاه ثاين إىل أنه إذا كان طالب تنفيذ الحكم التحكيم التقليدي أو العادي يلزم أن يقدم أصل ذلك الحكم     

أو نسخة رسمية من هذا األصل ، وإذا كان ذلك املقتىض ال يثري أية مشكالت يف مجال التحكيم العادي فاألمر ال يسري 

 س املنوال يف مجال التحكيم االلكرتوين وذلك لسببني هام :عىل نف

 األول : يرجع إىل نظام املعلوماتية التي ال متيز بني األصل والصورة .

 الثاين : يرجع إىل الصعوبات التي تثريها رسمية املستند االلكرتوين .

                                                           

 . 90انظر : د. حسام الدين فتحي ناصف : التحكيم االلكتروني ، مرجع سابق ، ص   (3)

    www. kenanaonline .com                                        انظر : د. هيثم عبد الرحمن البقلي : مرجع سابق ،  (2)

     .323انظر : د. عصام عبد الفتاح مطر : التحكيم االلكتروني ، مرجع سابق ، ص   (3)

 .92انظر :د.حسام الدين فتحي ناصيف:مرجع سابق ص  (2)
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 ام :ذ مبقتضاها إذا توافر رشطاً هويضيف بأنه ميكن أن متاثل الوثيقة االلكرتونية األصل ، ويتم التنفي    

 أوالً : يتعني وجود ضامن إمكان التشغيل فيام يخص كامل املعلومة .

 ثانياً : يتعني أن تكون املعلومة ميكن الكشف عنها للشخص املقدمة إليه .

أن مستوى ويه . و كام يقرر أن اقتضاء كامل املعلومة يتم استيفاؤه مبجرد بقاء املعلومة كاملة دون إتالف أو تش    

 (.0)928إمكانية التشغيل يتم تقديره بالنظر إىل موضوع املعلومة 

( أن التنفيذ الطوعي ألحكام التحكيم االلكرتوين أمر مرغوب فيه ، إذا أن أهم أهداف التحكيم 8ويرى اتجاه ثالث )    

م التحكيم فالطرف القوي الذي يصدر حكااللكرتوين هو تعزيز الثقة يف التجارة االلكرتونية ، وباألخص ثقة املستهلك 

ضده ولصالح املستهلك قد يقوم بتنفيذ الحكم عىل الرغم من عدم رضائه ، وذلك ألنه يسعى أن يبقى شخصاً موثوقاً به يف 

سوق التجارة االلكرتونية ، ولكن يف حالة عدم التنفيذ الطوعي يتعني عىل التنظيم الذايت للتحكيم االلكرتوين أن يوفر 

متحكمني آلية إجبار عىل التنفيذ تقوم مقام سلطات التنفيذ يف الدولة ، أو أن يوفر حوافز خاصة للمحكوم عليه تدفعه نحو لل

التنفيذ الطوعي لحكم التحكيم ، وعليه فإن هناك فائدة كبرية سوف تعود عىل التجار الذين يقومون طواعية بتنفيذ أحكام 

 فقدون املنافع االقتصادية العديدة التي يحصلون عليها من جراء تواجدهم يف السوقالتحكيم االلكرتوين ، وذلك حتى ال ي

 االلكرتوين .

 آليات تنفيذ أحكام التحكيم االلكرتوين :  -

تتعد آليات التنفيذ الجربي التي ميكن ملجتمع التجارة االلكرتوين أن يوفرها لضامن تنفيذ أحكام التحكيم االلكرتوين   

ليات عىل سبيل املثال ال الحرص : خدمات التعهد بالتنفيذ ، وصناديق متويل األحكام  وربط مراكز التحكيم ، وتشمل هذه اآل

 االلكرتوين مبصدر بطاقات االئتامن ويُعرض فيام ييل لهذه اآلليات بيشء من اإليجاز :

 . خدمات التعهد بالتنفيذ : 0

رام كرتوين وهام البائع واملشرتي ، وبني متعهد التنفيذ قبل إبتفرتض هذه اآللية وجود عقد بني طريف العقد االل    

 عقد البيع ، ويجب يجب أن يتضمن هذا العقد رشط تنفيذ التحكيم الكرتوين تحت مظلة احد مراكز التحكيم االلكرتوين .

 . صندوق متويل األحكام :  8

ف تجار السوق االلكرتوين ، ويتوىل اإلرشا من خالل هذه اآللية يتم إنشاء صندوق لتمويل األحكام يساهم فيه    

عليه وإدارته مركز تحكيم معتمد من قبلهم ، ويضمن هذا الصندوق للمستهلكني حصولهم عىل أموالهم التي يقيض بها 

 املحكم مبارشة ؛ ذلك ألن املركز ميلك تنفيذ الحكم الصادر عنه من خالل األموال املودعة يف الصندوق .

 حكيم االلكرتوين مبصدر بطاقات االئتامن :. ربط مراكز الت 7

وتفرتض هذه اآللية قيام مركز التحكيم االلكرتوين بإبرام عقد مع احد مصدري بطاقات االئتامن ، كرشكة فيزا أو     

رشكة ماسرت كارد ، والذي بدوره يربم عقد مع التاجر الذي يريد أن يستفيد من خدمة االئتامن ، ويتضمن كل عقد من 

                                                           
 .523م طراونة، مرجع سابق صد.عصا 928
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العقدين رشطاً يخول مصدر بطاقات االئتامن ويلزمه برد الثمن إىل حساب املشرتي  )املستهلك(  إذا تلقى قراراً  هذين

 تحكيمياً من املركز املتفق عليه يفيد ذلك .

 رسوم التحكيم االلكرتوين :  -

م ونهاية طلب التحكيأوضحت الئحة مركز تحكيم ووساطة الويبو التي يلتزم بها املحتكمون بداية من تقديم     

بالحصول عىل حكم التحكيم االلكرتوين رسوم التحكيم ، وتتنوع هذه الرسوم بني رسوم التسجيل ، والرسوم اإلدارية ، 

ورسوم املحكمني ، ففي ما يتعلق برسوم التسجيل يتم تقديرها بحسب املبلغ املتنازع عليه ، فإذا مل يكن املبلغ غري محدد 

ر مع طلب التحكيم ، ويتم دفع نفس املبلغ إذا كان موضوع النزاع ليس مالياً وفيام يتعلق بالرسوم دوال  0111يتعني دفع 

اإلدارية فيلتزم بها املدعي ، وتستحق هذه الرسوم خالل ثالثني يوماً من تاريخ إرسال طلب التحكيم ، ويتم احتساب هذه 

ة التأخري عن أداء الرسوم اإلدارية مينح من تأخر عن أدائها الرسوم وفق جدول الرسوم املطبق وقت بدء التحكيم ، ويف حال

مدة خمسة عرش يوماً من تاريخ األخطار الكتايب ألدائها ، وإال اعترب راجعاً عن ادعائه أو ادعائه املقابل أو عن الزيادة فيها 

ه يضاف ناك ادعاء مقابالً فإن، وفيام يتعلق برسوم املحكمني فإنها تحتسب عىل أساس مجموع مبلغ النزاع ، وإذا كان ه

ملجموع مبلغ النزاع ، وتشمل تلك الرسوم األتعاب والنفقات التي تطلبها فض النزاع ، ويقوم املركز بتقدير رسوم هيئة التحكيم 

سواء أكانت الهيئة مكونة من ثالثة أعضاء أو من عضو واحد بعد استشارته للمحكمني وأطراف النزاع إذا مل يكن موضوع 

 اع مالياً .النز 

ويقدر مركز التحكيم رسوم الهيئة يف حالتني : األوىل : إذا مل تكن الهيئة مكونة من محكم فرد وال ثالثة حيث    

 تقدير الرسوم يف هذه الحالة وفقاً للجهد الذي تحملته الهيئة ومقدار املسئوليات التي كانت عىل عاتقها .

ع محدد عند إحالته للتحكيم ، أو مل يكن أصل النزاع مالياً فيلتزم األطراف بدف والحالة الثانية : إذا مل يكن مبلغ النزاع

ألف دوالر عند إحالة النزاع ليقوم املركز بعدها بتقدير الرسوم للمحكمني بعد دارسته ملوضوع النزاع والوسائل املالمئة لحاله 

ن سامً مقداره ألف دوالر ، وتجدر اإلشارة إىل أ ويف حالة فشل النزاع كونه ال يدخل ضمن اختصاص املركز فانه يستحق ر 

 (.0) 929يوماً من إحالة النزاع إليها . 71مراكز التحكيم تستويف بداية وبعد إخطارها للمحكمني مبلغ التأمني يدفع خالل 

 ضامن فعالية تنفيذ قرار التحكيم األ لكرتوين: الفرع السابع:

ت التحكيم اإللكرتوين, و بالتايل التساؤل عن مدى إستيفاء حكم يثري هذا العنوان التساؤل عن مدى صحة إجراءا

املحكمني مقومات تنفيذه يف ضوء القواعد القامئة للتحكيم التقليدي من حيث إمكانية إستيعاب هذه القواعد بوضعها القائم 

ستخدمة يف إنجاز إجراءات مللتطبيقات التحكيم اإللكرتوين أو رضورة تطويرها لتستجيب لطبيعة طرق اإلتصال اإللكرتونية ا

 التحكيم اإللكرتوين .

إن واقع انتشار تطبيقات التجارة اإللكرتونية و شيوع إستخدام تقنيات اإلتصال الحديثة كالربيد اإللكرتوين يف نقل 

يث ح الرسائل واملستندات, يعطي للمسائل التي يثريها إستخدام هذه التقنيات يف إدارة عملية التحكيم أهمية خاصة من

أن اإلعرتاف بالحكم الصادر سيواجه عقبة تنفيذه يف الدول التي ال يوجد فيها ما يلزم محاكمها باإلعرتاف باألحكام الصادرة 

                                                           
 .522د.عصام الطراونة، مرجع سابق ص 929
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و كذا أحكام التحكيم التي تُبنى  ON LINEيف قضايا التحكيم التي متت إجراءات النظر و إصدار الحكم فيها عىل الخط 

 د إلكرتونية. عىل بنود تحكيمية واردة يف عقو 

فحتى و إن ألزمت املادة الثانية الفقرة األوىل من اتفاقية نيويورك بشأن اإلعرتاف بأحكام التحكيم األجنبي وتنفيذها، 

الدول األطراف فيها باإلعرتاف بإتفاقات التحكيم و األمر بتنفيذ األحكام األجنبية, و لكنها ضمنت هذا اإللتزام العديد من 

كون اتفاق التحكيم مكتوبا و موقعا, و أن يكون حكم التحكيم مصادقا عليه فإن هذه الرشوط تحتاج الرشوط منها أن ي

التحقق من توافر مقتضياتها يف الطرق اإللكرتونية لتسوية املنازعات رضورة النظر يف توسيع مفهوم الكتابة والتوقيع 

 ليستوعب التطور الذي لحقهام.

التحكيمي الدويل تتصف بحسب األصل العام بوطنيتها أسوة بغريها من قواعد رغم أن قواعد االختصاص القضايئ و 

القانون الدويل الخاص، إال أن الدراسة املقارنة ملختلف النظم القانونية كشفت لنا عن وجود مبادئ أساسية تشرتك معظم 

 الدول يف األخذ بها.

لدولة والتي تتمثل يف التنظيم بني فكرة سيادة اللتوصل إليها،   ويرجع ذلك إيل وحدة األهداف التي تسعي الدول

 وحاجة املعامالت الدولية بوضع القواعد التي تيرس سريها.

وتأسيساً عىل ذلك، تستقل كل دولة بتنظيم االختصاص القضايئ الدويل ملحاكمها وكذلك قواعد التحكيم الدوىل 

تصاص ، فاملرشع يف كل دولة يستقل برسم حدود اخفيها، أسوة يف هذا الصدد باالختصاص القضايئ والتحكيمي الداخيل

محاكم ومحكمني دولته، وال يجوز ألي فرد أو دولة أجنبية أو هيئة دولية التدخل يف هذا التنظيم جرباً عن الدولة، ويعترب 

الوطنية  اذلك النتيجة املنطقية ملبدأ سيادة الدولة عىل إقليمها. ولكن ذلك ال يعني أن تقرر الدولة اختصاص محاكمه

لدولية واعتبارات املعامالت ا ومحكميها بنظر جميع املنازعات التي تنطوي عىل عنرص الصفة األجنبية لتعارض ذلك مع حاجة

 العدالة.

عن القضاء الرسمي ال مينع بالرضورة أي تدخل لقضاء الدولة سواء كان هذا التدخل  الهيئة التحكيمية إن استقالل

 ن الرقابة عىل األحكام الصادرة عنها.ملساعدة الهيئة أو ملامرسة نوع م

مام الشك فيه أن الهدف النهايئ للتحكيم األلكرتوين هو متكني من سيصدر القرار لصالحه من الحصول عىل حقه 

بأيرس اإلجراءات وأبسطها،ولذلك يعترب تنفيذ حكم التحكيم األلكرتوين هدف نظام التحكيم كله ، فكل مامير به نظام 

ل تصب يف هذه املرحلة األخرية التي ترتجم الحل النهايئ للنزاع فيام بني األطراف املتنازعة ، واألصل التحكيم من مراح

أن يسارع الطرف الخارس إىل تنفيذ قرار التحكيم األلكرتوين إختياريا ، ويف حالة امتناعه البد أن تكون هناك سلطة تتدخل 

 (.0إلجباره عىل الوفاء بإلتزاماته )

م تناول املوضوع عن طريقني ،الطريق األول:تنفيذ حكم التحكيم  األلكرتوين عن طريق القضاء وعىل ذلك سيت

 الوطني ، الطريق الثاين:تنفيذ حكم التحكيم األلكرتوين عن طريق الوسائل البديلة .

 

http://www.droitetentreprise.com/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A/
http://www.droitetentreprise.com/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A/
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أللكرتوين اأوال: تنفيذ حكم التحكيم  األلكرتوين عن طريق القضاء الوطني: إن لجوء أطراف النزاع إىل التحكيم 

لتسوية نزاعاتهم الناجمة عن معامالتهم التجارية يكون بناء عىل حرية إختيار أطراف النزاع له وبالتايل فإن تنفيذ أحكام 

املحكمني تكون بالرتايض بني أطرافه ، فالثقة يف أحكام التحكيم واإلطمئنان إىل نفاذها يؤثر بالشك من الناحية العملية 

،وذلك ألن انعدام الثقة يعني تزايد املخاطر مام يكون له أثر سلبي عىل نطاق التحكيم وانعكاساته عىل التجارة الدولية 

 (.8)930السيئة عىل حركة التجارة الدولية

(عىل أن كل قرار  تحكيم   89/2،يف املادة ( 0889وهذا ما أكدته الئحة تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس لعام 

نسبة ألطرافه وذلك نتيجة خضوعهم طواعية لالئحة الحالية، ويتهد األطراف بتنفيذ القرار الصادر يكوف ذو طابع الزامي بال

( بأن القرار الصادر من هيئة التحكيم سيكوف حكامً  82/2دون إمهال ،كذلك تقرر الئحة املحكمة األلكرتونية يف املادة (

جهة أخرى ويتعهد االطراف بتنفيذه برسعة ودون تأخري، أما إذا نهائياً يف النزاع غري قابل للطعن فيه أواإلعرتاض أمام أي 

لـم يقـم الطرف الخارس بتنفيذ قرار التحكيـم األلكرتوين فهنا البد من أن يلجأ الطرف  املحكوـم له  إىل قضاء الدولة لغرض 

 تنفيذه.

م األلكرتوين صعوبة كبرية، ذ قرار التحكيـ_الطريق الثاين:تنفيذ قرار التحكيم األلكرتوين بالوسائل البديلة: يالقي  تنفي

حتى يف الدول التي أصدرت الترشيعات األلكرتونية لعدم وضعها القواعد القانونية التي تنظـم إجراءات التحكيم األلكرتوين، 

 باإلضافة إىل املشكلة التي يواجهها القضاء الوطني يف حالة تنفيذ قرارات التحكيم الباطلة .

يجاد الوسائل  البديلة األكرث مالمئة لتنفيذ قرارات التحكيم األلكرتوين عن طريق  القضاء العادي، لذلك البد من  إ 

فهناك من ذهب  إىل اإلعرتاف بالطبيعة غري املكانية للتحكيم األلكرتوين األمر الذي يرتتب عليه تنفيذ القرارات طواعية 

  بالتجارة الدولية فإذا أصدر قرار لصالح أحد األطراف فإن الطرف من الطرف الخارس، من  أجل  تعزيز الثقة لدى املتعاملني

 (.0)931اآلخر يقوم بتنفيذه بالرغم من صدوره لغري مصلحته حفاظا عىل سمعته يف سوق التجارة األلكرتونية

اء الوطني ضوهناك  من يذهب إىل أبعد من ذلك  من  أن تنفيذ قرارات التحكيم األلكرتوين الينبغي لها أن تتم أمام الق

وذلك للطبيعة الخاصة للتحكيم األلكرتوين والذي اليتتطلب اإلنتقال املادي ومواجهة املحكمني وجها لوجه وإمنا عن طريق 

لذلك فإن مواقع التسويق األلكرتونية تعطي ملركز تحكيمي معني امكانية إضافة نقاط  (.8استخدام الوسائل األلكرتونية)

هم وإن إضافة مثل هذه النقاط أمام مواقعهم يسئ إىل سمعتينفذ أحكام التحكيم الصادرة منه سلبية أمام موقع كل بائع ال 

التجارية ،مام يؤدي إىل فقدان الكثري من عمالئهم لذلك يقومون بتنفيذ حكم التحكيم حتى يحافظوا عىل سمعتهم 

 (.7)932التجارية وعدم فقد عمالئهم

لطرف الخارس عىل تنفيذ قراراتها طواعية إذ تقوم هذه املراكز بسحب عالمة كام وأن مراكز التسوية األلكرتونية تحث ا

الثقة التي منحتها للرشكات والتي تضعها عىل موقعها الخاص بها إذا مل تنفذ أحكام التحكيم األلكرتونية الصادرة منها 

 رية.،خاصة وأن عالمة الثقة تلعب دورا كبريا يف تعزيز الثقة للمتعاملني بالرشكة التجا

                                                           
 .329د.عصام عبدالفتاح مطر،مصدر سابق،ص 930

 .329،العدد األول،ص3د.مصلح احمدالطراونة،التحكيم األلكتروني ، مجلة الحقوق ،الكويت ،العدد األول :مجلد 931

 .393عصام عبد الفتاح مطر،مصدر سابق،ص 932
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لذلك تعمل هذه الرشكات جاهدة للحفاظ عىل هذه العالمة ولهذا تلتزم بتنفيذ قرارات التحكيم األلكرتوين طواعية 

بل كذلك يقوم أطراف النزاع  بإنشاء صندوق لدى مراكز التسوية بإرشاف منها ق وبخالفه تفقد عالمة الثقة واملتعاملني معها.

 لغ نقدي يف هذا الصندوق ويبقى هذا املبلغ حتى إنتهاء إجراءات التحكيم األلكرتوين.البدء يف إجراءات التحكيم وإيداع مب

ويضمن مركز التسوية األلكرتوين بهذا الصندوق حصول الطرف الذي صدر حكم التحكيم لصالحه عىل حقوقه، وبهذا 

 (.0لخارس)ه بدون تدخل الطرف اقوم املركز بتنفيذ حكم التحكيم من خالل األموال املودعة يف الصندوق الذي يرشف علي

تبني مام سبق أن ملراكز التسوية األلكرتونية أهمية كبرية يف تنفيذ حكم التحكيم األلكرتوين بعيدا عن القضاء الوطني 

 ويف زيادة فعالية التحكيم األلكرتوين.

 الخامتة:

مقارنة بالوسائل  كوسيلة لحل منازعاتهم لعل إقبال املتعاملني يف مجال التجارة اإللكرتونية عىل التحكيم اإللكرتوين

األخرى من جهة، ومجابهته لخصوصية افرتاضية منازعات التجارة اإللكرتونية التي تستعيص عىل مناهج القانون الدويل 

 .الخاص مواكبتها من جهة أخرى. وهو ما يؤكد األهمية القصوى التي يكتسيها التحكيم اإللكرتوين

قواعد املذكورة عىل تحديد مكان التحكيم تتطلب بحث كيفية تحديده يف حالة جريان التحكيم إن اآلثار التي ترتبها ال

عرب شبكات االتصال االلكرتونية وباملثل فإن طبيعة هذه الشبكات تثري التساؤل حول املكان والوقت اللذين يعترب حكم 

 التحكيم قد صدر فيهام .

 بكات االتصال االلكرتونية سوف يحتاج اىل دراسة ومن ثم اىل تنظيموعىل العموم فإن االستخدام اآلمن والفعال لش

الجوانب املرتبطة بإجراءات املرافعات واإلثبات خصوصاً تقديم املستندات وتبادلها من حيث سالمتها وتوثيقها وحجيتها وبحث 

لعقد وإثباتها أو فيام يتعلق بإبرام ا املوضوع الذي يثري الجدل الواسع وهو صالحية الكتابة االلكرتونية ألداء وظائفها سواء

 .فيام يتصل بتسوية منازعاتها

إن التحكيم اإللكرتوين والذي نشأ حديثاً وما زال يف طور التحديث والتنظيم القانوين والتقني مازال بحاجة إىل تدخل 

من أنواع  ذا النوع الجديدمن قبل املنظامت الدولية والدول لوضع إطار شامل يتحقق به شمولية االعرتاف والتنظيم له

يف األخري ميكن القول أن التحكيم اإللكرتوين نظام فعال يوفر العديد من املزايا التي ال يوفرها التحكيم التقليدي  .التحكيم

ويجسد كل األحكام والقواعد التي تنظمها الترشيعات الذاتية بالتحكيم وال يقف أمام تطوره وفعاليته أكرث سوى وجود إطار 

نون دويل خاص به باإلضافة إىل إقرار الترشيعات الوطنية باملعامالت اإللكرتونية وباألخص بخصوصيات التحكيم قا

 .اإللكرتوين

 النتائج والتوصيات:

 أوال: النتائج:

ىف نهاية ذلك البحث فقد تم التوصل ملجموعة من النتائج التى يتعني مراعاتها من قبل املتعاملني عىل شبكة اإلنرتنت 

 ند نشوب نزاع بينهم. وهى كاآلىت:ع
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_يعترب التحكيم األلكرتوين يف عقود التجارة األلكرتونية من أهم وسائل فض املنازعات التي تحصل بني أطراف 0

 هذه العقود وذلك ملا يتمتع به من مزايا كونه األيرس واألرسع وعدم حاجة األطراف لإلنتقال إىل مكان التحكيم

لكرتونية هى عقود تختلف عن العقود التقليدية يف أنها تتم عن بعد بني حارضين يف الزمان إن عقود التجارة اإل -8

 وغائبني يف املكان، وهذه الخصوصية كان لها دوراً فعاالً يف اختالف املعايري العامة لالختصاص القضايئ املطبقة عليها.

رتنت، قطت مع وجود املعامالت التى تتم عرب اإلنالحدود التى كانت تفصل بني الدول وأحكامها القضائية ذابت وس -7

 ألنها أنشات عاملاً افرتاضياً جديداً، بل نقول أنها أنشأت قرية كونية صغرية تجعل العامل كله طوع بنان املتعاملني عرب الشبكة.

رة اإللكرتونية يف اعجز املعايري والضوابط العامة لالختصاص القضايئ يف العقود التقليدية عن تغطية معامالت التج -4

 حالة نشوب نزاع عىل االختصاص القضايئ يف عقودها الختالف طبيعة الوسط املطبق فيه كالً منهام.

إذا كانت املعايري الشخصية واملوضوعية لالختصاص القضايئ قادرة عىل حل مشكالت تنازع االختصاص القضايئ  -2

مراً يثري وطن الجغراىف واملكاىن يجعل تطبيقها عىل العقود اإللكرتونية أ يف العقود التقليدية فإن اعتامدها عىل الرتكز والت

 العديد من الصعوبات حيث أن العامل الذى تقوم فيه عقود التجارة اإللكرتونية عاملاًينفر من الحدود والتوطن الجغراىف. 

 ثانيا:التوصيات:

 يويص الباحث باآليت:

ة لدول لوضع نظام محدد يبني أحكام تطبيق وتنفيذ أحكام املحكمة الصادر كام يتم التوصية برضورة التعاون بني ا -0

 يف املنازعات اإللكرتونية ألن الحكم القيمة له بدون تنفيذه. 

يجب عىل كافة الدول وخاصة الدول األعضاء يف االتحاد األورىب )ملا كان لها من سبق يف هذا املجال( أن تضع  -8

ذها اإللكرتونية تغطى فية معايري اللجؤ للقضاء وتطبيق األحكام الصادرة يف منازعاته وتنفي تنظيم جامع خاص بعقود التجارة

 يف الدول املختلفه. 

 _العمل عىل توفري  أمن املعلومات عرب اإلنرتنت واإلرتقاء به وتطويره.7

ضافة إىل األلكرتوين باإل  _إعداد الدراسات والبحوث حول التجارة األلكرتونية والعقود الرقمية وعالقتها بالتحكيم4

 تنمية الكوادر البرشية يف مجااللتحكيم األلكرتوين.

 _إعداد محكمني تخصصني يف التحكيم األلكرتوين عن طريق إقامة الدورات التدريبية وورش العمل. 2
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 التجارية المادة في االستعجالي القضاء

 التجارية المادة في االستعجالي القضاء
    

 طالب باحث بسلك الدكتوراه
 

 مقدمة

كان القضاء قدميا ميتازا بالفعالية والنجاعة، والرسعة والعجلة يف إصدار األحكام وتنفيذها، والسهولة واملرونة يف  اذا

ة، ااإلجراءات املسطرية، فإن هذه الرسعة بدأت تتضاءل حيث إننا اليوم يف عرص الرسعة التي شملت مختلف ميادين الحي

إال أن القضاء أصبح يتسم بالبطء وتنوع اإلجراءات وتشعبها وتعقدها، فبقدر ما تزداد الحضارة اإلنسانية تطورا تتباطأ خطى 

القضاء، مام دفع برجال القانون إىل البحث عن السبل الكفيلة الستنباط الطرق اإلجرائية لتحقيق االنسجام بني سري القضاء 

رة التحكيم لفض النزاعات دات الطابع التجاري ، وهي مسطرة متتاز بالرسعة والبساطة وسري املعامالت، فظهرت مسط

 .933كأحسن بديل ملسطرة القضاء العادي التي يرى البعض أنها مل تعد تناسب هذا النوع من النزاعات

رضتها لية فويف نفس هذا اإلطاار ظهرت الحاجة أيضا إىل خلق قضاء من نوع آخر اسمه "القضاء املستعجل" وهي آ 

الظروف االقتصادية واالجتامعية لحامية الحقوق. ولنئ ظهرت هذه اآللية فهي تحمي الحقوق بصقة مؤقتة فقط ومبقتىض 

 مسطرة استثنائية، 

، وذلك 08، وأضحى ينمو ويتطور بوثرية رسيعة خالل القرن 0292وقد عرف القضاء املستعجل ألول مرة يف باريس سنة 

 ضائية خصوصا تلك الصادرة عن رئيس املحكمة االبتدائية بباريس.بفضل االجتهادات الق

 934ومن تم بدأ هذا القضاء املستعجل ينترش يف ربوع العامل، فأخذت به جل الترشيعات العربية ومن ضمنها املغرب.

و من خطر أ  فالقضاء االستعجايل إذن هو نوع من القضاء يبت قي القضايا و املسائل التي يخىش عليها من فوات الوقت,

 عاجل يتهددها و ذلك وفق مسطرة و رشوط خاصة.

و إذا كان هناك اختالف بني الفقه املقارن حول تحديد القواعد املوضوعية العامة للقضاء املستعجل، فإن نظريه يف 

 املغرب يرى أن رشوط اختصاص هذا النوع من القضاء تتلخص يف رشطني هام: االستعجال، وعدم املساس باملوضوع.

 فهذان الرشطان الزمان لذلك االختصاص، فال يتوافر أحدهام دون اآلخر.

 

                                                           

لدراسي الذي نظمته محكمة االستئناف بالرباط في إطار انشطتها الثقافية حول موضوع "محكمة الرئيس" وذلك يوم عرض قدم اليوم ا 5

 بالمعهد الوطني للدراسات القضائية. 33/09/3003

  

المنظمة  مقال الدكتور محمد السماحي حول: "موقع القضاء المستعجل من القضاء بصفة عامة"، منشور في ندوة القضاء المستعجل 934  

 .95، ص: 5929من طرف مجلس وزراء العدل العرب سنة 
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كام أن املرشع املغريب عمد إىل توسيع نطاق اختصاص القايض االستعجايل التجاري دون اعتبار لعنرص االستعجال 

ئيس املحكمة التجارية التي تنص عىل أنه: "ميكن لر  80وعدم املساس باملوضوع، حسب مقتضيات الفقرة الثالثة من املادة 

أن يأمر بكل التدابري التحفظية أو بإرجاع الحالة إىل ما كانت عليه لدرء رضر  -رغم وجود منازعة جدية –ضمن نفس النطاق 

 ."حال أو وضع حد الضطراب ثبت جليا أنه غري مرشوع

ذلك أن  تعجايل يف املادة املدنية،وهذا معناه أن القضاء االستعجايل يف املادة التجارية قد جاء مغايرا للقضاء االس

من ق.م.ت قد تضمنت أسلوبا مغايرا بتنصيصها عىل ما ييل: "ميكن لرئيس املحكمة التجارية  80ألفاظ وصياغة املادة 

 بصفته قاضيا لألمور املستعجلة أن يأمر بكل التدابري التي ال متس أية منازعة جدية...

ه املرشع مبعنى االختيار ال يفيد الغرض الذي من أجله أحدثت مؤسسة القضاء ونشري هنا أن مصطلح )ميكن( الذي استعمل

 من ق.م.م الذي استعمل مصطلح )يختص( مبعنى اإللزام. 048االستعجايل التجاري خالفا للفصل 

 و و تظهر اهمية القضاء االستعجايل يف كونه وسيلة فعالة اوجدها املرشع لحامية الحقوق من االخطار املحدقة بها 

 التي ال تتطلب طبيعتها انتظار احكام قضاء املوضوع.

 و عليه كيف تعامل املرشع املغريب مع اختصاصات رئيس املحكمة التجارية بصفته قايض األمور املستعجلة  ؟

وط رفع الدعوى رش  االول املبحثلالحاطة مبختلف جوانب املوضوع حاولنا تقسيم االشكالية اىل مبحثني نتناول يف 

  ملبحث الثاينا يفعجالية عىل ان نتناول مجاالت تدخل رئيس املحكمة  التجارية بصفته قايض املستعجالت  االست

 املبحث األول: رشوط رفع الدعوى االستعجالية  

منح املرشع املغريب لرئيس املحكمة التجارية االختصاصات التي ميارسها رئيس املحكمة االبتدائية مبوجب قانون 

فمسطرة رفع الدعوى االستعجالية كأصل عام تخضع  935ية و كذا االختصاصات املخولة له يف املادة التجارية املسطرة املدن

و بذلك فإن رفع الدعوى االستعجالية  لنفس القواعد التي أوردها املرشع بخصوص املسطرة املتبعة أمام املحاكم االبتدائية، 

 طلب الثاين(وموضوعية )امل  األول(  يخضع لرشوط شكلية )املطلب

 املطلب األول: الرشوط الشكلية لرفع الدعوى االستعجالية 

من خالل هذا املطلب سنتطرق اىل الطلب االستعجايل و شكلياته يف الفقرة األوىل و طرق التبليغ يف القضايا 

 االستعجالية يف الفقرة الثانية

 الفقرة األوىل:  شكليات الطلب االستعجايل

, نالحظ أن املرشع املغريب حسم يف شكليات الطلبات  8القانون املحدث للمحاكم التجارية من 07بالرجوع اىل نص 

من ق م م بخصوص امكانية  70املقدمة امام املحاكم التجارية مبعنى انه استغنى عن الشكليات املنصوص عليها يف الفصل 

يتضمن  هذا الطلب مقبوال شكال يجب انتقديم املقال االفتتاحي عن طريق الترصيح الشفوي فقط و عليه ليك يكون 

                                                           

 من القانون المحدث للمحاكم التجارية . 30المادة  935

 ترففع الدعوى امام المحاكم التجارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيئة من هيئات المحامين بالمغرب ...... 3

 من ق م م  539الفصل  2
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من ق م م جاء  021من ق م م, كام ان املرشع املغريب من خالل الفصل  78مجموعة البيانات املنصوص عليها يف الفصل 

بخصوصية مرتبطة بساعات العمل حيث نص عىل امكانية تقديم الطلب يف غري االيام و الساعات املعينة للقضاء املستعجل 

لفقرة االخرية من نفس الفصل عىل امكانية البت يف الطلب املستعجل حتى يف ايام االحاد و ايام العطل , و و نص يف ا

ينظر يف الدعوى االستعجالية رئيس املحكمة التجارية بصفته قايض االمور املستعجلة كام ميكن ان ينظر يف ذات الدعوى 

 امر تعيني ساعات و ايام و جلسات القضاء املستعجل من اختصاص املقدمة اذا عاق الرئيس مانع  اقدم القضاة, لكن يبقى

 . 7رئيس املحكمة

 بيان الوقائع والوسائل املثارة يف الدعوى االستعجالية التجارية -0

يقصد بالوقائع األحداث املادية والترصفات التي أدت إىل نشوء النزاع ويقصد بالوسائل املثارة املستندات واألسس 

نصوص الترشيعية واألدلة والتعليالت التي يراها املدعي مناسبة لتأييد طلبه املستعجل، وليس بالرضورة ذكر القانونية وال

 النصوص الترشيعية وإمنا االكتفاء بذكر األسس القانونية التي تنبني عليها الدعوى االستعجالية ويفيد بيان الوقائع والوسائل

 .936اعه عىل أساس تلك الوقائع والوسائلاملثارة من متكني املدعي عليه من إعداد دف

 إرفاق الطلب االستعجايل  باملستندات -8

من ق.م.م يتضح بأن جدية الطلب ال تظهر إال إذا كان الطلب مدعام  78طبقاً ملقتضيات  الفقرة األخرية من الفصل 

 الدعوى مبا جارية( من الفصل يفباملستندات و الحجج الخطية وذلك بغية متكني قايض األمور املستعجلة )يف املادة الت

 يتناسب و حالة االستعجال.

و يالحظ أن املرشع استعمل عبارة املستندات و هي شاملة للمستندات الرسمية أو العرفية، تاركاً بذلك السلطة التقديرية  

 طلبه. يف للقايض يف مدى حجيتها أو مدى كفايتها أو عدم كفايتها لتدعيم األسباب التي يرتكز عليها املدعي

 الفقرة الثانية: استدعاء أطراف الدعوى املستعجلة.

تستهدف عملية االستدعاء إحاطة املدعى عليه علام بأن الدعوى رفعت أمام املحكمة التجارية، و أنه يتعني عليه 

 تثري  إشكاال الالحضور أمامها  يف تاريخ و ساعة معينني، فإذا كانت طريقة استدعاء املدعي يف إطار  الدعوى املستعجلة 

ما دام يعلم بتاريخ الجلسة أثناء تقدميه  للطلب إما إىل كتابة الضبط أو إىل قايض املستعجالت مبكتبه أو مبحل سكناه ذلك 

من ق.م.م و يف فقرته األخرية نص عىل أن القايض يعني فوراً اليوم و الساعة  التي ينظر   021حسب مقتضيات الفصل 

من ق.م.م رصح بأنه يتم تعيني أيام و ساعات جلسات القضاء املستعجل من طرف الرئيس  048فصل فيها الطلب، كام أن ال

من ق.م.م عىل أن  020)املحكمة التجارية( ذلك أنه يستدعي منا توضيح طرق استدعاء املدعى عليه، فقد نص الفصل 

. مع استثناء الحالة التي 78و 79و 73الفصول القايض يأمر باستدعاء الطرف املدعى عليه طبقاً للرشوط املنصوص عليها يف 

تتوفر فيها حالة االستعجال  القصوى و هي حالة مرتوكة لتقدير القايض حسب ظروف كل قضية و مالبساتها حيث يبث 

عىل وجه الرسعة دون إجراءات أي دون استدعاء طريف الدعوى , و مام تجدر االشارة اليه انه خصوصية املسطرة يف املادة 

                                                           

 -مراكش-المطبعة و الوراقة الوطني  5999الطبعة الثانية نونبر  3يز في القانون القضائي الخاص ج الطيب الفصايلي , الوج 936
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جارية تلقي بضاللها عىل مجموعة من االجراءات و منها اجراءات التبليغ أو االستدعاء لحضور الجلسات امام املحاكم الت

 938وهي مؤسسة املفوضني القضائيني 937التجارية إذ نجد املرشع املغريب حدد مسبقا املؤسسة املكلفة بالتبليغ يف املادة التجارية

 فع الدعوى االستعجالية املطلب الثاين: الرشوط املوضوعية لر 

ضياً االبتدائية وحدة بالبث بصفته قا من قانون املسطرة املدنية: "يختص رئيس املحكمة 048جاء يف مطلع الفصل 

من نفس القانون بأنه " ال تبث األوامر االستعجالية إال  028للمستعجالت كلام توفر عنرص االستعجال..." وقىض الفصل 

  متس مبا ميكن أن يقيض به يف الجوهر..."يف اإلجراءات الوقتية وال

فمن خالل هذين الفصلني يتضح أن اختصاص القايض االستعجايل منوط بتوفر رشطني: أولهام رضورة توافر 

 االستعجال يف املنازعة املطروحة أمامه)الفقرة األوىل( ، و ثانيهام عدم املساس بجوهر الحق )الفقرة الثانية(

 عنرص االستعجال الفقرة األوىل : توفر 

من  80إذا كان املرشع املغريب كغريه من الترشيعات املقارنة مل يضع أي تعريف لهذا العنرص األسايس سواء يف املادة

من ق.م.م والذي اكتفى فيه بإبراز عنرص االستعجال كرشط النعقاد اختصاص قايض األمور  048ق.م.ت أو يف الفصل 

اوال سد الثغرة بإيجاد التعريف املناسب حيث وقع االتفاق عىل أن االستعجال هو الخطر ح 940والقضاء 939املستعجلة، فإن الفقه

 .الحقيقي املحدق بالحق املراد املحافظة عليه والذي يلزم درؤه برسعة ال تكون عادة يف التقايض العادي ولو قرصت مواعيده

 

وصفه للواقعة ظروف كل دعوى عىل حدة، كام  واالستعجال مبدأ مرن وغري محدد، وهو بذلك يسمح للقايض أن يقدر يف

أن مرونة املبدأ ذاته وعدم تحديده يتنافيان مع أي يشء من كل ذلك، ويتنافران مع أي تعريف منطقي ألن االستعجال 

ليس مبدأ ثابتا، بل هو حالة تتغري بتغري ظروف الزمان واملكان وتتالءم مع التطور االجتامعي يف األوساط واألزمنة 

، ويستشفه قايض املستعجالت من ظروف وقائع الدعوى الواردة يف املقال االفتتاحي، ومناقشة الطرفني بالجلسة 941تلفةاملخ

ويستنبطه من عنارص امللف فال ميكن أن يكون االستعجال من مجرد رغبة أحد الطرفني يف الحصول عىل حكم يف الدعوى 

  بأرسع ما ميكن.

إمكانية تقديم طلب إثبات حال بواسطة خبري أمام القضاء االستعجايل يف إطار  ويف هذا السياق، يطرح السؤال حول

 ق م م، وما هي اآلثار التي ميكن أن ترتتب عىل ذلك؟ 048مسطرة تواجهية طبقا ملقتضيات الفصل 

لتي يتوفر اوجوابا عن ذلك، نشري إىل نازلة تتعلق بكون املكري تقدم بطلب ضد املكرتي عىل إثر قيامه بتغطية الساحة 

عليها املحل املكرتى، وإدخاله تغيريات جذرية عليه دون استئذانه، والتمس تعيني خبري مختص يف األمور العقارية ألجل 

الوقوف عىل عني املكان وتقديم وصف شامل وكامل للعقار وبالخصوص لساحته والتأكد من التغيريات مبا يراه من وبعد 

                                                           

  937من القانون المحدث للمحاكم التجارية  52المادة 

المنظم لمهنة المفوضين  25-02بتنفيذ القانون رقم  3059فبراير  53الموافق ل  5332محرم  52صادر في  5-09-32ظهير شريف رقم  938

 3009مارس  3الصادرة بتاريخ   2300القضائيين , جريدة رسمية رقم 

  39.939ص  – 5ج  – 5922 -2ط  –في قضاء األمور المستعجلة  –محمد علي راتب ومن معه 

  5992.940)دون ذكر دار النسر (ط   32ص  -قاضي األمور المستعجلة-أورده محمد علي رشدي  

 5992ط  -)دون ذكر دار النشر (25ص –لة قاضي األمور المستعج –محمد علي رشدي  941
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حكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجالت أمرا برفض الطلب يف غيبة األطراف ودون جواب املدعى عليهم أصدر رئيس امل

بعدم قبول االستئناف شكال بعلة 942استدعائهم. وبعد الطعن باالستئناف من طرف املكري قضت محكمة االستئناف التجارية

من قانون املسطرة  049ات، وأنـه حسب الفصل " أن اإلطار القانوين للطلب يندرج فـي إطار األوامر املبنية عىل الطلب واملعاين

يوما من يوم النطق به عدا  02املدنية يكون األمر الذي يصدره رئيس املحكمة يف حالة الرفض قابل لالستئناف داخل أجل 

 ."...إذا تعلق األمر بإثبات حال، ومبا أن األمر يرمي إىل إجراء خربة يكون غري قابل لالستئناف

كان لها موقفا آخر من هذا االتجاه، حيث اعتربت األمر الذي يصدره رئيس املحكمة بصفته قاضيا  943قضغري أن محكمة الن

من قانون املسطرة املدنية يكون قابال لالستئناف يف حالة الرفض، واألمر الصادر عنه  048لألمور املستعجلة يف إطار الفصل 

 049وإن كان صادرا يف إطار الحاالت املشار إليها يف الفصل  بناء عىل طلب استعجايل يتم بعد استدعاء األطراف وجوبا

من نفس  048من نفس القانون، إذ أن إثبات حال ليس قارصا عىل الفصل املذكور وإمنا ميكن تقدميه يف إطار الفصل 

 القانون وعليه فإن الجهة املصدرة له ال ميكنها تجاهل استدعاء األطراف.

وقت رفع الدعوى حتى وقت الحكم فيها، فإذا تخلف يف أي مرحلة من مراحلها ينتفي  يتعني أن يتوافر االستعجال من

وتوافر االستعجال رشط الزم يف  .أحد رشطي اختصاص القضاء املستعجل، ويتعني القضاء بعدم اختصاصه بنظر الدعوى

قضاء بعدم اختصاص افية يؤدي إىل الاملرحلتني االبتدائية واالستئنافية، ومن تم فإن زوال االستعجال يف املرحلة االستئن

 .944القضاء املستعجل حتى ولو كان متوافرا يف املرحلة االبتدائية

وهذا ما أكده العمل القضايئ معتربا أن "توافر االستعجال رشط الزم سواء أمام محكمة الدرجة األوىل أو أمام محكمة 

ضاء افية برغم توافره أمام محكمة الدرجة األوىل يؤدي إىل القاالستئناف ومن تم فإن زوال االستعجال أمام املحكمة االستئن

 945بعدم اختصاص القضاء املستعجل بنظر النزاع

                                                           

 غير منشور 3023/3009عن محكمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد  2/53/3009الصادر بتاريخ  2922/3009قرار عدد   942

مجلة النشرة المتخصصة  من 55منشور بالعدد  223/2/3/3050في الملف التجاري عدد  3055مارس  33الصادر بتاريخ  330القرار عدد   943

 :لمحكمة النقض الذي جاء في معرض حيثياته ما يلي

من قانون المسطرة المدنية ينص "يختص رئيس المحكمة االبتدائية وحده للبت بصفته قاضيا للمستعجالت كلما توفر  539حيث إن الفصل  ... "

فيذ أو األمر بالحراسة القضائية أو... باإلضافة إلى الحاالت المشار إليها عنصر االستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتن

في الفصل السابق والتي يمكن لرئيس المحكمة االبتدائية أن يبت فيها بصفته قاضيا للمستعجالت..."، وأن محكمة االستئناف قضت بعدم 

 532ي إطار األوامر المبنية على الطلب والمعاينات وأنه حسب الفصل قبول استئناف الطالب شكال بعلة " أن اإلطار القانوني للطلب يندرج ف

كون خبرة ييكون األمر الذي يصدره رئيس المحكمة في حالة الرفض قابال االستئناف عدا إذا تعلق األمر بإثبات حال، وبما أن األمر يرمي إلى إجراء 

من قانون المسطرة  539ب استعجالي يرمي إلى إجراء خبرة في إطار الفصل غير قابل االستئناف "، مع أن األمر المستأنف صدر بناء على طل

نه أالمدنية بعد استدعاء األطراف وأجوبتهم، والذي يعطي لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجالت البت باإلضافة إلى ما أشير إليه فيه إلى 

رة المدنية وليس في إطار هذا األخير، وفي غيبة األطراف فإثبات حال من قانون المسط 532يختص أيضا في الحاالت المشار إليها في الفصل 

من قانون المسطرة المدنية كما جاء في تعليل القرار، مما جعله يتسم بسوء التعليل الموازي النعدامه جعله  532ليس قاصرا على الفصل 

 عرضة للنقض

 

 392ص  3005 2طبعة  -الدارالبيضاء–طبعة النجاح الجديدة م 3عبد العزيز توفيق , موسوعة ق م م و التنظيم القضائي ج  944

 5929ط  –أحكام وآراء في القضاء المستعجل  –أشار إليه مصطفى مجدي هرجه  3095/5025قرار مستأنف مستعجل القاهرة بمصر رقم  945

 53ص –
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 الفقرة الثانية: عدم املساس باملوضوع 

وهذا  946من الرشوط التقليدية الختصاص القضاء االستعجايل إىل جانب االستعجال اشرتاط عدم املساس باملوضوع

وامر العربية كذلك وغالبيتها تبنت نفس االصطالح، وقد أكد القانون املغريب ذلك بقوله ال متس األ  القيد تضمنته الترشيعات

( ويعني عدم املساس بالجوهر عدم اتخاذ ما ميكنه التأثري  028االستعجالية مبا ميكن أن يقىض به يف الجوهر ) الفصل 

لحامية الحق والبث يف ذاته إيجابا أو سلبا، و معنى  عىل الحق، أي عدم تجاوز االختصاص يف اتخاذ اإلجراء التحفظي

أصل الحق هو كل ما يتعلق به وجودا أو عدما فيدخل يف ذلك ما ميس صحته أو يؤثر يف كيانه أو يغري فيه، أو يف اآلثار 

هذا إذا رفعت وعىل 947القانونية التي رتبها له القانون أو التي قصدها املتعاقدان، فأصل الحق هو صميم النزاع املوضوعي

الدعوى بطلبات موضوعية فإنها تكون خارجة عن اختصاص القايض االستعجايل الذي يشرتط الختصاصه بنظر املسائل 

 من ق.م.م أن ال يكون لحكمه مساس مبا ميكن أن يقيض به يف موضوع الدعوى و جوهرها. 028املستعجلة طبقا للامدة 

حا ازعة القامئة بني الطرفني منازعة موضوعية بحيث مل يعد أصل الحق واضأما إذا استبان للقايض االستعجايل أن املن

أمامه وضوحا يتطلب الحامية املؤقتة، أو تبني له عند بحث دفاع الخصوم و حجههم أنه ال يستطيع أن يصدر أمره دون 

نه يف هذه الحاالت ينبغي ام، فإاملساس باملوضوع أو كان الخالف القائم بني الطرفني يستلزم تفسري االتفاقات املربمة بينه

 948عليه أن يتخىل عن الفصل يف الطلب املطروح أمامه ويقيض فيه بعدم االختصاص ملساس الفصل فيه أصل الحق

ق م م أن االوامر االستعجالية تكون مشمولة بالنفاذ املعجل إذ جاء يف أمر استعجايل ملحكمة  027و يضيف الفصل 

" الحكم االبتدايئ الصادر يف دعوى الطعن يف إجراءات اإلنذار العقاري يكون  949لبيضاء أناالستئناف التجارية بالدار ا

من ق.م.م، وتبعا لذلك فإن مجرد صدور  494و 497مشموال بالتنفيذ املعجل رغم كل تعرض أو استئناف طبقا للفصلني 

التنفيذ متى قررت املحكمة عدم الحكم يف دعوى الطعن يف إجراءات الحجز التنفيذي يرتتب عنه مواصلة إجراءات 

 ."...االستجابة لطلب الطعن يف اإلجراءات

أن األحكام ولنئ كانت مشمولة بالنفاذ املعجل بقوة القانون ال تقبل إيقاف  950ويف هذا اإلطار قررت محكمة النقض

ا سواء أمام الرئيس وبة بشأنهالتنفيذ من طرف قضاء املوضوع، فإنه ال يوجد ما مينع من تأجيل تنفيذها عن طريق إثارة الصع

                                                           

 25ص  2العدد  5922رسالة المحاماة تصدرها هيئة المحاماة بالرباط أبريل  - 946

ط االولى  -الدارالبيضاء–لمعكشاوي , الوجيز في المساطر الخاصة باالستعجال على ضوء ق م م , مطبعة دار االفاق المغربية محمادي  947

 و ما بعدها ص  39  3055

 5999مؤسسة الرئيس االختصاص و المساطر الخاصة باالستعجال و مسطرة األمر باألداء لحسن الرميلي الطبعة األولى سنة  - 948

 غير منشور 2235/55تحت رقم  3093/55/5في الملف رقم  53/9/3055تعجالي بتاريخ أمر اس 949

من النشرة المتخصصة لمحكمة  55منشور بالعدد  5399/2/5/3055في الملف التجاري عدد  3053يونيو  32الصادر بتاريخ  995القرار عدد  950

 :النقض الذي جاء في معرض حيثياته ما يلي

المشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون ال تقبل إيقاف التنفيذ من طرف قضاء الموضوع حسبما تقضي به الفقرة حيث ولئن كانت األحكام 

من ق.م.م، فإنه ال يوجد ما يمنع من تأجيل تنفيذ األحكام المذكورة عن طريق إثارة الصعوبة بشأنها أمام الرئيس األول  532األخيرة للفصل 

أم متخصصة، لما يكون استئناف موضوع النزاع معروضا على محكمته وتتوافر في الطلب المعروض عليه شروط لمحكمة االستئناف عادية كانت 

من قانون إحداثها، التي تجعل  59من ق.م.م المطبق حتى أمام المحاكم التجارية بصريح نص المادة  539التمسك بوجود صعوبة، عمال بالفصل 

من ق.م.م(، والذي ينص على اختصاص رئيس المحكمة  539لم ينص على خالف ذلك )أي الفصل  قواعد المسطرة المدنية مطبقة أمامها ما

ورئيس محكمة االستئناف لما يكون نزاع الموضوع معروضا عليه، وكلما توفر عنصر االستعجال، بالبت في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو 
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األول ملحكمة االستئناف عادية كانت أم متخصصة، عندما يكون استئناف موضوع النزاع معروضا عىل محكمته وتتوافر يف 

  الطلب املعروض عليه رشوط التمسك بوجود صعوبة

 مجاالت تدخل رئيس املحكمة  التجارية بصفته قايض املستعجالت املبحث الثاين :

من ق م م حدد  الحاالت التي يبث فيها رئيس املحكمة االبتدائية بصفته قاضيا للمستعجالت  048951ان الفصلإذا ك

صاصات اخرى ميارسها رئيس املحكمة التجارية يف ـــمن القانون املحدث للمحاكم التجارية أضافت اخت 80952فإن املادة 

ي ـــة املدنية فون املسطر ـــحكمة التجارية الواردة يف قاناطار القضاء االستعجايل و عليه سنتناول اختصاصات رئيس امل

مطلب ألول عىل أن نتناول االختصاص االستعجايل لرئيس املحكمة التجارية مبوجب قانون احداث املحاكم التجارية يف 

 مطلب ثان 

 املطلب األول : االختصاص االستعجايل لرئيس املحكمة التجارية وفق قانون املسطرة املدنية 

ميكن القول بان قايض املستعجالت لدى املحكمة التجارية ال يختلف  82-27من قانون  81اعتامدا علة مقتضيات املادة 

عن نظريه لدى املحكمة االبتدائية اال من حيث التخصص. و عليه سنتطرق اىل التدابري التحفظية التي تدخل يف والية 

من ق م م و ذلك عرب التطرق  048عىل الفصل  82-27من قانون  81لامدة رئيس املحكمة التجارية حسب االحالة الرصيحة ل

 اىل الصعوبات املتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيد يف الفقرة األوىل و الحراسة القضائية يف الفقرة الثانية 

 الفقرة األوىل : الصعوبات املتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ .

نظره  التنفيذ تلك الوسيلة القانونية التي بواسطتها يلجأ ذو املصلحة اىل القضاء ليعرض عليه وجهةيقصد بالصعوبة يف 

و جاء يف أمر استعجايل  953حول جواز أو عدم جواز التنفيذ, أو حول بطالن اجراء من اجراءاته أو حول ايقافه أو االستمرار فيه 

ي تشكل ومها القانوين تعني االشكاالت التي تطرأ بعد صدور الحكم و التلرئيس املحكمة التجارية بالرباط , أن الصعوبة مبفه

 .954حجرة عرثة تحول دون تنفيده

                                                           

التجارية وهو يبت في طلب تأجيل التنفيذ لوجود صعوبة تتجلى في مقال االستئناف المعروض ناف سند قابل للتنفيذ، غير أن الرئيس األول لمحكمة االستئ

طلب الطعن في إجراءات الحجز العقاري المشمول بالنفاذ المعجل بمقتضى على قضاة الموضوع لمحكمته، بشأن استئناف الحكم القاضي برفض 

نذار الموجه إليها صدر فيه حكم بعدم قبول الطلب، فيترتب على ذلك مواصلة إجراءات من ق.م.م، اعتبر " أن طعن الطالبة في اإل 322الفصل 

بقوة القانون، وبالتالي يكون طلب تأجيل التنفيذ غير مرتكز على أساس قانوني"، دون تبيان وجه عدم ارتكاز الطلب على أساس -----التنفيذ 

 مر المطعون فيه بنقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقضمن ق.م.م فاتسم األ 322و 539و 2رغم ما تقضي به الفصول 

يختص رئيس المحكمة االبتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجالت كلما توافر عنصر االستعجال في ق م م  " 539ينص الفصل   951

ضائية , أو اي اجراء اخر تحفظي , سواء كان النزاع في الجوهر قد الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ, أو االمر بالحراسة الق

ته فأحيل على المحكمة أم ال ,باالضافة الى الحاالت المشار اليها في الفصل السابق و التي يمكن لرئيس المحكمة االبتدائية أن يبت فيها بص

 قاضيا للمستعجالت "...

يئس المحكمة التجارية بصفته قاضيا لالمور المستعجلة و في حدود اختصاص المحكمة أن يمكن لر 92-22من القانون رقم  35تنص المادة  952

 يامر بكل التدابير التي ال تمس أي منازعة جدية ...

جامعة  –ايت فارس لحسن .اختصاص رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا لالمور المستعجلة. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة  953

 33ص  3005-3000الرباط السنة الجامعية  -الخامس اكدال محمد

أورده لبشوكي رضوان,  25/05/3002بتاريخ  2/3002/22صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد  523أمر استعجالي رقم  954

  92ص  3009/3055للقضاء بالرباط سنة ؤحث نهاية تمرين الملحقين القضائيين بالمعهد العالي –اختصاصات رئيس المحكمة التجارية 
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فاملنازعات الوقتية هي من صميم اختصاص رئيس املحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجالت باصدار أمر استعجايل 

اقعة الصعوبة عززة للطلب . فمقدم الطلب اذا مل يثبت و يقيض باالستجابة للطلب أو رفضه من خالل املستندات و الوثائق امل

 يف التنفيذ , فإن قايض املستعجالت يرصح برفض الطلب .

 -املحكمة التجارية –ق م م عىل ان اختصاص رئيس املحكمة االبتدائية  048و اذا كان املرشع املغريب نص يف الفصل 

لقضاء يجمع عىل للتنفيذ يتطلب توافر عنرص االستعجال .فإن الفقه و اللبت يف الصعوبة املتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل 

أن رشط االستعجال يكون مفرتضا يف هذه الحالة, إذ يكفي اثبات وجود الصعوبة الن اثباتها يعد اثبات لحالة االستعجال , 

 التنفيذ اال و يكون قايض يففالصعوبة تفرتض وجود استعجال النها تكتيس بطبيعتها صفة استعجالية.فكلام تبثت  صعوبة 

. ثم يجب أن تكون الصعوبة يف التنفيذ التي يختص بها رئيس املحكمة التجارية مرتبطة 955املستعجالت مختصا بالبت فيها

باحكام صادرة عن املحاكم التجارية و ذلك يف نطاق النزاعات التي تدخل ضمن اختصاص هذه االخرية و فقا ملا هو منصوص 

 ن املحدث للمحاكم التجارية.عليه يف القانو 

و إذا كان املرشع املغريب اسند اختصاص البت يف صعوبة التنفيذ لرئيس املحكمة التجارية بصفته قايض لالمور 

املستعجلة, فإنه مل يسلك نفس توجه املرشع الفرنيس الذي منح اختصاص البت يف الصعوبات املتعلقة بتنفيذ االحكام 

 بلة للتنفيذ لقايض التنفيذ .القضائية او السندات القا

 الفقرة الثانية : الحراسة القضائية 

من ظ.ع.ل "إيداع  909مل يعرف املرشع املغريب الحراسة القضائية تعريفا شامال، بل اقترص عىل قوله يف الفصل 

أحكام الوكالة،  عضاليشء املتنازع عليه بني يدي الغري يسمى حراسة..." وأخضعها بذلك ألحكام الوديعة االختيارية، ولب

ولبعض املقتضيات الخاصة سواء املنصوص عليها يف نصوص متفرقة يف ق.ع.ل أو يف قانون املسطرة املدنية خصوصا يف 

 من ق.م.م. 048الباب املتعلق بقضاء االستعجال يف الفصل 

ه أخرى مام  من وجو فلنئ كانت الحراسة القضائية تشابه الوديعة والوكالة يف بعض أحكامها، فإنها تختلف عنهام

يجعلها ذات طبيعة خاصة، ذلك أنها تعترب نيابة قانونية وقضائية، عىل اعتبار أن القانون هو الذي يحدد نطاقها، والقضاء 

 الذي يحدد مهمة الحارس القضايئ حسب ما يسمح به القانون.

رقة، باطها من نصوص قانونية متفأما عن رشوط الحراسة القضائية، فإنها غري واردة يف نص خاص، وإمنا ميكن است

من ق.ع.ل نص عىل أن الحراسة هي "إيداع يشء متنازع عليه بني يدي أحد من الغري"، وتحدث  909ذلك أن الفصل 

من ق.م.م عن الحراسة القضائية عند تحديد اختصاص رئيس املحكمة االبتدائية بصفته قايض املستعجالت  048الفصل 

من نفس  028اص هذه الجهة القضائية، رشيطة توفر عنرص االستعجال، كام تحدث الفصل حيث جعل األمر بها من اختص

 956القانون عن األوامر االستعجالية بصفة عامة، حيث أعطاها صبغة "الوقتية" وعدم املساس "بجوهر الحق".

                                                           

  39أيت فارس لحسن م س , ص  955

 52ص  3059فبراير  9نظرات حول القضاء المستعجل, مقال منشور بمجلة رسالة المحماة العدد العد مصطفى التراب ,   956
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جاء فيه:  39920 رقم يف امللف املدين 71/13/0891قرارا بتاريخ  محكمة النقض((ويف هذا املعنى أصدر املجلس األعىل

 "إن الحراسة القضائية إجراء مؤقت وتحفظي، يرجع األمر يف تقدير ظروفها إىل السلطة املخولة لقضاء االستعجال.

و عموما حتى يستجيب رئيس املحكمة التجارية بصفته قاضيا لالمور املستعجلة للطلب الرامي اىل األمر بالحراسة 

 957التالية  القضائية يقتيض ذلك توفر الرشوط

  وجود نزاع : يعترب هذا الرشط الزما لالستجابة لطلب االمر بالحراسة القضائية , و قد نص عليه املرشع املغريب

و ال يكفي وجود النزاع, بل يجب أن يكون هذا النزاع جديا و مبينا عىل اساس  958ظ ل ع  909رصاحة يف الفصل 

 من الصحة تؤكده املستندات و ظروف الحال .

 عنرص االستعجال :هذا الرشط املتطلب لالمر بالحراسة القضائية هو نفسه املتطلب النعقاد االختصاص لرئيس  توفر

املحكمة التجارية للتدخل كقايض لالمور املستعجلة , و هو من املسائل التي يستقل قايض املستعجالت بتقديرها و 

  959ال يخضع يف ذلك لرقابة محكمة النقض

 ضائية هي الوسيلة الرضورية والوحيدة للمحافظة عىل اليشء:أن تكون الحراسة الق 

لقد أظهر العمل القضايئ خطورة الحراسة القضائية كإجراء سمح به القانون، واعتبارا ملا يرتتب عن هذه الخطورة من 

أ يشرتط لقبول دنتائج وخيمة سواء عىل مصلحة األطراف املتنازعة أو عىل املصلحة العامة يف بعض األحيان، فإن القضاء ب

الحراسة القضائية، أن تكون هي الوسيلة الوحيدة والرضورية للمحافظة عىل اليشء من الضياع، وميكن تصور هذه الخطورة 

من عدة زوايا، بحيث أن الحراسة القضائية يف حد ذاتها تقيد من حرية التملك للفرد، وتغل يده عىل الترصف يف أمواله 

ة الغري وهو الحارس القضايئ الذي قد يعبث بها، وييسء إدارته لها، فتضيع مصلحة صاحب بعد أن يتم وضعها تحت حياز 

املال ويهدر حقه، كام تضيع مصلحة طالب هذا اإلجراء الذي يجني منه شيئا بعد فساد ما كان يرجو إصالحه وتصبح بذلك 

 960األساس وغري منسجمة مع الواقع.الغاية التي من أجلها اتخذ هذا اإلجراء، وهو حفظ اليشء وإدراته، منعدمة 

"أن األمر بوضع اليشء  41210يف امللف رقم  12/19/0829فقد جاء يف قرار محكمة االستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 

تحت نظام الحراسة القضائية إجرا ء خطري يجب أن ال يتخذ إال يف حالة الرضورة الحقيقية، كام ورد يف أمر استعجايل 

أنه "يجب أن  72/94يف القضية االستعجالية رقم  17/12/0891رئيس املحكمة االبتدائية باملحمدية بتاريخ  صادر عن السيد

 .961تكون الحراسة القضائية هي الوسيلة الوحيدة للمحافظة عىل اليشء"

                                                           

 59/55/5929بتاريخ  2/523/29لملف عدد الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط في ا 330حدد هذه الشروط األمر االستعجالي رقم   957

مطبعة النجاح الدارالبيضاء ,  –سنة  23القضاء الرئاسي و قضاء االمور المستعجلة بالمغرب خالل  –أورده رشيد وهاب و عبد اللطيف امسارد 

 .355ص  3053الطبعة الثانية 

 حراسة ... ظ ل ع ايداع الشيئ المتنازع عليه بين يدي الغير يسمى 252ينص الفصل  958

 3059يونيو  5مقال منشور بمجلة المتوسط للدراسات القانونية  و القضائية عدد  –خصوصية القضاء االستعجالي التجاري –أم كلثوم العطار  959

 390ص 

 59مصطفى التراب م س ص  960

 22ص:  52و53منشور مجلة رابطة القضاة، العددان:  961
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ساهمة ملو من أمثلة النزاعات التي ميكن طلب الحراسة القضائية بشأنها نورد مثال لرشكة املساهمة حيث أن رشكة ا

التي تتأسس بني عدة مساهمني ال يعرف بعضهم البعض قد تنشأ داخلها خالفات تتعلق بالتسيري األمر الذي يدفع املساهمني 

 اىل وضع االسهم تحت الحراسة القضائية لوجود نزاع يف ملكيتها.

عامة ؟ الجمعيات ال لكن االشكال املطروح هنا هو هل ميكن للحارس القضايئ أن ميارس الحق يف التصويت داخل

خاصة و ان املرشع مل يرش اىل هذه الحالة يف قانون رشكة املساهمة و إمنا تطرق للحالة التي تكون فيها االسهم محال 

 962للرهن الحيازي 

 : قابلية الشيئ للوضع تحت الحراسة القضائية 

كون طبيعته تقبل ن مشرتكا و ان تيتطلب ليك يامر قايض املستعجالت بوضع الشيئ تحت املراقبة القضائية ان يكو  

 الوضع تحت الحراسة و بهذا الخصوص فهل ميكن وضع رشكة مساهمة تحت الحراسة القضائية ؟

نعلم أن رشكة املساهمة تختلف عن رشكات االشخاص لكونها تقوم عىل االعتبار املايل, بحيث يكون الرشيك يف 

و  963تي تبقى من اختصاص مجلس االدارة تحث إرشاف الجمعية العامة.رشكة املساهمة مساهام و ال يتوىل ادارة الرشكة ال

هكذا ال يجوز وضع رشكة املساهمة تحت الحراسة القضائية اال إذا استحال عىل  مجلس االدارة االستمرار يف ادارتها حيت 

 تعني املحكمة مسريا موقتا لها .

   82-27رية وفق قانون املطلب الثاين : االختصاص االستعجايل لرئيس املحكمة التجا

من  80إن دراسة اختصاص رئيس املحكمة التجارية تقتض بالرضورة الوقوف عىل الصالحيات التي خولته له املادة 

القانون املحدث للمحاكم التجارية )فقرة أوىل( عىل ان نرجئ الحديث عن االختصاصات االستعجالية يف  نصوص خاصة 

 )فقرة ثانية(

 من قانون احداث املحاكم التجارية  80ختصاص االستعجايل لرئيس املحكمة التجارية مبوجب املادة الفقرة األوىل : اال 

من القانون املحدث للمحاكم التجارية أنه ميكن لرئيس املحكمة التجارية بصفته قاضيا  80تنص مقتضيات املادة 

رة تي ال متس أي منازعة جدية  و أضافت الفقلالمور املستعجلة و يف حدود اختصاص املحكمة ان تامر بكل التدابري ال

نت أن يامر بكل التدابري التحفظية أو بارجاع الحالة اىل ما كا -رغم وجود منازعة جدية –الثالثة ان لرئيس املحكمة التجارية 

أن املرشع  80من املادة  7فاملالحظ من خالل الفقة  عليه لدرء رضر حال أو لوضع حد الضطراب تبت جليا انه غري مرشوع .

املغريب هجر التعامل الصلب مع عنارص القضاء االستعجايل يف اتجاه االستجابة ملتطلبات التجارة و املعامالت التجارية التي 

تتسم بالرسعة , حيث أصبح قايض املستعجالت التجاري يتدخل رغم وجود منازعة جدية تدابري تحفظية أو بارجاع الحالة 

تؤسس لقضاء استعجايل مستقل و هي مقتبسة من   7ر حال و بالثايل أمكن القول أن الفقرة اىل ما كانت عليه لدرء رض 

 .964من قانون املسطرة املدنية الفرنسية 937/7املادة 

                                                           

قرة الثانية  " في حالة رهن االسهم رهنا حيازيا يمارس مالكها حق التصويت و يجب على الدائن في الف 92-52من القانون  539تنص المادة  962

 المرتهن رهنا حيازيا ايداع االسهم المرهونة اذا طلب منه ذلك المدين و تحمل المصاريف

نشور بمجلة القسطاس العدد بلمحجوب ادريس. دور رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضي للمستعجالت في شركة المساهمة مقال م 963

  9ص  5992األول أكتوبر 

 303المجدوبي االدريسي محمد, المحاكم التجارية بالمغرب و اشكاليات التطبيق و افاق التجربة )دون ذكر لدار النشر و سنة النشر ( ص   964
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 و عليه سنتناول هذه االختصاصات كام ييل :

 االمر باتخاد التدابري التحفظية : -0

وضوع قايض املستعجالت لدرء رضر حال يهدد الحق ميتخدها  يقصد بالتدابري التحفظية كل االجراءات الوقتية التي

من القانون املحدت للمحاكم التجارية أن املرشع مل يعط تفسريا لعبارة  80من املادة  7و يظهر من خالل الفقرة  الطلب .

عد لكنه تحقق باالضطراب غري املرشوع و ال عبارة الرضر الحال  لكن يرى البعض أن الرضر الحال هو الرضر الذي مل ي

و تجدر االشارة أن  .965عىل وشك الحدوث لو استمرت الوضعية عىل ما هي عليه و يتعني درؤه باالجراء الوقايئ املناسب 

من  80من املادة  7الرئيس األول ملحكمة االستئناف التجارية ليست له الصالحية باتخاد التدابري التحفظية ما دامت الفقرة 

 لتجارية مل ترش اىل ذلك رصاحة.قانون احداث املحاكم ا

 األمر بارجاع الحالة اىل ما كانت عليه:-8

صالحية  80من املادة  7منح املرشع املغريب لرئيس املحكمة التجارية بصفته قاضيا لالمور املستعجلة استنادا اىل الفقرة 

يض ليا أنه غري مرشوع حيث يتحقق قااألمر بارجاع الحالة اىل ما كانت عليه لدرء رضر حال أو لوضع حد الضطراب تبت ج

املستعجالت من توفر عنرص الرضرة االضطراب غري املرشوع و من أمثلة ارجاع الحالة اىل ما كانت عليه طرد محتل ملحل 

 .966تجاري بدون وجه حق أو سند

عجالية تلكن يطرح اشكال بخصوص مدى صالحية قايض املستعجالت باملحكمة التجارية من البت يف الطلبات االس

من قانون احداث  80التي يرفعها املشغلون الخالء العامل املرضبني املعتصمني باملقاولة مبناسبة ارضاب تطبيقا للامدة 

 املحاكم التجارية؟ 

عىل مستوي القضاء الفرنيس نجده منح االختصاص لقايض املستعجالت للنظر يف طلبات طرد العامل املرضبني 

و هو نفس التوجه سار عليه القضاء املغريب حيث نجد القرار الصادر عن رئيس محكمة االستئناف  .967املحتلني ملقرات العمل 

 .968التجارية بالدارالبيضاء يقيض بإخالء مقرات العمل من طرف العامل املرضبني

 الفقرة الثانية : االختصاص االستعجايل لرئيس املحكمة التجارية مبوجب نصوص خاصة

عىل حاالت محددة يبت فيها رئيس املحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجالت و ذلك وفق  لقد نص املرشع املغريب

نصوص خاصة. دون أن يتحرى مدى توافر رشوط انعقاد اختصاصه املتعارف عليها قانونا و فقها و قضاءا الن املرشع حسم 

 تعجالت .ان البت يف هذه الطلبات يرجع اىل رئيس املحكمة التجارية بصفته قايض للمس

 و االختصاصات االستعجالية كترية و متعددة يصعب االحاطة بها جميعا و بالتايل سنقترص عىل اهمها

                                                           

ا المعمقة في القانون الخاص . جامعة محمد الخامس, خليفي عبد االله, القضاء المستعجل التجاري بالمغرب رسالة لنيل دبلوك الدراسات العلي 965

 23ص  3009/3050السنة الجامعية  -الرباط–السويسي 

  392أم كلثوم العطار م س ص   966

 23خليفي عبد االله م س ص  967

االجراءات التحفظية في –يم اورده بحار عبد الرح  52/09/5929صادر هن محكمة االستئناف التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ  3922/92قرار رقم  968

  323-325ص  3009مادة العقود التجارية . مطبعة البت سال طبعة 
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 اختصاص قايض املستعجالت التجاري يف اطار مدونة التجارة – 0

  ه نيف مجال األصل التجاري : يعترب االصل التجاري ملكية تجارية ميكن الترصف فيه بجميع أنواع الترصفات, غري أ

أثناء هذه الترصفات قد تتار مشاكل قانونية تستدعي تدخل القضاء. ففي حالة بيع األصل التجاري قد يتم التعرض عىل 

هذا البيع من طرف دائني صاحب االصل التجاري فانه ال ميكن االحتجاج بنقل مثن البيع اتجاه الدائنني املتعرضني 

قى امام البائع سوى اللجوء اىل رئيس املحكمة التجارية للحصول عىل , و يف هذه الحالة ال يب969داخل االجل القانوين

أمر استعجايل قصد متكينه من قبض الثمنت رغم التعرض, خاصة و أن االمر يتعلق بانتقال االصل التجاري و هي 

ان  084ادة من مدونة التجارة, وتضيف امل 99و  92عملية تهم عدة أطراف مع مراعاة الرشوط الواردة بعده يف املادة 

مشرتي االصل التجاري يصبح هو الحارس القانوين و أنه ال يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس املحكمة 

 .970التجارية تعيني حارس قضايئ, غري أن  االمر يقتيض توافر رشوط الحراسة القضائية املنصوص عليها قانونا

 ارية ة بصفته قايض االمور املستعجلة يف اطار العقود التجيف مجال العقود التجارية : يختص رئيس املحكمة التجاري

من م ت أن يبت يف النزاعات الناشئة عن  731بالبت فيام يتعلق بعقد رهن أدوات و معدات التجهيز حيت منحته املادة 

قها حسب رشوط االديون املرهونة و أن يصدر امرا يسمح مبوجبه للدائن املرتهن بتتبع حالة معداته املرهونة و طلب استحق

 من م ت. 737املادة 

م ت االختصاص لقايض املستعجالت مهمة ارجاع العقار بعد معاينة واقعة عدم االداء و ذلك يف  472كام اسندت املادة 

حالة عدم تنفيذ للمكرتي اللتزاماته التعاقدية املتعلقة باداء املستحقات الناجمة عن عقد اإلئتامن اإليجاري رشيطة استنفاد 

من م ت أن هذه املسطرة تخص فقط االئتامن  472من م ت, و تضيف املادة  477الجراءات الودية املنصوص عليها يف املادة ا

 االيجاري للعقار دون املنقول.

  يف قانون امللكية الصناعية : منح املرشع املغريب لرئيس املحكمة التجارية امكانية اصدار األمر باجراء الحجز أو أي

كال التحفظ عىل االدوات و املواد و جميع الوتائق التي تساعد عىل اثبات التزييف سواء عىل شكل أصول شكل من اش

 971او نسخ, و كدا باملعاينة و بجميع الوسائل املفيدة للوصول اىل أصل املخالفة و طبيعتها و مداها

بوقف  ارية أن يصدر امرا استعجاليامن قانون امللكية الصناعية أنه ميكن لرئيس املحكمة التج 817كام ينص الفصل 

ية و هكذا اصبحت االجراءات الوقت االعامل غري املرشوعة بصفة مؤقتة اىل حني انتظار صدور حكم عن محكمة املوضوع.

و التحفظية لها اهمية قصوى يف قانون امللكية الصناعية و ذلك من خالل الدور الهام الذي يقوم به رئيس املحكمة 

 972التجارية

  

                                                           

 من مدونة التجارة  23المادة  969

 ق م م  539الفصل  970

 .92-52المعدل لقانون الملكية الصناعية عدد  52-32من القانون  333الفقرة الثالتة من الفصل   971

اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص , جامعة  -ية لحقوق الملكية الصناعية العالمات نموذجاالحماية القضائ–زوقا عبد الله   972

 23ص  3053/3052الحسن األول , سطات السنة الجامعية 
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 متة خا

لقد أنشا املرشع املغريب القضاء االستعجايل اىل جانب القضاء العادي بعدما ظهر ان االكتفاء بااللتجاء اىل القضاء 

العادي و رضورة اجراءاته قد يكون غري منتج يف بعض الحاالت الخاصة التي تستلزم الفصل فيها برسعة, و يخىش عليها 

 ن تالفيه.فيحصل بذلك رضرا ال ميك’ من فوات الوقت

فالقضاء االستعجايل يتوىل اتخاد اجراءات وقتية رسيعة لصيانة مصالح الناس دون التعرض الصل الحقوق املتنازع 

عليها و مييزه عن القضاء العادي ميزتني اولهام رضورة توفر عنرص االستعجال و تانيهام أن حكمه مؤقت ال ميس املوضوع 

ان العنرصان كان القايش االستعجايل مختص للبت يف النزاع املعروض عليه و و ال يؤتر يف اصل الحق, فمتى تحقق هذ

لكن املرشع املغريب نظرا للخصوصيات التي متتاز بها املادة التجارية اعطى لرئيس املحكمة التجارية صالحيات واسعة 

 .82-27من القانون  8أطرتها املادة 
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 ـعال ئـــــــحــــة الــــــــمـــــراجـــــــ
 

 الكتب العامة

 

 -  مراكش–املطبعة و الوراقة الوطني  0888الطبعة الثانية نونرب  8الطيب الفصاييل , الوجيز يف القانون القضايئ الخاص ج 

 - 0888حسن الرمييل  مؤسسة الرئيس االختصاص و املساطر الخاصة باالستعجال و مسطرة األمر باألداء الطبعة األوىل سنة 

 - 8110 -7طبعة  -الدارالبيضاء–مطبعة النجاح الجديدة  8يق , موسوعة ق م م و التنظيم القضايئ ج عبد العزيز توف 

 - ط  -بيضاءالدارال–محامدي ملعكشاوي , الوجيز يف املساطر الخاصة باالستعجال عىل ضوء ق م م , مطبعة دار االفاق املغربية

 8100االوىل 

  0889ط  -ن ذكر دار النرش (قايض األمور املستعجلة )دو  –محمد عيل رشدي      

 

 الرسائل و االطروحات

 

 - ايت فارس لحسن .اختصاص رئيس املحكمة التجارية بصفته قاضيا لالمور املستعجلة. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة

 8110-8111الرباط السنة الجامعية  -جامعة محمد الخامس اكدال –

 -ستعجل التجاري باملغرب رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة يف القانون الخاص . جامعة محمد خليفي عبد االله, القضاء امل

 8118/8101السنة الجامعية  -الرباط–الخامس, السوييس 

 - لخاص , ا اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون -الحامية القضائية لحقوق امللكية الصناعية العالمات منوذجا–زوقا عبد الله

 ص 8104/8102جامعة الحسن األول , سطات السنة الجامعية 

 

 املجالت 

 

 - 8102فرباير  2مجلة رسالة املحامة العدد العد       

 - 0883مجلة القسطاس العدد األول أكتوبر  

 - 8102يونيو  0مجلة املتوسط للدراسات القانونية  و القضائية عدد            
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 تعديل وإنهاء عقد الشغلحدود سلطة المشغل عند 

 حدود سلطة المشغل عند تعديل وإنهاء عقد الشغل
    

 باحثة يف سلك الدكتوراه يف القانون الخاص

 كلية الحقوق وجدة 
 

 

 باحث يف سلك الدكتوراه يف القانون الخاص

 كلية الحقوق وجدة 
 

 

 

 مقدمة

من قانون االلتزامات والعقود عىل أن االلتزامات التعاقدية املنشأة عىل وجه  87مام الشك فيه وكام ينص الفصل 

صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إىل منشئيها وال يجوز إلغاؤها إال برضاهام معا أو يف الحاالت املنصوص عليها قانونا، مام 

عاقدين أن ينفرد ب التي يقررها القانون، فليس ألحد املتيعني أن العقد ال ميكن إلغاؤه أو تعديله إال باتفاق الطرفني أو لألسبا

بإلغاء العقد أو تعديله لكون األخري مثرة اتفاق بني إرادتني فال تستطيع إرادة واحدة أن تهدم مبفردها ما بنته إرادتان، إال 

آلخر انفراد املشغل  حني أنه طبيعة عقد الشغل تختلف عن طبيعة بقية العقود وقد تقتيض مصلحة الشغل وكذا املقاولة من

بإجراء تعديالت عىل عقد الشغل وهذا ما سنتطرق إليه )يف املحور األول(، كام أن اإلبقاء عىل املقاولة التي متر ببعض 

الظروف االقتصادية أو عىل أثر ارتكاب األجري لخطأ جسيم قد تفرض عىل املشغل أحيانا إنهاء العقد بعد سلوك املساطر 

 قانونا )املحور الثاين(املنصوص عليها 

 املحور األول: حدود سلطة املشغل عند تعديل عقد الشغل

أن العقد رشيعة املتعاقدين بحيث ال يجوز ألي من الطرفني تعديله ما دام تنفيذه متوقفا عىل  العامةتقتيض القواعد 

اس بها ما عليه من التزامات بعدم املساحرتام املقتضيات التي اتفق عليها، ومن ثم يلزم كل واحد منهام مباله من حقوق و 

عن طريق تغيريها أو تعديلها، إال أن الطبيعة الخاصة لعقد الشغل تقتيض يف بعض الحاالت إحداث بعض التغيريات من 

طرف املشغل، رغبة منه يف الزيادة يف اإلنتاج أو لتجاوز بعض األزمات العابرة التي متر منها املؤسسة وذلك من خالل 

  تغيري مدة ووقت العمل )الفقرة األوىل( أو سلطته يف تغيري مكانه )الفقرة الثانية(.سلطته يف

 الفقرة األوىل: حدود سلطة املشغل يف تغيري مدة العمل

من قانون االلتزامات والعقود عىل العقد قوة ملزمة، بحيث ال يجوز إلغاؤه باإلرادة املنفردة ألحد  871أضفى الفصل 

ذا الفصل أشار إىل إمكانية تقرير استثناءات عىل هذه القاعدة مبوجب نصوص القانون، ومن ثم ميكن الطرفني، إال أن ه

تصور وجود نصوص قانونية تبيح إلغاء االتفاقات التعاقدية أو تعديلها باإلرادة املنفردة ويف تشكل يف حال وجودها أساسا 

 لسلطة املشغل يف التعديل.

 إدارة املرشوع وما يتضمنه من قرارات فإنه ال يجب  أن يخضع يف ترصفاته ويف سياق مامرسة املشغل لحقه يف

وقراراته ملحض أهوائه، بل يجب عليه أن يراعي ما يستجد عىل املؤسسة من تقلبات استثنائية، ويف هذا اإلطار تنص املادة 

نقابيني باملقاولة يب األجراء واملمثلني المن مدونة الشغل  يف فقرتها الثانية عىل أنه: "ميكن للمشغل بعد استشارة مندو  092
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يوما يف السنة وذلك عند حدوث أزمة  21عند وجودهم أن يقلص من مدة الشغل العادية ولفرتة متصلة أو منفصلة ال تتجاوز 

 اقتصادية عابرة ملقاولته أو لظروف طارئة خارجة عن إرادته".

ملرشع ملفهوم األزمة االقتصادية وإن كانت هذه البادرة من حسنات أول ما يثري االنتباه يف هذه املادة هو عدم تحديد ا

املرشع لكون التعاريف هي من صالحيات الفقه والقضاء، فإن  أحد الفقهاء ذهب إىل تعريفها بكونها الصعوبات املالية التي 

يف حني عرفها  973وفاء بالتزاماتهاتعرتض سري النشاط داخل املقاولة والتي قد تهدد وجودها إذا بلغت حدا يجعلها عاجزة عن ال

وإذا كان باإلمكان ضبط األزمة  974ذ موىس عبود بكونها "الكساد الذي يصبح معه املؤاجر يف غنى عن خدمات األجري"

، فإن معايري 975االقتصادية والوقوف عند معاملها والتمكن من مراقبتها سواء من طرف السلطة املحلية أو القضاء حسب البعض

األزمة عابرة أم ال يصعب ضبطها، كام أن األزمة االقتصادية إن كانت تربر التقليص من مدة الشغل الفعلية فقد اعتبار تلك 

 .976من مدونة الشغل 22تكون أيضا سببا من أسباب الفصل الجزيئ أو الجامعي لألجراء طبقا للامدة 

لتي الحدود الالزمة من الناحية املوضوعية وا ومعلوم أن إجراء التقليص من مدة الشغل العادية ال يكون مقبوال إال يف

تشرتط وجود أزمة اقتصادية عابرة تعصف باملؤسسة الشغلية، ومن الناحية الزمنية التي تشرتط أال تتعدى مدة التقليص مبدئيا 

 يوما. 21

يحدث بإرادة املشغل  ا ماإال أن ما يثري االنتباه هو أن الصعوبات االقتصادية املربرة للتقليص من مدة الشغل العادية منه

أو نتيجة خطئه، ومنها ما يحدث نتيجة ظروف خارجية، وهو متييز مل يرش إليه املرشع من خالل مواد املدونة، إال أن املعالجة 

الحقيقية لهذا اإلشكال يف غياب مقتضيات ترشيعية واضحة تقتيض التمييز بني مسببات األزمة االقتصادية تبعا لتدخل 

ل يف إحداثها من عدمه، إذ ال ميكن االستفادة من التقليص االستثنايئ ملدة الشغل العادية إال إذا كانت األزمة إرادة املشغ

 االقتصادية العابرة ناتجة عن ظروف خارجية اليد للمشغل فيها، وذلك استنادا عىل املربرات التالية:

  األجري كونه ميس بأجره.التقليص االستثنايئ ملدة الشغل العادية تكون له آثار سلبية عىل -0

تفادي تعسف املشغلني يف اللجوء إىل تقليص ساعات العمل العادية باختالف صعوبات اقتصادية بإرادتهم قصد  -8

 التخلص من عملهم بطرق ملتوية.

باب ستفادي اإلعفاءات الواردة خارج املقتضيات القانونية، والحيلولة دون إتباع املسطرة اإلدارية املتعلقة بالفصل أل  -7

 .977تكنولوجية وهيكلية خاصة وأن مناط التقليص هي األزمة االقتصادية العابرة

                                                           

 .92مطبعة الجالء الجديدة، ص  5990حسن عبد الرحمان قدوس: إنهاء عالقات العمل ألسباب اقتصادية، طبعة  -973

 .302، مطبعة النجاح الجديدة البيضاء، ص 5922: دروس في القانون االجتماعي، الطبعة األولى موسى عبود -974

 .333، مطبعة دار الحكم الرباط، ص 3002محمد الشرقاني: عالقات الشغل بين تشريع مدونة الشغل، الطبعة األولى  -975

 .593-595، ص 3055طبعة األولى، يونيو عمر تيزاوي: مدونة الشغل بين متطلبات المقاولة وحقوق األجراء، ال -976

محمد أوعيسى: تقليص مدة الشغل العادية، الضمانات واآلثار، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص وحدة التكوين والبحث في قانون  -977

 .39، ص 3053-3052العقود والعقار، كلية الحقوق جامعة محمد األول، وجدة، السنة الجامعية 
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ويف إطار األزمة االقتصادية العابرة تجدر اإلشارة إىل أن املرشع رضب عرض الحائط القيد الزمني الذي أورده عليها 

يوما  21عىل إمكانية تجاوز مدة  978م ش(من ) 092عندما اشرتط أن تكون عابرة، عندما نصت يف الفقرة الرابعة من املادة 

املحددة يف الفقرة الثانية من املادة املذكورة وإن اشرتط االتفاق بني املشغل ومندويب األجراء واملمثلني النقابيني باملقاولة عند 

من  23دة اوجودهم حول الفرتة التي سيستغرقها التقليص تحت طائلة اللجوء إىل تطبيق املسطرة املنصوص عليها يف امل

 املدونة.

أما السبب الثاين املربر للتقليص املتمثل يف ظروف طارئة خارجة عن إرادة املشغل فيظل سببها غامضا قد يثري هو اآلخر 

اختالفا يف التأويل بني الفقه والقضاء طاملا أن مدونة الشغل قد تعرضت بأحكام غري رصيحة لبعض الحاالت التي تربر 

 .979جة عن إرادتهترصفات املشغل والخار 

والسؤال املطروح هو ما مدى تأثري التقليص من مدة الشغل عىل األجر وهل ميكن للمشغل إنقاص أجر العامل إىل ما 

تظل منحرصة يف الحالة  %21دون الحد األدىن لألجور املنصوص عليها قانونا؟ وهل نسبة التقليص املقررة كحد أدىن يف 

 يوما يف السنة أم تتعداها إىل الحالة التي ال تتعدى فيها مدة التقليص تلك املدة؟ 21التي ال تتعدى فيها مدة التقليص 

بالنسبة للسؤال األول فإن هاجس الحفاظ عىل مناصب الشغل يقتيض تقرير إمكانية نزول األجر املستحق بعد التقليص 

ة، من للحد األدىن قرر يف الحاالت العاديمن مدة الشغل إىل ما دون الحد األدىن لألجور، خاصة وأن النص القانوين الضا

من مدونة الشغل أحكاما استثنائية تربرها حاالت خاصة، هذا  092بينام تظل أحكام التقليص املنصوص عليها يف املادة 

من مدونة  728عالوة عىل أن منطق النزول عن الحد األدىن لألجر مل يستبعده املرشع بل أ شار إليه رصاحة يف املادة 

عىل الحالة األوىل التي ال تتعدى فيها مدة  21%غل، أما بالنسبة للسؤال الثاين فإنه يتعني حرص نسبة التخفيض الش

يوما يف السنة عىل اعتبار أن غياب أي تحديد لتلك النسبة يف الحالة الثانية مل يكن اعتباطيا من طرف املرشع  21التقليص 

حكامها ملحض االتفاق فقط مبا فيها حجم األجر املستحق لألجري بعد التقليص أو إغفاال منه لهذا التحديد، وإمنا تخضع أ 

من مدة الشغل، حتى وإن مل تسفر اإلشارة عن أي اتفاق حسم عامل العاملة أو اإلقليم يف األمر مبنح أو رفض اإلذن 

 .980بالتقليص وفق املسطرة املفصلة أعاله

أجزاء غري ملزم بسلوك مسطرة اإلذن اإلدارية إذا عزم  01من ويف ما يخص املسطرة يظل املشغل الذي يشغل أقل 

أجزاء  01يوما، وذلك عىل عكس املشغل الذي يشغل  21عىل التقليص من مدة الشغل العادية حتى لو تعدى التقليص مدة 

 جراء أو املشغلني.أل فأكرث، وهذه الفلسفة الترشيعية ستؤدي ال محالة إىل خلق نوع من الالمساواة القانونية سواء بالنسبة ل

ويف بعض األحيان يضطر املشغل إىل الزيادة يف مدة الشغل اليومية وذلك لتدارك النقص الحاصل يف اإلنتاج 

وتعويض الساعات الضائعة بسبب العمل أو بسبب الحوادث الطارئة وقد نص املرشع عىل هذه االستثناءات من خالل املادة 

                                                           

من )م ش( على ما يلي: "إذا كان التقليص من مدة الشغل العادية تزيد مدته عن الفترة المحددة في  522فقرة الرابعة من المادة تنص ال -978

 االفقرة األولى أعاله، وجب االتفاق بين المشغل ومندوبي األجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم حول الفترة التي سيستغرقه

 .هذا التقليص"

 .593عمر تيزاوي: م س، ص  -979

 .592-592عمر تيزاوي: م س، ص  -980
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ا:"ميكن للمشغل يف حالة بطالة ناتجة عن قوة قاهرة أو توقف عارض ال يكتيس طابعا من مدونة الشغل والتي جاء فيه 032

يف حدود ما ضاع من أيام الشغل رشط أن يشعر مسبقا بذلك العون  037دوريا أن يخالف أحكام الفقرة الثانية من املادة 

 املكلف بتفتيش الشغل.

إال بإذن من العون املكلف بتفتيش الشغل وكذا من خالل املادة ليلة يف السنة  08مينع العمل بهذا االستثناء أكرث من 

فيام يخص  038منمدونة الشغل التي تنص عىل أنه: "ميكن للمشغل أن يخالف مؤقتا أحكام الفقرة الثالثة من املادة  032

سائر مل إصالح خ األحداث دون السادسة عرش عندما يقتيض األمر اتقاء حوادث وشيكة الوقوع أو تنظيم عمليات نجدة أو

 تكن متوقعة".

وال يعمل بهذا االستثناء إال يف حدود ليلة واحدة بعد أن يقوم املشغل بإشعار العون املكلف بتفتيش الشغل فورا بذلك 

 االستثناء.

منمدونة الشغل عىل أنه: "ميكن إذا تحتم عىل املقاوالت أن تواجه أشغاال تقتضيها مصلحة وطنية  082كام نصت املادة 

أو زيادة استثنائية يف حجم الشغل تشغيل أجرائها خارج مدة الشغل العادية وفق الرشوط التي ستحدد بنص تنظيمي، رشط 

 أن تدفع لهم باإلضافة إىل أجروهم تعويضا عن الساعات اإلضافية".

يام بني السادسة عن الساعات اإلضافية إذا قضاها ف %82وتؤدى لألجري كيفام كانت طريقة أداء أجره زيادة نسبتها 

إذا  %21صباحا والتاسعة ليال يف النشاطات غري الفالحية وفيام بني الخامسة صباحا والثامنة ليال يف النشاطات الفالحية، و

قضاها بني التاسعة ليال والسادسة صباحا يف النشاطات غري الفالحية، وفيام بني الثامنة ليال والخامسة صباحا يف النشاطات 

 الفالحية.

إذا قىض األجري الساعات اإلضافية يف اليوم  011%وإىل  21%رفع هذه الزيادة عىل التوايل بالنسبة للحالتني إىل وت

 .981املخصص لراحته األسبوعية حتى ولو عوضت له فرتة الراحة األسبوعية براحة تعويضية

 الفقرة الثانية: حدود سلطة املشغل يف تغيري مكان العمل 

خضع األجري ألوامر املشغل وأن ينفذ املطلوب منه، ذلك أن األجري يؤجر قواه البدنية والذهنية يقتيض عقد الشغل أن ي

لرب العمل، والذي يوظفها لخدمة املؤسسة الشغلية باألسلوب الذي يراه أنفع ملصلحة األجري واملؤسسة عىل حد سواء، وهذا 

تضاها األول و نتيجة لوجود عالقة تبعية بني األجري واملشغل يخضع مبقاألمر ال يعترب انتهاكا ملبدأ القوة امللزمة للعقد، وإمنا ه

طواعية ألوامر رب العمل اإلدارية والفنية، وعىل العموم فإن سلطة التعديل نابعة من سلطته يف إدارة املرشوع ويف ليست 

 .982مطلقة إذ يجب أال تتم مامرستها بشكل تعسفي وأال تتضمن إساءة للعامل

إىل أن كل تغيري ملكان العمل ال يعترب تغيريا لعقد الشغل ما دام أن مكان العمل ميكن أن يكون املكان  وتجدر اإلشارة

الذي تم االتفاق عليه، أو داخل املجال الجغرايف املحدد بني طريف العقد والذي يقتضيه تنفيذ هذا األخري، لذلك فإن أي 

                                                           

 من مدونة الشغل 305المادة  -981

، ص 5922دجنبر  53أنور أحمد الفزيع: سلطة رب العمل في تغيير طبيعة العمل المتفق عليه، مجلة الحقوق الكويتية، العدد الرابع، السنة  -982

553. 
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مبقتضاه  تغيريا لعقد الشغل إال استثناء، وذلك مبقتىض رشط واضح يتغري تغيري أو نقل يتم داخل هذا املجال الجغرايف ال يعد

هذا املجال بحيث يضق أو يتسع حسب األحوال، فإذا تعلق األمر برشكة معينة يوجد مقرها وسط البلدة ولكن لظروف معينة 

تة ال املكان الجديد وبصفة مؤق قررت تغيري هذا املقر وجعلته خارج هذه البلدة فإن نقل األجري من مكان عمله األول إىل

ميكن أن يؤدي إىل تغيري العقد، خاصة متى كانت مصلحة الرشكة أو املؤسسة وكذا نوعية العمل الذي تقوم به يقتيض 

 .983القيام بهذا األجراء

 تالية:لوميكن القول أنه لصحة تغيري املكان املتفق عليه يف عقد الشغل بني املشغل واألجري يجب احرتام املقتضيات ا

أال يكون هناك خالف أسايس وجوهري بني العمل الذي سيكلف به األجري والعمل الذي كان يقوم به من قبل،   -0

ويف الصدد جاء يف قرار للمجلس األعىل "حيث إن املشغلة ملا أقدمت عىل نقل األجري من عمله املعتاد إىل العمل 

ن أن متنحه أية امتيازات فإنها بعملها هذا قد كلفت مبخزن التربيد دون أن يكون متخصصا يف هذا العمل ودو 

 .984املطلوب بعمل شاق ال يستطيع القيام به وبالتايل فإن رفضه العمل داخل املخزن ال يشكل خطأ مهنيا..."

أن تكون مصلحة املؤسسة هي التي استدعت القيام مبثل هذا التغيري دون حصول أية إساءة لألجري بسبب هذا  -8

 النقل.

ون لهذا التغيري مساس بحقوق األجري خاصة منها األجر وكذا االمتيازات التي يكون قد حصل عليها مبقتىض أال يك  -7

 عقد الشغل الذي تم بينه وبني املشغل.

أن يكون هذا التغيري قد تم برضا الطرفني واتفاقهام معا عىل ذلك، ويف هذا االتجاه صدر قرار عن املجلس األعىل  -4

املطلوب يف النقض قد تعاقد مع الطاعنة للعمل مبدينة الجديدة وأن اتخاذ قرار نقله للعمل جاء فيه "لكن حيث إن 

 من قانون االلتزامات والعقود". 871985مبدينة الدار البيضاء دون موافقته فيه مساس بعقد العمل ومقتضيات الفصل 

رية من اء املغريب من حدة هذه النظواستحضارا منه لحدة ورصامة النظرية املدنية يف تعديل عقد الشغل لطف القض

خالل التمييز بني تعديل العنارص الجوهرية للعقد وتعديل العنارص غري الجوهرية فيه، وحرص سلطة املشغل يف تعديل 

املسائل غري الجوهرية فقط، أما تعديل املسائل الجوهرية فقد أضحى يتطلب اإلرادة املشرتكة لطريف العقد بشكل أعيد فيه 

رادة األجري كعنرص فاعل يف العالقة الشغلية، ويف هذا الصدد جاء يف قرار للمجلس األعىل:"لكن حيث ملا ثبت إحياء إ

للمحكمة من خالل اإلطالع عىل وثائق امللف أن املشغلة نقلت األجرية إىل مدينة مراكش ودون أن يوجد بالعقد رشط خاص 

 .986رقا جوهريا لبنود العقد..."يسمح للمشغلة بذلك، فإن قيامها بهذا التعديل يعد خ

                                                           

-يناير 52-52قد الشغل بين رأي الفقه وموقف القضاء المجلة المغربية لقانون األعمال والمقاوالت، عدد فريدة اليوموري: إشكالية تعديل ع -983

 .30، ص 3055يونيو 

 .590، ص 5992يونيو  9منشور بمجلة المرافعة عدد  5993-03-52وتاريخ  93-2292ملف عدد  5209قرار المجلس األعلى عدد  -984

، ص 3003يوليوز -، يناير90-29منشور بمجلة قضاء المجلس األعلى عدد  5992-03-52وتاريخ:  302د قرار صادر عن المجلس األعلى عد -985

222. 

، مذكور عند بشرى العلوي، الفصل 3002-03-59وتاريخ:  3002-90في الملف االجتماعي رقم  339قرار صادر عن المجلس األعلى عدد  -986

 .595، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء، ص 3053الثالثة، التعسفي لألجير على ضوء العمل القضائي، الطبعة 
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كام جاء يف قرار آخر "وحيث إن املشغلة ملا قامت بنقل األجرية من برشيد إىل مدينة الدار البيضاء فإنه رغم وضعها رهن 

 .987إشارة األجرية وسائل النقل فإن تغيري مكان عملها يعترب تغيريا جوهريا يف بنود العقد"

الل بنود العقد هو الحل الذي ميكن قضاة املوضوع من معرفة ما إذا كان تعديل ويبقى استجالء إرادة الطرفني من خ

عقد شغل األجري بنقل نشاطه من املكان األصيل الذي تم االتفاق عليه يف بادئ األمر إىل مكان شغل آخر مبثابة تعديل 

يعترب معه لذي يراه مناسبا، وجوهري يف عقد شغل األجري، أم مجرد متثيل لسلطة املشغل يف تنظيم منشأته بالشكل ا

. لكن طبيعة بعض األجراء كاملمثلني التجاريني ومستخدمي البنوك تصبح معه إمكانية 988التعديل ثانويا يجوز له القيام به

تغيري عقود شغلهم مطروحة بكرثة، خاصة إذا ما انتقل األجري أو املستخدم إىل مكان آخر يف نفس املدينة أو إىل مدينة 

حيث يصبح النقل غري ذي أهمية أو متوقعا، أو كون وسائل النقل مسرية بشكل عادي أو ال تحتاج من األجري إىل مجاورة، ب

مجهود مضاعف أو وقت أطول، خاصة إذا كانت أعراف تلك املهنة تقر مبثل هذه التنقالت، ويف هذا اإلطار صدر قرار عن 

ون موافقة املة يف التسيري مبا يسمح له بتغيري توقيت الشغل داملجلس األعىل خول للمشغل الحق يف مامرسة سلطاته الك

أجرائه وله الحق يف إدخال ما ميكن من تغيريات لرفع مستوى اإلنتاج ونقل معمله من حني إىل آخر بنفس املدينة وال 

 .989رييحتاج يف ذلك إىل إذن مسبق من أجرائه، إذ يدخل يف إطار تعديل ظروف الشغل دون تعديل عقد شغل األج

ويستنتج من هذا القرار أن املجلس األعىل حاول املوازنة بني سلطة املشغل التنظيمية وبني حقوق األجراء، وذلك 

بتغليب سلطة املشغل كلام تعلق األمر بظروف مهنية تقتيض مثل هذا التعديل، ويجب عىل األجري االنصياع لها وعدم 

 الخروج عن االلتزامات التعاقدية.

ضافة إىل ذلك ميلك سلطة تغيري مكان عمل األجري داخل نفس املدينة وإىل مدينة قريبة مجاورة عندما واملشغل باإل 

ال يرتتب عن هذا النقل أي رضر مادي لألجري مثل )تناول وجبات غذاء لبعد املسافة بني املنزل ومكان الشغل الجديد( وهو 

 .990ما يدخله يف إطار السلطة التنظيمية التي يتمتع بها

 حور الثاين: حدود سلطة املشغل عند إنهاء عقد الشغلامل

ميكن لألطراف يف إطار املقتضيات املضمنة يف مدونة الشغل أن يضع أي منهام حدا للعالقة الشغلية بإرادته املنفردة، 

تلقاء نفسه  نويختلف تكييف هذا اإلنهاء بحسب الطرف الذي أقدم عليه، بحيث يعترب استقالة إذا أقدم عليه عليه األجري م

 دون أي سبب مرتبط مبجاله املهني، يف حني يعترب فصال أو طردا إذا قام به املشغل.

صادية ــتقتة أو هيكلية أو اـــوسنقترص يف هذا املطلب عىل اإلنهاء الذي يكون من جانب املشغل ألسباب تكنولوجي

لخطأ  د الشغل من طرف املشغل بسبب ارتكاب األجريــيف )الفقرة األوىل( عىل أن نتطرق يف )الفقرة الثانية( إلنهاء عق

 جسيم.

                                                           

مذكور عند بشرى العلوي، م  3003-09-39، وتاريخ 3003-339في الملف االجتماعي عن رقم  929قرار صادر عن المجلس األعلى عدد  -987

 .593س، ص 

 .509، ص 3050خريف -صيف 3ي العدد رقم عصام الوراري: حدود سلطة المشغل في تغيير مكان عمل األجير مجلة القضاء المدن -988

 .523، مذكور عند محمد سعيد بناني، م س، ص 5992-02-59وتاريخ:  200قرار المجلس األعلى عدد  -989

 .502عصام الوراري: م س، ص  -990
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 الفقرة األوىل: الفصل ألسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية

لقد خول املرشع املغريب يف إطار مدونة الشغل للمشغل الذي متر مقاولته بظروف اقتصادية وهيكلية أو تكنولوجية 

من مدونة الشغل التي تنص عىل أنه: "يجب عىل املشغل يف  22املادة  سلطة فصل أجرائه كال أو بعضا وذلك من خالل

املقاوالت التجارية أو الصناعية أو يف االستغالالت الفالحية أو الغابوية أو توابعها أو مقاوالت الصناعة التقليدية الذي يشغل 

سباب نولوجية أو هيكلية أو ما مياثلها أو أل اعتياديا عرشة أجراء أو أكرث والذي يعتزم فصل األجراء كال أو بعضا ألسباب تك

اقتصادية أن يبلغ ذلك ملندويب األجراء واملمثلني النقابيني باملقاولة عند وجودهم قبل شهر واحد عىل األقل من تاريخ الرشوع 

الفصل وعدد  بيف مسطرة الفصل، وأن يزودهم يف نفس الوقت باملعلومات الرضورية التي لها عالقة باملوضوع مبا فيها أسبا

 وفئات األجراء املعنيني والفرتة التي يعتزم فيها الرشوع يف الفصل.

ويجب عليه أيضا استشارتهم والتفاوض معهم من أجل تدارس اإلجراءات التي من شأنها أن تحول دون الفصل أو 

 تخفف من آثارها السلبية مبا فيها إمكانية إعادة اإلدماج يف مناصب شغل أخرى.

 املقاولة محل مندويب األجراء يف املقاوالت التي يزيد عدد األجراء بها عن خمسني أجريا".تحل لجنة 

ويقصد بالهيكلة توزيع األنشطة املامرسة داخل املقاولة، أما إعادة الهيكلية فيقصد بها إعادة النظر يف ذلك التوزيع 

ساليب التقنية ة فيقصد بها تأثري اآلالت املستعملة واأل بكيفية تخدم مصلحة اإلنتاج داخل املقاولة، أما األسباب التكنولوجي

 .991املتبعة يف املؤسسات الصناعية بالتقدم العلمي والتكنولوجي الهائل الذي يعرفه العامل يف الوقت الحايل

يف حني تعرف األسباب االقتصادية بكونها مجموعة من العوامل التي تعرض املقاولة إىل صعوبات مالية من شأنها أن 

، كام أنها تتمثل يف تلك الصعوبات االقتصادية 992تؤدي إىل االنخفاض الحاد يف نشاط املقاولة أو التوقف التام عن مامرسته

، فتؤثر عىل نشاطها العادي وتجعلها غري قادرة عىل مواجهة 993أو األزمات املالية التي قد تعرتض املقاولة املشغلة بكيفية طارئة

اتها وأعبائها، ومن ضمن ذلك ترسيح كل أو جزء من أجرائها حتى تتمكن من تقويم وضعها وضعها  إال بالتقليص من نفق

 االقتصادي واملايل وتجاوز أزمتها، وبالتايل مواصلة نشاطها.

ونخلص يف األخري إىل أن الظروف االقتصادية يقصد بها غالبا الكساد، مام يصبح معه املشغل يف غنى عن خدمات 

 .994األجري

                                                           

 3002ة، الطبعة محمد الكشبور: إنهاء عقد الشغل مع تحليل مفصل الحكام الفصل التعسفي لالجير دراسة تشريعية وقضائية مقارن -991

 .530،مطبعة النجاح الجديدة البيضاء،  ص 

محمد الزنجي الخمسي: نظام اإلعفاء الجماعي، الندوة الثالثة للقضاء االجتماعي، سلسلة الندوات واأليام الدراسية، نشر وتوزيع مكتبة  -992

 .99، ص 3003دار السالم، الرباط، مارس 

، مطبعة دار النشر 5999د القري اليوسفي، دراسة تحليلية نقدية لمدونة الشغل، الطبعة األولى محم-محمد الشرقاني-عبد العزيز لعتيقي -993

 .552الجسور وجدة، ص 

، مطبعة 5553الطبعة األولى  -دراسة مقارنة-محمد الكشبور: التعسف في إنهاء عقد الشغل، أحكام التشريع ومواقف الفقه والقضاء -994

 .29النجاح الجديدة البيضاء، ص 
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ل ألسباب تكنولوجية أو هيكلية واقتصادية من أعقد وسائل إنهاء عقد الشغل بالنظر إىل املساطر واإلجراءات ويعترب الفص

التي قيده بها املرشع، ثم بالنظر إىل النتائج السلبية التي ميكن أن ترتتب عنه، ذلك أن هذا السبب قد يؤدي إىل فصل 

يصبح معه من أسباب تفيش البطالة، لذلك ألزم املرشع املشغل يف  عدد كبري من األجراء يف إطار املقاوالت الكربى مام

مثل هذه الحاالت بتتبع مجموعة من اإلجراءات سابقة عىل مبارشة مسطرة الفصل واإلغالق االقتصادي، تبدأ بقيام املشغل 

التشاور معهم، والذي اوض و بتبليغ مقرر الفصل إىل ممثيل األجراء ومدهم باملعلومات حول املسألة ليعقب ذلك القيام بالتف

قد ينتهي بتحرير محرض تدون فيه جميع النتائج املتوصل إليها، ويتعني أن يوقع هذا املحرض الطرفان وتسلم نسخة منه إىل 

 مندويب األجراء )أو لجنة املقاولة حسب األحوال( وتوجه النسخة األخرى إىل املندوب اإلقليمي املكلف بالشغل.

ملستوى هو تغييب طرف مهم عن هذه املراحل، ويتعلق األمر مبفتش الشغل رغم أنه من األجدى ما يالحظ عىل هذا ا

 .995إرشاك هذا الجهاز يف جميع مراحل هذه املسطرة

والسؤال املطروح هو ما مدى توفق املرشع يف تحقيق التوازن بني البعدين االقتصادي واالجتامعي عىل مستوى 

 مرحلة طلب اإلذن؟ اإلجراءات املسطرية السابقة عىل

انطالقا مام سبق فإن ما ميكن تسجيله عىل مستوى املراحل السابقة أنها فعال تشكل تجسيدا للتعاون بني املشغلني 

واألجراء يف سبيل البحث عن الحلول املمكنة إلخراج املقاولة من وضعيتها الصعبة، إال أن ما يجب االحتياط منه هو أن ال 

ولة كل طرف انتزاع ما ميكن من حقوق من الطرف اآلخر وعرقلة ترسيع وترية إنقاذ املقاولة، وهذا تتميز تلك املراحل مبحا

املقتىض لن يتحقق إال إذا اقتنع األطراف برضورة جعل مصلحة املقاولة فوق كل اعتبار، فهي بعيدة عن أن تسري مبجرد 

 أنها نها بعيدة عىل أن ينظر إليها من طرف األجراء عىلرغبات ونزوات املشغلني وبالتايل استبدادهم يف الترسيحات، كام أ 

 .996فرصة النتزاع أكرب قدر من املنفعة املادية

ويجب عىل املشغل قبل الحصول عىل اإلذن أن يوجه طلبا إىل املندوب اإلقليمي املكلف بالشغل يتضمن جميع 

ورات وتقدير ىل جانب محرض نتائج املفاوضات واملشااإلثباتات الرضورية واملتعلقة بترسيح األجراء وكذا مربرات الترسيح إ

 .997األسباب االقتصادية املربرة للترسيح، وبيان وضعية املقاولة إىل جانب تقرير يضعه خبري يف املحاسبة أو مراقب الحسابات

للجنة اوبعد قيام املندوب اإلقليمي املكلف بالشغل مبختلف أبحاثه الرضورية فإنه يكون ملفا يحليه عىل أعضاء 

اإلقليمية التي يرتأسها العامل داخل أجل شهر من توصله بالطلب ويتوقف ترسيح األجراء عىل إذن مينحه هذا األخري داخل 

 .998أجل شهرين من تاريخ تقديم الطلب من طرف املشغل إىل املندوب اإلقليمي املكلف بالشغل

                                                           

محمد الدكي: إنهاء عقد الشغل غير المحدد المدة في القانون المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث  -995

 .333، ص 3009-3002في الضمانات التشريعية في قانون األعمال كلية الحقوق جامعة محمد األول وجدة، السنة الجامعية 

تسريح األجراء ألسباب اقتصادية بين مدونة الشغل ومدونة التجارة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في عبد الهادي طالبي:  -996

، ص 3002-3009القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في القانون التجاري المقارن، كلية الحقوق جامعة محمد األول وجدة، الموسم الجامعي 

32. 

 ( الفقرة الثانية.من )م ش 99المادة  -997

 من )م ش(. 92الفقرة ما قبل األخيرة من المادة  -998
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ملرتتبة عن مرور األجل دون جواب ومدى اعتبار ذلك أما عىل مستوى الرد فإن النقاش الذي كان دائرا حول اآلثار ا

 إذنا ضمنيا قد حسم، ذلك أن قرار العامل يشرتط فيه أن يكون معلال.

وقرار العامل ال يثري أي إشكال يف حالة قبول الطلب وصدور قرار باإلذن، حيث يتوجب عىل املشغل يف هذه الحالة 

ألقدمية املعنية بالنسبة لكل فئة مهنية، لكن مع رضورة مراعاة واحرتام عنارص ا مبارشة عملية الترسيح يف املؤسسة أو املقاولة

والقيمة املهنية لألجراء واألعباء العائلية، أما يف حالة صدور قرار بعدم منع اإلذن ورفض الرتخيص بالترسيح فيتعني عىل 

رفع دعواه يح فصال تعسفيا وحق لكل أجري أن ياملشغل العمل عىل احرتامه، وأال يقدم عىل ترسيح أجرائه وإال اعترب الترس

 .999أمام املحكمة الستيفاء حقوقه املقررة له قانونا

يكاد يجمع عىل أن مسطرة اإلذن اإلداري يغلب عليها الطابع األمني وليس ظروف املقاولة، ذلك أن  1000إن الفقه

بب تخوفها اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية بس املالحظ هو عدم استجابة السلطة اإلدارية لطلبات ترسيح األجراء ألسباب

من اندالع حوادث شغب قد يتسبب فيها األجراء الذين متت املوافقة عىل ترسيحهم، وهو رفض غري مبني عىل أسس 

موضوعية، ذلك أن املقاولة قد تكون يف أمس الحاجة إىل هذا الترسيح بغية إنقاذها حتى تلعب دورها يف املساهمة يف 

االقتصادية واالجتامعية، ورفض الطلب يعني القضاء عليها، واندالع الشغب املاس باألمن العمومي الذي يتخوف منه  الحياة

عامل العامالت واألقاليم سيكون أكرث حدة من الحالة التي يرخصون فيها بالترسيح قبل الوصول إىل هذه املرحلة ألن 

 املسطرة اإلدارية تأيت بنتائج عكسية.العدد سيكون مضاعفا، مام يدفعنا إىل القول بأن 

 الفقرة الثانية: إنهاء عقد الشغل يف حالة ارتكاب خطأ جسيم

ميكن إنهاء عقد الشغل من طرف املشغل يف الحالة التي يتبني له فيها أن األجري قد ارتكب خطأ جسيام قد يؤثر سلبا 

 بية التي يخولها له عقد الشغل عىل أجرائه.عىل السري العادي للمقاولة وذلك باالستناد إىل السلطة التأدي

وقد كان املشغل يف إطار الترشيع القديم ميكن له إنهاء عقد الشغل يف حالة ارتكاب األجري لخطأ جسيم بحرية تامة، 

 لكنه مع صدور مدونة الشغل أصبح يخضع لرقابة القضاء تفاديا الحتامل التعسف يف مامرسة السلطة التأديبية للمشغل، هذه

الرقابة التي الشك أن دورها يف هذه الحالة هي ضامن املساواة بني طريف العالقة الشغلية وإعادة التوازن إىل هذه العالقة 

 .1001يحدد كل فصل تأديبي يعتقد األجري أنه تعسفي وجائر يف حقه

ع شارة إىل أن املرش والخطأ الجسيم هو ذلك الخطأ الذي يؤدي إىل فصل األجري دون احرتام أجل اإلخطار، وتجدر اإل 

قبل صدور مدونة الشغل كان يستعمل عدة مرتادفات للداللة عىل الخطأ الجسيم، لكنه بصدور مدونة الشغل وحدت 

املصطلحات لكنها مل تعرف الخطأ الجسيم، وميكن القول أنه ذلك الخطأ أو الفصل الذي يكون من املستحيل بعده قبول 

 عن الخطأ البسيط الذي ال يستوجب عقوبة الطرد. األجري داخل املؤسسة، ويجب متييزه

                                                           

 .323محمد الدكي: م س، ص  -999

 .23، مطبعة النجاح الجديدة البيضاء، ص 5993عز سعيد: العمل القضائي في مجال نزاعات الشغل الفردية، دراسة مقارنة، الطبعة األولى  -1000

قاولة الخاضعة للتسوية القضائية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص وحدة التكوين والبحث عبد الحق بوكبيش: استمرارية نشاط الم -

 . ص**3002-3003في قانون األعمال، كلية الحقوق جامعة محمد األول وجدة، السنة الجامعية 
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من مدونة الشغل نجدها عددت لنا مجموعة من األخطاء واعتربتها موجبة للطرد وكل تلك األفعال  78باستقراء املادة 

الشغل  ةما هي إىل حصانة وحامية ملصالح املشغل فمثال إفشاء الرس املهني الذي نتج عنه رضر للمقاولة، عندما اعتربته مدون

خطأ جسيام عملت عىل حامية املشغل ومقاولته من أي خسارة قد تحصل له يف حالة إفشاء رس مهني متعلق باملقاولة، بل 

كر هذا وباإلضافة إىل كل من فعل الرسقة، خيانة األمانة والس أكرث من ذلك أن هذا الفصل قد يؤدي إىل املتابعة الجنائية.

عتداء بالرضب، والسب الفادح ورفض إنجاز شغل من اختصاص األجري عمدا وبدون مربر، العلني وتعاطي مادة مخدرة واال 

 كلها أفعال تصب يف مصلحة املشغل ووضعت لحاميته.

وإن عددت لنا األخطاء الجسيمة، فإنها مل توردها عىل سبيل الحرص وإمنا فقط  78وما تجدر اإلشارة إليه أن املادة 

م بينا، حيث إن املشغلني يف كثري من املرات يلجؤون إىل مسطرة الفصل الرتكاب خطأ جسيعىل سبيل املثال كام سبق وأن 

، وميكن أن نستشهد عىل ذلك بقرار صادر عن املجلس 78وذلك باالستناد إىل أخطاء غري تلك املنصوص عليها يف املادة 

اعن أقر أمام املحكمة بأنه قلد توقيع فإن الط 07/2/8112األعىل جاء فيه "...لكن حيث إنه بالرجوع إىل محرض جلسة 

املسؤول عن املستودع، مام يؤكد ما نسب إليه من خطأ جسيم من طرف املشغلة استوجب طرده من العمل مام ال يستحق 

 .1002معه أي تعويض وهو ما انتهى إليه القرار والتدرج يف العقوبة ال مجال لتطبيقه يف النازلة ما دام الخطأ جسيام..."

ري تجدر اإلشارة إىل أن تقدير درجة جسامة الخطأ املنسوب للعامل مسألة موضوعية يستقل القايض بتقديرها ويف األخ

وال يتقيد بالوصف الذي أعطاه املشغل للخطأ، وإذا كان الفصل كأثر مبارش للخطأ الجسيم الثابت يف حق األجري، فإنه 

كانت مصلحته تقتيض ذلك يف الحالة التي يكون فيها منصب ميكن للمشغل التنازل عنه، إذا عدل عن قراره، خاصة إذا 

 .1003األجري املعرض للطرد مهام بحيث يكون من الصعب االستغناء عنه وإيجاد من يعوضه

 خامتة 

ويتضح لنا من خالل ما تقدم بأن سلطة املشغل ليست بسلطة مطلقة فالحق مهام كان مصدره يتقيد وفقا لقواعد 

عسف يف استعامله، ويف مجال قانون الشغل يتقيد مببدأ أشمل وأوسع وهو مبدأ استقرار العالقة القانون املدين بعدم الت

التعاقدية بني كل من األجري و املشغل، مام يجعلنا نطرح التساؤل التايل هل تحقق هاجس املرشع من خالل نصوص مدونة 

 .االقتصاد الوطني والحفاظ عىل استمرار العمل الشغل بالحفاظ عىل املعادلة وهي حامية األجري وحقوق املشغل وحامية

وجوابا عن هذا السؤال نجد بأن الهاجس ال يزال يف بداية املشوار الصطدام تطبيق بعض النصوص القانونية بالواقع 

ة وانفتاح ملاالجتامعي ولجوء العديد من املقاوالت املغربية إىل فصل األجراء نتيجة للظروف االقتصادية والهيكلة املرتبطة بالعو 

السوق الوطني عىل املنتوجات األجنبية يف ظل تنافسية غري متوازنة تقتيض تدخل املرشع لإلرساع بإيجاد نظام خاص 

 بالبطالة نتيجة فقدان العمل حفاظا عىل نوع من االستقرار املادي لألجراء الذين تم ترسيحهم لألسباب املذكورة سابقا.

  

                                                           

 333، ص 3009سنة  99لس األعلى، عدد ، مجلة قضاء المج333/3002، الملف االجتماعي عدد 32/3/3002المؤرخ في  305قرار عدد  -1002
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 نخالد الطويل: أثر الخطأ الجسيم على إنهاء عقد الشغل، مقاربة قانونية وقضائية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانو -1003
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 شريعات المقارنةالوساطة الجنائية على ضوء الت

 الوساطة الجنائية على ضوء التشريعات المقارنة
    

 باحث بسلك الدكتوراه جامعة ابن زهر اكادير

 مستشار مبركز سوس ماسة للدراسات القانونية واالجتامعية
 

 :ملخص

 يف والقانوين ايئالقض املجال يف واملامرسني الباحثني طرف من كبرية بأهمية تحىض اآلن الجنائية الوساطة أصبحت

 والنفسية ةاملعنوي املنافع تراعي ولكونها التقليدية الطرق من غريها عن الوساطة تفوق إىل راجع وذلك العامل، دول اغلب

 يف ناتناول كام لغربية،ا األنظمة يف الجنائية الوساطة األوىل فقرته يف تناولنا فإننا املوضوع ألهمية ونظرا املتنازعة، لألطراف

 .العربية األنظمة يف الجنائية الوساطة الثانية الفقرة

 ببالدنا، الترشيعية اسةالسي عن املسؤولني إىل نوجهها واقرتاحات، توصيات آنفا، استعرضناها التي النتائج مختلف ألهمتنا

 عىل وذلك ملعارصة،ا الجنائية ةالسياس يف حديثة قانونية كآلية تؤديه أن يجب الذي الدور البديل هذه إعطاء يف تساهم لعلها

 :التايل الشكل

 وفس أنها الشك مهمة مزايا من النظام لهذا ملا املغريب الجنايئ الترشيع يف الجنائية الوساطة نظام عىل التنصيص رضورة 

 . املغربية الجنائية العدالة أزمة من التخفيف تساهم

  .نجاحهإل  الكفيلة القانونية اآلليات وتوفري البرشيةو  املادية الوسائل كل وتهيئة البديل هذا يف الثقة وضع 

 .الجنائية الوساطة ومنها العمومية الدعوى بدائل سلوك مبزايا املواطنني توعية رضورة نقرتح 

 

Médiation pénale à la lumière d'une législation comparative. 

   La médiation pénale a désormais acquis une grande importance de la part des chercheurs et 

praticiens dans le domaine judiciaire et juridique dans la plupart des pays du monde, en raison de la 

supériorité sur les autres méthodes traditionnelles et parce qu'elle prend en compte les avantages moraux 

et psychologiques des parties en conflit, et compte tenu de l'importance du sujet, dans le premier 

paragraphe on va traiter la médiation pénale dans les systèmes Occidentale, et on va traiter dans le 

deuxième paragraphe la médiation pénale dans les régimes arabes. 

 Nous avons été inspirés par les différents résultats que nous avons examinés précédemment, 

recommandations et suggestions, que nous adressons aux responsables de la politique législative de 

notre pays, contribuant peut-être à donner à cette alternative le rôle qu'elle devrait jouer en tant que 

mécanisme juridique moderne dans la politique pénale contemporaine.  

Ces recommandations sont comme suit   

 -La nécessité d’institutionnaliser la médiation pénale: l’incorporation d’une telle mesure dans 

l’arsenal juridique permettrait d’aménager la justice et atténuer la crise judiciaire dont souffre le pays.  

-La crédibilisation de cette alternative par la mobilisation des fonds et ressources Humaines 

nécessaires.  

-  La sensibilisation des justiciables à la médiation pénale comme alternative à l’action publique. 
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 مقدمة

 اغلب يف انوينوالق القضايئ املجال يف واملامرسني الباحثني طرف من كبرية بأهمية تحىض اآلن الوساطة أصبحت

 لجامعية،ا الرسائل من مجموعة طرف من تناولها إىل إضافة وندوات، دراسية حلقات لها تخصص أصبحت كام العامل، دول

 املتنازعة، ألطرافل والنفسية املعنوية املنافع تراعي ولكونها التقليدية الطرق من غريها عن الوساطة تفوق إىل راجع وذلك

 .املستقبلية العالقات استمرار ضامن إىل يؤدي الذي األمر املبارشة، املادية للمنافع مراعاتها مبقدار

 املعارصة، الجنائية اسةيالس أفرزتها التي القانونية اإلجراءات الناحية من املستحدثة الوسائل احد الجنائية الوساطة وتعد

 فحسب، هذا عىل رصيقت ال الوساطة فدور ، املحاكم تنظرها التي القضايا عدد يف واملستمرة الهائلة الزيادة عالج يف لتساهم

 حول اتفاق ىلإ التوصل طريق عن عليه، واملجني الجاين بني الصلح روح تنمية إىل تهدف التي الوسائل إحدى إنها بل

 التقايض مشاق ذلك يف يتكبد أن دون جرميته، جراء من عليه باملجني لحقت التي األرضار بإصالح جاينال قيام كيفية

 يصل ال قد بصورة النزاع أطراف نفوس رضا يحققه مام أخرى ناحية ومن ناحية، من والجهد املال وتوفري  اإلجراءات وطول

 .1004القضايئ الحكم إليها

 من فإنه عربية،ال الجنائية الترشيعات يف تطبيقه ميكن حتى مألوف غري نائيةالج الوساطة إجراء أن من الرغم عىل

 عىل القانوين امهانظ يف تعتمد الترشيعات تلك كانت سواء األخرى، املقارنة الترشيعات يف مهام دورا تؤدي التي اإلجراءات

 بعض لحل وبكأسل الجنائية الوساطة إجراء األنظمة تلك عرفت فقد االنجلوسكسوين، النظام عىل أم الالتيني النظام

 كل يف اإلجراء ذاه معامل نطرح يجعلنا الذي األمر تطبيقه، آلية يف البسيط اختالفهام من الرغم عىل الجنائية املنازعات

 .نظام

 لفقرةا يف نتناول ان عىل الغربية، األنظمة يف الجنائية الوساطة األوىل فقرته يف سنتناول فإننا املوضوع ألهمية ونظرا

 .العربية األنظمة يف الجنائية الوساطة   الثانية

 الغربية االنظمة يف الجنائية الوساطة: األوىل الفقرة

 الصادر الحكم االيه يصل ال قد أهداف من تحققه ملا القانونية، النظم كافة يف ملحوظا نجاحا الجنائية الوساطة القت

 والنظام كسويناالنجلوس النظام من كل منها نذكر الوساطة، املقارنة يعاتالترش من العديد عرفت وقد األحيان، من كثري يف

 .الالتيني

 االنجلوسكسوين النظام يف الجنائية الوساطة/ 0

 حاياالض حقوق عىل باملحافظة املطالبات تصاعد مع وذلك كندا يف 0834 عام الظهور يف الجنائية الوساطة فكرة بدأت

" املساجني" جمعيتا قامت 0837 عام ويف اإلجراء، هذا إقرار نحو الدفع لغرض نشأتأ  جمعيات طريق عن ،0831 عام يف

 ثم برنامج 43 إىل 0834 عام يف الربامج هذه ووصلت برنامج 78 يضم الجنائية للوساطة كامل دليل بتقويم معا" اللجان"و

" ألمريكيةا املتحدة الواليات يف عليهم يواملجن الجناة بني الوساطة" جمعية قامت كندا غرار وعىل ،0838 عام يف 92 إىل

                                                           

الدعوى الجزائية ودورها في تحقيق العدالة في فلسطين ، بحث الحصول على درجة الماجستير محمد صالح عبد الرؤوف الدمياطي، بدائل 1004

 .22، ص3052_3053في القانون العام ، كلية الشريعة والقانون، الجامعة االسالمية بغزة، السنة الجامعية 
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 أربعني يف مكتب 711 ولها عضوا 721 تضم حيث 8111 سنة عاملية جمعية أصبحت والتي الجنائية، الوساطة فكرة بقيادة

 .1005الجنائية للوساطة برنامجا 0811 يقارب ما وكونت دول، وسبع أمريكية والية

 يف أنه ذلك ، 0831 مند النزعات لتسوية البديلة الحلول من كجزء ية،األمريك املتحدة الواليات يف الوساطة وظهرت

 التقايض، إجراءات يف والتأخر النزعات، تكاليف بارتفاع األمريكية املتحدة الواليات يف املدراء شعر املاضية، سنة العرشين

 أدى مام لرشكات،ا متثل التي ونية،القان املؤسسات توسعت الوقت نفس ويف الدولة، بهذه املعامالت ورسعة يتعارض ما وهو

 شتنرب 0 بتاريخ اطةللوس قانون أول لوضع األمريكية التحكيم بنقابة دفع ذلك وكل القضايا، عدد زيادة مع األجور، ارتفاع إىل

81111006. 

 مجاالت اعواتس الدولية، والقضائية القانونية النظم عرب البديلة الوسائل نرش أن أوىل، جهة من القول، ميكن

 لحل فعالةال الوسائل مراكز غرار عىل املختصة، املؤسسات وإشعاع الوساطة، نجاح نسبة وتزايد الوسطاء، اختصاصات

 ومن القضاء، عىل والتخفيف وإشعاعها، الطرق هذه تطور عىل ساعدت عوامل كلها ،(CEDR) بلندن مقره الكائن املنازعات

 به لعاملنيا والوسطاء أطره قيام املتحدة اململكة داخل الوساطة ونرش شعاعإ  يف املذكور املركز نجاح مظاهر أن ثانية، جهة

 رسمية هودج واكبتها الحكومية، وغري الحكومية والقطاعات واملنظامت، املدين املجتمع مستوى عىل تحسيسية بحملة

 األطراف التقايض، درجات تلفمخ مستوى عىل القضاة، وحث املدنية، املسطرة قانون عىل تعديل بإجراء الربيطانية للحكومة

 الوساطة، لوكس فرصة األطراف ملنح الدعوى يف البت إيقاف صالحية املحكمة ومنح التقايض، عوض الوساطة سلوك عىل

 خارج طةالوسا ونرش إشعاعه يف املركز نجاح مظاهر من أن ثالثة جهة ومن الدعوى، مصاريف لها الرافض الجانب وتحميل

 و لحلقات تنظيمهو  تخصصه، مجال يف القضائية واألنظمة للحكومات وعملية قانونية الستشارات ميهتقد املتحدة، اململكة

 وإبرامه رنني،ومتم مامرسني ووسطاء أعامل ورجال ومحامني قضاة من مهنيني لفائدة بريطانيا وخارج داخل تكوينية ورشات

 قديمبت التكوين يف املركز عمل مجال يرتبط ما ةوعاد العامل، عرب دولية ومراكز هيئات مع وتعاون رشاكة لعالقات

 للتجربة سبةبالن الحال هو كام القضايئ، نظامها ضمن الوساطة إدماج يف ترغب التي والجهات للدول الالزمة االستشارات

 .1007ومقدونيا والهرسك والبوسنة بكرواتيا حصل وكام املغربية، للملكة الحالية

 للتحكيم، النسبةب الحال هو كام بربيطانيا، الوساطة ينظم بذاته وقائم مستقل انوينق نص أي يوجد ال انه املالحظ ومن

 حسب الوساطة، طريق عن حلها ميكن التي القضايا أما املدنية، املسطرة قانون يف إليها تشري متفرقة نصوص توجد بل

 واإلنفاق وزيارتهم ناءاألب بحضانة منها يتعلق ما خاصة األرسة، ونزعات والتجارية املدنية القضايا فهي الربيطانية، التجربة

 .القضاء فيه يفصل الذي الطالق باستثناء عليهم،

 توجد ال وساطةال أن كام املدون، غري والقانون القضائية السوابق عىل يعتمد عامة االنجلوسكسوين فالنظام وهكذا،

 اجل من اوضالتف يتم حيث الجنايئ، املجال يف حتى الوساطة تجري النظام هذا ويف ترشيعية، أو قانونية أرضية لها

                                                           

لجنائية نموذجا، مجلة القبس المغربية، العدد الثالث، يوليوز ابراهيم العسري، العدالة التصالحية: مبررات بروزها وآفاقها بالمغرب، الوساطة ا 1005

 .392،ص3053

 .592امحمد برادة غزيول، تقنيات الوساطة لتسوية النزعات دون اللجوء إلى القضاء،ص1006

 .3009اوديجا، الوساطة كوسيلة من وسائل البديلة لفض النزعات، مطبعة دار القلم، الرباط، الطبعة األولى، سنة  بنسالم1007
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 جمعية تشكيل ىلع كاليفورنيا، والية فرانسيسكو، سان يف والقضاة املحامني من مجموعة باتفاق بدأت تجربة وهي العقوبة،

 قانون األمرييك الكونغرس عن صدر حيث 0881 سنة غاية إىل بالوساطة العمل واستمر الوساطة، مؤسسة عنها انبثقت

 أن كنهمي الوسيط أن و األطراف، عليه يتفق مل إذا وسيطا تعني أن للمحكمة أن عىل تنص فقط مواد ثالث ضمنيت

 .النزاع يتولىفض

 النظام عكس ىلع قضائيا، نظاما بكونها تتميز االنجلوسكسوين النظام يف الجنائية الوساطة أن إىل اإلشارة تبقى

 .1008'ئيةقضا بدائل' عليها يطلقون ولذلك الالتيني،

 الالتيني النظام يف الجنائية الوساطة/ 8

 النظام إىل قلانت حتى الوقت، من كثريا االنجلوسكسوين النظام يف الجنائية الوساطة أسلوب طهور عىل ميض مل

 وتخفيف نازعاتامل وتسوية االجتامعية العالقات عىل الحفاظ يف كبري دور من الوسيلة هذه تلعبه ملا ونظرا إذ الالتيني،

 غرار عىل وذلك يةالجنائ أنظمتها يف اآللية هذه إقرار إىل األوربية الترشيعات أغلبية سارعت القضائية، األجهزة عىل العبء

 .االنجلوسكسونية األنظمة

 الوساطة ظهور يف كبري دور فرنسا يف العامة للنيابة كان حيث الفرنيس، الجنايئ النظام الترشيعات هذه ويتصدر  

 إىل تسعى جمعية اءإنش إىل العامة النيابة جهاز دعا حينام عرش، التاسع القرن من الثامن العقد منتصف يف لكوكذ  الجنائية

 الجمعيات من ةمجموع تلتها والتي ،"القضائية والرقابة الضحايا مساعدة" جمعية وهي الجنائية الوساطة بعملية اإلمساك

 بعد ددلتتح الجمعيات، من وغريها" الجرمية ضحايا مساعدة" عيةوجم ،"باملعلومات الضحايا مساعدة" كجمعية األخرى

 القانون مبقتىض تعديله تم والذي 0887 يناير 14 الصادر 18-87 رقم الفرنيس القانون يف الوسيلة لهذه النهائية املعامل ذلك

 .8114سنة الصادر 814-8114 رقم والقانون 0888 يونيو 87 يف الصادر 88-202

 دون الواقع يف ارسمت أنها إىل بالنظر مرشوعا نظاما وجعلها الجنائية الوساطة إجراء بتقنني الترشيعية السلطة وإلقناع

 طريقا إياه عتربام النظام هذا تبني مربرات الوطنية الجمعية أمام الفرنيس العدل وزير قدم ورصيحة، واضحة قانونية نصوص

 نظام انه مربزا العمومية، الدعوى تحريك وبني امللف بحفظ األمر بني يقع للجرمية، للتصدي العامة النيابة إليه تلتجئ ثالثا

 رسيع فعل رد تضمني انه كام العملية، الناحية من الوقوع كثرية لكنها الخطورة ومتوسطة قليلة للجرائم مالمئة معالجة يتيح

 .1009عليهم للمجني ومفيد وفعال

 وكيل وأ  نائب بها يضطلع الجنائية الوساطة فإن الفرنيس، جنائيةال اإلجراءات قانون من 40 املادة ملقتضيات وطبقا

 :التالية الرشوط مراعاة ومع األطراف جميع برىض العمومية الدعوى تحريك قبل ويتخذها الجمهورية

 .عليه باملجني الحاصل الرضر إصالح إىل الجنائية الوساطة تفيض أن*

 .ةالجرمي عن الناتج الحاصل لالضطراب حدا تضع أن*

                                                           

 .352هناء جبوري، الوساطة الجنائية كطريقة من طرق انقضاء الدعوى الجزائية، ص  1008

، 3059-53، مجلة البحوث والدراسات االنسانية العدد 52-03بدر الدين يونس، الوساطة في المادة الجزائية، قراءة تحليلية في االمر رقم 1009

 .99ص 
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 .املجتمع يف الجاين إدماج و إصالح إعادة يف تساهم أن*

 غري لكن لقضاءا إطار خارج يتم إجراء الفرنيس القانون يف الجنائية الوساطة نظام أن يتبني أعاله املادة من وانطالقا

 هي العامة نيابةال أن من بالرغم ولكن العامة، النيابة جهاز طريق عن وتراقبه تتواله التي فهي الدولة، سلطات عن منفصل

 عليه الحال هو ما مثل اقضائي نظاما الجنائية الوساطة نظام يعترب مل الفرنيس املرشع أن إال املهمة، بهذه القيام تتوىل التي

  يسم ومل « Médiation pénal » الجنائية الوساطة بتسمية محتفظا اإلجراء هذا بقي وإمنا االنجلوسكسوين، النظام يف

 . 1010Réparatrice justice ئياقضا إصالحا

 دورا الوساطة، منهاو  املنازعات، لحل البديلة الوسائل فيها تلعب التي األنظمة من البلجييك القضايئ النظام ويعترب 

 الصادر القانون وهو مادة، 82 من يتكون مستقال قانونيا نصا للوساطة البلجييك املرشع خصص وقد النزعات، فض يف كبريا

 من مجموعة تنظم جديدة مواد وإضافة حذف مع ومقتضياتها املواد من مجموعة مبقتضاه عدل الذي ،80/8/8112 يف

 الشغل حوادث اياقض من مجموعة يف قامئة كانت الوساطة بأن علام والتفصيل، الدقة من بنوع بالوساطة املتعلقة الجوانب

 .األرسي الطابع ذات والنزعات

 الوساطة عىل ةرصاح نص القانون هذا أن يتضح للوساطة املنظم الجديد بلجييكال القانون مقتضيات إىل وبالرجوع

 لذلك، عامة قاعدة ووضع الوساطة، لهذه محال تكون أن ميكن التي القضايا نوعية وحدد القضائية، والوساطة االتفاقية

 مفادها االتفاقية، والوساطة تحكيمال بشأن املغرب برملان عىل املعروض 19.12 رقم القانون مرشوع يف عليها املنصوص كتلك

 .1011الصلح فيه يجوز ما كل يف تجوز الوساطة أن

 حيث ،0884 سنة نيتقن قبل بلجيكا يف الجنائية للوساطة العملية املامرسات من ملجموعة الباحثني بعض أشار ولقد

 :الوساطة من أمناط ثالثة ىلع تقوم والتي الجنائية الوساطة مجال يف رائدة تجربة البلجيكية املقاطعات بعض عرفت

 غري الجرائمب املتعلقة امللفات الرشطة عميد انتقاء خالل من مهم بدور الرشطة فيه تقوم الذي: التعويض وساطة-

 عىل بناء كوذل للرضر، كيل أو جزيئ لتعويض إما الهادفة الوساطة إلجراء يسعى الذي وسيط إىل تحويلها تم الخطرية

 .العامة لنيابةا طرف من موضوعة ضوابط

 موضوع جرميةال فيه ارتكبت الذي للحي تابعني وسطاء إىل امللك وكيل من بتفويض تتم والتي: الحي وساطة -

 .البلجيكية الهاي مبدينة  م 0897 سنة كان لها مرشوع أول كان وقد الوساطة،

 القضايا يف كونت وهي والضحية، علالفا بني الوساطة يقرتح حيث امللك، وكيل بها يقوم التي وهي: اإلصالح وساطة -

 .1012املحكمة أمام واملثول االستدعاء بني املمتدة الفرتة يف تتم التي وهي الجنحي، القضاء عىل املعروضة

                                                           

وزها وآفاقها بالمغرب، الوساطة الجنائية نموذجا، المجلة المغربة للدراسات واالستشارات ابراهيم العسري، العدالة التصالحية: مبررات بر 1010

 .529القانونية، مرجع سابق ص 

 .593اوديجا، الوساطة كوسيلة من الوسائل البديلة لفض المنازعات، مرجع سابق، ص بنسالم1011

 , 92، ص3002ركة الشرقية، الرباط،، س لطيفة المهداتي، الشرعية في تنفيد العقوبات السالبة للحرية، الش 1012
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 الجنائية التحقيقات قانون من 7 مكرر 802 املادة خالل من الجنائية الوساطة بتقنني البلجييك املرشع قام وقد 

 وكذا 0888 ماي 3 يف الصادر قانون مبوجب تعديلني عرف الذي ،0884 فرباير 01 يف لصادرا القانون مبقتىض البلجييك

 .8112 غشت 2 سنة الصادر قانون

 أو التحقيق قايض ىلإ القضية انتقلت إذا باستثناء الجنائية، الوساطة إىل اللجوء سلطة العامة للنيابة خول فاملرشع 

 .العمومية الدعوى حريكت قبل ما مرحلة يف يتحدد بلجيكا يف الجنائية للوساطة نيالزم النطاق أن يتبني وبالتايل املحكمة،

 الجنايات ذلكك يشمل بل فقط، والجنح املخالفات يهم ال فهو بلجيكا، يف الجنائية للوساطة املوضوعي النطاق أما

 .1013سنة عرشين عىل تزيد ال ملد الشاقة باألشغال عليها املعاقب

 العربية الترشيعات يف الجنائية ساطةالو : الثانية الفقرة 

 التي لجنائيةا الوساطة ومنها الودية، بالطرق النزعات تسوية تكريس نحو يتجه العاملي الترشيعي التطور كانت إذا

 النجلوسكسونيةا التجربتني عنها أبانت التي للفوائد اعتبارا مشهودا نجاحا فحققت العامل عرب وجودها تفرض أن استطاعت

 نجاحها عنارص من تلهموتس التجربة، هذه من تستفيد أن بدورها حاولت العربية والقضائية القانونية األنظمة فإن ينية،والالت

 وتحفيزها لجنائية،ا الوساطة مزايا ولكن األخرى، باألنظمة نظريه منها يشكو التي املعيقات نفس من يشكو بها القضاء لكون

 .الجنائية الوساطة نظام تبني إىل العربية الدول بعض دفعت ودي،ال للحل وتكريسها املشجعة، لنتائجها

 . واملغرب الجزائر و تونس دولة من كل يف العربية، الترشيعات يف الجنائية الوساطة لتجربة الفقرة هذه يف سنعرض

 التونيس القانون يف الجنائية الوساطة/0

 الجنائية إلجراءاتا القانون ضمن الجنائية الوساطة نظام أقرت التي العربية الترشيعات منوذج التونيس القانون يعد

 .البلجييك باملرشع تأثرا وذلك الطفل، حامية وقانون

 كالقانون للدولة العام باالقتصاد املتعلقة القوانني ضمن بداية تكريسها تم فقد تدريجية، بصورة الوساطة اعتامد تم وقد

 يف الصادر 003 عدد املستهلك حامية وقانون ،18 فصله تحت 88/3/0880 تاريخب الصادر واألسعار املنافسة وقانون القمري،

3/08/0888. 

 تاسع بند بإضافة 8118 لسنة 87 القانون حسب الجنائية الوساطة طريق عن الصلح إجراء التونيس املرشع أقر وقد   

 الباب تضمن وقد "الجزائية املادة يف وساطةبال الصلح"  بعنوان التونسية الجنائية اإلجراءات مجلة من الرابع الكتاب عىل

 املوجبة األسباب التونيس املرشع وضع وقد التونيس، القانون يف الجنائية الوساطة وآثار وإجراءات بنطاق تتعلق مواد ستة

 تأهيل ةوإعاد الجرمية، عن الناجمة األرضار تعويض ضامن هو الجنائية الوساطة إقرار من الهدف بأن القانون، هذا إلقرار

 .1014باملسؤولية لديهم الشعور وتدعيم املجتمع، يف الجناة واندماج

                                                           

ة يحمزة الرنقي، الوساطة الجنائية كآلية بديلة للدعوى العمومية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في العلوم الجنائية، جامعة القاضي عياض، كل1013

 .3052/3053العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية مراكش، السنة الجامعية 

التنظيم القانوني للوساطة الجنائية وامكانية تطبيقها في العراق دراسة مقارنة، بحث مقدم  الى مجلس القضاء في  صباح احمد نادر، 1014

 .39، ص 3053العراق، س -اقليم كوردستان
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 لجزائيةا املادة يف بالوساطة الصلح يهدف“ أنه عىل التونسية الجزائية اإلجراءات مجلة من مكرر 772 الفصل ونص 

 عىل والحفاظ ؤوليةباملس ديهل الشعور إذكاء مع به للمشتىك املنسوبة األفعال من للمترضر الحاصلة جرباألرضار ضامن إىل

 " .االجتامعية الحياة يف إدماجه

 حصول يف ملتمثلا الهدف ازدواجية عىل يقوم الجنائية املادة يف بالوساطة الصلح أن نستنتج الفصل هذا منطوق فمن 

 التونيس الترشيع يف الجنائية بالوساطة الصلح فإن وبالتايل املجتمع، يف الجاين إدماج عىل والحفاظ للضحية، الرضر جرب

 حاصل ررض  ووجود معني لشخص ونسبتها معينة جرمية وجود رضورة:  يف متمثلة الرشوط من مجموعة توفر يقتيض

 .النزاع بأطراف وأخرى معينة جرمية بوجود مرتبطة رشوط أي معني، لشخص

 مجلة من ثالثا 772 الفصل فإن الجنائية، الوساطة لنظام تخضع التي الجرائم يحدد مل الذي الفرنيس الترشيع بخالف

 وذلك الطرفني عىل الجزائية املادة يف بالوساطة الصلح عرض الجمهورية لوكيل" أن عىل أكد التونسية الجزائية اإلجراءات

 822و 822و 849و 843و 882و 881 الفصول و 809 الفصل من األوىل بالفقرة عليها املنصوص الجنح ويف املخالفات مادة يف

 88عدد القانون ويف الجزائية املجلة من 718و 714و 889 والفصول 883 الفصل من األوىل والفقرة 887و 892و 898و 891و 833و

 ".املحضون إحضار عدم بجرمية املتعلق 0828 ماي84 يف املؤرخ 0828 لسنة

 املخالفات كل يف يةالجزائ املادة يف بالوساطة الصلح أجاز التونيس املرشع أن نستنتج الفصل هذا منطوق خالل من و

 تتجاوز ال بغرامة أو يوما 02 تتجاوز ال ملدة بالسجن القانون عليها ينص جرمية كل هي واملخالفة حرص، أو استثناء دون

 .لطرقاتا كقانون الخاصة القوانني يف أو الجزائية املجلة يف وردت سواء املخالفة نوع كان مهام وذلك دينارا ستني

 :وهي الحرص سبيل عىل املرشع حددها فقد بالوساطة الصلح لنظام تخضع نأ  ميكن التي الجنح أما

 قصد غري عن للغري بدنية أرضار يف التسبب أو إحداث( 881الفصل) املعركة يف املشاركة( 809 الفصل) الشديد العنف

 ملحل الدخول( 822 الفصل) بقوة حوز افتكاك( 849 الفصل) الباطل اإلدعاء( 843 الفصل) والقذف النميمة( 882الفصل)

 استخالص تتبع( 892الفصل)  حد تكسري( 898الفصل) الدفع عىل القدرة عدم( 822 الفصل) صاحبه إرادة من بالرغم الغري

)  الغري مبلك عمدا اإلرضار( 889 الفصل) اتفاق تنفيذ عن االمتناع( 883 الفصل) املجردة الخيانة( 887الفصل) مرتني دين

 الصادر 88عدد القانون)محضون إحضار وعدم( 718 الفصل) الغري بعقار أو مبنقول قصد غري عن حريق إحداث( 714 الفصل

 .08281015 ماي84 بتاريخ

 ومتس تعددةم جرائم يف بالوساطة الصلح نظام عىل نص التونيس املرشع أن نستنتج التصنيف هذا خالل ومن

 فيها الرضر ربج يصعب الجناية لكون ذلك و الجنايات ةدرج إىل ترقى ال جرائم ولكنها الحرص، سبيل عىل مختلفة مجاالت

 .الجاين عاقبةوم الجرمية أحدثته الذي للخلل حد لوضع الزجرية بأجهزتها الدولة تدخل تقتيض بل بالوساطة، بالصلح

                                                           

أكتوبر  9التشريع الفرنسي و التونسي نموذجا، مجلة القانون واألعمال ، -الوساطة الجنائية، العابد العمراني الملودي1015

3053،http://www.droitetentreprise.com  بعد الزوال. 53:30على الساعة  3052مارس  02تم الدخول إلى هذا الموقع يوم األربعاء 
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 عن تحصل يكالت بدنية، إما أرضار عىل تنطوي جنح هي بالوساطة الصلح املرشع فيها أجاز التي الجرائم هذه أن كام

 أرضار أو الغري مبلك اإلرضار أو بالقوة حوز افتكاك عن تنتج كالتي مادية أرضار أو املعركة، يف املشاركة و الشديد العنف

 .القذف أو كالنميمة معنوية

 الجزائري الترشيع يف الجنائية الوساطة/8

 87 يف املؤرخ 02/18 األمر مبقتىض العمومية الدعوى عن كبديل الجنائية الوساطة نظام الجزائري املرشع أحدث      

 اقترص القانون فإن املواد هذه ملجمل وبالرجوع ،8مكرر 73 إىل مكرر 73 املواد من مكرر فصل لها خصص حيث 8102 يوليو

 .املوضوع حيث من الوساطة نطاق حدد كام إلجرائها، املؤهلة والجهة الوساطة، أطراف تحديد عىل فقط

 املوضوعية وطالرش  إجرائية، وأخرى موضوعية بعضها الجنائية الوساطة نظام لتطبيق رهاتواف ينبغي رشوط عدة وهناك

 :يف تتمثل

 من رشوعيتهام الوساطة تستمد حيث الرشعية، ملبدأ تطبيقا اإلجراء لهذا القانوين السند وهي: الوساطة مرشوعية 

 يف املؤرخ 02/18 األمر مبقتىض واملتمم دلاملع الجزائية اإلجراءات قانون من 8مكرر 73 إىل مكرر 73 املواد نصوص

 .8102 يوليو 02

 فرتاضا تتطلب عمومية، دعوى وجود الوساطة لتطبيق يشرتط: العامة النيابة أمام مطروحة عمومية دعوى وجود 

 بسبب يهعل واقع رضر هناك يكون وأن عليه، مجني ووجود معني شخص إىل ونسبتها جرمية لوقوع نظرا تحريكها

 والتي تحريكهال السابقة املرحلة يف الدعوى يف بالترصف قرارها اتخذت قد النيابة تكون أال ويشرتط الجرمية،

 .الدعوى تحريك لحظة إىل بالجرمية النيابة علم لحظة من تبدأ

 فإن ومنه اطة،الوس إجراء اتخاذ يف املالمئة بسلطة الجمهورية وكيل يتمتع: الوساطة إلجراء العامة النيابة مالمئة 

 اإلجراءات القانون من مكرر 73 املادة إليه أشارت ما وهو للوساطة اللجوء مالمئة يف الحرية مطلق له األخري هذا

 دون لوساطةل النزاع طرح يجوز ال انه كام الوساطة، قبول عىل النيابة إجبار لألطراف يجوز فال الجزائري، الجزائية

 . الجمهورية وكيل موافقة

 غري أو امبارش  رضرا كان سواء الجرمية، من برضر أصيب شخص كل وهو الضحية، طلب عىل اءابن الوساطة تجوز كام

 منه املشتىك من لببط الوساطة تتم كام العمومية الدعوى تحريك بعد ولو حتى املايل التعويض عىل يقترص وطلبه مبارش،

 .1016والضحية الجمهورية وكيل موافقة بعد وذلك بالشكوى، الضحية إليه توجه شخص كل وهو

 فال منه تىكواملش الضحية األطراف قبول الوساطة عملية يف للسري يشرتط: الوساطة ملبدأ األطراف قبول 

 عىل 0مكرر 73 املادة رصاحة ذلك عىل نصت وقد أطرافها، رضا توافر بدون الوساطة عملية تنجح أن ميكن

 ...(.منه املشتىك و الضحية قبول الوساطة إلجراء يشرتط(: أن

                                                           

يعقوب فايزي ومحمد موادنة، نظام الوساطة القضائية، في التشريع  الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في قانون األعمال،  1016

 . 33، ص 3052/3059لسياسية، جامعة قالمة الجزائر، السنة الجامعية كلية الحقوق والعلوم ا
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 كان لذلك ائيةالجز  اإلجراءات يف الضحية مشاركة تفعيل هو الوساطة إجراء من الهدف يعترب الضحية، لرضا النسبةب

 متابعة عدم حتاملوا التقليدية الجزائية العدالة إجراءات بطء أن الواقع ويف لقيامها، ورضوري أسايس رشط بالوساطة قبوله

 .الوساطة لقبول الضحية يدفع ما هو الغالب يف الجاين

 يجوز وال وميةالعم الدعوى إجراءات يف السري ميكن رفضه حالة ويف منه، املشتىك قبول الوساطة إلجراء يشرتط كام

 .القضاء إىل اللجوء يف الحق فله الوساطة، قبول عىل إجباره

 والرضا يةاإلجرائ األهلية توافر رضورة يف الجزائية للوساطة اإلجرائية الرشوط فتتمثل :اإلجرائية للرشوط بالنسبة أما

 . والشكلية

 عىل واملوافقة عامة بصفة الجزائية اإلجراءات مبارشة يف النزاع أطراف من طرف كل صالحية وهي :اإلجرائية األهلية 

 بالغا كان ذاإ  األهلية كامل الشخص الشخص،ويكون لسن طبقا الجزايئ القانون يف األهلية وتتحد الوساطة، إجراء

 . الرشعي ممثله طريق عن الجزائية الوساطة إىل يلجأ أن الجانح للطفل ميكن ستثناءاتوا سنة،09 سن

 تكون وأن اآللية، لهذه اللجوء يف األفراد حرية أي اإلرادة، حرية مبدأ عىل الجزائية الوساطة تقوم :الرضـــــــــــــــا 

 قبول كان اإذ الوساطة قيام يتصور فال كراه،واإل  والتدليس كالغلط اإلرادة، بعيوب مشوبة غري صحيحة اإلرادة هذه

 .وتدليس أ غلط أو إكراه نتيجة الضحية أو منه املشتىك

 عىل تنص حيث 8مكرر 73 املادة لنص استنادا وهذا معني، شكل يف الوساطة اتفاق إفراغ بها يقصد :الشكليــــــــة 

 محرض يف االتفاق هذا يدون والضحية، ميةالجر  مرتكب بني شفهي وليس مكتوب باتفاق الوساطة تتم أن رضورة

 يتم مل إذاو  اإلجرامي، الفعل عن املرتتبة األرضار جرب االتفاق يتضمن كام األطراف، وعنوان األطراف هوية يتضمن

 فيه تتم الذي لالشك املرشع يحدد ومل العمومية، الدعوى تحريك يتم االتفاق، يف املحدد الوقت يف الوساطة تنفيذ

 . ذلك كيفية تحدد وزارية تعليامت انتظار أو العامة، النيابة الجتهاد املجال يفتح ام الوساطة

 الوساطة، ضوعمو  الجرمية يتضمن استدعاء شكل يف يكون الذي االقرتاح األوىل املرحلة مراحل بثالث الوساطة ومتر

 جلسة هي الثانية حلةاملر  أما مبحامي، باالستعانة والتنبيه الحضور، وتاريخ اإلجراء لهذا القانونية واملدة املقرتحة، والتدابري

 التفاوض فمرحلة اق،االتف ومرحلة التفاوض مرحلة إىل تقسم مبدئيا لكن تنظيمها، كيفية املرشع يبني مل والتي الوساطة

 أحد أو الجمهورية وكيل مبكتب النزاع حل إىل الوصول أجل من وتوافق تفاهم من النزاع أطراف يبديه ما عىل تتوقف

 كيلو  يحرر االتفاق يتم مل وإذا الوساطة، إجراء طريق عن النزاع حل عىل االتفاق هي الثانية الخطوة أما مساعديه،

 إطار يف العمومية الدعوى لتحريك الالزمة اإلجراءات ويتخذ الوساطة فشل رصاحة ويعلن االتفاق عدم محرض الجمهورية

 .1017املالمئة مبدأ

                                                           

، مجلة افاق للعلوم، جامعة الجلفة،  52/03واالمر رقم  52/53مغني دليلة، نظام الوساطة الجزائية في الجزائر على ضوء القانون رقم  1017

 .55، ص 3052العدد العاشر يناير 
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 صياغة يتضمن الذي االتفاق محرض الجمهورية وكيل يحرر اإلجراء هذا طريق عن النزاع لح عىل االتفاق حالة يف و

 طبقا يشمل محرض يف يدون والذي الوساطة التفاق والتوصل املحدد، الوقت يف تنفيذها من والتأكد األطراف، التزامات

 ةالوساط اتفاق ومضمون وقوعها، ومكان خوتاري لألفعال وجيزا وعرضا األطراف، وعنوان هوية ج إ ق من 7 مكرر73 للامدة

 .) طرف لكل نسخة وتسلم واألطراف الضبط وأمني الجمهورية وكيل من املحرض ويوقع تنفيذها، وأجل

 :ييل ما الخصوص عىل الوساطة اتفاق يتضمن أن يجب أعاله الرشوط جانب إىل

 حق له من إىل بتسليمه طفل تسليم عدم ةجرمي يف مثال الجاين يقوم أن مبعنى عليه، كانت ما إىل الحال إعادة 

 . الغش بطريق عليها استوىل إذا اإلرث أموال رد أو الحضانة،

 مايل بلغم بدفع إما الغري ألموال العمدي التخريب جنحة يف الجاين يخري أن مبعنى عيني أو نقدي مايل تعويض 

 .لضحيةا مبمتلكات لحقت التي األرضار إصالح طريق عن العيني التعويض أو املخربة، األموال مقابل للضحية

 الوساطة تجوز كام بالغرامة، أو بالحبس عليها املعاقب الجنح بعض عىل الجزائر يف الجنائية الوساطة نطاق يقترص و    

 :فئات لعدة تقسيمها وميكن الحرص سبيل عىل الجنح هذه املرشع وحدد املخالفات، مواد يف

 الجزائري، الجزائية اإلجراءات القانون من 8مكرر 73 املادة يف وحددها: رهواعتبا بالشخص متس التي الجرائم 

 التهديد مكرر، 717املادة الخاصة الحياة عىل االعتداء جنحة ، 882 املادة القذف ، 883 املادة السب جرائم وهي

 االمتناع جرمية ،771 املادة األرسة ترك ،717املادة الكاذبة الوشاية ،092،092،093 املواد يف عليها املنصوص واألفعال

 الرضب ،898 املادة العمدي غري والجرح الرضب ، 789 املادة طفل تسليم عدم ،770النفقة مبالغ تقديم عن العمدي

 .الجزائري الجزائية اإلجراءات قانون 824 املادة والرتصد اإلرصار سبق دون والجرح

 املادة قسمتها قبل الرتكة أموال عىل االستيالء جنحة ،734 املادة رصيد بدون شيك إصدار جنحة: األموال جرائم 

 واإلتالف التخريب ،792 املادة العقارية امللكية عىل االعتداء ،727/0 املادة الرشكة أموال عىل االستيالء ،727

 مأكوالت استهالك ،407 املادة الغري أمالك يف الرعي و الزراعية املحاصيل إتالف ،413 املادة الغري ألموال العمدي

 والتدليس لعالس بيع يف الغش: الثالث الكتاب من الرابع الباب) التحايل طريق عن أخرى خدمات من مرشوبات أو

 .)والطبية الغذائية املواد يف

 املادة لنص طبقا الجنايات اإلجراء هذا من وتستثنى واملخالفات الجنح يف تجوز الوساطة فإن األحداث جرائم يف أما

  .1018الطفل بحامية املتعلق ونالقان من 000

 املغريب الجنائية املسطرة قانون مرشوع يف الجنائية الوساطة 3/ 

 والقواعد ةاإلجرائي العدالة بأهمية الوعي منطلق ومن الجنائية، العدالة منظومة إصالح ميثاق بنود تنزيل إطار يف

 ومقتضيات تالءملت نصوصه تحيني بهدف جنائيةال املسطرة قانون مراجعة متت القضائية، النجاعة ضامن يف املسطرية

 واملامرسات يةالقضائ االجتهادات و املعرفية املجهودات مبختلف وتطعيمها العدالة منظومة إصالح وميثاق الجديد الدستور

                                                           

 . 523، ص3052،يناير 50العدد -في القانون اإلجراءات الجزائية، مجلة الباحث للدراسات االكاديمية نورة بن بو عبد الله، الوساطة الجنائية1018
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 ضمت جنائية،ال املسطرة قانون ملرشوع مسودة إعداد عىل االشتغال ألجل موسعة لجنة تكوين أجل من للمحاكم، الفضىل

 كتابة من ولنيمسؤ  و محامني إىل إضافة املحاكم ومختلف بالوزارة والقضاة القضائيني املسؤولني من مجموعة اللجنة هذه

 تم التي قانون ملرشوع األوىل املسودة وضع عن أسفرت اجتامعات عدة عقدت قضائيني ومفوضني جامعني وأساتذة الضبط

 املنتج اعتامدب الصياغة لجنة قامت املالحظات من مجموعة تسجيل عن ذلك أسفر ولقد االلكرتوين، الوزارة مبوقع نرشها

 اتهاطي ضمن تضمنت الجنائية، باملسطرة املتعلق 88.10 رقم القانون وتتميم بتغيري يقيض قانون مسودة وضع وبالتايل منها،

 العدالة أداءب االرتقاء و العادلة املحاكمة ضامنات تعزيز مجال يف حقوقية ثورة تشكل التي الهامة املستجدات من مجموعة

 .اململكة ودستور اإلنسان لحقوق الدولية واملواثيق املبادئ أقرته ما وفق الجنائية،

 سري و قايضالت إجراءات تبسيط  الجنائية املسطرة قانون مرشوع مسودة بها جاءت التي املستجدات أهم بني ومن    

 العدالة لياتآ  نجاعة ضامن إىل باإلضافة عليها، املعروضة للقضايا الكبري عددال إطار يف املحاكم أمام العمومية الدعوى

 وتبسيط اإلجراءات، وسهول ببساطة تتميز الجنائية املنازعات لحل أخرى أساليب وضع خالل من وتحديثها، الجنائية

 .إليها املوجهة االنتقادات وتجاوز عليها املنصوص املساطر

 :املغريب الجنائية املسطرة قانون رشوعم من 40 املادة يف جاء حيث

 .الرباءة بقرينة ميس وال إقامتها، رشوط توفرت إذا العمومية الدعوى عن بديال الصلح يعترب)

 بينهام الحاصل الصلح تضمني امللك وكيل من يطلب أن العمومية الدعوى إقامة قبل به املشتيك أو للمترضر ميكن

 . محرض يف

 الطرفني عىل حالصل يقرتح أن تحريكها، وقبل العمومية الدعوى إلقامة كافية مؤرشات له دتب إذا امللك لوكيل ميكن

 .إلجرائه ميهلهام أو بينهام تحقيقه إىل ويسعى

 .امللك وكيل يختاره أو األطراف يقرتحه أكرث أو وسيط آو الطرفني محامي إىل بذلك يعهد أن ميكنه كام

 إذا باملحاكم األطفال و اءبالنس التكفل بخاليا االجتامعية املساعدة مبهام لفنياملك باملوظفني يستعني أن كذلك ميكنه

 .(.واألطفال األرسة بقضايا األمر تعلق

 عىل االعتامد منها يدةجد رهانات عىل االنفتاح نحو املغريب املرشع توجه السابقة، املقتضيات تحليل خالل من يستفاد

 جنائية،ال بالوساطة الصلح إجراء إمكانية عىل نصت التي املرشوع من 40 املادة ضمنتهت ما خالل من وذلك الجنائية، الوساطة

 من لعديدل استجابة جاء والذي الجنائية الوساطة بنظام األخذ املغريب، الجنايئ الترشيع طرف من مهمة بادرة بحق يعد

 لثورة 22 لذكرىا مبناسبة السادس محمد كاملل الجاللة لصاحب السامي املليك الخطاب مقدمتها يف األساسية املرجعيات

 القضائية الطرق تطوير عىل الجاللة صاحب خالله من أكد والذي القضاء بإصالح واملتعلق ،8118 غشت 81 يف والشعب امللك

 ةمنظوم إصالح حول الوطني امليثاق إليها خلص التي التوصيات ويليه والصلح، الوساطة الطرق هذه بينها من وكان البديلة،

 لبدائل رارهاإق خالل من املنازعات لحل البديلة الوسائل إىل اللجوء تشجيع عن األخرى هي أبانت والتي 8107 لسنة العدالة

  .العمومية للدعوى
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 هي الوجوه هذه برزا ومن الجنائية للعدالة جديد وجه لربوز بظالله ألقى وتعقيدها اإلنسانية العالقات تشابك أن شك ال

 الضطرابا لحالة حد وضع طريق عن للجرمية السلبية اآلثار معالجة يف فعال ودور أهمية من لها ملا ئية،الجنا الوساطة

 الذي األمر هوو  املتخاصمني، بني والتحاور للنقاش مساحة وإيجاد والبغضاء الكراهية مشاعر نبد مع الجرمية أحدثتها التي

 جانب إىل املجتمع يف إدماجه وإعادة وتأهيله الجاين إصالح يف ومساعدتها االجتامعية، العدالة سري تيسري يف يسهم

 وال الختصاص،ا صاحبة القضائية السلطة ورقابة إرشاف تحت كله هذا ويتم الرضر، عنه يجرب مبا عليه املجني تعويض

 االجتامعية العدالة مبادئ تطبيق نحو سعيها يف األصيل اختصاصها منها يسلب

 اإلجراءات مبارشة أو الجرمية تخلفها التي النفسية اآلثار عالج يف فقط ليس ئيةالجنا الوساطة جوهر ويتمثل

 .نائيةالج العدالة بنظام بالرضا الشعور ذلك إضفاء بل الدعوى، طريف  عاتق عىل تقع ما عادة والتي  القضائية،

 الوحيد اإلجراء هو ليس القضايئ فالنظام معينة، حاالت يف العادي الجنايئ لإلجراء بديل توّجه هي الجنائية فالوساطة

 ةووساط حوار إجراء األفضل من معينة حاالت ففي الحاالت، كل يف للقانون املخالفني الجناة ظاهرة يعالج أن يجب الذي

 .ضايئالق النظام خارج تدابري وفق الجاين  وتأهيل الرضر لتصحيح التوصل بهدف عليهم، واملجني الجناة بني

 الترشيعية ياسةالس عن املسؤولني إىل نوجهها واقرتاحات، توصيات آنفا، استعرضناها التي ئجالنتا مختلف ألهمتنا

 املعارصة، لجنائيةا السياسة يف حديثة قانونية كآلية تؤديه أن يجب الذي الدور البديل هذه إعطاء يف تساهم لعلها ببالدنا،

 :التايل الشكل عىل وذلك

 نهاأ  الشك مهمة مزايا من النظام لهذا ملا املغريب الجنايئ الترشيع يف جنائيةال الوساطة نظام عىل التنصيص رضورة 

 . املغربية الجنائية العدالة أزمة من التخفيف تساهم سوف

  .إلنجاحه لةالكفي القانونية اآلليات وتوفري والبرشية املادية الوسائل كل وتهيئة البديل هذا يف الثقة وضع 

 .الجنائية الوساطة ومنها العمومية الدعوى بدائل سلوك مبزايا املواطنني توعية رضورة نقرتح 

  



                                                                                                                                                                                                                                                      

423 

  9292غشت  92العدد 

 ضمانات األجير عند تقليص ساعات العمل في ضوء التشريع االجتماعي المغرب

 دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة. – التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد

 

 اركأستاذ القانون الجنايئ املش

  رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية  

 

 

دللرا ة ى  ريعد الفسااااا د وق اللحا الب لق ة ظ ةر   الم ة ل يرا   لاأ ار  ظ لل السااااا ةير ةعةةل ة ةلمأ ل بدلدا بي  ة ةد ة ش ا ظ ل لة ااااا     ظل   الملخص :
ور الفساااااا د ل ب لةةذ ا لاقا      دةا ااةف حي ا الدللير لاةح ي ير الم ااااااار ة   وبر  بل يسااااااةلرة تاااااالللم ةفعي  الةع لر ةير الدل ا لقلش ةمير اللح ير  ر  

ا بي   لسااااا ة ش ااةف حي ا ةدم  لي ا ل ةع لر الدللق وق  ر    ب لةر الفساااا دا لقلش ة ى  بل ي اااا   3002الفساااا دا لة ى ل سااااذ  ااةف حير اا  ير لع   
ةدم الق  ل ير ال ةة دلرا لالةبلي ا لالةبقيق ا ال  ااااااةل را لالةع لر وق ست ل اسااااااةلداد ااااااااال ا ل ق  اةرلا اا الةع لر وق  ر   ةساااااا ي  ال رل يرا لال ساااااا 

للق وق  ر   ع لر الدالرزائيرا ل ق  ال ب ل  ة يذ  لال ةذ يرا لالةع لر وق  ر   س ف ق الق  لر. لة ى اللغ   ر الة ليس الق  ل ق سااااااااااااا ةن الق لا سا  ر الة
ل ق للا لا ا الفساا د ا يزا  ي ااذد ل لداأ ة ى اااعيد الف ة ير الةتةيقير  لقاا وو ا يةلرة ة ى الدل   ر ةع   ة ى ةعزيز لةدةي  سااة  ل لي ا الةع لر ب لةر 

ساا را يؤظل ساا ة أ ة ى بقلن اة ي لر قلش      أ سا  ر مال  لةت سرلا اا    وبر الفساا د ة   ل ر بقلن اة ساا ر ال  ز ر ح  ل  أا سق ا  بد ي  ل  ر الفساا د 
لةع لر الدللق ا لالع س ااااابيذا سق  ر ال لارذر الفع لر ل  الم الفساااا د ةؤدن سلى ااااالر بقلن اة ساااا ر لبلي ةا  لةقاا اللحاا وور حي   الدل  ةةفعي   دلاا

 ا ة   يت ر ةد  ا ةذ ش اقل ااميلم  ل الةعدن ة يذ .وق  ر      وبر الفس د يةت ر ة ق ئي أ اللو   ة الةزا  ا ال  اةر ة ى ب  ير بقلن اة س ر
ا الةع لر الدللقا ةساااا ي  ال رل يرا ال ساااا ةدم الق  ل ير ال ةة دلرا الةبلي ا لالةبقيق ا ال  ااااةل را اسااااةلداد ااااااال ا  ق     وبر الفساااا د الكلمات المفاتيح :

  لر.اةرلا اا الرزائيرا  ق  ال ب ل  ة يذ  لال ةذ يرا س ف ق الق 
 
 

Abstract:. Corruption is considered a global phenomenon now a days, since its negative impacts are transnational. 

Accordingly, this requires the necessity of activating the cooperation between the countries in the aim of preventing the 

scourge of corruption and fighting it. This was actually affirmed by the international and regional conventions related to 

anti-corruption, on top of them the United Nations Convention against Corruption. Those conventions dedicated number 

of international cooperation mechanisms in the field of combating corruption in manner to include the cooperation in the 

field of extradition, the mutual legal assistance, joint investigations and enquiries, the cooperation in the field of asset 

recovery, transfer of criminal proceedings, transfer of sentenced people and defendants, in addition to the cooperation in 

law enforcement. Despite of the aforementioned legal dedication, the international cooperation in anti-corruption is still 

insufficient on the practical level, for this purpose the countries should work on enhancing and supporting the methods 

and mechanisms of the mentioned cooperation. This cannot be possible without connecting the anti-corruption procedures 

to the legally-binding human rights system. No one can deny the negative impact of corruption to the human rights and 

visa-versa. Considering the effective confrontation to the corruption leads to safeguard human rights and freedoms, and at 

the same time the countries to activate the international cooperation tools in the field of anti-corruption shall automatically 

contain fulfilling the commitments related to human rights protection in manner, it shall ensure not to be violated or 

infringed. 

Keywords: anti-corruption, international cooperation, extradition, mutual legal assistance, joint investigations and 

enquiries, criminal proceedings transfer, transfer of sentenced people and defendants, law enforcement. 
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 مقدمة:

 أصــبحت مخططات الفســاد معقدة بشــكل متزايد وغالبا ما تنطوي عىل ارتكاب األعامل اإلجرامية يف واليات قضــائية    

متعددة، وهذا يجعل إنفاذ الترشـــيعات الجزائية ميثل تحديا لجهات إنفاذ القانون، ونتيجة لذلك أصـــبح التعاون الدويل 

يتمتع بأهمية حاسـمة من أجل التحقيق واملالحقة القضـائية البارزة لردع عمليات الفسـاد، ولعل الشـعور بخطورة الفسـاد مل 

املجتمع ككل ظل هاجسا يؤرق الحكومات بشكل فردي عىل اعتبار أن الظاهرة يعد ينذر باستمرارية مؤسسات الدولة بل و 

أمر داخيل يخص كل دولة بذاتها، ولذا وجب معالجته والتصـــدي له بآليات وأســـاليب داخلية، ولكن هذا الشـــعور تغري مع 

ست مبنأى عن الجرمية املن ساد لي سعينات حني أدركت الكثري من الدول أن جرائم الف صادية ظمة والجرائبداية الت م االقت

واملالية التي هي جرائم عابرة للحدود ومن املؤكد أن العديد من املتورطني بقضــايا الفســاد يلجئون إىل تحويل مكتســباتهم 

من جرائم الفساد إىل خارج حدود دولتهم، أو يعملون عىل إخفائها أو تداولها يف سوق العمل من خالل سلسلة من أنشطة 

تي تخفي هوية هذه املتحصــالت، عىل نحو يؤدي تحول هذه املتحصــالت أو األصــول، أو إيداعها يف غســل األموال ال

 أرصدة بنكية محصنة.

وقد نتجت عن اتســاع دائرة الفســاد وعامليته عواقب وخیمة، أعاقت يف البلدان الفقرية، بشــكل أو بآخر، خطط التنمية     

، وأســاءت إىل 1019ســتثامر فيها، وشــوهت ســياســة الســوق املفتوحةاالقتصــادية عن تحقيق غاياتها، وعرقلت جهود اال 

اإلصــالحات املعززة للدميقراطية، وكادت، يف أحیان كثرية، أن تقوض الرشــعية الســیاســیة، وهي عواقب تضــاعف معاناة 

ساد ع رص عواقب الف شتى مناحيه، إذ ال تقت  الدول ىلاملواطنني، يف هذه الدول، وتؤدي إىل زعزعة االستقرار واألمن يف 

ساعد عىل تعاظم التفاوت  شة، وت ستوى املعی صورة أقل حدة إىل البلدان الغنیة، فتخفض من م سب، بل متتد ب النامية فح

 يف الدخول بفعل اإلثراء غري املرشوع الناتج عن صور السلوك الفاسد، وتؤدي إىل زیادة النفوذ السيايس ملرتكبه.

ىل تشـــويه التجارة الدولية والتدفقات االســـتثامرية، ويســـهل ارتكاب الجرائم فعىل املســـتوى الدويل، یؤدي الفســـاد إ    

املنظمة العابرة للحدود اإلقليمية، وأخصــها غســل األموال الناتجة عن صــور بالغة الخطورة من األنشــطة اإلجرامية، وكلها  

ية، وتُعرض ا ية واألخالق لدميقراط ها، وتقوض القیم ا عات وأمن ثارت اســـتقرار املجتم ــــادي واالجتامعيأ  لتطور االقتص

 والسيايس عىل مستوى العامل ألخطار قد یعجز عن مواجهتها إذا تجاوزت حدود السيطرة.

وعليه ووفقاً ملا ســـلف، فإن الفســـاد تحول من مجرد هاجس وطني وإقليمي إىل قضـــية ســـیاســـیة عاملية أدرك العامل     

ــاعفت مخاوفه إزاء تداعيات ــات فعاله خطورتها، وازداد قلقه وتض ــياس ــة إىل س ــتقر يف یقینه الحاجة املاس ها وعواقبها، واس

 للتصدي لها من خالل تعاون إقليمي ودويل جاد ال یقترص عىل الحكومات بل یمتد إىل املنظامت الدولية واإلقليمية.

شكل كبیر، بعد أن تأ     ساد باهتامم املنظامت الدولية واإلقليمية مؤخراً ب ساد بالعدید كد ارتبولقد حظیت مكافحة الف اط الف

ستوى اإلقليمي أو الدويل لعل أبرزها  سواء عىل امل شأن العدید من املعاهدات واالتفاقيات  من الجرائم. وقد أُبرم يف هذا ال

                                                           
 مضــر ياســين ســعيد، المواجهة الجنائية لجرائم الفســاد في االتفاقيات الدولية والتشــريع الجنائي العراقي، رســالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1019

 .59، ص. 3052
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، التي تعد مبثابة إعالناً عن إرادة دولیة صــادقة ملناهضــة شــاملة 1020الفســاد" عىل اإلطالق "اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 

اد، والتزاماً بتعدیل الترشــيعات الوطنية وفاًء بااللتزامات الدولية التي تفرضــه هذه االتفاقية بتجریم أنشــطة وأفعال للفســ

یة التي عنیت  تدابیر املنع والوقا يه، وتوقیع الجزاءات الرادعة عليهم، فضـــالً عن اتخاذ  كافة، ومالحقة مرتكب الفســــاد 

 االتفاقية ببیانها.

العريب، فقد فطن مجلس وزراء الداخلية العرب يف وقت مبكر لظاهرة الفســــاد وارتباطها بالجریمة  أما عىل املســـتوى    

برامج واعدة ملواجهة ظاهرة الفساد متثلت يف اعتامد  املنظمة، وقد تم بلورة جهود مجلس وزراء الداخلية العرب يف خطط و

 .1021االتفاقية العربية ملكافحة الفساد

يع الدويل كيف نظم الترش ل إشكالية الدراسة يف وضع تساؤل جامع؛ مانع؛ غري مركب، أال وهو :تتمث:  إشكالية الدراسة

 والعريب أحكام ووسائل وأدوات التعاون يف مجال مكافحة ظاهرة الفساد املؤمثة ؟

 تتمثل باآليت ذكره : عدة تساؤالت فرعيةوينبثق عن هذا التساؤل الرئييس     

 كرسة يف مجال تعزيز التعاون عىل صعيد محاربة آفة الفساد ؟ما هي الجهود الدولية امل -

 ما هي طبيعة الجهود العربية الداعمة للتعاون يف إطار الوقاية من الفساد ومحاربته ؟ -

 كيف نظمت الترشيعات الدولية واإلقليمية العربية وغري العربية وسائل وأدوات التعاون الدويل ؟ -

 ت ووسائل التعاون الدويل يف مجال محاربة الفساد عىل الصعيد الفلسطيني؟إىل أي مدى يتم التعويل عىل أدوا -

 أهمية الدراسة 

 : )ملوضـــوع البحث بالنظر ألكرث من جانب، حيث يشـــكل موضـــوع  األهمية النظرية تربز األهمية النظرية )العلمية

ذ الحيوي يايس، وذلك نظراً ألن املال التعاون الدويل يف مجال محاربة الفســاد إنعكاســاً للتطور الواقع يف امليدان الســ

سيايس، عىل  صل بامليدان ال سة يت ضوع الدرا سألة هي التي تجعل من مو للتعاون يرتبط بأكرث من دولة، ولعل هذه امل

سية  سيا اعتبار أن تفعيل أدوات ووسائل التعاون الدويل يف مجال مكافحة الفساد يتطلب تعاوناً دولياً بني الوحدات ال

سيايس يف تلك الدول، وعىل رأس هذه 1022الدول(املختلفة ) سية التي يقوم النظام ال سا ، عىل نحو يحتك باملبادئ األ

املبادئ، مبدأ الســـيادة الداخلية، هذا من جانب. ومن جانب آخر، فمن املســـلم به بأن مســـألة إجراء التعاون الدويل 

صة بالدول يف أغلب األحيان، حيث سية الخا سيا صلحتها ا –ميكن للدولة  تحتكم لالعتبارات ال سية تبعاً مل سيا أن  –ل

تتذرع بعدم توافق طلب التعاون مع منظومتها القانونية، وهذه املكنة ميكن اســتنباطها من نصــوص الفصــل الرابع من 

 .1023اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

قومات ن االقتصــادي، وذلك نظراً إلرتباطه مبباملقابل؛ فإن موضــوع الدراســة ميثل انعكاســاً للتطور املنصــب عىل امليدا    

التنمية، وتحديداً يف نطاق الدولة النامية، التي تعاين من فقر املوارد وهشاشة اإلقتصاد، وذلك تبعاً ملا تسببه آفة الفساد من 

                                                           
 .3002دیسمبر عام  53، ودخلت حیز النفاذ في 3002أكتوبر عام  25العامة لألمم المتحدة في  اعتمدت بواسطة الجمعیة 1020

 (، الدورة العشرون.223/3002قرار مجلس وزراء الداخلية العرب، رقم ) 1021

1022 Digest of Asset Recovery Cases, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Vienna, August 2015, p. 39 et 

seq.  

 م.3002( من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 20-33ينظر في : المواد ) 1023
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شك ساهم ب سائل التعاون الدويل ت سألة تفعيل أدوات وو صعيد املجتمع والدولة؛ لذا، فإن م سايس يف  لآثار مدمرة عىل  أ

تجنب التبعات الســـلبية املذكورة أعاله، إذ أن تعزيز التعاون الدويل يف مجال مكافحة الفســــاد يؤدي إىل الحد من آفة 

مية أهداف التن -يف الوقت ذاته  –الفســــاد ومحاربتها، عىل نحو يضـــمن اســـتدامة تدفق املوارد االقتصــــادية، ويحقق 

 املستدامة. 

 : ألهمية العملية للبحث يف موضــوع الدراســة إىل ســببني رئيســيني، وهام: الســبب األول، أن ترجع ا األهمية العملية

رشيعية الرشيدة يف  سة الت سيا صول ال صيلة يف تحقيق أ ساهمة أ ساهم م التطبيق الفعال ملنظومة التعاون الدويل ي

لفساد، تعزيز منظومة محاربة ا مكافحة الفساد؛ وذلك عىل اعتبار أن فاعلية وسائل وأدوات التعاون الدويل تؤدي إىل

ــل عليها بفعل جرائم  ــول املتحص ــتعادة املوجودات واألص ــبة الجناة عن أفعالهم املؤمثة، واس ــمن محاس عىل نحو يتض

صادي يف الدولة ضمن التدفق ملقومات النظام االقت ساد، مبا ي ساهم 1024الف يف تحقيق عوامل  -يف ذات الوقت  –، وي

 األصعدة، مبا يعود بالنفع عىل أفراد املجتمع ومكونات الدولة. التنمية واإلزدهار، عىل كافة

ويل عن هشاشة منظومة التعاون الد -يف أغلب األحيان  –أما السبب الثاين، وهو األكرث أهمية، إذ كشف الواقع العميل      

ذكورة، عىل يل املنظومة امليف مجال محاربة الفســاد، وذلك نتيجة عدة أســباب، لعل أبرزها مســألة العقبات التي تواجه تفع

رص، تواجه منظومة التعاون الدويل يف مجال  سبيل املثال ال الح شمل غالبية أدوات ووسائل التعاون الدويل. فعىل  نحو ي

اسرتداد املوجودات عدة عقبات تهدد فاعليتها، حيث تتمحور تلك العقبات حول ضعف أنظمة الرقابة املرصفية، وعدم جدية 

املمتلكات يف الدولة املضــيفة، وكذلك القصــور الترشــيعي يف القواعد الناظمة لالســرتداد يف دولة املنشــأ، إجراءات تجميد 

وإحباط جهود إعادة األموال املنهوبة من قبل املتنفذين يف هذه األخرية، وأيضاً عدم رغبة الدول املضيفة يف إعادة األموال 

عىل  ارات، هي يف غالبيتها سياسية، مع عدم إغفال االعتبارات اإلقتصادية،املنهوبة إىل البلد املنشأ، وذلك بفعل عدة اعتب

 .1025جزءاً من اقتصاد الدولة املضيفة -بشكل أو بأخر  -اعتبار أن تلك األموال أو العائدات الجرمية ستصبح  

تي تعيق فاعلية منظومة ( تعد من قبيل العقبات الdual criminalityوأخرياً، فإن مســـألة اشـــرتاط إزدواجية التجريم )    

التعاون الدويل يف مجال محاربة الفســـاد، إذ تشـــرتط بعض الدول لغايات التعاون الدويل رضورة أن يكون فعل الفســـاد 

املســـتوجب إلجراء التعاون مجرماً مبوجب قانونها الداخيل؛ ويعني ذلك، عدم االكتفاء بأن يكون ذلك الفعل مؤمثاً مبوجب 

للتعاون فحسب، بل رضورة أن يكون الفعل خاضعاً إلزدواجية التجريم، عىل نحو يشمل الدولة طالبة  قانون الدولة الطالبة

، وقد وضعت اتفاقية األمم ملكافحة الفساد أساساً قانونياً للتخفيف من وطأة 1026التعاون والدولة املطلوب إليها عىل حٍد سواء

فاقية املذكورة عىل أن " يف مسائل التعاون الدويل، كلام اشرتط ( من االت47/8رشط ازدواجية التجريم، حيث نصت املادة )

                                                           
1024 Wodage, W. Burdens and standards of proof in possession of unexplained property prosecutions. Mizan Law Review, 

8(1), (2014), p. 13. 

1025 Oni, B. Restitution and repatriation of stolen funds in Nigeria: An examination of international legal impediments. US-

China Law Review, 14(8), (2017), p. 559 et seq. 

1026 Smith, J & others.The Recovery of stolen assets: A Fundamental Principle of the UN Convention against Corruption, 

U4 BRIEF, (2), February 2007, p 3. Available at : 

https://www.u4.no/publications/the-recovery-of-stolen-assets-a-fundamental-principle-of-the-un-convention-against-

corruption.pdf, viewed on 28- 3-2020, 1:30 Am. 

https://www.u4.no/publications/the-recovery-of-stolen-assets-a-fundamental-principle-of-the-un-convention-against-corruption.pdf
https://www.u4.no/publications/the-recovery-of-stolen-assets-a-fundamental-principle-of-the-un-convention-against-corruption.pdf


                                                                                                                                                                                                                                                      

427 

  9292غشت  92العدد 

توافر ازدواجية التجريم وجب اعتبار ذلك الرشــط مســتوىف برصــف النظر عام إذا كانت قوانني الدولة الطرف متلقية الطلب 

ستخدم يف  ضمن نفس فئة الجرائم التي تدرجه فيها الدولة الطرف الطالبة أو ت سميتدرج الجرم املعني  صطلح ت ته نفس امل

ــاعدة يعترب فعالً  ــأنه املس ــلوك الذي يقوم عليه الجرم الذي تُلتمس ِبش ــتخدمه الدولة الطرف الطالبة، إذا كان الس الذي تس

 .   1027إجرامياً يف قوانني كلتا الدولتني الطرفني"

سة :  سليمة ملنظومة التعاون الدأهداف الدرا سة إىل محاولة ترسيخ األسس ال ساد، ويل يف مجال محاربة الفتهدف الدرا

 وال يتأىت ذلك إال من خالل اآليت ذكره :

التعريف الجهود الدولية املبذولة يف إطار تعزيز التعاون عىل صــعيد محاربة آفة الفســاد، ويشــمل ذلك البحث يف  -0

 ن املذكور.عاو االتفاقيات واملعاهدات واملبادرات الدولية واإلقليمية غري العربية املكرسة لوسائل وأدوات الت

 التطرق إىل الجهود العربية الداعمة للتعاون الدويل يف مجال مكافحة ظاهرة الفساد. -8

صوص الناظمة لتلك  -7 ساد، مع الرتكيز عىل الن ضة آفة الف سائل وأدوات التعاون الدويل املتعلق مبناه البحث يف و

 وروبية ملكافحة الفساد.اآلليات يف االتفاقية الدولية والعربية واألمريكية واألفريقية واأل 

الوقوف عىل الواقع الفلسطيني من منظور التعويل عىل أدوات التعاون الدويل يف مجال مكافحة الفساد، والبحث  -4

 كذلك يف العقبات التي تواجه تفعيل منظومة التعاون املذكورة. 

ن منهج يف آٍن واحد، حيث تعول عىل أكرث م –يف مجال معالجتها ملوضـــوع البحث  –تعتمد الدراســـة  منهجية الدراســـة:

 األوىل عىل املنهج التأصييل، وكذلك املنهج التحلييل، وأخرياً املنهج املقارن، وتحديداً املقارنة األفقية؛ تجنباً للتكرار.

  خطة الدراسة:

كالية بة عىل اإلشـــيف ظل اإلمعان باألهمية التي تعرب عنها الدارســـة، ولتحقيق األهداف املرجوة منها، ويف إطار اإلجا    

الرئيسية التي فرضتها، وسعياً للبحث يف مدى تطابق فرضيات الدراسة مع نتائجها، فقد قمنا بتقسيم الدراسة وفق الرتتيب 

 املنهجي إىل مبحثني، وذلك عىل النحو اآليت: 

 املبحث األول: اإلطار القانوين للتعاون الدويل يف مجال مكافحة الفساد -

 طار اإلجرايئ للتعاون الدويل يف مجال مكافحة الفساداملبحث الثاين: اإل  -

 

 املبحث األول

 اإلطار القانوين للتعاون الدويل يف مجال مكافحة الفساد

ـــبل ملحاربة املجرمني يف ظل انتهاكهم      ـــايا الجزائية أهم الس ـــاعدة القانونية املتبادلة فيام يتعلق بالقض تغدو أهمية املس

ســعيهم لتهريب األموال والتهرب من املســاءلة الجزائية جراء اقرتافهم الفعل املجرم احد وســائل حدود الدولة لدولة أخرى ل

التعاون الدويل، إذ إن الجرمية الدولية تتخطى الحدود الوطنية بشـــكل متســــارع، وهو ما جعل التعاون الدويل حتمية 

ــع  ــيعات املحلية بوض ــهمت االتفاقيات الدولية والترش ــدي لها، وقد أس د كانت عدد ال بأس به من آليات التعاون و لقللتص

الخطوات األوىل يف الحقيقة عبارة عن مبادرات متفرقة بشـــكل إقليمي توجت يف األخري باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 

ت االفســــاد والتي وقفت عىل بيان مجاالت التعاون بجالء يف بابها الرابع. وأنشــــأت البلدان أدوات جديدة لتبادل املعلوم

                                                           
 م.3002( من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 32/3المادة ) 1027
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 أساس متعدد سواء عىل -املتعلقة بالقضايا الجزائية عرب الحدود، وقد تم تضمني بعض هذه األدوات يف املعاهدات الدولية 

 األطراف أو ثنايئ. 

ــاد بالنظام القانوين الداخيل للدولة الطرف      ــايئ الدويل يف مجال مكافحة الفس ــاس القانوين للتعاون القض ويتمثل األس

مبا يشـــمل هذا النظام من الترشـــيعات الداخلية للدولة وقد ترتبط به عرب اتفاقيات ثنائية وهو ما يعترب إعالًء يف االتفاقية 

ــع ــاد إىل ذلك يف أكرث من موض ــارت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفس ــيعية الوطنية، وقد أش ــيادة الترش ، 1028ملفهوم الس

قانونية االتفاقية العربية ملكافحة الفساد سواء فيام يتعلق باملساعدة ال ناهيك عن اإلشارة التي أوردتها النصوص الواردة يف

 املتبادلة أو تسليم املجرمني وغريها من الوسائل.

ويعترب التعاون الدويل رضورة عملية اقتضتها سهولة ارتكاب الجرمية خارج حدود إقليم الدولة ومصلحة مشرتكة للدول،     

ـــتحدثة ال  ـــبيل ملكافحتها إال من ذلك أن الجرائم املس ـــيام العابرة للحدود الوطنية تُعد تحد كبري لألرسة الدولية، فال س س

 1029خالل التعاون الدويل وفق منهج قانوين منظم، وتعددت آليات وأدوات التعاون الدويل يف املسائل الجنائية، ومن أبرزها

: 

 تسليم املجرمني. -

 املساعدة القانونية املتبادلة. -

 الجنائية.نقل اإلجراءات  -

 نقل املحكوم عليهم. -

 تجميد وحجز ومصادرة األموال املتحصلة عن الجرائم. -

 تبادل املعلومات بني أجهزة إنفاذ القانون )التعاون األمني واالستخبارايت(. -

ات ءويهدف التعاون الدويل يف املسـائل الجزائية، إىل رسعة جمع املعلومات واألدلة خوفاً من ضـياعها، وتبسـيط اإلجرا    

وتذليل الصــعوبات وصــوالً ملالحقة وتعقب وضــبط ومحاكمة مرتكبي الجرائم وضــامن عدم إفالتهم من العقاب، باإلضــافة 

إىل ضــبط متحصــالت الجرائم وعائداتها، فهو رضورة عملية اقتضــتها ســهولة مالحقة مرتكب الجرمية خارج حدود إقليم 

ة رئيسية للتصدي للجرمية مبختلف أنواعها وأبعادها، وخاصة املنظمالدولة ومصلحة مشرتكة للدول، وهو بذلك ميثل آلية 

منها عىل غرار الفســاد واإلرهاب واالتجار غري املرشــوع بالســالح واملخدرات واألشــخاص وغســل األموال، وغري ذلك من 

 الجرائم التي يرتكبها اليوم أشخاص أو مجموعات أو تنظيامت إجرامية.

 ث من الدراسة سنقوم مبشيئة الله بتقسيمه إىل مطلبني، وذلك عىل النحو اآليت:وللوقوف عىل فحوى هذا املبح 

 املطلب األول: الجهود الدولية لتعزيز التعاون يف مجال مكافحة الفساد.

 املطلب الثاين: الجهود العربية لتدعيم التعاون يف إطار مكافحة الفساد.

 

                                                           
ســاد، دار المطبوعات الجامعية، اإلســكندرية، ســليمان عبد المنعم، الجوانب الموضــوعية واإلجرائية في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الف 1028

 .532، ص.3052

ناصر السالمات، الدليل التطبيقي بشان التعاون الدولي في المسائل الجنائية لمسؤولي العدالة الجنائية وإنفاذ القانون، منشورات مكتب  1029

 .50، ص. 3052األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، األردن، 
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 املطلب األول

 جال مكافحة الفسادالجهود الدولية لتعزيز التعاون يف م

به املجتمع الدويل إىل رضورة التكاتف والتعاون      غة، تنً بال ترتب عىل تنامي ظاهرة الفســــاد وما ينجم عنها من أرضار 

واتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من هذه الظاهرة، إذ انه وأمام تزايد مخاطر وتأثريات جرائم الفساد عىل اقتصاديات الدول 

أصبح لزاماً وضع حد لهذه الجرائم، وذلك عن طريق بذل جهود متواصلة من مختلف الجوانب ملحارصة  ورفاهية الشعوب،

 .1030الجرمية دولياً وعىل املستوى الوطني

وقد ترجمت الجهود الدولية للتعاون الدويل بظهور عدة اتفاقيات ومبادرات عالجت موضــوع مكافحة الفســاد بشــكل 

ـــكل خاص،  ـــلت محدودة نوعاً ما، وذلك نتيجة عدة عام، والتعاون الدويل بش بيد أن فاعلية تلك االتفاقيات واملبادرات ض

معوقات، لعل أبرزها مسـألة سـيادة الدول، إذ أن هذه األخرية هي التي تجعل تنفيذ املسـاعدة القانونية وكافة صـور التعاون 

لحاالت إىل و الرفض، ويســتند ذلك يف معظم االقضــايئ غري ملزمة للدولة املطلوب إليها، حيث تكون مخرية بني التنفيذ أ 

 حسن وقوة العالقات الكائنة بني الدولتني املنيبة واملنابة.

ويســـتند األســـاس القانوين للتعاون الدويل؛ إما عىل االتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، وإما يتم وفقاً 

ًء عىل  االعتبار أن تنفيذ صـــور التعاون الدويل يتصـــف بعدم اإللزامية بناللمجاملة الدولية أو املعاملة باملثل، مع األخذ بعني

مبدأ املجاملة الدولية "مبدأ املعاملة باملثل" بحســــب األفكار التقليدية لغالب الفقه، وذلك عىل اعتبار أن كل دولة لها أن 

ــلطة  ــيادة مطلقة عىل إقليمها، وبالتايل أي دولة غري ملزمة بان تجيب س ــائية أجنبية فيام تطلبمتارس س ــان قض ه منها بش

هذا  ها ب عدد اإلطراف يلزم نايئ أو مت فاق دويل ث مثة ات خاذ إجراء معني من إجراءات التحقيق أو غريه متى مل يكن  إت

 .1031التعاون

ملتحدة اوانطالقاً من كون الفساد ميثل عقبة أمام التنمية وأن له مضاعفات محلية ودولية خطرية، فقد ذهبت هيئة األمم     

إىل اعتامد االتفاقية األممية ملكافحة الفسـاد، وقد أكدت هذه األخرية عىل رضورة التعاضـد بني الدول يف مجال مكافحة 

الفســاد، حيث خصــصــت الباب الرابع منها ملوضــوع التعاون الدويل، دون إهامل اإلشــارة إىل هذا التعاون عرب كامل أجزاء 

التعاون غري محصورة، إال أن االتفاقية حاولت أن تركز عىل مجموعة من املجاالت،  . وبالرغم من أن مجاالت1032االتفاقية

، وهو ما أشارت إليه االتفاقية حيث جاء فيها : )تتعاون الدول األطراف 1033( منها21( إىل املادة )44وذلك انطالقا من املادة )

                                                           
 .233، ص. 5999دق وحفيظة السيد الحداد، القانون الدولي الخاص، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، هشام علي صا 1030

 ةصــــالح عبد الله محمد راشــــد الوارد، اإلنابة القضــــائية في قانون اإلجراءات الجنائية القطري، دراســــة تحليلية مقارنة، رســــالة ماجســــتير، كلي 1031

 .52، ص. 3052جامعة قطر،  -الحقوق 

 -امري عمر، التعاون الدولي في مكافحة الفساد، بحث متوافر على الرابط االلكتروني التالي:ث 1032

https://dspace.univadrar.dz/jspui/bitstream/123456789/1865/1/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%4%D8%A9%

20%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9%20%D8%A3.%20%D8%AB%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A.pdf 

 صباحًا. 5:05، الساعة 2/3/3030تمت زيارة الموقع في 

 .532، ص3053، 3ليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ط.الد 1033

https://dspace.univadrar.dz/jspui/bitstream/123456789/1865/1/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%254%D8%A9%20%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9%20%D8%A3.%20%D8%AB%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A.pdf
https://dspace.univadrar.dz/jspui/bitstream/123456789/1865/1/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%254%D8%A9%20%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9%20%D8%A3.%20%D8%AB%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A.pdf
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ــائل الجنائية وفقا للمواد  ــائل من هذه االتفاقية، وتنظ 21إىل  44يف املس ــقا مع املس ــبا ومتس ر الدول حيثام كان ذلك مناس

 .1034املدنية واإلدارية ذات الصلة بالفساد(

وبنظرة متفحصة للفصل الخاص بالتعاون الدويل الوارد يف االتفاقية األممية ملكافحة الفساد، نجد بأنه قد جاء عىل ذكر     

ساد، وهذه  سائل واليات التعاون الدويل يف مجال مكافحة الف سليم املجرمني، نقل األشخاص املحكوم و األخرية هي : ت

عليهم، املســــاعدة القانونية املتبادلة، نقل اإلجراءات الجزائية، التعاون يف مجال إنفاذ القانون، التحقيقات املشـــرتكة، 

صل الخامس من ضمن الف صادرة واالسرتداد الوارد  ضاً التعاون ألغراض امل صة، وهناك أي ساليب التحري الخا التفاقية ا أ

 .1035املذكورة

وتقدم اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وسيلة فعالة لتعزيز التعاون الدويل يف مجال محاربة الفساد، والحديث عنا     

عن مؤمتر الدول األطراف، حيث تنص االتفاقية املذكورة عىل أن " يُنشــأ مبقتىضــ هذا الصــك مؤمتر للدول األطراف يف 

سني قدرة الدول األطراف وتعاونهاأجل االتفاقية من  شجيع  تح عىل تحقيق األهداف املبينة يف هذه االتفاقية ومن أجل ت

. ويهدف املؤمتر املذكور إىل تدعيم التعاون بني الدول األطراف، وذلك عىل نحو يشـــمل تبادل 1036تنفيذها واســـتعراضـــه"

 مجال وذلك عىل اعتبار املؤمتر يتضمن عرضاً لتجارب الدول يفالخربات، واملعلومات، وتقديم املساعدة القانونية والتقنية، 

مكافحة الفســاد، عىل نحو ميكن معه االســتفادة من تلك التجارب واملامرســات، وهذا ما ميكن اســتنباطه مام نصــت عليه 

ملادة ) لدول27ا يد مؤمتر ا كل دولة طرف بتزو كدت األخرية عىل أن " تقوم  يث أ ية، ح ية األمم فاق األطراف  ( من االت

مبعلومات عن برامجها وخططها ومامرســـاتها وكذلك عن تدابريها الترشـــيعية واإلدارية الرامية إىل تنفيذ هذه االتفاقية، 

سبل لتلقي املعلومات واتخاذ اإلجراءات املبنية  يض به مؤمتر األطراف. وينظر مؤمتر الدول األطراف يف أنجع ال سبام يق ح

مات  لك املعلو مبا يف ذ ها،  ــــا أن ينظر يف علي ية. ويجوز للمؤمتر أيض لدول لدول األطراف ومن املنظامت ا قاة من ا املتل

املســــاهامت املتلقاة من املنظامت غري الحكومية ذات الصـــلة، املعتمدة حســــب األصـــول وفقا لإلجراءات التي يقررها 

 .1037املؤمتر"

صل الرابع من االتفاقية األممية ميثل األساس القانو      ساد، فإوإذا كان الف ن هذا ين للتعاون الدويل يف إطار محاربة الف

األخري ال يعترب الوحيد الذي يســـعى لتكريس مبادئ واليات التعاون الدويل يف مجال مكافحة آفة الفســـاد؛ لذا، فإنه ال 

ـــارة لبعض االتفاقيات الدولية واإلقليمية غري العربية، وتحديداً تلك التي تعنى بتعزيز وتدعيم ـــري من اإلش ظم التعاون ن ض

 الدويل الهادفة للوقاية من الفساد ومحاربته، وهي عىل النحو اآليت ذكره :

اعتمدت الجمعية االســـتشـــارية ملجلس أوروبا يف دورتها الســـابعة  : 0823االتفاقية األوروبية لتســـليم املجرمني لعام  -1

ــمرب  9والثالثني، وتحديداً يف  ــية رقم )0820كانون األول / ديس ــريية الواجب 20/02، التوص ــأن "التدابري التحض ( بش

                                                           

 ( من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.32/5للمزيد ينظر في: المادة ) 1034 

 ة الفساد.( من اتفاقية األمم المتحدة لمكافح22للمزيد ينظر في : المادة) 1035

 ( من نفس االتفاقية.92/5المادة ) 1036

 ( من نفس االتفاقية.92/9المادة ) 1037
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سليم املجرمني" صوص ت ضري إىل أن 1038اتخاذها إلبرام اتفاقية أوروبية بخ ، وقد بقيت االتفاقية املذكورة يف طور التح

 .0823ديسمرب من العام  07تم اعتامدها يف باريس، وذلك يف 

سليم املجرمني من أوائل املع     صعيدوتعترب االتفاقية األوروبية لت سائل  اهدات املكرسة يف مجال التعاون الدويل عىل  امل

ساد، وذلك  ضايا الف سليم الجناة يف ق ضاء يف مجلس أوروبا، وهي تطبق عىل حيثية ت الجزائية، وأطراف االتفاقية هم أع

، إذ تبني تلك مادة 78باالســـتناد عىل موادها الناظمة إلجراءات التســـليم، حيث تشـــتمل االتفاقية املذكورة عىل ما يقارب 

املواد مفهوم االلتزام بتســـليم املجرمني، وحاالته، ورشوطه، وإجراءاته، وموانعه، وكل املســــائل املوضـــوعية والشـــكلية 

 .1039واإلجرائية املتعلقة بالتعاون الدويل يف مجال تسليم املجرمني

سائل الجنائية لعام  -2 ساعدة املتبادلة يف امل شأن امل ساعدة القانونية املتبادلة من أبرز :  0828االتفاقية األوروبية ب تعترب امل

ساد؛ لذا، فقد عمد مجلس أوروبا إىل اعتامد هذه  ضايا الف ضمنها ق شكال التعاون الدويل يف األمور الجزائية، ومن  أ

تاريخ  ، يف مدينة ســـرتاســـبورغ. وقد جاء يف ديباجة االتفاقية املذكورة أن " 0828أبريل  81االتفاقية، وتحديداً ب

حكومات املوقعة عىل االتفاقية، كونها أعضــــاء يف مجلس أوروبا، تعترب أن هدف املجلس هو تحقيق أكرب قدر من ال

ـــاعدة املتبادلة يف  ـــرتكة يف مجال املس ـــائه؛ وبذات الوقت فإن املجلس يؤمن بأن اعتامد قواعد مش الوحدة بني أعض

 . 1040املسائل الجنائية سيساهم يف تحقيق الوحدة املنشودة..."

( من االتفاقية املذكورة، فقد أكدت عىل مبدأ التعاون الدويل يف مجال املســـاعدة القانونية املتبادلة، حيث 0أما املادة )    

جاء فيها بأنه " تتعهد األطراف املتعاقدة بأن توفر لبعضـــها البعض، وفقاً ألحكام هذه االتفاقية، أكرب قدر من املســــاعدة 

ضائية للطر املتبادلة يف اإلجراءات املت سلطات الق ضائية لل ضمن الوالية الق ساعدة  ف علقة بالجرائم التي تقع وقت طلب امل

 .1041الطالب"

اتفاقيات التعاون الدويل يف التحقيقات واملالحقات الجنائية بني الدول األعضــاء يف منظمة التعاون االقتصــادي يف  -3

ــود ) ــة يف العام BSECمنطقة البحر األس ــس ، 0888مايو  0يثاق هذه املنظمة حيز التنفيذ بتاريخ دخل م : 0888(، واملؤس

                                                           
1038 European Convention on Extradition, Explanatory Report, COETSER(2), (13 December 1957), Available at : 

http://www.worldlii.org/int/other/treaties/COETSER/1957/2.html, Viewed on 20-4-2020, At 1:50 Pm. 

 ينظر في : 5922للمزيد حول نصوص االتفاقية األوروبية لتسليم المجرمين لعام  1039

European Convention on Extradition, (ETS No. 24), Paris, 13.XII.1957, Available at : 

https://rm.coe.int/1680064587, Viewed on 20-4-2020, At 1:57 Pm. 

 

مادة، للمزيد حول تلك النصـوص ينظر في  20تشـتمل االتفاقية األوروبية بشـأن المسـاعدة المتبادلة في المسـائل الجنائية على ما يقارب  1040

:  

European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters, (ETS No.30), Strasbourg, 20.IV.1959, Available at : 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800656ce, 

Viewed on 20-4-2020, At 1:24 Pm. 

 

1041 European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters, supra note, art. 1. 

http://www.worldlii.org/int/other/treaties/COETSER/1957/2.html
https://rm.coe.int/1680064587
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800656ce
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وهي تضم يف عضويتها عدة أطراف، أال وهي : ألبانيا، أرمينيا، أذربيجان، بلغاريا، جورجيا، اليونان، مولدوفا، رومانيا، 

 روسيا، رصبيا، تركيا وأوكرانيا.

الت، ومن ضـــمن هذه األخرية مجال مكافحة وتهدف املنظمة إىل تعزيز التعاون بني الدول األطراف يف عدة مجا    

الجرمية، وعىل وجه التحديد الجرمية املنظمة، مبا يشـــمل جرائم االتجار بالبرشـــ واملخدرات واألســـلحة واملواد املشـــعة، 

 وجرائم الفساد، وتهريب السيارات، والجرائم السيربانية، وكذلك الجرائم املنصبة عىل غسل األموال واألنشطة املالية غري

 املرشوعة.

صعيد املنظمة املذكورة     ضمنها اآليت 1042وتتعدد الوثائق املكرسة للتعاون الدويل يف مجال مكافحة الجرمية عىل  ، ومن 

 ذكره :

ــأن التعاون يف مكافحة  - ــود بش ــادي يف منطقة البحر األس اتفاق حكومات الدول األطراف يف منظمة التعاون االقتص

 (.0889ملنظمة )كورفو، الجرمية، وتحديداً يف أشكالها ا

ــادي يف منطقة البحر األســود  - ــايف لالتفاق بني حكومات الدول األطراف يف منظمة التعاون االقتص الربوتوكول اإلض

 (.8118بشأن التعاون يف مكافحة الجرمية، وال سيام يف أشكالها املنظمة )كييف، 

 بني حكومات الدول األطراف يف منظمة التعاونالربوتوكول اإلضــــايف املتعلق مبكافحة اإلرهاب امللحق باالتفاق  -

االقتصــادي يف منطقة البحر األســود بشــأن التعاون يف مكافحة الجرمية، وعىل وجه الخصــوص الجرمية املنظمة 

 (.8114)أثينا، 

رسية ( بشأن املساعدة القانونية والعالقات القانونية يف املسائل املدنية واأل The Minsk Conventionاتفاقية مينسك ) -4

، ودخلت حيز التنفيذ 0887يناير من العام  88وقعت هذه االتفاقية يف مدينة مينســــك، بتاريخ :  0887والجنائية لعام 

. وتضم االتفاقية املذكورة مجموعة دول، أال وهي : أرمينيا، روسيا البيضاء، كازاخستان، 0884مايو من العام  08بتاريخ 

صوص االتفاقية قريغيزستان، مولدوفا، االتحاد الرو  ستان. وتنظم ن ستان، أوكرانيا وأوزبك ستان، طاجيك يس، تركامن

أحكام التعاون الدويل يف عدة مجاالت، ومن ضـــمنها املجال الجزايئ، عىل نحو يشـــمل قضـــايا الفســـاد، إذ تحدد 

ي ية واألرسية والجنائ ملدن يا ا لدول األعضــــاء يف القضــــا قانوين بني محاكم ا عاون ال عد الت عىل وجه ة، و األوىل قوا

الخصوص، تلك القواعد املتعلقة باالختصاص القضايئ ملحاكم الدول األعضاء، واالعرتاف باألحكام املحاكم األجنبية 

 .1043وإنفاذها، وقواعد تنازع القوانني

                                                           
 للمزيد حول الوثائق المذكورة ينظر في :  1042

Black Sea Economic Cooperation Organization (BSEC), official website, Crime Prevention, Available at : http://www.bsec-

organization.org/areas-of-cooperation/combating-crime, Viewed on 21-4-2020, At 4:10 Am. 

 مادة، للمزيد حول تلك النصوص ينظر في : 22تشتمل اتفاقية مينسك على ما يقارب  1043

The Convention on Legal Assistance and Legal Arrangements in Civil, Family and Criminal Matters (The Minsk Convention), 

Available at : http://cisarbitration.com/wp-content/uploads/2017/02/Minsk-Convention-on-Legal-Assistance-and-Legal-

Relations-in-Civil-Family-and-Criminal-Matters-english.pdf, Viewed on 21-4-2020, At 3:50 Am. 

http://www.bsec-organization.org/areas-of-cooperation/combating-crime
http://www.bsec-organization.org/areas-of-cooperation/combating-crime
http://cisarbitration.com/wp-content/uploads/2017/02/Minsk-Convention-on-Legal-Assistance-and-Legal-Relations-in-Civil-Family-and-Criminal-Matters-english.pdf
http://cisarbitration.com/wp-content/uploads/2017/02/Minsk-Convention-on-Legal-Assistance-and-Legal-Relations-in-Civil-Family-and-Criminal-Matters-english.pdf
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فيذ ، ودخلت حيز التن0882مارس  88وقعت هذه االتفاقية بتاريخ :  0882اتفاقية الدول األمريكية ملكافحة الفســاد لعام  -5

ـــم 0883يف العام  ـــتمل االتفاقية املذكورة عىل ما يقارب  77، وهي تض ، وقد أكدت األوىل 1044مادة 89دولة حالياً. وتش

عىل أهمية تعزيز التعاون الدويل يف مجال مكافحة الفساد، إذ نجدها ترصح ضمن ديباجتها بأن "... الدول األعضاء 

د، يف بعض الحاالت، أبعاداً دولية تتطلب اتخاذ إجراءات عملية من إذ تدرك أن للفسا ...يف منظمة الدول األمريكية

ــري التعاون الدويل يف  ــك دويل لتعزيز وتيس جانب الدول ملكافحته بفعالية؛ واقتناعاً منها برضــورة التعجيل باعتامد ص

 مجال أداء يف مكافحة الفساد، وخصوصا يف اتخاذ اإلجراءات املناسبة ضد األشخاص الذين يرتكبون أفعال الفساد

 .1045الوظائف العامة... وكذلك التدابري املناسبة فيام يتعلق بعائدات هذه األفعال..."

وقد نظمت االتفاقية املذكورة أحكام التعاون الدويل ضـمن نصـوصـها، حيث أشـارت إىل جملة من املوضـوعات املتصـلة     

 بهذا األخري، وهي عىل النحو اآليت :

 .1046تسليم املجرمني -

 .1047دة القانونية املتبادلة والتعاون يف مجال اإلجراءات، والتحريات، وتبادل الخربات، والتعاون التقنياملساع -

 .1048السلطات املركزية املختصة بأغراض التعاون واملساعدة يف الدول األطراف -

 .1049الرسية املرصفية وعالقتها بالتعاون الدويل  -

اعتمدت هذه االتفاقية :  0883يف املعامالت التجارية الدولية لعام اتفاقية مكافحة رشوة املوظفني العموميني األجانب  -6

، وقد تطرقت االتفاقية املذكورة إىل موضــوع 1050مادة 03، حيث تشــتمل عىل ما يقارب 0883نوفمرب من العام  80بتاريخ 

بادلة ية املت قانون عاون يف أكرث من موقع، إذ أكدت عىل رضورة تعزيز املســــاعدة ال راءات تســـليم ، وتدعيم إج1051الت

                                                           
 لالطالع على نصوص االتفاقية ينظر في : 1044

Inter-American Convention against Corruption, (B-58), Adopted at the third plenary session, held on March 29, 1996, 

Available at : 

http://www.oas.org/en/sla/dil/docs/inter_american_treaties_B-58_against_Corruption.pdf, Viewed on 21-4-2020, At 6:10 

Am. 

1045 Inter-American Convention against Corruption, Preamble, supra note. 

1046Inter-American Convention against Corruption, supra note, art. 13. 

1047 Supra note, art. 14. 

1048 Supra note, art. 12. 

1049 Supra note, art. )17/1). 

 للمزيد حول نصوص االتفاقية ينظر في : 1050

Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, Adopted by the 

Negotiating Conference on 21 November 1997, Available at : https://www.oecd.org/daf/anti-

bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf, Viewed on 21-4-2020, At 5:00 Am. 

1051 Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, supra note, art. 9. 

http://www.oas.org/en/sla/dil/docs/inter_american_treaties_B-58_against_Corruption.pdf
https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf
https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf
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، إضافة حتمية قيام الدول األطراف بتسمية السلطات الوطنية املختصة يف مجال تنفيذ إجراءات التعاون، 1052املجرمني

 . 1053وتحديداً تلك املنصبة عىل املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم املجرمني

ساد لعام  -7 شأن الف هذه االتفاقية من قبل مجلس أوروبا بتاريخ اعتمدت  : 0888اتفاقية مجلس أوروبا للقانون الجنايئ ب

، وقد 1054مادة 48، وذلك يف مدينة ســـرتاســـبورغ، وتشـــتمل االتفاقية املذكورة عىل ما يقارب 0888يناير من العام  83

 نظمت األوىل موضوعات التعاون الدويل ضمن الفصل الرابع منها، وذلك عىل النحو اآليت :

 .1055الدويلاملبادئ والتدابري العامة للتعاون  -

 .1056املساعدة املتبادلة -

 .1057تسليم املجرمني -

 .1058تبادل املعلومات -

 .1059السلطة املركزية يف الدول األطراف -

 .1060التعاون بواسطة االتصال املبارش -

 .1061واجب اإلبالغ باملعلومات -

ساد لعام  -8 شأن الف  4ا بتاريخ اعتمدت هذه االتفاقية من قبل مجلس أوروب : 0888اتفاقية مجلس أوروبا للقانون املدين ب

وقد نظمت  ،1062مادة 87، وذلك يف مدينة سرتاسبورغ، وتشتمل االتفاقية املذكورة عىل ما يقارب 0888نوفمرب من العام 

ــمن املادة  ــوعات التعاون الدويل ض ــكل فعال  منها، حيث تنص تلك املادة عىل 07األوىل موض " يتعاون األطراف بش

ــائل املتعلقة باإلجراءات املدنية يف ــتندات أو الوثايف املس ــة فيام يتعلق بخدمة تقديم املس ــاد، وخاص ــايا الفس ئق،  قض

ضائية  واالعرتاف باألحكام األجنبية وتكاليف التقايض وإنفاذها، وذلك  صول عىل األدلة من الخارج، والوالية الق والح

                                                           
1052Supra note, art. 10.  

1053 Supra note, art. 11. 

 للمزيد حول هذه المواد ينظر في : 1054

Criminal Law Convention on Corruption, The Council of Europe, ETS 173 ,Strasbourg, 27.1.1999, Available at : 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007f3f5, Viewed 

on 21-4-2020, At 1:24 Am. 

1055 Criminal Law Convention on Corruption, The Council of Europe, supra note, art. 25.  

1056 Supra note, art. 26. 

1057 Supra note, art. 27. 

1058 Supra note, art. 28. 

1059 Supra note, art. 29. 

1060 Supra note, art. 30. 

1061 Supra note, art. 31. 

 للمزيد حول تلك النصوص ينظر في : 1062

Civil Law Convention on Corruption, The Council of Europe, No. 174, Strasbourg, 4.XI.1999, Available at : 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007f3f6, Viewed 

on 21-4-2020, At 1:43 Am.  

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007f3f5
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007f3f6
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سائل املدن صلة، واملتعلقة بالتعاون الدويل يف امل صكوك الدولية ذات ال صكوك  ية والتجارية،وفقاً ألحكام ال وتحديداً ال

التي يكون أعضــــاء مجلس أوروبـا أطرافـاً فيهـا، وكـذلـك يعول عىل القـانون الـداخيل للـدول األطراف يف هـذه 

 .1063االتفاقية"

جاءت هذه االتفاقية من :  8111اتفاقية االتحاد األورويب بشـأن املسـاعدة القانونية املتبادلة يف املسـائل الجنائية لعام  -9

س ساعدة املتبادلة أجل ا شأن امل سابقة، وهذه األخرية هي : االتفاقية األوروبية ب تكامل وتتميم االتفاقيات األوروبية ال

، 0839آذار / مارس  03الربوتوكول اإلضـــايف املؤرخ يف  ،0828نيســـان / أبريل  81يف املســـائل الجنائية املؤرخة يف 

ـــاعدة األوروبية املتبادلة، ـــائل الجنائي واملتعلق باتفاقية املس ـــاعدة املتبادلة يف املس ة الواردة يف واألحكام املتعلقة باملس

، وكذلك األحكام الواردة يف ســياق العالقات بني 0892يونيو  04املنفذة التفاق شــنغن املؤرخ يف  0881يونيو  08اتفاقية 

 .1064الدول األعضاء يف اتحاد بنلوكس االقتصادي

، حيث وضحت هذه األخرية األحكام العامة لالتفاقية، وتحديداً يف 1065مادة 71ما يقارب وتشتمل االتفاقية املذكورة عىل     

ـــاعدة القانونية املتبادلة، وذلك يف املواد )3-0املواد ) ـــائل 02-9(، وكذلك مناذج وطلبات املس ـــاً بينت االتفاقية املس (، وأيض

(، 88-03اد )القانونية، وعىل وجه الخصوص يف املو  املتعلقة باعرتاض االتصاالت السلكية والالسلكية يف مجال املساعدة

عىل تفصـــيل القواعد املتصـــلة بحامية البيانات الشـــخصـــية، وأخرياً، فقد تحدثت  -(87يف املادة ) –وقد جاءت االتفاقية 

 ( عن األحكام الختامية لالتفاقية.71-84االتفاقية يف املواد )

فاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظ -11 عام ات اعتمدت هذه االتفاقية مبوجب قرار :  8111مة عرب الوطنية ل

. وتشتمل االتفاقية املذكورة عىل ما 8112نوفمرب من العام  02، الصادر بتاريخ 22/82الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

ــوعات التعاون الدويل يف أكرث موقع، حيث أكدت عىل1066مادة 40يقارب  ــارت األوىل إىل موض ز  رضورة تعزي، وقد أش

                                                           
1063 Civil Law Convention on Corruption, The Council of Europe, supra note, art. 13. 

1064  The EU Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters of 2000, Official Journal of the European 

Communities,  C 197/3, 12.7.2000, art. (1-1). Available at : 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2000:197:0001:0023:EN:PDF, Viewed on 21-4-2020, At 

3:24 Am. 

طبيق األحكام األكثر ال تؤثر هذه االتفاقية على ت ( من اتفاقية االتحاد األوروبي المذكورة تنص على أن "5/3تجدر اإلشـــــــارة إلى أن المادة )   

( 3) 39مالئمة المنصـــوص عليها في االتفاقات الثنائية أو متعددة األطراف بين الدول األعضـــاء ، أو على الترتيبات المنصـــوص عليها في المادة 

ى أساس ية المتفق عليها علمن االتفاقية األوروبية للمساعدة المتبادلة، وتحديدًا تلك المتعلقة بمجال المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائ

 تشريع موحد أو نظام خاص ينص على التطبيق المتبادل لتدابير المساعدة المتبادلة ...".

 للمزيد حول هذه المواد ينظر في : 1065

The EU Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters of 2000, supra note. 

، 3000تشـــرين الثاني/نوفمبر  52، الصـــادر بتاريخ 22/32ظر في : قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم للمزيد حول نصـــوص االتفاقية ين 1066

 5، ص. 3003بشــــأن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، منشــــورات المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، نيويورك، 

 وما بعدها.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2000:197:0001:0023:EN:PDF
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، 1069، ونقل األشـــخاص املحكوم عليهم1068، وتســـليم املجرمني1067التعاون الدويل يف مجال املصــــادرة واالســـرتداد

، وكذلك التعاون يف 1071، والتحقيقات والتحريات املشـــرتكة ونقل اإلجراءات الجزائية1070واملســـاعدة القانونية املتبادلة

 ، وغري ذلك من املجاالت.  1073واملعلومات، والتدريب وتبادل الخربات 1072مجال إنفاذ القانون

واملؤســســة يف ، (GUAMاتفاقيات التعاون الدويل املكرســة يف نطاق منظمة الدميقراطية والتنمية االقتصــادية ) -11

تتكون هذه املنظمة من أربعة دول، أال وهي : جورجيا، أوكرانيا، أذربيجان ومولدوفا. وقد بدأت املنظمة : 8110العام 

شاري يف العام املذكورة كملت ست ستقلة، وتحديداً يف العام 0883قى ا سها كمنظمة م سي ، وقد أعيد 8110، والحقاً تم تأ

ــادية. وتتمحور أهداف املنظمة حول 8112تنظيمها يف العام  ــميتها مبنظمة الدميقراطية والتنمية االقتص ، حيث تم تس

ي العام أبرمت املنظمة عدة اتفاقات للتعاون الدويل، ففتعزيز سيادة القانون وتسهيل "التعاون العميل". ولهذه الغاية، 

قاً للتعاون الدويل يف مجال مكافحة اإلرهاب والجرمية املنظمة والجرائم الخطرة 8118 ، عقد أعضــــاء املنظمة اتفا

 األخرى، وقد ســمي ذلك االتفاق بــــــ )اتفاق جوام(، وقد أكد هذا األخري عىل التعاون الدويل فيام يتعلق مبجموعة

ضايف، وتحديداً يف العام  ساد. وقد ألحق باالتفاق املذكور بروتوكول إ شطة اإلجرامية، مبا يف ذلك الف سعة من األن وا

سمى نظام جوام إلدارة املعلومات بني 8114 سس هذا الربوتوكول نظاماً إلكرتونياً لتبادل املعلومات بني الدول ي ، حيث أ

 (SELEC) مة خطاب نوايا بالرشاكة مع مركز إنفاذ القانون بجنوب رشق أوروبا، وضع أعضاء املنظ8108الدول. ويف العام 

 .1074بشأن التعاون الدويل بني املنظمتني، وتحديداً من خالل تبادل املعلومات والخربات

اعتمدت هذه االتفاقية يف الدورة العادية الثانية  : 8117اتفاقية االتحاد اإلفريقي ملنع الفســـاد ومكافحته لعام  -12

. وقد 1075مادة 89(، وتشتمل االتفاقية املذكورة عىل ما يقارب 8117يوليو  00ؤمتر االتحاد اإلفريقي، يف مدينة مابوتو )مل

ساد، حيث أكدت  أشارت اتفاقية االتحاد اإلفريقي ملوضوع التعاون الدويل بني الدول األطراف يف مجال مكافحة الف

، والتعاون الدويل يف مجال 1076مسألة إقرار إجراء تسليم املجرمنيعىل جملة من املسائل بهذا الخصوص، ولعل أهمها 

                                                           
 .3000ة األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام ( من اتفاقي52المادة ) 1067

 ( من نفس االتفاقية.59المادة ) 1068

 ( من نفس االتفاقية.52المادة ) 1069

 ( من نفس االتفاقية.52المادة ) 1070

 ( من نفس االتفاقية.35-59المواد ) 1071

 ( من نفس االتفاقية.32المادة ) 1072

 .( من نفس االتفاقية39المادة ) 1073

1074 International co-operation in corruption cases, OECD Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia, 

2017, p. 14 , Available at : 

https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-International-Cooperation-in-Corruption-Cases 2017.pdf, Viewed on 21-4-

2020, At 4:17 Am. 

ؤتمر مللمزيد حول نصــــــوص االتفاقية ينظر في : اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفســــــاد ومكافحته، المعتمدة في الدورة العادية الثانية ل 1075

 .3059جامعة الدول العربية،  –(، منشورات المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية 3002يوليو  55االتحاد اإلفريقي في مابوتو )

 .3002( من اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد ومكافحته لعام 52المادة ) 1076

https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-International-Cooperation-in-Corruption-Cases%202017.pdf
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، وعدم جواز 1079، والتعاون يف مجال التحقيقات واإلجراءات الجزائية1078، واملســـاعدة القانونية املتبادلة1077االســـرتداد

ة قواعد ، باإلضــافة لتبادل الخربات والدراســات والبحوث، ومشــارك1080التذرع بالرســية املرصــفية لغايات رفض التعاون

 . 1081األخالقيات الوظيفية بني الدول األطراف، وغري ذلك من األمور

صادرة املتعلقة باألموال الناجمة عن الجرمية  -13 يص واالستيالء وامل سل األموال والتق شأن غ اتفاقية مجلس أوروبا ب

، وذلك 8112من العام  مايو 02اعتمدت هذه االتفاقية من قبل مجلس أوروبا بتاريخ  : 8112وعن متويل اإلرهاب لعام 

شتمل االتفاقية املذكورة عىل ما يقارب  ، وقد نظمت األوىل موضوعات التعاون الدويل 1082مادة 22يف مدينة وارسو، وت

 ضمن الفصل الرابع منها، وذلك عىل النحو اآليت :

 . 1083القسم األول : ويشمل املبادئ والتدابري العامة للتعاون الدويل -

ذا القسم إىل التعاون عن طريق املساعدة االستقصائية، وتحديداً من حيث التتبع، والتحري، القسم الثاين : ويشري ه -

 .1084والحصول عىل معلومات عن الحسابات واملعامالت املرصفية، ومراقبتها

رصف، وآلية تنفيذ تلك  - سم عىل اإلجراءات املؤقتة، كالتجميد، والحجز، واملنع من الت صب هذا الق سم الثالث : وين الق

 .1085إلجراءاتا

 .1086القسم الرابع : التعاون الدويل يف مجال إجراءات املصادرة واالسرتداد املتعلقة بالعائدات الجرمية -

 .1087القسم الخامس : رفض التعاون أو تأجيله -

القسم السادس : التعاون يف مجال التبليغات القضائية، وحامية حقوق األشخاص املتأثرين بفعل اإلجراءات املؤقتة،  -

 .1088اف بالقرارات األجنبيةواالعرت 

القســم الســابع : ويتعلق هذا القســم بالقواعد اإلجرائية واألحكام العامة األخرى املتصــلة بالتعاون الدويل، وتشــمل  -

سائل املتعلقة بطلب  صال املبارش، وامل صة بالتعاون، وقواعد االت سلطة املركزية املخت القواعد املذكورة التنظيم القانوين لل

                                                           
 ( من نفس االتفاقية.59المادة ) 1077

 التفاقية.( من نفس ا52المادة ) 1078

 ( من نفس االتفاقية.59/2المادة ) 1079

 ( من نفس االتفاقية.52/2المادة ) 1080

 للمزيد حول مجاالت التعاون الدولي المكرسة في االتفاقية اإلفريقية لمكافحة الفساد ينظر في : 1081

Snider, Thomas R. and Kidane, Won. "Combating Corruption through International Law in Africa: A Comparative Analysis," 

Cornell International Law Journal: Vol. 40: Iss. 3, Article 4, 2007, p. 739 et seq. 

1082Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the 

Financing of Terrorism,  No. 198, Warsaw, 16.V.2005, Available at : https://rm.coe.int/168008371f, Viewed on 22-4-2020, 

At 5:00 Am. 

1083 Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the 

Financing of Terrorism, supra note. art. 15. 

1084 Supra note. arts. (16-20). 

1085 Supra note. arts. (21-22). 

1086 Supra note. arts. (23-27). 

1087 Supra note. arts. (28-30). 

1088 Supra note. arts. (31-32). 

https://rm.coe.int/168008371f
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ـــافة لحالة لتعدد الطلبات، التعاون، وت ـــببه، باإلض ـــوعه، وس ـــكل الطلب، ولغته، ومحتواه، وموض حديداً من حيث ش

والطلبات املعيبة، والواجبات املنعقدة نتيجة رفض أو تأجيل طلب التعاون أو تقييده برشــط، وكذلك الرســية املرتبطة مبا 

 .1089ةغري ذلك من األمور واملسائل الشكلية واإلجرائيأفرزه التعاون، وتكاليفه، والتعويض عن األرضار املرتبطة به، و 

وبعدما فرغنا من بيان الجهود الدولية الخاصـــة بتعزيز التعاون يف مجال مكافحة الفســـاد، وتحديداً االتفاقيات الدولية     

ســــاد مكافحة الف، ننتقل اآلن للبحث يف الجهود العربية لتدعيم التعاون يف إطار 1090واإلقليمية غري العربية ذات العالقة

 )املطلب الثاين(. 

                                                           
1089 Supra note. arts. (33-45). 

المجلس األوروبي حول غســـل األموال والتقصـــي واالســـتيالء والمصـــادرة المتعلقة باألموال الناجمة عن الجريمة  تفاقيةتجدر اإلشـــارة إلى أن ا 

، قد تحدثت عن موضــــــوع التعاون الدولي بين وحدات المتابعة المالية في الدول األطراف تنفيذًا ألهداف 3002وعن تمويل اإلرهاب لعام 

 االتفاقية. للمزيد ينظر في :  

Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the 

Financing of Terrorism, supra note. arts. (46-47). 

ي مجال مكافحة الفســاد، وتجســيد مبادئ تجدر اإلشــارة إلى أن هناك العديد من الجمعيات والمبادرات ذات الصــلة بتعزيز التعاون الدولي ف 1090

 اآلتي ذكره : -على سبيل المثال ال الحصر  –الحكم الرشيد والحوكمة الفعالة، ومن ضمن ذلك 

دولة مســـــتقلة ومتســـــاوية، وتهدف إلى تدعيم التشـــــاور  23(: وهي جمعية تطوعية مكونة The Commonwealthجمعية الكومنولث ) -

تركة للشـــعوب، وكذلك تعزيز التفاهم الدولي والســـالم العالمي، والتأثير على المجتمع الدولي لصـــالح والتعاون من أجل المصـــالح المشـــ

الجميع. وتسعى الكومنولث كذلك إلى تفعيل آليات التشاور وتبادل الخبرات، وخاصة من خالل التعاون العملي، وذلك بغية تحقيق أهداف 

لرشـــيد، والتنمية المســـتدامة، وغير ذلك من المبادئ التي تســـاهم في رفعة الشـــعوب، الجمعية، وأبرزها تكريس الديمقراطية، والحكم ا

 واستقرارها على كافة األصعدة. للمزيد حول الجمعية، ينظر في : 

The Commonwealth, official website, available at: https://thecommonwealth.org/,  Viewed on 23-4-2020, At 5:00 Am. 

مبادرة استرداد األموال المنهوبة "ستار" والتي تعد من المبادرات الريادية  3002البنك الدولي واألمم المتحدة عام  ( :STARمبادرة ستار) -

النامية اســتعادة األموال في هذه الجهود، حيث ترمي إلى وقف "نهب الموجودات العامة"، وتســعى إلى التســهيل على حكومات الدول 

المنهوبة التي هّربها المســئولون الفاســدون إلى الخارج، من خالل تقديم المســاعدة والمشــورة وبناء القدرات واســتثمارها، والمميز في 

ذه هذه المبادرة أنها تســـقط أية حصـــانات ســـياســـية أو دبلوماســـية على مهّرب األموال، بشـــرط أن تتقدم حكومته بطلب التحفظ على ه

 داألموال الموجودة في أي بلد من البلدان الدول األعضاء في اتفاقية البنك الدولي، حتى يتم التحقق من حجمها وكيفية تتبع أثرها. للمزي

 . وفارزانا2/55/3052، 3393ينظر في : زهير المالكي، "آليات اســــــترداد األموال العراقية المهربة إلى الخارج"، موقع الحوار المتمدن، ع. 

 (، متوافر على الرابط االلكتروني التالي :3055نواز: استرداد الموجودات: مشكلة نطاق وبعد )برلين: منظمة الشفافية الدولية، 

fti.org/upload/books/323.pd-http://www.transparency.org.kw.au صباحًا. 5:20، الساعة 2/3/3030، تاريخ الزيارة 

جهدًا دوليًا تحت اســم "شــراكة دوفيل" من أجل مســاندة  3055أطلقت مجموعة الدول الثمان بفرنســا عام  ( :G-8مجموعة الدول الثمان ) -

ربية المذكورة نحو تحقيق االســــــتقرار الدول العربية التي تمر في مرحلة انتقالية، وتعهدت هذه الدول الثمان بمواصــــــلة دعمها للدول الع

والحكم الرشـــيد واالندماج في االقتصـــاد العالمي، وقد جاء في بنود هذا الشـــراكة ما يشـــير إلى ضـــرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال 

ألصـول، وذك بناًء مكافحة الفسـاد، فنجد تلك الشـراكة على أن أهمية " تسـهيل اسـترداد األصـول المنهوبة من خالل خطة عمل اسـترداد ا

 على التعاون وتدابير بناء القدرات، بغية تحديد واسترداد عائدات الفساد المهربة خارج نطاق دولة المنشأ". للمزيد ينظر في :

G-8 Action on the Deauville Partnership with Arab Countries in Transition,The fact Sheet, The White House, Office of the 

Press Secretary, May 19, 2012, available at: 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2012/05/19/fact-sheet-g-8-action-deauville-partnership-arab-

countries-transition, Viewed on 23-4-2020, At 5:20 Am. 

https://thecommonwealth.org/
http://www.transparency.org.kw.au-ti.org/upload/books/323.pdf
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2012/05/19/fact-sheet-g-8-action-deauville-partnership-arab-countries-transition
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2012/05/19/fact-sheet-g-8-action-deauville-partnership-arab-countries-transition
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 املطلب الثاين

 الجهود العربية لتدعيم التعاون يف إطار مكافحة الفساد

 بتفيشــ آفة الفســاد يف نطاق الدول واملجتمعات؛ ويعني ذلك -وجوداً وعدماً  -إن مســألة تكريس التعاون الدويل ترتبط     

ن  حتامً تعاوناً دولياً فعاالً، بحيث يســتهدف األخري تحقيق الوقاية مأن املواجهة الحقيقية لظاهرة الفســاد املؤمثة تقتيضــ

الفساد ومحاربته عىل حٍد سواء؛ لذا، فقد سعت الدول العربية إىل تجسيد قواعد التعاون الدويل يف مجال محاربة الفساد، 

 ل العرب، حيث ذهب هذين املجلسنيوقد أوكلت هذه املهمة لجامعة الدول العربية، وتحديداً مجليس وزراء الداخلية والعد

ـــاد، وقد تجىل ذلك الجهد يف ظهور  ـــيع األحكام املعززة والداعمة لجهود التعاون الدويل يف إطار مكافحة الفس نحو ترش

عدد من االتفاقيات اإلقليمية ذات العالقة، حيث تولت هذه األخرية مهمة تنظيم ســـبل وآليات ووســـائل التعاون الدويل 

 وقاية من آفة الفساد ومحاربتها. املنصب عىل ال

من أبرز النتائج التي انبثقت عن الجهود العربية يف مجال محاربة  8101وتعترب االتفاقية العربية ملكافحة الفســــاد لعام     

الفســـاد، وقد أكدت االتفاقية املذكورة عىل رضورة تدعيم أســـس وآليات التعاون الدويل يف إطار الحد من آفة الفســـاد 

تعزيز التعاون العريب عىل الوقاية من  تهدف هذه االتفاقية إىل: ... ( منها عىل أنه "8فحتها، حيث نصت يف املادة )ومكا

 الفساد ومكافحته وكشفه واسرتداد املوجودات". 

ساد نجدها ال تعدو أن تكون ترديداً التفاقية األمم ا     شارة إىل أن االتفاقية العربية ملكافحة الف تحدة ملكافحة ملوتجدر اإل

ضة غري  ضفا صياغتها لعبارات مبهمة وف صية الدول العربية، ناهيك عن بعض  صو ساد، حيث يالحظ بعدم مراعاتها لخ الف

سياق العديد من املالحظات عىل االتفاقية املذكورة  ستطيع أي طرف من أطراف االتفاقية االحتجاج بها. وميكن  محددة ي

 1091نُجملها مبا ييل:

                                                           

، وقد كتب 5999أكتوبر عام  52جنوب أفريقيا، في  –تم توقيع هذا االلتزام في مدينة دربان  التزام "دربان" بالتحرك الفعال ضد الفساد : -

دولة. وانعقد المؤتمر تحت  522مشــــارك في "المؤتمر الدولي التاســــع ضــــد الفســــاد"، والذين ينتمون إلى  5900هذا االلتزام من قبل 

وما بعده". وقد تم التأكيد على ضــــــرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفســــــاد في إطار  3000شــــــعار "النزاهة العالمية: عام 

" ... ســـنعمل على تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي في مكافحة الفســـاد بطرق عملية،  نصـــوص هذا االلتزام، حيث صـــرح هذا األخير بأنه

ى روتعزيز ترتيبات المساعدة القانونية المتبادلة، وتعزيز وتطوير اتفاقيات مكافحة الفساد في المنطقتين األفريقية واآلسيوية. ونود أن ن

لمنظمات التجارية الدولية الكبرى، ومنظمة التجارة العالمية واألونكتاد. باإلضافة الموضوع العام لمكافحة الفساد مدرجا في جداول أعمال ا

إلى ذلك، ســــــنعمل على تحقيق التنفيذ الكامل التفاقية منظمة التعاون االقتصــــــادي والتنمية لمكافحة رشــــــوة المســــــؤولين األجانب، 

(... وســـندعم اإلجراءات التي تتخذ في األمم المتحدة لتشـــجيع OASواتفاقيات مكافحة الرشـــوة لمجلس أوروبا ومنظمة الدول األمريكية )

 تجريم جميع أشكال الفساد". للمزيد حول االلتزام المذكور أعاله ينظر في :

Durban commitment to take effective action against corruption, Durban, South Africa, 15 October 1999, available at: 

http://www.contentafrica.net/test/Tisa/images/stories/iacc%20durban.pdf, Viewed on 23-4-2020, At 5:20 Am. 

 .559، ص. 3059مقارنة"، دار األيام للنشر والتوزيع، عمان، إياد هارون محمد الدوري، اآلليات الجنائية المستحدثة لمكافحة الفساد "دراسة  1091 

http://www.contentafrica.net/test/Tisa/images/stories/iacc%20durban.pdf
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قية تعريفاً محدداً لجرائم الفســـاد، وقد ســـارت النهج الذي ســـارت عليه إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة مل تقدم االتفا -

 8117.1092الفساد لسنة 

 1093مل تجرم االتفاقية أفعال الفساد، بل دعت الدول إىل اتخاذ تدابري ترشيعية لعملية التجريم. -

ات رث منها اتفاقية قانونية ملزمة، حيث طغت عليها عبار إن االتفاقية ال تغدو أن تكون ميثاق رشف أو مذكرة تفاهم أك -

تناشــد الدول األطراف أن )تعتمد، تتخذ، تســعى، تقوم، تتعاون( وندرة وجود عبارة )تلتزم( وهو أمر غري مســتغرب يف 

 ظل تقديس مبدأ السيادة الوطنية يف نهج الجامعة العربية.

ليها األطراف التي صادقت عليها، فندرة عدد الدول التي صادقت ع تتسم االتفاقية بضعف تأثريها املتأيت من قلة عدد -

لغاية تاريخه، بغرار االتفاقية األممية التي صــــادقت عليها العديد من الدول، فإن جدوى وتأثري االتفاقية العربية 

 تتالىش السيام وأنها مل تأيت بجديد يذكر سوى ترديدها التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.

وجود عدد من االتفاقيات العربية التي نظمت العديد من الجوانب التي تضـــمنتها االتفاقية العربية ملكافحة الفســـاد،  -

، واالتفاقية 1094أدى إىل إفراغ الكثري من جوانبها، ومنها االتفاقية العربية ملكافحة غســــل األموال ومتويل اإلرهاب

، واتفاقية الرياض العربية 1095كافحة الجرمية املنظمة عرب الحدود الوطنيةالعربية لتسليم املجرمني، واالتفاقية العربية مل

 .1096للتعاون القضايئ

ــاد املواد )     ــت االتفاقية العربية ملكافحة الفس ــص ــائل واليات وطرق التعاون الدويل بني 88 -02وقد خص ( منها لتناول وس

هي: التعاون يف مجال إنفاذ القانون، واملســـاعدة الدول األطراف يف مجال مكافحة الفســـاد، وهذه الوســـائل واآلليات 

ــخاص  ــليم املجرمني، ونقل األش ــرتداد، ونقل اإلجراءات الجزائية، وتس ــادرة واالس القانونية املتبادلة، والتعاون لغايات املص

ــتهدف ــبل وآليات التعاون التي تس ــرتكة، وغري ذلك من س حقيق ت املحكوم عليهم واملتهمني، والتحقيقات والتحريات املش

 الغرض من االتفاقية، والذي يتمحور حول الوقاية من ظاهرة الفساد والحد منها.

وقد جاءت االتفاقية العربية ملكافحة الفســـاد بوســـيلة فعالة لتعزيز التعاون الدويل بني الدول األطراف، وهذه الوســـيلة     

ـــت االتفاقية املذكورة عىل أن " ـــ هذه االتفاقية مؤمتر للدول  -0 تتمثل مبؤمتر الدول األطراف، حيث نص ـــأ مبقتىض يُنش

شجيع  سني قدرة الدول األطراف وتعاونها عىل تحقيق األهداف املبينة يف هذه االتفاقية ومن أجل ت األطراف من أجل تح

. ويعترب مؤمتر الدول األطراف مجاالً حيوياً للتعاون الدويل يف مجال مكافحة الفســاد، ويتضــح 1097تنفيذها واســتعراضــه"

لك جلياً من خالل النظر مبا يفرزه املؤمتر من مســــائل تتعلق بتبادل املعلومات والخربات والتجارب الناجحة بني الدول ذ

( من االتفاقية العربية ملكافحة الفســاد، حيث أكدت 77/4األطراف، ولعل هذا ما ميكن اســتنباطه مام نصــت عليه املادة )

                                                           

، الشــــركة العربية المتحدة للتســــويق 5وليد إبراهيم الدســــوقي، مكافحة الفســــاد في ضــــوء القانون واالتفاقيات اإلقليمية والدولية، ط 1092 

 .92، ص. 3053والتوريدات، القاهرة، 

 .39/9/3052التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ  3050كافحة الفساد لسنة للمزيد ينظر في : مواد االتفاقية العربية لم 1093 

( من 23، وهذه االتفاقية قد جرى إلغائها بموجب )5923/ 32/2، دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5923االتفاقية العربية لتســـــليم المجرمين لســـــنة  1094 

 . 5922اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 

 .2/50/3052، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 3050ربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لسنة االتفاقية الع 1095 

 .20/50/5922، حيث دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5922اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة  1096 

 .0305( من االتفاقية العربية لمكافحة الفساد لعام 22/5ينظر في : المادة ) 1097
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طراف عىل أنشـــطة وإجراءات وطرائق عمل لتحقيق أهداف االتفاقية مبا يف يتفق مؤمتر الدول األ  -4 األخرية عىل أن "

تيســـري تبادل املعلومات بني الدول األطراف عن منط واتجاهات الفســــاد وعن املامرســــات الناجحة يف منعه  -ذلك: أ

ليات املنظامت واآل التعاون مع -ومكافحته ويف إرجاع العائدات اإلجرامية، بوســـائل منها نرشـــ املعلومات ذات الصـــلة. ب

ــلة. ج ــلة التي تعدها اآلليات الدولي -الدولية واإلقليمية واملنظامت غري الحكومية ذات الص ــتخدام املعلومات ذات الص ة اس

 -استعراض تنفيذ هذه االتفاقية من جانب الدول األطراف فيها. هــــ -واإلقليمية األخرى من أجل مكافحة الفساد ومنعه. د

تقنية اإلحاطة علامً باحتياجات الدول األطراف من املساعدة ال -ني هذه االتفاقية وتحسني تنفيذها. وتقديم توصيات لتحس

. وكذلك نفس املادة يف 1098فيام يتعلق بتنفيذ هذه االتفاقية واإليصـــاء مبا قد يراه رضورياً من إجراءات يف هذا الشـــأن"

ها ) هذه األخرية عىل أن "2فقرت يث تؤكد  كل د -2 (، ح ها تقوم  لدول األطراف مبعلومات عن برامج يد ا ولة طرف بتزو

ــ به مؤمتر  ــبام يقيض ــيعية واإلدارية الرامية إىل تنفيذ هذه االتفاقية، حس ــاتها وكذلك عن تدابريها الترش وخططها ومامرس

ها، مبا يف يالدول األطراف. وينظر مؤمتر الدول األطراف يف أنجع الســـبل لتلقي املعلومات واتخاذ اإلجراءات املبنية عل

ذلك املعلومات املتلقاة من الدول األطراف ومن املنظامت الدولية. ويجوز للمؤمتر أيضا أن ينظر يف املساهامت املتلقاة من 

 .  1099املنظامت غري الحكومية ذات الصلة، املعتمدة حسب األصول وفقا لإلجراءات التي يقررها املؤمتر"

قية العربية متثل األساس القانوين للتعاون الدويل يف إطار محاربة الفساد، فإن هذه ( من االتفا88-02وإذا كانت املواد )    

األخرية ال تعترب الوحيدة التي تســـعى لتكريس مبادئ واليات التعاون الدويل يف مجال مكافحة آفة الفســـاد؛ لذا، فإنه ال 

ـــارة لبعض االتفاقيات العربية، وتحديداً تلك التي تعنى بتعز ـــري من اإلش هادفة للوقاية يز وتدعيم نظم التعاون الدويل الض

 من الفساد ومحاربته، وهي عىل النحو اآليت ذكره :

متت املوافقة عىل هذه االتفاقية من قبل مجلس العدل العرب، :  0897اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضــايئ لعام  -0

، وقد 71/01/0892االتفاقية املذكورة حيز التنفيذ بتاريخ ، ودخلت 2/4/0897(، والصادر بتاريخ 0وذلك مبوجب قراره رقم )

، حيث كان الهدف منها تعزيز التعاون القضـــايئ بني الدول العربية، ولعل 1100مادة 38اشـــتملت األوىل عىل ما يقارب 

ل و هذا ما ميكن اســتنباطه رصاحة مام جاء يف ديباجة االتفاقية املذكورة، حيث رصحت هذه األخرية بأن حكومات الد

عاوناً شــــامالً لكل املجاالت  بأن التعاون القضــــايئ بني الدول العربية ينبغي أن يكون ت ها  عاً من العربية "... واقتنا

صورة إيجابية وفعالة يف تدعيم الجهود القامئة يف هذا املجال، وحرصاً منها  ضائية، عىل نحو يستطيع أن يسهم ب الق

                                                           
 .3050( من االتفاقية العربية لمكافحة الفساد لعام 22/3المادة ) 1098

 .3050( من االتفاقية العربية لمكافحة الفساد لعام 22/9المادة ) 1099

ي ناشــــــتملت هذه االتفاقية على ثمانية أبواب، حيث جاء الباب األول والثامن في نطاق الحديث عن األحكام العامة والختامية، أما الباب الثا 1100

بة افقد خصـــص للحديث عن إعالن األوراق القضـــائية وغير القضـــائية وتبليغها، فيما اندرج الباب الثالث في نطاق بيان الموضـــوعات المتصـــلة باإلن

مدنية الالقضــائية، والباب الرابع لموضــوع حضــور الشــهود والخبراء في القضــايا الجزائية، والباب الخامس لالعتراف باألحكام الصــادرة في القضــايا 

باب لوالتجارية واإلدارية وقضايا األحوال الشخصية وتنفيذها، والباب السادس، فقد خصص إلجراءات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم، وأخيرًا ا

الرياض  ةالســـــــابع المتعلق بتنفيذ عقوبات المحكوم عليهم لدى الدول التي ينتمون إليها. للمزيد حول االتفاقية المذكورة ينظر في : اتفاقي

ــة للتعــاون القضــــــــائي لعــام  ــالي :5922العربي ــة، بواســــــطــة الرابط االلكتروني الت ــدول العربي ــامعــة ال  ، متوافرة على الموقع الرســــــمي لج

http://www.lasportal.org/ صباحًا. 3:33، الساعة 26/3/3030، تمت الزيارة بتاريخ 

http://www.lasportal.org/
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ـــيعىل توثيق عالقات التعاون القامئة بني الد ـــائية والعمل عىل دعمها وتنميتها وتوس ع ول العربية يف املجاالت القض

 ".نطاقها...

ــالبة للحرية بني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام  -8 أجريت  : 8112اتفاقية نقل املحكوم عليهم بعقوبات س

وقد اشتملت االتفاقية عىل ما يقارب ، 87/2/8112املوافقة عىل هذه االتفاقية من قبل مجلس التعاون الخليجي بتاريخ 

، حيث نظمت هذه األخرية مســــألة نقل املحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية، عىل نحو يتضـــمن بيان 1101مادة 03

ــائل املتعلقة  ــه، وكل املس ــباب رفض ــة بطلبات النقل، من حيث رشوط النقل، وحاالته، وإجراءاته، وأس األحكام الخاص

ـــه يف إطار ديباجة هذه األخرية، حيث جاء يف فيه، وذلك تحقيقاً للغرض  ـــود من االتفاقية، والذي جرى تكريس املنش

تلك الديباجة أنه "...إن الدول األعضـــاء يف مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إمياناً منها بأهمية تنمية عالقات 

ـــوص عليها يف ـــعياً لبلوغ أهداف مجلس التعاون املنص ـــالتعاون القامئة بينها، وس ايس،  املادة الرابعة من نظامه األس

ـــ واالجتامعي، وأثره يف تأهيل  ـــتقرار النفيس ـــايئ واألمني، وإدراكاً ألهمية االس ـــتكامالً للتعاون القانوين والقض واس

ــاء عقوبتهم يف بلدانهم بني أرسهم وذويهم وملا ينطوي عليه ذلك من  ــالبة للحرية عند قض املحكوم عليهم بعقوبات س

 ة، فقد اتفقت عىل...".جوانب إنساني

عام  -7 متت املوافقة عىل هذه االتفاقية من قبل :  8101االتفاقية العربية ملكافحة غســــل األموال ومتويل اإلرهاب ل

، ودخلت االتفاقية املذكورة 80/08/8101مجليســـ وزراء الداخلية والعدل العرب يف اجتامعهام املشـــرتك املنعقد بتاريخ 

، عىل نحو تضمن اإلشارة إىل موضوعات 1102مادة 40، وقد اشتملت األوىل عىل ما يقارب 2/01/8107حيز التنفيذ بتاريخ 

 التعاون الدويل يف مجال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، وذلك وفقاً لآليت ذكره :

ات والبحوث، التعاون الدويل يف إطار تبادل املعلومات، واملســاعدة يف التحريات املشــرتكة، وتبادل الدراســات والخرب   -

 .1103وكذلك التعاون يف مجال التدريب واملساعدة التقنية

قانونية املتبادلة - ، والتعاون ألغراض املصــــادرة 1105، واالعرتاف باألحكام األجنبية1104التعاون يف مجال املســــاعدة ال

 .1106واالسرتداد

 .1108، وتسليم املتهمني واملحكوم عليهم1107التعاون الدويل يف نطاق نقل اإلجراءات الجزائية -

                                                           
ل نصـــوص االتفاقيـــة ينظـــر فـــي : اتفاقيـــة نقـــل المحكـــوم علـــيهم بعقوبـــات ســـالبة للحريـــة بـــين دول مجلـــس التعـــاون لـــدول للمزيـــد حـــو 1101

. للمزيـــد حـــول االتفاقيـــة المـــذكورة ينظـــر فـــي : البوابـــة القانونيـــة 52، وهـــذه االتفاقيـــة تقـــع علـــى مـــا يقـــارب 3009الخلـــيج العربيـــة لعـــام 

 على الرابط االلكتروني التالي :  تتوافر االتفاقيةالميزان،  –القطرية 

https://www.almeezan.qa/AgreementsPage.aspx?id=1243&language=ar صباحًا. 3:32، الساعة 26/3/3030، تمت الزيارة بتاريخ 

ية ينظر في : االتفاقية العربية لمكافحة غســل األموال وتمويل اإلرهاب، متوافرة على الموقع الرســمي للمزيد حول نصــوص هذه االتفاق 1102

 مساًء. 5:005، الساعة 32/3/3030، تمت الزيارة بتاريخ  /http://www.lasportal.orgلجامعة الدول العربية، بواسطة الرابط االلكتروني التالي :

 ( من االتفاقية العربية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.33-52ينظر في : المواد ) 1103

 ( من نفس االتفاقية.39-32ينظر في : المواد ) 1104

 ( من نفس االتفاقية.32ينظر في : المادة ) 1105

 ( من نفس االتفاقية.39-32ينظر في : المادتين ) 1106

 نفس االتفاقية. ( من20ينظر في : المادة ) 1107

 ( من نفس االتفاقية.29-25ينظر في : المواد ) 1108

https://www.almeezan.qa/AgreementsPage.aspx?id=1243&language=ar
http://www.lasportal.org/
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ـــالحية يف إطار تنفيذ اإلحكام الجزائية لعام  -4 أجريت  : 8101االتفاقية العربية لنقل نزالء املؤســـســـات العقابية واإلص

عدل العرب يف اجتامعهام املشـــرتك املؤرخ بـ  ية وال لداخل بل مجليســـ وزراء ا ية من ق فاق هذه االت قة عىل  املواف

ملذكورة حيز التنفي80/08/8101 فاقية ا تاريخ ، ودخلت االت قارب 2/01/8107ذ ب ما ي فاقية عىل   08، وقد اشـــتملت االت

 ، حيث نظمت الطلبات والتدابري املتعلقة بنقل النزالء بقصد تنفيذ األحكام الباتة القاضية بعقوبة أو تدبري سالبني1109مادة

 للحرية، وفقاً للرشوط واإلجراءات املنصوص عليها يف االتفاقية. 

متت املوافقة عىل هذه االتفاقية من قبل  : 8101الجرمية املنظمة عرب الحدود الوطنية لعام  االتفاقية العربية ملكافحة -2

، ودخلت االتفاقية املذكورة 80/08/8101مجليســـ وزراء الداخلية والعدل العرب يف اجتامعهام املشـــرتك املنعقد بتاريخ 

، حيث أشارت املواد املذكورة إىل التعاون 1110مادة 41، وقد اشتملت األوىل عىل ما يقارب 2/01/8107حيز التنفيذ بتاريخ 

 الدويل يف أكرث من موقع، وذلك عىل النحو اآليت :

 .1111التعاون الدويل يف مجال املساعدة القانونية املتبادلة، والتحقيقات املشرتكة -

حكام الجزائية ، واالعرتاف باأل 1112التعاون عىل صـــعيد نقل اإلجراءات الجزائية، وتســـليم املتهمني واملحكوم عليهم -

 .1113األجنبية

 .1114التعاون بني الدول األطراف يف مجال مصادرة العائدات الجرمية واسرتدادها -

شكٍل      صل ب ساد، ومنها ما يت باملقابل، فقد كرست جامعة الدول العربية بعض القوانني النموذجية يف مجال مكافحة الف

 ومكافحته، وهذه القوانني عىل النحو اآليت : مبارش مبوضوع تعزيز التعاون الدويل للوقاية من الفساد

اعتمد هذا القانون من قبل :  8112القانون العريب االســرتشــادي للتعاون القضــايئ الدويل يف املســائل الجنائية لعام  -

جب القرار رقم ) لك مبو ية والعرشـــين، وذ ثان عدل العرب يف دورته ال تاريخ 88د-227مجلس وزراء ال ــــادر ب (، الص

، ويقدم هذا القانون إرشادات للدول 1115مادة، ومذكرة إيضاحية 48، ويشتمل القانون املذكور عىل ما يقارب 88/00/8112

                                                           
ية ئللمزيد حول االتفاقية المذكورة ينظر في : االتفاقية العربية لنقل نزالء المؤســـســـات العقابية واإلصـــالحية في إطار تنفيذ اإلحكام الجزا 1109

، تمت  /http://www.lasportal.orgة الرابط االلكتروني التالي :، متوافرة على الموقع الرســــــمي لجامعة الدول العربية، بواســــــط3050لعام 

 صباحًا. 2:30، الساعة 26/3/3030الزيارة بتاريخ 

فرة على الموقع للمزيد حول نصــــــوص هذه االتفاقية ينظر في : االتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، متوا 1110

، الســـــاعة 32/3/3030، تمت الزيارة بتاريخ  /http://www.lasportal.orgالرســـــمي لجامعة الدول العربية، بواســـــطة الرابط االلكتروني التالي :

 مساًء. 55:30

 ريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.( من االتفاقية العربية لمكافحة الج32-39ينظر في : المواد ) 1111

 ( من نفس االتفاقية.25-39ينظر في : المواد ) 1112

 ( من نفس االتفاقية.22المادة ) 1113

 ( من نفس االتفاقية.23المادة ) 1114

ائل للمزيد حول نصـــوص هذا القانون ومذكرته اإليضـــاحية ينظر في : القانون العربي االســـترشـــادي للتعاون القضـــائي الدولي في المســـ 1115

،  /http://www.lasportal.org، متوافر على الموقع الرســــــمي لجامعة الدول العربية، بواســــــطة الرابط االلكتروني التالي:3009الجنائية لعام 

 صباحًا. 2:00، الساعة 39/3/3030تمت الزيارة بتاريخ 

http://www.lasportal.org/
http://www.lasportal.org/
http://www.lasportal.org/
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ــيادة القانون ومكافحة الجرمية وتدعيم  ــمن تعزيز س ــكل يض من أجل تدعيم التعاون الدويل يف امليدان الجزايئ بش

 .1116العدالة الجزائية وضامناتها

ساد لعام القانون العريب االسرتشادي ملكاف - ، فيام 81/8/8100-09تم إعداد هذا القانون يف الفرتة ما بني :  8100حة الف

لك مبوجب القرار رقم ) عة والثالثني، وذ عدل العرب يف دورته الراب بل مجلس وزراء ال (، 74د-0021تم اعتامده من ق

تقدم تلك املواد إرشــادات للدول  ، حيث1117مادة 28، ويشــتمل القانون املذكور عىل ما يقارب 88/0/8109الصــادر بتاريخ 

يف مجال مكافحة الفساد، عىل نحو يتضمن تعزيز وتدعيم التعاون الدويل يف املجال املذكور، مبا يشمل التأكيد عىل 

ــافًة لتعقب العائدات الجرمية  ــرتكة، ونقل اإلجراءات الجزائية، إض رضورة التعاون يف إطار التحريات والتحقيقات املش

 وغري ذلك من املجاالت التي تستهدف الحد من ظاهرة الفساد ومحاربتها. ، 1118واسرتدادها

سل األموال ومتويل اإلرهاب لعام  - اعتمد هذا القانون من قبل مجلس  : 8107القانون العريب االسرتشادي ملكافحة غ

، 82/00/8107تاريخ (، الصــادر ب88د-0111وزراء العدل العرب يف دورته التاســعة والعرشــين، وذلك مبوجب القرار رقم )

، حيث تشري هذه املواد إىل جملة من اإلرشادات 1119مادة، ومذكرة إيضاحية 83ويشتمل القانون املذكور عىل ما يقارب 

شمل تعزيز التعاون الدويل يف مجال الحد من  سل األموال ومتويل اإلرهاب، عىل نحو ي صة مبكافحة جرمية غ الخا

ز التحقيقات والتحريات املشـــرتكة بني الدول، واملســـاعدة القانونية املتبادلة، الجرائم املذكورة، وذلك عن طريق تعزي

واالنابات القضــــائية، وتســـليم املتهمني أو املحكوم عليهم، وكذلك التعاون الدويل يف مجال اســـرتداد العائدات 

 .1120الجرمية

اد عاون الدويل يف مجال مكافحة الفســـوبعدما فرغنا من بيان هذه الجزئية، ننتقل للحديث عن اإلطار اإلجرايئ للت    

   )املبحث الثاين(.

 املبحث الثاين

 اإلطار اإلجرايئ للتعاون الدويل يف مجال مكافحة الفساد

تأيت جرائم الفساد كأحد الجرائم العابرة للحدود يف مقدمة أشكال الجرائم جرائم املستحدثة التي تصاعدت وتريتها يف     

ــتغلة  ــنوات األخرية، مس ــال، ولهذا كان املجتمع الدويل متنبه إىل الس ــائل النقل واالتص ــيعة لوس يف ذلك التطورات الرس

رضورة تبني سياسية جنائية عاملية ملكافحة التداعيات السلبية لإلجرام املنظم العابر للحدود، تعتمد عىل مقارنة متكاملة من 

لدويل يف املي عاون ا ية وتعزيز الت عات الوطن لدويل يف امليدان 1121دان الجنايئخالل تحديث الترشـــي عاون ا ، وينبني الت

                                                           
 .3009سترشادي للتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية لعام ( من القانون العربي اال5المادة ) 1116

، متوافر على الموقع الرســـمي 3055للمزيد حول نصـــوص هذا القانون ينظر في : القانون العربي االســـترشـــادي لمكافحة الفســـاد لعام  1117

 صباحًا. 2:22، الساعة 39/3/3030، تمت الزيارة بتاريخ  /http://www.lasportal.orgلجامعة الدول العربية، بواسطة الرابط االلكتروني التالي :

 3055( من القانون العربي االسترشادي لمكافحة الفساد لعام 99-92المواد ) 1118

، متوافر 3052وتمويل اإلرهاب لعام للمزيد حول نصـــوص هذا القانون ينظر في : القانون العربي االســـترشـــادي لمكافحة غســـل األموال  1119

ية  ية والقضـــــــائ ية / مجلس وزراء العدل العرب، بواســــــطة الرابط  –على الموقع الرســــــمي للمركز العربي للبحوث القانون لدول العرب جامعة ا

 صباحًا. 2:20، الساعة 93/3/3030، تمت الزيارة بتاريخ  https://carjj.org/lawsااللكتروني التالي:

 .3052( من القانون العربي االسترشادي لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لعام 33، 55، 2ينظر في : المواد ) 1120

 .39ناصر السالمات، المرجع السابق، ص.  1121

http://www.lasportal.org/
https://carjj.org/laws
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الجنايئ عىل االتفاقيات ســـواء كانت اتفاقيات ثنائية أم إقليمية أم دولية، ويف كافة األحوال عىل مبدأ املعاملة باملثل، 

 .1122بتطبيق القانون الداخيل للدولة املطلوبة يف التعاون الدويل

خصــائص، تجعلها مبنأى عن أيدي العدالة الجنائية، فقد تأكدت رضورة إيجاد نوع  نظرا ملا تتمتع به جرمية الفســاد من    

من االتفاق يهدف حشــد وتكثيف الجهود بشــكل منظم مبا يحســن أداء أجهزة إنفاذ القانون، ســلطات التحقيق والقضــاء 

كل والفســـاد خاصـــة والعدالة ملواجهة هذه اآلفة وذلك بإقرار مجموعة من املعايري واملبادئ يف مجال مكافحة الجرمية ك

الجنائية، واســـتحداث آليات فعالة وتدعيم التعاون الثنايئ والجامعي يف مجاالت العدالة الجنائية وتنفيذ القوانني لســـد 

القصــور الترشــيعي الذي يتيح الفرصــة للتهرب من الوقوع تحت طائلة العقاب، ومنع املنظامت اإلجرامية ومرتكبي جرائم 

سل ساد من الت ضامن الف ضائية، ول سائل املالحقة الق سة موحدة يف مجال تبادل املعلومات والبيانات لتطوير و سيا ل بإقرار 

 1123محاكمة الفاسدين وإشعار املواطنني والشهود بالثقة يف نظام العدالة الجنائية وأجهزة إنقاذ القوانني.

 يت:يمه إىل مطلبني، وذلك عىل النحو اآل وللوقوف عىل فحوى هذا املبحث من الدراسة سنقوم مبشيئة الله بتقس    

 املطلب األول: طرق ووسائل التعاون الدويل -

 ي.املطلب الثاين: أدوات التعاون الدويل الفعالة يف مجال مكافحة الفساد عىل الصعيد الفلسطين -

 

 

 

 املطلب األول

 طرق ووسائل التعاون الدويل

ــكال التعاون الدويل فهناك التع     ــائل وأش ــد به تعاون تتعدد وس ــايئ، ويقص ـطي الدويل والتعاون الدويل القض اون الرشـ

الســـلطات القضـــائية يف الدول املختلفة ملكافحة الجرمية، وهذا التعاون يهدف إىل التقريب من اإلجراءات الجزائية فيام 

صدور الحكم عىل املجرم وعدم إفالته من ن يتم العقاب، وا بني الدول، من حيث إجراءات التحقيق واملحاكمة، إىل حني 

 التنسيق بني السلطات القضائية لكل دولة لالتفاق عىل معايري موحدة يف هذا الشأن.

وباســـتعراض نصـــوص االتفاقيات األممية والعربية ملكافحة الفســـاد نجد أنها قد حددت وســـائل التعاون يف املجاالت     

مجال  تمثل بالتعاون يف مجال إنفاذ القانون، والتعاون يفالجنائية والتحقيقات اإلدارية واملدنية ذات الصـــلة بالفســـاد ت

التحقيقات املشـــرتكة وأســـاليب التحري الخاصـــة، والتعاون يف مجال تســـليم املجرمني، والتعاون يف مجال املســـاعدة 

                                                           
تتعاون الدول  -5على أن " 5999الفســــــاد لعام ( من اتفاقية مجلس أوروبا للقانون الجنائي بشــــــأن 32وتطبيقًا لذلك، فقد نصــــــت المادة ) 1122

ا هاألطراف مع بعضــها البعض، وفقا ألحكام الصــكوك الدولية ذات الصــلة بشــأن التعاون الدولي في المســائل الجنائية، أو الترتيبات المتفق علي

متعلقة بالجرائم الجنائية المحددة وفقا على أســــاس تشــــريعات موحدة أو متبادلة ... على أوســــع نطاق ممكن ألغراض التحقيقات واإلجراءات ال

من هذا الفصــل.  25إلى  39بين األطراف، تنطبق المواد  5في حالة عدم وجود صــك أو ترتيب دولي مشــار إليه في الفقرة  -3لهذه االتفاقية. 

ا عندما تكون أفضــل من تلك التي تنص عليها الصــكوك  25إلى  39تنطبق المواد من  -2 أو الترتيبات الدولية المشــار إليها من هذا الفصــل أيضــً

 من هذه المادة". ينظر في : 5في الفقرة 

Criminal Law Convention on Corruption, The Council of Europe, supra note, art. 25.  

 .552، ص. 3003القاهرة،  الباشا فايزة يونس، الجريمة المنظمة في ظل االتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، دار النهضة العربية، 1123
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لتعاون يف االقانونية املتبادلة، والتعاون يف نقل األشـــخاص املحكوم عليهم، التعاون يف مجال نقل اإلجراءات الجنائية، و 

مجال اســرتداد املوجودات، حيث أن االتفاقيات املذكورة قد رســمت طرقاً للدول األطراف يف مجاالت التعاون الدويل بني 

ــافة إىل قواعد القانون الدويل واملواثيق الدولية التي حددت وقننت آليات وطرق التعاون بني الدول يف  ــمة إض الدول املنض

 عدم إفالت مرتكب الفعل الجرمي. إطار تحقيق مساعيها للحد من

وسوف نتطرق يف دراستنا هذه إىل وسائل وطرق التعاون الدويل التي رسمتها االتفاقيات الدولية ملكافحة الفساد، عىل     

 نحو يشـــمل االتفاقية األممية ملكافحة الفســـاد، وكذلك االتفاقية العربية، واألفريقية، واألوروبية، واألمريكية، وذلك وفقاً 

 لآليت ذكره :

 أوالً: التعاون يف مجال إنفاذ القانون

ميكن القول بأن الدولة التي ترغب يف تفعيل عملية التعاون الدويل يف هذا املجال يتوجب عليها أن تضـــع القوانني     

ام ينبغي ك واإلجراءات الداخلية بالطريقة التي تســـهل املســــاعدة يف إنجاح عملية التبادل الدويل للمعلومات والتعاون،

صعيد الدويل  سؤولة عن تنفيذ القوانني وتبادل املعلومات مع نظريتها عىل ال سلطة امل سية وغريها لل سهيل الرتتيبات املؤس ت

سارية املفعول سناد هذه الرتتيبات إىل اتفاقيات  ضيع التحريات والتحقيقات، وينبغي إ ، كام ينبغي عىل 1124فيام يتعلق مبوا

 .1125قم مصدر وغرض طلب املعلومات وأيضا وجه الترصف فيهالسلطات الوطنية تسجيل ر 

قانون      فاذ ال تدابري إن ية  فاعل قاً من اجل تعزيز  عاوناً وثي ها ت عاون فيام بين بان تت لدول األطراف  فاقيات ا حيث تلزم االت

شــان جرائم تحريات بالخاص مبكافحة جرائم الفســاد، ولذلك عىل الدول األطراف اتخاذ تدابري فعالة للتعاون يف إجراء ال

شمولة باالتفاقية ساد امل سري تبادل املعلومات بطريقة 1126الف سلطاتها ودوائرها والعمل عىل تي صال بني  ، وتعزيز قنوات االت

آمنة ورسيعة يف جوانب الجرائم، والتعاون يف إجراء التحريات بشـــان هوية األشـــخاص املشـــتبه بهم، وحركة العائدات 

سلطات وأجهزة الدولة لتبادلالجرمية واملمتلكات املتأ  سيق الفعال بني ال ضاً التعاون بالتن شمل أي ساد، وي  تية من جرائم الف

 املعلومات، والنظر إلبرام اتفاقيات ثنائية.

وتجدر اإلشــارة إىل أن عملية التحريات تتم من خالل األجهزة املختصــة يف الدولة كهيئة مكافحة الفســاد أو أي جهة     

ـطة الدولية "االنرتبول" ليتم من مختصـــة أخرى يتم ت ـ حديدها لألمني العام لألمم املتحدة وشـــبكة املنظمة الدولية للرشـ

ـات لدى كافة البلدان ليتم  ـ خاللها تبادل املعلومات ال ســـيام املتعلقة باملتهمني لدى الدول من خالل ما تبثه من نرشـ

ــبيل مالحقة املجرمني الخطرين ومرتكبي الجرائم، أ  ـات تحدد تعميمها يف س ــخاص مفقودين، وذلك من خالل نرشـ و أش

وفقاً لهذه املنظمة حسب أنواعها فمنها نرشة حمراء يكون الغرض منها البحث عن مكان شخص مطلوب، وقد تكون نرشة 

زرقاء الغرض منها الكشــف عن مكان شــخص ذو أهمية لتحقيق جنايئ أو عن هويته أو الحصــول عىل معلومات عنه، وقد 

رشة خرض  اء الغرض منها التنبيه عن إىل أنشطة إجرامية ارتكبها شخص ما وان الشخص يعترب خطر عىل السالمة تكون ن

العامة، ونرشة صفراء والغرض منها العثور عىل شخص مفقود، ونرشة سوداء الغرض منها الحصول عىل معلومات عن جثة 

                                                           

 .339، ص. 3059احمد محمد براك حمد، مكافحة الفساد في التشريع الفلسطيني والمقارن "دراسة مقارنة"، دار الشروق، رام الله،  1124 

 .295، ص.3055ليندا بن طالب، غسل األموال وعالقته بمكافحة اإلرهاب، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 1125 

( 59/2قد نصـــت في هذا المجال، وتحديدًا في المادة ) 3002ة إلى أن اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفســـاد ومكافحته لعام تجدر اإلشـــار 1126

التعاون طبقًا للمواثيق الدولية ذات الصــــلة بشــــأن التعاون الدولي في  -2منها على أن " بروح التعاون الدولي تلتزم الدول األطراف بما يلي : 

 ائية ألغراض التحقيقات واإلجراءات المتعلقة بالجرائم الجنائية التي تندرج في نطاق هذه االتفاقية.المسائل الجن
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ــخ ـة برتقالية الغرض منها التنبه إىل حدث أو ش ــكل خطرمجهولة، وقد تكون نرشـ ، علامً بأنه يتم تعيني 1127ص أو عمل يش

 مندوب من هيئة مكافحة الفساد لدى االنرتبول لتلك الغايات.

 ثانياً: التعاون يف مجال التحقيقات املشرتكة وأساليب التحري الخاصة

ــيعا     ــ الترش ــرتك واملنصــوص عليه مبقتىض ــرتكة تندرج يف إطار أعامل البحث الجنايئ املش ــة  تالتحقيقات املش الخاص

بالتحقيق أو املالحقة أو  بالتحقيق أو مبقتىضـــ اتفاقيات أو ترتيبات بني الدول، وذلك عند التعامل مع إجراءات تتعلق 

إجراءات قضـــائية أخرى يف جرائم محددة يف اتفاقيات دولية ثنائية أو إقليمية أو جامعية ويجوز القيام بها يف كل حالة 

 .1128عىل حدة

ملشـــرتكة من أهم األحكام الخاصــــة بتفعيل جهود مكافحة اإلجرام املنظم عىل املســـتويني الوطني وتعد التحقيقات ا    

ساد عقد االتفاقات  1129والدويل وهذا ما أقرته االتفاقيات الدولية سمح للدول األطراف يف اتفاقية مكافحة الف وهذا النص ي

ــة بالبحث الجنايئ ــائل الخاص ــائية يف دولة أو أكرث بهدف إن الثنائية واملتعددة األطراف تجاه املس ــاء أو اإلجراءات القض ش

 .1130أجهزة للتحقيق املشرتك

صادر متويلها.      شطة اإلجرامية املختلفة وم ويدخل يف هذا املجال تبادل املعلومات بني أجهزة تنفيذ القوانني ومتابعة األن

 بتطوير التبادل املنهجي للمعلومات، وأوىص لذلك أوىص مؤمتر األمم املتحدة الســــادس ملنع الجرمية ومعاملة املجرمني

سة الجنائية  سيا شكل يتوافق مع اتجاهات ال شاء قاعدة معلوماتية إلعالم الدول األطراف باالتجاهات العاملية ب رضورة إن ب

ـــتعام ـــمل كل ما يتعلق بتحركات املجرمني والوثائق املزورة واملرســـوقة التي يلجئون الس ها لالدولية ملكافحة الجرمية لتش

 وكافة املعلومات املتصلة.

ومن اجل مكافحة الفساد بشكل فعال فقد نصت االتفاقيات الدولية ملكافحة الفساد عىل أن تقوم كل دولة طرف ضمن     

حدود إمكانياتها ووفقاً للرشــوط املنصــوص عليها يف قانونها الداخيل باتخاذ تدابري مناســبة لتمكني ســلطاتها املختصــة من 

وب التسليم املراقب  عىل النحو املناسب، وإتباع أساليب تحر خاصة كالرتصد االلكرتوين وغريه من أشكال إستخدام أسل

ستمد من تلك األساليب  سباً داخل إقليمها، وكذلك لقبول املحاكم ما ي ستخداماً منا رسية، ا الرتصد والتعقب والعمليات ال

ــجع االتفاق ــاد تش ــمن أدلة، ولغرض التحري عن جرائم الفس اوي يات الدولية إبرام اتفاقيات ثنائية واالمتثال التام ملبدأ تس

                                                           
 .229، ص. 3053حسين فتحي الحامولي، التعاون الدولي األمني في تنفيذ األحكام األجنبية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1127

، وتحديدًا بخصــــوص إرســــال المعلومات 5999با للقانون الجنائي بشــــأن الفســــاد لعام تجدر اإلشــــارة إلى ما أكدت عليه اتفاقية مجلس أورو 1128

( منها على أنه "دون المســـــاس بالتحقيقات أو اإلجراءات 32بصـــــورة تلقائية دون تقديم طلب للتعاون، حيث نصـــــت تلك االتفاقية في المادة )

ية على حقائق إلى الطرف اآلخر عندما يكون الكشــف عن هذه المعلومات الخاصــة بها، يجوز للدولة الطرف دون طلب مســبق إحالة معلومات مبن

 أو أنقد يســـــاعد الطرف المتلقي إما في بدء أو إجراء التحقيقات أو اإلجراءات المتعلقة بالجرائم الجنائية المنصـــــوص عليها في هذه االتفاقية؛ 

 صل من االتفاقية". ينظر في : ذلك قد يؤدي بالطرف المتلقي إلى طلب المساعدة، استنادًا لهذا الف

Criminal Law Convention on Corruption, The Council of Europe, supra note, art. 28. 

  92، ص.3003محمود شريف بسيوني، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، دار الشرق، القاهرة، 1129

على ما يلي: )تنظر الدول األطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ( من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 39حيث نصت المادة ) 1130 

أو متعددة األطراف تجيز للسلطات المعنية أن تنشئ هيئات تحقيق مشتركة، فيما يتعلق باألمور التي هي موضع تحقيقات أو مالحقات أو 

تيبات من هذا القبيل، يجوز القيام بتحقيقات مشتركة باالتفاق حسب إجراءات قضائية في دولة واحدة أو أكثر  وفي حال عدم وجود اتفاقات أو تر

 الحالة وتكفل الدول األطراف المعنية مراعاة االحترام التام لسيادة الدولة الطرف التي سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها(.
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الدول يف الســيادة، ويجوز مبوافقة الدول األطراف املعنية أن تشــمل القرارات املتعلقة باســتخدام أســلوب التســليم املراقب 

 عىل الصعيد الدويل.

ــليم امل     ــرتك التس ــاليب التعاون املش ــمن أس ــوص عليه يف االتفاقيات الدولية  1131راقبومن الجدير ذكره انه من ض املنص

باعتباره أحد أساليب التحريات الخاصة وذلك من خالل اتخاذ الدول األطراف ووفق إمكانياتها املتاحة ووفق ما يسمح بها 

 نظامها القانوين الداخيل استخدام هذا األسلوب.

 ب من أهم األســـاليب يف مكافحة جرائم الفســـاد وتتبعوأكدت االتفاقية األممية عىل اعتبار أســـلوب التســـليم املراق    

سليم املراقب كأحد اآلليات الدولية املعنية  صة بالت صة أولت عناية خا سدين، وتعترب هذه االتفاقية أول اتفاقية دولية خا املف

ىل االتجار غري عمبكافحة الفساد، وقد وسعت االتفاقية من مجال استخدام أسلوب التسليم املراقب، فبعد أن كان قارصاً 

 .1132املرشوع يف املخدرات واملؤثرات العقلية، امتد نطاقه ليشمل مكافحة جرائم الفساد

سبقت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد بتجريم بعض أفعال الفساد  1133وال بد من اإلشارة هنا إىل أن اتفاقية بالريمو    

ــيعية واإلدارية أو أية تدا ــت عليه االتفاقية حول ذلك يف واتخاذ التدابري الترش ــاد من خالل ما نص بري أخرى ملكافحة الفس

 .1134( منها ويعترب أسلوب التسليم املراقب أحد هذه التدابري8( و )9املادتني )

لقد جاء املرشــع الفلســطيني منســجامً مع االتفاقيات الدولية فيام يتعلق بالتســليم املراقب ال ســيام توصــيات مجموعة     

 8113( لسنة 8(، وذلك من خالل تعريف التسليم املراقب يف القرار بقانون رقم )FATFيل األربعني والتي تسمى )العمل املا

                                                           

بموافقة الدول األطراف المعنية أن تشمل القرارات ( من االتفاقية العربية لمكافحة الفساد على ما يلي: )يجوز 39/3حيث نصت المادة ) 1131 

المتعلقة باستخدام أسلوب التسليم المراقب على الصعيد الدولي طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع أو األموال والسماح بمواصلة السير 

 سالمة أو إزالتها أو إبدالها كليًا أو جزئيًا(.

 . 359، ص 3052، دار النهضة العربية، القاهرة،  5انوني الدولي السترداد األموال المهربة، ط.سيد أحمد إبراهيم عبد القادر، النظام الق 1132 

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة  1133 

/ 25، حيث انضمت لها دولة فلسطين بتاريخ 3000تشرين الثاني/نوفمبر 52المؤرخ في الدورة الخامسة والخمسون  32لألمم المتحدة 

 .3053ديسمبر 

أ.  :( تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشـــريعية وتدابير أخرى لتجريم األفعال التالية جنائيا عندما ترتكب عمدا5( "2نصـــت المادة ) 1134 

عرضــها عليه أو منحه إياها، بشــكل مباشــر أو غير مباشــر، ســواء لصــالح الموظف نفســه أو لصــالح وعد موظف عمومي بمزية غير مســتحقة أو 

ب. التماس  شـــخص آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما ضـــمن نطاق ممارســـته مهامه الرســـمية؛

مســتحقة، ســواء لصــالح الموظف نفســه أو لصــالح شــخص آخر أو هيئة أخرى،  موظف عمومي أو قبوله، بشــكل مباشــر أو غير مباشــر، مزية غير

 .لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية

من هذه المادة الذي  5ة تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم السلوك المشار إليه في الفقر-(3

 يكون ضالعا فيه موظف عمومي أجنبي أو موظف مدني دولي. وبالمثل، تنظر كل دولة طرف في تجريم أشكال الفساد األخرى جنائيا

 تعتمد أيضا كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير للتجريم الجنائي للمشاركة كطرف متواطىء في فعل مجرم بمقتضى هذه المادة .(2

من هذه االتفاقية، يقصــــــد بتعبير "الموظف العمومي" أي موظف عمومي أو شــــــخص يقدم  9من هذه المادة والمادة  5غراض الفقرة أل (3

خدمة عمومية، حســب تعريفها في القانون الداخلي وحســبما تطبق في القانون الجنائي للدولة الطرف التي يقوم الشــخص المعني بأداء تلك 

 .الوظيفة فيها

من هذه االتفاقية، تعتمد كل دولة طرف ، بالقدر الذي يناسب نظامها القانوني  2( باإلضافة إلى التدابير المبينة في المادة 5( "9ة )نصت الماد

( تتخذ 3 .ويتسق معه، تدابير تشريعية أو إدارية أو تدابير فعالة أخرى لتعزيز نزاهة الموظفين العموميين ومنع فسادهم وكشفه والمعاقبة عليه

ل دولة طرف تدابير لضمان قيام سلطاتها باتخاذ إجراءات فعالة لمنع فساد الموظفين العموميين وكشفه والمعاقبة عليه، بما في ذلك منح ك

 .تلك السلطات استقاللية كافية لردع ممارسة التأثير غير السليم على تصرفاتها
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حيث عرف القرار بقانون التسليم املراقب يف املادة األوىل منه بأنه "األسلوب الذي ميكن  1135بشأن مكافحة غسل األموال

ـــــز  من خالله التحقق من جرائم التهريب وإثباتها بجميع وســائل اإلثبات، وال يشــرتط أن يكون األســاس يف ذلك حجـ

بضائع ضمن النطاق الجمريك أو خارجه، وال مينع من تحقق جرائم التهريب بشأن البضائع التي قدمت بها بيانات جمركيه 

شري إىل جرمية التهريب".  صها دون أية مالحظة أو تحفظ من الدائرة ي ــــا وتخلي شف عليهـ لكن و أن يكون قد جرى الك

ــمن منت القرار بقانون املذكور،  ــليم املراقب ض ــطيني بأنه مل يتناول أحكام وإجراءات وآليات التس ــع الفلس يؤخذ عىل املرش

بشــان مكافحة غســل األموال ومتويل اإلرهاب  8102( لســنة 81وبقي الوضــع عىل ما عليه حتى إقرار القرار بقانون رقم )

ـــل72عندما نص يف املادة ) ـــالحية دائرة ( عىل أن التس ـــف عنها من ص ـــأن مكافحة جرائم التهريب والكش يم املراقب بش

مع االتفاقية الدولية ملكافحة  8112( لســنة 0الجامرك، واألمر ذاته انتهجه املرشــع عندما وائم قانون مكافحة الفســاد رقم )

حيث  8109( لسنة 73بقانون رقم )مبوجب القرار  8112( لسنة 0الفساد، وذلك من خالل تعديل قانون مكافحة الفساد رقم )

 .1136عرف القانون التسليم املراقب ونص عليه ضمن أحكام املادة

 ثالثاً: التعاون يف مجال تسليم املجرمني

يعد تســليم املجرمني من أهم املواضــيع التي تجســد التعاون بني الدول يف مكافحة جرائم الفســاد، خاصــة وأن معظم     

ــاف أمرهم، أو قبل ذلك عىل اعتبار أنه لن املتورطني يف مثل هذه الجرا ئم يلجئون إىل الفرار إىل دولة أخرى مبجرد انكش

ويهدف التســـليم إىل الحيلولة دون إفالت املجرم من العقاب يف حالة ما إذا كان القانون الداخيل  . يتابع يف هذه الدولة

 ميته.للدولة املتواجد عىل إقليمها املتهم ال يسمح لها مبحاكمته عن جر 

، وهو ما 1137ونظرا لحســاســية املوضــوع فقد رصــدت له االتفاقية األممية مجموعة من الرشــوط وذلك باختالف الظروف    

( منها، حيث تشـــري يف فقرتها األوىل إىل وجوب أن يكون الفعل الذي تســـتند عليه الدولة طالبة 44تبينه فقرات املادة )

                                                           

 حة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الفلسطيني.بشأن مكاف 3002( لسنة 9للمزيد ينظر في القرار بقانون رقم ) 1135 

المعدل لقانون مكافحة الفساد الفلسطيني على ما يلي: )مع مراعاة مبدأ  3052( لسنة 22( مكرر من القرار رقم )33حيث نصت المادة ) 1136 

والمتابعة واإلجراءات القضائية المتعلقة  المعاملة بالمثل، وفي حدود ما تسمح به التشريعات السارية، والمعاهدات واالتفاقيات مجال التحريات

 بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون(.

، حيث تنص المادة 5999تجدر اإلشـارة إلى النص الناظم لتسـليم المجرمين في اتفاقية مجلس أوروبا للقانون الجنائي بشـأن الفسـاد لعام  1137

صــــــوص عليها في هذه االتفاقية مدرجة في عداد الجرائم الخاضــــــعة للتســــــليم في أي تعتبر الجرائم المن -5( من هذه االتفاقية على أن " 32)

إذا  -3معاهدة لتســـليم المجرمين بين األطراف... ويتعهد األطراف بإدراج الجرائم التي يجوز تســـليم مرتكبيها في أي معاهدة تســـليم تبرمها...

طلب تســـليم من طرف آخر ليس لديه معاهدة تســـليم معه، يجوز له أن تلقى الطرف الذي يجعل تســـليم المجرمين مشـــروطًا بوجود معاهدة 

على  -2يعتبر هذه االتفاقية بمثابة األســـــــاس القانوني لتســــــليم المجرمين فيما يتعلق بأي جريمة جنائية واردة في نطاق هذه االتفاقية. 

الجنائية المنصـــــوص عليها في هذه االتفاقية جرائم قابلة األطراف التي ال تجعل تســـــليم المجرمين مشـــــروطًا بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم 

يخضـــــع تســـــليم المجرمين للشـــــروط المنصـــــوص عليها في قانون الطرف المطلوب أو بموجب معاهدات التســـــليم  -3للتســـــليم فيما بينها. 

رفض التسليم عن جريمة جنائية إذا تم  -2المعمول بها، بما في ذلك األسس التي يجوز للطرف متلقي الطلب رفض التسليم على أساسها. 

محددة بموجب هذه االتفاقية فقط على أســاس جنســية الشــخص المطلوب، أو ألن الطرف متلقي الطلب يرى أن لديه الوالية القضــائية على 

الب الطرف الطالجريمة، فإنه يتعين على الطرف متلقي الطلب تقديم القضــية إلى الســلطات المختصــة لغرض المقاضــاة ما لم يتم االتفاق مع 

 على خالف ذلك، وتبلغ النتيجة النهائية إلى الطرف الطالب في الوقت المناسب". ينظر في :

Criminal Law Convention on Corruption, The Council of Europe, supra note, art. 27. 

جاءت متطابقة بشكل تام مع ما ورد أعاله، وذلك في المادة  ، قد5999وجدير بالذكر كذلك أن اتفاقية الدول األمريكية لمكافحة الفساد لعام     

( قد ذكرت مســـــألة لم ترد في نطاق االتفاقية األوروبية، حيث نصـــــت تلك 52( منها، مع األخذ بعين االعتبار أن الفقرة الســـــابعة من المادة )52)
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، ولكن مع إبقاء إمكانية التسليم ولو مل 1138منها تسليم املتورط يف جرمية الفسادالتسليم مجرما لديها ولدى الدولة املطلوب 

 . يكن الفعل مجرما لدى الدولة املسلمة إذا كان قانونها الداخيل يسمح بذلك

وألن تســليم املجرمني عادة ما يكون منظام بني الدول مبعاهدات ثنائية خاصــة فقد أشــارت االتفاقية إىل وجوب إدراج     

جرائم املنصـــوص عليها يف هذه االتفاقية يف كل معاهدة خاصــــة بتســـليم املجرمني بني الدول األطراف يف اتفاقية ال

 . مكافحة الفساد

 .ويف حالة عدم وجود معاهدة خاصة بالتسليم بني الدول األطراف أمكن اعتامد هذه االتفاقية أساسا للتسليم    

( فإن التسليم يخضع للرشوط التي ينص عليها القانون 44( من املادة )9ب الفقرة )أما بالنسبة لرشوط التسليم فإنه وحس    

يالحظ أن االتفاقية من خالل نفس املادة قد أكدت عىل رضورة ســعي  الداخيل مبا فيها الرشــوط املتعلقة بالعقوبة الدنيا، و

 . الدول إىل التعجيل بالتسليم وذلك وفقا للنظام القانوين الداخيل لكل دولة

ويف حالة رفض التســليم عىل اعتبار املجرم املطلوب من مواطني الدولة التي طلب منها التســليم وجب اتخاذ اإلجراءات     

الالزمة التي تضمن إدانة املطلوب وعدم إفالته من سيادة القانون، وهنا ميكن للدولة طالبة التسليم أن تتقدم بطلب النظر 

 . يف إنفاذ العقوبة

أخرى فقد راعت االتفاقية وجوب مراعاة اإلجراءات املنصفة والعادلة يف حق املطلوب وفق ما ينص عليه قانون من جهة     

الدولتني أثناء القيام بإجراءات التحقيق أو التســليم، ويف هذا املجال إذا الحظت الدولة الطرف املطلوب منها التســليم، أن 

به االتفاقية كغرض املالحقة ألســـباب تتعلق بجنس املطلوب أو عرقه أو  هذا الطلب إمنا يتعلق بأغراض مخالفة ملا جاءت

 دينه فوجب عدم تسليمه.

وقد حذا بهذه الســـبل يف أطر التعاون الدويل االتفاقية العربية ملكافحة الفســـاد وســـارت بذات إتجاه االتفاقية األممية     

 .1139ورسمت األحكام العامة ورشوط التسليم ما بني الدول األطراف

 رابعاً: التعاون يف مجال املساعدة القانونية املتبادلة

ال احد يتناىس األهمية الكبرية التي يوليها التعاون الدويل ملواجهة جرمية الفساد خصوصا انه وبسبب التطور التكنولوجي     

ة هود الدولييف وســـائل االتصـــال أصـــبحت هذه الجرمية تتخطى الحدود اإلقليمية ما يجعل من الواجب تضـــافر الج

ـــبكات  ـــامنا ملالحقة الش ـــائل الجنائية ض ملكافحتها، عن طريق إبرام معاهدات ثنائية أو متعددة األطراف للتعاون يف املس

سائل الجنائية هو األسلوب  ساعدة يف امل ساد أن تبادل امل اإلجرامية إذ اعتربت االتفاقية الدولية التي لها عالقة بجرائم الف

، 8111واتفاقية بالريمو 0899طابع الدويل لجرائم الفســـاد والجرائم املنظمة، ومن هذه االتفاقية فيينا الناجح للتغلب عىل ال

 .والتي نصت عىل املساعدة يف مجال التحقيقات واملالحقات

                                                           

، يجوز للدولة المطلوب إليها، عند اقتناعها بأن الظروف تبرر رهنًا بأحكام قانونها الداخلي ومعاهدات تســــــليم المجرمين - 2الفقرة على أن " 

ذلك، وفي حالة االســـتعجال، وبناء على طلب الدولة الطالبة، أن تحتجز أي شـــخص مطلوب تســـليمه، وهو موجود على أراضـــيه، أو تتخذ إجراءات 

 مناسبة أخرى لضمان وجوده في إجراءات التسليم". ينظر في :

Inter-American Convention against Corruption, supra note, art. (13/7). 

 ثامري عمر، التعاون الدولي في مكافحة الفساد، المرجع االلكتروني السابق. 1138

 ( من االتفاقية العربية لمكافحة الفساد.32للمزيد ينظر في : المادة ) 1139 
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طاراً متثل إ 1140لتبادل املســاعدة يف املســائل الجنائية الصــادرة عن األمم املتحدة 0881كام أن املعاهدة النموذجية لعام     

وميكن توضـــيح مســـألة   بإمكانه مســـاعدة الدول التي تتفاوض بشـــان اتفاقية ثنائية ترمي لتعزيز التعاون يف هذا املجال

 :1141التعاون يف تبادل املساعدة يف املسائل الجنائية من خالل النقاط التالية

 :االلتزام باملساعدة -أ

نا واملعاهدة النموذجية أهمي     بان تقدم كل منها لألخرى أكدت كل من اتفاقية فيي ة االلتزام من قبل الدول األطراف 

أقىصـــ ما ميكنها من املســـاعدة القانونية املتبادلة يف التحقيقات وإجراءات املحاكمة يف جرمية غســـل األموال، كذلك 

انونية، وخاصــة القاهتمت اتفاقية بالريمو بالتشــديد عىل أهمية التزام الدول األطراف بان متد كل منها األخرى باملســاعدة 

 عندما يكون لدى الدولة الطرف الطالبة للمساعدة دواع منطقية للشك بان الجرمية ذات طابع غري وطني.

 نطاق التطبيق -ب

عىل أنه يجوز أن تطلب املساعدة القانونية املتبادلة التي تقدم طبقا لهذه املادة 0899من اتفاقية فيينا عام  7/3نصت املادة     

 :اض اآلتيةألي من األغر 

 اخذ شهادة األشخاص أو اعرتافاتهم. 

 إجراء التفتيش والضبط. 

 فحص األشياء وتفقد املواقع. 

 اإلمداد باملعلومات واألدلة. 

 .توفري النسخ األصلية أو الصور املصادق عليها من املستندات والسجالت 

 السجالت املرصفية أو املالية، وسجالت العمليات التجارية. 

 حصالت أو األموال أو الوسائط أو غريها من األشياء أو اقتضاء أثرها للحصول عىل أدلةتحديد نوع املت. 

وبذات الصدد فقد نصت االتفاقية األممية ملكافحة الفساد وكذلك العربية بان عىل الدول األطراف أن تقدم بعضها إىل      

ساعدة القانونية املتبادلة يف التحقيقات واملال  صلة بجرابعض اكرب قدر من امل ضائية املت سادحقات واإلجراءات الق ، 1142ئم الف

كذلك نصت اتفاقية فيينا عىل أنه يجوز لألطراف أن تقدم لبعضها البعض أي أشكال أخرى من املساعدة القانونية غري تلك 

                                                           

ل الجنائية، بصــــــيغتها المنقحة، عماًل بقرار الجمعية العامة لألمم للمزيد ينظر في : المعاهدة النموذجية لتبادل المســــــاعدة في المســــــائ 1140 

 . 5992كانون أول/ ديسمبر  9، المؤرخ 553/22المتحدة رقم 

 392-399، ص. 3002دليلة مباركي، غسيل األموال، أطروحة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الحقوق و العلوم السياسية،  1141 

تقدم الدول األطراف بعضها إلى   -5( من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد التي نصت على ما يلي: )39ادة )للمزيد ينظر في الم 1142 

بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والمالحقات واإلجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه 

القانونية المتبادلة على أتم وجه ممكن بمقتضى قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب ومعاهداتها واتفاقاتها تقدم المساعدة  -3.االتفاقية

ارية، وفقا بوترتيباتها ذات الصلة، فيما يتعلق بالتحقيقات والمالحقات واإلجراءات القضائية الخاصة بالجرائم التي يجوز أن تحاسب عليها شخصية اعت

 تفاقية، في الدولة الطرف الطالبة. من هذه اال 39للمادة 

( من االتفاقية العربية لمكافحة الفساد حيث نصت )تقدم الدول األطراف بعضها إلى بعض اكبر قدر من المساعدة القانونية 30والمادة )   

 المتبادلة في التحقيقات والمالحقات واإلجراءات القضائية المشمولة بهذه االتفاقية...(.
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ـط أن يكون قانونها الداخيل يســـمح بذلك ـ رف ، ويفهم من ذلك انه ميكن للدولة الط1143التي وردت يف االتفاقية، برشـ

املطالبة بأشكال أخرى من املساعدة غري تلك الواردة يف االتفاقية إذا كان قانونها يسمح بذلك ويف هذا الصدد ذكرت املادة 

 : بانه "يجوز للدولة الطالبة طلب مساعدة الدولة املطالبة يف دعوة شخص    0881من املعاهدة النموذجية  04

 .مبسالة جنائية يف الدولة الطالبةللمثول يف اإلجراءات القانونية املتعلقة  -

 للمساعدة يف التحقيقات املتعلقة مبسالة جنائية يف الدولة الطالبة. -

ـــلطة املركزية لتلقي طلبات      ـــمية س ـــاعدة القانونية املتبادلة تس وعدا عن ذلك فإن من متطلبات التعاون يف طلبات املس

ة كزية تســتند إليها مســؤولية وصــالحية تلقي طلبات املســاعداملســاعدة، حيث تلتزم الدول األطراف بان تســمي ســلطة مر 

 القانونية املتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات أو إحالتها إىل السلطات املعنية لتنفيذها برسعة وبطريقة سليمة، ويتعني إبالغ األمني

املركزية وزارة العدل إال أننا نرى ، وعادة ما تكون السلطة 1144العام لألمم املتحدة باسم السلطة املركزية املسامة لهذا الغرض

 بان تكون السلطة املركزية هي هيئة مكافحة الفساد.

ومن الجدير ذكره أن االتفاقية قد حتمت عىل الدولة الطرف الطالبة بحظر نقل املعلومات او األدلة التي تزود بها الدولة     

ــتخدمها يف تحقيقات أو مالحقات أ  ــائية غري تلك املذكورة يف الطلب، وقالطرف متلقية الطلب، أو أن تس د و إجراءات قض

                                                           
، 5999إلى النص الناظم للمســـاعدة القانونية المتبادلة في إطار اتفاقية مجلس أوروبا للقانون الجنائي بشـــأن الفســـاد لعام  تجدر اإلشـــارة 1143

يتكفل األطراف مع بعضــهم البعض بأكبر قدر من المســاعدة المتبادلة عن طريق معالجة  - 5( من هذه االتفاقية على أن " 39حيث تنص المادة )

بســــــلطة التحقيق أو المالحقة القضــــــائية في الجرائم الجنائية  -وفقًا لقوانين المحلية لألطراف  -ن الســــــلطات التي تتمتع الطلبات المقدمة م

من هذه المادة إذا اعتقد الطرف متلقي  5يجوز رفض المســــــاعدة القانونية المتبادلة بموجب الفقرة  -3المنصــــــوص عليها في هذه االتفاقية. 

ال يجوز لألطراف التذرع  -2ب من شأنه أن يقوض مصالحه األساسية أو سيادته الوطنية أو أمنه القومي أو نظامه العام.الطلب أن االمتثال للطل

بالسرية المصرفية كأساس لرفض أي تعاون بموجب هذا الفصل. وحيثما يقتضي القانون الداخلي ذلك ، يجوز للدولة الطرف أن تشترط أن يتم 

المختص أو أي سلطة قضائية أخرى، بما في ذلك المّدعون العامون... وذلك بخصوص طلب التعاون الذي ينطوي الحصول على إذن من القضاء 

 على رفع السرية المصرفية". ينظر في :

Criminal Law Convention on Corruption, The Council of Europe, supra note, art. 26. 

لداخلية  -5على أن "  5999اتفاقية الدول األمريكية لمكافحة الفســـــــاد لعام  ( من53وبنفس االتجاه، فقد أكدت المادة )    وفقًا لقوانينها ا

والمعاهدات المنطبقة، تمنح الدول األطراف بعضــــــها البعض أوســــــع قدر من المســـــــاعدة المتبادلة عن طريق معالجة الطلبات المقدمة من 

لتحقيق في أعمال الفســاد الموصــوفة في هذه االتفاقية أو مالحقتها قضــائيًا، وذلك ســلطة ا  -وفقًا للقوانين المحلية  -الســلطات التي لها  

ل أعماللحصــــــول على أدلة واتخاذ اإلجراءات الالزمة األخرى لتســــــهيل اإلجراءات والتدابير القانونية المتعلقة بالتحقيق أو المقاضـــــــاة المرتبطة ب

د الدول األطراف بعضــها البعض أيضــا ب -3الفســاد.  أكبر قدر من التعاون التقني المتبادل بشــأن أنجع الســبل والوســائل لمنع أعمال الفســاد تزوِّ

لهيئات اوكشــــــفها والتحقيق فيها والمعاقبة عليها. وتحقيقا لهذه الغاية، يتعين عليها تعزيز تبادل الخبرات عن طريق االتفاقات واالجتماعات بين 

 وإجراءات مشاركة المواطنين في مكافحة الفساد". ينظر في : والمؤسسات المختصة، وإيالء اهتمام خاص ألساليب

Inter-American Convention against Corruption, supra note, art. (14). 

طبقًا  -5( منها بأنه "52، حيث جاء في المادة )3002وعلى نفس المنوال، فقد أكدت اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفســـــاد ومكافحته لعام    

قوانينها المحلية والمعاهدات القابلة للتطبيق، تلتزم الدول األطراف بتحقيق أكبر قدر ممكن من التعاون الفني وتقديم المســـــــاعدات فيما ل

بينها عند القيام فورًا ببحث الطلبات المقدمة من الســــــلطات المخولة بمقتضــــــى قوانينها الوطنية لمنع أعمال الفســــــاد والجرائم ذات الصــــــلة 

تلتزم الدول األطراف بالتعاون فيما بينها، كلما أمكن، على تقديم أي مساعدات فنية متاحة  -3عنها والتحقيق فيها والمعاقبة عليها... والكشف 

ل وعند وضـــع البرامج ومدونات الســـلوك، أو على القيام، عند اللزوم ولصـــالح العاملين فيها، بتنظيم دورات تدريبية مشـــتركة بين دولة أو عدة د

ال تنص هذه المادة على أي أحكام تمنع الدول األطراف من أن تقدم إحداها لألخرى أفضل  -9مجال مكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة... في 

 أشكال المساعدات القانونية المتبادلة المسموح بها في ظل قوانينها المحلية".

 .( من االتفاقية العربية لمكافحة الفساد30/2كافحة الفساد، والمادة )( من اتفاقية األمم المتحدة لم39/52للمزيد ينظر في المادة ) 1144



                                                                                                                                                                                                                                                      

433 

  9292غشت  92العدد 

عالجت االتفاقية الحاالت التي تجيز للدولة الطرف متلقية الطلب برفض تقديم املســــاعدة القانونية إذا مل يقدم الطلب 

ــمه يف االتفاقيات الدولية ــوالً ووفق ما تم رس ــيادتها، أو أمنها أو 1145أص نظامها العام، أو  كأن يكون تنفيذ الطلب ميس بس

يف حال كان تلبية الطلب يتعارض مع النظام القانوين للدولة الطرف متلقية الطلب فيام يتعلق باملســـاعدة القانونية املتبادلة 

 القضائية.

 خامساً: التعاون يف نقل األشخاص املحكوم عليهم

ـــ     ـــاد آلية التعاون يف نقل األش ـــكال خاص الذين يحكم عليهم بالحبس أو بأ نظمت االتفاقيات الدولية ملكافحة الفس ش

أخرى من الحرمان من الحرية إلرتكابهم أفعال مجرمة، إىل إقليمها ليك يكمل أولئك األشـــخاص مدة عقوبتهم، ويعد 

 1146عملية نقل املحكوم عليهم من األمور الجوازية يف االتفاقيات الدولية أنفة الذكر.

 نقل املحكوم عليهم بعقوبات ســــالبة للحرية إجراء إدارياً ال يتطلب صــــدور أي قرار ووفقاً للقواعد املتعارف عليها يعترب    

ـــالحية أهمها تقريب املحكوم عليه من ذويه وإزالة الخطورة  ـــانية وإص ـــايئ ويف ذلك تحقيقاً ألهداف اجتامعية وإنس قض

حكوم بها، مراعاة الظروف األرسية اإلجرامية الكامنة لديه، ولضـــامن إعادة دمجه يف املجتمع بعد انقضــــاء العقوبة امل

ــائل الجنائية، إال إذا كانت هنالك اتفاقية ثنائية  للمحكومني، وال ميكن تقديم هذا النوع من أنواع التعاون الدويل يف املس

صادق عليها وفقاً لإلجراءات الوطنية املعمول بها، تسمح القيام بهذا اإلجراء أو تكون مبوجب ت تيبات ر أو إقليمية أو دولية م

 1147ثنائية بناًء عىل مخاطبات مبارشة.

وتُجمع االتفاقيات الدولية عند عملية نقل املحكوم عليهم بعقوبات ســــالبة للحرية وجود رشوط عامة وأهمها أن يكون     

 نطلب النقل خطياً، ومقدم من املحكوم عليه أو احد أقاربه إىل الدولة مصــــدرة الحكم أو الدولة طالبة النقل، وان يكو 

املحكوم عليه من مواطني الدولة التي سينقل إليها، وان يكون الحكم قطعياً، وبأن يكون قد تبقى من مدة العقوبة املحكوم 

بها ســـنة واحدة عىل األقل، وان يوافق املحكوم عليه أو ممثله القانوين عىل النقل، وبأن توافق الدولتان مصـــدرة الحكم 

 ويشرتط بهذه الطلبات توافر جميع الوثائق واملستندات املعززة لها. وطالبة النقل عىل عملية طلب النقل،

 سادساً: التعاون يف مجال نقل اإلجراءات الجنائية

إن آليات التعاون الدويل ملكافحة الفســــاد متعددة وذلك إلتاحة الفرصــــة للدول للتغلب عىل هذه الجرمية ذات البعد     

ئية، إذ نصــــت االتفاقيات الدولية األممية والعربية عىل هذه اآللية بهدف الرتكيز العاملي ومن بينها نقل اإلجراءات الجنا

ونرى أن الهدف من هذا التعاون هو ترســـيخ أســــاس مبادئ احرتام الســـيادة الوطنية والوالية  1148عىل مالحقة املتهم،

شؤون الداخلية للدول، واإلميان بأن هذا التعاون ضائية الوطنية وعدم التدخل يف ال شأنه أن يدعم أهداف ال الق عدالة من 

                                                           
 ( من االتفاقية العربية لمكافحة الفساد.30/55( من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمادة )39للمزيد ينظر في المادة ) 1145

 ( من االتفاقية العربية لمكافحة الفساد.33اد، والمادة )( من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفس32للمزيد ينظر في المادة ) 1146 

 .95ناصر السالمات، المرجع السابق، ص.  1147 

( من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد على ما يلي: )تنظر الدول األطراف في أمكانية نقل إجراءات المالحقة 32حيث نصت المادة ) 1148 

عضها البعض بهدف تركيز تلك المالحقة في الحاالت التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح حسن سير بفعل مجرم وفقا لهذه االتفاقية إلى ب

( من االتفاقية العربية لمكافحة الفساد، حيث أكدت 33العدالة، وخصوصا عندما يتعلق األمر بعدة واليات قضائية(، وكذلك ما نصت عليه المادة )

ية نقل إجراءات المالحقة بفعل مجرم وفقا لهذه االتفاقية إلى بعضها البعض بهدف تركيز تلك المالحقة على أن : )تنظر الدول األطراف في إمكان

 في الحاالت التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح حسن سير العدالة، وخصوصا عندما يتعلق األمر بعدة واليات قضائية(.
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سائل  ضع يف االعتبار أن نقل اإلجراءات يف امل ضحايا الجرمية، وي صالح  وإعادة االستقرار االجتامعي للمجرمني ويعزز م

 الجنائية تسهم يف إقامة العدل بصورة فعالة وىف الحد من تنازع االختصاصات.

اعتمدت منوذجاً للمعاهدات الثنائية التي يجب أن تربم يف ســـبيل تحقيق والجدير ذكره أن الجمعية العامة املتحدة قد     

هذا التعاون وأولت فيه رضورة توفري وثائق ومســـتندات عند عملية النقل ومراعاة لحقوق وضـــامنات املتهم التي يجب 

 .1149احرتامها دون املساس بإتخاذ مجريات تحقيق العدالة

 املوجودات سابعاً: التعاون الدويل يف مجال اسرتداد

سواء عىل صعيد تجميع األدلة أو      سرتداد األصول،  ضامن نجاح عملية ا يعترب مجال التعاون الدويل املحرك األسايس ل

تنفيذ التدابري املؤقتة أو املصادرة النهائية، وتربز أهميته بشكل كبري عندما تتم مصادرة األصول، ويندرج التعاون يف مجال 

، فهو املساند لعملية االسرتداد ابتداًء من عملية 1151ويف مجال طلبات املساعدة القانونية املتبادلة 1150املساعدات غري الرسمية

 تعقب األصول وحفظها، وصوالً إىل إنفاذ األمر باملصادرة وإرجاع املوجودات.

ملصــادرة، وهذه مســائل ا وتحدد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســاد اإلجراءات التي تتبع من أجل التعاون الدويل يف    

، حيث أن املجرمني كثرياً ما يسعون إىل إخفاء عائدات الجرائم وأدواتها، وكذلك األدلة املتعلقة بها يف 1152صالحيات مهمة

رصها، وأوجبت املادة  ضائية، من أجل إحباط جهود إنفاذ القانون الرامية إىل تحديد مكانها وح عىل كل  24أكرث من والية ق

سرتداد املوجودات املكتسبة بارتكاب أفعال فساد أو املرتبطة بها، دولة طرف أن  تتخذ جملة من التدابري الرامية إىل إنجاح ا

 .1153وهي تدابري إما ترمي إىل حجز وتجميد تلك املمتلكات أو تهدف إىل مصادرتها

الدول األطراف إىل القيام  24دة من املا 8أما بخصــوص التدابري الرامية عىل حجز وتجميد املمتلكات فقد نصــت الفقرة      

، واتخاذ ما 22من املادة  8بعدة إجراءات متكنها من تقديم املســــاعدة القانونية املتبادلة بناء عىل طلب مقدم عمال بالفقرة 

يلزم من تدابري للســامح لســلطاتها املختصــة بتجميد أو حجز املمتلكات بناء عىل أمر تجميد أو حجز صــادر عن محكمة أو 

                                                           

إلجراءات في المســــــائل الجنائية المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة لألمم للمزيد ينظر في : نموذج المعاهدة المعتمدة بشــــــأن نقل ا 1149 

 .5990كانون األول/ديسمبر  53المؤرخ في  32/552المتحدة رقم 

 تالمساعدة غير الرسمية تشمل: أي نوع من المساعدة ال تتطلب طلبًا رسميًا بالمساعدة القانونية المتبادلة، وتستخدم غالبًا بين الوكاال 1150

الدولي،  كالنظيرة لتجميع المعلومات والتحريات لتيسير التوفيق بين االستراتيجيات واإلجراءات التالية السترداد األصول. للمزيد ينظر في : البن

 .9، ص. 3055دليل السترداد األصول المنهوبة: مرشد الممارسين، 

يع األدلة وفي الحصول على تدابير مؤقتة، والسعي إلنفاذ أوامر طلب المساعدة القانونية المتبادلة: هو طلب مكتوب يستخدم في تجم 1151

 .2 محلية في والية قضائية أجنبية. للمزيد ينظر في: البنك الدولي، دليل  السترداد األصول المنهوبة: مرشد الممارسين، المرجع السابق، ص.

 ( من االتفاقية العربية لمكافحة الفساد.32لفساد، والمادة )من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة ا 22و 23للمزيد ينظر في: المادتين  1152

إلى بعض النصــــوص المتعلقة بالتعاون الدولي في مجال اســــترداد  3002أشــــارت اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفســــاد ومكافحته لعام  1153

، بقدر ما تســــمح به قوانينها وبناء على طلب الدول تلتزم الدولة الطرف المطلوب منها -3( منها على أن " 59الموجودات، حيث نصــــت المادة )

تم اكتســــــابه نتيجة الجريمة -قد يكون مطلوبًا كدليل على ارتكاب الجريمة موضــــــوع البحث. ب-الطرف الطالبة، بمصــــــادرة وارجاع أي شــــــيء : أ

يجوز تسـليم األشـياء المشـار إليها في  -2المطلوب التسـليم بشـأنها ووجد في حوزة الشـخص المطلوب عن اعتقاله أو تم اكتشـافه بعد ذلك. 

الفقرة من هذه المادة إذا طلبت ذلك الدولة الطرف حتى في حالة رفض تســليم الشــخص المطلوب أو تعذر تســليمه بســبب وفاته أو إختفائه 

ز لهذه الدولة أن تحتفظ مؤقتًا عندما تتعرض األشــــياء المذكورة للحجز أو المصــــادرة في أراضــــي الدولة الطرف المطلوب منها، يجو -3أو فراره. 

 باألشياء المطلوبة أو تسلمها إلى الدولة الطرف الطالبة شريطة ردها حتى يتم استكمال اإلجراءات الجنائية الجارية". 
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سباباً كافية  سلطة ساً معقوالً العتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب بأن هناك أ سا صة يف الدولة الطرف الطالبة، يوفر أ مخت

)أ( من 0التخاذ إجراءات من هذا القبيل، وبأن تلك املمتلكات ســتخضــع يف نهاية املطاف ألمر مصــادرة ألغراض الفقرة 

 .24املادة 

أو  الطالبة املتمثلة بتجميد أو حجز املمتلكات تتطلب توفر الرشـوط التالية توفر أمر تجميد ولكن االسـتجابة لرغبة الدولة    

ــة يف الدولة الطرف الطالبة، وأن يوفر أمر التجميد أو الحجز أو الحكم القايض  ــلطة مختص ــادر عن محكمة أو س حجز ص

ساً معقوالً العتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب، بأن هناك  سا سباباً كافية التخاذ إجراءات من هذا القبيل، و بأحدهام أ بأن أ

صادرة تحقيق أحد أغراض الفقرة  صادرة، وأن يكون الهدف من تلك امل ضع يف نهاية املطاف ألمر م ستخ )أ(  0املمتلكات 

 .1154من االتفاقية 24من املادة 

جودات، وذلك أهم العقبات أمام اسرتداد املو ولقد أثبتت التجارب العملية أن اختالف األنظمة القانونية بني البلدان شكل    

فيام يتعلق بالحصـــول عىل األوامر الداخلية بالتجميد واملصــــادرة، التي توفر األســــاس املعقول لتقديم الطلب الدويل 

والحصول عىل إنفاذ تلك األحكام. وحتى بعد الحصول عىل تلك األوامر وإنفاذ األحكام تظهر مشاكل ذات عالقة باملعايري 

من  24إلثباتية واإلجرائية عالية املســـتوى املطلوبة من بعض الدول املتقدمة. غري أن الترشـــيع الدويل قد وفق يف املادة ا

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد بدعوته الدول األطراف التخاذ التدابري للسامح لسلطاتها بتجميد أو حجز املمتلكات، 

، وذلك لتجاوز مســاوئ اشــرتاط صــدور حكم قضــايئ أو أمر داخيل للقيام بالتجميد أو بناء عىل طلب يوفر أســاســاً معقوالً

 .1155الحجز

،ج( من نفس املادة الدول 8باإلضـــافة إىل دعوة الدول األطراف إىل تســـهيل عملية التجميد أو الحجز، دعت الفقرة )    

ادرتها، بأن تحافظ عىل املمتلكات من أجل مصــاألطراف إىل النظر يف اتخاذ تدابري إضــافية للســامح لســلطاتها املختصــة 

وهنا ميكن مالحظة الرغبة الدولية يف دعوة الدول األطراف إىل االعرتاف بأحقية الدول الطالبة يف التامس التحفظ عىل 

املوجودات لغاية صـــدور األمر مبصـــادرتها، وذلك بناء عىل توجيه اتهام جزايئ ضـــد من يشـــتبه يف قيامه بتهريب تلك 

سرتدادها فيام بعداملم رسيب هذه األموال ويسهل مصادرتها وا رس منع ت ، أما عىل صعيد 1156تلكات أو حكم بإدانته، مام يي

، فقد خصصت أيضاً جزءاً كامالً، كام وضحنا سابقاً، لتنظيم املسائل املتعلقة بالتجميد 8101االتفاقية العربية ملكافحة الفساد 

صيالً مل ضمنت تف صادرة، وت شأن حجز أو تجميد والحجز وامل ا يتعني عىل الدولة الطرف اتخاذه من تدابري حيال الطلبات ب

عائدات جرمية، واتخاذ ما يلزم من تدابري للتمكني من كشـــف العائدات الجرمية أو اقتفاء أثرها أو تجميدها أو حجزها 

 .1157لغرض مصادرتها

                                                           
 522ص.  ،3052نرمين مرمش وآخرون، اإلطار الناظم السترداد األصول بين التشريع والتطبيق دوليًا ومحليًا، معهد الحقوق، رام الله،  1154

زغاب المنصــف : اإلطار التشــريعي المنظم الســترداد عائدات الفســاد على الصــعيدين الدولي واإلقليمي، )ورقة عمل مقدمة من قاضــي  1155

مستشار بمحكمة االستئناف بنابل، تونس، ضمن ورشة العمل التي نظمتها جامعة الدول العربية حول موضوع استرداد الموجودات(، القاهرة، 

 .32 ، ص.3055

 .23زغاب المنصف، اإلطار التشريعي المنظم السترداد عائدات الفساد على الصعيدين الدولي واإلقليمي، المرجع السابق، ص.  1156

 .3050للمزيد ينظر في : أحكام االتفاقية العربية لمكافحة الفساد  1157
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 التعاون الدويل الفعالة يف مجال مكافحة الفســـاد عىل وبعدما فرغنا من بيان هذه الجزئية، ننتقل للحديث عن أدوات    

 الصعيد الفلسطيني )املطلب الثاين(.

 املطلب الثاين

 يأدوات التعاون الدويل الفعالة يف مجال مكافحة الفساد عىل الصعيد الفلسطين

ــيري وإدارة ا     ــفافية يف تس ــؤولية والش ــاليب النزاهة واملس ــاد تتطلب تعزيز أس ــة، ألموال العامإن مكافحة الفس ة والخاص

وتدعيم وســـائل التعاون القضـــايئ الدويل يف مالحقة مرتكبي جرائم الفســـاد وإحالتهم عىل القضـــاء لتقرير الجزاءات 

ــاد وإحالتهم  ــيعات الوطنية يف حقهم، يف حال ثبوت ارتكابهم جرائم الفس املنصــوص عليها يف االتفاقيات الدولية والترش

رشيعات الوطنية يف حقهم، والعمل عىل تجميد حجز للقضاء لتقرير الجزاءات ا ملنصوص عليها يف االتفاقيات الدولية والت

رشيعات الوطنية  سطة وسائل التعاون الدويل وسن الت رشعيني وال يتأىت ذلك إال بوا هذه املمتلكات وإعادتها ألصحابها ال

صدير العا ساد أياً كانت طبيعتها. إذ يرتتب عىل ت ستعادتهاملكافحة جرائم الف صعوبة ا ضاًل ئدات الجرمية إىل الخارج،  ، وف

ــائية األجنبية التي توجد لديها  ــلطات القض عن ذلك تقلل نفس هذه العقبات من قدرتها عىل تقديم طلبات دولية وافية للس

رشوع يف إجراءات تقييد العوائد أو إنفاذ أمر سلطات من ال لحجز أو ا األموال، يف حني أن الطلب الكايف قد ميكن تلك ال

ساعدة القانونية  سلطات وغالباً ما تكون بلدنا متقدمة لطلبات امل ستجيب نفس ال صادرة أجنبيني، ومن ناحية أخرى قد ال ت م

فتستطيع بلدان كثرية أن تجمد العوائد ولكنها ال تستطيع إعادتها، ويف حاالت أخرى فإن املعايري اإلجرائية التي تشرتطها 

 األجنبية معقدة ومن ثم يصعب أو يستحيل عىل الدولة الطالبة أن تفي بها. وقد نصت االتفاقيات قوانني السلطة القضائية

ـــايس من االتفاقيات، وان عىل الدول األطراف أن متد  ـــرتداد املوجودات هو مبدأ أس ـــاد عىل أن اس الدولية ملكافحة الفس

ني انه ال ميكن محاربة الفســاد إال من خالل جهود بعضــها البعض بأكرب قدر من العون واملســاعدة يف هذا املجال، وقد تب

 دولية ومنسقة تستند إىل االلتزام الحقيقي من جانب الدول.

ــتنا هذه واتخذت      ــايئ والتي ذكرنا جزء كبري منها يف معرض دراس ــة للتعاون القض وقد تعددت االتفاقيات الدولية املكرس

ت طابع ثنايئ، ومن محتوى مختلف أصـــناف االتفاقيات وبغض النظر عن أبعاداً مختلفة، فمنها متعددة األطراف ومنها ذا

األطراف املربمة لها يتبني أن اتخاذ الجرمية طابعاً سياسياً ميثل حائالً دون إقرار العمل بأوجه التعاون القضايئ الدويل، إذ 

عليا للدولة، جزائية للقضية، املصلحة الأن االتفاقيات الدولية تؤسس عىل جملة مبادئ من أهمها: دولة القانون، الطبيعة ال

دعم حقوق اإلنســان والحريات األســاســية، جدية الطلب، املعاملة باملثل، عدم انقضــاء الدعوى أو ســقوطها مبرور الزمن، 

 التجريم املزدوج، الثقة، الرسعة يف االنجاز، وحدة األثر القانوين، االمتياز.

حكام معينة يف اتفاقية تعاون قضايئ ميكن أن يستند هذا التعاون إىل القانون وخالصة ذلك انه ويف صورة عدم وجود أ     

الداخيل للدولة املطلوب لديها التعاون إذا كان أفضـــل وأنجع ملجال التعاون القضـــايئ الدويل، ويف ظل غياب اتفاقيات 

ســم به ســن النية الذي يفرتض أن تتتعمل الدول عىل اعتامد قاعدة املعاملة باملثل وهي قاعدة مســتمدة من مبدأ الثقة وح

سية  صدر إما عن املمثلية الدبلوما رصيح باملعاملة باملثل ي شكل الت عالقات التعاون بني البلدان، وتتخذ هذه القاعدة عموماً 
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عا ها الت لدي لدولة املطلوب  ئدة ا فا بة وذلك ل طال لدولة ال عدل ل عة أو من وزارة ال تاب بامل مة املختصــــة  عا بة ال يا ن و أو عن الن

 . 1158القضايئ

وتعترب فلســطني حالة اســتثنائية نظراً لعدد من الظروف كونها ال متتلك أي ســيطرة عىل املعابر والحدود، وهذا بحد ذاته     

سطني مل  صعيد الدويل، والجدير بالذكر أن فل سطني القانونية والفعلية للتعاون عىل ال شكل احد العوائق أمام إمكانية فل ي

ادور للعام ية بشان تسليم املجرمني أو املساعدة القانونية املتبادلة باستثناء االتفاقية الجنائية مع دولة اإلكو تربم اتفاقيات ثنائ

فاذ الواردة يف املعاهدات الدولية، حيث قد نفذت عمليات تســـليم 81031159 نه باإلمكان تطبيق اإلحكام ذاتية الن ، إال ا

 املثل، غري انه يوجد قانون بشـــأن تســـليم املجرمني الفارين معمول به يفللمجرمني املطلوبني عىل أســـاس مبدأ املعاملة ب

ضفة الغربية سليم املجرمني الفارين معمول به يف قطاع غزة1160ال شان ت ، وهام قانونان مر عليها 1161، إىل جانب قانون آخر ب

 الزمن وال يلبوا الحاجة.

ا ربية، وقد انضـــمت إىل عدد من املعاهدات اإلقليمية، ومنهباملقابل، تعترب فلســـطني عضـــواً كامالً يف جامعة الدول الع    

االتفاقية العربية ملكافحة الفســــاد، واالتفاقية العربية ملكافحة غســــل األموال ومتويل اإلرهاب واتفاقية الرياض العربية 

 أول اتفاقية دولية سطني، واىل جانب ذلك فإن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد تعترب بالنسبة لفل1162للتعاون القضايئ

شكل مبارش األحكام الذاتية الواردة  سطني ب ذات نطاق عاملي تعمل عىل تنظيم أوجه التعاون الدويل، وميكن أن تطبق فل

 يف املعاهدات الدولية.

 

إلقليمية اوعىل الرغم مام ســبق، فإن التســاؤل األهم يبقى مطروحاً، أال وهو : إىل أي مدى تعترب االتفاقيات الدولية و      

 واقعي ؟عىل صعيد التطبيق ال –ومن ضمنها دولة فلسطني  –الناظمة للتعاون الدويل ملزمة بالنسبة للدول األطراف 

صوص بأنها      صوص تلك االتفاقيات، حيث يالحظ املتفحص لتلك الن سابق تحتم النظر يف ن ساؤل ال إن اإلجابة عن الت

ــياغة، فمنها ما يرتبط ب ــمن معنى اإللتزام، وبالتايل يقع عىل التختلف من حيث الص ــياغة الوجوبية؛ أي التي تتض دول الص

التقيد بها، وعدم الخروج عليها تحت طائلة املسـؤولية. أما أغلب تلك النصـوص فتتصـف بالطابع االختياري، الذي يحتكم 

ــبة للدولة الطرف، ويف هذا املجال، فإنه ال مفر من االع تيارية ال رتاف بأن تلك النصــوص االخدوماً للقانون الداخيل بالنس

تتمتع بالطابع اإللزامي، وعليه، فإن الدول ال تقع تحت طائلة املســؤولية عند مخالفتها، وذلك باســتثناء املســؤولية الدولية 

 األخالقية.

                                                           
 .320احمد محمد براك حمد، المرجع السابق، ص  1158

توقيع العديد من مذكرات التفاهم في المســـائل الجنائية بين النيابة العامة الفلســـطينية ونظيرتها مع العديد تم  تجدر اإلشـــارة إلى أنه قد 1159

مد احمد محمن الدول مثل تركيا والصــــين وروســــيا والبحرين والمغرب وفنزويال واســــبانيا وايطاليا ورومانيا والجبل األســــود. للمزيد ينظر في : 

 .   353براك حمد، المرجع السابق، ص. 

 معمول به في الضفة الغربية. 5932للمزيد ينظر في قانون بشأن تسليم المجرمين الفارين لسنة   1160

  معمول به في قطاع غزة. 5933للمزيد ينظر في قانون بشأن تسليم المجرمين الفارين لسنة  1161 

تســــتند إليها دولة فلســــطين في التعاون القضــــائي بين  تعد اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضــــائي الدولي من أهم االتفاقيات التي 1162

 ،الدول العربية في المســــائل الجنائية بحيث تشــــمل نطاق اإلنابة القضــــائية والية إرســــال طلب اإلنابة عن طريق وزارة العدل لدى كل دولة طرف

هة الصـــــادرة عنها الطلب، الجهة المطلوب إليها ويتضـــــمن الطلب البيانات كافة المتعلقة بنوع القضـــــية ووقائعها والمهمة موضـــــوع الطلب، الج

 39ناصر السالمات، المرجع السابق، ص التنفيذ، وسماع الشهود، وتحديد مكان إقامتهم. للمزيد ينظر في :
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غالبية االلتزامات الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــاد     غالبية االت -وألن صـــيغة  يات الدولية فاقوكذا 

ــلت يف الوفاء  -واإلقليمية  ــئولة دولياً إذا فش ــبح مس ــتص ــعب القول بأن الدولة الطرف س مل تأيت باإللزام الحتمي، فإنه يص

ـنا االلتزامات الواردة يف نطاق االتفاقيات الدولية واإلقليمية  ـــكل مالئم. لكن إذا ما فرســ بالتزاماتها، أو نفذت التزامها بش

ساد  ضوء املادة )ملكافحة الف سان، وذلك يف  ، عندئٍذ 1163ج من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات(-7/ 70وفًقاً لقانون حقوق اإلن

يصــبح من الواضــح أن التدابري املنصــوص عليها يف االتفاقيات الدولية واإلقليمية ملكافحة الفســاد يجب أن تتخذ بطريقة 

حقوق اإلنســان ومتطلباتها، عىل نحو يؤدي إىل حظر انتهاكها، اســتناداً فعالة من أجل الوفاء بااللتزامات املتعلقة بحامية 

    .1164للقانون الذي ينظم هذه الحقوق

وبرصــف النظر عن إلزامية النصــوص الناظمة للتعاون الدويل، فإن دولة فلســطني مل تقف مكتوفة األيدي وعملت عىل     

لتطبيق العديد من املذكرات الثنائية بني الدول ســـعياً منها يف اتطبيق النصـــوص االختيارية يف االتفاقية الدولية وإبرام 

سطني  ستخدمتها فل سائل التي ا صدد أن بعض الو ساد، إال أننا ننوه بهذا ال األمثل ألحكام االتفاقيات الدولية ملكافحة الف

ـة عىل بعض الوســـائل دون األخرى وذلك بقدر اإلمكانيات التي تتاح أمامها الســـيام وان أه ـ ن م عائق حائل دو مقترصـ

مامرسة سبل التعاون يتمثل بعدم اعرتاف جزء من الدول بعضويتها الكاملة، وسيطرة االحتالل اإلرسائييل عىل املعابر يعد 

 احد العوائق التي تحول دون إمكانية ونجاعة إجراء التعاون الفعال يف مجال مكافحة الفساد.

أن نعرج عىل الواقع التطبيقي لوســــائل وأســــاليب التعاون الدويل يف مجال ويف هذا املقام، فإننا نجد أنه من املفيد     

 مكافحة الفساد عىل الصعيد الفلسطيني، وذلك عىل من خالل النقاط اآلتية : 

 أوال: التعاون يف مجال إنفاذ القانون

صوصها      ضمون ن ضامم لالتفاقيات الدولية يلقي عبأً عىل الدول بااللتزام مب رشيعية، حتإن مجرد االن ى وان مل يكن الت

ـــبل  ـــطني يحدد س ـــبل التعاون الدويل. وعىل الرغم من عدم وجود قانون لدى دولة فلس هنالك أي تقنني داخيل ينظم س

التعاون الدويل والياته، أال أنها التزمت بأحكام االتفاقيات الدولية وقدمت املســـتطاع للتعاون مع بعض الدول يف ضـــوء 

أضحى ميثل  1165لومات يف مجال إنفاذ القانون، ولعل انضامم فلسطني للرشطة الدولية االنرتبولتسهيل ومترير بعض املع

 اعرتافاً يف مجال إنفاذ القانون وتبادل املعلومات عن املجرمني وطلب إحضارهم.

 ثانياً: التعاون يف مجال التحقيقات املشرتكة وأساليب التحري الخاصة

                                                           
ما يلي:  يؤخذ في االعتبار، إلى جانب ســــياق المعاهدة، -2على أن "  5999ج( من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام -25/2تنص المادة ) 1163

ياق  يأخذ إلى جانب ســــــ نه  )ج( أي قاعدة مالئمة من قواعد القانون الدولي قابلة للتطبيق على العالقات بين األطراف". والمقصــــــود هنا أ

صعيد  ىاالتفاقيات الدولية واإلقليمية لمكافحة الفساد القواعد المتعلقة بحقوق اإلنسان، على اعتبار أن هذه القواعد تعتبر واجبة التطبيق عل

العالقات بين الدول األطراف في اتفاقيات مكافحة الفســـــــاد، إذ يتوجب على كل الدول التعاون في مجال مكافحة الفســـــــاد، وذلك احترامًا 

 لمنظومة حقوق اإلنسان؛ تبعًا للتأثيرات السلبية التي يحدثها الفساد على صعيد منظومة حقوق اإلنسان.

1164 Anne Peters, Corruption as a Violation of International Human Rights, The European Journal of International Law Vol. 

29, no. 4, 2018, p. 1260. 

وتم قبول دولة فلسطين عضوا فيها، بعد  3052/  09/  32حيث انضمت فلسطين لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "االنتربول" بتاريخ  1165 

مع العلم أن هذا االنضمام سيفتح المجال لدولة فلسطين بمالحقة بعض الفارين من العدالة، شريطة أن تكون  دولة على القرار 23تصويت 

 الدولة الموجود فيها الفار من وجه العدالة عضوا بمنظمة االنتربول.
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عاون الدويل ملكافحة الجرمية العابرة للحدود، ومبا أن هذه الوســـيلة هي إحدى تعد هذه الطريقة احد وســــائل الت    

الخيارات للدول األطراف فإن ما يعزز إعامل هذه الوســـيلة رضورة وجود اتفاقيات ثنائية بني دولة فلســـطني ودول أطراف 

ثنائية يف رام العديد من املذكرات الأخرى لتحقيق اكرب قدر من فعالية يف مجال التحقيقات. وقد قامت النيابة العامة بإب

 سبيل التحقيقات املشرتكة ألحد املتهمني بجرائم الفساد من خالل إتباع الطرق الدبلوماسية يف تقديم الطلبات.

وعىل الرغم من ذلك، وتحديداً بالنســبة أعامل التحري الخاصــة، فإنه باإلمكان تنفيذها بني الدول والجهات املختصــة     

التحقيقات األولية التي تجريها هيئة مكافحة الفســـاد عند وصـــول معلومات أولية خالل أعامل تحقيقاتها ضـــمن أعامل 

األولية عن احد املشتبه بهم والطلب من الجهات املختصة فيها كهيئات النزاهة ومكافحة الفساد التي أبرمت معها اتفاقيات 

اتها و أية بيانات تراها مهمة ألحد املشتبه فيهم الستكامل تحريثنائية لتقديم معلومات وتفاصيل عن مكان أو عمل معني أ 

وتحقيقاتها األولية، ولعل ابرز ما قامت به هيئة مكافحة الفســـاد الفلســـطينية بهذا الصـــدد هو إبرام العديد من مذكرات 

 التعاون الثنائية للعديد من الدول يف سبيل تفعيل هذا الجانب.

 املجرمني ثالثاً: التعاون يف مجال تسليم

ــكل عام ازدواجية التجريم، ومع ذلك يعترب التجريم      ــطني بش ــرتط دولة فلس ــليم املجرمني تش ــائل تس فيام يتعلق مبس

 .1166املزدوج أمراً يتوائم واالتفاقيات الدولية ملكافحة الفساد وهو األساس القانوين لتسليم املجرمني

أمام دولة فلسطني ومن ضمنها وجود احتالل يسيطر عىل الجسور ومن خالل استعراض املعيقات التي تقف حجر عرثة     

واملعابر وهذا العائق يشـكل قيداً عىل اسـتخدام هذا األسـلوب لتحقيق التعاون الدويل الذي باإلمكان االسـتفادة منه كون 

سطني احد الدول األطراف التي وقعت عىل اتفاقية الرياض سطين1167فل سليم ، ومن الجدير ذكره وجود قوانني فل ية تنظم ت

، إال أن هذين القانونني ال يواكبان 1169، وآخر مطبق يف قطاع غزة1168املجرمني، حيث يوجد قانون مطبق يف الضــفة الغربية

ــليم املجرمني، ومبعنى آخر فإن هذه  ــة بتس ــعيد اآلليات الخاص التطورات الحديثة التي حددتها االتفاقيات الدولية عىل ص

 ال تطبق عىل ارض الواقع بشكل فاعل نظراً للعوامل املذكورة أعاله. -ملجرمني أي إجراءات تسليم ا –الوسيلة 

 رابعاً: التعاون يف مجال املساعدة القانونية املتبادلة

تعد املســـاعدة القانونية املتبادلة احد الطرق التي باإلمكان اســـتخدامها كإطار لتفعيل ســـبل التعاون الدويل ملكافحة     

ــاد، حيث أن دولة ــليم  الفس ــتالم وتس ــمية وزارة العدل كنقطة مركزية الس ــطني ومبوجب هذه الطريقة عملت عىل تس فلس

شاء وحدة التعاون الدويل يف وزارة العدل كوحدة متخصصة السرتداد  طلبات التعاون للمساعدة القانونية املتبادلة، إذ تم إن

ساعدة القانونية  ضايا املتعلقة بامل ضايئ الدويل، مبا فاملوجودات، حيث كلفت بكل الق يه متابعة طلبات املتبادلة والتعاون الق

ساعدة القانونية املتبادلة يف حالة  ضائية. وتبدأ إجراءات امل رسوقة وتنفيذ األحكام الق سرتداد األصول امل سليم املجرمني وا ت

ـــاد للقيام ب ـــاد بإحالة امللف إىل نيابة مكافحة الفس ـــطني من خالل قيام هيئة مكافحة الفس تحقيق، وتقوم إجراءات الفلس

النيابة بإعداد مذكرة االســـرتداد أو طلب الحجز التحفظي عىل أموال املتهم، وتحال املذكرة إىل وحدة التعاون الدويل التي 

                                                           

لطنة ُعمان وجمهورية ، الدولة المســــتعرضــــة: ســــ3052-3050تقرير اســــتعراض دولة فلســــطين للفصــــل الثالث والفصــــل الرابع، للدورة  1166 

 مكرونيزيا.

 .5922اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة  1167

 معمول به في الضفة الغربية. 5932قانون بشأن تسليم المجرمين الفارين لسنة  1168

 معمول به في قطاع غزة. 5933قانون بشأن تسليم المجرمين الفارين لسنة  1169
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سيلة تكون  ستخدام هذه الو شؤون الخارجية واملغرتبني، وبا ستوى الدويل من خالل وزارة ال سيق عىل امل تقوم مبهمة التن

 حت يف مكافحة الفساد حاملا قبل طلبها وتم الرد عليه من الدولة الطرف ومساندتها يف تقديم املعلومات.فلسطني  قد نج

 خامساً: التعاون يف نقل األشخاص املحكوم عليهم

ــيلة التعاون بني الدول يف عملية نقل      ــاد لوس ــبق إىل آلية تنظيم االتفاقيات الدولية املتعلقة مبكافحة الفس ارشنا فيام س

املحكوم عليهم، وأهمية ذلك، واألهداف التي قننتها القواعد العامة، ورضورة أن يكون هنالك اتفاقيات ثنائية بني الدول 

يف بحث ســبل وطريقة النقل، إال أن هذه الطريقة من الصــعب عىل دولة فلســطني اســتخدامها، نظراً للعوائق التي تحيط 

ــيطرة فعلية عىل حدودها، وحتى إن أب ــطني يف ظل عوامل بها من س ــها فلس رمت اتفاقيات ثنائية، فان الطبيعة التي تعيش

 االحتالل تتطلب تدخل وإجراء تنسيقات لتحقيق هذه الغاية.

 سادساً: التعاون يف مجال نقل اإلجراءات الجنائية

ذ أن الهدف من ملتهم، إ تعد هذه الوسيلة احد الوسائل التي تعتمدها الدول للتغلب عىل الجرمية والرتكيز عىل مالحقة ا    

هذه الوســيلة دعم العدالة وتأمني االســتقرار االجتامعي للمتهمني، وتم التنويه أن الجمعية العامة قد وضــعت منوذجاً ملثل 

ـــايئ الهامة وذات التطبيق  ـــايئ متثل أحد آليات التعاون القض ـــاص القض ـــألة نقل االختص هذه املعاهدات، حيث أن مس

يز املتابعة القضــائية، مبوجب الســلب اإلرادي الختصــاص الدول املتعاقدة ، لصــالح دولة مكان الرضــوري لتمكنها من ترك

وجود املتهم ، وهو األمر الذي يؤدي إىل فعالية تنفيذ الحكم الصــادر يف الدولة التي نقل إليها االختصــاص، بل القضــاء 

صة للجر  ضايئ الدويل، وقد فرضت الطبيعة الخا صاص الق شكلة االخت رة مية وتجاوزها حدود الدولة الواحدة، رضو عىل م

التعاون الدويل واإلقليمي، والذي ظهر جليا يف اتفاقية الرياض للتعاون القضــــايئ، واتفاقية املؤمتر اإلســـالمي، حيث 

ــأنه من تعقيدات قد تقلل من  ــوعية واإلجرائية إلنفاذ هذا النظام، وتجنب ما قد يثور بش ــوابط املوض اعتمدت جملة من الض

اعليته وتحيده عن أهدافه، من خالل إيجاد آليات قانونية تتناســــب مع الخروج من مبدأ اإلقليمية، ومتطلبات التعاون ف

صدرت فيه،  ضوع اإلجراءات لقانون املكان الذي  ضوع التكييف لقانون القايض، وقاعدة خ ضايئ حيث تظهر قاعدة خ الق

ناء ة تقوم بانتقاء القانون األكرث مالمئة واألكرث عدالة ليطبق أثوأيضــا خضــوع الشــكل لقانون املحل، وهي رضورات قانوني

إال أننا نرى أن مثل هذا التعاون قد يكون من الصعب أن يتم إستخدامه وتطبيقه يف دولة فلسطني، وذلك لعدم  املحاكمة،

 ى.االعرتاف بها كدولة كاملة العضوية من جهة، ولألسباب املتعلقة بوجود االحتالل من جهة أخر 

 سابعاً: التعاون الدويل يف مجال اسرتداد األصول

إن خصوصية الوضع الفلسطيني يف موضوع التعاون الدويل يف مجال مكافحة الفساد، والذي يعرقله جملة من العوامل     

ـــامم لالتفاقيات الد ـــيادة، األمر الذي يتطلبه االنض لية وااللتزام و الهامة، والتي من أهمها االفتقاد لوجود الدولة كاملة الس

ـــطني  ـــطينية، مام أفقد فلس ـــيطرة االحتالل اإلرسائييل عىل األرايض الفلس بالعالقات الدولية املختلفة، وذلك كنتيجة لس

سطني ألحكام  ضامم فل سلو، أما اآلن وبعد ان سلطاتها مبوجب اتفاقية أو ضيها ملحدودية  سيادة الكاملة عىل أرا متتعها بال

قد رتب ذلك حقوقاً والتزاماً عليها، إذ أعطى االعرتاف بفلســـطني كدولة إمكانية أن تعتيل مركزاً ف 8104االتفاقية يف العام 

 .1170قانونياً جيداً يف مجال االنضامم لالتفاقيات والربوتوكوالت اإلقليمية واالتفاقيات الثنائية ذات العالقة

                                                           

ية للســلطة الوطنية الفلســطينية في مكافحة الفســاد واســترداد الموجودات من خالل التعاون الدولي، ناصــر الريس، الممارســات التطبيق 1170 

 .9، ص. 3055االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، رام الله، نيسان 
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الل تيســري االســرتداد، وهي اســرتداد املمتلكات من خأقرت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســاد طريقة ثالثة لولقد     

صادرة، وذلك مبوجب املادة   22التعاون الخاص، باإلضافة إىل االسرتداد املبارش للموجودات والتعاون الدويل يف مجال امل

ــعى دون إخالل بقانونها الداخيل إىل اتخاذ تدابري تجيز ل أن تحيل  هامنها، والتي دعت من خاللها الدول األطراف أن تس

املعلومات عن العائدات املتأتية من األفعال املجرمة وفقاً لهذه االتفاقية إىل دولة طرف أخرى دون طلب مســـبق، وذلك 

عندما ترى أن إفشـــاء تلك املعلومات من شـــأنها مســـاعدة الدول الطرف املتلقية عىل إجراء تحقيق أو مالحقة أو إجراءات 

د ب، فهو بذلك تعاون تلقايئ ال يستند عىل تلقي الطلب، وينبع من رضورة مواجهة الفساقضائية أو قد يؤدي إىل تقديم طل

 بشكل عاملي وفّعال.

ث نظمت حيوتأيت طرق إرجاع املوجودات املتأتية من الفســـاد، باعتبار ذلك آخر إجراء يف عملية اســـرتداد املوجودات،     

من االتفاقية العربية ملكافحة الفســاد املســائل املتعلقة  23الفســاد واملادة من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  23أحكام املادة 

بإرجاع املوجودات املتأتية من جرائم الفســـاد، كآخر إجراء يف عملية اســـرتداد املوجودات، وأكرثها أهمية وجدوى، ولذلك 

منها من الترصف فيها،  22و  70دتني خولت اتفاقية األمم املتحدة لكل دولة طرف تولت مصادرة ممتلكات وفقا ألحكام املا

 مبا يف ذلك إرجاعها إىل مالكيها الرشعيني السابقني.

ــوص عليها يف املادة) ــيام املنص ــطينية الس ــاد الفلس ــالحيات املنوطة بهيئة مكافحة الفس ( من قانون 8/9وعىل هامش الص

ن ريتها وذلك بهدف تعزيز وتعميق التعاو ، فقد أبرمت الهيئة العديد من االتفاقيات الثنائية مع نظ1171مكافحة الفســــاد

القضـــايئ وتبادل الخربات التدريبية واملصـــالح الوثيقة بهدف محاربة آفة الفســـاد وتبادل الخربات واملامرســـات الفضـــىل 

ــتوى اإلقليمي والدويل، ويعد هذا  ـاكة عىل املس ــور الرشـ ــاد، وتوحيد كافة الجهود املبذولة وبناء جس ــدي لجرائم الفس للتص

سعي األسل سبل التعاون الدويل التي تبذلها الهيئة يف ال شانها تعزيز  وب يف إبرام االتفاقيات الثنائية احد الطرق التي من 

 ملحاربة الفساد وفق األوضاع واإلمكانيات التي تتاح لها قانونياً.

سعت إلستخدام كافة وسائل التعاون ا     سطني قد  صعيد آخر، وكنقطة ختام، فإن دولة فل ة يف مجال لدويل املتاحوعىل 

ـــطني فقد قامت بالتوقيع عىل العيد من االتفاقيات الدولية  ـــها فلس ـــاد، وعىل الرغم من الظروف التي تعيش مكافحة الفس

الخاصة مبحاربة ظاهرة الفساد، وسعت يف إطار ما تتمتع به من صالحيات وإمكانيات إلتباع الطرق القانونية مع الجهات 

يل تقديم الطلبات والنظر مبا يقدم لها طلبات بخصـوص مرتكبي جرائم الفسـاد، ويف هذا املجال، املركزية األخرى يف سـب

نشري إىل أن من ضمن أكرث وسائل التعاون التي عملت بها فلسطني هي تبادل املعلومات مع الجهات الدولية، كاملعلومات 

ة املشـــبوهة، ا وتقديم املعلومات عن الحركات املاليالتي يتم تبادلها بني وحدات املتابعة املالية بني فلســـطني ونظريته

والتحقيقات املشرتكة التي تقوم بها النيابة العامة املتخصصة بقضايا الفساد وكذلك التحريات والتحقيقات األولية التي تقوم 

حاربة ظواهر مل بها هيئة مكافحة الفســـاد ضـــمن صـــالحياتها القانونية، وتبادل الخربات واالســـتفادة من التجارب الدولية

الفساد، ومن الجدير ذكره يف هذا املقام انه تم إبرام العديد من مذكرات التفاهم بني هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية يف 

                                                           
ذات الصلة بمكافحة الفساد،  حيث نصت على ما يلي : )التنسيق والتعاون مع الجهات والمنظمات والهيئات العربية واإلقليمية والدولية 1171

 والمشاركة في البرامج الرامية إلى الوقاية من هذا النوع من الجرائم.(
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ية  ها األردن بادل الخربات ونظريت تدالالت وت ية والتحريات وجمع االســـ نائ قات الث لدويل والتحقي عاون ا يل تعزيز الت ســـب

 التونسية والفرنسية واملغربية.والبولندية والكويتية و 

باملقابل، فإن بعض وسائل التعاون، كوسيلة تسليم املجرمني والتسليم املراقب ونقل املجرمني، تعد اقل استخداماً، نظراً     

ــيطرة عىل  ــه من احتالل وس ــع الراهن الذي تعيش ــية الوض ــوص ــطني، وذلك بحكم خص ــعوبات التي تواجه دولة فلس للص

 ولية لصالح الجانب اإلرسائييل.الحدود، وضغوط د

     

 الخامتة

يعترب التعاون الدويل ملكافحة أي جرمية مهام كان نوعها وطبيعتها من االلتزامات الهامة امللقاة عىل عاتق الدول، وهو     

اف أن تقدم ر ما تقره النصـــوص لالتفاقيات الدولية ملكافحة الفســـاد ســـواًء األممية أم العربية التي توجب عىل الدول األط

ــلة  ــائية املتص ــاعدة القانونية املتبادلة يف التحقيقات واملالحقات واإلجراءات القض ــها البعض أكرب قدر ممكن من املس لبعض

 بهذه الجرائم.

ــاليب التعاون الدويل التي يتحتم عىل كل دولة طرف تقدميه      ــائل وطرق وأس وتبعا لذلك، نظمت االتفاقيات الدولية وس

اف األخرى حال اللجوء وتقديم طلبات للمساعدة والتعاون، وقد بينا اإلطار القانوين لعملية التعاون الدويل وتم للدول األطر 

اســـتعراض الجهود الدولية والعربية ملكافحة الفســـاد والتي انبثقت عنها االتفاقيات الدولية املعززة لوســـائل التعاون الدويل 

 عملت لتجسيد أصول التعاون الدويل التعاون عىل املستوى الدويل واإلقليمي وموقف دولة فلسطني إزاء تلك الجهود التي

والوطني ملكافحة جرمية الفســـاد وتم الوقوف عىل أهمية تكاتف الجهود الدولية للتعاون الدويل لتحقيق غاياته وتضـــييق 

نا إىل اإلطار اإلجر  حث األول، كام وتطرق لك يف املب قاب وذ جاين من الع لة إفالت ال لدويل وبحثمســــأ عاون ا نا ايئ للت

األســــاليب والطرق املنصـــوص عليها يف االتفاقيات الدولية من حيث تقديم طلبات التعاون يف إنفاذ القانون وتســـليم 

املجرمني واسرتداد األصول وأعامل التحريات الخاصة والتعاون يف مجال املساعدة القانونية املتبادلة ومن ثم التطرق إىل 

لتي تتبعها دولة فلســطني إجرائياً بحكم عضــويتها يف االتفاقيات الدولية ملكافحة الفســاد التزاماً مبا أفضــل األســاليب ا

 انضمت إليه وكل ذلك ما هو إال سعياً إىل تجسيد الجهود الدولية يف املساندة بني الدول األطراف ملكافحة آفة الفساد .

جاءت لتع     ية  لدول فاقيات ا لدويل ومن الجدير ذكره أن االت عاون ا بادرات اإلقليمية يف مجال الت زز تلك الخطوات وامل

ـــادقة عىل  ـــد هذا التعاون عىل أرض الواقع مببادرة جميع الدول للمص ـــاد، ولذا كان من املفرتض أن يتجس ملكافحة الفس

اريخه اية تاتفاقيات مكافحة الفســـاد، إال أن األمر كان خالف ذلك حيث أننا نالحظ أن هناك دول كربى مل تصـــادق لغ

عىل االتفاقية األممية ملكافحة الفساد وهذا ما من شأنه أن يثبط هذه اإلرادة الدولية الجادة يف مكافحة الفساد، لذا يجب 

يف هذا الظرف بالذات أن يكون هناك تحفيز للدول حتى تصــــادق عىل هذه االتفاقية، وذلك من خالل تفعيل أدوات 

و  لتزام الدويل بتنفيذها، كام الحال بالنســبة لتســليم املجرمني، أو اســرتداد املوجوداتوآليات التعاون الدويل من حيث اال

 غريها من وسائل التعاون الدويل.

 -التي توصلت إليها الدراسة، وهي عىل النحو التايل: النتائج وتجدر اإلشارة يف هذا املقام إىل    
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سوا - صلة يف كافة املجتمعات والدول  ساد ظاهرة متأ ء كانت نامیة أو متقدمة، وتعد أنها جرمية متجددة ومتطورة إن الف

وال تقل أهمية وخطورة عن الجرائم األخرى، كالجرائم التي تقع عىل األشخاص أو تلك التي تقع عىل األموال، ألنها 

 تؤثر يف األمن القومي، واملصالح الدولیة ، والقیم األخالقية.

شتأيت "اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة   - سبقتها وت سلة من القرارات واالتفاقیات الدولیة التي  سل ساد " لتكمل  جع الف

الجهود الوطنية والدولیة يف مجال مكافحة الفســـاد، وتتســـم بشـــموليتها وتكامل أحكامها، و تُعد االتفاقية العاملية 

 عالة ملكافحتها.الوحيدة التي تتناول ظاهرة الفساد وتسعى لتشجيع الدول األطراف عىل إيجاد األُطر الف

أتت "اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد " لتضع نظاماً غیر مسبوق للتعاون الدويل يف مكافحة الفساد یضم ألول  -

مرة تعاوناً يف التحقيقات املشرتكة، ويف أساليب التحري الخاصة، ويف تدابري تعزيز التعاون مع أجهزة إنفاذ القوانین، 

ن وجمع املعلومات املتعلقة  بالفساد والعمل عىل تبادلها وتحليلها، وسارت عىل هديها االتفاقية ويف مجال إنفاذ القوانی

 العربية ملكافحة الفساد.

یعد مصطلح التعاون الدويل ملكافحة الجریمة من املفاهیم التي یصعب وضع تعریف جامع مانع له، لعدة أسباب: منها  -

صور واألشكال التي یمكن ساع املجال وال رص الوسائل الجديدة  ات رصها أو ح أن یتخذها هذا التعاون، عدم إمكان ح

ستمر، كذلك ارتباط هذا التعاون مبفاهيم الجریمة  شكل م واملتجددة التي تجعل هذا التعاون ظاهرة متغرية ومتطورة ب

 واإلجرام ومكافحة الجرمية، وهي مفاهيم یصعب معها وضع تصور محدد وإطار ثابت ألي منها.

ام التعاون الدويل بكافة صـــورها وأشـــكالها املنصـــوص عليها يف االتفاقيات الدولية واإلقليمية تحتل مكان إن أحك -

الصدارة بنب أساليب مكافحة أعامل الفساد، ومتثل ردعاً عظيم الشأن ملن تسول له نفسه أن یرتدى يف هاوية الفساد 

 مهام كانت سطوته ومهام استفحل نفوذه.

دويل يف العامل املعارص من أهم املبادئ القانونية الدولية التي ال یتطرق إليها الشــــك، وقد ظهر یعد مبدأ التعاون ال -

أهمية هذا املبدأ يف مجال مكافحة الفساد، مع تعدد وتشعب التطورات التي لحقت بظاهرة الجرمية وأساليب ارتكابها 

 ال سيام أنها عابرة للحدود.

ستغني عن الدخول يف عالقات تعاون متبادلة مع غیرها من الدول، إن أي دولة مهام بلغت درجة قوتها وص - البتها ال ت

خاصــــة وأن جهودها الداخلية يف املكافحة أو املالحقة للجرائم مل تعد كافیة ملنع الجرمية أو تقليص حجمها، وذلك 

ت الوطنية املســتويا بســبب التقدم التكنولوجي، الذي ســاعد عىل ظهور أمناط جديدة من الجرمية وتفاقم حجمها عىل

 واإلقليمية والعاملية.

ـطة الدولية "االنرتبول" الدول أحد الوســـائل الهامة التي یمكن من خاللها منع  - یمثل التعاون الدويل بنب أجهزة الرشــ

الجرائم أو اإلقالل منها، وتؤكد الدراســـات عىل أهمية التعاون الدويل، حیث یســـتحیل عىل الدولة مبفردها القضـــاء 

ه الجرائم الدولیة العابرة للحدود، ألن جهاز األمن ال یمكنه تعقب املجرمین ومالحقتهم إال يف حدود الدولة عىل هذ

 التابع لها.

یعد اختالف األنظمة القانونية للدول إشــكالية كبیرة تعرتض ســبيل التعاون الدويل بنب تلك الدول يف مجال مكافحة  -

ف من مشكالت تطبيق القانون، وما یثیره هذا االختالف من مشكالت يف جرائم الفساد، ملا یرتتب عىل ذلك االختال 

 الواقع العميل، یجعل التعاون الدويل أمراً صعباً.
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 أما التوصيات التي تم التوصل إليها خالل الدراسة تتمثل مبا يأيت:

 .رضورة سن ترشيع فلسطيني ينظم مسائل التعاون الدويل 

 تسليم املجرمني املطبق يف دولة فلسطني بشكل يتوائم واالتفاقيات الدولية. الحاجة إىل تعديل قانوين لقانون 

  ساعدة الدولية املتعلقة بالتعاون الدويل يف مجال ضوع طلبات امل صال مركزية ملو ساد نقطة ات اعتبار هيئة مكافحة الف

 مكافحة الفساد.

 ولية واإلنابة القضائية الدولية، حیث مل یتطرق القضائية الد رضورة تدخل املرشع الفلسطيني لتنظيم مسألتي املساعدة

 .إليهام يف قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني واالكتفاء مبا ورد باالتفاقيات الدولية يف هذا الشأن

  ــيق بین الجهود التي تبذلها الدول يف مكافحة ــامم إىل املعاهدات الدولية التي تعمل عىل زيادة التعاون والتنس االنض

 الفساد.

  ــعة، لذا فإننا بحاجة إىل ــتوى العريب جهودا متواض ــاد عىل املس أن الجهود العربية املبذولة ملكافحة أفعال وجرائم الفس

تعزيز الجهود والتعاون بنب الدول العربية من أجل مكافحة أفعال الفســـاد، والســـيام أنه إذا تهاونت الدول العربية يف 

  یصعب عالجها والتصدي لها.كبح جامح الفساد، فإنه سیتحول إىل قضية 

. 
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 تداعيات كورونا  و خيار الشغل عن بعد

 تداعيات كورونا  و خيار الشغل عن بعد
    

 باحث بسلك الدكتوراه في القانون الخاص
 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، 

 جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء 

 

 دمة:مق

" عن بروز خيار جديد لعقود الشغل يتمثل يف  الشغل عن بعد، الذي أملته الرضورة 08أبانت جائحة كورونا"كوفيد

القصوى التي فرضتها تداعيات هذا الوباء عىل املستويني الوطني والدويل، وأثرت بشكل كبري يف مجاالت الحياة العامة 

منحرصا يف بعض الدول واملؤسسات الرتباطه الهيكيل بالتطورات والخاصة لألفراد والجامعات، خيار ظل خجوال و 

املعلومياتية والرقمية وأجهزة االتصال والتواصل الحديثة، ومدى قدرة املؤسسات واملقاوالت عىل االنخراط يف هذه الدينامية 

الءمة الوثيقة عن بعد،  يف إطار املالتكنولوجية  واستثامرها يف إبرام عقود اإلنتاج والرتويج والخدمات وإنشاء عالقات العمل 

بني اقتصاد الطاقة و حوكمة التدبري، وبني تلبية الحاجات املتجددة يف سوق الشغل يف اآلونة األخرية التي أضحت تشكل 

انعكاسا حقيقيا لتأثري العوامل الرقمية وتقنيات التواصل واإلعالم يف قطاع التشغيل، وفرض إعادة نظر عميقة يف مفهوم 

غل وأنواعه وطرق إبرام عقوده وتنفيذ االلتزامات الناشئة عنها، وكذا يف مساطر معالجة وتسوية املنازعات املنبثقة عن الش

عالقاته، باإلضافة إىل أدوار الهيئات املتدخلة فيه. مام يعني معه إعادة النظر يف القواعد االجتامعية مبا يتوافق ومقومات 

التنظيمية والزجرية، ووضع ترشيع اجتامعي يستحرض مفهوم الشغل عن بعد و يؤطره  العمل عن بعد، وتعديل مقتضياتها

 Theryبالصيغ التي تضمن الحامية القانونية ألطراف عالقته الشغلية و تنسجم مع خصائصه األساسية التي حددها األستاذ 

BRETON  1172    عوبة الحديثة يف تنفيذ العمل، ثم صيف بعد مكان العمل عن مكان تواجد املقاولة، وتسخري وسائل العمل

 املراقبة إن مل نقل استحالة املراقبة املادية املبارشة للمشغل.

فعقد الشغل عن بعد يقتيض سن قواعد أكرث تقدمية وواقعية تساير التوجه الرقمي والتكنولوجي وآثار العوملة، وتأخذ 

النقال،  ثة املتمثلة يف األنرتنيت والهاتف النقال  والحاسوببعني االعتبار الوجود القوي لوسائل االتصال واإلعالم الحدي

واملسطحات الرقمية، واملواقع االلكرتونية، وصفحات التواصل االجتامعي، ثم البطاقات الذكية للمرور وبطاقة فتح الشفرات 

من أو تلك التي تدخل ضو بطاقات األداء املسبق و غريها..، سواء التي تعد من ممتلكات املقاولة وأدوات العمل بها، 

                                                           

دراسة مقارنة"، موقع مجلة -مصطفى المنصوري: "تقرير حول رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص تحث عنوان: العمل عن بعد -1172

 https://www.marocdroit.comالعلوم القانونية 
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، فهي أضحت متثل مظهرا من مظاهر التطور التكنولوجي واملعلوميايت داخل املقاولة، سيام بعد 1173ممتلكات أجراء املنازل

أن تم تقنني التوقيع االلكرتوين الذي اعتربته الترشيعات املقارنة والوطنية أنه يحمل ضامنات أكرث بالنسبة إىل األجري من 

تقليدي، وأعادت النظر يف طرق إبرامه ويف املساطر الخاصة به..، وبالتايل تعديلها للمنظور التقليدي الذي عقد العمل ال

كانت تتأسس عليه عالقات الشغل خاصة القواعد املتعلقة بزمكانية العمل وبقاعدة الوحدات الثالث املؤسسة للنظام التقليدي 

 لإلنتاج، وهي:

 لذي أصبح افرتاضيا؛وحدة املكان أو مركز املقاولة ا -

وحدة الزمان املجسدة يف الشهر واليوم و الساعة، حيث ساهمت التكنولوجيات الحديثة يف الخلط ما بني وقت  -

 العمل ووقت الراحة باإلضافة إىل أوقات العطل؛

عة، و وحدة العمل املرتبطة باإلنتاج، التي أصبحت تتسم بالليونة القصوى لتنظيم العمل الذي يتطلب منتجات متن -

 تقتيض بدورها ذكاء وروح مبادرة.

" كرها وجها لوجه مع تداعيات ما أسهمت به الثورة املعلوماتية من تأثري يف التغيري الجذري ملبادئ 08لقد ورطنا "كوفيد 

دية، ية كوسائل بديلة ألدوات العمل التقلــــزة اإلعالم واالتصال الحديثـــعقد العمل ورشوط تنفيذه، من خالل هيمنة أجه

تنمية رار عالقات الشغل واستقرارها، وتحقيق الــــورة التكنولوجية يف ضامن استمـــوجابهنا أيضا مع مدى فعالية هذه الث

الشمولية يف ظل بروز أنواع جديدة للشغل كالشغل املؤقت والشغل عن بعد، كام وضعنا هذا الفريوس املستجد يف امتحان 

يف شأن الحامية الترشيعية والقضائية لعقد الشغل عن بعد من زاوية مدى قدرة النصوص مساءلة الذات عرب تناسل األسئلة 

ري االلتزامات واآلثار ه وتأطـــم الحامية االجتامعية عىل تنظيمـــة لعالقات الشغل ونظــــالترشيعية املغربية واملقارنة املنظم

سانة ذ هذا العقد من أجل وضع الرت ــــرة يف إبرام وتنفيــــــؤثق املشكالت الواقعية املـــــالناشئة عنه، و النفاذ إىل عم

ت التكنولوجية التحوال متظهر أثر ة، والبحث يف ـــة املؤطرة لها، وإعاملها من طرف القضاء للحد من آثارها السلبيــــالقانوني

عقود الشغل مظاهر حامية املرشع ل و يف فعالية القاعدة القانونية االجتامعية لتنظيم عالقات الشغل وعقد الشغل عن بعد،

عن بعد، ثم حدود ضامنات استمرار مناصب الشغل عن بعد يف ظل نظام صعوبات املقاولة، باإلضافة إىل حدود وفاعلية 

األجهزة القضائية واإلدارية والوظيفية املتدخلة يف عالقات الشغل يف الحفاظ عىل استقرار مناصب الشغل عن بعد واستمرار 

 املتصلة بها. العقود

" يف املغرب، خاصة 08وعليه سرنكز يف هذه الورقة عىل بعض أبرز اإلشكاالت التي الزمت تفيش فريوس كورونا"كوفيد

عنرص التبعية والرقابة عن بعد وما تطرحه من تساؤالت حقوقية وقانونية، ثم حدود الوفاء بااللتزامات  الناشئة عن عقد الشغل 

حامية القانونية لصحة وسالمة األجراء كتدابري احرتازية يف اللحظة الراهنة، بحيث سنتطرق للشغل عن بعد، باإلضافة إىل ال

عن بعد ومصري التبعية العقدية والوفاء بااللتزام يف املبحث األول، ونخصص املبحث الثاين للحامية القانونية لصحة وسالمة 

 األجراء وملناصب شغلهم. 

                                                           

بمثابة مدونة الشغل على أنه:" يعتبر أجراء مشتغلين بمنازلهم، في مدلول هذا القانون، من  92.99من القانون رقم   2تنص المادة  -1173

توفر فيهم الشرطان أدناه، دون داع إلى البحث عن وجود أو انتفاء عالقة تبعية قانونية تربطهم بمشغلهم، وال عن كونهم يشتغلون أو ال 

 مباشرة واعتياديا تحت إشراف مشغلهم، وال عن كون المحل الذي يعملون فيه والمعدات التي يستعملونها ملكا لهم أو ال...". يشتغلون
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 مصري التبعية العقدية والوفاء بااللتزام.املبحث األول: الشغل عن بعد و 

بتشخيصها يف  1174م.ش 2مبثابة مدونة الشغل عنرص التبعية، لكنه أشار إليها يف املادة  22.88مل يعرف القانون رقم  

خالل رسيان مدة عقد الشغل، وقوى هذا القانون عنرص  خضوع األجري إلرشاف وتوجيه ورقابة مشغل أو عدة مشغلني 

ية من خالل منح املشغل الحق يف إصدار التعليامت واألوامر وكذا مامرسة السلطة التأديبية يف حق األجري أثناء تنفيذ التبع

الشغل أو مبناسبته، وقيدها بجزاءات يف حالة الشطط يف استعاملها من طرف املشغل، لكن هذه الرقابة والتبعية ستجد لها 

 يث إمكانية التحقق وحدود تجلياتها خاصة يف ظل الوضع االستثنايئ الحايل.وضعا مختلفا يف عقد الشغل عن بعد، من ح

 املطلب األول: التبعية و مراقبة  الشغل عن بعد.

" رضورة البحث يف وظيفية عقد الشغل عن بعد كنتاج للتطور التكنولوجي يف مجال 08فرضت أزمة كورونا"كوفيد   

ع وثرية قة الشغل عن بعد، عىل مستوى تجويد اإلنتاج وتخفيض تكاليفه وترسياملعلوميات واالتصال بالنسبة إىل أطراف عال 

العمل مبرونة وفعالية، ومتكني األجراء عن بعد من حقوقهم و مكتسباتهم، ومنحهم هامش من الحرية يف الشغل 

غم ما تشكله من اختالل اضية ر واالستقاللية يف إنجازه بعيدا عن املراقبة املبارشة وامليدانية للمشغل، وتحت املراقبة االفرت 

من حيث إمكانية تداخل بني الحياة املهنية والحياة الخاصة لألجري املشتغل عن بعد أثناء تفعيل هذه املراقبة عن بعد من 

     طرف املشغل بواسطة وسائل االتصال واإلعالم الحديثة.

ظام اجتامعي جديد يف أهم ركن من أركان " عن تأثري  الشغل عن بعد كن08و عرى فريوس كورونا املستجد "كوفيد

العالقة الشغلية، املتمثل يف ركن التبعية الذي كان يفرتض التواجد الفعيل للمشغل واألجري معا لتيسري املراقبة والتتبع 

حتى  لوتوجيه النصح إذ ال يلزم أداء العمل فعال لقيام هذا العقد، بل يكفي تواجد األجري يف مكان العمل واستعداده للعم

أو للتأكد من القيام بالعمل   1175ولو مل ينجزه لسبب خارج عن إرادته كام إذا انقطع التيار الكهربايئ أو تعطلت آلة املصنع

، حيث  1176شخصيا دون أن ينيب عنه غريه يف أدائه، ألن شخصية األجري وكفاءته هي التي دفعت املشغل إىل التعاقد معه

ن التنقل وانتفى معها التسلسل املهني داخل املقاولة، وأصبح التنقل االفرتايض بديال ع انتفت التبعية باملنظور التقليدي،

املادي للمقاولة أو مقر العمل. سواء يف حالة العمل يف محل يوجد فيه عدة أجراء مجتمعني ينتمون إىل نفس املؤسسة بعيدا 

 جزئيا، باإلضافة إىل حالة العمل املتنقل عرب استعامل عن املقاولة األم، أو يف حالة العمل يف محل إقامة األجري كليا أو

 وسائط التيليامتيك والهاتف والربيد االلكرتوين والبث املبارش وغريها من وسائل العمل عن بعد. 

ونظرا لكون مفهوم عقد الشغل عن بعد قد طفا بشكل ملحوظ يف تنظيم عالقات الشغل الفردية والجامعية، وانطالقا 

باتت الحاجة ملحة إليه يف ظل هيمنة الثورة الرقمية والتكنولوجية عىل مجال املقاولة واإلنتاج والخدمات،  من كونه عقدا

ونظرا ملا يشكله هذا العقد من أهمية يف الحياة القانونية واالقتصادية واالجتامعية والسياسية، وخاصة يف مجال العقود 

ستثنايئ الذي حول اهتامم دول املعمور إىل مفهوم العمل عن بعد، فقد وااللتزامات الناشئة عنه، ويف مثل هذا الوضع اال 

                                                           

من م.ش على أنه:" يعد أجيرا كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني، تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين، لقاء أجر،  9تنص المادة  -1174

 دائه....".أيا كان نوعه، وطريقة أ

،  مطبعة كوب بريس، الرباط، 3052محمد بنحساين، القانون االجتماعي المغربي، عالقات الشغل الفردية والجماعية، الجزء األول، طبعة  -1175

 .503ص

 .503محمد بنحساين، المرجع نفسه، ص  -1176
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مبثابة مدونة الشغل الذي جاء يف ظل تحوالت دولية متيزت  22.88أصبح لزاما عىل املرشع الوطني تعديل القانون رقم 

ب آنذاك للعمق ني استجابالروح االقتصادية والتكنولوجية يف جوهرها و بالسلم االجتامعي يف مقاصدها، لكن النص الوط

االقتصادي بشكل كبري  وخضع للثورة االقتصادية، مع إغفال واضح للتأطري القانوين لعقد الشغل عن بعد رغم مجيئ مدونة 

الشغل يف خضم الثورة املعلومياتية والرقمية حينئذ، وهو اقرتاح بات العمل به رضورة ملحة، خاصة بعد أن اخترب فريوس 

لوضعي و مارس عىل اآلدمية الحجر الجربي بعيدا عن املقاوالت واألوراش واملصانع، لتجد فئة عريضة من كورونا ترشيعنا ا

، مام يشكل مساسا بالسلم االجتامعي عرب توالدا الظواهر 1177األجراء ذاتها  يف عزلة تامة عن مقرات عملها، أو بدون عمل

 تدين املستوى املعيش، واختالل ميزان العرض والطلب وتفيشاالجتامعية واالقتصادية واألمنية املحيطة به من بطالة و 

السلوك اإلجرامي. ويقوي من اإلشكاالت املطروحة عىل مستوى توقيف وإنهاء عالقات الشغل والوفاء بااللتزامات وأداء 

العابر للدول،  1178األجور زيادة عىل التأطري القانوين ألهلية التقاعد يف الشغل عن بعد خاصة عن طريق التعاقد االلكرتوين

 ثم طرق فض املنازعات وجهات االختصاص وغريها.

 املطلب الثاين: كورونا و أزمة الوفاء بااللتزام يف العمل عن بعد. 

" أمام وضع قانوين جدير بالدراسة واالهتامم، يتعلق األمر بتنفيذ االلتزامات الناشئة 08وضعنا فريوس كرورنا"كوفيد 

أو بني الدائن واملدين، و يف هذا السياق نصوغ مثاال لحالتني مختلفتني متاما عىل الرغم من عن الشغل بني طريف عقده، 

،  والذين انخرطوا يف مامرسة مهامهم عن بعد تبعا لتوجيهات الوزارة 1179انتامئهام إىل القطاع نفسه ، قطاع الرتبية والتكوين

حالة أطر الفصول الدراسية إىل العمل عن بعد؛ واألمر يتعلق ب الوصية بعد أن تحولت عالقاتهم املهنية من العمل املبارش يف

وأساتذة القطاع العام الذين يخضعون لنظام الوظيفة العمومية و نظام أطر األكادمييات، حيث لن يطرح أي مشكل يف شأن 

                                                           

الت االحترازية التي تشهدها المملكة وضمانا لالستقرار تفاديا آلثار جائحة كورونا المستجد الذي يشهده العالم ومعه المغرب، وفي التدخ -1177

تجد ساالجتماعي واالقتصادي واألمني أيضا، فقد قررت لجنة اليقظة االقتصادية، التي شكلتها الحكومة لوقف اآلثار السلبية لفيروس كورونا الم

درهم صافية شهريا مع الحفاظ على  3000مجموعه على مناصب الشغل في المغرب، منح جميع األجراء الذين جرى تسريحهم من الشغل ما 

، ويشمل 3030التعويضات العائلية المدفوعة لصالح األجراء المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  ما بين شهر مارس ويونيو 

أو الجزئي ألنشطتها بسبب فيروس كورونا، هذا اإلجراء المقاوالت والشركات المنخرطة في الضمان االجتماعي التي أرغمت على اإلغالق الكلي 

خالل الفترة نفسها. وتجدر اإلشارة إلى أن الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  (AMO) مع استمرار استفادة األجراء من التأمين الصحي اإلجباري

 رونية رهن إشارة المشغلين للتصريح بأجرائهموتماشيا مع قرار الحظر الصحي وحظر التنقل المتخذ من طرف المملكة فقد اكتفى بوضع بوابة إلكت

الذي لحقهم التوقف، كما يتعين على المشغل تدوين تصريح بالشرف على البوابة يفيد بان التوقف الكلي أو الجزئي ألنشطته، هو ناتج عن 

 .3030مارس33، وذلك ابتداء من يومه الثالثاء 59كوفيد تفشي جائحة

أنه:" يشترط لصحة  المتعلق بالتبادل االلكتروني للمعطيات القانونية على 22-02الث من القانون رقم من الفرع الث 92-2ينص الفصل  -1178

السعر اإلجمالي ومن تصحيح األخطاء   العرض إليه قد تمكن من التحقق من تفاصيل اإلذن الصادر عنه ومن  إبرام العقد أن يكون من أرسل

 ألجل التعبير عن قبوله. المذكور  المحتملة ، وذلك قبل تأكيد اإلذن

 يجب على صاحب العرض اإلشعار بطريقة إلكترونية ، ودون تأخير غير مبرر ، بتسلمه قبول العرض الموجه إليه .   

 يصبح المرسل إليه فور تسلم العرض ملزما به بشكل ال رجعة فيه .   

 مكان األطراف المرسلة إليهم الولوج إليها". يعتبر قبول العرض وتأكيده واإلشعار بالتسلم متوصال بها إذا كان بإ   

عملت وزارة التربية الوطنية والتكوين والمهني والتعليم العالي والبحث العلمي بقطاعيها العام والخصوصي على سبيل المثال، في  -1179

ة ن من أجل وضع برامج و برانم ومواد تعليميإطار خطة االستمرارية البيداغوجية بعد توقيف الدراسة  والتكوين استثنائيا، على تعبئة كل الفاعلي

يتعلق  وتكوينية عن بعد، ضمانا للسير العادي للدراسة خارج أسوار المؤسسات التعليمية والجامعات والمعاهد التكوينية، مؤكدة على أنه األمر ال

 بعطلة بقدر ما هو تدبير احترازي لمواجهة وباء كورونا.
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ات التواصل ستوى أدو استمرار مناصب الشغل و أداء األجور باستثناء األعباء اإلضافية التي تتقل كاهل هذه األطر عىل م

عن بعد وتكاليف األنرتنيت وغريها من مسلتزمات العمل يف هذه الظرفية، عكس الحالة الثانية املتعلقة بأطر التعليم 

والتكوين الخصويص الذين وجدوا أنفسهم تحث رحمة مشغليهم الذين يربطون أداء األجر  بأداء العمل، و سيتمسكون ال 

من  80عمال مبقتضيات الفصل  الذي جاء1181أو أمر القانون  1180من ق.ل.ع 828تبعا للفصل  محالة بحالة القوة القاهرة

وذلك يف مواجهة مطالب األجراء، بيد أن األمر يكاد يتعلق بتوقف تنفيذ االلتزامات واستمرار عالقة الشغل بني   الدستور

جع التوقف املؤقت ألسباب قد تتصل باألجري  م.ش، التي تر  247و 78الطرفني لسبب خارج عن إرادتهام معا إعامال للمواد 

بسبب املرض أو اإلصابة املثبتة قانونا من طرف الطبيب، وقد ترتبط باملشغل بسبب اإلغالق القانوين للمقاولة بصفة مؤقتة، 

، وال بدل هما دام أن رشوط القوة القاهرة والحادث الفجايئ متوفرة حيث أن وباء كورونا ال يستطيع أي من طريف العقد توقع

، وال 1182ق.ل.ع فال محل ألي تعويض 829العناية لدفعه، ومل ينتج عن خطأ سابق ألحدهام، ويف هذا الصدد وتبعا للفصل 

ق.ل.ع الذي ينص عىل أنه:" ال  830يكون الدائن يف حالة مطل بسبب عدم قدرة املدين عىل أداء االلتزام طبقا للفصل 

 دين، يف الوقت الذي يعرض فيه أداء االلتزام، غري قادر يف الواقع عىل أدائه".يكون الدائن يف حالة مطل إذا كان امل

وتجدر اإلشارة إىل أن مبدأ اختيارية توقيف عقد الشغل من قبل أحد  طريف عقد العمل مل يعد قامئا بعدما سلكت  

تظاهرات لعمومية وإلغاء جميع الالدولة مبدأ اإلجبارية يف تطبيق الحجر الصحي وحظر التنقل والتجول وحظر التجمعات ا

واللقاءات الرياضية و الثقافية والدينية والعروض الفنية تفعيال للمنظومة الوطنية لليقظة والرصد الوبايئ، وانتهاء بإغالق 

، وذلك حفاظا عىل صحة وسالمة األجراء واملواطنني عىل حد سواء، مع اإلبقاء عىل بعض 1183املجال الجوي والحدود الربية

ستثناءات ذات الصلة بالخدمات واملناصب الشغل الرضورية الستمرار الحياة االقتصادية واالجتامعية يف البالد، ويف هذه اال 

م.ش، وكل فصل غري  78الحالة فكل توقيف اختياري لتنفيذ االلتزام من طرف األجري يعد مبثابة خطأ جسيم طبقا للامدة 

 مربر من قبل املشغل يعد فصال تعسفيا.

در اإلشارة أيضا إىل أن صعوبة الوفاء بااللتزام امتدت إىل كل العالقات التي تربط املؤسسات التعليمية الخصوصية وتج

بينها وبني األغيار من أرس و وكاالت التأمني والوكاالت البنكية والصندوق الوطني للضامن االجتامعي والخواص..، بعد أن 

التي تتكلم عليها الفقرة األوىل من املادة السادسة منه التي تعني كل اآلجال أوقف قانون الطوارئ توقيف إعامل اآلجال 

 .1184املنصوص عليها يف النصوص الترشيعية و التنظيمية

                                                           

أن:" القوة القاهرة هي كل أمر ال يستطيع اإلنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية)الفيضانات والجفاف من ق.ل.ع على  399ينص الفصل  -1180

 و العواصف والحرائق والجراد(وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ االلتزام مستحيال.

   ."............ 

 خاصة بحال الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها.المتعلق بسن أحكام  3.30.393مرسوم قانون رقم -1181

ق.ل.ع على أنه:" ال محل ألي تعويض، إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بااللتزام أو التأخير فيه ناشئ عن سبب ال يمكن  392ينص الفصل  -1182

 أن يعزى إليه، كالقوة القاهرة، أو الحادث الفجائي أو مطل المدين.

، " بين القوة القاهرة ونظرية الظروف الطارئة، موقع مجلة العلوم القانونية59يروس كورونا"كوفيد إبراهيم أحطاب، ف -1183

https://www.marocdroit.com 

 ، المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، موقع العمق المغربي 393/30/3عبد الكبير طبيح:" قراءة في مرسوم القانون رقم  -1184

https://al3omk.com/514587 
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 املبحث الثاين: الحامية القانونية لصحة وسالمة األجراء وملناصب الشغل عن بعد يف زمن كورونا.

انب عقد الشغل عن بعد، فإن الحق يف حامية صحة األجراء بغض النظر عن باقي الضامنات القانونية ملختلف جو 

"، وهو ما دفع بالسلطات إىل 08وسالمتهم، وكذا سالمة ذويهم قد شكل مناط اهتامم الجميع مع انتشار فريوس"كوفيد

قط بفرض فالتدخل الفوري لضامن هذه الحامية التي متتد لتشمل كافة املواطنات واملواطنني واألجانب أيضا، حامية اكتفت 

الحظر الصحي وحظر التنقل يف أوقات حالة الطوارئ الصحية، ومل تشمل الحامية القانونية لألجراء عن بعد يف األوقات 

 العادية من حوادث الشغل واألمراض املهنية.

 املطلب األول: حفظ صحة وسالمة أجراء الشغل عن بعد.

جراء التي ة يف الشغل عن بعد تأثري سلبي يف صحة وسالمة األ ال شك أن للوسائل التكنولوجية واملعلومياتية املعتمد

يفرتض معها الدقة املتناهية لحامية السالمة الجسدية لألجري من األمراض واملخاطر الناجمة عن استعامل اآلالت واألدوات 

تلف األمراض خالتكنولوجية التي قد تخلق اضطرابات صحية بالسمع والبرص وعىل مستوى الظهر والضغط وغريها من م

، وكذا الحامية من املخاطر الناجمة عن 1185التي ال يتضمنها الجدول الرسمي لألمراض املهنية املنصوص عليه ترشيعيا

استعامل هذه الوسائل مثل الحرائق التي تحصل بسبب التامس الكهربايئ أو بسبب عطل يف معدات رقمية متصلة 

قانوين ملفهوم الخطأ املرتكب يف إطار عقد الشغل الفردي عن بعد، و مستوى بالكهرباء وغريها من املخاطر، ثم التأطري ال

 الحامية الترشيعية للحياة الخاصة لألجراء عن بعد من الخرق الذي قد يعمده املشغل أو باقي األجراء والهيئات التمثيلية.

و  1186ات قانونية يف مواطن عديدةوبالرجوع دامئا ملدونة الشغل نجد أن املرشع قد أحاط سالمة وصحة األجراء بضامن

أقرن قرار اإلغالق املؤقت للمقاولة بخرق املقتضيات الترشيعية أو التنظيمية املتعلقة مبراعاة رشوط السالمة وحفظ الصحة، 

من القانون الجنايئ مع العقوبة الحبسية  من شهر واحد  784و 81مع إمكانية اإلغالق النهايئ يف حالة العود إعامل لفصلني 

م.ش. ويف هذا الصدد نتساءل عن  274و 710و711، وذلك تبعا للمواد 1187إىل ستة أشهر وغرامة من مائتني إىل ألفي درهم 

                                                           

( 5999ديسمبر  32) 5330من رمضان 53صادر في  959.99نظر قرار وزير التنمية االجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني رقم ا -1185

من جمادى  39بتطبيق الظهير الشريف الصادر في  5992ماي  30بتاريخ  500.92بتغيير وتتميم قرار وزير التشغيل والشؤون االجتماعية رقم 

( بتمديد مقتضيات التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل إلى األمراض المهنية، المنشور بالجريدة الرسمية 5932ماي  25) 5293األولى 

 .3000أبريل 30بتاريخ  3222عدد 

إلى المادة  325 بمثابة مدونة الشغل من المادة 92.99أبرزها ما تطرق إليه المشرع في القسم الرابع من الكتاب الثاني من القانون رقم  -1186

 في موضوع حفظ صحة األجراء وسالمتهم والهيئات المحدثة لهذه الغاية. 233

من القانون الجنائي على أنه:" يجوز أن يؤمر بإغالق محل تجاري أو صناعي نهائيا أو مؤقتا، إذا كان قد استعمل الرتكاب  90ينص الفصل  -1187

 حصل عليها، وإما بعدم مراعاة النظم اإلدارية.جريمة، إما بإساءة استغالل اإلذن أو الرخصة الم

وينتج عن الحكم بإغالق محل تجاري أو صناعي، أو أي مؤسسة أخرى في األحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، منع المحكوم عليه من مزاولة    

ون المحكوم عليه قد باع له المحل أو أكراه أو نفس المهنة أو النشاط بذلك المحل. ويشمل المنع أفراد أسرة المحكوم عليه أو غيرهم ممن يك

 مة.يسلمه إليه. كما يسري المنع في حق الشخص المعنوي أو الهيئة التي كان ينتمي إليها المحكوم عليه أو كان يعمل لحسابها وقت ارتكاب الجر

 ينص القانون على خالف ذلك.ومدة اإلغالق المؤقت ال يجوز أن تقل عن عشرة أيام وال أن تتجاوز ستة أشهر، ما لم     

، خرق أحكام تلك الفقرة، 90من القانون الجنائي على ما يلي:" كل شخص، ممن أشير إليهم في الفقرة الثانية من الفصل  233وينص الفصل     

 ن مائتين إلى ألفي درهم.مخالفا بذلك القرار الصادر بإغالق مؤسسة تجارية أو صناعية، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة م
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م.ش التي تحيل عىل مقتىض نص تنظيمي يف شأن القواعد الصحية السارية عىل األجراء  882مدى إمكانية إعامل املادة 

 1188غلني الذين يستنجزون أشغاال منزلية.املشتغلني مبنازلهم، وااللتزامات املنوطة باملش

 80ويشكل الحق يف سالمة األفراد وأقربائهم وسالمة الوطن مسؤولية دستورية عىل عاتق الدولة تبعا ملنطوق الفصل  

من دستور اململكة الذي ينص عىل أنه:" لكل فرد الحق يف سالمة شخصه وأقربائه، وحامية ممتلكاته"، كام ينص الفصل 

عىل أنه:"تضمن السلطات العمومية سالمة السكان، وسالمة الرتاب الوطني، يف إطار احرتام الحريات والحقوق نفسه أيضا 

األساسية املكفولة للجميع". كام يجرم الدستور املغريب املس بالسالمة الجسدية واملعنوية ألي شخص ويف أي ظرف، ومن 

كشغل إلزامي مفروض من قبل الدولة أو  1190أو العمل القهري مبا يف ذلك أعامل السخرة 1189أي جهة، كانت خاصة أو عامة

 .1192من الدستور 88، تبعا للفقرة األوىل من الفصل 1191من قبل بعض وكاالت الدولة وغريها بعقوبة عىل جرمية جنائية

" اليوم وبشكل جربي يف فرض االشتغال عن بعد كمقاربة اسرتاتيجية للحد من 08لقد ساهم فريوس كورونا"كوفيد

وأعاد النظر يف عالقات الشغل باعتباره  1193شاره، بعدما أثر بشكل مبارش يف املعامالت الدولية البرشية والتجارية والسياسيةانت

ظرفا طارئا أو قوة قاهرة أرخت بظاللها عىل عامل املال واألعامل وشكلت منعطفا جديدا يف املسار االقتصادي واالجتامعي 

إىل دواليب اإلنتاج و الخدمات، وشلت حركية العمل قهرا حيث وجدت األنظمة الكوين بعدما ترسبت وبصور رسيعة 

والحكومات نفسها مضطرة لفرض حالتي الحجر الصحي وحظر التنقل والتجوال يف وجه مواطنيها والعابرين منها وإليها، 

 مبحاربته. كمنهج احرتازي للحد من انتشار هذا الوباء الصحي الخطري يف انتظار إيجاد اللقاح الكفيل

فاالحرتاز الذي عملت به اململكة املغربية يقوم عىل أساس مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها عىل قدم املساواة تبعا ملا 

من الدستور، حيث تسهر الدولة عىل حامية مواطنيها وضامن سالمتهم من أي تهديد أو وباء، وتسخر 70يتضمنه الفصل 

ائل املتاحة لضامن استفادة املواطنني واملواطنات من الحق يف العالج والعناية الدولة كل اإلمكانات وتعبئ كل الوس

إىل جانب باقي مختلف الحقوق الدستورية. ويتأسس هذا اإلجراء االحرتازي أيضا عىل مسؤولية األفراد تجاه  1194الصحية

                                                           

( بتحديد القواعد الصحية السارية على األجراء المشتغلين بمنازلهم، 3053يوليو  50)5322شعبان  30صادر في  3.53.393مرسوم رقم  -1188

 .3399ص ، 3053يوليوز 32بتاريخ  9092وااللتزامات المنوطة بالمشغلين الذي يستنجزون أشغاال منزلية، صدر بالجريدة الرسمية عدد 

يعد تسخير األجراء ألداء الشغل قهرا وجبرا مسا بسالمتهم الجسدية والمعنوية، وهو أمر محسوم في تجريمه دوليا ووطنيا، حيث منعت  -1189

درهم، 20000إلى  32000م.ش بغرامة من  50كل مشغل خالف أحكام المادة  53من مدونة الشغل المغربية ذلك وعاقبت في المادة 50المادة 

 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.  2أيام و 9حالة العود تضاعف الغرامة والحكم بالحبس لمدة تتراوح مابين وفي 

العمل الجبري أو اإللزامي  باعتباره" كل أعمال  5922مايو  30التي صادق عليها المغرب في  39تعرف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -1190

 لتهديد بأي عقوبة ولم يتطوع الشخص بأدائها بمحض إرادته".أو خدمات تغتصب من أي شخص تحت ا

أمينة رضوان: المنتقى في المنازعات الشغلية على ضوء الفقه والعمل القضائي، الجزء األول، مطبعة األمنية بالرباط، نشر وتوزيع مكتبة  -1191

 .530، ص 3059الرشاد بسطات، 

ولى على أنه:" ال يجوز المس بالسالمة الجسدية أو المعنوية ألي شخص، وفي أي من الدستور المغربي في فقرته األ 33ينص الفصل  -1192

 ظرف، ومن قبل أي جهة، كانت خاصة أو عامة".

 https://www.marocdroit.com، 3030مارس 32محمد طارق: " أثر جائحة كورونا على عالقات الشغل"، مجلة العلوم القانونية، بتاريخ  -1193

لدستور المغربي على أنه:" تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل من ا 25ينص الفصل  -1194

 المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في: 

 العالج والعناية الصحية؛ -      
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ة كل فرد تحملهم حسب استطاعوطنهم سواء يف الظروف العادية أو يف الحاالت االستثنائية التي تستوجب مساهمتهم و 

التكاليف العمومية التي تتطلبها تنمية البالد وكذا تلك الناتجة عن األعباء الناجمة عن اآلفات والكوارث الطبيعية التي تصيب 

 .1195البالد

 ".08املطلب الثاين: مناصب الشغل عن بعد ورهان الكفاءات واملهن يف زمن "كوفيد

ت حسابات الدول يف شأن مخططاتها الرامية إىل حامية مناصب الشغل وتقويتها، " قد أربك08"كوفيد  إن تداعيات

ذا ه وأثر يف استقرارها بصورة واضحة، مام يشكل اختالال يف توازن االقتصاد الوطني ويف استقرار السلم االجتامعي،

ة من ترسيح شاكل االجتامعيالوضع مس بشكل مبارش مبدأ استقرار مناصب الشغل، حيث خلف ركودا اقتصاديا و فاقم امل

، و إغالق للمقاوالت واملؤسسات اإلنتاجية والخدماتية والتقليص من دميومتها، وذلك 1196وفصل وإنهاء للعالقات الشغلية

وضامن الحقوق والحريات التي يأتـي حق الحياة يف  1197يف إطار أمر القانون  للحفاظ عىل األمن والنظام العامني

 .1198مقدمتها

يف من التداعيات االجتامعية لهذه الجائحة الكورونية عملت دول املعمور ومعها املغرب عىل اتخاذ تدابري وللحد والتخف 

، وأصبح خيار 1199استعجالية واستثنائية وفق برنامج شمويل يستهدف ضامن االستقرار االقتصادي واالجتامعي والصحي

                                                           

 التضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛الحماية االجتماعية والتغطية الصحية و -      

 الحصول على تعليم عصر ميسر الولوج وذي جودة؛ -      

 التنشئة على التشبث بالهوية المغربية والتوابث الوطنية الراسخة؛ -      

 التكوين المهني واالستفادة من التربية البدنية والفنية؛ -      

 السكن الالئق؛ -      

 لشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛ا -      

 ولوج الوظائف العمومية حسب االستحقاق؛ -      

 الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛ -      

 التنمية المستدامة". -      

، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية، التي للقانون وحده إحداثها من الدستور على أنه:" على الجميع أن يتحمل 29ينص الفصل  -1195

من الدستور على أنه:" على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية،  30وتوزيعاه، وفق اإلجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور". كما ينص الفصل 

طلبها تنمية البالد، وكذا تلك الناتجة عن األعباء الناجمة عن اآلفات والكوارث وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تت

 الطبيعية التي تصيب البالد".

 محمد طارق، مرجع سابق.. -1196

بمثابة مدونة الشغل في ديباجته أنه:" ...ويمكن ـن يمنع العمل بواسطة قرار تتخذه السلطة المختصة طبقا  92.99ينص القانون رقم  -1197

 ون وذلك في حالة المس بحقوق الغير أو اإلخالل باألمن والنظام العامين".للقان

الذي ينص على أن:" الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي  30يكفل الدستور المغربي حماية حق الحياة من خالل الفصل  -1198

 هذا القانون هذا الحق".

إلى  إجراء صحيا واقتصاديا واجتماعيا لتفعيل صندوق "كورونا" 22واب النواب باقتراح بمجلس الن في هذا الصدد تقدمت لجن المالية -1199

رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة محمد بنشعبون لعمل "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس 

يم مشروع المرسوم بإحداث هذا الحساب الذي أمر به الملك محمد السادس، بمبلغ مارس لتقد 52طورونا"، بعد االجتماع الذي عقدته األربعاء 

في مذكرة مفصلة، وقعها رئيس  ماليير درهم، قبل أن يتم تجاوزه بكثير من خالل تبرعات مجموعة المؤسسات واألشخاص، 50أولى قيمته 

التدابير لتأهيل القطاع الصحي ودعم االقتصاد الوطني والمحافظة مقترحا حول اإلجراءات و 22مجلس النواب الحبيب المالكي، قدمت اللجنة 

 على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات االجتماعية لجائحة كورونا. 
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لتواصل عن بعد يف العديد من القطاعات التي تعرف وجودا الدولة ومؤسساتها ومقاوالتها هو اللجوء إىل العمل عن بعد  وا

 برشيا مشرتكا ومكتظا، وتجمعات برشية متواثرة طيلة اليوم. 

كام تأز م الوضع بعد أن أدى انتشار عقد الشغل عن بعد إىل اندثار العديد من املهن لدى األجراء الذين ال ميتلكون 

تصميم ي بعد ظهور مهن أخرى كتلك املتعلقة بالتصميم الغرافييك والتواصيل و الكفاءات املناسبة للعمل التكنولوجي والرقم

املنتوج واملحيط، ومهن الربمجيات واملعالجة الرقمية والصيانة الرقمية عن بعد، ثم املحاسبة والتوثيق واألرشفة املعلومياتية، 

ت جمة والتحرير، والتسويق االلكرتوين  وخدماو إنشاء و إدارة املواقع واملسطحات االلكرتونية، باإلضافة إىل مهن الرت 

االتصال وغريها من املهن التي تناسلت عن عوملة االقتصاد، وذلك أمام تفضيل املقاوالت للشباب املؤهل عوض إعادة تأهيل 

تقاللية لدى سعاملها، وبالتايل ترشيد النفقات وتكاليف اإلنتاج، وتحقيق التواصل الفعال، باإلضافة إىل توفري املرونة واال 

 األجراء عن بعد.

و يتامىش هذا الخيار مع التوصيات الدولية يف مجال ترشيد الطاقة وحامية البيئة مخاطر  التلوث الصناعي وتقليص 

االزدحام املروري يف املدن واملناطق الصناعية، فتوقف العديد من األنشطة واألعامل مبختلف املجاالت واملقاوالت بسبب 

" اليوم وما فرضته من حجر صحي وحظر للتجول يعد مشهدا واقعيا لهذا التوجه الجديد يف عالقات 08كوفيدجائحة كورونا"

ب ــــر يف صيغ تقدمية لربامج التكوين والتأهيل املهني للكفاءات واملهن، تستجيـــالشغل، إذ بات من الرضوري التفكي

لتي توفر دة، والتفكري أيضا يف الحرف واملهن واألنشطة البديلة اللتحوالت التكنولوجية والرقمية وتساير إيقاعاتها املتجد

إمكانية العمل عن بعد، ليس كإجراء استثنايئ ولكن كخيار اعتيادي وفق منظور جديد يفتح الباب عىل مرصاعيه أمام 

ام االجتامعي، الع سلطان اإلرادة يف انتظار قواعد قانونية آمرة توازن بني مصلحتي طريف التعاقد يف ظل حامية النظام

إىل جانب التعاقد التقليدي يف مجال الشغل الذي يرتكز عىل عنرص التبعية القانونية واالقتصادية واالجتامعية، و يفرتض 

 التواجد الفعيل للمشغل واألجري معا للعمل و لتيسري املراقبة والتتبع وتوجيه النصح.

القايض  يف إطار الحفاظ عىل استقرار مناصب الشغل من خالل القرارفالتدابري التي عملت بها الحكومة استثنائيا تأيت 

بتخويل املشغلني الذين توقف بعض أو كل أجرائهم عن مزاولة مهامهم داخل املقاوالت بسبب تفيش فريوس 

 ؤقت إىلن تعويض مــــ" بالترصيح بذلك لدى الصندوق الوطني للضامن االجتامعي من أجل االستفادة م08كرونا"كوفيد

 ، 1200درهم8111محدد يف  8181حدود شهر يونيو 

يف إطار دعم موجه لهذه الفئة من أجراء القطاع الخاص، ثم التدابري املتخذة لتعويض أجراء القطاع غري املهيكل عن 

درهم بحسب عدد األفراد، وهي خطوة محمودة للطأمنة 0811و 911توقف أو فقدان مناصب شغلهم املرتاوحة ما بني 

ة وحامية السلم االجتامعي من طرف الدولة، وإن كانت هذه املنح محدودة األثر االقتصادي واالجتامعي بالنظر االجتامعي

إىل قيمتها الرمزية يف مواجهة األعباء والتكاليف املرتاكمة عىل كاهل الشغيلة، و الغالء املعييش الذي تشهد األسواق واملواد 

 .  الغذائية يف مثل هذه الظروف االستثنائية

                                                           

وضع الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وتماشيا مع قرار الحظر الصحي وحظر التنقل المتخذ من طرف المملكة بوابة إلكترونية رهن   -1200

شغلين للتصريح بأجرائهم الذي لحقهم التوقف، كما يتعين على المشغل تدوين تصريح بالشرف على البوابة يفيد بان التوقف الكلي إشارة الم

 .3030مارس33، وذلك ابتداء من يومه الثالثاء 59كوفيد أو الجزئي ألنشطته، هو ناتج عن تفشي جائحة
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 خامتة:

اعتبارا ملكانة عقد الشغل عن بعد وجاذبيته املؤثرة يف مبادئ التعاقد الحديثة التي شكلت نوعا من الردة عام كان عليه 

الوضع يف املنظور الكالسييك لعقد الشغل، وانطالقا من اآلثار الذي فرضها هذا الصنف من العقود يف مجال الشغل عىل 

"، فقد أضحت الرضورة ملحة 08خالفات الناشئة عنه خاصة يف ظل جائحة كورونا"كوفيدمستوى  تنفيذ االلتزامات وال

ملقاربته ومناولته، واإلحاطة به تعريفا ومتييزا، وإبراز خصائصه وأحكامه، ورصد أهم اإلشكاالت التي يطرحها أمام ندرة 

القته جت موضوع الشغل عن بعد يف عالنصوص الترشيعية واجتهاد العمل القضايئ، واستحضار أهم الدراسات التي عال

بالتطور التكنولوجي والعقود االلكرتونية واستعامل الوسائل الحديثة لإلعالم واالتصال يف اإلنتاج وكذا الجرائم اإللكرتونية 

 ويف مجال املقاولة والشغل. باإلضافة إىل االنفتاح عىل مختلف املجاالت البحثية ذات االرتباط مبفهوم العمل عن بعد 

مقاربتها وفق ما تقتضيه الرضورة القانونية نظريا وعمليا إلثراء هذا املوضوع و إغنائه يف إطار التكامل املمكن بني شتى 

العلوم اإلنسانية واالجتامعية واالقتصادية وغريها مثل علم االقتصاد، علم االجتامع وعلم السياسة...، وتجميع أهم 

الترشيع  ة بعقد الشغل عن بعد، يف أفق تأسيس قانون معلوميايت وسن مقتضياته من قبلالخالصات القانونية النظرية املتعلق

املغريب لتنظيم عقد الشغل عن بعد وتأطري عالقاته الشغلية وفق ما تقتضيه الرضورة الراهنة واملستقبلية لاللتزام يف مجال 

 العمل. 

عية ذلك عرب تحليل مضامني النصوص الترشيلقد بات من امللح تكريس البحث يف املوضوع بجدية واستعجال و 

واألحكام واالجتهادات القضائية املقارنة املوجهة لعالقات الشغل عن بعد من أجل استنباط قوتها التنظيمية لها، و رصد نقط 

قصور النصوص الترشيعية االجتامعية الوطنية واملقارنة يف ضامن استقرار مناصب الشغل عن بعد وحامية عقود الشغل 

املتصلة بها، مع تحديد مظاهر املوازنة بني ضامن استقرار مناصب الشغل عن بعد واستمرارية نشاط املقاولة يف الترشيع و 

القضاء، و األخذ باالجتهاد القضايئ املقارن يف إعامل النصوص الترشيعية وتفسري قواعدها يف سبيل حامية عالقات الشغل 

 كري يف تحديد وضبط دور وفعالية الهيئات اإلدارية واالستشارية وفعاليتها يف الحفاظعن بعد، هذا باإلضافة إىل إعادة التف

رصد مدى إمكانية الحد من ظاهريت الهجرة الداخلية والخارجية يف صفوف و  ،1201عىل عقود و عالقات الشغل عن بعد

 األجراء بفضل اعتامد الشغل عن بعد.

  

                                                           

مجلس طب الشغل، الوقاية من المخاطر المهنية، لجان السالمة وحفظ الصحة، النقابات نذكر على سبيل المثال: المصالح الطبية للشغل،   - 1201

ح لالمهنية، مندوبو األجراء، الممثل النقابي، لجنة المقاولة، الوكاالت الفنية، مقاوالت التشغيل المؤقت، وكاالت التشغيل الخصوصية، مصا

لمجالس الجهوية واإلقليمية إلنعاش التشغيل، مفتشيات الشغل، األعوان الوساطة في التشغيل، المجلس األعلى إلنعاش التشغيل، ا

المكلفون بتفتي الشغل، اللجان اإلقليمية والوطنية للمصالحة، المحكمين في منازعات الشغل، وغيرها من األشخاص والهيئات ذات االرتباط 

 بالشغل والتشغيل في القطاع الخاص.
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 املراجع املعتمدة:

 ع املنازعات الشغلية عىل ضوء الفقه والعمل القضايئ، الجزء األول، مطبعة األمنية بالرباط، نرش وتوزي أمينة رضوان، املنتقى يف

 ،  سطات.8108مكتبة الرشاد ، 

  محمد بنحساين، القانون االجتامعي املغريب، عالقات الشغل الفردية والجامعية، الجزء األول، ،  مطبعة كوب بريس، طبعة

 ، الرباط.8103

  يف شأن العمل الجربي أو اإللزامي. 0823مايو  81التي صادق عليها املغرب يف  88منظمة العمل الدولية رقم اتفاقية 

  8100الدستور املغريب لسنة. 

 .القانون الجنايئ املغريب 

   مبثابة مدونة الشغل. 22.88القانون رقم 

 .قانون االلتزامات والعقود 

  رتوين للمعطيات القانونيةاملتعلق بالتبادل االلك 27-12القانون رقم. 

 املتعلق بسن أحكام خاصة بحال الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها. 8.81.888مرسوم قانون رقم 

  08بإعالن حالة الطوارئ بسائر أرجاء الرتاب الوطني ملواجهة تفيش كورنا "كوفيد  8.81.887مرسوم قانون رقم." 

  ( بتحديد القواعد الصحية السارية عىل األجراء املشتغلني 8108يوليو  01)0477شعبان  81صادر يف  8.08.828مرسوم رقم

 مبنازلهم، وااللتزامات املنوطة باملشغلني الذي يستنجزون أشغاال منزلية. 

  8181مارس 87محمد طارق،" أثر جائحة كورونا عىل عالقات الشغل"، مجلة العلوم القانونية، بتاريخ ،

https://www.marocdroit.com 
  بني القوة القاهرة ونظرية الظروف الطارئة، موقع مجلة العلوم القانونية، 08إبراهيم أحطاب، فريوس كورونا"كوفيد "

https://www.marocdroit.com 
 دراسة مقارنة"، -نيل دبلوم املاسرت يف القانون الخاص تحث عنوان: العمل عن بعدمصطفى املنصوري: "تقرير حول رسالة ل

 https://www.marocdroit.comموقع مجلة العلوم القانونية  

  موقع العمق املغريب، املتعلق بحالة الطوارئ الصحية،  888/81/8عبد الكبري طبيح:" قراءة يف مرسوم القانون رقم 

https://al3omk.com/514587.html 

  موقع الصندوق الوطني للضامن االجتامعيwww.cnss.ma 

  إجراء صحيا واقتصاديا واجتامعيا لتفعيل صندوق "كورونا" املوجه  23نص لجنة املالية مبجلس النواب النواب املتعلق باقرتاح

 ئيس الحكومة ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.إىل ر 

 

  

https://www.marocdroit.com/
https://www.marocdroit.com/
https://www.marocdroit.com/
http://www.cnss.ma/
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 أزمة المالية العمومية في زمن كورونا

 أزمة المالية العمومية في زمن كورونا
    

 باحث بسلك الدكتوراه

 أكادير -يف القانون العام بجامعة إبن زهر

 عضو منتدى الباحثني بوزارة االقتصاد واملالية
 

عدت متغريات جوهرية، متثلت باألساس يف ضعف التساقطات املطرية  8181غرب يف الفصل األول من سنة شهد امل

" عىل املجال االقتصادي 08-التي لها انعكاس سلبي عىل املوسم الفالحي. هذا باإلضافة إىل وقع تداعيات وباء كورونا "كوفيد

التي سيتم فيها مساءلة التدابري التي اتخذتها الحكومة ملواجهة  واالجتامعي والصحي. ويف هذا اإلطا  تندرج هذه املقالة

 الوضع وتأثري ذلك عىل توازن املالية العمومية.

 

Le Maroc a connu au premier semestre de l'année 2020, plusieurs changements fondamentaux, 

principalement dues à la faible pluviométrie, qui a impactée négativement la compagne agricole. Ceci 

s'ajoute aux répercussions de l'épidémie de Corona virus "Covid-19" sur le plan économique, social et 

sanitaire. Dans ce cadre, on va essayer dans cet article de remettre en cause les mesures prises par le 

gouvernement pour faire face à cette situation critique et leurs impacts sur l'équilibre des finances 

publiques. 

 

" اختبارا حقيقيا ملدى 08-شكلت الظرفية الحرجة التي مير منها املغرب، عىل غرار باقي دول العامل، جراء تفيش وباء كورونا "كوفيد

تتبناها الدولة. فمنذ ظهور الوباء باملغرب سارعت الحكومة إىل اتخاذ العديد من التدابري الرامية إىل  جدية العديد من املفاهيم التي

مواجهته والحد من مخاطر تفشيه. وبحكم الطابع الفجايئ للوباء، وعىل الرغم من الصدى اإليجايب للعديد من التدابري التي اتخذتها 

 يحجب مدى االرتجالية التي اتسم بها التعامل الحكومي مع هذه الظرفية الحرجة، مام يدل الحكومة املغربية ملواجهته، إال أن ذلك مل

 عن غياب رؤية واضحة للتعامل مع مثل هذا النوع من األزمات.

 ومن تجليات االرتباك واالرتجالية يف اتخاذ القرارات نشري إىل اإلشكاالت التي طرحها قرار توقيف الدراسة واعتامد التعليم عن

بعد، حيث أن تفعيل هذا القرار كشف عن هشاشة ومحدودية الوسائل اللوجيستيكية والفنية والبيداغوجية الرضورية لرفع هذا التحدي 

هذا فضال عن غياب رؤية واضحة حول آفاق املوسم الدرايس هذه السنة. كام أن قرار فرض حالة الطوارئ الصحية هو اآلخر طرح أزمة 

ومجتمعية )غياب اسرتاتيجية متكاملة لضامن العيش الكريم لعموم املواطنني( والزالت  1202القانوين للقرار( قانونية )غياب األساس

 التدابري املتخذة ملحاولة تصحيح األمور هي األخرى يطبعها االرتجال والرتقيع.

                                                           

( يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات  3030مارس  32) 5335من رجب  32ر في صاد 3.30.393مرسوم بقانون رقم  - 1202

 اإلعالن عنها.

 ."59"كوفيد في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد يتعلق بإعالن حالة الطوارئ الصحية  3.30.392مرسوم رقم  -
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مية، فإن هذه السياسات العمو  وبحكم أن البعد املايل يبقى املحدد األسايس إلمكانية النجاح يف إنجاز وتنفيذ مختلف أهداف

الورقة سنحاول من خاللها تناول اإلشكاالت القانونية والواقعية التي طرحها التعامل الحكومي مع أزمة وباء كورونا عىل مستوى املالية 

 ستقبل األجيال القادمة. م العمومية. وذلك بالنظر للكلفة املالية ملختلف التدابري املتخذة وآثارها عىل استقاللية السيادة الوطنية وعىل

لهذا، وأخذا بعني االعتبار للمتغريات الجوهرية التي ميزت الربع األول من السنة والتي خلخلت أغلب الفرضيات والتوقعات التي 

ازن و ، أمل يكن من األجدى حرص الحكومة عىل بلورة مرشوع قانون مالية تعدييل إلعادة ضبط ت8181تأسس عليها قانون املالية لسنة 

 املالية العمومية، واستعامل صالحياتها الدستورية للتعجيل باملصادقة عليه؟

 .8181أوال: الرضورة القانونية إلقرار قانون مالية تعدييل برسم سنة 

 التدابري ذات البعد القانوين ملواجهة وباء كورونا ووقعها عىل املالية العمومية. -0

 ات التي أقدمت عليها الحكومة ملواجهة تحدي وباء كورونا بارتكازه عىل العديد من املراسيممتيز األساس القانوين للتدابري واإلجراء

من  82ومضمون الفقرة األخرية من املادة  1203من الدستور 90و  31واملناشري الوزارية. وذلك تفعيال ملقتضيات الفقرة األخرية من الفصل 

مة بأن تتخذ تدابري يختص القانون باتخاذها وذلك يف الحاالت الطارئة والرضورة التي تسمح للحكو  1204القانون التنظيمي لقانون املالية

امللحة وغري املتوقعة وخالل الفرتة الفاصلة بني الدورات الترشيعية. ويف هذا السياق يندرج املرسوم املحدث لصندوق خاص بتدبري 

 1206ة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها.باإلضافة إىل مرسوم األحكام الخاص 1205"،08جائحة فريوس كورونا "كوفيد

بقراءتنا للمراسيم، سالفة الذكر، البد من الوقوف عىل آثارها وتكلفتها عىل املالية العمومية. خاصة فيام يخص املبالغ املرصودة 

ة التي يجوز للحكومة واالجتامعية والبيئي من امليزانية العامة لتمويل الصندوق املحدث لتدبري هذا الوباء والتدابري االقتصادية واملالية

اتخاذها يف مثل هذه الظرفية، هذا باإلضافة إىل وقف رسيان اآلجال القانونية خالل فرتة الطوارئ. وهو األمر الذي يصعب معه 

 .8181االستمرار يف العمل مبقتضيات قانون املالية لسنة 

والذي مبوجبه سيسمح  1207املتعلق بتجاوز سقف التمويالت الخارجية، 81.781.8وأخذا بعني االعتبار ملرشوع املرسوم بقانون رقم 

 1208مليار درهم، 70، واملحدد يف 8181من قانون املالية لسنة  47للحكومة بتجاوز سقف املبلغ االقرتاض الخارجي املنصوص عليه يف املادة 

مداخيل املغرب  لصعبة يف ظل تزايد الطلب عىل االسترياد وتراجعفرغم املربرات التي املرتبطة برضورة توفري الرصيد الكايف من العملة ا

                                                           

راسيم جاءت على خلفية سد الفراغ القانوني الذي صاحب إعالن السلطات العمومية حالة الطوارئ الصحية ومواجهة تجدر اإلشارة إلى أن هذه الم

 ما صاحب دلك من أحداث خرق لحالة الطوارئ التي شهدتها مجموعة من المدن المغربية.

 .2900( ص 3055يوليو  20) 5323 شعبان 32مكرر الصادرة بتاريخ  2993، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3055دستور  - 1203

( 3052يونيو  52) 5329الصادرة بتاريخ فاتح رمضان  9220عدد المتعلق بقانون المالية، الجريدة الرسمية  520.52القانون التنظيمي رقم  - 1204

 .2502ص 

 الصندوق «اسم  يحمل يةخصوص ألمور مرصد حساب ( بإحداث2020 مارس   16) 1441 رجب  من 21 في . الصادر3.30رقم  مرسوم - 1205

 » "59- "كوفيد كورونا فيروس بتدبير جائحة الخاص

 ، سبق ذكره.393.30.3مرسوم بقانون رقم  - 1206

أبريل  9يتعلق بتجاوز سقف التمويالت الخارجية، الذي أحيل على مجلس النواب يوم االثنين  3.30.230مشروع مرسوم بقانون رقم  - 1207

لجنة المالية والتنمية االقتصادية والذي فاقت عليه باألغلبية لتتم إحالته إلى رئيس الحكومة ومجلس وأحيل في نفس اليوم على  3030

 52:00على الساعة  3030أبريل  02، كما هو مبين بالموقع االلكتروني لمجلس الذي تم تصفحه يوم 3030أبريل  02المستشارين بتاريخ 

https://www.chambredesrepresentants.ma/ar 

(، 3059ديسمبر  53) 5335ربيع اآلخر  52مكرر بتاريخ  9222، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 3030للسنة المالية  20.59قانون المالية رقم  - 1208

 .55022ص 

https://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-220320-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9?sref=item1262-64637
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من العملة الصعبة جراء ترضر العديد من القطاعات االقتصادية من هذا الجائحة مثل السياحة واالستثامرات األجنبية املبارشة، باإلضافة 

 املعقلن. نا التأثريات السلبية لالقرتاض الخارجي غريإىل تراجع تحويالت املغاربة املقيمني بالخارج، إال أن ذلك ال يجب أن يغيب ع

والذي قد يفيض إىل رهن السيادة الوطنية ومستقبل األجيال القادمة للمؤسسات املالية الدولية. لهذا كان يفرتض أن يتخذ هذا القرار 

يب التوازنات املالية ات الطارئة ويعيد ترتالحساس وفق مقاربة شمولية ومتكاملة من خالل قانون مالية تعدييل يأخذ يف الحسبان املتغري 

 اقتصادية. -حسب ما تقتضيه الظرفية  املعطيات املاكرو

إن إفراط الدولة يف االقرتاض الخارجي، من شأنه أن يخضع السيادة الوطنية للتبعية للمؤسسات الدولية املانحة من خالل ما 

لن من شأنه أن يفيض إىل تفقري البالد جراء ما ينجم عنه من تدهور يف ستفرضه من رشوط وإمالءات. كذلك، فاالقرتاض غري املعق

قيمة النقود. ولنا يف سياسة التقويم الهيكيل التي فرضت عىل املغرب يف فرتة الثامنينات والتسعينات من القرن املايض، منوذجا عىل 

 .1209بنك الدولينيمدى إضعاف سلطة الدولة ورهن سياساتها العمومية إلمالءات صندوق النقد وال

 تأثري التدابري ذات البعد التنظيمي تدبري املالية العمومية -8

والفصل  81ذات البعد التنظيمي التي أقرتها الحكومة بناء عىل الفصل  1210وإىل جانب التدابري القانونية، نجد املراسيم والدوريات

تي تجيز للحكومة اتخاذ كل التدابري التنظيمية الرضورية مبا يف ، وال1212من القانون التنظيمي لقانون املالية 29واملادة  1211من الدستور 88

ذلك تلك التي من شأنها ضامن التدبري الجيد للاملية العمومية. وبقراءتنا ملضامني املراسيم واملذكرات الوزارية املرتبطة بالصفقات 

ري من رونا، أقرت العديد من اإلجراءات الضامنة للكثالعمومية وتدبري املؤسسات العمومية نجد أنها، بذريعة تحديات مواجهة فريوس كو 

املرونة يف تدبري املؤسسات واملقاوالت العمومية. فمن خالل هذه املرونة املوىص بها سيتم رضب العديد من البادئ املرتبطة بحكامة 

 معه من توفري وهو األمر الذي يخىش وشفافية النفقات والصفقات العمومية واملساواة يف الولوج لها والحرص عىل املنافسة الرشفية.

 الغطاء القانوين لتبذير املال العام وتكريس الزبونية واملحسوبة فيام يخص املستفيدين.

 82واستئناسا بالتجارب الدولية مثل القمة االفرتاضية التي جمعت قادة دول مجموعة العرشين الصناعية الكربى املنعقدة بتاريخ 

لدولة عملت عىل اعتامد إسرتاتيجية الرقمنة والعمل عن بُعد، مستفيدة من اإلمكانيات التي تتيحها ومادام أن ا 8181،1213مارس 

التكنولوجية والذكاء االصطناعي، والتي أعطت أكلها عىل صعيد املؤسسات التعليمية والعديد من اإلدارات العمومية رغم بعض التذبذبات 

كن حري بالحكومة الحرص عىل اعتامد نفس النهج فيام يخص اإلعالن عن الصفقات التي تبقى مقبولة يف بداية أية تجربة، أمل ي

وطلبات العروض والولوج إليها، ويف ما يخص اجتامعات الهيئات التداولية املختصة يف املصادقة عىل ميزانية املؤسسات واملقاوالت 

د التوقيع إمكانية االجتامع عن طريق تقنية الفيديو واعتام العمومية فيام يخص املوافقة القبلية والنوعية عىل نفقاتها؟. فمن خالل

                                                           

 – مارس –وأزمة العدالة الجبائية بالمغرب، المجلة الدولية للدراسات االقتصادية: العدد األول  حسن بوغشي، تعدد رهانات القرار الجبائي - 1209

 . 29 -22برلين. ص -، تصدر عن المركز الديمقراطي العربي. ألمانيا3052سنة  –آذار 

الصحة.  وزارة لدن من المنجزة النفقات تنفيذ بمساطر ( يتعلق2020 مارس  16) 1441 رجب من 21 في صادر 270. 2.20 رقم مرسوم - 1210

حول موضوع إجراءات مواكبة لفائدة  (،C9/2020/DEPP) 3030مارس  25دورية وزير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة، بتاريخ  -أنظر أيضا: 

 ".59المؤسسات والمقاوالت العمومية من أجل ضمان المرونة في التدبير خالل فترة الطوارئ الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا "كوفيد

 ، سبق ذكره.3055دستور  - 1211

 ، سبق ذكره520.52القانون التنظيمي رقم  - 1212

التي تمت عبر تقنية الفيديو بإشراف  3030مارس  39لطارئة لقادة دول مجموعة العشرين الصناعية الكبرى التي انعقدت بتاريخ القمة ا - 1213

 .59-السعودية التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة، وذلك بغاية تنسيق الجهود للتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد كوفيد
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اإللكرتوين ميكن الجمع بني اإلسهام يف تحقيق الوقاية من تفيش الوباء وضامن الرسعة املطلوبة يف اتخاذ القرار مع ضامن ترسيخ 

 مبدأ الشفافية واملساواة والحرص عىل حامية املال العام وعقلنة تدبريه.

بق، نستشف أنه عىل الرغم من اجتهاد الحكومة يف توفري األساس القانوين للتدابر التي اتخذتها، إال أن هذه وبناء عىل ما س

 األخرية تبقى لحظية وتفتقر لالنسجام والرؤية املستقبلية. وذلك بالنظر ملا تشكله من إخالل بتوازن املالية العامة وخلط لكل التوقعات

، وما لذلك من انعكاس عىل األمن املايل للبالد ورهن ملستقبل الوطن واملواطنني. 8181ملالية لسنة والحسابات التي جاء بها قانون ا

فاإلشكال املثار من خالل اعتامد مراسيم قانون يف املجال املايل يتمثل يف أنه رغم أنها ستعرض عىل الربملان للمصادقة عليها خالل 

ملة كن أن نعطيها لهذه القوانني بعد مصادقة الربملان عليها محط إلتباس، هل هي قوانني مكدورته العادية املوالية، تبقى الصفة التي مي

 لقانون املالية أم قوانني معدلة أم قوانني موازية له؟.

إن الحرص عىل مبدأ سمو القانون، باعتباره املعرب األسمى عن إرادة األمة حسب تنصيص الفقرة األوىل من الفصل السادس من 

. وبحكم طابع االستعجال 8181كان يستوجب عىل الحكومة العمل عىل إعداد مرشوع قانون مالية تعدييل برسم سنة  1008،1214دستور 

 1215من الدستور. 22الذي مييز الظرفية كان بإمكان الحكومة دعوة الربملان للمصادقة عىل مرشوع القانون يف دورة استثنائية طبقا للفصل 

الية هو الذي من شأنه أن يقدم تصورا قانونيا شموليا ومتكامال يأخذ بعني االعتبار لهذا الوضع الطارئ فالقانون التعدييل لقانون امل

ي مومختلف املتغريات املرتبطة به والتي لها انعكاس عىل مستوى املوارد والنفقات. وذلك إعامال ملضمون املادة الرابعة من القانون التنظي

وهنا، تجدر  1216ال ميكن تعديل مقتضيات قانون املالية للسنة إال من خالل قوانني املالية التعديلة. لقانون املالية التي تنص عىل أنه

 اإلشارة إىل أن معنى "مقتضيات قانون املالية" يشمل كل ما يتعلق باملوارد والنفقات واملساطر واآلجال املرتبطة بها.

ة زية لقانون املالية تبقى بدون أساس. كام أن دستورية القواعد القانونيلهذا، فإن كل محاولة ترمي إىل إقرار قوانني مكملة أو موا

تستوجب أن ال يتم تعديل قانون من  1217السادس من الدستور،  وتراتبيتها التي تعد من املبادئ امللزمة حسب الفقرة الثالثة من الفصل

ة وتهديد الجزئية املتكررة من إخالل بتوازن املالية العمومي حجم قانون املالية إال بقانون من نفس الدرجة، نظرا ملا تشكله التعديالت

 لألمن املايل للبالد.

 .8181ثانيا: املربرات الواقعية املستوجبة لقانون مالية تعدييل برسم سنة 

 .8181املتغريات التي شهدتها الفرضيات التي قام عليها قانون املالية لسنة  -0

ديد من الفرضيات التي عصفت بها املتغريات التي شهدها الربع األول من السنة. وهو عىل الع 8181تأسس قانون املالية لسنة 

. ةاألمر الذي يستوجب إعادة النظر يف كل التوقعات واألرقام التي بنيت عليها امليزانية، ال من حيث املوارد وال من حيث النفقات املرتقب

وف بتواضع املوسم فالحي وما لذلك من انعكاس عىل نسبة النمو، فإن الظر فإىل جانب شح التساقطات املطرية هذه السنة، مام ينبئ 

"،كان لها انعكاسات هائلة عىل االقتصاد الدويل والوطني، األمر الذي أفقد 08-الطارئة املرتبطة بتفيش وباء فريوس كورونا "كوفيد

ة التعجيل بإعداد مرشوع قانون تعدييل للاملية إلنقاذ صدقيتها، ويحثم عىل الحكومة رضور  8181فرضيات وتوقعات قانون املالية لسنة 

 ما ميكن إنقاذه قبل فوات األوان.

                                                           

 ، سبق ذكره.3055دستور  - 1214

 ، سبق ذكره.3055دستور  - 1215

 ، سبق ذكره520.52القانون التنظيمي رقم  - 1216

 ، سبق ذكره.3055دستور  - 1217
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قام عىل فرضية التحسن النسبي للقطاع متوقعا بلوغ محصول الحبوب  8181فيام يخص القطاع الفالحي فإن قانون املالية لسنة 

، هذا باإلضافة إىل توقع تحسن اإلنتاجية يف باقي 8108سجلة سنة مليون قنطار فقط امل 28مليون قنطار هذه السنة عوض  31ملا يناهز 

لكن بحكم استمرار سوء الظروف  1218الزراعات وتربية املوايش بحكم استفادتها من التدابري التي جاءت يف إطار مخطط املغرب األخرض.

قدرة اإلنتاجية ال املزيد من الرتاجع يف الاملناخية وشح التساقطات املطرية فإن املوسم الفالحي لهذه السنة سيتسم بالجفاف مسج

لزراعات الحبوب والخرض والقطاين. هذا باإلضافة إىل ما يشكله ذلك من تهديد للفرشة واملخزون املايئ للبالد. األمر الذي سينعكس 

من ارتفاع الطلب الخارجي  ةسلبا ال محالة عىل معدل النمو رغم التحسن الذي يرتقب تسجيله بالقطاعات الفالحية التصديرية املستفيد

   1219".08-جراء تراجع اإلنتاج ببعض الدول األوربية كإسبانيا وفرنسا وإيطاليا املتأثرة بتفيش وباء فريوس كورونا "كوفيد

وعىل صعيد آخر، ففي الوقت الذي كانت فيه التوقعات التي قام عىل أساسها قانون املالية تشري إىل أن سعر النفط سيعرف نوعا 

نجد أن سعر البتول عىل مستوى السوق العاملية قد  1220دوالر، 23االستقرار عىل املستوى الدويل، حيث قدر سعر الربميل من النفط من 

". 08-شهد تقلبات جوهرية متيزت برتاجع الطلب العاملي يف مقابل ارتفاع العرض جراء املخاوف الناتجة عن تطور تفيش وباء "كوفيد

يف الصني بدأت أسعار النفط يف الرتاجع لتعرف انهيارا شبه تام يف شهر مارس مع تفيش الوباء يف مختلف  فمنذ بداية تفيش الوباء

دوالر فقط  88,2دول العامل خاصة يف الدول األوربية واألمريكية واآلسيوية، حيث وصل سعر الربميل يف أواخر شهر مارس إىل نحو 

 كام هو مبني يف الرسم البياين أدناه.

au 08 avril 2020 https://prixdubaril.com): Le cours officiel du pétrole ( ceLa sour 

 

أما بالنسبة ملعدل النمو العام فإن 

توقع نسبة منو  8181قانون املالية لسنة 

مسجال تحسنا  %7.3تصل إىل 

التي سجلت  8108باملقارنة بسنة 

زى ذلك إىل تزايد القيمة . ويع8,8%

املضافة التي كان من املرتقب تسجيله 

بالقطاعات غري الفالحية، والتي كان 

ينتظر منها أن تسجل زيادة يف الناتج 

 8181سنة  %7,3الداخيل الخام بنحو 

غري أن  8108.1221سنة  %7,7عوض 

ا بتداعيات عية والتجارية والسياحية والنقل... جراء تأثرهالفصل األول من السنة متيز بالركود عىل مستوى العديد من القطاعات الصنا

هذا فضال عىل ما نجم عن التدابري الوقائية  1222" جراء تباطؤ االقتصاد العاملي وانخفاض الطلب الخارجي والداخيل.08-الوباء "كوفيد

                                                           

 .3030المرفق بمشروع قانون المالية لسنة  3030التقرير االقتصادي والمالي  - 1218

1219 - Délégation de l’Union européenne au Maroc - Section commerciale, « Note sur les impacts économiques du Covid-

19 au Maroc au 26/03/2020 » 

 .3030المرفق بمشروع قانون المالية لسنة  3030التقرير االقتصادي والمالي  - 1220

 ، سبق ذكره.3030التقرير االقتصادي والمالي  - 1221

 وتوقعات الفصل الثاني. 3030المندوبية السامية للتخطيط، موجــز الظرفيـــة االقتصادية خالل الفصل األول من  - 1222

https://prixdubaril.com)/
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وهو ما انعكس سلبا عىل معدل  1223لخدماتية.التي اتخذتها السلطات العمومية التي أغلقت عىل إثرها العديد من املنشآت اإلنتاجية وا

 عدلمالنمو املسجل يف الفصل األول من السنة ومرشح إىل للمزيد من الرتاجع يف الفصل الثاين من السنة، حيث يرتقب أن ال يتعدى 

، ٪-0,9  مسجال، ليرتاجع يف الفصل الثاينالتي كانت متوقعة ٪+0,8عوض  8181خالل الفصل األول من  ٪0,0منو االقتصاد الوطني 

 1224وما صاحبه من تداعيات عىل االقتصاد الوطني. 08-+٪ التي كان يرتقب تسجيلها قبل ظهور وباء كوفيد8,0عوض 

 " عىل موارد ونفقات امليزانية.08-انعكاس تدابري مواجهة الوباء "كوفيد -8

ني عملية تعبئة ملالية العمومية الرامية إىل تحسمتثلت األهداف األساسية لقانون املالية يف مواصلة الجهود املبذولة عىل مستوى ا

املوارد والتحكم يف النفقات. وهو ما متت ترجمته عىل مستوى العديد من املقتضيات التي جاء بها والتي متثلت باألساس يف توسيع 

 عىل القطاع غري املهيكل، فضال الوعاء عرب مراجعة مجموعة من اإلعفاءات الرضيبية وإقرار مجموعة من التدابري الرامية إىل الحد من

 تدابري العفو الرضيبي.

 "08-تأثر موارد امليزانية بسبب تداعيات وباء "كوفيد -أ

عىل غرار أغلبية الدول الحديثة، تشكل املوارد الجبائية املصدر األسايس لتمويل امليزانية العامة باملغرب. وذلك نتيجة تراجع 

تفويت أغلبيتها للقطاع الخاص يف إطار سياسة ليربالية قامئة عىل تحرير السوق وما رافقها من عائدات األمالك واملنشآت العامة جراء 

توقع هذا األخري أن يبلغ صايف املوارد  8181لهذا وبناء عىل الفرضيات التي تأسس عليها قانون املالية لسنة  1225خوصصة للمنشآت العامة.

، وهذا دون احتساب الحصة املحولة 8108مقارنة بتوقعات سنة  %3بزادة تصل إىل  أي 1226مليار درهم، 823,0حوايل  8181العادية لسنة 

 للجامعات الرتابية من الرضيبة عىل القيمة املضافة ومداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة.

وبقراءة لبينية املوارد العادية للميزانية العامة، نستشف أن 

جبائية. العائدات ال الزيادة التي كانت مرتقبة تعود باألساس إىل

 %7,2لقد كان ممن املنتظر أن تشهد هذه األخرية ارتفاعا بنسبة 

، حيث كان من املرتقب 8108باملقارنة مع توقعات سنة  8181سنة 

من الناتج  %08مليار درهم ) 877,4أن تدر عىل خزينة الدولة نحو 

الداخيل الخام(. يف حني أن املوارد غري الرضيبية فكانت 

وذلك عىل  1227مليار فقط. 87,3ها املتوقعة تبقى يف حدود مساهمت

إثر تسجيل تراجع يف حصيلة الخوصصة وموارد الهبات وتواضع 

مساهمة املؤسسات واألمالك العامة نتيجة النهج النيولربايل الذي 

 "اختاره" املغرب كام أسلفنا الذكر.

املصدر: تركيب ذايت انطالقا من معطيات قانون املالية لسنة 

8181. 

                                                           

قرار إغالق المقاهي، والمطاعم، والقاعات السينمائية، ، سبق ذكره. باإلضافة إلى بالغ وزارة الداخلية بخصوص 3.30.392رقم  مرسوم - 1223

 .3030مارس  59صادر في وجه العموم. الوالمسارح، وقاعات الحفالت، واألندية والقاعات الرياضية، والحمامات، وقاعات اللعاب ومالعب القرب، في 

 وتوقعات الفصل الثاني. 3030المندوبية السامية للتخطيط، موجــز الظرفيـــة االقتصادية خالل الفصل األول من  - 1224

 حسن بوغشي، مرجع سبق ذكره. - 1225

 ، سبق ذكره.3030للسنة المالية  20.59قانون المالية رقم  - 1226

 المرجع نفسه. - 1227
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" وما صاحبها من قرارات السلطات العمومية، ستكون ال محالة كلفتها 08-غري أن املغريات التي ترتبت عن تفيش الوباء "كوفيد

ثقيلة عىل حجم موارد امليزانية العامة ذات املصدر الجبايئ. فعىل مستوى الرضيبة عىل الرشكات، فإن التوقف التام أو الشبه التام 

عات االقتصادية )السياحة، الصناعة، النقل، الخدمات( سيؤثر سلبا عىل معدل أرباحها إن مل نقل عىل وجودها وهو للعديد من القطا

يونيو  71ما سينعكس بالرضورة عىل إمكانيات مساهامتها الرضيبية. كام التدابري املرتبطة بتأجيل وضع الترصيحات الرضيبية حتى 

مليون درهم وتعليق املراقبة الرضيبية واالشعار لغري الحائز  81عن  8108معامالتها للسنة املالية بالنسبة للمقاوالت التي يقل رقم  8181

كلها تدابري من شأن تأثريها أن يخلق نوع من االرتباك يف استفاء املوارد الرضورية لسد ولو جزء من النفقات  8181،1228يونيو  71حتى 

الركود االقتصادي املرتقب يف ظل ظروف الحظر الصحي وتراجع الطلب الخارجي املتأثر التي تحتمها الظرفية. هذا طبعا باإلضافة إىل 

 1229".08-بتداعيات تفيش وباء كورونا "كوفيد

يف نفس السياق، ستشهد املوارد الرضيبية املرتبطة بالرضيبة عىل الدخل هي األخرى تراجعا هاما عىل إثر فقدان مناصب الشغل 

والتوقف الكيل أو الشبه كيل للعديد من املقاوالت. هذا باإلضافة إىل توقف العديد من األنشطة املهنية  الناجم عن الركود االقتصادي

والحرفية نتيجة التدابري الوقائية التي اتخذتها السلطات العمومية. وارتباطا بهذا الركود االقتصادي وما سينجم من تدين يف مستويات 

املضافة هي األخرى تراجعا  ئدات الرضيبة عىل االستهالك وعىل رأسها الرضيبة عىل القيمةدخل األفراد، فمن البديهي أن تسجل عا

 يف مستوى عائداتها عىل خزينة الدولة.

 عىل النفقات العامة. 08-تداعيات وباء كوفيد -ب

من  %78,2وهو ما يعادل  1230مليار درهم. 782,77تصل إىل  8181كان مبلغ اإلجاميل للنفقات العامة املتوقعة يف قانون املالية لسنة 

الناتج الداخيل الخام. وهذا دون احتساب نفقات مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة التي كانت 

 39,80مليار درهم، ونفقات االستثامر بنحو  880,28مواردها الخاصة تعادل إجامال نفقاتها. وتتوزع بشكل عام بني نفقات التسيري بنحو 

 82,24مليار درهم، يف حني يبلغ مجموع النفقات املرتبطة بالدين العمومي )الفوائد والعمالت باإلضافة إىل استهالك الدين العمومي( 

 مليار درهم.

"، 08-ومن أجل محاولة التخفيف من وقع تردي األوضاع االجتامعية واالقتصادية والصحية الناجمة عن تداعيات الوباء "كوفيد

جم ونطاق النفقات العامة سيعرف تزايدا مطردا. وذلك راجع إىل شمولها لنفقات عامة مستجدة وليدة هذه الظرفية الطارئة التي فإن ح

. لهذا، ونتيجة وضع الركود االقتصادي الذي يعيشه املغرب وما سيرتتب 8181مل تكن ضمن التوقعات التي قام عليها قانون املالية لسنة 

عىل مستوى موارد امليزانية فإنه مل يبقى هناك مجال للمزيد من التدابري االرتجالية ضيقه األفق التي يبقى  عنه من تراجع مرتقب

 هاجسها هو محاولة تدبري املرحلة دون األخذ بعني االعتبار لتداعيات ذلك عىل مستقبل التوازن واألمن املايل للبالد.

ر خلف إغراءات االقرتاض الخارجي لتمويل عجزها امليزانيايت سيفيض إىل إن مراهنة الحكومة عىل الحلول "السهلة" واإلنجرا

 ةمفاقمة حجم التكاليف العامة. وذلك بالنظر ملا ستشكله عملة اسرتداد أصل الدين والفوائد والعمالت املرتتبة عليه من استنزاف للميزاني

هاجس زيد من تكريس ال عدالة السياسة الجبائية نظرا الرتهانها بالالعامة، والتي تبقى املوارد الجبائية هي مصدرها الرئيس. وهذا ما ي

املايل. كام أن االٌقرتاض الخارجي غري املعقلن من شأنه أن يخضع السيادة الوطنية لرشوط املؤسسات الدولية املانحة وإمكانية إعادة 

                                                           

 .3030مارس  59لجنة اليقظة االقتصادية في اجتماعها الثاني المنعقد بمقر وزارة االقتصاد والمالية يوم  تدابير مقرر من ظرف - 1228

 وتوقعات الفصل الثاني. 3030المندوبية السامية للتخطيط، موجــز الظرفيـــة االقتصادية خالل الفصل األول من  - 1229

 ذكره. ، سبق3030للسنة المالية  20.59قانون المالية رقم  - 1230



                                                                                                                                                                                                                                                      

463 

  9292غشت  92العدد 

رب هم الحكومة يف رهن مستقبل األجيال القادمة، عالتجربة املريرة لربامج إعادة التقويم الهيكيل. فبمثل هذه االختيارات ستسا

 تحميلها أعباء مالية ناتجة عن قروض مل تستفد بالرضورة منها ومل تساهم يف اتخاذ قرار اللجوء إليها.

، عىل تحضري 8181أبريل  01لهذا فإن الظرفية تقتيض العمل بشكل مستعجل مع افتتاح الدورة الترشيعية املنتظرة يوم الجمعة 

وع قانون مالية تعدييل متكامل من شأنه معالجة اإلشكاالت القانونية واالقتصادية واالجتامعية التي نجمت عن هذه الظرفية مرش 

" عىل الصعيد العاملي. والذي من خالله يجب إعادة ترتيب األولويات 08-الطارئة التي مير منها املغرب جراء تفيش وباء كورونا "كوفيد

 ومراجعة التوجهات العامة للسياسات العمومية. واالعتامدات املالية

تستوجب الظرفية الحرجة التي مير منها املغرب، عىل غرار باقي دول العامل، والدروس والعرب املستخلصة منها، رضورة التحيل 

ياسة الخصخصة يف س بالشجاعة الالزمة ملراجعة التوجهات الكربى للسياسة العامة. خاصة فيام يخص تهميش القطاع العام والتامدي

 وما نتج عن ذلك من تفقري للدولة وتقدميها قربانا للمؤسسات املالية الدولية. فعرب تاريخ، كانت املنشآت واملؤسسات العامة هي الدعامة

 األساسية التي تستند عليها الدول يف عز األزمات. 

عث روح لتسطري تعاقد اجتامعي جديد يقوم عىل بإن هذه الظرفية الصعبة تقتيض تكاثف الجهود لتحضري الرشوط الرضورية 

التضامن واملواطنة، حيث يتخىل فيه كل مواطن عن أنانيته. إن التحيل بأكرب قدر من املوضوعية هو الكفيل باملساعدة عىل ابتكار 

يا استثامر ك، يجب مرحلمشاريع حلول كفيلة بإخراج البالد من هذه الظرفية العصيبة وتفادي الدفع بها نحو املجهول. ومن أجل ذل

الحس التضامني الذي برهنت عنه مختلف الفئات املجتمعية. وذلك من أجل بلورة مالية عمومية تضامنية تقوم عىل الحرص بشكل 

 1231حازم عىل تفعيل املبدأ الدستوري القايض برضورة مستاهمة الجميع يف تحمل األعباء الوطنية كل حسب استطاعته.

  

                                                           

 ، سبق ذكره.3055من دستور  29الفصل  - 1231
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 املعتمدة:  املراجع

 Délégation de l’Union européenne au Maroc - Section commerciale, « Note sur les impacts économiques du 

Covid-19 au Maroc au 26/03/202 » 

  8181املرفق مبرشوع قانون املالية لسنة  8181التقرير االقتصادي واملايل. 

  يونيو  09) 0472الصادرة بتاريخ فاتح رمضان  2731ة، الجريدة الرسمية عدد املتعلق بقانون املالي 071.07القانون التنظيمي رقم

 .7012( ص 8102

  وتوقعات الفصل الثاين. 8181املندوبية السامية للتخطيط، موجــز الظرفيـــة االقتصادية خالل الفصل األول من 

 اعات امئية، واملسارح، وقاعات الحفالت، واألندية والقبالغ وزارة الداخلية بخصوص قرار إغالق املقاهي، واملطاعم، والقاعات السين

 .8181مارس  02الرياضية، والحاممات، وقاعات اللعاب ومالعب القرب، يف وجه العموم. الصادر يف 

  8181مارس  08تدابري مقرر من ظرف لجنة اليقظة االقتصادية يف اجتامعها الثاين املنعقد مبقر وزارة االقتصاد واملالية يوم. 

 سن بوغيش، تعدد رهانات القرار الجبايئ وأزمة العدالة الجبائية باملغرب، املجلة الدولية للدراسات االقتصادية: العدد األول ح– 

 برلني.-، تصدر عن املركز الدميقراطي العريب. أملانيا8109سنة  –آذار  –مارس 

  7211( ص 8100يوليو  71) 0478شعبان  89خ مكرر الصادرة بتاري 2824، املنشور بالجريدة الرسمية عدد 8100دستور. 

  8181مارس  70دورية وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، بتاريخ (C9/2020/DEPP حول موضوع إجراءات مواكبة لفائدة ،)

وس كورونا املؤسسات واملقاوالت العمومية من أجل ضامن املرونة يف التدبري خالل فرتة الطوارئ الصحية املرتبطة بجائحة فري 

 ".08"كوفيد

  ديسمرب  04) 0440ربيع اآلخر  03مكرر بتاريخ  2979، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 8181للسنة املالية  31.08قانون املالية رقم

 .00193(، ص 8108

  الصحية  ( يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ 8181مارس  87) 0440من رجب  89صادر يف  8.81.888مرسوم بقانون رقم

 وإجراءات اإلعالن عنها.

  ( يتعلق مبساطر تنفيذ النفقات املنجزة من لدن وزارة الصحة.8181مارس   02) 0440من رجب  80صادر يف  831. 8.81مرسوم رقم 

  د جيتعلق بإعالن حالة الطوارئ الصحية يف سائر أرجاء الرتاب الوطني ملواجهة تفيش فريوس كورونا املست 8.81.887مرسوم رقم

 ".08"كوفيد 

  ( بإحداث حساب مرصد ألمور خصوصية يحمل اسم 8181مارس    02) 0440من رجب   80الصادر يف 8.81.82 8مرسوم رقم

 " «08-الصندوق الخاص بتدبري جائحة فريوس كورونا "كوفيد »

  2لس النواب يوم االثنني يتعلق بتجاوز سقف التمويالت الخارجية، الذي أحيل عىل مج 8.81.781مرشوع مرسوم بقانون رقم 

وأحيل يف نفس اليوم عىل لجنة املالية والتنمية االقتصادية والذي فاقت عليه باألغلبية لتتم إحالته إىل رئيس الحكومة  8181أبريل 

 عىل 8181أبريل  13، كام هو مبني باملوقع االلكرتوين ملجلس الذي تم تصفحه يوم 8181أبريل  13ومجلس املستشارين بتاريخ 

 https://www.chambredesrepresentants.ma/ar  -  09:11الساعة 
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 الطفل ضحية االعتداءات الجنسية بين أوجه الحماية الجنائية و المحدودية

 الطفل ضحية االعتداءات الجنسية بين أوجه الحماية الجنائية و المحدودية
    

 ة و الطفل و التوثيق طالبة باحثة بسلك الدكتوراه مخترب األرس 

 كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتامعية 

 بفاس -جامعة سيدي محمد بن عبد الله -
 

 :تلخيص

حاولت من خالل هذا املقال تسليط الضوء عىل موضوع: "الطفل ضحية االعتداءات الجنسية بني أوجه 

 امن قوة هذه الحامية دون إغفال مواطن ضعفها.الحامية الجنائية و املحدودية" و قد عمدت إىل إبراز مك

فموضوع الدراسة يثري عدة تساؤالت قانونية، لذلك حاولت قبل مناقشة الفصول القانونية  املتعلقة ببعض جرائم 

االعتداءات الجنسية ضد األطفال، الوقوف عىل االحصائيات املتعلقة ببعض الجرائم الجنسية املرتكبة ضد األطفال 

اغتصاب قارصة و هتك العرض التي تعترب من أخطر الجرائم مساسا بحرمة جسد الطفل و أخالقه فهي  مثل جرائم

 تهدر أدميته و تخدش حياءه .

ثم بعد ذلك قمت بتسليط الضوء عىل مظاهر قصور الحامية الجنائية للطفل ضحية االعتداءات الجنسية ،كام 

 املحارم  الذي أصبح هذا النوع من الجرائم منترشا داخل هو األمر بالنسبة لغياب نصوص خاصة تجرم الزنا بني

املجتمع املغريب بسبب االنحالل الخلقي و تراجع القيم االجتامعية و ضعف الوازع الديني، و كذلك الحديث عن 

 املحدودية القانونية لحامية الطفل من االستغالل الجنيس عرب شبكة االنرتنت .

 

 مقدمة :

يس املشاكل العاملية التي تعاين منها جميع الدول، نظرا آلثاره الوخيمة عىل كل فئات املجتمع، يتصدر االستغالل الجن

 ال سيام األطفال ألنه ميس براءتهم و يطال حرمة أجسادهم التي ال يستطيعون الدفاع عنها لصغر سنهم.

هدتها بفضل التحوالت التي ش و ظاهرة االستغالل الجنيس لألطفال لطاملا ظل مسكوتا عنها لعدة سنوات، إال أنه

 املجتمعات و ما صاحب ذلك من وعي جعل العنف املرتكب ضد األطفال يخرج من دائرة املسكوت عنه.

و  0884و تعالت األصوات املنادية برضورة التدخل الدويل إلقرار حامية لألطفال ، فكان إعالن جنيف الصادر بتاريخ 

الطفل، ثم بعد ذلك تواصلت املجهودات إىل أن توجت اتفاقية االمم املتحدة  االنطالقة الحقيقية لحامية 0828إعالن 

 .81/00/0898لحقوق الطفل 
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منها  74و  08لحقوق الطفل للجرائم الجنسية ضد األطفال، حيث خصصت الفصلني  0898و لقد تعرضت اتفاقية 

 . 1232األطفال من االعتداءات الجنسية للتصدي لها، مؤكدة عىل الدول وجوب اتخاذ جميع التدابري الالزمة لحامية

ووعيا كذلك من الدولة بخطورة االستغالل الذي يتعرض له الطفل بعدما أصبح معطى اجتامعي تؤكده االحصائيات و 

التقارير الرسمية و غري الرسمية، بادرت إىل حامية فئة األطفال عن طريق مجموعة من اإلصالحات الترشيعية من خالل 

 ت الوطنية مع توصياته شملت بالخصوص القانون الجنايئ .مالمئة الترشيعا

و هكذا فقد تطرق املرشع املغريب من خالل القانون الجنايئ إىل العديد من الجرائم التي تستهدف حامية الطفل من 

ال عكل أشكال العنف خاصة االستغالل الجنيس الذي أصبح يتصدر أنواع العنف التي يقع ضحيتها أطفال، و تتعدد األف

التي تشكل انتهاكا لعرض الطفل، إال أنه تجمع بينهام صفة مشرتكة و هي الصفة الجنسية للفعل، و هي ذات مدلول واسع 

 و تشمل جميع املامرسات و األفعال الجنسية الطبيعية و غري الطبيعية التي كيفها املرشع حسب خطورتها إىل جنايات و جنح.

حية االعتداءات الجنسية بني أوجه الحامية الجنائية و املحدودية يكتيس و من هذا املنطلق ، فموضوع الطفل ض

أهمية خاصة ألنه يثري موضوعا ال طاملا ظل مسكوتا عنه لعدة سنوات، إال أنه بفضل التطور و التحوالت التي شهدها املجتمع 

 ئرة العلن ، و هو ما دفعني للكشفاملغريب و ما احب ذلك من وعي جعل هذه الجرائم تخرج من دائرة املسكوت عنه إىل دا

عن موقف الطفل الضحية يف املنظومة الجنائية املغربية من خالل استخالص مكامن الحامية و القصور من نصوصها 

 القانونية املجرمة.

 لذا فاإلشكال الذي يطرحه هذا املوضوع:

 من االعتداءات الجنسية؟ ما مدى توفق املرشع املغريب يف توفري حامية ناجعة و كفيلة لحامية الطفل

 ولإلجابة عن هذه اإلشكالية ،ارتأيت تقسيم هذا املوضوع إىل مبحثني

 املبحث األول: مظاهر الحامية الجنائية للطفل من االعتداءات الجنسية

 املبحث الثاين :مظاهر قصور الحامية الجنائية للطفل من االعتداءات الجنيس

 ية للطفل من االعتداءات الجنسية : مظاهر الحامية الجنائاألولاملبحث 

ية أسمى الحقوق التي اهتمت بها الترشيعات و املواثيق الدوليعترب حق الطفل يف صيانة عرضه و أخالقه ، من بني 

ار و نظرا لجسامة األخط بسبب الضعف الذي يتميز به األطفال مام يجعلهم عرضة لجرائم متس أعراضهم و أخالقهم.

تي قد تلحق الطفل جراء املساس بعرضه و أخالقه، فقد جرم املرشع املغريب العديد من األفعال من الجسدية و النفسية ال

 أجل حاميته .

و سوف أقترص عىل دراسة االغتصاب يف )املطلب األول (، عىل أن أخصص) املطلب الثاين( للحديث عن هتك 

 العرض.

                                                           

: : محمد المساوي ، مركز الضحية في السياسة الجنائية المغربية، رسالة لنيل شهادة الماستر ، كلية العلوم القانونية و االقتصادية و  1232

 33،ص 3009/3002االجتماعية ،جامعة سيدي عبد المالك السعدي، طنجة، السنة الجامعية 
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 املطلب األول: جرمية اغتصاب قارصة

أخطر جرائم العرض التي تلحق األنثى، فتجعلها ضحية بني يدي وحش كارس يدنسها و  تعد جرمية االغتصاب من

و عليه سوف اخصص) الفقرة األوىل( للحديث  .1233يخلف لها أسوء اآلثار، و تبلغ خطورة الجرمية أشدها إذا استهدفت قارصة

ايئ لهذه لجنائية التي يقرها القانون الجنعن حجم جرمية اغتصاب قارصة، عىل أن أتطرق ) للفقرة الثانية( ألوجه الحامية ا

 الفئة.

 الفقرة االوىل: احصائيات متعلقة بجرمية اغتصاب القارصين

و قد أضحت ظاهرة اغتصاب األطفال باملغرب كشكل من أشكال سوء املـعاملة األطفال ، تتفاقم يف أوساط املجتمع 

 ظاهرة صامتة ، نظرا لألعراف التي تداولتها األرس املغربية فياماملغريب سنة بعد أخرى، و ما يزيد من استفحالها هو كونها 

يخص الجانب الجنيس ، بحيث تكاد تجده من املحرمات بل و من نقط العار، فأغلب الضحايا و أرسهم يختارون الصمت 

 .1234و التسرت عوض فضح هذه الجرمية خوفا من التشهري 

لحاالت اغتصاب  1235ية تامة، فإنه توجد بعض اإلحصائياتو عىل الرغم من أن أغلب جرائم االغتصاب تحاط برس

 القارصات عىل الصعيد الوطني تعكس إىل حد ما انتشار هذه الجرمية .

 السنوات عدد القضايا األشخاص املتابعون مجموع املتابعني

 ذكور رشداء ذكور أحداث

 8103سنة  498 211 42 242

 8109سنة  423 438 34 242

 

 

                                                           

 20، ص 5992مد مصباح القاضي ، الحماية الجنائية للطفولة، دار النهضة العربية ، الطبعة األولى، القاهرة سنة :مح 1233

عة م: محمد الصديق، حماية الطفل من الجرائم الجنسية، رسالة لنيل دبلوم الماستر ،كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية ، جا 1234

 53، ص 3052سنة محمد الخامس، الرباط،، 

،منشور بموقع رئاسة النيابة العامة ، ص  3052-3052تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية و سير النيابة العامة لسنة :  1235
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،  8109و  8103االطالع عىل االحصائيات الخاصة باغتصاب  القارصات عىل الصعيد الوطني خالل سنتني  من خالل 

قـضيـة توبـع خاللها أكـرث من  498بحوايل    8103يالحظ انها عرفت نوع من االستقرار ، مع تسجيل أعىل نسبة  لها سنة 

 حدث . 42راشد و  211

 41و ذلك مبعدل  498بلغ عدد حاالت االغتصاب  8103عاله يتبني أنه يف سنة و كذلك بعد استقراء معطيات الجدول أ 

 كل شهر . 8.17 %حاالت كل شهر أي ما ميثل 

 كل شهر . 8.35 %حاالت كل شهر أي ما ميثل  78و ذلك مبعدل  423بلغ عدد حاالت االغتصاب  8109أما سنة 

 وجه الحامية الجنائية التي يقرها املرشع للمغتصبةفام هي افبعد التعرف عىل حجم جرمية اغتصاب القارصين ، 

 القارص ؟

 الفقرة الثانية: أوجه الحامية الجنائية للطفلة ضحية االغتصاب

من القانون الجنايئ  عىل ان :"  االغتصاب هو مواقعة رجل إلمرأة بدون رضاها و يعاقب عليه بالسجن  492نص الفصل 

 من خمس إىل عرش سنوات.

سنة أو كانت عاجزة، أو معاقة ،أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حامال  09ان سن املجني عليها يقل عن غري أنه إذا ك

 فإن الجاين يعاقب بالسجن من عرش إىل عرشين سنة".

فمن خالل قراءة الفقرة األوىل من الفصل أعاله يتضح أنه حتى تتم حامية القارصة ضحية االغتصاب ال بد من فعال 

 .سنة  09انعدام رضا الضحية التي يجب أن يقل سنها هن  املواقعة و

 مواقعة قارصة -

تعترب املواقعة من أهم عنارص الركن املادي لجرمية االغتصاب، و هو ما مييز هذه الجرمية عن باقي جرائم العرض، و 

ال جنسيا بإيالج عضوه من قانون الجنايئ اتصال رجل بامرأة اتصا 492يقصد به حسب مقتضيات الفقرة االوىل من الفصل 

 ، و بذلك ال يتصور اغتصاب قارصة إال من ذكر.1236الذكري يف محل الوطأ الرشعي 

و عىل خالف املرشع املغريب الذي ال يعتد بجرمية االغتصاب إال إذا كان طرفاها من جنسني مختلفني و تم اإليالج 

واسعا ، و اعترب كل ايالج جنيس مهام كانت طبيعته منح لجرمية االغتصاب مفهوما   1237يف فرج أنثى، فإن نظريه الفرنيس

 ارتكب عىل ذات الغري بالعنف ذكرا كان أو أنثى اغتصابا، و شدد العقوبة إذا كانت ضحيته أطفال أيا كان جنسهم.

                                                           

 سدها: مكان الوطأ الشرعي هو المكان المعد لمواقعة الرجل للمرأة و المتمثل في فرج المرأة دون أي  مكان أخر في ج  1236

 532، ص 3050حافظ العبيدي، الركن المادي لجريمة المواقعة، مجلة القضاء و التشريع ، العدد الثاني ، فبراير،  -

 الذي ينص على : 5993يوليوز  33من المجلة الجنائية الصادرة بمقتضى قانون  32-333:  الفصل  1237

« toute acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit commis sur la personne d’autrui par violence ; 

contrainte ;menace ou surprise un viol » 
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 من ق ج ان تكون القارصة املجني عليها بكرا من عدمه  طاملا ان العربة باحرتام 492كام مل يشرتط املرشع يف الفصل 

إرادة القارصة و حاميتها من أي ترصف غري قانوين يلحق بها ، كام ان مادية الجرمية ال تشرتط يف الرجل القوة و الكفاءة 

الجنسية بل تقوم بفعل االيالج و القدرة الطبيعية عىل ذلك، و تنفيذ الجرمية ال يتوقف عىل االيالج الكامل أو الجزيئ ، 

 .1238الجنيس و عدم إشباع الشهوة الجنسية و لو مل يحدث إنزال املادة املنوية  كام ال تنتفي بعدم إنهاء االتصال

 انعدام رضا القارصة -

من ق ج  نجد ان املرشع وسع من الحامية املكفولة للقارصين و ذلك  492بقراءة مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 

من ق ج  قبل التعديل ليصبح حاليا محددا  492لفصل سنة حسب ا 02بالرفع من السن املشمول بها ، و الذي كان مقررا يف 

سنة، إال أنه بالرغم من ذلك مل يستثني القارصة مبقتضيات خاصة فيام يتعلق بركن الرضا الذي تنتفي بتحققه جرمية  09يف 

حيح لصغر صإذ يثار االشكال يف حالة مواقعة الجاىن للقارصة برضاها، فهل يعترب يف هذه الحالة رضاها غري االغتصاب، 

من ق ج ؟ ام يعترب رضاها ذا قيمة قانونية كاملة مام من شأنه أن ينفي الجرمية  492سنها و ترسي عليه مقتضيات الفصل 

 لعدم توفر أحد رشوطها األساسية و مينح للفعل تكييفا آخر لحاميتها ؟

انعدام الرضا رشطا رضوريا لقيم من ق ج ان املرشع املغريب اعترب  492يفهم من منطوق الفقرة األوىل من الفصل 

جرمية االغتصاب، و بالتايل ففي هذه الحالة تخرج القارصة التي واقعها الجاين برضاها من نطاقها، إال انه بالرجوع للفقرة 

سنة أو  09الثانية من نفس الفصل يتضح بأن املرشع و بالرغم من تخصيصه حامية خاصة للقارصة التي يقل عمرها عن 

ة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حامال ، عن طريق تشديد العقوبة إذا كانت ضحية، إال أنه مل يوضح كانت عاجز 

ما إذا كانت هذه الحامية تطالها إذا متت املواقعة برضاها خصوصا و أن القانون يعتربها ناقصة االرادة و من غري السائغ ان 

 08اصة إذا كانت ال تزال صغرية السن و سهلة االغراء و غري مميزة و مل تبلغ بعد يسوي يف الرضا بني الراشدة و القارص، خ

فال شك يف هذه الحالة تحقق جرمية االغتصاب عىل الرغم من عدم مامنعتها مواقعة الجاين ، حيث أن إرادتها  1239سنة 

 .1240مجردة من القيمة القانونية و ال ميكن أن يقوم بها رضاء صحيح

ارصة خالل هذه الفرتة العمرية دون حامية، و يتم انتهاك حرمة جسدها بعلة رضاها ، كان رضوريا وحتى ال تبقى الق

سنة برضاها هتكا  09منح تكييف أخر لهذا الفعل الجرمي الشنيع ، و هو ما جعل القضاء يعترب كل مواقعة لقارص مل تبلغ 

ذ رضاءها عىل إطالقه مراعة لصغر سنها. و يف هذا من القانون الجنايئ، ليكون بذلك مل يأخ 492لعرضها طبقا للفصل 

بتأييد القرار الصادر عن غرفة الجنايات االبتدائية بإدانة املتهم الذي قام  1241الصدد قضت غرفة الجنايات االستئنافية بأكادير

                                                           

Luc michèl nivoise ,  les éléments conditutifs du viol, rapport  sur la l’arrêt de la chambre criminelle du 9 décembre 1993 , 

revue droit pénal 1994 , page 1 et suiv.. 

: حسن الورياغلي، الجرائم الماسة باالخالق ، مساهمة في فهم العوامل االجنماعية و الضوابط القانونية، مطبعة السليكي االخويين ،  1238

 32، ص  3053طنجة، 

 من مدونة االسرة " الصغير المميز هو الذي أتم اثنتي عشرة سنة شمسية كاملة". 353: ينص الفصل  1239

يج ، جريمة خطف االطفال و االثار المترتبة عليها بين الفقه االسالمي و القانون الوضعي، المركز القومي لالصدارات : عبد الفتاح به 1240

 . 290، ص  3050القانونية ، الطبعة االولى ، سنة 

 1241، غير منشور 39/02/3053، الصادر بتاريخ 35/3953، ملف رقم 223: محكمة االستئناف باكادير، قرار عدد 



                                                                                                                                                                                                                                                      

472 

  9292غشت  92العدد 

ك  وينية لجناية هتبرضاها ، و اعتربت هذا الفعل يشكل العنارص التك 0882بافتضاض بكارة الضحية القارصة املزدادة  سنة 

 عرض قارص بدون عنف نتج عنه افتضاض.

من القانون الجنايئ و  499و  493و يجب االشارة يف األخري ان املرشع أقر كذلك حامية خاصة للقارصة يف الفصول 

 ذلك بتشديد عقوبة االغتصاب حسب صفة الجاين وظروف االغتصاب و النتائج املرتتبة عنه .

من القانون الجنايئ يدخل يف إطار تعزيز الحامية الجنائية  432ضا أن التعديل األخري للفصل و البد من االشارة أي

للقارص، حيث تم حذف الفقرة الثانية من هذا الفصل و التي كانت متنح للشخص الذي اختطف قارصة أو غرر بها، إمكانية 

 هذا التعديل بعد موجة احتجاجات للجمعيات  الحقوقيةالزواج بها إذا كانت بالغة و بالتايل االفالت من العقاب . و يأيت 

 عىل إثر قضية أمينة الفياليل بعد تزويجها من مغتصبها.

 املطلب الثاين: جرمية هتك عرض قارص 

جعل املرشع املغريب جرمية هتك العرض مجاال لتجريم جميع االعتداءات التي يقع ضحيتها األطفال سواء متت 

  عن نطاق االغتصاب، و ذلك للحيلولة دون بقاء بعض املامرسات دون تجريم.برضاهم أو بدونه و تخرج 

لذلك سأتطرق )للفقرة األوىل( ملعرفة حجم جرمية هتك عرض قارص ، عىل أن أخصص) الفقرة الثانية( للحديث عن 

 الحامية الجنائية للطفل من جرمية هتك العرض.

 الفقرة األوىل : حجم جرمية هتك عرض االطفال 

أضحت ظاهرة هتك عرض االطفال باملغرب كشكل من أشكال العنف املرتكب ضد األطفال تتفاقم يف أوساط  لقد

 و هي كالتايل :  8109و  8103املتوصل بها لسنة  1242املجتمع املغريب، و هذا ما تؤكده اإلحصائيات

 

                                                           

، منشور بموقع رئاسة النيابة العامة ،   3052و  3052قرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية و سير النيابة العامة لسنة ت:  1242

 . 509ص 

عدد  نوع الجرمية السنوات

 القضايا

 عـــــدد املتــــابــعـيـن

وع مجم إناث ذكور

 حدث راشدة حدث راشد املتابعني

 

8103 

 0220 0 2 808 0482 0432  هتك عرض قارص بالعنف

 412 0 3 08 738 780 هتك عرض قارص بدون عنف

8109 
 0998 1 08 874 0272 0388 هتك عرض قارص بالعنف

 412 0 8 49 724 790 هتك عرض قارص بدون عنف
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 8103ه ، نسجل بخصوص هذه االحصائيات أن عدد القضايا املعروضة سنة و من خالل الجدول املسجل أعال  

من   %38.12بخصوص هتك عرض قارص بالعنف أي بنسبة  0432منها  0923بخصوص هتك عرض قارص وصل مجموعها 

 .  %81.84قضية هتك عرض بدون عنف أي بنسبة  780مجموع عدد القضايا املعروضة ، و 

ضايا املسجلة بالنسبة لهتك عرض قارص بالعنف مقارنة بقضايا هتك عرض بدون عنف كام نالحظ أيضا أن عدد الق

سجلت نسبة جد مرتفعة سواء من حيث  عدد القضايا املعروضة أو من حيث عدد املتابعني ،يف حني بلغت قضايا هتك العرض 

يفوق هتك عرض بدون  ، يالحظ أن عدد قضايا هتك عرض بالعنف 8109أما بخصوص سنة  بدون عنف تسبا متوسطة.

حالة كل شهر  78بخصوص هتك عرض بدون عنف أي مبعدل  790منها  8801عنف، إذ بلغ مجموع عدد القضايا املعروضة 

 . .%39.87أي بنسبة  0388، بينام عدد قضايا هتك عرض بالعنف سجل   %9.41أي ما ميثل 

 ضالفقرة الثانية : الحامية الجنائية للطفل من جرمية  هتك العر 

من القانون الجنايئ، و بالنظر إىل هذين الفصلني  492و  494تناول املرشع املغريب جرمية هتك العرض يف الفصلني 

 نالحظ أنه مل يعرفها عىل غرار مجموعة من الترشيعات تاركا املجال للفقه و القضاء.

عىل  يقع عمدا و مبارشة و يقصد بهتك العرض كل فعل مخل بالحساء يقع عىل شخص ، أي كل قعل مناف لآلداب

املجني عليه، ووفقا لهذا التعريف يشرتط يف الفعل املخل بالحياء أن يكون عىل درجة من الفحش و الجسامة ، و أن يكون 

هذا اإلخالل عمديا ، فال يعد هتك عرض ذلك الفعل الذي يقع بصورة غري عمدية مهام كان خادشا بالحياء ، و ال يشرتط 

 .1243رة املجني عليه من قبل الجاين، و إمنا يتصور و لو كان املجني عليه أجرب عىل املساس بعورة الجاينأن يقع املساس بعو 

و عكس جرمية االغتصاب ايل ال ميكن أن تقع إال عىل أنثى، فإن هتك العرض ميكن أن تقع عىل أنثى كام ميكن 

 من أنثى عىل ذكر. و قد استهدف املرشع املغريبأن يقع عىل ذكر، بل ميكن أن تقع هذه الجرمية من أنثى عىل أنثى أو 

من تجرميه ألفعال هتك العرض حامية املناعة األدبية لألشخاص نظرا ملا قد يلحقهم من أذى جراء هتك أعراضهم ، خاصة 

يضا أ إذا كان سن املجني عليه قارصا، لسهولة خداع الطفل أو تهديده أو إكراهه عىل املساس بعرضه بسبب ضعفه البدين، و 

من القانون  494و لهذه األسباب عاقب الفصل  .1244لعدم نضج قدراته التي متكنه من فهم طبيعة الفعل الذي يرتكب عليه 

الجنايئ بالحبس من سنتني إىل خمس سنوات كل من هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قارص تقل سنه عن مثان 

 لية سواء كان ذكرا أو أنثى. عرشة سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف يضعف قواه العق

و تشد هذه العقوبة لتصبح السجن من خمس إىل عرش سنوات إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة 

عليها أو وصيا عليها أو خادما باألجرة عندها او عند أحد األشخاص السالف ذكرهم، أو كان موظفا أو رئيسا دينيا و كذلك أي 

 دائه بشخص أو عدة أشخاص أو إذا نتج عن هتك عرض الضحية افتضاضها.شخص استعان يف اعت

و إذا كان املرشع املغريب قد نص عىل عقوبة موحدة لجرمية هتك عرض قارص مهام كان سنه، فإن املرشع املرصي 

ملادة ا ميز يف هذا الخصوص بني القارص الذي مل يتجاوز سنه سبع سنوات و ذلك الذي تجاوز سبع سنوات ،  حيث نصل

                                                           

  1243 22، ص 3003/3002:أحمد أجوييد، الموجز في شرح القانون الجنائي الخاص المغربي ، الجزء الثاني ، كلية الحقوق، السنة الجامعية 

  531244: محمد الصديق ، م س ، ص 
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من عىل أنه كل من هتك عرض صبي أو صبية مل يبلغ سن كل منهام مثاين عرشة سنة كاملة ، بغري قوة أو تهديد  828

يعاقب بالحبس، و إذا كان سنه مل يبلغ سبع سنني كاملة أو كان الجاين من اصول املجني عليه أو ممن يتولون تربيته، فإن 

 .1245العقوبة هي األشغال الشاقة املؤقتة

و من خالل هذا املقتىض يتضح أن املرشع املغريب أقل تشددا من نظريه املرصي يف  العقاب عىل جرائم هتك عرض 

 .1246قارص دون قوة، و أقل تشددا من نظريه الفرنيس الذي يرفع الحد األدىن للعقوبة يف هذه الجرمية إىل ثالث سنوات 

 ضحية االعتداءات الجنسية املبحث الثاين : مظاهر قصور الحامية الجنائية للطفل

عىل الرغم من تعدد النصوص الحامئية للطفل ضحية االستغالل الجنيس داخل املنظومة القانونية، إال انه توجد بعض 

النواقص التي تؤثر سلبا عىل الحامية، كام هو األمر بالنسبة لغياب نصوص خاصة تجرم الزنا بني املحارم )املطلب االول(،و 

 الجرائم التي ترتكب عرب االنرتنت خاصة ضد االطفال و التي أصبحت ظاهرة متفشية )املطلب الثاين (. أيضا عدم تأطري

 املطلب األول: الطفل ضحية زنا املحارم 

نظرا لخطورة جرمية زنا املحارم عىل الفرد و االرسة و املجتمع ، أتساءل عن موقف املرشع املغريب من هذه الجرمية ؟ 

 و ما هي انعكاسات هذه الجرمية عىل حياة الطفل)الفقرة الثانية(.)الفقرة األوىل(، 

 الفقرة االوىل : موقف املرشع املغريب من جرمية زنا املحارم

تشكل جرمية زنا املحارم من أخطر الجرائم الواقعة عىل األرسة ، و معاقب عليها يف غالبية القوانني الوضعية و 

. فاألرسة هي نواة املجتمع و رابطة القرابة و النسب و بالتايل فكل اعتداء عىل أحد الترشيعات الساموية  و مبادئ األخالق

 هذه الصالت يشكل جرمية يعاقب عليها.

و املرشع املغريب مل يجرم هذا الفعل وإمنا اتبع سياسة القانون الفرنيس يف هذا الخصوص و ذلك بنصه يف الفصل 

من ظروف التشديد لعقوبة اغتصاب القارص إذا ما كان الفاعل من أصول الجني من القانون الجنايئ عىل اعتباره ظرفا  493

عليها، و هذا الظرف يقترص فقط عىل األب و الجد دون الفروع و الحوايش القريبة و البعيدة  و األقارب سواء باملصاهرة أو 

الترشيعات  مية بل حتى أحكام العديد منبالرضاعة ، و هذا توجه غري سليم للمرشع املغريب ملخالفته أحكام الرشيعة االسال 

 الـذي أدان املـتهم بغـرامة  1247و يف نفس السـياق أجد قرار صادر عن محكمة االسـتئناف بفاس  املقارنة .

سنة و عاقبه بسنتني سجنا بعد متتيعه بظروف التخفيف ، يف حني  04اغتصاب أخت زوجته القارصة، البالغة من العمر 

من القانون  429سنة حسب الفصل   81إىل   01ن تطبيقها عىل مرتكب اغتصاب قارص يف السجن من أن أدىن عقوبة ميك

و انطالقا من هذا القرار يتبني أن العقوبة الصادرة يف حق الجاين هي عقوبة دون املستوى ،ألن النازلة تضمنت  الجنايئ.

 و النصوص القانونية الواردة اإلطار.أكرث من ظرف تشديد و عليه ميكن القول أن هناك خروج عن القواعد 

                                                           

  1245 309، ص 5999: هاللي عبد الله، الحماية الجنائية لألخالق من ظاهرة االنحراف الجنسي ، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة 

  1246 25: محمد مصباحي ، م س ، ص 

 1247، غير منشور  52/55/3005، صادر بتاريخ 253/232:محكمة االستئناف بفاس، قرار عدد 
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كام يجب االشارة أنه ال يوجد مربر منطقي ميكن أن يستند عليه املرشع املغريب لعدم عقابه عىل زنا املحارم ، فإذا كانت 

أغلب القوانني الغربية تأخذ مببدأ الحرية الجنسية كأصل لها يف مجال العرض قد جرمته و عاقب عليه كالقانون 

.األمر الذي يدفعني للتساؤل هل املرشع بهذا السكوت قد تبنى مبدأ الحرية الجنسية أم أنه مل يرى يف زنا املحارم 1248األملاين

 ما يستوجب العقاب؟

لذا يجب عىل املرشع أن يتدخل يف أقرب وقت لتدارك هذه الثغرة و إلقرار حامية خاصة للطفل من االعتداءات 

 داخل محيطه االرسي. الجنسية املدمرة التي قد يتعرض لها

 الفقرة الثانية: انعكاسات جرمية زنا املحارم عىل الطفل 

من املعلوم أن زنا املحارم من أخطر أشكال االعتداءات الجنسية التي ميكن أن يقع الطفل ضحيتها، و ذلك لسببني 

، أما الثاين أن االعتداء الجنيس  1249عىل األقل: االول هو أن لكل اعتداء جنيس انعكاسات بدنية و نفسية خطرية عىل الطفل

يف هذه الحالة يصدر عن أشخاص يفرتض فيهم حامية الطفل و ليس اإلرضار به و هو ما يدفع الطفل إىل فقدان الثقة 

 يف كل األشخاص املحيطني به.

 املطلب الثاين: االستغالل الجنيس لألطفال عرب شبكة االنرتنت

بد للطفل ضحية االستغالل الجنيس عرب شبكة االنرتنت )الفقرة الثانية(، ال قبل الحديث عن قصور الحامية الجنائية 

 من اإلشارة إىل تجليات االستغالل الجنيس لألطفال عرب شبكة االنرتنت )الفقرة االوىل(.

 الفقرة االوىل : تجليات االستغالل الجنيس لألطفال عرب شبكة االنرتنت  

 تسلط مبارشة عىل جسد الطفل بهدف إشباع رغبة الجاين الجنسية أو بهدف خالفا للجرائم الجنسية املبارشة و التي

إشباع رغبته يف التشفي أو التحقري .فإن جرائم االستغالل الجنيس لألطفال عرب شبكة االنرتنت تندرج يف خانة الجرائم 

تحريض عىل ذلك ذا األخري بالالجنسية غري املبارشة و التي ال تسلط مبارشة عىل جسد الطفل و تهدف إىل استغالل جسد ه

 .1250بصفة مبارشة أو غري مبارشة بغاية تحقيق نفع مادي أو بدونه

 و من صور االستغالل الجنيس لألطفال عرب شبكة االنرتنت نجد:

التحريض عن طريق الرموز أو الرسوم التي قد تكون دعوى رصيحة تحريض القارصين عىل األعامل الجنسية:  -

 ال يدع مجاال للشك معنى التحريض عىل الفسق. أو تحمل يف طياتها مام

 : جرائم إشاعة الصور و األفعال الفاحشة املخلة باآلدابعرض الصور و األفالم و املحادثات املنافية لآلداب العامة  -

العامة عىل شبكة االنرتنت تتحقق من خالل العديد من االفعال املادية التي تتجسد يف غرض نرش أو توزيع أي 

                                                           

من القانون العقوبات األلماني :" كل من ارتكب فعال مع أحد أصوله الصلبيين على عمود النسب و إن علوا يعاقب بالحبس  522: المادة   1248

 سنوات أو بالغرامة.   2حتى 

1249 :Inges Ange Lino ; L’enfant la famille la maltraitance ; Dunod ; 2éme Edition ; paris 2001 ; page 120 

يوسف ربحي، الحماية الجنائية للطفل ضحية االستغالل الجنسي عبر شبكة االنترنت ، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، :  1250

 22، ص 3052/3052كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية  ، جامعة سيدي محمد بين عبد الله، فاس، السنة الجامعية 
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أقوال أو أفعال فاحشة ، كام تتحقق أيضا من خالل إنشاء العديد من املواقع الجنسية عىل شبكة االنرتنت  صور أو

 .1251و الرتويج لها أو استقطاب الزائرين لها خاصة األطفال منهم

 الفقرة الثانية: محدودية حامية الطفل من االستغالل الجنيس عرب شبكة االنرتنت 

من القانون الجنايئ عىل أنه يعاقب بالحبس من سنة إىل خمس سنوات  8-217الفصل نص املرشع املغريب من خالل 

و غرامة عرشة آالف إىل مليون درهم كل من حرض أو شجع أو سهل استغالل أطفال تقل سنهم  عن  مثان عرشة سنة  

شاهدة أو أي أو باملحاكاة أو امل يف مواد إباحية، و ذلك بإظهار أنشطة جنسية بأي وسيلة كانت سواء أثناء املامرسة الفعلية

 تصوير لألعضاء الجنسية لألطفال يتم ألغراض ذات طبيعة  جنسية".

بقراءة الفصل أعاله يتضح أن املرشع جرم أي تحريض أو استغالل جنيس للقارصين كيفام كانت الوسيلة املستعملة،  

 ها يف تلك الوسيلة بعينها .فكان عىل املرشع أن يحدد الوسيلة املرتكبة بها الفعل الجرمي لحرص 

كام يالحظ أن ندرة القوانني املنظمة لجرائم التحرش الجنيس باألطفال عرب االنرتنت دفعت بالقضاء إىل االستنجاد  

بالقواعد املنظمة لهذه الجرمية يف القانون الجنايئ التقليدي من أجل سد الفراغ، لكون نصوص القانون الجنايئ غري قادرة 

 ب الجرائم االلكرتونية و ضمنها جرمية االستغالل الجنيس للقارصين عرب شبكة االنرتنت.عىل استيعا

كام يالحظ أن املرشع تعامل مع الجرائم املتعلقة باالستغالل الجنيس للقارصين عرب االنرتنت بتحفظ، إذ ال نجد أي 

سولت له  ا الغموض يف إفالت كل منفصل يعاقب عىل االستغالل الجنيس لألطفال يف السياحة الجنسية، و يساهم هذ

 نفسه ارتكاب هذه الجرمية.

 :خامتة

بالوقوف عىل ما تقدم من طرح للجرائم الجنسية ضد األطفال يف الترشيع املغريب، تظهر الخطورة البالغة ملثل هذه 

ل التنصيص لها من خالالجرائم ملا لها من أثر عىل نفسية الطفل و سالمته الجسدية، لذا حاول املرشع املغريب التصدي 

 عىل

مجموعة من العقوبات يف القانون الجنايئ. إال أن هذه النصوص ال زالت تحتاج إىل العديد من التعديالت حتى  

 تالءم التطور الكمي و النوعي لهذه الجرائم.

من التحسيس  دو من جانب آخر، و حتى تكون للنصوص القانونية أثر عىل تغيري السلوك العدواين اتجاه األطفال الب

 و التوعية من طرف املجتمع ككل بخطورة هذه األفعال اإلجرامية.

 

 

                                                           

حليمي ، االستغالل الجنسي التجاري لألطفال بين الواقع و التشريع ، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية : سعيدة  1251   

 .25، ص 3053/3052العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية  ، جامعة سيدي محمد بين عبد الله، فاس، السنة الجامعية 
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 الئحة املراجع
 

 الكتب باللغة العربية

  حسن الورياغيل، الجرائم املاسة باألخالق ، مساهمة يف فهم العوامل االجتامعية و الضوابط القانونية، مطبعة السلييك

 .8108االخويني ، طنجة، 

 ج ، جرمية خطف االطفال و االثار املرتتبة عليها بني الفقه االسالمي و القانون الوضعي، املركز القومي عبد الفتاح بهي

 .8101لإلصدارات القانونية ، الطبعة االوىل ، سنة 

  8114/8112أحمد أجوييد، املوجز يف رشح القانون الجنايئ الخاص املغريب ، الجزء الثاين ، كلية الحقوق، السنة الجامعية. 

  0882هاليل عبد الله، الحامية الجنائية لألخالق من ظاهرة االنحراف الجنيس ، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة. 

 املجالت :

  ،8101حافظ العبيدي، الركن املادي لجرمية املواقعة ، مجلة القضاء و الترشيع ، العدد الثاين ، فرباير. 

 الرسائل :

 يس التجاري لألطفال بني الواقع و الترشيع ، رسالة لنيل شهادة املاسرت يف القانون الخاص،سعيدة حليمي ، االستغالل الجن 

 .8104/8102كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتامعية  ، جامعة سيدي محمد بني عبد الله، فاس، السنة الجامعية 

 رت يف القانون شبكة االنرتنت ، رسالة لنيل شهادة املاس يوسف ربحي، الحامية الجنائية للطفل ضحية االستغالل الجنيس عرب

الخاص، كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتامعية  ، جامعة سيدي محمد بني عبد الله، فاس، السنة الجامعية 

8107/8107. 

 صادية و االجتامعية لقانونية و االقتمحمد الصديق، حامية الطفل من الجرائم الجنسية، رسالة لنيل دبلوم املاسرت ،كلية العلوم ا

 .8107، جامعة محمد الخامس، الرباط،، سنة 

 مراجع باللغة الفرنسية

 Luc Michel nivoise ,  les éléments condit tifs du viol, rapport  sur la l’arrêt de la chambre criminelle du 9 

décembre 1993 , revue droit pénal 1994 . 

 :Inges Ange Lino ; L’enfant la famille la maltraitance ; Dunod ; 2éme Edition ; paris 2001 
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 األمراض المهنية والمرض المترتب عن فيروس كورونا أية عالقة ممكنة؟

 األمراض المهنية والمرض المترتب عن فيروس كورونا أية عالقة ممكنة؟
    

 ، تخصص قانون األعامل، باحث يف سلك الدكتوراه

 املحمدية -كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية
 

 

مرضا مهنيا، تستلزم تفعيل  08تعالج املقالة اإلشكالية املتعلقة مبدى اعتبار فريوس كورونا كوفيد   امللخص:

ثارة أم يعد مرضا عاديا يقتيض إ املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل واألمراض املهنية،  09-08مقتضيات القانون 

أحكام القواعد العامة للمسؤولية، أو االهتداء إىل مقتضيات قانون الضامن االجتامعي، وبناء عىل ذلك قسمنا 

املوضوع إىل مبحثني، تناولنا يف املبحث األول ماهية املرض املهني، حيث حاولنا تعريفه يف ضوء الفقه، ثم ميزنا 

 ي، بعد ذلك عرجنا عىل تصنيف األمراض املهنية، مع إبراز الرشوط املتطلبة يف ذلك، وتناولنابينه وبني املرض العاد

من خالل أحكام القواعد العامة  08يف املبحث الثاين األساس القانوين للتعويض عن اإلصابة بفريوس كورونا كوفيد 

سؤولية املشغل عن الفريوس املذكور، أو مللمسؤولية سواء مسؤولية املشغل التقصريية عن أخطائه املتسببة يف نقل 

أخطاء تابعيه، وعن األشياء باعتباره حارسا لها، ثم توقفنا عند إثارة إمكانية التعويض عن اإلصابة بفريوس كورونا 

باعتباره مرضا غري مهني، وفق نظام الضامن االجتامعي، حيث تطرقنا إىل التعويضات اليومية وإعانة  08كوفيد 

 تبني عن املرض املستجد، ويف نهاية املقالة عززناها باقرتاحات عملية تفاديا النتشار الجائحة املذكورة.الوفاة املرت 

 

 

  Article: Maladies professionnelles et coronavirus quelle relation possible? 

L'article aborde la question problématique de la mesure dans laquelle le coronavirus covid 19 est 

considéré comme maladies professionnelles, nécessitant l'activation des exigences de la loi 18-12 

relative à l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, ou s'agit-il d'une 

maladie régulière qui nécessite de relever les dispositions des règles générales de responsabilité, ou de 

s'inspirer des exigences de la loi sur la sécurité sociale, et en conséquence Nous avons divisé le sujet en 

deux sujets, nous avons discuté dans le premier sujet de ce qu'est la maladie professionnelle, où nous 

avons essayé de le définir à la lumière de la jurisprudence, puis l'avons distingué de celui-ci et de la 

maladie ordinaire, après quoi nous nous sommes arrêtés pour classer les maladies professionnelles, tout 

en mettant en évidence les conditions requises, et nous avons discuté dans le deuxième sujet de la base 

juridique de l'indemnisation pour Infection par Corona Covid 19 par le biais des dispositions des règles 

générales de responsabilité, que ce soit la responsabilité par défaut de l'opérateur pour ses erreurs causées 

par la transmission du virus mentionné, ou la responsabilité de l'opérateur pour les erreurs de ses 

personnes à charge, et les choses en tant que gardien pour eux, nous nous sommes arrêtés lorsque nous 

avons soulevé la possibilité d'indemnisation pour une infection par Corona Covid 19 en tant que maladie 

Non professionnel, selon le système de sécurité sociale, où nous avons discuté de l'indemnisation 

quotidienne et des prestations de décès de la maladie émergente, et à la fin de l'article, nous l'avons 

renforcée avec des suggestions pratiques  pour lutter contre la propagation de la pandémie mentionnée. 
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 تقديم

ار ث" كارثة خطرية تواجه دول العامل، وذلك بسبب رسعة انتشارها، وما تخلفه من آ 08كوفيد -تعد جائحة فريوس "كورونا

وخيمة برشيا واقتصاديا، وإذا كانت قرارات معظم دول املعمورة تنصب عىل لزوم املنازل "الحجر الصحي"، وحفاظا عىل 

االقتصاد الوطني، وتنافسية املقاولة واستمرارية عقود الشغل، فإن بعض األجراء يف حل من هذه اإلجراءات، وحامية لهؤالء 

 كبريا ملوضوع إلزام املشغل لحفظ صحة تابعيه "األجراء" وسالمتهم عند تأديتهم للعمل. فإن املرشع املغريب قد أوىل اهتامما

ومهام كانت االحتياطات املتخذة، فإن األجري يبقى مهددا باإلصابة بسبب نقل الفريوس املذكور سواء عرب أدوات العمل، أو 

 بسبب املشغل أو أحد تابعيه.

يضمن لألجراء حق االستفادة من التعويضات عن األمراض املهنية، وذلك  ولنئ كان املرشع املغريب قد سن تقنينا

املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل تطبق عىل األجراء واملستخدمني  09.08الناصة عىل أن أحكام القانون  00برصيح املادة 

اض املهنية، فإن موضوع ة باألمر املصابني بأمراض مهنية طبقا للرشوط املحددة يف النصوص الترشيعية والتنظيمية املتعلق

مرضا مهنيا، يقتيض تفعيل أحكام القانون املشار إليه،  08هذه املقالة يثري إشكالية تتعلق مبدى اعتبار فريوس كورونا كوفيد 

 أم يعد مرضا عاديا يستوجب تطبيق مقتضيات نصوص حامئية أخرى.

 للمرض نتناول يف املبحث األول تحديد املفهوم القانوينملعالجة اإلشكالية ارتأينا تقسيم املوضوع إىل مبحثني، س

املهني، ثم نتطرق بعد ذلك إىل األساس القانوين للتعويض عن اإلصابة بفريوس "كورونا" سواء بالنسبة لألجري أو ذوي 

 حقوقه بعد وفاته، وذلك من خالل املبحث الثاين.

 املبحث األول: املفهوم القانوين للمرض املهني.

هذا املبحث، سنبحث أوال تحديد مفهوم املرض املهني، ومتييزه عن املرض العادي )املطلب األول(، ثم نتطرق لتناول 

 باملرض املهني )املطلب الثاين(. 08ألصنافه، ورشوطه، لإلجابة عن التساؤل املتعلق بعالقة كورونا كوفيد 

 املطلب األول: مفهوم املرض املهني، ومتييزه عن املرض العادي.

 نتوىل تسليط الضوء عىل مفهوم املرض املهني من خالل الفقرة األوىل، ثم منيزه عن املرض العادي وفق فقرة ثانية.س

 الفقرة األوىل: مفهوم املرض املهني.

يجمع الفقه عىل أنه من الصعوبة وضع تعريف دقيق، جامع ومانع ملفهوم املرض املهني، ذلك أنه من الناحية الطبية 

وضع حدود فاصلة بني املرض املهني واملرض العادي، وذلك لصعوبة إثبات عالقة املرض بطبيعة العمل  ليس من السهل

املنجز من قبل األجري، نظرا الختالف فرتة التعرض ملخاطر املهنة ومدى مزاولتها، فضال عن اختالف األجراء أنفسهم من 

 .1252لة البيولوجية من شخص آلخرناحية االستعداد لتقبل املرض إيجابا أو سلبا، الختالف الحا

املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل للمقتضيات  09.08وإذا كان املرشع املغريب مل يعرف، ومل يتعرض يف القانون 

بالنص عىل تطبيق أحكام القانون املذكور عىل األجراء، واملستخدمني  00املطبقة عىل األمراض املهنية، وإمنا اكتفى يف املادة 

                                                           

، الصفحة 3002الوداديات، مراكش، الطبعة األولى  -شغل واألمراض المهنية"، المطبعة والوراقة الوطنيةعبد اللطيف خالفي:" حوادث ال  1252

552. 
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بأمراض مهنية، طبقا للرشوط املحددة يف النصوص الترشيعية والتنظيمية املتعلقة باألمراض املهنية، فإنه وأمام املصابني 

بإبراز أنواع األمراض املعتربة مهنية حيث ورد  12530847ماي  70من ظهري  8غياب ترشيعي، اكتفى املرشع املغريب يف الفصل 

نية ا الرشيف هذا كل العلل املؤملة واألمراض املتسببة عن الجراثيم التعففيه أنه:" تعترب كأمراض مهنية حسب معنى ظهرين

وكذلك األمراض املبينة يف قرار وزير الشغل والشؤون االجتامعية املتخذ بعد استشارة وزير الصحة العمومية والعائلة، ويشمل 

 هذا القرار جداول يبني فيها بدقة ووضوح ماييل:

لحادة أو املزمنة التي تتجىل يف العملة املعرضني عادة لعوامل مواد سامة بسبب إنجاز مظاهر أمراض التسميم اأوال: 

 أشغال تتطلب مامرسة أو استخدام عنارص سامة وقد أشري يف القرار عىل سبيل اإلرشاد إىل أهم تلك العنارص.

لجداول املشار إليها ل املبينة يف ااألمراض املتسببة عن الجراثيم التعفنية والتي تداهم من يشتغل عادة باألعامثانيا: 

 أعاله.

األمراض الناتجة عن الوسط الذي يوجد فيه العامل أو عن الوضعيات التي يلزمه اتخاذها إلنجاز شغل من ثالثا: 

 األشغال املبينة بنفس الجداول املذكورة".

اسبته، وكل ه للشغل أو مبنتأسيسا عىل ما سبق، نقول عىل أن املرض املهني كل مرض يحل باألجري بسبب مزاولت

 تسمم يلحقه بسبب نوعية املواد املستعملة.

 الفقرة الثانية: متييز املرض املهني عن املرض العادي.

يتميز املرض املهني عن املرض العادي يف أن األول يكون نتيجة مزاولة األجري لنشاطه املهني يف ظل ظروف أو بيئة، 

كاك مبواد ذات عنارص سامة مرضة بصحة اإلنسان، أو نتيجة اإلصابة داخل املؤسسة أو أوضاع غري صحية، أو نتيجة االحت

املشغلة بالتهابات ميكروبية، يف حني أن املرض العادي ال تكون له أية عالقة بالنشاط املهني لألجري، وإمنا هو مجرد اعتالل 

 .1254يطرأ عىل صحة أي إنسان

ادة من يهام يف كون اإلصابة مبرض مهني تخول لألجري املرضور االستفوتتجىل فائدة التمييز بني املرضني املشار إل

املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، بخالف املرض العادي، الذي يعوض  09.08التعويض عىل أساس مقتضيات القانون 

 .1255عنه يف إطار التعويضات اليومية عن املرض املمنوحة من طرف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي

 طلب الثاين: تصنيف األمراض املهنية، ورشوطها.امل

مام ال شك فيه أن املرض املهني ال ميكن التعرف عليه انطالقا من قاعدة علمية، أو معيار قانوين، وإمنا ميكن 

(، استخراجه من ضمن التعداد الوارد يف القوائم التي حرص بواسطتها املرشع أنواع األمراض املهنية وصنفها )الفقرة األوىل

 وبناء عليه فال يعترب أي مرض يلحق األجري إال بتوافر رشوط محددة قانونا )الفقرة الثانية(.

                                                           

والممتدة بمقتضاه إلى األمراض الناشئة عن الخدمة المهنية  5932ماي  25ظهير شرف في تغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر يوم   1253

بشأن المسؤولية الناتجة عن النوازل الطارئة التي تصيب العملة أثناء الخدمة والعمل،  5932نيو ) يوéمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 

 .9320، الصفحة 5923أكتوبر  25بتاريخ  3022الجريدة الرسمية عدد 

 .530عبد اللطيف خالفي:" حوادث الشغل واألمراض المهنية"، المرجع السابق، الصفحة   1254

 ، الخاص بالصندوق الوطني للضمان االجتماعية.5992أبريل  9، المعدل بظهير 5923يوليوز  32الفصل األول من ظهير   1255
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 الفقرة األوىل: تصنيف األمراض املهنية.

 نوردها عىل النحو أدناه:  1256توىل املرشع املغريب تقسيم األمراض املهنية إىل ثالثة أصناف

ألمراض التي تصيب األجراء الذين يشتغلون باحتكاك دائم مع مواد ، وهي اأوال: أمراض التسمم املزمنة أو الحادة

سامة، ويالحظ أن هذا التصنيف ينقسم إىل الئحتني: الئحة بأسامء األمراض  واردة عىل سبيل الحرص ال اإلرشاد، والئحة 

 بأسامء األشغال التي قد تتسبب فيها، واردة عىل سبيل املثال ال الحرص.

، وهي أمراض تداهم األجراء الذين يشتغلون بانتظام يف أنواع األشغال التي تسببها، وقد يكروبيةثانيا: االلتهابات امل

 أوردها املرشع عىل سبيل الحرص، ونذكر منها: أمراض الجمرة الخبيثة ) مرض الشاربون( والكزاز املهني...

ظروفه مراض مرتبطة مبحيط وبيئة الشغل و ، وهي أ ثالثا: األمراض الناجمة عن املحيط أو الوسط الذي يوجد فيه األجري

كام يف حالة االشتغال مبكان شديد الربودة، أو االشتغال يف أماكن ضعف اإلضاءة...ويقدم هذا التصنيف عىل  سبيل 

 الحرص ال املثال. 

 الفقرة الثانية: رشوط  اعتبار املرض مهنيا.

املتعلق بالتعويض عن حوادث  09.08ليها يف القانون من أجل أن يتمكن األجري من املطالبة بالتعويضات املنصوص ع

الشغل، فال يكفيه أن يكون مصابا بأي مرض بل البد من أن تتوفر يف هذا األخري  الرشوط املنصوص عليها قانونا، وبالرجوع 

 كام وقع تغيريه أو تتميمه يتضح أن عىل األجري املصاب باملرض: 0847ماي  70إىل ظهري 

اسطة الشهادة الطبية املضافة إىل الترصيح عن املرض، أنه مصاب بإحدى األمراض املهنية الوارد أوال: أن يثبت بو 

 املشار إليه. 0847ماي  70تعدادها يف اللوائح امللحقة بظهري 

ثانيا: أن يثبت أنه عمل بانتظام يف الشغل أو االشتغال التي حددها املرشع كأسباب لهذا املرض أو يف األعامل التي 

 ن أن تؤدي إىل ظهوره.ميك

ثالثا: أن يرفع األجري املصاب للدعوى خالل مدة قيام مسؤولية املشغل، فال يكفي األجري املصاب مبرض أن يثبت أن 

هذا املرض مرض مهني بنص القانون وأنه اشتغل طيلة الفرتة الالزمة مبحيط ينتج عنه اإلصابة مبثل هذا املرض للحصول 

من إقامة دعوى يف مواجهة املشغل أو مؤمنه خالل اآلجال التي يبقى فيها املشغل مسؤوال عن عىل تعويض، بل ال بد له 

 تلك األمراض.

مام سبق نالحظ عىل أنه ليك يعد املرض مرضا مهنيا، يخول األجري املصاب به أو ذوي حقوقه يف حالة وفاته الحق 

ق مبدى وط التي حددناه أعاله، لكن السؤال املطروح يتعليف التعويض أو اإليراد حسب الحالة، يتعني أن تنطبق عليه الرش 

" مرضا مهنيا، يخول األجري املصاب به أو لذوي حقوقه يف حالة وفاته االستفادة 08اعتبار اإلصابة بفريوس "كورونا كوفيد 

 املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل. 09.08من مقتضيات القانون 

                                                           

 : انظر في تفصيل ذلك  1256

 .5922آمال جالل:" مسؤولية المؤاجر عن حوادث الشغل واألمراض المهنية في التشريع المغربي"، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء،  -

 .3055المهنية دراسة نظرية وتطبيقية"، دار أبي رقراق  للطباعة والنشر، الطبعة الثانية  بالل العشري:" حوادث الشغل واألمراض -
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املحددة لألمراض  1257اء عىل الرشوط املبينة أعاله، وبالرجوع إىل قرار وزير التشغيلعطفا عىل التصنيف املحدد سلفا، وبن

ال يعد  1258، الذي يصيب الجهاز التنفيس08املهنية من خالل الجداول املضمنة فيه نستنتج عىل أن فريوس كورونا كوفيد 

صيانة أو امثليهم يف املخترب أو مصلحة المرضا مهنيا، اللهم فيام يتعلق باألعامل املنجزة من قبل األعوان الطبيني أو م

 .1259املصالح االجتامعية، والتي يرتتب عنها إصابة هؤالء بالفريوس املذكور

املتعلق  09.08وترتيبا عليه فإنه وباستثناء أجراء األوساط االستشفائية الذين ميكنهم االستفادة من مقتضيات القانون 

 بكوفيد بالفريوس املشار إليه، وعند توافر الرشوط املبينة أعاله، فإن املصابني بالتعويض عن حوادث الشغل يف حالة إصابتهم

املذكور، باعتباره مرضا عاديا يخول املصاب مادام  09.08من أجراء القطاعات األخرى ال يستفيدون من أحكام القانون  08

إمكانه خفق فإن حقوقه ال تترضر كثريا مادام بناتجا عن الشغل، الرجوع عىل املشغل وفق القواعد العامة للمسؤولية، وإذا أ 

الحصول عىل تعويضات الضامن االجتامعي، املقدمة عن العجز الناتج عن مرض غري املرض املهني. وهذا ما سنفصل  فيه 

 من خالل املبحث الثاين. 

 .   08املبحث الثاين: األساس القانوين للتعويض عن اإلصابة بفريوس كورونا كوفيد

مقتضيات القانون املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل واألمراض املهنية ال تسعف األجري املصاب بفريوس  إذا كانت

، باعتبار هذا األخري مرضا عاديا، فإن العدالة تقتيض متكني املصاب يف هذه الحاالت من رفع دعوى 08كورونا كوفيد 

ي األول(، وإال فيمكنه اللجوء إىل أحكام الضامن االجتامعالتعويض عىل مشغله وفق القواعد العامة للمسؤولية )املطلب 

 القتضاء حقه )املطلب الثاين(.

 املطلب األول: التعويض وفق القواعد العامة للمسؤولية.

سنقسم هذا املطلب إىل فقرتني نتناول يف الفقرة األوىل املسؤولية التقصريية للمشغل عن أخطائه املتسببة يف نقل 

، ثم نتطرق يف الفقرة الثانية إىل مسؤولية املشغل باعتباره مسؤوال عن أخطاء من هم يف عهدته، 08يد فريوس كورونا كوف

 وحارسا لليشء.

 .08الفقرة األوىل: مسؤولية املشغل التقصريية عن أخطائه، املتسببة يف نقل فريوس كورونا كوفيد 

، باملرض املهني رغم اتصاله 08وس كورونا كوفيد إن األجري الذي ال يكيف مرضه أو وفاته الناجم عن اإلصابة بفري 

بشغله الذي يوجد يف حلقة مفرغة ناتجة عن تحديد األمراض املهنية عىل سبيل الحرص، ميكنه الرجوع عىل مشغله، وقد 

 من ظهري االلتزامات والعقود، 39و 33أصيب جراء الشغل، وفق قواعد املسؤولية التقصريية، وخصوصا مقتضيات الفصلني 

وبالتايل فإن األجري املصاب أو ذويه من بعده، ال يستطيع الحصول عىل التعويض إال إذا أثبت خطأ يف جانب مشغله، ونشوء 

 رضر عن هذا الخطأ وقيام عالقة سببية بني الخطأ والرضر.

                                                           

بتغيير وتتميم قرار وزير  5999دجنبر  32صادر في  959.99قرار لوزير التنمية االجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني رقم   1257

بتمديد مقتضيات التشريع  5932ماي  25بتطبيق الظهير الشريف الصادر في  5992ماي  30بتاريخ  500.92التشغيل والتنمية االجتماعية رقم 

 .902، الصفحة 3000أبريل  30بتاريخ  3222المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل إلى األمراض المهنية، الجريدة الرسمية عدد 

 ttps://www.who.int/arh                                                                              موقع منظمة الصحة العالمية  1258 

المشار إليه في  959.99الذي أورده قرار وزير التنمية االجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني رقم  23يحدد الجدول رقم   1259

 التعرض لها في األوساط االستشفائية، والمسببة اللتهاب الرئة. الهامش. األمراض المعدية التي يمكن

https://www.who.int/ar
https://www.who.int/ar
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ت تكمن بالنسبة اوإذا كان من السهل إقامة الدليل عىل الرشطني األخريين )الرضر والعالقة السببية(، فإن كل الصعوب

لألجري املصاب يف إثبات خطأ مشغله، إذ غالبا ما يستحيل عليه الوصول إىل هذا اإلثبات لعدم وجود شهود عاينوا الفعل 

 .1260الضار، الذي يعزى إىل املشغل، أو لقلة األدلة الدامغة أو انعدامها

م، عند عدم اتخاذه التدابري الالزمة لحامية دره 2111و  8111إذا كان املشغل قد يتعرض لعقوبة مالية ترتاوح مابني 

. 1262، وعدم السهر عىل نظافة أماكن الشغل، وعدم الحرص عىل توفري رشوط الوقاية الصحية1261سالمة األجراء وصحتهم

، يف حالة إذا مل يعرض املشغل األجراء عىل 1263درهم 81111و  01111وإذا كان املرشع قد أقر عقوبة مالية ترتاوح مابني 

 من مدونة الشغل. 881الطبي، عمال بأحكام املادة الفحص 

ولنئ كان للمحكمة يف حالة خرق املقتضيات الترشيعية أو التنظيمية املتعلقة مبراعاة رشوط السالمة وحفظ الصحة، 

أشهر،  2أيام، وال تتجاوز  01أن تصدر حكام باإلدانة، مقرونا بقرار اإلغالق املؤقت للمؤسسة طيلة مدة ال ميكن أن تقل عن 

من القانون  81سواء كانت مسطرة اإلنذار سارية أم ال، ويستوجب اإلغالق مراعاة املنع املشار إليه يف الفقرة الثانية من املادة 

من القانون الجنايئ. كام  784الجنايئ. ويف حالة عدم احرتام هذه املقتضيات، تطبق العقوبات املنصوص عليها يف الفصل 

 .1264من القانون الجنايئ 784و  81ة العود، أن تصدر حكمها باإلغالق النهايئ للمؤسسة وفقا للفصلني ميكن للمحكمة يف حال

الحفاظ عىل صحة وسالمة األجراء وحاميتهم من اإلصابات الناجمة  1265وإذا كان املرشع قد أصبغ صفة النظام العام

 مات الرئيسة امللقاة عىل عاتق املشغل. عن العمل وتجنيبهم مخاطر العمل يف أماكن غري مألوفة، هي من االلتزا

فإن هذه املحددات املشار إليها تعد قرينة عىل وجود خطأ شخيص اقرتفه املشغل، يثري املسؤولية التقصريية يف 

مواجهته، كام ميكن أن تنتفي هذه املسؤولية طاملا كان الرضر قد نشأ عن خطأ املرضور نفسه أو حادث فجايئ أو قوة قاهرة، 

توافرت رشوط املسؤولية التقصريية عن العمل الشخيص، ترتب عىل ذلك أن يلتزم املسؤول )املشغل( بتعويض املرضور وإذا 

 .1266للحصول عىل التعويض

  .08الفقرة الثانية: مسؤولية املشغل عن أخطاء تابعيه، وعن األشياء باعتباره حارسا لها، يف نقل فريوس كورونا كوفيد 

أجريا آخر تابعا لنفس املشغل، وكان من مصلحة األجري املصاب أو  08ل فريوس كورونا كوفيد إذا كان املتسبب يف نق

ذوي حقوقه بعد وفاته، الرجوع عىل مشغله الذي هو يف نفس الوقت مشغال للمتسبب يف نقل الفريوس املذكور، طبقا للفصل 

                                                           

للمزيد من التوضيح يرجى مراجعة : آمال جالل:" مسؤولية المؤاجر عن حوادث الشغل واألمراض المهنية في التشريع المغربي"، مطبعة   1260

 .5922النجاح الجديدة، البيضاء، 

 من مدونة الشغل. 32و  33المادتان   1261

 من مدونة الشغل. 399و  325دتان الما  1262

 من مدونة الشغل. 392المادة   1263

 من مدونة الشغل. 200المادة   1264

، 59العدد  3، السلسلة رقم 995/2/3053في الملف االجتماعي عدد  3052ماي  53الصادر عن محكمة النقض بتاريخ  5302قرار عدد   1265

 .39، الصفحة 3052مطبعة ومكتبة األمنية 

في موضوع التعويض عن المسؤولية التقصيرية، يرجى مراجعة: مأمون الكزبري، " نظرية االلتزام في ضوء قانون االلتزامات  للتفصيل 1266 

 وما بعدها. 359، الصفحة 5923والعقود المغربي، الجزء األول، مصادر االلتزام، بيروت 
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ي قد يه، وباعتبار ذمته عامرة كذلك خالفا للتابع الذمن ظهري االلتزامات والعقود باعتباره متبوعا مسؤوال عن عمل تابع 92

يكون معرسا، فإن من حق املشغل املتبوع دفع املسؤولية عنه بإثبات رضر األجري ال يد للتابع فيه، أو أنه ناشئ عن خطأ 

 املرضور  مثال.

ه يف قه من جراء اشتغالأما إذا قام املرضور أو ذوي حقوقه من بعده مبطالبة املشغل بالتعويض عن الرضر الذي لح

من ظهري االلتزامات والعقود ) مثال كعدم تعقيم أسطح األشياء  99األشياء التي يكون املشغل حارسا لها طبقا للفصل 

املستخدمة(، وكان هذا األجري يعفى من إثبات خطأ يف جانب مشغله ألن مسؤولية حارس اليشء قامئة عىل أساس قرينة 

أن يدفع عنه املسؤولية إذا أثبت أنه فعل ما كان رضوريا ملنع نقل الفريوس املذكور وأن اإلصابة  قاطعة، فإن بإمكان مشغله

و ذوي ترتيبا عىل ما سبق نقول عىل أن األجري املترضر أ  ترجع إىل خطأ املرضور كنقله للعدوى من مكان غري مكان الشغل.

 ة، فإن مصالحه ال تترضر، وبالتايل يحق له اللجوء إىل حلحقوقه من بعده إذا مل يتمكن من التعويض وفق القواعد العام

 يتمثل يف الضامن االجتامعي.

باعتباره مرضا غري مهني، وفق نظام الضامن  08املطلب الثاين: إمكانية التعويض عن اإلصابة بفريوس كورونا كوفيد 

 الجتامعي.

 م سوى تعويضات عن األمراض غري املهنية، أيتجدر اإلشارة يف البداية إىل أن صندوق الضامن االجتامعي ال يقد

املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، وعليه سنقسم هذا املطلب إىل فقرتني نتناول  09.08تلك التي ال يرسي عليها قانون 

 الوفاة. ، ثم نتطرق يف الفقرة الثانية إىل إعانة08يف الفقرة األوىل التعويضات اليومية عن اإلصابة بفريوس كورونا كوفيد 

 .08الفقرة األوىل: التعويضات اليومية عن املرض الناجم عن اإلصابة بفريوس كورونا كوفيد

يتبني لنا أن املرشع املغريب يتطلب بعض الرشوط ملنح التعويض اليومي  0838من ظهري  77و 78بالرجوع إىل الفصلني 

 ر عليها العامل املؤمن عليه هي:عن املرض غري املهني، وهذه الرشوط القانونية التي يجب أن يتوف

 يجب أن يؤدي املرض إىل إصابة العامل بعجز صحي مينعه من استئناف العمل. -0

أشهر  2يوما خالل  24ويجب باإلضافة إىل ذلك أن يكون العامل املريض قد أدى واجب االشرتاك وذلك عن مدة  -8

 املدنية السابقة عىل العجز.

 02عار الصندوق الوطني للضامن االجتامعي من قبل العامل وذلك داخل وباإلضافة إىل ذلك يتطلب املرشع إش -7

 .1267يوما املوالية لتوقفه عن العمل

وبخصوص مبلغ التعويض اليومي الذي يستحقه العامل املصاب بعجز صحي نجم عن اإلصابة بفريوس  

 . 1268حد األدىن القانوين لألجر، يساوي ثلثي األجر اليومي املتوسط، وال ميكن أن يقل عن ثلثي ال08كورونا كوفيد 

                                                           

 للمزيد من اإليضاح يرجى مراجعة:  1267

 .3005جتماعي دراسة تحليلية ومقارنة"، مكتبة دار السالم، الرباط، الطبعة األولى الحاج الكوري: "قانون الضمان اال

كدال اآمال جالل:" الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، دبلوم الدراسات في القاون الخاص"، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، 

 .5923الرباط، 

 .5993بالصندوق الوطني للضمان االجتماعية (المعدل بواسطة ظهير نوفمبر ، )الخاص  5923من ظهير  22الفصل   1268
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 الفقرة الثانية: إعانة الوفاة.

املتعلق بالضامن االجتامعي فإننا نقف عىل الرشوط الرئيسة التي يتطلبها  0838من ظهري  47بالرجوع إىل الفصل 

ؤمن له كان فاة ماملرشع لالستفادة من إعانة الوفاة، وقد ورد يف الفصل املذكور عىل أنه:" متنح إعانة الوفاة يف حالة و 

 يستفيد عند وفاته من تعويضات يومية أو كانت تتوفر فيه الرشوط املطلوبة الكتساب الحق فيها ..."

وتجدر اإلشارة إىل أن إعانة الوفاة ال متنح ألي شخص ينسب إىل أرسة األجري، وإمنا يجب أن يكون هذا الشخص 

املتعلق بالضامن االجتامعي الذي جاء فيه:" إن إعانة الوفاة  0838 من ظهري 42من األفراد الذين ذكرهم املرشع يف الفصل 

 هم: 1269تؤدى حسب الرتتيب اآليت لألشخاص الذين كان املؤمن له يتكفل بهم فعليا عند وفاته وهؤالء األشخاص

 الزوج املتوىف عنه أو الزوجات. -0

 الفروع عند عدم وجود الزوج. -8

 األصول عند عدم الفروع. -7

املشار إليه، إىل أن إعانة الوفاة تقدر بستني  0838من ظهري  44عانة الوفاة، فقد أشار إليه الفصل أما بخصوص مبلغ إ 

مرة معدل األجرة اليومية الذي تحتسب عىل أساسه التعويضات اليومية التي استفاد منها أو كان يف إمكانه أن يستفيد منها 

 وقت وفاته.

 خامتة:

ل والذي نرجو أن يشكل أرضية للنقاش، إىل تقريب مفهوم املرض املهني، باعتباره كتوقفنا بداية هذا البحث املتواضع، 

مرض يحل باألجري بسبب مزاولته للشغل أو مبناسبته، وذكرنا الرشوط األساس كمعيار العتبار املرض مرضا مهنيا، وتتجىل 

غاله بصفة  سبيل الحرص، وعليه إثبات اشتيف إثبات األجري بواسطة الشهادة الطبية أنه مصاب بإحدى األمراض، الواردة عىل

 منتظمة، كام يتعني عليه رفع الدعوى خالل مدة قيام مسؤولية املشغل.

ليس مرضا مهنيا، اللهم فيام يتعلق  08ويف ضوء هذه الرشوط استنتجنا عىل أن اإلصابة بفريوس كورونا  كوفيد

ايل فإن املخترب أو مصلحة الصيانة أو املصالح االجتامعية. وبالت باألعامل املنجزة من قبل األعوان الطبيني أو مامثليهم يف

األجري املصاب أو ذوي حقوقه بعد وفاته يحق له االستناد إىل قواعد املسؤولية التقصريية، وإذا مل يسعفه ذلك يلتجئ إىل 

 مقتضيات الضامن االجتامعي.

 اآلتية: ترتيبا عىل ما سبق، وإغناء للبحث املتواضع نقرتح التوصيات 

 إعادة النظر يف مبدأ حرصية األمراض املهنية، واعتبارها واردة عىل سبيل اإلرشاد، ملواكبة األمراض املستجدة. -

 التشديد يف الغرامات املالية الواردة يف مدونة الشغل، حامية لصحة وسالمة األجراء. -

 سات الشغلية.فظ الصحة داخل املؤستعزيز دور مفتشية الشغل يف الرقابة عىل تطبيق املقتضيات املتعلقة بح -

 تعزيز العمل بالتناوب تفاديا النتشار العدوى. -
  

                                                           

 وما بعدها. 525للتفصيل أكثر  يرجى مراجعة: : الحاج الكوري: "قانون الضمان االجتماعي دراسة تحليلية ومقارنة" المرجع السابق، الصفحة   1269

 



                                                                                                                                                                                                                                                      

484 

  9292غشت  92العدد 

 املراجع املعتمدة

 8117الوداديات، مراكش، الطبعة األوىل  -عبد اللطيف خالفي:" حوادث الشغل واألمراض املهنية"، املطبعة والوراقة الوطنية. 
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 مضمون اآلليات الوطنية للقانون الدولي اإلنساني

 مضمون اآلليات الوطنية للقانون الدولي اإلنساني

 باحث بدرجة املاجستري 

 حقل التخصص: القانون العام 

ون املشارك بجامعة الشارقة، كلية القانون، أستاذ القان

 دولة اإلمارات العربية املتحدة -الشارقة
 

 

 ملخص الدراسة

ترسخ قواعد القانون الدويل اإلنساين مجموعة من اآلليات بهدف جعل قواعده موضع التنفيذ، وإن هذه اآلليات منها ما 

جنيف  صوص عليها بشكل رصيح يف اتفاقيات الهاي واتفاقياتيتصل بقواعد القانون الدويل اإلنساين بشكل مبارش أي من

األربع مثل التزام الدول باحرتام القانون الدويل اإلنساين والتعريف بأحكامه وبدائل الدول الحامية واللجنة الدولية للصليب 

من واملحكمة تدخل مجلس األ األحمر، ومنها ما هو غري منصوص عليه بشكل مبارش يف اتفاقيات القانون الدويل اإلنساين مثل 

الجنائية الدولية، وقد اختلفت اآلليات باختالف طبيعتها القانونية، ونطاق استخدامها، ووقت اتخاذها إىل عدة فئات، وعليه 

ميكن تقسيم هذه اآلليات من حيث طبيعتها القانونية واحتوائها لعنرص الجزاء إىل آليات يغلب عليها الطابع اإلرادي أي أنها 

ضع لضامن تنفيذها إىل موافقة أطراف النزاع وإىل آليات يغلب عليها الطابع املوضوعي وال تخضع يف تطبيقها إىل موافقة تخ

 أطراف النزاع.

مبدأ، اإلنسانية  ، النرش،0848القانون الدويل اإلنساين، آليات، احرتام اإللتزامات، اتفاقيات جنيف الكلامت املفتاحية: 

 .لسيايس واالجتامعيواملساواة، السالم ا

 

 

Abstract 

The rules of international humanitarian law establish a set of mechanisms with a view to making 

its rules into effect, and these mechanisms are directly related to the rules of international humanitarian 

law, i.e. explicitly stipulated in the Hague Conventions and the four Geneva Conventions, such as the 

commitment of states to respect international humanitarian law and the definition of its provisions and 

alternatives of the Protecting Powers and the Committee The International Committee of the Red Cross, 

some of which are not directly stipulated in international humanitarian law agreements such as the 

intervention of the Security Council and the International Criminal Court, the mechanisms differed 

according to their legal nature, the scope of their use, and the time they were taken to several Categories, 

and accordingly, these mechanisms can be divided in terms of their legal nature and their containment 

of the penalty element into mechanisms of a voluntary nature, that is, they are subject to ensuring their 

implementation to the consent of the parties to the conflict and to mechanisms that are of a substantive 

nature and are not subject in their application to the consent of the parties to the conflict. 

Keywords: international humanitarian law, mechanisms, compliance with obligations, 1949 

Geneva Conventions, publication, Principle, humanity and equality, political and social peace 
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 مقدمة

املتعاقدة  ألطرافيأيت االلتزام باحرتام القانون الدويل اإلنساين وحمل األخرين عىل احرتامه يف مقدمه التزامات ا

، والتي نصت عىل تعهد األطراف السامية بأن 0848تطبيقاً لنص املادة األوىل املشرتكة بني اتفاقيات جنيف األربع لسنة 

تحرتم هذه االتفاقية وتكفل احرتامها يف جميع األحوال، وأن تنفيذ القانون الدويل اإلنساين وفقاً ملا ورد باتفاقيات جنيف 

توكول اإلضايف األول يقع عىل من الدول الحامية، اللجنة الدولية للصليب األحمر، املنظامت الدولية األربعة والربو 

 .(1270)الحكومية، وغري الحكومية، األشخاص الذين يتحملون مسؤولية أي انتهاك لحقوق اإلنسان أثناء النزاعات املسلحة 

مون  اإلنساين سوف نستعرض يف املبحث األول مضومن أجل توضيح مضمون اآلليات الوطنية لتنفيذ القانون الدويل

اآلليات الوطنية للقانون الدويل اإلنساين من حيث ماهية االلتزام بالنرش يف قواعد القانون الدويل اإلنساين ومبدأ احرتام 

اإلنسانية  أتنفيذ القانون الدويل اإلنساين واملبحث الثاين نوضح كفالة احرتام القانون الدويل اإلنساين من حيث مبد

 واملساواة، ومبدأ السالم السيايس واالجتامعي. 

 أهمية الدراسة 

تتمثل أهمية الدراسة يف توضيح آليات تطبيق القانون الدويل اإلنساين عىل الصعيدين الدويل والداخيل وبيان دورها 

 وفاعليتها يف مجال تطبيق القانون الدويل اإلنساين من خالل النقاط التالية:

راف اآلليات الدولية الناشطة يعترب خرقاً وانتهاك لسيادة الدول الوطنية، فالقانون االنساين الدويل ميثل مجموعة إن إنح .0

املبادئ والقواعد التي تحد من استخدام العنف أثناء املنازعات املسلحة أو من اآلثار الناجمة عن الحرب تجاه اإلنسان 

ام لحقوق اإلنسان غرضه حامية األشخاص املترضرين يف حالة نزاع مسلح عامة فهو فرع من فروع القانون الدويل الع

كحامية املمتلكات واألموال التي ليست لها عالقة بالعمليات العسكرية وهو يسعى إىل حامية السكان غري املشرتكني 

 رب.بصورة مبارشة أو الذين كفوا عن االشرتاك يف النزاعات املسلحة مثل الجرحى والغرقى وأرسى الح

إن فكرة االنتهاكات آلليات القانون الدويل اإلنساين تؤثر عىل القاعدة القانونية وعىل مدى احرتامها من قبل املخاطبني  .8

 بها كاإلحكام التي تحظر االنتقام من األفراد باملعاهدات. 

ن القانون ين مستمدة مان عالقة القانون الدويل اإلنساين هي عالقة الفرع باألصل، فقواعد القانون الدويل االنسا  .7

الدويل وتكرس لصالح األفراد واألعيان من جراء العمليات العسكرية العدائية سواء الدولية منها أو الداخلية كام تتوجه 

باملسؤولية إىل األفراد الذين يرتكبون الجرائم الدولية الخطرية كجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة 

  .دوانالجامعية والع

توضيح األسباب الحقيقية وراء استمرار االنتهاكات التي تتعرض لها آليات وقواعد القانون الدويل اإلنساين يف النزاعات   .4

املسلحة، ودور اللجنة الدولية للصليب األحمر يف مهمتها اإلنسانية عىل حامية حياة وكرامة ضحايا الحرب وأعامل 

 م القانون الدويل اإلنساين.العنف الداخيل وتقديم يد العون ودع

                                                           

على أن تتعهد األطراف السامية بأن تحترم وأن تفرض احترام 5922لعام  من البرتوكول اإلضافي 5/5اتفاقية جنيف األولى: نص المادة (1270)

 هذا الملحق في جميع األحوال.
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 مشكلة الدراسة

إن فعالية تنفيذ أحكام وقواعد ومبادئ القانون الدويل اإلنساين يف التأكيد عىل املبادئ اإلنسانية مام يطرح اإلشكالية 

نتهاكها؟ وإىل ا يف كفالة احرتام القواعد القانونية التي تحكم تطبيق آليات التنفيذ الدولية للقانون الدويل اإلنساين يف حالة

أي مدى حققت هذه اآلليات أهدافها يف تطبيق قواعد ومبادئ القانون الدويل اإلنساين؟ وتتفرع عن هذه املشكلة 

 التساؤالت التالية

 ما مدى التزام آليات تطبيق القانون الدويل اإلنساين عىل الصعيد الوطني؟  .0

 نساين؟ما معنى االلتزام بالنرش يف قواعد القانون الدويل اإل  .8

 هل تلتزم الدول بتنفيذ كفالة احرتام القانون الدويل اإلنساين؟ .7

 هل يتساوى مبدأ اإلنسانية واملساواة ومبدأ السالم السيايس واالجتامعي؟   .4

 أهداف الدراسة

يكمن الهدف الرئييس للدراسة يف معرفة فاعلية آليات تطبيق القانون الدويل اإلنساين عىل الصعيدين الدويل 

يل ومدى حاميتها لحياة وكرامة اإلنسان من أعامل العنف الخارجي والداخيل من خالل تحقيق األهداف الفرعية والداخ

 التالية:

إن اإلنسانية ليست مقصورة عىل الجرحى واألرسى والغرقى واملدنيني واألعيان املدنية فقط، بل تشمل األشخاص  .0

از، والنساء واألطفال والغرقى، وأرسى الحرب وكذلك جثث العاجزون عن القتال بسبب املرض أو الجرح أو االحتج

املوىت أو الحامية املدنيني، ومعاملتهم معاملة إنسانية دون أي متييز ضار يقوم عىل العنرص أو اللون أو الدين أو 

 املعتقد أو الجنس أو املولد أو الرثوة أو أي معيار مامثل آخر.

نساين اإلنساين عىل الصعيد الوطني فأن القصد بتطبيق القانون الدويل اإل  مدى التزام آليات تطبيق القانون الدويل .8

عىل الصعيد الوطني أن تتخذ الدولة كافة التدابري واإلجراءات الالزمة لضامن االحرتام الكامل للقانون الدويل 

عىل الصعيد الداخيل  نسايناإلنساين ونفاذه يف نظامها القانوين الداخيل وتعد مسألة تطبيق ونفاذ القانون الدويل اإل 

امتداد لبحث مسألة قدمية هي تحديد العالقة بني القانون الدويل العام والقانون الداخيل والتي تنافس يف تحديدها 

مذهبان أساسيان وهام مذهب ثنائية القانون ومذهب وحدة القانون فاحرتام هذا القانون الدويل اإلنساين والتقيد 

 ه والتدريب عليه ليك تتم فاعلية.بأحكامه يتطلب التعرف ب

التعرف عىل معنى االلتزام بالنرش يف قواعد القانون الدويل اإلنساين فأن تنفيذ القانون الدويل اإلنساين وفقاً ملا  .7

ورد باتفاقيات جنيف األربعة والربوتوكول اإلضايف األول يقع عىل من الدول الحامية، اللجنة الدولية للصليب 

ت الدولية الحكومية، وغري الحكومية، األشخاص الذين يتحملون مسؤولية أي انتهاك لحقوق األحمر، املنظام

 اإلنسان أثناء النزاعات املسلحة.

التزام الدول بتنفيذ كفالة احرتام القانون الدويل اإلنساين ألن معرفة القواعد القانونية واجبة التطبيق يعد من أهم  .4

  أهمية نرش قواعد القانون الدويل اإلنساين وتدريسها، لذلك نصت االتفاقياتعوامل تحقيق فاعليتها ومن هنا تأيت

عىل تعهد أطرافها بنرش نصوصها عىل أوسع نطاق ممكن يف بلدانها يف وقت السلم وزمن الحرب وبأن تدرج 
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قوات لدراستها ضمن برنامج التعليم العسكري واملدين إذا أمكن، حيث تكون معروفة لجميع السكان وخصوصاً ا

املسلحة وأفراد الخدمات الطبية والدينية، فاألنشطة اإلنسانية هي تعبري عن اإلرادة السياسية للحكومات، مام 

يستدعي رضورة الفصل بني تقديم املساعدات العاجلة إلنقاذ األرواح وحامية حقوق اإلنسان الجوهرية وبني املجال 

 السيايس.

جوهر القانون الدويل اإلنساين يف تجنب استخدام أعامل القسوة  توضيح مؤدى مبدأ اإلنسانية والذي يشكل .2

والوحشية يف القتال فمحارصة السكان املدنيني وإخضاعهم لظروف معيشية قاسية وتجويعهم ومنع إمدادهم مبواد 

اواة ومبدأ سالبناء والغذاء وحليب األطفال يتناىف مع مبدأ اإلنسانية وكافة قواعد وأعراف الحرب مبدأ اإلنسانية وامل

 السالم السيايس واالجتامعي،  

 الدراسات السابقة

، تناول الباحث 8102رب، ــــق القانون الدويل اإلنساين وآثرها عىل سيادة الدول، املغــــدراسة بعنوان: آليات تطبي-0

ة ــــلدولية والوطنياالليات ا ي تتناولـــون الدويل اإلنساين عىل سيادة الدول، يف حني ان رسالتــــأثر آليات تطبيق القان

السيادة الوطنية  رها عىلـــمن حيث مدى فعاليتها يف احرتام وتطبيق وتنفيذ القانون الدويل االنساين بغض النظر عن أث

 .(1271)للدول 

رايض أل دراسة بعنوان: آليات إنفاذ مبادئ وقواعد القانون الدويل اإلنساين بالتطبيق عىل االنتهاكات اإلرسائيلية يف ا-8

الفلسطينية، ركز الباحث عىل االنتهاكات االرسائيلية للقانون الدويل االنساين أكرث من تركيزه عىل تحديد االليات وأثرها، 

عىل عكس دراستي التي سرتكز عىل ماهية آليات تطبيق مبادئ وقواعد القانون الدويل اإلنساين وأثرها يف احرتام قواعده 

 .(1272)ني عىل الصعيدين الدويل والوط

، ركز الباحث عىل 8112دراسة بعنوان: دور مجلس األمن الدويل يف تنفيذ قواعد القانون الدويل اإلنساين، الجزائر،-7

الية واحدة من االليات الدولية وهي مجلس االمن ودوره يف تنفيذ القانون الدويل االنساين، يف حني ستتناول دراستنا 

 .(1273)مجمل هذه االليات 

 اسةمنهجية الدر 

اعتمد الباحث عىل املنهج التحلييل بهدف تحليل نصوص اتفاقيات القانون الدويل اإلنساين فيام يخص آليات القصور 

يف تنفيذها عىل املستوى الدويل، والوطني لبعض الدول وتحليل نصوص اتفاقيات القانون الدويل اإلنساين فيام يخص 

 نآليات تنفيذ هذا القانو 

                                                           

مصعب مصطفى المكي: آليات تطبيق القانون الدولي اإلنساني وآثرها على سيادة الدول، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في  (1271)

 م3059القانون الدولي، جامعة الرباط، المغرب، 

محمد محمود المرسى: آليات إنفاذ مبادئ وقواعد القانون الدولي اإلنساني بالتطبيق على االنتهاكات اإلسرائيلية في األراضي  (1272)

 3053الفلسطينية، رسالة ماجستير، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، القاهرة 

اعد القانون الدولي اإلنساني، أطروحة للحصول على درجة الماجستير، جامعة لعمامرة ليندة: دور مجلس األمن الدولي في تنفيذ قو (1273)

 3002مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق،
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 ام بالنرش االلتز : املبحث األول

يأيت االلتزام باحرتام القانون الدويل اإلنساين وحمل األخرين عىل احرتامه يف مقدمه التزامات األطراف املتعاقدة 

، والتي نصت عىل تعهد األطراف السامية بأن 0848تطبيقاً لنص املادة األوىل املشرتكة بني اتفاقيات جنيف األربع لسنة 

رتامها يف جميع األحوال، وأن تنفيذ القانون الدويل اإلنساين وفقاً ملا ورد باتفاقيات جنيف تحرتم هذه االتفاقية وتكفل اح

األربعة والربوتوكول اإلضايف األول يقع عىل من الدول الحامية، اللجنة الدولية للصليب األحمر، املنظامت الدولية 

 (1274)اك لحقوق اإلنسان أثناء النزاعات املسلحة الحكومية، وغري الحكومية، األشخاص الذين يتحملون مسؤولية أي انته

ولتوضيح ذلك قسمنا املبحث إىل املطلب األول نوضح ماهية االلتزام بالنرش يف قواعد القانون الدويل اإلنساين ، ويف 

 املطلب الثاين نوضح مبدأ احرتام وتنفيذ القانون الدويل اإلنساين

 واعد القانون الدويل اإلنساينماهية االلـتزام بالنـرش يف ق: املطلب األول

النرش التزام يعود إىل الطرف املتعاقد )الدول( وهو التزام قانوين اتفاقي مؤسس عىل ما التزمت به الدول عند التصديق 

أو االنضامم إىل االتفاقيات الدولية بالعمل عىل احرتامها يف كل الظروف، فعند انضامم الدول واملصادقة عىل االتفاقية 

فإن معرفة القواعد  (1275)نها وافقت عىل تنفيذها، وعليه فتكون مقتضيات التنفيذ النرش بني األوساط املعنية املختلفة يعني أ 

القانونية واجبة التطبيق يعد من أهم عوامل تحقيق فاعليتها ومن هنا تأيت أهمية نرش قواعد القانون الدويل اإلنساين 

أطرافها بنرش نصوصها عىل أوسع نطاق ممكن يف بلدانها يف وقت السلم وتدريسها، لذلك نصت االتفاقيات عىل تعهد 

وبأن تدرج دراستها ضمن برنامج التعليم العسكري واملدين إذا أمكن، حيث تكون معروفة لجميع السكان  (1276)وزمن الحرب 

عن اإلرادة السياسية فاألنشطة اإلنسانية هي تعبري ( 1277)وخصوصاً القوات املسلحة وأفراد الخدمات الطبية والدينية 

للحكومات، مام يستدعي رضورة الفصل بني تقديم املساعدات العاجلة إلنقاذ األرواح وحامية حقوق اإلنسان الجوهرية 

 وسوف نوضح االلتزام بالنرش من خالل ما ييل: .(1278)وبني املجال السيايس 

امها لألمم املتحدة عىل رضورة نهوض الدول بالتز  أكدت الجمعية العامةالتزام قانوين اتفاقي:  أوالً: االلتزام بالنرش

وقد أبرزت املؤمترات الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر أهمية نرش القانون الدويل  ،(1279)بنرش القانون الدويل اإلنساين 

الدولية للصليب وكذلك نص النظام األسايس للحركة ( 1280) 0928اإلنساين، وطالبت الدول بتنفيذ التزاماتها يف برلني عام 

                                                           

)على أن تتعهد األطراف السامية بأن تحترم وأن تفرض احترام 5922من البرتوكول اإلضافي لعام  5/5اتفاقية جنيف األولى: نص المادة (1274)

 والهذا الملحق في جميع األح

 (  2( ، )2( ، )6القوات المسلحة في المادة )بشأن تحسين حال المرضى والجرحى من أفراد  1949ورد نص االلتزام في اتفاقية جنيف لعام  (1275)

توزيع، ، مصر، مركز الدراسات العربية للنشر وال5محمد عبد الكريم حسن عزيز: القانون الدولي اإلنساني، تطوره، مبادئه، آليات تنفيذه، ط (1276)

 520ص  3059

( من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادتان 533( من اتفاقية جنيف الثالثة ، والمادة )532( من اتفاقية جنيف األولى، والمادة )32، 32المادتان ) (1277)

 ( من البروتوكول اإلضافي األول.22، 22)

  555ص  5999، المجلة الدولية للصليب األحمر، مختارات من أعداد عام الري منيار: الحياد نظريًا وفي التطبيق بعض األفكار عن التوترات (1278)

 5922لعام  23/33، والقرار رقم 5922لعام  32/ 2503والقرار رقم ، 5923عام  22/ 2023قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار رقم  (1279)

في  3002، والمؤتمر الثالثين للصليب األحمر والهالل األحمر عام 5299في المؤتمر الدولي الثاني للصليب األحمر في برلين عام   (1280)

 جنيف.
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األحمر والهالل األحمر عىل أن تقوم اللجنة الدولية للصليب األحمر بالعمل عىل نرش القانون الدويل اإلنساين وإعداد ما 

فااللتزام بالنرش التزام قانوين اتفاقي مؤسس عىل ما التزمت به الدول عند تصديقها   (1281)يلزم من تحسينات لتطويره

، وقد ورد االلتزام بالنرش يف اتفاقية جنيف (1282)االتفاقيات والعمل عىل احرتامها يف كل الظروف وانضاممها بالتوقيع عىل 

( من نفس االتفاقية األوىل 49، وكذلك يف املادة )(1283) (43بشأن تحسني حال املرىض والجرحى يف املادة ) 0812األوىل 

خالل   اإلنساين عن طريق مجلس االتحاد السويرسي ومنتتبادل األطراف السامية املتعاقدة بنرش قواعد القانون الدويلأن 

زم كل طرف متعاقد يلت، والدول الحامية أثناء األعامل العدائية وكذلك القوانني واللوائح التي قد تعتمدها لكفالة تطبيقها

 .(1284)انت جنسيتهمأياً كمبالحقة املتهمني باقرتاف مثل هذه املخالفات الجسيمة أو باألمر باقرتافها وبتقدميهم إىل محاكمه 

، ويجب أن تبقي أطراف النزاع ملتزمة بأدائها طبقاً ملبادئ (1285)( من اتفاقية جنيف الثانية 48، 49، 43وكذلك يف املواد )

القانون الدويل الناشئة من األعراف الراسخة بني األمم املتمدنة وقواعد القانون اإلنساين، وما ميليه الضمري العام ويكون 

( من الربتوكول 08م بالنرش قد أدخل ألول مرة يف إطار التنظيم الدويل للنزاعات املسلحة غري الدولية، وكذلك املادة )االلتزا

( تركت للدول 08إال أن صياغة املادة ) .(1286)اإلضايف الثاين والتي نصت عىل أن ينرش هذا الربتوكول عىل أوسع نطاق 

ذي تعهدت به وخاصة يف عبارة ).... عىل أوسع نطاق ممكن.( والتي ال تنقص تقديرها يف تحديد نطاق االلتزام بالنرش ال

وال ميكن للدول أن تحتمي وراءها ليك تتهرب من تطبيق األحكام اإلنسانية إال إنها ميكن أن  من التزام الدول بالنرش

( املشرتكة 7وجاءت املادة ) ،(1287) تحتفظ للدول بسلطة تقديرية فيام بتعلق بالتدابري التي يتعني اتخاذها يف مجال النرش

خالية من أي نص مامثل، وبناء عىل ذلك حدث التطور يف مواقف الدول ملوقفهم من املادة املشرتكة يف الربوتوكوالت 

ومل تتأخر الجمعية العامة لألمم املتحدة بدورها يف  .(1288)التفاقية جنيف وأصبح أحكام هذه املادة ميثل التزام لجميع الدول 

( عىل الحاجة إىل تدعيم 20( /)022لقواعد القانون اإلنساين الدويل ملا ورد عنها يف قراراتها رقم ) يز عىل االلتزام بالنرشالرتك

                                                           

  525محمد عبد الكريم حسن عزيز: القانون الدولي اإلنساني، تطوره، مبادئه، آليات تنفيذه، مرجع سابق ص  (1281)

لى سيادتها االقليمية، دراسة في ضوء محمد حسين عيضة عبد الله الزيادي: استخدام الدولة للقوة المسلحة ضد الجماعات المتمردة ع (1282)

 339ص  3052أحكام ومبادئ القانون الدولي اإلنساني، رسالة دكتوراه في القانون الدولي، كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 

وقت السلم كما ( تتعهد األطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص هذه االتفاقية على أوسع نطاق ممكن في بلدانها في 32المــادة ) (1283)

في وقت الحرب وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن برامج التعليم العسكري والمدني إذا أمكن, بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها 

 معروفة لجميع السكان وعلى األخص للقوات المقاتلة المسلحة وأفراد الخدمات الطبية والدينية.   

على اتخاذ التدابير لوقف جميع األفعال التي تتعارض مع أحكام اتفاقية جنيف األولى وينتفع المتهمون في  أن تلتزم األطراف المتعاقدة (1284)

وما بعدها من اتفاقية جنيف بشأن  502جميع األحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر ال تقل مالءمة عن الضمانات المنصوص عنها بالمادة 

  5939ب/أغسطس آ 53معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 

المعقود  5939آب/أغسطس 53اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى، القوات المسلحة في البحار، المؤرخة في  (1285)

، 5902تشرين األول/أكتوبر  52، بقصد مراجعة اتفاقية الهاي العاشرة، المؤرخة في 5939آب/أغسطس  53نيسان/ أبريل إلى  35في جنيف من 

 على الحرب البحرية. 5909تطبيق مبادئ اتفاقية جنيف لعام  بشأن

والتي نصت على هذا االلتزام باعتبار أن هذه االتفاقية تطبق على النزاعات المسلحة  5923( من اتفاقية الهاي لعام 32وكذلك المادة )  (1286)

 بنوعيها الدولية وغير الدولية.   

(1287)Gabrielle McIntyre : The International Résiduel Mechanism and the Legacy of the International Criminel Tribunals for 

the Former Yougoslavie and Rwanda& Goettingen Journal of International Law 3 (2011) 3, 923-983. 

، القاهرة، دار المستقبل العربي، 5اني، طمحمد يوسف علوان: نشر القانون الدولي اإلنساني، دراسات في القانون الدولي اإلنس (1288)

  329ص  3000
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مجموعة القواعد التي تؤلف القانون الدويل اإلنساين من خالل قبولها عىل نطاق كبري والحاجة إىل نرش هذا القانون عىل 

ني لوطني، لذلك فإنها تطلب إىل جميع الدول األطراف يف امللحقني الربتوكولني اإلضافينطاق واسع وتنفيذه عىل الصعيد ا

  .(1289) 0889الصادرة عام  82/27كفالة نرشهام عىل نطاق واسع، وتنفيذها تنفيذا كامالً، وهو ما أكدته ثانية يف توصيتها رقم 

هم، م القانون والوصول إىل الضحايا الذين يحميفإن الهدف العام من نرش القانون الدويل اإلنساين هو تحقيق احرتا

كام إن الغرض من أنشطة النرش يختلف تبعاً للمرحلة التي فيها، وقد يتم أثناء النزاع ويسمى بالوقاية املبارشة، ويكون الهدف 

حقة للنزاع ويكون لال منه الحد من التوسع أعامل العنف أو التخفيف من عدد الضحايا ومن معاناة البرش، وقد يتم يف املرحلة ا

، وقد تؤدي النزاعات إىل بعض الظواهر (1290)الغرض منه فتح الباب أمام العودة إىل حالة السلم ومنع تكرار النزاع مرة أخرى 

التي توحي بتأزم الوضع كالتجمعات واملظاهرات، مام يوجب القيام بأنشطة النرش لقواعد القانون الدويل اإلنساين للحيلولة 

نزاعات، وذلك للبحث عن أسباب التوتر ومحاولة عالجها قبل تفاقمها، فضالً عن اإلعالم بخطورة الحرب وزرع عن نشوء ال

 العمل الذي فقد انعكست الزيادة الهائلة يف، السالم بني مختلف األوساط باعتبار أن النرش يؤدي إىل تجنب وقوع الخسائر

عة لألم نية التي يقدمها مكتب املفوضية السامية لشؤون الالجئني التابتؤديه الهيئات اإلنسانية يف زيادة األنشطة امليدا

املتحدة، وبرنامج الغذاء العاملي واملكتب اإلنساين لالتحاد األورويب واللجنة الدولية للصليب األحمر، وعدد كبري من املنظامت 

  .(1291)العمل اإلنساين بصورة متزايدة غري الحكومية يف مشاركة قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة وغريها يف 

زام : فإذا كان العلم بأحكام القانون الدويل اإلنساين رشط أسايس لتطبيقه فإن االلتثانياً: الجهات املستهدفة من النرش

طلب تبالنرش يتعني أن يشمل كافة األوساط املعنية التي تكون ملزمة باالمتثال ألحكام القانون اإلنساين إذا واجهت أوضاع ت

تطبيقه وحتى يؤيت مثاره فإنه يتعني أن يتم وقت السلم ألن الجهات املستهدفة قد تكون القوات املسلحة، والسكان 

املدنيون، فقد تضمن القانون الدويل اإلنساين عدد من كبري القواعد التي يجب عىل املقاتل اتباعها يف ميدان املعركة كعدم 

( من 02، 02، 04وفقاً للمواد ) .(1292)يني والعاملني بالخدمات الطبية والدينية والجرحىتوجيه العمليات العدائية إىل املدن

، فضالً عىل تحذيرها للقوات املسلحة استخدام أسلحة معينة، والذي يتعني أن يتم ذلك أيضا 0848اتفاقية جنيف األوىل 

املسلحة  سك الجندي السالح بيد وقانون النزاعاتوقت السلم إذا قام النزاع املسلح غري الدويل فيكون من غري املمكن أن مي

بيد أخرى، ولذلك يجب رضورة تدريب أفراد القوات املسلحة من جنود وضباط وعاملني عىل برامج تدريبية ومحارضات 

 .(1293)وندوات وتعريفهم بواجباتهم املتعلقة بالقتال وكذلك تدريبهم عىل معرفة قواعد القانون الدويل اإلنساين 

                                                           

  325ص  A/39/25( المجلد األول، الوثائق الرسمية، الملحق رقم 25القرارات التي اتخذها الجمعية العامة في دورتها ) (1289)

لعنف داخل البالد، تشجيع وضع حدود للعنف ماريوت هاروف تافل: االجراءات التي تتخذها اللجنة الدولية للصليب األحمر إزاء ارتكاب أعمال ا (1290)

   59ص  5992( مايو/ يوليو 25في حاالت األزمات في عالم متغير، المجلة الدولية للصليب األحمر العدد )

 5999 مأدام روبرتس: دور القضايا اإلنسانية في السياسة الدولية في التسعينات، المجلة الدولية للصليب األحمر، مختارات من أعداد عا (1291)

 .520ص 

  522ص  5992عبد الكريم محمد الداحول: حماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة، رسالة دكتوراه كلية الحقوق ، جامعة القاهرة،   (1292)

 .  330ص  29دافيد لويد روبرس: تدريب القوات المسلحة على احترام القانون الدولي اإلنساني المجلة الدولية للصليب األحمر العدد   (1293)
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صعيد الوطني قدمت دولة اإلمارات العربية املتحدة الدعم ألنشطة املفوض السامي لحقوق اإلنسان يف األمم وعىل ال

، يف تلقى (1295)بالتعاون مع اإلجراءات الخاصة ملجلس حقوق اإلنسان دولة اإلمارات العربية املتحدة ، والتزمت (1294)املتحدة 

املعني  عني بالقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي، واملقرر الخاصالزيارات واستقبال العديد من املقررين الخاصني امل

مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفال واملواد اإلباحية، وتعترب اإلمارات العربية املتحدة طرفاً يف الجهود الدولية الرامية إىل 

  .(1296)وضع حد للعنف الجنيس يف حاالت الرصاع 

 نفيذ القانون الدويل اإلنساينمبدأ احرتام وت: املطلب الثاين

كانت املهام و جاءت املادة األوىل املشرتكة بصفة عامة لإللزام لجميع األطراف املتعاقدة وليس أطراف النزاع فقط، 

، وبناء عىل هذه القاعدة يحق (1297)التقليدية لقوات حفظ السالم هي الفصل بني املتحاربني أو مراقبة وقف إطالق النار

فلم  ،(1298)تعاقدة مطالبة جميع األطراف األخرى باحرتام التزاماتها ومساعدتها يف تنفيذ هذه االلتزامات لجميع الدول امل

الدول األخرى، بل أنها تلقي عليهم واجب االلتزام  تكتف مبنح الدول حق فرض احرتام القانون الدويل اإلنساين عىل

ة أو زاماتها كان لباقي األطراف املتعاقدة سواء متحالفة أو محايدبفرض احرتام هذا القانون فإذا قرصت دولة ما يف تنفيذ الت

  .(1299)عدوة أن تسعى إىل إلزامها باحرتام وتنفيذ القانون الدويل اإلنساين 

( 98وقد يتم االلتزام يف إطار تحالف دويل أو تحت إرشاف منظمة دولية كاألمم املتحدة، وهو ما نصت عليه املادة )

التي تضع التزاما عىل الدول األطراف بأن تعمل يف حاالت االنتهاكات  ،(1300)0833 األول علم من الربتوكول اإلضايف

الجسيمة لالتفاقيات اإلنسانية مجتمعة أو منفردة بالتعاون مع األمم املتحدة ومبا يتالءم مع ميثاقها عىل ضامن تنفيذ 

                                                           

دوالر أمريكي سنويا من التبرعات لدعم عمل المفوضية، وأعلنت  90000وتقدم اإلمارات العربية المتحدة ما يقرب من  3050ففي العام   (1294)

ارس حقوق اإلنسان في جلسة مجلس حقوق اإلنسان المنعقدة في م مليون دوالر لدعم مفوضية 5اإلمارات العربية المتحدة عن التزام جديد بقيمة 

3052 . 

( بشأن المرأة والسالم واألمن، والذي 3000) 5232أيدت دولة اإلمارات العربية المتحدة قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم  (1295)

مة بالمساهمة يرتكز على أربعة أعمدة رئيسية هي: المشاركة، والحماية، والوقاية، واإلغاثة واإلنعاش. وقد ظلت اإلمارات العربية المتحدة ملتز

من خالل استضافة سلسلة من حلقات النقاش حول المرأة والسالم واألمن  5232بشكل كبير في إجراء دراسة عالمية بشأن تنفيذ القرار رقم 

 بالشراكة مع األمم المتحدة للمرأة ومعهد جورج تاون للمرأة والسالم واألمن.

(1296) Humann Right Council Twenty -Ninh session Agenda item 3 Promotion and protection of all human rights, civil, 

political, Economic, social and cultural rights, including the right to développent Witten Statement submitted by Amnesty 

International, a non-gouvernemental organisation in Special consultative stratus The Secretary-General has received the 

following Witten Statement which is circulated in accordance with Economic and Social Council résolutions 1996/31 

ي لألمين العام لألمم المتحدة بتاريخ آن رينيكر: احترام قوات األمم المتحدة للقانون الدولي اإلنساني، مالحظات بشأن الكتاب الدور (1297)

 وما بعدها  29ص  5999، المجلة الدولية للصليب األحمر، مختارات من أعداد عام 5999/أغسطس 9

 أن االلتزام الذي تتحدث عنه المادة المشتركة باتفاقيات جنيف هو التزام غير مشروط وغير خاضع لقيد المعاملة بالمثل  (1298)

 .  923، ص 5992لعام  22المجلة الجزائرية القانونية واالقتصادية والسياسية الجزء ، ام االلتزام بتنفيذ القانون الدولي اإلنسانينظعمر سعد الله:  (1299)

( على ان تتعهد األطراف السامية المتعاقدة بأن تعمل مجتمعة أو منفردة في حاالت الخرق الجسيم لالتفاقيات 29تنص المادة ) (1300)

 اون مع األمم المتحدة وبما يتالءم مع ميثاق األمم المتحدة. والبرتوكول بالتع
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من اتفاقية جنيف الرابعة التي تقيض بوجوب مراقبة ( 20ويدعم ذلك نص املادة ).(1301)واحرتام القانون الدويل اإلنساين 

توزيع املساعدات اإلنسانية للمدنيني يف األرايض املستعمرة، سواء من طرف بلد محايد، أو اللجنة الدولية للصليب األحمر، 

لقانون ام قواعد اوإن التزام الدول باحرت أو من طرف جهاز إنساين محايد، مام يسمح ألحد أجهزة األمم املتحدة القيام بذلك 

ورد يف نص املادة األوىل ).. التزام الدول بقواعد القانون الدويل  0848الدويل اإلنساين وفقاً لقواعد اتفاقية جنيف عام 

اإلنساين( فهو التزام بالنص الرصيح بأن تفعل الدول كل ما يف وسعها لضامن أن تكون القواعد املعنية بكفالة االحرتام 

الدويل اإلنساين سواء كانت مشرتكة أم غري مشرتكة يف نزاع وأن تتخذ كافة التدابري املمكنة التي تكفل  لقواعد القانون

  .(1302)احرتام قواعد القانون 

وبالتايل فإن قيام األمم املتحدة وعىل رأسها مجلس األمن بتنفيذ القانون الدويل اإلنساين يجد أساسه القانوين يف 

التزام الدول بالتنفيذ مشرتكة يكون يف شكل تحالف أو تعاون بني أعضاء األمم املتحدة، وأن  (، ألن20، 98نص املادتني )

هذا التعاون يفهم منه التدابري السلمية أو الردعية لوضع قواعد القانون حيز التنفيذ، وإن واقع املجتمع الدويل الحايل أثبت 

 .(1303)م بقواعد القانون الدويل اإلنساين انتهاج الوسائل الردعية من طرف مجلس األمن لفرض االلتزا

وقد تفشل املساعي يف تفادي النزاعات قبل حدوثها فيصبح الهدف الوقايئ يف الحد من استمرارها عىل نطاق أوسع 

والعمل عىل الحد من أعداد الضحايا وبذلك يتعني عىل القامئني بالنرش بذل أقىص الجهود املمكنة لدعم االحرتام الذايت 

 واملبادئ اإلنسانية التي وضعها القانون الدويل اإلنساين، عن طريق وسائل االتصال املختلفة كالتليفزيون واإلذاعة اإلنساين

والندوات واملؤمترات والنداءات املوجهة عرب الصحف ويف األماكن العامة بهدف نرش الوعي الالزم للقاعدة اإلنسانية لكافة 

نتقالية يسودها الال أمن مام يعرقل إقرار السالم فتقع عىل الدول يف هذه الحالة العمل أو قد متر الدول بحالة ا (1304)الشعوب 

عىل حل املشاكل االجتامعية والثقافية والنفسية عن طريق محاولة إشاعة روح التسامح مثل حالة الال أمن يف اليمن وما 

ة مواطنيها عية للتعبري عن وجودها عىل األرض ومخاطبقامت به دولة اإلمارات العربية املتحدة يف توفري منّصة للسلطات الرش 

وعرض نفسها عىل املجتمع الدويل كطرف فاعل يف املعادلة اليمنية، وتصدت دولة اإلمارات ضد محاولة املتمرّدين لتسويق 

اطبة املجتمع خحكومتهم املوازية التي قاموا بتشكيلها يف صنعاء ومتسكت بالحكومة املعرتف بها دوليا كطرف رشعي مؤّهل مل

 الدويل باسم اليمنيني.

نظمت اللجنة الدولية للصليب األحمر بالتعاون مع الهالل األحمر اإلمارايت حمالت لتحذير وعىل الصعيد الوطني 

األهايل من أخطار املتفجرات املنترشة يف ضواحي مدن اليمن، وتعليم األطفال والنساء واملدنيني السلوكيات الالزم اتباعها 

ذه الحاالت، واالهتامم الشعبي واإلعالمي  يف دعم الرشعية وإعادة االستقرار إىل اليمن، من خالل عمل إغايث يف ه

وتنموي إلعادة إعامر املناطق اليمنية املحّررة وتوفري مقومات االستمرار لها، وبناء وهيكلة الجيش والرشطة اليمنية وتوفري 

                                                           

ضمن  5992وهذا ما تم تأكيده في االجتماع الدوري األول للخبراء بشأن القانون الدولي اإلنساني المنعقد بجنيف في يناير وفبراير  (1301)

ظمات اإلقليمية إلدارة النزاعات المسلحة ذات الطابع الحلول الممكنة، والذي نص على مساندة الجهود التي تبذلها األمم المتحدة والمن

 الفوضوي، وال سيما التدابير التي يتخذها مجلس األمن إلحالل ظروف مالئمة للمساعدة اإلنسانية.

ورة، عة المنصنبيل محمد خليل إبراهيم العزازي: القانون الدولي اإلنساني وآليات تطبيقه، القاهرة ، بحث منشور بمجلة كلية الحقوق، جام (1302)

      52ص  3053، 23العدد 

 922عمر سعد الله: نظام االلتزام بتنفيذ القانون الدولي اإلنساني، مرجع سابق ص  (1303)

 .  320، مرجع سابق ص استخدام الدولة للقوة المسلحة ضد الجماعات المتمردة على سيادتها االقليميةمحمد حسين عيضة عبد الله الزيادي:   (1304)
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حافظات املحررة التي شهدت دمارا هائال نتيجة للحرب التي خاضتها ميليشيات املعدات الالزمة لها للقيام بدورها يف امل

  .(1305) 8102الحويث وقوات عيل عبدالله صالح منذ مارس 

وشاركت دولة اإلمارات العربية املتحدة يف املؤمتر الدويل للوقاية من جرائم اإلبادة الجامعية للوقاية من جرائم اإلبادة 

لبلجيكية بروكسل وفتح الحوار بني ممثيل الحكومة والخرباء يف مسائل حقوق اإلنسان ودراسة الجامعية يف العاصمة ا

وضع آليات عمل وقائية ملنع نشوب نزاعات دينية وعرقية وسياسية تؤدي إىل خلق مناخ يؤدي اىل وقوع جرائم مثل اإلبادة 

التي وقعت عىل إعالن االلتزام بإنهاء العنف  022لـ وتعترب اإلمارات العربية املتحدة واحدة من الدول ا .(1306)والجامعية 

الجنيس يف حاالت الرصاع والتصدي للعنف الجنيس يف حاالت الرصاع كجزء من اسرتاتيجية شاملة لتمكني املرأة من 

ملعني ااملشاركة الكاملة يف جميع جوانب املجتمع ودعمت دولة اإلمارات العربية املتحدة عمل املمثل الخاص لألمني العام 

 .(1307)بالعنف الجنيس يف حاالت النزاع 

 كفالة احرتام القانون الدويل اإلنساين: املبحث الثاين

للتأكيد عىل تلك املبادئ اإلنسانية ونظم مجموعة   0848جاءت اتفاقيات جنيف يف القانون الدويل اإلنساين عام 

حامية، كام نساء واألطفال والصحفيني واملدنيني نوعاً من الالقواعد القانونية الدولية املكتوبة ووضع آليات خاصة لحامية ال

نظم مبادئ لكفالة حامية الحقوق املقررة للفئات املحمية، ولضامن إمكانية تنفيذ قواعد القانون الدويل اإلنساين عىل أرض 

لهذه القواعد سواء  ام الدولالواقع تم التفكري يف اللجوء إىل آليات لتنفيذ القانون الدويل اإلنساين والتأكد من مدى احرت 

كانت هذه اآلليات دولية أم وطنية يتم استخدامها وقت السلم والحرب وبدأت الجهود الدولية املتمثلة يف اللجنة الدولية 

للصليب األحمر بوضع مرشوع القواعد التي تكمل القواعد القامئة حالياً للقانون الدويل اإلنساين، وقامت بإجراء مشاورات 

د من املنظامت الدولية واإلقليمية أسفرت عن رضورة وضع قواعد الحامية من حاالت املنازعات املسلحة الدولية وقواعد مع عد

الحامية يف حاالت املنازعات املسلحة غري الدولية، وعنيت قواعد القانون الدويل اإلنساين بأرسى الحرب وتنظيم العمليات 

وكذلك اتفاقيات  0988دنية وذلك بفضل قانون الهاي املنصوص عليه يف معاهدة الهاي القتالية وحامية املدنيني واألعيان امل

ويف  ةاملطلب األول: مبدأ اإلنسانية واملساوايف  ، ومن أجل توضيح ذلك قسمنا املبحث يف املطالب التالية:0813الهاي 

  املطلب الثاين: مبدأ السالم السيايس واالجتامعي

                                                           

ور الذي قامت به دولة اإلمارات العربية المتحدة في إحياء مؤسسات الدولة اليمنية وتوفير الجهاز اللوجستي والكادر البشري الالزم الد  (1305)

لي ولتشغيلها، لتثبيت الشرعية باليمن وتوفير قاعدة للحكومة المعترف بها دوليا للتعبير عن وجودها على األرض ومنّصة لمخاطبة المجتمع الد

تاريخ ( الموقع االلكتروني 2، ص)50222،العدد: 3052/02/30عه بأنها طرف فاعل في المعادلة اليمنية جريدة العرب ُنشر في وإقنا

 .32/53/3052الزيارة

http://alarab.co.uk/article/1/104686/manifest.html 

عامًا على اعتماد اتفاقية  92احتفااًل بمرور  3053أبريل  05ؤتمر الدولي للوقاية من جرائم اإلبادة الجماعية المقام في بروكسل بتاريخ الم (1306)

و  5992عاما على اإلبادة الجماعية في رواندا سنة  30وإحياًء لذكرى مرور  5932األمم المتحدة بشأن منع معاقبة جماعة اإلبادة الجماعية لعام 

 ذلك بالتعاون مع معهد إجمونت الملكي للدراسات وبمشاركة االتحاد األوروبي و االتحاد األفريقي و األمم المتحدة

مليون دوالر أمريكي، بالتضامن مع المملكة المتحدة، لدعم جهود الحكومة  5.2، التزمت اإلمارات العربية المتحدة بمبلغ 3052في عام (1307)

كافحة العنف الجنسي في حاالت النزاع، وفي القمة العالمية بشأن القضاء على العنف الجنسي في حاالت الصراع، الصومالية الرامية إلى م

، أعلنت دولة اإلمارات عن االلتزام بمبلغ مليون دوالر إضافية لدعم األمم المتحدة في تعزيز قدرة البلدان 3053المنعقدة في لندن في يونيو 

 المتأثرة بغية المعالجة. 

http://alarab.co.uk/article/1/104686/manifest.html
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 نسانية واملساواةمبدأ اإل : املطلب األول 

اتجهت رغبة املجتمع الدويل يف العمل عىل تطوير قواعد قانون الحرب للوصول بالبرشية إىل مستوى أفضل من 

، وأخذت القوانني الدولية  بفرض مجموعة من القواعد وااللتزامات 0808الرخاء والسالم، فعقد مؤمتر للسالم يف أبريل عام 

ة أو املتحاربة، وقرر العامل وضع حد للحروب وتجريم اللجوء إليها وظهر ذلك يف ميثاق األمم القانونية عىل األطراف املتنازع

( فتم منع اللجوء للقوة واللجوء لوضع اتفاقيات تدون األعراف السائدة لحامية 4/ الفقرة  8يف املادة ) 0842املتحدة يف 

، ملا تكبده العامل من آثار الحرب البرشية من خسائر 0848 الجرحى واألرسى واملرىض وكانت أهمها اتفاقيات جنيف األربع يف

   .(1308)وويالت سواء عىل األفراد أو األموال

وقد أرست قواعد ومبادئ القانون الدويل اإلنساين إنجازاً يف حق البرشية، وذلك بوقف أعامل السلب والنهب يف املدن 

 الدولية من خالل قواعد ومبادئ القانون الدويل اإلنساين لتقنني ومنح النساء واألطفال نوعاً من الحامية، وتتابعت الجهود

عادات وأعراف الحرب ووضع القواعد القانونية املنظمة للحرب والتي تضع بعض القيود عىل سلوك املحاربني بهدف الحد 

 خاص عطاء وضع قانوينمن اآلثار التدمريية للحرب والتي انتهت بتقنينها دولياً مع إقرار مبادئ احرتامها وحاميتها وإ 

ألشخاص بعينهم سواء كانوا أفراداً أم جامعات ولتدعيم السالم بني الدول وتوطيد األمن فكانت الخطوة األوىل فيام جاء 

 0808به عصبة األمم عام 

 ةحيث إن تنفيذ قواعد القانون الدويل اإلنساين ميثل رضورة قصوى باعتباره قانون يتعني تطبيقه بهدف تخفيف معانا

ضحايا الحرب قدر اإلمكان، وبالنظر إىل قواعد القانون الدويل اإلنساين فهي تعمل عىل التخفيف من حدة اآلالم الناجمة 

عن النزاعات املسلحة عن طريق املبادرة وتوفري الحامية وتقديم املساعدات الالزمة للفئات املشمولة بالحامية، بوجود آليات 

 لتي توفر هذه الحامية والتطبيق الجيد لها، وتجسيد قواعد القانون الدويل اإلنساين يف أرضتحقق فعالية قواعد القانونية ا

إلنساين ا( 1310)وتنبثق التدابري واآلليات الوطنية لتنفيذ القانون الدويل  .(1309)الواقع والعمل عىل ضامن تنفيذها يف زمن السلم 

وكفالة  قة بالقانون الدويل اإلنساين عىل نفسها، باحرتام معاهداتهمن التعهد الذي قطعته الدول األعضاء يف املعاهدات املتعل

تنفيذها، وقد نصت معاهدات القانون الدويل اإلنساين رصاحة عىل التزام الدول األطراف باتخاذ تدابري خاصة بالتنفيذ، وإن 

، فإن وضع قواعد (1311)الوطنية هذه املعاهدات شأنها شأن باقي املعاهدات الدولية يتطلب إدراجها يف منظومة الترشيعات

خاصة يف ميدان حقوق اإلنسان أو يف ميدان القانون بوجه عام ال يكفي لضامن مامرستها من الناحية العملية، الفعلية 

  .(1312)والواقعية، وإمنا ال بد من السهر عىل تطبيقها وحاميتها، وذلك بإيجاد طرق ووسائل تكفل تحقيق ذلك 

                                                           

     53-55، ص  3055، اإلسكندرية، منشأة المعارف الناشر 5محمد فهاد الشاللدة: القانون الدولي اإلنساني، ط (1308)

   25ص  3052، بيروت لبنان، منشورات زين الحقوقية، 5كرار صالح حمودي: الحماية الدولية لألطفال والنساء في النزاعات المسلحة، ط (1309)

 535ص  3002،اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 5لقانون الدولي اإلنساني، مصادره، مبادئه، وأهم قواعده، طعصام عبد الفتاح مطر: ا (1310)

(1311) Human Rights Council (HRC) the report of the Special Rapporteur on the Independence of judges and lawyers 

Gabriela Knaul on her visit to the United Arab Emirates (UAE) from 28 January to 5 February 2014  

     25نبيل محمد خليل إبراهيم العزازي: القانون الدولي اإلنساني وآليات تطبيقه، مرجع سابق ص  (1312)
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ملساعدات اإلنسانية تطبيقاً عملياً ملبدأ احرتام القانون الدويل اإلنساين فقد ذهب مجلس عىل اعتبار مسألة تقديم ا

األمر ( 1313)األمن يف قراراته إىل التأكيد عىل أن حرمان الضحايا من املساعدات اإلنسانية يعد تهديداً للسلم واألمن الدويل

وتتمثل اجراءات  ( 1314)عملية إيصال املساعدات اإلنسانية  الذي منحه سلطه اتخاذ أية إجراءات يراها مناسبة من أجل تسهيل

مجلس األمن يف املساعدات اإلنسانية مطالبة األطراف بأسلوب حاسم إىل حد ما بتنفيذ التزاماتها ومنح صالحيات لعمليات 

لق مساحة خحفظ تسهيل توفري املساعدات اإلنسانية من قبل املنظامت اإلنسانية ومساعدة التوسط بني األطراف عىل 

إنسانية تسهل عملية توفري املساعدات اإلنسانية، وحامية ومرافقة اإلغاثة اإلنسانية والعاملني يف املجال اإلنساين وقوافلها 

ومبانيها ويتم السامح باستخدام القوة من اجل الدفاع عن النفس ضد هجامت أطراف النزاع أو عنارص القوات املتحاربة التي 

 ( 1315)ليها أو املجرمني أو اللصوص أو األشخاص الذين يتضورون جوعا ال ميكن السيطرة ع

وتلتزم النظم األساسية للقانون الدويل اإلنساين بالعمل عىل احرتام قوات األمم املتحدة، عىل أن تحرتم هذه القوات 

بيق، واتخاذ كافة عامة الواجبة التطأثناء قيامها بعملياتها احرتاماً كامالً للمبادئ والقواعد املنصوص عليها يف االتفاقيات ال

وبذلك يقع عىل عاتق مجلس األمن  (1316)االحتياطيات لتفادي الخسائر يف األرواح بني السكان املدنيني عىل قدر اإلمكان

لحامية املدنيني أثناء  0833( من الربتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف عام 98التزام أخالقي وقانوين وفقاً للامدة )

، (1317)نزاعات املسلحة بوجهيها الدويل والداخيل والذي يدخل ضمن املسؤولية الرئيسية له يف حفظ السالم واألمن الدولينيال

 (1318)إذ يطلب من الدول التي يف نزاع احرتام قانون حقوق اإلنسان واحرتام قواعد القانون الدويل اإلنساين

 د القانون الدويل اإلنساين يف رأيها االستشاري مبرشوعيةوقد أكدت محكمة العدل الدولية عىل رضورة تطبيق قواع

التهديد باستخدام األسلحة النووية أو استخدامها وعىل جميع الدول احرتام هذه القواعد األساسية سواء كانت قد صدقت 

رية وشبه كام أوضحت املحكمة نفسها يف قضية األنشطة العسك( 1319)عىل االتفاقيات املتضمنة لها أم مل تصدق عليها 

                                                           

الوضع المأساوي في  بشأن 2/53/5993الصادر بتاريخ  293بشأن حرب الخليج الثانية، القرار رقم  3/3/5995الصادر بتاريخ  922القرار رقم  (1313)

 في شأن البوسنة والهرسك 9/55/5992الصادر بتاريخ  5059، القرار رقم 32/9/5993بتاريخ  935الصومال، القرارات 

، 53/2/5999الصادر بتاريخ  5329، القرار رقم 35/53/5992الصادر بتاريخ  5023، القرار رقم 33/2/5992الصار بتاريخ  229القرار رقم  (1314)

 بتقديم المساعدات اإلنسانية لضحايا النزاعات المسلحة من أجل كفالة احترام القانون اإلنسانيوالخاصة 

 بشأن الصراع الدائر في ليبيريا   5/2/3002الصادر بتاريخ  5392قرار مجلس األمن رقم  (1315)

   5999/أغسطس 9 بتاريخ SGB  /ST/ 52/5999الكتاب الدوري لألمين العام لألمم المتحدة رقم  (1316)

  59/3/3000الصادر بتاريخ  5399( من القرار رقم 2( والمادة )3المادة ) 52/9/5999الصادر بتاريخ  5392قرار مجلس األمن رقم  (1317)

( بالنص )يدين بقوة تعمد استهداف المدنيين في حاالت النزاع 3في المادة ) 52/9/5999الصادر بتاريخ  5392قرار مجلس األمن رقم  (1318)

( يؤكد 2لهجمات التي تشن على أهداف تخضع لحماية القانون الدولي، ويهيب بجميع األطراف أنهاء هذه الممارسات(. وفي المادة )فضال عن ا

أهمية منع نشوب النزاعات التي يمكن أن اعرض للخطر السلم واألمن الدوليين، ويركز في هذا السياق على أهمية تنفيذ التدابير الوقائية 

النزاعات بما في ذلك االستعانة باألمم المتحدة وسائر آليات تسوية النزاعات وعمليات النشر العسكرية والمدنية والوقائية،  المالئمة لتسوية

 (3المادة ) 3000لسنة  5399وفقًا ألحكام ميثاق األمم المتحدة وقرارا مجلس األمن والصكوك الدولية ذات الصلة( والقرار 

 5999بشأن مشروعية استخدام األسلحة النووية  29، الفقرة 5999يوليو  2الصادرة بتاريخ  فتوى محكمة العدل الدولية (1319)
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( يف اتفاقيات جنيف األربعة عىل اعتبار 7العسكرية داخل نيكاراجوا رضورة تطبيق القواعد املبينة يف املادة املشرتكة رقم )

 .(1320)أن الواليات املتحدة ملزمة باحرتام االتفاقيات وهذا االلتزام مستمد من املبادئ العامة للقانون اإلنساين

إلمارات العربية املتحدة أنشأت لجان وطنية للقانون الدويل اإلنساين يف دولة اإلمارات يف دولة اوعىل الصعيد الوطني 

العربية املتحدة، ومرص، سوريا، األردن، فلسطني، اليمن، واملغرب، وكانت هناك خطوات جادة يف العديد من الدول العربية 

ة السعودية، يبيا والكويت ولبنان، اململكة العربيالستكامل اإلجراءات الخاصة بتشكيل لجان وطنية يف تونس والجزائر ول

الصومال، العراق، سلطنة عامن، قطر، جزر القمر، وموريتانيا وعقد اجتامعني يف مجال إنقاذ القانون الدويل اإلنساين عىل 

ه الجوانب وكان مبوضوع 8114ر ـــــديسمب 2-8األصعدة الوطنية وكان االجتامع األول مبدينة الرباط خالل الفرتة من 

 8112فرباير 89-82الل الفرتة من ــــالترشيعية لتطبيق القانون الدويل اإلنساين، وعقد االجتامع الرابع مبدينة القاهرة خ

وتطرق ألساليب وطرق عمل اللجان الوطنية للقانون الدويل اإلنساين يف  8112والذي اعتمد خطة العمل اإلقليمية لعام 

  .(1321)العامل العريب

العديد من الدورات للتدريب اإلقليمي فكانت الدورة اإلقليمية الثالثة لضباط الرشطة العرب يف مجال القانون وعقدت 

الدويل اإلنساين، وقانون حقوق اإلنسان، والدورة اإلقليمية الثالثة ملسؤويل وزارات الرتبية والتعليم حول برنامج التعرف 

، كام عقدت دورة يف املركز اإلقليمي للقضاة العرب هالل الفرتة 8114 ديسمرب بالقانون الدويل اإلنساين مبدينة القاهرة يف

يف معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية كام سعت دولة اإلمارات العربية املتحدة  يف مجال  8112مارس  8-2من 

لدويل اإلنساين مارايت بلجنة نرش القانون انرش أحكام القانون الدويل اإلنساين عىل الصعيد املدين بجمعية الهالل األحمر اإل 

ضمت عدة خرباء وأساتذة جامعات يف القانون الدويل، حيث أعدوا املحارضات وعقدوا ندوات تعريفية بالقانون الدويل 

يف  ناإلنساين ملختلف رشائح املجتمع، وتم إدراج مادة القانون الدويل اإلنساين كامدة مستقلة لطالب كلية القيادة واألركا

 . 8118القوات املسلحة اعتبارا من عام 

، وتضمنت املبادئ 8114( لعام 78وأنشأت اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين مبوجب قرار مجلس الوزراء رقم )

ة يالتوجيهية الخاصة بنظام ومناهج عمل األجهزة الوطنية املعنية بتنفيذ القانون الدويل اإلنساين، من حيث النظام والبن

والهيكلية واالختصاص والصالحيات، والتقييم وتقديم املقرتحات واملشورة واملراقبة والدعم والتنسيق والتوحيد القيايس، 

واالجراءات التشغيلية والتعاون وعقد االجتامعات وتنظيم وحضور اجتامعات متعددة الجنسيات والسعي إىل الحصول عىل 

طريقة لعمل اللجنة الوطنية بتقسيمها إىل ثالثة لجان فرعية أو نوعية لتسهيل دعم منظامت إقليمية ودولية، وإن أفضل 

عملها يف مختلف املجاالت كلجنة الترشيع التي تعمل عىل تحقيق التناغم بني الترشيعات الوطنية وأحكام القانون الدويل 

 اإلنساين ولجنة التدريب،اإلنساين، ولجنة اإلعالم التي تقوم بعملية الرتويج والتعريف بالقانون الدويل 

                                                           

في القضية المتعلقة باألنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا ضد  5929يونيو  32حكم محكمة العدل الدولية الصادر في  (1320)

 الواليات المتحدة األمريكية

الصادر من األمانة العامة لجامعة الدول  3003تطبيق القانون الدولي اإلنساني على الصعيد العربي لعام  التقرير السنوي الثالث عن (1321)

 3ص  3003العربية واللجنة الدولية للصليب األحمر في 
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 0893( لسنة 7باإلضافة إىل لجنة إدارية تقوم باتخاذ اإلجراءات اإلدارية. وقد ورد يف قانون العقوبات االتحادي رقم ) 

أحكاماً خاصة بالعقاب لبعض جرائم الحرب يف الفصل األول من الباب األول الجرائم املاسة باألمن الخارجي للدولة، ويف 

بشأن هيئة  8118( لسنة 8( من القانون االتحادي رقم )83، 82، 82، 87، 88يف املواد )( 1322)اص بحامية الشارةالترشيع الخ

، وقد وقعت دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل اتفاقية حظر استحداث (1323)الهالل األحمر لدولة اإلمارات العربية املتحدة

ائية لتكسينية وتدمري هذه األسلحة وكذلك النظام األسايس للمحكمة الجنوانتاج االسلحة البكرتيولوجية ) البيولوجية( وا

 ،(1324) 0889الدولية 

 مبدأ السالم السيايس واالجتامعي: املطلب الثاين

أصبحت فكرة احرتام حقوق اإلنسان والشعوب أساس للسالم السيايس واالجتامعي داخل كل دولة وللسالم العاملي 
، تأكيد بالكرامة اإلنسانية واملساواة بني بني البرش يف الحقوق 0849حقوق اإلنسان يف عام ، وجاء اإلعالن العاملي ل(1325)

لذلك أوجب القانون الدويل اإلنساين عىل الدول يف وقت السلم احرتام إنسانية  (1326)باعتبارها أساس الحرية والعدل والسالم 

الحقوق التي متس اإلنسان يف الحق يف الحياة، وسالمة اإلنسان وعدم االعتداء عليها سواء باإللغاء أو النقصان وهذه 

مام يعزز الحرية واحرتام الذات اإلنسانية، وقد شاركت كافة الدول يف اإلعالن ، (1327)شخصه فال يجوز اسرتقاقه أو تعذيبه 

يثاق األمم مب العاملي لحقوق اإلنسان كأول وثيقة دولية تتضمن النص عىل احرتام اإلنسان األساسية والتي جاءت مرتبطة

 .0842املتحدة 

وجاءت املادة األوىل من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية بالتأكيد عىل حق تقرير املصري عىل أن يكون لجميع 

الشعوب الحق يف تقرير مركزها السيايس والحرية يف السعي لتحقيق منائها االقتصادي واالجتامعي والثقايف، سعيا وراء 

صة، والترصف الحر برثواتها ومواردها الطبيعية دون إخالل بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون أهدافها الخا

االقتصادي الدويل القائم عىل مبدأ املنفعة املتبادلة وعن القانون الدويل وال يجوز يف أية حال حرمان أي شعب من أسباب 

عة ها الدول التي تقع عىل عاتقها مسئولية إدارة األقاليم غري املتمتعيشه الخاصة عىل الدول األطراف يف هذا العهد، مبا في

بالحكم الذايت واألقاليم املشمولة بالوصاية، أن تعمل عىل تحقيق حق تقرير املصري وأن تحرتم هذا الحق، وفقا ألحكام 

                                                           

ريفات الشارة هي شارة ( التع5بشأن هيئة الهالل األحمر لدولة اإلمارات العربية المتحدة المادة ) 3003( لسنة 9القانون االتحادي رقم ) (1322)

 م 3003يوليو  32ه. الموافق  5332جمادي األول  52الهيئة نشر في الجريدة الرسمية صدر عن في قصر الرئاسة بأبوظبي بتاريخ 

طوعية ( الهيئة هي الجهة الوطنية التي تقوم بنشاطات الهالل األحمر داخل الدولة وخارجها وتعمل باعتبارها هيئة اغاثة 3نص المادة ) (1323)

تساعد وتساند السلطات العامة في الدولة في زمن السلم والحرب، وتدعمها في أعمالها في المجال االنساني وفقا للتشريعات المعمول بها 

 تحاديم وأية اتفاقيات أخرى تكون الدولة طرفا فيها، والمبادئ األساسية للحركة الدولية من القانون اال5939في الدولة، واتفاقيات جنيف لعام 

 بشأن هيئة الهالل األحمر لدولة اإلمارات العربية المتحدة   3003( لسنة 9رقم )

، وقعت 5923ابريل  50اتفاقية حظر استحداث وانتاج االسلحة البكتربولوجية والتكسينية وتدمير هذه األسلحة والمرفق الخاص بها في  (1324)

 3053يناير دولت اإلمارات العربية المتحدة على التصديق عليها في 

 25ص 5929، القاهرة، دار النهضة العربية، القاهرة، 5محمد مصطفى يونس: مالمح التطور في القانون الدولي اإلنساني، ط (1325)

 229م ص 3002، القاهرة، دار المستقبل العربي، 5توفيق بو عشبه: القانون الدولي اإلنساني، ط (1326)

   359ص  3000لقاهرة، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، ، ا5محمد مصطفى سليمان: قضايا سياسية، ط (1327)
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&  0832&  0832&  0834لصادرة أعوام وتأكيداً لهذا ورد يف قرارات الجمعية العامة لألمم املتحدة ا (1328)ميثاق األمم املتحدة 

، تسويغ الكفاح املسلح من أجل حصول الشعوب عىل استقاللها، وإنشاء دولها املستقلة ذات السيادة كأشخاص 0894&  0833

قانونية دولية تتمتع باملساواة مع باقي األشخاص القانونية الدولية، ودعمت ذلك عن طريق قبول منظامت التحرير كعضو 

   (1329)بذات الصفة الرشعية عىل تلك املنظامت مراقب 

( من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية التعذيب واملعاملة الالإنسانية عىل إنه ال يجوز إخضاع 3وحظرت املادة )

و علمية عىل أ  أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وحظر إجراء أية تجربة طبية

وضامنا لتنفيذ وتطبيق قواعد القانون الدويل اإلنساين يوجب احرتام الدول ملبدأ الوفاء بالعهد، حيث  (1330)أحد دون رضاه الحر

أن الدول عندما وافقت وصادقت وانضمت إىل اتفاقيات جنيف األربع والربوتوكوالت امللحقة بها فإنها قد التزمت بضامن 

ات من جانب كل منها يف إطار سلطتها، وهذا االلتزام املرتتب عىل الدول باحرتام القانون الدويل احرتام هذه االتفاقي

اإلنساين والعمل عىل احرتامه من طرف األخرين قد تضمنته املادة األوىل املشرتكة لالتفاقيات األربع وكذلك املادة األوىل 

  (1331)من الربتوكول األول

يف وثائق القانون اإلنساين اتخاذ التدابري واإلجراءات الرضورية لتنفيذ التزاماتها لذلك يتعني عىل الدول األطراف 

( من الربوتوكول األول التفاقيات جنيف حددت إجراءات التنفيذ والتعليامت 91اتجاه تطبيق وتنفيذ القانون حيث أن املادة )

وتستند حصانة العاملون يف املجال اإلنساين  (1332)ذها الكفيلة بتأمني احرتام االتفاقيات والربوتوكوالت واإلرشاف عىل تنفي

حامية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية، واحرتام وحامية أفراد الخدمات الطبية املدنيني و  إىل حيادهم املطلق

راد الخدمات الطبية أمر واجب  وال يجوز إرغام هؤالء األفراد عىل أداء أعامل ال تتالءم مع مهمتهم اإلنسانية ويحق ألف

املدنيني التوجه إىل أي مكان ال يستغنى عن خدماتهم فيه مع مراعاة إجراءات املراقبة واألمن  ويجب احرتام وحامية أفراد 

الهيئات الدينية املدنيني وتطبق عليهم باملثل أحكام االتفاقيات املتعلقة بحامية أفراد الخدمات الطبية وبكيفية تحديد 

 .(1333) 0833( من الربتوكول األول إىل اتفاقيات جنيف، 02للمــادة ) هويتهم، وفقا

                                                           

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  (1328)

   39، وفقا ألحكام المادة 5929س آذار/مار 32تاريخ بدء النفاذ:  5999كانون/ديسمبر 59( المؤرخ في 35-ألف )د 3300

 وما بعدها 529ص 3003، القاهرة، دار النهضة العربية، لسنة 5سعيد سالم جويلي: المدخل لدراسة القانون الدولي اإلنساني، ط (1329)

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مرجع سابق (1330)

 255، مرجع سابق ص محمد فهاد الشاللده: القانون الدولي اإلنساني (1331)

تتخذ األطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع دون إبطاء،  -5( من البرتوكول األول التفاقيات جنيف إجراءات التنفيذ )20تنص المــادة ) (1332)

المتعاقدة وأطراف النزاع األوامر تصدر األطراف السامية  -3كافة اإلجراءات الالزمة لتنفيذ التزاماتها بمقتضى االتفاقيات وهذا اللحق البروتوكول، 

 والتعليمات الكفيلة بتأمين احترام االتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"، وتشرف على تنفيذها.  

الملحق البروتوكول األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة  5922( من البروتوكول األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف، 52المــادة ) (1333)

معاهدات نص ) حماية أفراد الخدمات الطبية  5939-02-53والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة 5939آب / أغسطس  53في 

تسدى كل مساعدة ممكنة عند االقتضاء ألفراد الخدمات  -3احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية المدنيين أمر واجب. -5وأفراد الهيئات الدينية 

تقدم دولة االحتالل كل مساعدة ممكنة ألفراد  - 2دنيين العاملين في منطقة تعطلت فيها الخدمات الطبية المدنية بسبب القتال.الطبية الم

طلب تالخدمات الطبية المدنيين في األقاليم المحتلة لتمكينهم من القيام بمهامهم اإلنسانية على الوجه األكمل. وال يحق لدولة االحتالل أن 

األفراد، في أداء هذه المهام، إيثار أي شخص كان باألولوية في تقديم العالج االعتبارات طبية. وال يجوز إرغام هؤالء األفراد على إلى هؤالء 
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حامية أفراد الخدمات الطبية من أطباء وممرضون وعاملون عىل قدر ما يبذلون من مساعدات  0833فقد طور بروتوكول 

يم الوالية من صميل اعتبار تشكيل واعداد مثل هؤالء األشخاص يف تقديم العالج واملهام الطبية لضحايا النزاعات وع

الوطنية وهو ما يعني أن تشكيل هؤالء األفراد وتدريبهم يرتبط باألطراف السامية املتعاقدة مبساعدة الجمعيات الوطنية كام 

( من الربتوكول األول حيث يتطلب من هؤالء األفراد اإلملام مبعارف تأخذ يف 2أشارت إيل ذلك الفقرة األويل من املادة )

ب العسكرية وتغطي الجوانب القانونية والطبية واإلدارية والتقنية وأعامل اإلغاثة حتى ميكنهم تقديم االعتبار الجوان

املساعدات املطلوبة تحت مسؤولية الحكومات ومن ثم فاملساعدات التي يجب أن تقوم بها الجمعيات الوطنية يف مسالة 

وقد  .(1334) من األطباء واملحامني واملساعدين الطبينيالحكومات واعداد وتأهيل األفراد املؤهلون، وهم أشخاص متطوعني

نظمت اللجنة الدولية بالتعاون مع الصليب األحمر البوليفي تأهيل مسؤويل النرش واإلعالم والعالقات العامة وتعميق املعرفة 

ويقوم املستشارون ( 1335)4089التاريخية والقانونية للقانون الدويل اإلنساين ولحركة الصليب األحمر والهالل األحمر يف عام 

القانونيون بدور هام يف كفالة تطبيق قواعد القانون الدويل اإلنساين فهم ملزمون بإسداء النصح للقادة العسكريني وتفسري 

 .(1336)( من الربتوكول األول 98النصوص القانونية والعمل عىل تحديد كيفيتها وفقاً لنص املادة )

( أن تكلف القادة العسكريني مبنع 93قدة وعىل أطراف النزاع وفقاً للامدة)ويتعني عىل األطراف السامية املتعا

االنتهاكات وإبالغها إىل السلطات املختصة، وألفراد القوات املسلحة الذين يعملون تحت إمرتهم وغريهم ممن يعملون 

ملسئولية ة كل حسب مستواه من اتحت إرشافهم، ويجب عىل األطراف السامية املتعاقدة وأطراف النزاع أن يتطلبوا من القاد

التأكد من أن أفراد القوات املسلحة، الذين يعملون تحت أمرتهم عىل بينة من التزاماتهم كام تنص عليها االتفاقيات بغية 

منع وقمع االنتهاكات، يجب عىل األطراف السامية املتعاقدة وأطراف النزاع أن يتطلبوا من كل قائد يكون عىل بينة من أن 

مرؤوسيه أو أي أشخاص آخرين خاضعني لسلطته أن يقرتفوا أو اقرتفوا انتهاكات لالتفاقيات أن يطبق اإلجراءات بعض 

الالزمة ليمنع مثل هذا الخرق لالتفاقيات وأن يتخذ، األسلوب املناسب، واإلجراءات التأديبية أو الجنائية ضد مرتكبي هذه 

 .(1337)االنتهاكات 

                                                           

يحق ألفراد الخدمات الطبية المدنيين التوجه إلى أي مكان ال يستغنى عن خدماتهم فيه مع مراعاة  -3أداء أعمال ال تتالءم مع مهمتهم اإلنسانية 

يجب احترام وحماية أفراد الهيئات الدينية المدنيين، وتطبق  -2جراءات المراقبة واألمن التي قد يرى الطرف المعني في النزاع لزومًا التخاذها. إ

 عليهم بالمثل أحكام االتفاقيات وهذا الملحق البروتوكول المتعلقة بحماية أفراد الخدمات الطبية وبكيفية تحديد هويتهم.

تسعى األطراف السامية المتعاقدة في زمن السلم أيضًا بمساعدة الجمعيات الوطنية للصليب األحمر  -5( العاملون المؤهلون 9)المادة (1334)

ق ل)الهالل األحمر, األسد والشمس األحمرين( إلعداد عاملين مؤهلين بغية تسهيل تطبيق االتفاقيات وهذا الملحق البروتوكول وخاصة فيما يتع

تضع اللجنة الدولية للصليب األحمر رهن تصرف األطراف  -2يعتبر تشكيل وإعداد مثل هؤالء من صميم الوالية الوطنية  -3حامية، بنشاط الدول ال

نة جالسامية المتعاقدة قوائم باألشخاص الذين أعدوا على النحو السابق, التي تكون قد وضعتها األطراف السامية المتعاقدة وأبلغتها إلى الل

 تكون حاالت استخدام هؤالء العاملين خارج اإلقليم الوطني في كل حالة على حدة، محل اتفاقات خاصة بين األطراف المعنية.  -3 لهذا الغرض،

 95جنيف، ص  5923نوفمبر  52إلى 55في الفترة من  5923التقرير السنوي للجنة الدولية للصليب األحمر لعام  (1335)

ون في القوات المسلحة تعمل األطراف السامية المتعاقدة دومًا، وتعمل أطراف النزاع أثناء النزاع ( المستشارون القانوني23المــادة ) (1336)

المسلح على تأمين توفر المستشارين القانونيين، عند االقتضاء، لتقديم المشورة للقادة العسكريين على المستوى المناسب، بشأن تطبيق 

 عليمات المناسبة التي تعطى للقوات المسلحة فيما يتعلق بهذا الموضوع. االتفاقيات وهذا اللحق البروتوكول وبشأن الت

يتعين على األطراف السامية المتعاقدة وعلى أطراف النزاع أن تكلف القادة العسكريين بمنع االنتهاكات  -5( واجبات القادة )22المــادة ) (1337)

ه االنتهاكات وإبالغها إلى السلطات المختصة، وذلك فيما يتعلق بأفراد القوات لالتفاقيات ولهذا اللحق البروتوكول، وإذا لزم األمر، بقمع هذ
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طني املستشارين القانونيني عىل تفعيل قواعد القانون الدويل اإلنساين عىل الصعيد الو  وتعمل الدول املستخدمة لنظام

ويف املنازعات املسلحة عىل إجراء التحقيق الفوري وقت وقوع أي انتهاكات، والبحث عن األشخاص الذين ارتكبوا 

يفرض يث ح عاهدة تسليم املجرمنياالنتهاكات لتقدميهم للمحاكمة ومعاقبتهم، أو تسليمهم إىل أية دولة أخرى وفق م

القانون الدويل اإلنساين عىل أطراف النزاع )املعتدي واملعتدى عليه( قيوًدا يف استخدام القوة، ليقترص ذلك عىل حال 

الرضورة الالزمة إلضعاف القوة العسكرية للخصم وفرض إرادته السياسية ومن هذا املنطلق، يحرم استخدام األسلحة التي 

رضورات املعركة لتحقيق النرص، وينص عىل تجنب استهداف الذين ال يشاركون يف العمليات العسكرية كاملدنيني  ال تطلبها

والجرحى واملرىض وإلحاق الرضر أو املعاناة بهم كذلك يحظر استهداف األماكن واألهداف غري املعدة ألغراض عسكرية، 

دة كل منها ز التاريخية واألثرية والثقافية وتقدم األطراف السامية املتعاقكاألعيان املدنية، والبنية التحتية املدنية، واملراك

لآلخر أكرب قسط من املعاونة فيام يتعلق باإلجراءات الجنائية التي تتخذ بشأن االنتهاكات الجسيمة ألحكام االتفاقيات، كام 

تقيد بالحقوق دما تسمح الظروف بذلك ومع التتعاون األطراف السامية املتعاقدة فيام بينها بالنسبة لتسليم املجرمني عن

( وتتعهد األطراف السامية املتعاقدة بأن تعمل مجتمعة أو 92وااللتزامات التي أقرتها االتفاقيات والفقرة األوىل من املادة)

 .(1338)منفردة يف حاالت الخرق الجسيم لالتفاقيات بالتعاون مع األمم املتحدة ومبا يتالءم مع ميثاق األمم املتحدة

وقد نتج عن الحروب ترسيخ قناعة مفادها أن الحامية الدولية الفعالة لحقوق اإلنسان هي من بني الرشوط الرضورية 

، فالقانون الدويل اإلنساين يحمي أساساً الصفة املدنية يف اليشء وتوافر الصفة املدنية يف (1339)للسالم والتقدم الدوليني

والربوتوكوالت امللحقة بها فئات األشخاص املحميني من الجرحى  0848اتفاقيات الشخص الطبيعي ويف املكان، فقد نظمت 

واملرىض من القوات املسلحة يف امليدان، والغرقى والجرحى واملرىض من القوات املسلحة يف البحار، وأرسى الحرب، 

  .(1340)والعسكرين  بني املدنيني واألشخاص املدنيني، ودرجت اتفاقيات جنيف األربعة والربوتوكوالت امللحقة بها التمييز

                                                           

يجب على األطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع أن يتطلبوا  -3المسلحة الذين يعملون تحت إمرتهم وغيرهم ممن يعملون تحت إشرافهم، 

لقوات المسلحة، الذين يعملون تحت أمرتهم على بينة من التزاماتهم كما تنص التأكد من أن أفراد ا -من القادة كل حسب مستواه من المسئولية

يجب على األطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع أن يتطلبوا  -2عليها االتفاقيات وهذا اللحق البروتوكول، وذلك بغية منع وقمع االنتهاكات،  

اص آخرين خاضعين لسلطته على وشك أن يقترفوا أو اقترفوا انتهاكات لالتفاقيات من كل قائد يكون على بينة من أن بعض مرؤوسيه أو أي أشخ

 يكون ذلكأو لهذا اللحق البروتوكول، أن يطبق اإلجراءات الالزمة ليمنع مثل هذا الخرق لالتفاقيات أو لهذا اللحق البروتوكول، وأن يتخذ، عندما 

الملحق البروتوكول  5922االنتهاكات من البروتوكول  األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف، مناسبًا، إجراءات تأديبية أو جنائية ضد مرتكبي هذه 

 5939-02-53والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة 5939آب / أغسطس  53األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 

 معاهدات.

تقدم األطراف السامية المتعاقدة كل منها لآلخر أكبر قسط من المعاونة فيما  -5الجنائية ) : التعاون المتبادل في الشئون 22المــادة  (1338)

تتعاون األطراف السامية  -3يتعلق باإلجراءات الجنائية التي تتخذ بشأن االنتهاكات الجسيمة ألحكام االتفاقيات أو هذا اللحق "البروتوكول 

ين عندما تسمح الظروف بذلك ومع التقيد بالحقوق وااللتزامات التي أقرتها االتفاقيات والفقرة المتعاقدة فيما بينها بالنسبة لتسليم المجرم

من هذا اللحق "البروتوكول"، وتولي هذه األطراف طلب الدولة التي وقعت المخالفة المذكورة على أراضيها ما يستأهله  22األولى من المادة 

قانون الطرف السامي المتعاقد المقدم إليه الطلب. وال تمس الفقرات السابقة، مع ذلك،  ويجب أن يطبق في جميع األحوال -2من اعتبار 

 ائية.  شئون الجنااللتزامات الناجمة عن أحكام أية معاهدة أخرى ثنائية كانت أم جماعية تنظم حاليًا أو مستقباًل كليًا أو جزئيًا موضوع التعاون في ال

 93، ص 3053، 5ئل إنفاذ القانون الدولي اإلنساني، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي،طعبد العزيز رمضان الخطابي: وسا (1339)

نبيل محمد خليل إبراهيم العزازي: القانون الدولي اإلنساني وآليات تطبيقه، بحث منشور بمجلة كلية الحقوق، جامعة المنوفية، القاهرة  (1340)

 39، ص 3002
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وتضافرت جهود األمم املتحدة واللجنة الدولية للصليب األحمر من أجل كفالة احرتام القانون الدويل اإلنساين يف كل 

من راوندا وأفغانستان، فالقانون الدويل اإلنساين هو مجمل القواعد القانونية التي تكون الدول باحرتامها والتي تستهدف 

(  والتي نصت عىل 0848/ املشرتكة يف اتفاقية جنيف األربع لعام 0لحامية لضحايا النزاعات املسلحة الدولية ) املادة توفري ا

أن تتخذ األطراف السامية املتعاقدة بأن تحرتم وأن تفرض احرتام القانون الدويل اإلنساين يف جميع األحوال، فقد عانت 

نسان وحرياته وأظهرت الحرب بوضوح العالقة القامئة بني احرتام حقوق اإلنسان اإلنسانية من انتهاكات عديدة لحقوق اإل 

وقد وضعت اتفاقيات جنيف األربعة تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب األحمر  .(1341)واملحافظة عىل السالم واألمن الدوليني

عىل الرغم من تلك االتفاقيات إال إنه مل ، و (1342)وكانت نتيجة جهود متواصلة منها لتطوير قواعد القانون الدويل اإلنساين 

يتحقق السالم يف العامل بعد الحرب العاملية الثانية، ونشبت العديد من الحروب، وتطورت وسائل وأساليب الحرب والتي 

أدت إىل زيادة الضحايا، وانترشت حروب املرتزقة والعصابات وأدت كل هذه املتغريات إىل تكوين عقيدة تستهدف إعادة 

  .(1343) ظر يف قواعد القانون الدويل اإلنساينالن

وبناء عىل القرار الذي اتخذته اللجنة الدولية للصليب األحمر انعقد املؤمتر الدبلومايس يف جنيف من أجل تطوير القانون 

تطور دور ثم ، (1345)وأبرمت العديد من االتفاقيات والربوتوكوالت املتصلة بالقانون الدويل اإلنساين، (1344)الدويل اإلنساين

الجهات القامئة عىل حفظ وبناء السالم حتى أدى إىل تطور التعاون املدين والعسكري وبالتايل ادخال برامج عمل سياسية 

فضالً عن أن إىل برامج العمل االقتصادي أصبحت عامالً مهامً بشكل متزايد يف حاالت النزاعات املسلحة، ويف اآلليات 

ىل الدولية قامت بالعديد من املهام املختلفة قبل النزاع املسلح واثناؤه وبعد انتهائه للحفاظ عالدولية فإن العديد من الهيئات 

القيم اإلنسانية وضامن حامية األشخاص الذين ال يشاركون يف هذا النزاع واألعيان واملمتلكات التي ال تعد أهدافاً عسكرية 

 من أثار الهجامت العسكرية

الفة الذكر أن املستشارين القانونيني يتولون مهمة تقديم املشورة للقادة العسكريني ( س98كام يتضح من نص املادة)

ويبدون وجهة نظرهم حول اتفاقيات األسلحة الجديدة والتصديق عليها ويؤدون دور مهم  يف زمن السلم والحرب ومينحون 

ن مدى مطابقة األوامر م آراء استشارية للتأكد مرتبا عليا يف بعض الدول، فاملستشار القانوين للقوات املسلحة  يفرتض أن يقد

الصادرة للقوانني الدولية وعليه فإن دور املستشار يقترص عىل تقديم املعلومة لكبار الضباط العاملني يف بيئة قانونية معقدة 

                                                           

 20مرجع سابق صقانون الدولي اإلنساني وآليات تطبيقه، ال نبيل محمد خليل إبراهيم العزازي: (1341)

والملحق  5939أحمد محمد رضا: دراسة النظام القانوني لحماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحة من خالل اتفاقية جنيف الرابعة  (1342)

 2،ص 3055م، القاهرة ، دار النهضة العربية5922اإلضافي األول لعام 

 23: المدخل لدراسة القانون الدولي اإلنساني، مرجع سابق ص سعيد سالم جويلي (1343)

، 5939والذي أقر بروتوكولين إضافيين التفاقيات جنيف األربع لعام  5922إلى  5923مؤتمر جنيف الدبلوماسي المعقود في الفترة من  (1344)

ص البروتوكول الثاني بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير مادة، واخت 503اختص البرتوكول األول بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة وضم 

 مادة 32الدولية وضم 

، اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم 5923/ مايو/53اتفاقية الهاي والخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح في  (1345)

( والمؤرخة في 32 –ألف)د  3295يق واالنضمام بقرار الجمعية العامة رقم )المرتكبة ضد اإلنسانية والتي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصد

(، اتفاقية حظر استحداث وإنتاج األسلحة البكتربولوجية ) البيولوجية( والتكسينية المبرمة 2مادة ) 55/55/5920بتاريخ نفاذ  5992/نوفمبر /39

، اتفاقية أوتاوا لحظر استعمال وتخزين 50/50/5920ة تقليدية  المبرمة بتاريخ ، اتفاقية جنيف لحظر أو تقييد استعمال أسلح50/3/5923بتاريخ 

 5992وانتاج ونقل األلغام المضادة  لعام 
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عمليات معينة ينطوي  ذومع ذلك ال يعفى القادة العسكريني من املسؤولية الجنائية إذا كانت أوامرهم العسكرية الصادرة بتنفي

عليها انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدويل اإلنساين وال يجوز للقائد العسكري أن يتذرع بأن أفعاله املخالفة للقانون 

كانت مستندة لرأي املستشار القانوين وكذلك عدم توفر مستشار قانوين يف الجيش من غري املمكن أن يكون عذراً الرتكاب 

 .(1346)كام القانون الدويل اإلنساينأي انتهاك ألح

املتعلق بالنظام األسايس للمحكمة الدولية  0887وإضافة إىل ذلك إن محكمة العدل الدولية يف التقرير لعام 

ليوغوسالفيا السابقة أبدت رأيها أن تطبيق مبدأ ال جرمية دون نص يقتيض من املحكمة الدولية أن تطبق قواعد القانون 

لتي تعد جزاء من القانون العريف، وان الجزء االتفاقي من القانون الدويل اإلنساين ميثل جزاء من القانون الدويل اإلنساين ا

الحرب الخاصة بحامية ضحايا  0848الذي جسدته اتفاقيات جنيف لعام الدويل العريف وهو القانون املطبق عىل النزاعات املسلحة 

واتفاقية منع االبادة  09/01/0813عراف الحرب الربية والالئحة املرفقة بها بتاريخ واتفاقية الهاي الرابعة املتعلقة بقوانني وأ 

 .(1347) 0842أغسطس  9والنظام األسايس للمحكمة العسكرية الدولية بتاريخ  0849ديسمرب  8الجامعية واملعاقبة عليها بتاريخ 

األمم  املفوض السامي لحقوق اإلنسان يف وعىل الصعيد الوطني قدمت دولة اإلمارات العربية املتحدة الدعم ألنشطة

وشاركت ( 1349)عضوا يف مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة  8108وتم انتخاب دولة اإلمارات يف عام ( 1348)املتحدة 

دة دولة اإلمارات العربية املتحيف عمل املجلس من أجل تعزيز احرتام حقوق اإلنسان يف جميع أنحاء العامل، والتزمت 

                                                           

، 3052إبراهيم أحمد خليفة: الرقابة الدولية على تطبيق القانون الدولي اإلنساني، االسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، الطبعة األولى  (1346)

 22ص 

، إثر انتهاء المؤتمر الدولي الذي عقد في روما لنقاش المشروع الذي قدمته لجنة 52/2/5992نظام المحكمة الجنائية الدولية في ولد  (1347)

الفقرة  االقانون الدولي التابعة لألمم المتحدة، لتعلن اختصاصها في مالحقة من يرتكب إحدى الجرائم اآلتيو بعد استبعاد الجرائم التي نصت عليه

من هذا المشروع وجرائم ضد اإلنسانية، جرائم الحرب، جريمة إبادة الجنس، جريمة العدوان، وولدت هذه المحكمة الدولية 30سة من المادة الخام

واختصاص  3002دولة ، حتى نهاية مارس  29، وصادقت على ميثاقه  3003دولة، ودخلت حيز التنفيذ في يوليو عام  539نتيجة اتفاق وقعت عليه 

ة الجنائية الدولية كقضاء مكمل لالختصاص الوطني، وهذا ما أكدته المادة األولى من نظام المحكمة بقولها )وتكون المحكمة مكملة المحكم

ائي نللواليات القضائية الجنائية الوطنية( وتالفت هذه المحكمة ما وقع من أخطاء سابقة من حيث محاولة تقيدها بالمبادئ العامة للقانون الج

تنص على أنه ال عقوبة إال بنص،  32مثال تنص على أنه ال جريمة إال بنص، والمادة  33(، فالمادة  22إلى  33المواد من  –)الباب الثالث الدولي 

نصت على عدم سقوط الجرائم بالتقادم، لكن للعديد من الدول  39فقد كرست مبدأ عدم رجعية األثر على األشخاص، والمادة  33أما المادة 

من نظام المحكمة، الذي ينص على حق مجلس األمن وفق قرار  59ى هذا النظام األساسي ومنها لم ترض العديد من الدول بالمادة مأخذ عل

شهًرا  53يتم اتخاذه بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة بعدم السماح في البدء أو المضي في تحقيق أو المقاضاة لمدة 

ا شاءت ذلك إحدى الدول الدائمة العضوية، رغم أن العديد من الشراح يصرون على أن الفيتو والفيتو المضاد يمكنهما أن قابلة للتمديد طالم

يث حيعطال اتخاذ مثل هذا القرار، وأما الفيتو المضاد فهو تكتل سبع دول غير دائمة العضوية على األقل ورفض التصويت على القرار إيجابا، ب

 لى تسعة األصوات المطلوبة حتى ولو كانت الدول الخمس الدائمة العضوية موافقة على هذا القرارتمنع حصول القرار ع

دوالر أمريكي سنويا من التبرعات لدعم عمل المفوضية، وأعلنت اإلمارات  90000وتقدم اإلمارات العربية المتحدة ما يقرب من  3050ففي العام  (1348)

   3052جلسة مجلس حقوق اإلنسان المنعقدة في مارس مليون دوالر لدعم مفوضية حقوق اإلنسان في  5ة العربية المتحدة عن التزام جديد بقيم

أكتوبر عام  32( وبتاريخ 3052-3052وهو الهيئة الرئيسية المعنية بحقوق اإلنسان في األمم المتحدة لمدة ثالث سنوات للفترة ما بين ) (1349)

المتحدة من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة لوالية ثانية، عضوًا في مجلس حقوق اإلنسان للفترة  ، تم إعادة انتخاب اإلمارات العربية3052

3059-3052   
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وتلقى الزيارات واستقبال العديد من املقررين الخاصني املعني ( 1350)عاون مع اإلجراءات الخاصة ملجلس حقوق اإلنسانبالت

بالقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي، واملقرر الخاص املعني مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفال واملواد اإلباحية، 

   (1351) الجهود الدولية الرامية إىل وضع حد للعنف الجنيس يف حاالت الرصاع وتعترب اإلمارات العربية املتحدة طرفاً يف

كام تلتزم اإلمارات العربية املتحدة بتعزيز وحامية حقوق اإلنسان يف أرض الوطن ويف كافة أرجاء العامل، وعملت 

تحدة للقانون ة االمارات العربية املالدولة عىل االرتباط الوثيق ما بني القانون الدويل اإلنساين وحقوق االنسان وأولت دول

قانون واملصادقة عىل كافة اتفاقيات ال الدويل اإلنساين اهتامما خاصا لتكون عضوا فاعال يف الحراك الحقوقي الدويل

الدويل اإلنساين والتعاون مع مكتب اللجنة الدولية للصليب االحمر والتعاون مع اللجنة االستشارية لرتقية حقوق اإلنسان 

اميتها والتي تتمتع بالعضوية يف اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين حيث تقوم ركائز سياسة دولة اإلمارات العربية وح

املتحدة عىل مبادئ العدالة واملساواة ومراعاة حقوق اإلنسان، كام عقدت العزم عىل إحداث فرق إيجايب عىل الصعيد العاملي 

ذ مبادئ اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ، فإن دولة اإلمارات تعترب احرتام حقوق اإلنسان من خالل العمل البناء لدعم تنفي

، كام وتلتزم بإجراء تحسينات مستمرة عىل قوانينها ومامرساتها، ( 1352)أولوية قصوى وفقاً للمعايري الدولية لحقوق اإلنسان

سامح الدينية التي تكرس مبادئ العدالة واملساواة والت ويستمد ذلك كله جذوره من الرتاث الثقايف لدولة اإلمارات والقيم

أنشأت  8101التزمت دولة اإلمارات العربية املتحدة التزاما عميقا بتعزيز احرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية يف العام و 

ع املدين يف دولة مع املجتماللجنة الدامئة ملتابعة االستعراض الدوري الشامل وعملت اللجنة كمنصة دامئة لعملية التشاور 

من التوصيات والتعهدات الطوعية املقبولة من االستعراض الدوري الشامل األول  ٪81اإلمارات وتم تطبيق أكرث من 

  .(1353)لإلمارات العربية املتحدة 

 الخامتة 

                                                           

( بشأن المرأة والسالم واألمن، والذي 3000) 5232أيدت دولة اإلمارات العربية المتحدة قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم  (1350)

سية هي: المشاركة، والحماية، والوقاية، واإلغاثة واإلنعاش. وقد ظلت اإلمارات العربية المتحدة ملتزمة بالمساهمة يرتكز على أربعة أعمدة رئي

من خالل استضافة سلسلة من حلقات النقاش حول المرأة والسالم واألمن  5232بشكل كبير في إجراء دراسة عالمية بشأن تنفيذ القرار رقم 

 للمرأة ومعهد جورج تاون للمرأة والسالم واألمن.بالشراكة مع األمم المتحدة 

(1351) Humann Right Council Twenty -ninth session Agenda item 3 Promotion and protection of all human rights, civil, 

political, economic, social and cultural rights, including the right to développent Witten statement submitted by Amnesty 

International, a non-gouvernemental organisation in special consultative stratus The Secretary-General has received the 

following Witten Statement which is circulated in accordance with Economic and Social Council resolution 1996/31 

مليون دوالر أمريكي، بالتضامن مع المملكة المتحدة، لدعم جهود الحكومة  5.2، التزمت اإلمارات العربية المتحدة بمبلغ 3052في عام  (1352)

الصومالية الرامية إلى مكافحة العنف الجنسي في حاالت النزاع، وفي القمة العالمية بشأن القضاء على العنف الجنسي في حاالت الصراع، 

، أعلنت دولة اإلمارات عن االلتزام بمبلغ مليون دوالر إضافية لدعم األمم المتحدة في تعزيز قدرة البلدان 3053نعقدة في لندن في يونيو الم

 المتأثرة بغية المعالجة.

. وقد قدمت 3052ارس م 05لمجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في جنيف. )وام( بتاريخ األربعاء  23كلمة اإلمارات أمام الدورة الـ (1353)

في 3052. وكان االستعراض الدوري الشامل الثاني في العام 3009-3002اإلمارات العربية المتحدة استعراضها الدوري الشامل األول في 

دورًا بارزًا في  قدمت دولة اإلمارات العربية المتحدة تقريرها الدوري األول للجنة العربية لحقوق اإلنسان، ولعبت دولة اإلمارات 3052ديسمبر 

قوق اية حتأسيس وتعزيز اآلليات الفعالة المعنية بمراعاة لحقوق اإلنسان في إطار جامعة الدول العربية، كما دعمت الجهود الرامية إلى تعزيز وحم

 اإلنسان من خالل مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون اإلسالمي.
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الصعيد الوطني  عىلاستهدفت الدراسة توضيح مضمون آليات القانون الدويل اإلنساين وأهم املساهامت التي قامت بها 

 أو الدويل، وإبراز مدى تأثري هذه اآلليات يف حال انتهاك تنفيذ عمل هذه اآلليات، وقد

وضحت مضمون اآلليات الوطنية للقانون الدويل اإلنساين وتقييمها من خالل التزام االطراف املتعاقدة باحرتام وكفالة 

تسم وتوصلت الدراسة إىل أن قواعد القانون الدويل اإلنساين قواعد أمرة تاحرتام القانون الدويل اإلنساين، االلتزام بالنرش، 

-0988والهاي لعام  0848بالعمومية والتجرد إلن مصدرها العرف الدويل امللزم، واملعاهدات الدولية وأهمها قانون جنيف لعام 

زامية تطبيق وخالصة ما انتهيت إليه هو إل، إال انه يوجد قصور يف تنفيذها عىل املستوى الدويل، والوطني لبعض الدول 0813

قواعد القانون الدويل اإلنساين مبا يحتويه من طابع جنايئ يعاقب من يخالفه وما متتلكها من آليات تضمن تنفيذه عىل 

املستوى الوطني، ليخرج من دائرة الجمود إىل التطبيق الفعيل، ويجب أن تتعاون الجهود الدولية ملطالبة جميع الدول 

 حرتام مبادئ وقواعد القانون الدويل اإلنساين إليجاد آلية ملعاقبة الدول التي تنتهك هذه املبادئبا

 النتائج والتوصيات

 توصل الباحث من خالل هذه الدراسة إىل بعض النتائج التي ميكن ذكرها كام ييل: أوالً النتائج:

 التي دويل اإلنساين أضحى يرتكز عىل التدابريإن التطور التاريخي الذي صاحب تطبيق قواعد وأحكام القانون ال .0

يتخذها املجتمع الدويل ملواجهة األزمات والكوارث واملأسوية اإلنسانية يوجب أن يتالءم مع رضورة رفع اآلالم 

 واملعاناة اإلنسانية التي تسببت فيها 

اب أمام العودة ان الغرض منه فتح البأن االلتزام بنرش قواعد القانون الدويل اإلنساين يف املرحلة الالحقة للنزاع ك .8

إىل حالة السلم ومنع تكرار النزاع مرة أخرى، فالنزاعات قد تؤدي إىل بعض الظواهر التي توحي بتأزم الوضع 

كالتجمعات واملظاهرات، مام يوجب القيام بأنشطة النرش لقواعد القانون الدويل اإلنساين للحيلولة دون نشوء 

 النزاعات

ليات الدولية الناشطة يعترب خرقاً وانتهاكا لسيادة الدول الوطنية وأن األسباب الحقيقية وراء استمرار إن إنحراف اآل .7

االنتهاكات التي تتعرض لها آليات وقواعد القانون الدويل اإلنساين يف النزاعات املسلحة تؤثر عىل القاعدة القانونية 

 وعىل مدى احرتامها من قبل املخاطبني بها

من أن القانون الدويل اإلنساين قد حرم وحظر اللجوء إىل الحرب واستخدام القوة أو التهديد بها يف عىل الرغم  .4

 كافة أشكالها وصورها إال ما تم استثناؤه، إال أنه قد تصدى بالتنظيم لحاالت وقوع حروب أو نزاعات مسلحة

نطاق أوسع   الحد من استمرارها عىلقد تفشل املساعي يف تفادي النزاعات قبل حدوثها فيصبح الهدف الوقايئ يف .2

والعمل عىل الحد من أعداد الضحايا وبذلك يتعني عىل القامئني بالنرش بذل أقىص الجهود املمكنة لدعم االحرتام 

 الذايت اإلنساين واملبادئ اإلنسانية التي وضعها القانون الدويل اإلنساين
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يف مهمتها اإلنسانية حامية حياة وكرامة ضحايا الحرب عىل الرغم من أن دور اللجنة الدولية للصليب األحمر  .2

وأعامل العنف الداخيل وتقديم يد العون ودعم القانون الدويل اإلنساين، إال أنه أصبح اللجوء إىل الحرب أو 

 استعامل القوة لتسوية املنازعات الدولية يف حالة القمع التي يتخذها مجلس األمن للمحافظة عىل السالم العاملي 

 ينجح املجتمع الدويل حتى اآلن يف التمكن من فهم السلوك اإلنساين ومل تتوفر الحامية الكافية عىل األرض مل .3

 حيث ال يزال املجتمع الدويل يشهد انتشار أعامل وحشية واسعة النطاق وانتهاكات جامعية لحقوق اإلنسان

، بدأت سواء ارتكبت خالل نزاع مسلح أو خالفه إن معظم األعامل الوحشية الكربى التي ارتكبها البرش عرب التاريخ .9

بتوجهات، وأيديولوجيات، وأفعال متقطعة أو غريها من األحداث التي أشعلت الفتيل ثم تطورت الحقاً لتصبح من 

 أفظع الجرائم التي شهدتها البرشية عىل اإلطالق

ف من دولة نون الدويل اإلنساين يختلأن مستوى تأثري وفعالية البعد األديب يف قمع االنتهاكات عىل قواعد القا .8

إىل أخرى حسب قوة الرأي العام املحيل والدويل وطبيعة نظام الحكم فعىل الرغم من توقيع ومصادقة بعض الدول 

عىل اتفاقيات جنيف األربع وااللتزام بنرش قواعد القانون الدويل اإلنساين إال أن ال تزال االنتهاكات الجسيمة 

 ويل اإلنساين ولحقوق اإلنسانلقواعد القانون الد

 ثانياً التوصيات

 وفقاً ملا توصل إليه البحث من نتائج هذه الدراسة فيويص مبا ييل:

إعداد ونرش مدونة قواعد سلوك تحرر بأسلوب وأفكار بسيطة تخاطب السلطات املسؤولة واألطراف الفاعلة يف  .0

 حكام والقواعد الواجبة التطبيق النزاعات املسلحة غري الدولية تتضمن يف طياتها مجموعة األ 

نرش املفاهيم الحديثة لفقه القانون الدويل العام بشأن املفهوم التقليدي املعلق عىل تدخلها مبوافقة الدول األطراف  .8

 لتقديم اإلغاثة والخدمات اإلنسانية 

لقانون الدويل عيل لاللجنة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر بصفة مستمرة للتطبيق الفرضورة مراقبة  .7

 اإلنساين وزيادة منسوبيها يف شتى مناطق العامل 

أهمية اضطالع الهيئات واللجان واملنظامت الدولية وعىل رأسها األمم املتحدة إىل تنمية قدرات الدول األعضاء  .4

رات واالضطرابات توتعىل اتخاذ التدابري الالزمة ملعالجة وتفادي الكوارث واملأسوية اإلنسانية بهدف إزالة أسباب ال

 التي تؤدي إىل وقوع نزاعات مسلحة غري دولية 

العمل عىل دعم جهود الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر املنترشة يف العديد من الدول يف  .2

 حمالت توعية خاصة من الجانب اإلعالمي 
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 املراجع واملصادر

 

 أوالً: الكتب

  8102الدولية عىل تطبيق القانون الدويل اإلنساين، االسكندرية، دار املطبوعات الجامعية، ط األوىل إبراهيم أحمد خليفة: الرقابة. 

  وامللحق  0848أحمد محمد رضا: دراسة النظام القانوين لحامية املدنيني يف زمن النزاعات املسلحة من خالل اتفاقية جنيف الرابعة

 .8100ضة العربيةم، القاهرة، دار النه0833اإلضايف األول لعام 

 م  8117، القاهرة، دار املستقبل العريب، 0توفيق بو عشبه: القانون الدويل اإلنساين، ط 

 8118، القاهرة، دار النهضة املرصية،0سعيد سامل جوييل: املدخل لدراسة القانون الدويل اإلنساين، ط 

 8119، اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 0م قواعده، طعصام عبد الفتاح مطر: القانون الدويل اإلنساين، مصادره، مبادئه، وأه  

 8104، 0عبد العزيز رمضان الخطايب: وسائل إنفاذ القانون الدويل اإلنساين، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي، ط 

 8102لحقوقية، ، بريوت لبنان، منشورات زين ا0كرار صالح حمودي: الحامية الدولية لألطفال والنساء يف النزاعات املسلحة، ط  . 

 القاهرة، مركز الدراسات العربية 0محمد عبد الكريم حسن عزيز: القانون الدويل اإلنساين، تطوره، مبادئه، آليات تنفيذه، ط ،

  8102للنرش والتوزيع، 

 8100، اإلسكندرية، منشأة املعارف النارش 0محمد فهاد الشاللدة: القانون الدويل اإلنساين، ط. 

 70ص 0898، القاهرة، دار النهضة العربية، القاهرة، 0س: مالمح التطور يف القانون الدويل اإلنساين، طمحمد مصطفى يون 

 8111، القاهرة، الدار الجامهريية للنرش والتوزيع، 0محمد مصطفى سليامن: قضايا سياسية، ط. 

  8111القاهرة، دار املستقبل العريب، ، 0ط ،ينمحمد يوسف علوان: نرش القانون الدويل اإلنساين دراسات يف القانون الدويل اإلنسا  

 ثانياً: الرسائل العلمية

 ،0889رسالة دكتوراه كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  عبد الكريم محمد الداحول: حامية ضحايا النزاعات الدولية املسلحة  

 دراسة يف  ،تمردة عىل سيادتها االقليميةمحمد حسني عيضة عبد الله الزيادي: استخدام الدولة للقوة املسلحة ضد الجامعات امل

  8102ضوء أحكام ومبادئ القانون الدويل اإلنساين، رسالة دكتوراه يف القانون الدويل، كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 

  ه يف امصعب مصطفى امليك: آليات تطبيق القانون الدويل اإلنساين وآثرها عىل سيادة الدول، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتور

 م8102القانون الدويل، جامعة الرباط، املغرب، 

  محمد محمود املرىس: آليات إنفاذ مبادئ وقواعد القانون الدويل اإلنساين بالتطبيق عىل االنتهاكات اإلرسائيلية يف األرايض

 8108الفلسطينية، رسالة ماجستري، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، القاهرة 

 مرة ليندة: دور مجلس األمن الدويل يف تنفيذ قواعد القانون الدويل اإلنساين، أطروحة للحصول عىل درجة املاجستري، جامعة لعام

 8112مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق،

 ثالثاً: املجلدات واألبحاث

 ارات من أعداد عام دولية للصليب األحمر، مختأدام روبرتس: دور القضايا اإلنسانية يف السياسة الدولية يف التسعينات، املجلة ال

 .021ص  0888

  آن رينيكر: احرتام قوات األمم املتحدة للقانون الدويل اإلنساين، مالحظات بشأن الكتاب الدوري لألمني العام لألمم املتحدة

 بعدها وما  98ص  0888، املجلة الدولية للصليب األحمر، مختارات من أعداد عام 0888/أغسطس 2بتاريخ 



                                                                                                                                                                                                                                                      

528 

  9292غشت  92العدد 

  441ص  22دافيد لويد روبرس: تدريب القوات املسلحة عىل احرتام القانون الدويل اإلنساين املجلة الدولية للصليب األحمر العدد  . 

  لعام  72عمر سعد الله: نظام االلتزام بتنفيذ القانون الدويل اإلنساين، املجلة الجزائرية القانونية واالقتصادية والسياسية الجزء

 .  824ص  ،0883

 0888 املجلة الدولية للصليب األحمر، مختارات من أعداد عام ،الري منيار: الحياد نظرياً ويف التطبيق بعض األفكار عن التوترات 

 وما بعدها 000ص 

 عماريوت هاروف تافل: االجراءات التي تتخذها اللجنة الدولية للصليب األحمر إزاء ارتكاب أعامل العنف داخل البالد، تشجي 

   08ص  0887( مايو/ يوليو 70وضع حدود للعنف يف حاالت األزمات يف عامل متغري، املجلة الدولية للصليب األحمر العدد )

  نبيل محمد خليل إبراهيم العزازي: القانون الدويل اإلنساين وآليات تطبيقه، القاهرة، بحث منشور مبجلة كلية الحقوق، جامعة

      09ص  8108، 28املنصورة، العدد 

 رابعاً: املؤمترات

  يف جنيف. 8119عام واملؤمتر الثالثني للصليب األحمر والهالل األحمر ، 0928املؤمتر الدويل الثاين للصليب األحمر يف برلني عام 

  عىل اعتامد عاماً  22احتفاالً مبرور  8104أبريل  10املؤمتر الدويل للوقاية من جرائم اإلبادة الجامعية املقام يف بروكسل بتاريخ

عاما عىل اإلبادة الجامعية يف  81وإحياًء لذكرى مرور  0849اتفاقية األمم املتحدة بشأن منع معاقبة جامعة اإلبادة الجامعية لعام 

 وذلك بالتعاون مع معهد إجمونت املليك للدراسات ومبشاركة االتحاد األورويب واالتحاد األفريقي واألمم املتحدة 0887رواندا سنة 

 وقد 8103مارس  10ملجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان يف جنيف. )وام( بتاريخ األربعاء  74ة اإلمارات أمام الدورة الـ كلم .

 . 8118-8119قدمت اإلمارات العربية املتحدة استعراضها الدوري الشامل األول يف 

  اإلمارات العربية املتحدة تقريرها الدوري األول  قدمت دولة 8107يف ديسمرب 8107االستعراض الدوري الشامل الثاين يف العام

 للجنة العربية لحقوق اإلنسان

  0848والذي أقر بروتوكولني إضافيني التفاقيات جنيف األربع لعام  0833إىل  0834مؤمتر جنيف الدبلومايس املعقود يف الفرتة من 

 خامساً: االتفاقيات والقوانني

  0848آب/أغسطس  08ب املؤرخة يف اتفاقية جنيف بشأن معاملة أرسى الحر 

  آب/أغسطس 08لتحسني حال جرحى ومرىض وغرقى، القوات املسلحة يف البحار، املؤرخة يف  1949اتفاقية جنيف الثانية لعام

 09، بقصد مراجعة اتفاقية الهاي العارشة، املؤرخة يف 0848آب/أغسطس  08نيسان/ أبريل إىل  80املعقود يف جنيف من  0848

 عىل الحرب البحرية. 0812، بشأن تطبيق مبادئ اتفاقية جنيف لعام 0813ألول/أكتوبر ترشين ا

  0824/ مايو/04يف حالة نزاع مسلح يف  0824اتفاقية الهاي لعام  . 

  اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم املرتكبة ضد اإلنسانية والتي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضامم بقرار

  00/00/0831بتاريخ نفاذ  0829/نوفمرب /82( واملؤرخة يف 87 –ألف )د  8780عية العامة رقم )الجم

  اتفاقية جنيف لحظر أو تقييد 01/4/0838البكرتبولوجية )البيولوجية( والتكسينية املربمة بتاريخ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج األسلحة ،

 0883وتخزين وانتاج ونقل األلغام املضادة لعام ، اتفاقية أوتاوا لحظر استعامل 01/01/0891استعامل أسلحة تقليدية املربمة بتاريخ 

  ،آب  08امللحق الربوتوكول األول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف املعقودة يف  0833الربوتوكول األول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف

 معاهدات. 0848-19-08واملتعلق بحامية ضحايا املنازعات الدولية املسلحة 0848/ أغسطس 
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  العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضامم مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم

   48، وفقا ألحكام املادة 0832آذار/مارس  87تاريخ بدء النفاذ:  0822كانون/ديسمرب 02( املؤرخ يف 80-ألف )د 8811املتحدة 

  07/0888الدوري لألمني العام لألمم املتحدة رقم الكتاب /SGB  /ST  0888/أغسطس 2بتاريخ   

 ( املجلد األول، الوثائق الرسمية، امللحق رقم 20القرارات التي اتخذها الجمعية العامة يف دورتها )48/20/A  

  0833لعام  78/44رقم ، والقرار 0837لعام  89/ 7018م ، والقرار رق0838عام  73/ 7178قرارات الجمعية العامة لألمم املتحدة القرار رقم 

  ( بشأن املرأة والسالم واألمن8111) 0782قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 

  بشأن الوضع املأساوي  7/08/0888الصادر بتاريخ  384بشأن حرب الخليج الثانية، القرار رقم  8/4/0880الصادر بتاريخ  293القرار رقم

 يف شأن البوسنة والهرسك 8/00/0882الصادر بتاريخ  0108، القرار رقم 87/8/0884بتاريخ  840لصومال، القرارات يف ا

  04/2/0888الصادر بتاريخ  0878، القرار رقم 80/08/0882الصادر بتاريخ  0174، القرار رقم 84/9/0887الصار بتاريخ  928القرار رقم ،

 ية لضحايا النزاعات املسلحة من أجل كفالة احرتام القانون اإلنساينوالخاصة بتقديم املساعدات اإلنسان

  بشأن الرصاع الدائر يف ليبرييا   0/9/8117الصادر بتاريخ  0483قرار مجلس األمن رقم 

  أحكام ميثاق األمم املتحدة وقرارا مجلس األمن والصكوك الدولية ذات 03/8/0888الصادر بتاريخ  0822قرار مجلس األمن رقم 

  8111لسنة  0882الصلة( والقرار 

  0882بشأن مرشوعية استخدام األسلحة النووية  38، الفقرة 0882يوليو  9فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة بتاريخ 

  يف القضية املتعلقة باألنشطة العسكرية وشبه العسكرية يف نيكاراغوا ضد  0892يونيو  83حكم محكمة العدل الدولية الصادر يف

 اليات املتحدة األمريكيةالو 

  الصادر من األمانة العامة لجامعة الدول  8114التقرير السنوي الثالث عن تطبيق القانون الدويل اإلنساين عىل الصعيد العريب لعام

  8114العربية واللجنة الدولية للصليب األحمر يف 

  جنيف، 0894نوفمرب  03إىل 00ن يف الفرتة م 0894التقرير السنوي للجنة الدولية للصليب األحمر لعام 

 ( لسنة 8القانون االتحادي رقم )( التعريفات الشارة هي 0بشأن هيئة الهالل األحمر لدولة اإلمارات العربية املتحدة املادة ) 8118

 م8118يو يول 89املوافق  0487جامدي األول  09شارة الهيئة نرش يف الجريدة الرسمية صدر عن يف قرص الرئاسة بأبوظبي بتاريخ 

 ( لسنة 8القانون االتحادي رقم )بشأن هيئة الهالل األحمر لدولة اإلمارات العربية املتحدة   8118 

 سادساً: املراجع األجنبية

 Gabrielle McIntyre : The International Résiduel Mechanism and the Legacy of the International Criminel 

Tribunals for the Former Yougoslavie and Rwanda& Goettingen Journal of International Law 3 (2011) 3, 923-983. 

 Humann Right Council Twenty -Ninh session Agenda item 3 Promotion and protection of all human rights, 

civil, political, Economic, social and cultural rights, including the right to développent Witten Statement 

submitted by Amnesty International, a non-gouvernemental organisation in Special consultative stratus The 

Secretary-General has received the following Witten Statement which is circulated in accordance with 

Economic and Social Council résolutions 1996/31 

 Human Rights Council (HRC) the report of the Special Rapporteur on the Independence of judges and lawyers 

Gabriela Knaul on her visit to the United Arab Emirates (UAE) from 28 January to 5 February 2014  
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 في تنفيذ المقررات القضائية من قبل المحافظ العقاريإثارة الصعوبة 

 إثارة الصعوبة في تنفيذ المقررات القضائية من قبل المحافظ العقاري
    

 طالب باحث بسلك الدكتوراه 

 تخصص القانون العقاري.   

 بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية بفاس

 

للتقييد بالسجالت العقارية عديدة ومتنوعة ومنها املقررات القضائية، ويقصد من هذه األخرية  إن السندات القابلة

األحكام والقرارات القضائية املكتسبة لقوة اليشء املقيض به الصادرة عن املحاكم الوطنية واألجنبية. إذ األصل أن هذه 

تحال عىل سلطة  امر يختلف يف املادة العقارية باعتبار أنهاملقررات ينبغي تنفيذها مبارشة ملا تتمتع به من حجية، لكن األ 

إدارية متمثلة يف املحافظ عىل األمالك العقارية الذي ألزمه املرشع برضورة مراقبة السندات املقدمة إليه شكال وجوهرا قبل 

د عليه التحقق من أن التقيي من ظهري التحفيظ العقاري، كام يتعني 38تقييدها بالسجالت العقارية تطبيقا ملقتضيات الفصل 

موضوع الطلب ال يتعارض مع البيانات املضمنة بالرسم العقاري، وذلك تحت طائلة املسؤولية الشخصية عن فساد وبطالن 

من ظهري التحفيظ العقاري. مبعنى أن املحافظ العقاري  83ما قبل األخرية من الفصل الفقرة ما ضمن بالرسم العقاري حسب 

 يضمن بالرسم العقاري إال السندات والعقود الصحيحة واملستوفية لرشوطها الشكلية والجوهرية. ال يجب عليه أن

إال أن املحافظ العقاري قد يجد صعوبة يف تنفيذ هذه املقررات القضائية وبالتايل يتعذر عليه تقييدها بالرسوم العقارية 

طلوب وبات قانونية مثل تعارض منطوق املقرر القضايئ املاملتعلقة بها، وهذه الصعوبات عديدة ومتنوعة فهي قد تكون صع

تقييده مع مقتضيات قانونية معينة وقد تكون صعوبات مادية وهي التي تتكون من الوقائع التي تحدث بعد صدور الحكم 

 ومل يسبق عرضها عىل أنظار املحكمة أثناء مناقشة الدعوى.

تي توجد يف تواجه املحافظ عىل األمالك العقارية قد تتعلق بالعقارات الولإلشارة فصعوبة تنفيذ املقررات القضائية التي 

طور التحفيظ خاصة تلك املتعلقة بالتعرضات، كام قد تتعلق بالعقارات املحفظة وهذه األخرية هي التي سأقترص عىل دراستها 

منه، أما بالنسبة  472و  048و  82الفصول  لقد تم تنظيم صعوبة التنفيذ يف صلب قانون املسطرة املدنية وخاصة يف هذه املقالة.

لظهري التحفيظ العقاري فإنه مل يتطرق لهذا املوضوع ويرجع فيه للقواعد العامة، التي تخول للمحافظ العقاري صالحية 

 قبول طلبات التقييد الواردة عليه متى كانت مستوفية لرشوطها الشكلية والجوهرية أو رفضها يف غري ذلك من الحاالت مع

 تعليل قرار الرفض وبيان أسبابه. 

إن موضوع إثارة الصعوبة بشأن تنفيذ املقررات القضائية من طرف املحافظ العقاري له أهمية كبرية  سواء من الناحية 

 القانونية واملتمثلة يف القصور الترشيعي املنظم لها، أو من الناحية العملية املتمثلة يف كيفية تعامل املحافظ عىل األمالك

العقارية مع املقررات القضائية التي تنطوي عىل صعوبات يف التنفيذ وكيف ميكن لألطراف حامية حقوقهم خاصة يف حالة 

 رفض املحافظ العقاري تقييد طلباتهم الرامية إىل تقييد املقررات القضائية الصادرة لفائدتهم بدعوى وجود صعوبة يف التقييد.
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طة ي حد ميكن للمحافظ العقاري إثارة الصعوبة عند تنفيذه للمقررات القضائية املرتبمن هنا ميكن لنا أن نتسائل: إىل أ 

بالتقييدات الواردة عىل الرسم العقاري، وما هي اإلشكاالت القانونية والعملية التي تنتج عن إثارة املحافظ العقاري للصعوبة 

 يف تقييد حق عىل الرسم العقاري؟ 

 من التساؤالت واإلشكاليات تتمثل يف :وتتفرع عن هذه اإلشكالية جملة 

 هل للمحافظ العقاري أن يثري الصعوبة تلقائيا أم ال بد للمترضر من إثارتها أمام القضاء؟ 

  مدى صالحية املحافظ العقاري يف مراقبة األحكام القضائية شكال وجوهرا؟ 

   القرارات التي يتخذها املحافظ العقاري عند تنفيذه للمقرر قضايئ؟ 

 ة القضائية املختصة بالبث يف الصعوبة املثارة، هل القضاء اإلستعجايل أم قضاء املوضوع، وهل املحاكم الجه

 االبتدائية أم محاكم اإلستئناف؟

  من ظ ت  82ما هي الجهة القضائية املختصة للبت يف الطعون املوجهة ضد قرارات املحافظ العقاري طبقا للفصل

 دية أم املحاكم اإلدارية ؟ ع هل يكون االختصاص للمحاكم العا

لإلجابة عىل هذه االشكاليات سوف أعمل عىل تقسيم هذا املوضوع إىل مبحثني حيث سأخصص املبحث األول 

بعد ذلك سأنتقل إىل  ،للمحافظ العقاري بني واجب البت يف طلبات تقييد املقررات القضائية وإشكالية الصعوبة يف تقييدها

 رتتبة عن إثارة املحافظ العقاري لصعوبات التقييد يف املبحث الثاين.معالجة اآلثار القانونية امل

 املبحث األول: املحافظ العقاري بني واجب البت يف طلبات تقييد املقررات القضائية وإشكالية الصعوبة يف تقييدها  

أوال لدور املحافظ  ( أن نتطرقالبد لنا قبل مناقشة مدى إمكانية إثارة الصعوبة من طرف املحافظ العقاري )املطلب الثاين

 يف مدى إمكانية بسط رقابته عىل املقررات القضائية مبناسبة البت يف طلبات تقييدها )املطلب األول(.

 املطلب األول: مدى إمكانية مراقبة املقررات القضائية من طرف املحافظ العقاري

 هذا لقضائية  بالرسم العقاري، غري أن مسؤوليته يفإن املحافظ العقاري يعترب الجهة الساهرة عىل تقييد املقررات ا

التي وردت بصيغة آمرة ملخاطبة املحافظ  32و  34و  38الصدد تخضع ملقتضيات ظهري التحفيظ العقاري وخاصة الفصول 

هة جالعقاري، وهي تفيد نية املرشع، التشدد يف عملية التقييد من جهة، ولفت نظر املحافظ إىل خطورة هذه العملية من 

 . إذ يكون عليه مراقبة الوثائق املدىل بها تأييدا لطلبات التقييد من حيث الشكل والجوهر عىل حد سواء. 1354ثانية 

غري أن مهمة املحافظ العقاري يف هذا الصدد ليست دامئا باليسرية، عىل أساس أن التعارض القائم أحيانا بني األحكام 

 رفض تقييدها، األمر الذي يقتيض البحث عن اإلطار الذي ميارس فيه املحافظالقضائية والرسم العقاري، يجعل املحافظ ي

 . 1355اختصاصه، أثناء تنفيذه لألحكام القضائية، وبعبارة أدق هل متتد رقابته إىل معرفة مدى صحة األحكام شكال وجوهرا 

                                                           

 323، ص  3053اري، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، طبعة ـ محمد خيري ، العقار وقضايا التحفيظ العق  1354

"،  – 02-53على ضوء االجتهاد القضائي ومستجدات القانون رقم  –ـ سمرة محدوب: "االزدواجية اإلجرائية أمام قضاء التحفيظ العقاري   1355

 . 325،ص 3052-3053واالقتصادية واالجتماعية وجدة ،  أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص ، جامعة محمد األول كلية العلوم القانونية
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الحية املحافظ ألوىل لصمن أجل ذلك سنعمل عىل تقسيم هذا املطلب إىل فقرتني حيث سنحاول التطرق يف الفقرة ا

العقاري ملراقبة األحكام القضائية من حيث الشكل، يف حني سنخصص الفقرة الثانية ملعالجة النقطة املتعلقة بصالحية 

 املحافظ ملراقبة األحكام القضائية من حيث الجوهر.

 الفقرة األوىل: صالحية املحافظ ملراقبة األحكام القضائية من حيث الشكل 

الشكلية التي ميارسها املحافظ العقاري عىل األحكام القضائية، تقترص عىل كون نسخة الحكم مشهود  إن الرقابة

مبطابقتها لألصل من طرف كاتب الضبط وحاملة لتوقيعه وخاتم املحكمة، إضافة إىل رضورة التأكد من كون الحكم قد 

 .  1356اكتسب قوة اليشء املقيض به وأصبح قابال للتقييد 

تي اكتسبت قوة اليشء به هي األحكام النهائية التي أصبحت ال تقبل أي طعن من طرق الطعن العادية واألحكام ال

وهي التعرض واالستئناف. ويستوي يف ذلك أن يكون الحكم نهائيا لصدوره يف مرحلة االستئناف أو بفوات ميعاد الطعن 

 . 1357فيه بهذا الطريق دون أن يطعن فيه يف املرحلة االبتدائية 

من قانون املسطرة املدنية عىل أن الطعن بالنقض يوقف التنفيذ يف قضايا التحفيظ، وبالتايل  1358 720نص الفصل  لقد

فاملحافظ يكون ملزما بالتأكد من كون الحكم املقدم إليه أصبح قابال للتنفيذ وذلك إما بفوات أجل الطعن أو عدم مامرسته 

دار شهادة من كتابة ضبط املحكمة تفيد عدم الطعن يف الحكم، ألنه يصعب باملرة، غري أنه يف هذه الحالة ال بد من استص

عىل املحافظ معرفة ذلك، ألن رسيان أجل الطعن يف الحكم يبدأ من تاريخ تبليغ الحكم وليس من تاريخ صدوره، وإما 

 . 1359طعن يع طرق البصدور القرار االستئنايف وقرار محكمة النقض، يف الحالة التي يختار فيها املدعي استنفاذ جم

لهذا فإن املحافظ العقاري يعمد إىل مطالبة املعني باألمر بأن يرفق طلب التقييد بنسخة من الحكم مصحوبة بشهادة 

 . 1360عدم التعرض أو عدم االستئناف تسلم من طرف املحكمة للتأكد من عدم وجود طعن ومن كون الحكم أصبح نهائيا 

                                                           

 يـ هاجر الشايب ، صالحيات المحافظ العقاري في مراقبة المحررات وتقييد األحكام، بحت لنيل شهادة ماستر أحكام العقار بين الفقه المالك  1356

  22، ص  3052ـ3053والقانون المغربي، جامعة القرويين كلية الشريعة ـفاس ، السنة الجامعية 

ـ والحكمة التي جعلت المشرع يحرص على أن يكون الحكم قد اكتسب قوة الشيء المقضي فيه هو أن باب الطعن بالطرق العادية في   1357

ر يهذه األحكام أصبح غير ممكن وهذا ينطوي على تأكيد للحق الثابت في هذا الحكم بدرجة يرجع معها احتمال تأييده فيما لو طعن فيه بطريق غ

ادي فضال عن أن الطعن بالطريق غير العادي ال يجوز إال في أحوال خاصة وألسباب معينة نص عليها القانون على عكس الطرق العادية للطعن ع

 التي يجوز االلتجاء إليها كوسيلة للتظلم من الحكم دون التقيد بأسباب مخصوصة.

 322ـ محمد خيري ، مرجع سابق ص 

 على أنه " ال يوقف الطعن أمام المجلس األعلى التنفيذ إال في األحوال اآلتية: من ق م م 295ـ ينص الفصل   1358

 . في األحوال الشخصية  

 . في الزور الفرعي 

 . في التحفيظ العقاري 

في  درةيمكن عالوة على ذلك للمجلس األعلى بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن يأمر بإيقاف تنفيذ القرارات واألحكام الصا

 القضايا اإلدارية ومقررات السلطات اإلدارية التي وقع ضدها طلب اإللغاء" 

 323ـ سمرة محدوب ، مرجع سابق ، ص   1359

 .29ـ هاجر الشايب ، مرجع سابق ص   1360
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ن األمر يطرح إشكاالت بخصوص مدى كفاية الشهادة التي تسلمها املحكمة وعند الحديث عن شهادة عدم الطعن فإ

 مصدرة الحكم، أم أن األمر يلزم التأشري املزدوج وذلك بطلب شهادة أخرى من املحكمة املختصة بتلقي الطعن ؟ 

، 0832اير فرب  01صادرة بتاريخ  823إن هذا اإلشكال متخض عنه يف البداية صدور دورية املحافظ العام تحت عدد 

أكدت عىل رضورة طلب شهادة من املحكمة مصدرة الحكم، وأخرى من طرف املحكمة املختصة بتلقي الطعن، غري أن هذا 

األمر ال يخدم مسألة ترسيع مسطرة التحفيظ، لذلك تم الرتاجع عن هذا املوقف يف الدورية الصادرة عن املحافظ العام عدد 

 تربت شهادة املحكمة مصدرة الحكم كافية لوحدها.، إذ اع0894 1361مارس  88بتاريخ  881

ويطرح إشكال كذلك بخصوص مدى صالحية املحافظ عىل األمالك العقارية يف مراقبة شواهد التبليغ للتحقق من 

 الصفة النهائية لألحكام القضائية الصادرة  ؟

صحة مراقبة صحة التبليغات و  لقد عرف هذا اإلشكال أخدا وردا بخصوص الفقه بني من يقر بواجب املحافظني يف

شواهد عدم الطعن، غري أن األستاذ محمد خريي انتقد ذلك معتربا إياها تجاوزا لسلطاتهم عىل حساب سلطات كتابة ضبط 

املحكمة، التي تتحمل مسؤوليتها عن الشواهد الصادرة عنها، فاإلدالء بشهادة عدم الطعن لدى املحافظ، تعفي هذا األخري 

شواهد التبليغ ألنه يفرتض أن رئيس كتابة الضبط مل يقدم عىل منح شهادة بعدم الطعن إال بعد التأكد من من املطالبة ب

 صحة التبليغات وسالمة إجراءاتها ومن مرور أجل الطعن.

اعتربت أن املحافظ مسؤول عن مراقبة شواهد  1362يبدو هذا الرأي منطقي وله ما يربره إال أن املحكمة اإلدارية مبكناس

بليغ إذ جاء فيه:"...وبذلك وقعت املحافظة العقارية يف خطأ تجىل يف اعتباره للشهادة املدىل بها بعدم الطعن رغم أن الت

إلدارية غري أن املامرسة ا أجل الطعن مل ينته بعد، ومل تقم املحافظة بالتحريات الالزمة يف قراءة الشهادة املذكورة..."

بة ة تذهب يف اتجاه مراقبة شواهد التسليم وصحة التبليغ واستيفائه للرشوط املتطلالسائدة لدى مصالح املحافظة العقاري

 قانونا العتامده كأساس للتقييد يف الرسم العقاري.

 الفقرة الثانية: صالحية املحافظ يف مراقبة األحكام القضائية من حيث الجوهر 

قاري، وبعبارة أخرى هل األحكام القضائية من ظهري التحفيظ الع 38إن هذا اإلشكال يطرح بخصوص نطاق الفصل 

 املوجهة للمحافظ تدخل يف نطاق هذه املادة حتى نقول بصالحية املحافظ يف مراقبتها من حيث الجوهر ؟

من ظهري التحفيظ العقاري يتضح أن عباراته بخصوص الوثائق املقدمة إليه  جاءت  38بالرجوع إىل مقتضيات الفصل 

وثائق " ومل تستنث األحكام القضائية، وبالتايل ميكن القول يف بداية األمر إن املراقبة الجوهرية شاملة " وكذا من صحة ال

التي يقوم بها املحافظ العقاري ميكن أن تطال حتى املقررات القضائية ألنه ليس هناك ما مينع ذلك يف ظهري التحفيظ 

 العقاري.

                                                           

ح الستئناف أصبـ جاء فيها " يشرفني أن أنهي إلى علمكم بأن تأشير كتابة ضبط المحكمة المصدرة لألحكام على شهادة عدم التعرض وا  1361

ق بكاف وال مجال الستلزام التأشير المزدوج من كتابة ضبط كل من المحكمة االبتدائية ومحكمة االستئناف أو النقض...." سمرة محدوب مرجع سا

 . 322ص 

مرجع سابق  ، أوردته سمرة محدوب ، 09/03/3002غ بتاريخ 33/3002/2غ رقم 20/3003/2حكم المحكمة اإلدارية بمكناس ملف رقم ـ   1362

 323ص 
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لصادرة عنها ميكن القول خالف ذلك، وهذا ما جعل مسألة مدى لكن بالرجوع إىل طبيعة املقررات القضائية والجهة ا

إىل كون  1363خصالحية املحافظ ملراقبة األحكام من حيث الجوهر يعرف تضاربا واختالفا هاما، حيث ذهب األستاذ حسن فتو 

أنه ليس للمحافظ و  األحكام الصادرة يف نزاعات التحفيظ العقاري، تصبح بعد حيازتها لقوة اليشء املقيض به عنوانا للحقيقة

أن يتحقق من صحتها بل يكون ملزما بتنفيذ منطوق الحكم القضايئ دون مناقشة مضمونه وحيثياته، استنادا إىل مبدأ 

 الفصل بني السلطات اإلدارية والقضائية. 

حق  مدلوال واسعا وبالتايل من 38ويف مقابل ذلك هناك من يذهب إىل إعطاء الوثائق املنصوص عليها يف الفصل 

غري أنني أعتقد أنه ليس من حق املحافظ العقاري مراقبة  .1364املحافظ التحقق من املقررات القضائية من حيث الجوهر

 892، وهو ما كرسه رصاحة منشور املحافظ العام رقم  1365املقررات القضائية من حيث الجوهر احرتاما ملبدأ الفصل بني السلط 

سوغ للمحافظ بأي شكل من األشكال التحقق من صحة األحكام القضائية بالنسبة بكون أنه ال ي  0897/ 82/18املؤرخ يف 

 . 1366للجوهر، بل عليه أن يقترص يف تدقيقه عىل الصفة النهائية والتنفيذية للحكم

جاء فيها: " إنه  0898فرباير  02ويف نفس التوجه تم توجيه رسالة من الكاتب العام للحكومة إىل املحافظ العام بتاريخ 

د استشارة وزير العدل اعترب أنه عمال مببدأ الفصل بني السلطتني القضائية واإلدارية ليس من صالحية املحافظ عىل بع

األمالك العقارية بأي شكل من األشكال التحقق من نظامية األحكام القضائية من حيث الجوهر وعليه فقط التحقق من 

والذي جاء فيه:" ...أما من  1368ار صادر عن محكمة االستئناف بالرباط، وقد جاء يف قر  1367صفاتها التنفيذية والنهائية " 

حيث الجوهر فيقترص واجب املحافظ عىل التحقق من متتع القرار القضايئ املطلوب تسجيله بالقوة التنفيذية أو النهائية 

قد  باب الحكم وال ماوبعبارة أخرى فإن دوره يف هذا املجال مجرد دور سلبي أي أنه ال صالحية له يف تدقيق صحة أس

 يشوبها من أسباب البطالن..." 

 املطلب الثاين: إمكانية إثارة الصعوبة من قبل املحافظ العقاري والجهة القضائية املختصة للبت فيها

سوف نحاول الوقوف يف هذا املطلب عند إثارة الصعوبة من قبل املحافظ العقاري ) الفقرة األوىل ( ثم نتطرق بعد ذلك 

 القضائية املختصة بالبت يف هذه الصعوبة) الفقرة الثانية (.للجهة 

 الفقرة األول: إثارة الصعوبة من قبل املحافظ العقاري

يعترب املحافظ عىل األمالك العقارية من أنشط وأبرز األشخاص بالنسبة لعملية تنفيذ األحكام العقارية، بحيث يربز دوره 

وقد تطرق املرشع املغريب لصعوبة تنفيذ األحكام  .1369حيان أكرث من املحكوم عليه يف إثارة الصعوبة يف التنفيذ يف بعض األ 

                                                           

 . 529، ص 32ـ إشكالية عدم تنفيذ األحكام القضائية من طرف المحافظ العقاري ، مجلة المحامي ، العدد   1363

 ثـ رضوان درازي، المحافظ بين المسؤولية المدنية واإلدارية ، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص ، وحدة التكوين والبح  1364

  22، ص  3003ـ3005المدني ، جامعة الحسن الثاني ، كلية الحقوق عين الشق الدار البيضاء ، السنة الجامعية في القانون 

 السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية"من الدستور في فقرته األولى على أنه "  502ـ ينص الفصل   1365

التي أكد فيها أن دور المحافظ يقتصر على تطبيق الحكم القضائي، وليس له أن يتدخل في مضمونه عن  5999يونيو  2خ ـ وكذا الدورية الصادرة عنه بتاري  1366

 ثم إنه يلتزم بتطبيق األحكام القضائية كما هي وإن اختلفت األطراف في رفع الدعوى إلى ديباجة الحكم القضائي. طريق مناقشته والتعليق عليه ،

 . 322رجع سابق ، ص ـ سمرة محدوب ، م  1367

  322أشارت إليه سمرة محدوب مرجع سابق ص  53/03/5992بتاريخ  223/99ملف عدد  329ـ قرار محكمة االستئناف بالرباط رقم   1368

ـ حسن زرداني ، وجهة نظر حول مدى إثارة الصعوبة في التنفيذ من طرف المحافظ على األمالك العقارية ، " مقال منشور بمجلة   1369

 .533، ص 3مة، العدد المحاك
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من قانون املسطرة املدنية، حيث حدد األشخاص الذين يحق لهم إثارة الصعوبة يف  048و  472و  82القضائية يف الفصول 

 يغ أو تنفيذ الحكم القضايئ.تنفيذ األحكام العقارية وهم املحكوم عليه واملحكوم له وكذا العون املكلف بتبل

غري أن هذه املقتضيات الترشيعية جاءت مببادئ عامة ال ترقى إىل احتواء كافة الحاالت املثارة بشأن األحكام العقارية، 

إذ نتسائل هل من حق املحافظ العقاري إثارة الصعوبة للقضاء من أجل رفعها أم ال يحق له ذلك؟  وهذا ما فتح الباب عىل 

 للتأويل واختالف املواقف وتعدد اآلراء الفقهية والقضائية.مرصاعيه 

فاألصل أن املحافظ عىل األمالك العقارية يعترب غريا يف التنفيذ بسبب وظيفته، غري أن القانون ألزمه باالشرتاك يف 

ق املراد حإجراءات التنفيذ دون أن يكون من أطراف الحق يف التنفيذ، ودون أن تتعلق له مصلحة شخصية مبوضوع ال

 .1370اقتضاؤه، وال يعود عليه نفع أو رضر من جراء التنفيذ

وبذلك فقد تعددت اآلراء الفقهية بخصوص مدى إمكانية إثارة املحافظ عىل األمالك العقارية لصعوبة التنفيذ، حيث 

و األمر يف فيذ كام هإىل أن املحافظ عىل األمالك العقارية يعد طرفا يف الحكم وليس غريا يف التن 1371يذهب أحد الباحثني

حالة الطعن يف قراره أمام القضاء، فالحكم الصادر يف هذه الدعوى يكون يف مواجهة املحافظ عىل األمالك العقارية، 

من قانون املسطرة املدنية،  472و  048وبالتايل يكون من حقه أن يرفع دعوى صعوبة التنفيذ الوقتية يف إطار الفصلني 

 من نفس القانون. 82عية يف إطار الفصل وصعوبات التنفيذ املوضو 

من قانون  048أنه ميكن للغري إثارة الصعوبة الوقتية استنادا ملقتضيات الفصل  1372ويف نفس السياق يعترب باحث آخر

املسطرة املدنية، حيث إن مقتضيات هذا الفصل ال تتحدث عن جهة معينة ميكنها إثارة الصعوبة كام هو الشأن بالنسبة 

من ق.م.م بل يهم كل شخص ترضر من الحكم املستشكل بشأنه سواء كان طرفا فيه أم غريا. وبذلك يحق  472للفصل 

 للمحافظ العقاري بالرغم من كونه غريا أن يثري الصعوبة يف التنفيذ.

للقول إن كل من ليس طرفا يف خصومة التنفيذ دون أن تكون له سلطة عىل املال املحجوز،  1373وقد ذهب باحث آخر

 ال تكون له الصفة فيام يتعلق بالتنفيذ الذي يتم بني أشخاص بعيدين عنه، فال ميكن له أن يتمسك ببطالن التنفيذ أو فإنه

 يدعي عدالته وبالتايل فال صفة له يف طلب وقف التنفيذ أو استمراره.

ذلك هناك عوبة، وكفإننا نجد من ذهب إىل تخويل املحافظ العقاري إمكانية إثارة الص أما بخصوص العمل القضايئ

من ذهب إىل رفض تخويله هذه اإلمكانية، كام يوجد اتجاه ثالث وهو الراجح الذي مييز بني تنفيذ املحافظ العقاري للحكم 

 القضايئ وتقييده له.

                                                           

حسن زرداني، صعوبة التنفيذ الوقتية في القانون المغربي والمقارن، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة الحسن الثاني، كلية   1370

 .590، ص 3009ـ3002العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية 

نظر حول مدى إثارة الصعوبة في التنفيذ من طرف المحافظ على األمالك العقارية " مقال منشور بمجلة المحاكمة، ـ حسن زرداني" وجهة   1371

 .533، ص 3العدد 

من قانون المسطرة المدنية بشأن إثارة الصعوبة في تنفيذ األحكام، مجلة القضاء  539و  329ـ عبد الرحمان مزوز، " مناط تطبيق الفصلين   1372

 .35، ص 3009، سنة 522لعدد والقانون ا

 .329ص  3000ـ أحمد هندي" الصفة في التنفيذ، دراسة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية   1373
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 : اإلتجاه املؤيد إلثارة الصعوبة من طرف املحافظ العقاري 0

 ك العقارية إمكانية إثارة صعوبة التقييد أمام القضاء إذ جاءيذهب هذا االتجاه القضايئ إىل إعطاء املحافظ عىل األمال

يف حكم البتدائية الدار البيضاء " حيث إن الطلب يرمي إىل الترصيح بوجود صعوبة تعرتض تنفيذ الحكم االبتدايئ بامللف 

القرار االستئنايف املؤيد وكذا  8/82يف امللف عدد  02/17/0889الصادر عن ابتدائية عني الشق الحسني بتاريخ  311/89عدد 

إىل حني تصفية مسطرة التحفيظ....وحيث إن البادي من ظاهر وثائق امللف ومحتوياته أن ما أثاره  17/10/10له تحت عدد 

السيد املحافظ عىل األمالك العقارية مل يظهر إال أثناء تنفيذ الحكم االبتدايئ والقرار االستئنايف املشار إليهام وحيث إن ما 

ه املحافظ من كون الحكم بصحة تعرض السيد )...( والحال أنه مل يكن متعرض إىل جانب باقي املتعرضني طبقا لظهري أثار 

 .  1374يشكل فعال صعوبة من الناحية القانونية تتجىل يف اختالف اآلراء القانونية لكال الحالتني .... "  0807غشت  08

ه " ... حيث وإن كان املحافظ ميلك الصفة إلثارة الصعوبة التي كام جاء يف حكم املحكمة االبتدائية مبراكش أن 

تعرتض تنفيذ األحكام الصادرة يف القضايا العقارية املأمور بتنفيذها، فإن ما يثريه من صعوبة يجب أن تطبق عليه املواصفات 

. إن هذا 1375هر الحق"بجو  القانونية للصعوبة وهي أنه يجب أن تكون وقتية تقتيض عنرص اإلستعجال وتشرتط عدم املساس

من ق.م.م الذي حدد األطراف الذين لهم الحق يف إثارة صعوبة التنفيذ وليس  472الحكم فضال عن كونه يناقض الفصل 

من بينهم املحافظ العقاري، فإنه اشرتط يف الصعوبة أن تكون صعوبة مادية أو قانونية تواجه املحافظ العقاري وأن تكون 

 ستعجال، وأن ال متس بالجوهر.وقتية تقتيض عنرص اال 

 : اإلتجاه الرافض 8

هناك اتجاه يرفض بالبت واملطلق تخويل اإلمكانية للمحافظ عىل األمالك العقارية بإثارة الصعوبة يف التنفيذ عىل 

ات خصومة ءاعتبار أن هذا األخري يعترب غريا يف تنفيذ األحكام العقارية بسبب وظيفته اإلدارية بالرغم من مشاركته يف إجرا

التنفيذ، فهو ال يعترب طرفا من أطراف الحق يف التنفيذ حتى ميكنه طلب إيقاف التنفيذ لوجود صعوبة يف تنفيذ الحكم ألن 

 .1376ذمته املالية ال تترضر من جراء التنفيذ 

املحافظ  كانإذ جاء يف قرار ملحكمة االستئناف بالرباط يف إحدى حيثياته عىل أنه " ..... وحيث من جهة أخرى إذا  

من ظهري التحفيظ  73هو الذي يقوم مبهمة املنفذ للحكم القايض بصحة التعرض كليا أو جزئيا، وتحت مسؤوليته طبقا للفصل 

العقاري، فإن إثارة الصعوبة يف التنفيذ ال يثبت الحق فيها إال ألطراف الحكم املراد تنفيذه وليس لعون التنفيذ أو للمحافظ 

من قانون املسطرة املدنية، كام ورد  472نفذ، حسبام استقر عليه رأي املجلس األعىل يف تطبيق الفصل الذي يقوم بدور امل

 .83ص  42املنشور مبجلة قضاء املجلس األعىل العدد  2/7/0880يف قراره الصادر بتاريخ 

للسيد املحافظ  ه ال صفةوبناء عليه فام دام أي من أطراف الحكم املطلوب تنفيذه مل يرث أي صعوبة يف التنفيذ، فإن

يف إثارتها أساسا ولكونه قدمها أمام محكمة االستئناف ومل يقدمها إىل املحكمة اإلبتدائية بالرماين املؤيد حكمها من طرف 

                                                           

، أورده حسن 392/03 في الملف عدد 3002يناير  20صادر عن المحكمة االبتدائية بعين الشق الحي الحسني، بتاريخ  92/02ـ أمر عدد   1374

 .522زرداني وجهة نظر حول مدى إثارة الصعوبة في التنفيذ من طرف المحافظ على األمالك العقارية ص 

 ، 33/02/5992بتاريخ  53/53ـ حكم المحكمة االبتدائية بمراكش، ملف مدني عدد   1375

 22المحافظ على األمالك العقارية مرجع سابق ص ـ حسن زرداني، وجهة نظر حول حول مدى إثارة الصعوبة في التنفيذ من طرف   1376
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.  كام جاء يف 1377محكمة االستئناف والذي هو موضوع التنفيذ بصحة التعرض، مام يتعني معه الترصيح بعدم قبول الطلب

ستئناف بالدار البيضاء " وحيث إنه من جهة أخرى وإذا ما اعترب املحافظ أنه ال ميكن له تقييد الحكمني قرار ملحكمة اال 

املذكورين عىل الحالة الراهنة بالرسم العقاري املذكور، فإن القانون ال يسمح بتقديم مقال من أجل الصعوبة يف التنفيذ بل 

ظ العقاري أن يتحقق تحت مسؤوليته من صحة الوثائق املدىل بها من ظهري التحفي 38يتعني عليه طبقا ألحكام الفصل 

من نفس القانون، وأنه إذا ما رأى املحافظ بأن الوثائق  34لتأييد مطلب التقييد املضمن يف السجل العقاري طبقا للفصل 

من نفس القانون، وعليه  82املقدمة له ال تسمح له بالتقييد، فإنه يتعني عليه أن يصدر قرارا بالرفض ويكون معلال بالفصل 

، حتى 0802يونيو  7من القرار الوزيري املؤرخ يف  01أن يبلغ هذا القرار بدون تأخري لطالب اإلجراء، كام يأمر بذلك الفصل 

 .0807غشت  08من ظهري  82يتسنى للمعني باألمر أن ميارس ضد هذا القرار الطعن املخول له مبوجب الفصل 

لمجلس األعىل ـ محكمة النقض حالياـ  يف إحدى حيثياته " وحيث يستخلص من ذلك وكام ولقد جاء يف قرار آخر ل

استقر عليه اجتهاد الغرفة اإلدارية باملجلس األعىل أن الطعن يف قرار املحافظ القايض باالمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية 

الحالة تكن هناك صعوبات قانونية تحول دون هذا التنفيذ و  النهائية الحائزة لقوة اليشء املقيض به ال يكون واردا إال إذا مل

أنه يف النازلة الحالية متسك املحافظ بأن هناك صعوبة تعرتض االستجابة للقرار النهايئ املراد تسجيل محتواه عىل الرسم 

املستأنف عليه أن  العقاري املذكور والتي تتمثل يف تسجيل حقوق عينية أخرى عليه لفائدة الغري مام يعني أنه كان عىل

يرجع أمام املحكمة التي أصدرت القرار املذكور لرفع الصعوبات املشار إليها وأن املحكمة اإلدارية قد أخطأت عندما قضت 

 .1378بإلغاء قرار املحافظ مام يجب معه إلغاء الحكم املستأنف 

م جود صعوبات تحول دون تنفيذ الحكيتضح إذن من خالل هذه القرارات أن املحافظ العقاري ال يكون له يف حالة و  

القضايئ أن يثريها بل يكون عليه رفض تقييدها بقرار معلل، وعىل األطراف إثارة الصعوبة أمام الجهة القضائية املختصة 

 للبت فيها وفقا للقوانني املعمول بها.

 : االتجاه املعتدل 7

ائية، مالك العقارية بالنسبة لتنفيذ املقررات القضيذهب هذا اإلتجاه إىل التساؤل حول طبيعة عمل املحافظ عىل األ 

وهو ما يستدعي التمييز بني حالتني: االوىل التي يكون فيها املحافظ بصدد تقييد املقرر القضايئ والثانية التي يكون فيها 

 املحافظ بصدد تنفيذ الحكم القضايئ.

" وحيث إنه  12/13/8111املؤرخ يف  0183ـ عدد  ويف هذا الصدد جاء يف قرار املجلس األعىل ـ محكمة النقض حاليا

من الرضوري وجوب التمييز بني التنفيذ والتقييد الذي يجري عىل الرسم العقاري، فالتقييد عىل الرسم العقاري يخضع 

الذي يلزم املحافظ بالتحقق تحت مسؤوليته الشخصية من صحة أو  0807غشت  08للرشوط واملقتضيات التي قررها ظهري 

صحة الوثائق املدىل بها شكال وجوهرا، ومن كون مضمونها ال يتعارض مع مضمون الرسم العقاري املعني ومن كونها  عدم

                                                           

منشور بمجلة  932/03/9، رقم الملف بمحكمة االستئناف 09/03/3002المؤرخ في  35ـ قرار محكمة االستئناف بالرباط، مدني تحت رقم   1377

 .595ص  3009محاكمة العدد السادس أبريل ـ يونيو 

أورده يوسف الغوناجي "صعوبة القيد  5502و  5022ملف إداري عدد  03/03/3003يخ صادر عن المجلس األعلى بتار 305ـ  قرار عدد   1378

 22ـ  23،ص 3052بالسجالت العقارية بين مسببات االستشكال وآفاق الحلول، " إدكل للطباعة والنشر " بالرباط ، الطبعة األولى 
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فاملجلس األعىل يف هذا القرار ميز بني التقييد وجعله خاضعا ملقتضيات ظهري  1379تجيز تقييد الحقوق التي تتضمنها. "

 .  1380 وما يليه 400العامة وهي قانون املسطرة املدنية أي الفصول من ، والتنفيذ الذي يبقى خاضعا للمقتضيات 08/19/0807

انطالقا مام سبق فإن املحافظ العقاري يكون بصدد تقييد املقررات القضائية يف الحالة التي ال يكون فيها طرفا يف 

قاري ، وتتم ن املحافظ العالدعوى ، مبعنى يف الحالة التي يصدر فيها حكم بني أطراف النزاع املدعي واملدعى عليه من دو 

 إحالة هذا الحكم عىل املحافظ من أجل العمل عىل تقييده .

بل  1381ففي هذه الحالة يعترب املحافظ غريا وال يحق له إثارة الصعوبة باالستناد عىل مقتضيات قانون املسطرة املدنية 

ىل الوثائق املقدمة اصة املراقبة التي يجريها عيتعني عليه العمل بالصالحيات املخولة له مبقتىض ظهري التحفيظ العقاري، خ

وكذلك تحققه من أن التقييد موضوع الطلب ال يتعارض مع البيانات املضمنة   38إليه شكال وجوهرا طبقا ملقتضيات الفصل 

ي باألمر نوإذا رأى عىل أن املقرر القضايئ ال ميكن تقييده فله رفض ذلك بقرار معلل مع تبليغه للمع . 1382بالرسم العقاري 

من ظ.ت.ع، الذي جاء فيه " يجب عىل املحافظ عىل األمالك العقارية يف جميع الحاالت  82وهو ما نص عليه الفصل 

 التي يرفض فيها تقييد حق عيني أو التشطيب عليه أن يعلل قراره ويبلغه للمعني باألمر....." 

ه " وحيث إنه من جهة أخرى وإذا ما اعترب املحافظ أنه ال وهو ما جاء يف قرار ملحكمة االستئناف بالدار البيضاء عىل أن

له بتقديم مقال  ون ال يسمحــــم العقاري املذكور فإن القانـــميكن له تقييد الحكمني املذكورين عىل الحالة الراهنة بالرس

ه ـــتحقق تحت مسؤوليتأن ي 0807ت ـغش 08من ظهري  38من أجل الصعوبة يف التنفيذ بل يتعني عليه طبقا ألحكام الفصل 

ثائق املقدمة له ظ بأن الو ـــمن صحة الوثائق املدىل بها لتأييد مطلب التقييد يف الشكل والجوهر ....وأنه إذا ما رأى املحاف

ال تسمح له بالتقييد فإنه يتعني عليه أن يصدر قرارا بالرفض.... وحيث إن املحافظ مل ميارس سلطاته واختصاصاته املخولة 

 1383ونا وبذلك فليس من حقه أن يتقدم بطلب إىل قايض املستعجالت من أجل إيقاف التنفيذ لوجود الصعوبة...." له قان

والتي جاء فيها " يرشفني أن ألفت انتباهكم إىل أن املحافظ  1384  3380ونفس التوجه أكدته دورية املحافظ العام عدد

ة التنفيذ، يذ األحكام العقارية بالرغم من مشاركته يف إجراءات خصومعىل األمالك العقارية بصفته اإلدارية يعترب غريا يف تنف

                                                           

 . 3000/02/09بتاريخ  233/99في الملف عدد  5032ـ )قرار محكمة النقض رقم   1379

مصطفى حفرصيد" سلطة المحافظ على األمالك العقارية في إثارة صعوبة تنفيذ المقررات القضائية"، مقال منشور بمجلة المنبر   1380

 . 529.ص 32. "إشكالية عدم تنفيذ األحكام القضائية من طرف المحافظ العقاري"، مجلة المحامي، العدد 3053، سنة  5القانوني، العدد 

 من قانون المسطرة المدنية  329ـ الفصل   1381

من ظهير التحفيظ العقاري على أنه " يجب على المحافظ على األمالك العقارية أن يتحقق من أن التقييد موضوع الطلب  23ـ ينص الفصل   1382

 ال يتعارض مع البيانات المضمنة بالرسم العقاري ومقتضيات هذا القانون وأن الوثائق المدلى بها تجيز التقييد " 

أشارت إليه  سمرة محدوب ، االزدواجية  02/02/5999بتاريخ  330/99في الملف عدد  2323ـ قرار محكمة االستئناف بالدار البيضاء عدد   1383

  209مرجع سابق ص  – 02-53على ضوء االجتهاد القضائي ومستجدات القانون رقم  –اإلجرائية أمام قضاء التحفيظ العقاري 

الذي جاء فيه " ... وأن الصعوبة في  32/05/3002بتاريخ  5233/3005كم الصادر عن المحكمة االبتدائية ببركان رقم ـ ونفس التوجه أكده الح

من قانون المسطرة المدنية يثيرها أطراف النزاع وأن المراجعة والطعون تكون فيما بينهم وأن السيد المحافظ ليس  329التنفيذ طبقا للفصل 

ى يثير صعوبة التنفيذ .... وأن المحافظ حين يجد صعوبة في الحكم... أن يرفض التنفيذ وحينذاك تنشأ الصعوبة طرفا في النزاع القائم حت

 من ظهير التحفيظ وإما أن يثير صعوبة التنفيذ..."  99ويستطيع المنتفع من قرار المحكمة إما أن يطعن في قرار الرفض طبقا للفصل 

من المحافظ العام للمملكة إلى السادة المحافظين ، منشور بمجلة  20/02/3002خ / م صادرة بتاريخ / و و م ع م ع 2220ـ الدورية رقم   1384

  390، ص  3050الحقوق المغربية ، الطبعة األولى ، الجزء األول مطبعة األمنية 
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فاملحافظ ليس له مصلحة شخصية يف موضوع الحق املراد اقتضاؤه وال يعود عليه نفع أو رضر من جراء التنفيذ أمام القضاء، 

  ل الصعوبة املثارة "غري أنه ميكنه رفض اإلجراء املطلوب بقرار معلل ميكن األطراف اللجوء إىل القضاء لتدلي

قراره حيث  وهي الحالة التي يتم الطعن يف ويكون املحافظ بصدد تنفيذ املقررات القضائية عندما تصدر يف مواجهته،

إنه يكون طرفا يف الدعوى، ومسألة إثارة الصعوبة يف هذه الحالة ال تطرح إشكاال عىل أساس أنه سيكون مشموال 

ملسطرة املدنية الذي أعطى الحق ألطراف الدعوى أن يثريوا الصعوبة يف التنفيذ ومبا أن من قانون ا 472مبقتضيات الفصل 

املحافظ العقاري يعترب يف هذه الحالة مدعى عليه وقد صدر الحكم يف مواجهته فإنه يكون له الحق يف إثارة الصعوبة يف 

قاري وهي الرفض ملخولة له مبقتىض ظهري التحفيظ العالتنفيذ وفق القواعد العامة أو تفادي تنفيذ املقرر عمال بالصالحيات ا

ومن تم يتضح أنه إذا كان املحافظ العقاري بصدد تقييد مقرر قضايئ فإنه ال ميكن له إثارة الصعوبة بل يكون  مع التعليل.

، أما إثارتها من ظهري التحفيظ العقاري ومن تم تنشأ الصعوبة ويحق لألطراف 82له رفض التنفيذ بقرار معلل طبقا للفصل 

عندما يتعلق األمر بتنفيذ مقرر قضايئ وهي الحالة التي يكون فيها املحافظ طرفا يف الدعوى فإن له إمكانية إثارة الصعوبة 

 أمام الجهة القضائية املختصة للعمل عىل رفعها.

السجالت ت التقييد بعموما ميكن القول عىل أن هذا التمييز قد ال نجده عمليا عند بث املحافظ العقاري يف طلبا

العقارية ألن دور املحافظ يتجىل يف البث وفق املسطرة املقررة يف قانون التحفيظ العقاري سواء كان طرفا يف املقرر القضايئ 

املطلوب تقييده أم مل يكن طرفا فيه، وبالتايل فقد يتجىل دور هذا التمييز السابق يف املركز القانوين للمحافظ العقاري يف 

 بالحكم القضايئ املراد تقييده، خاصة يف استعامل طرق الطعن القانونية. عالقته

 الفقرة الثانية: الجهة املختصة للبت يف الصعوبة 

من قانون املسطرة املدنية  472و 048و  82كام هو معلوم فإن صعوبة تنفيذ املقررات القضائية نظمها املرشع يف الفصول 

 048من ق م م، وقد يكون وقتيا حسب الفصل  472واقعيا أو قانونيا استنادا إىل الفصل ، واالستشكال يف التنفيذ قد يكون 

 من ق م م، 82من ق م م، وقد يكون متعلقا بتأويل أو تنفيذ األحكام والقرارات  حسب الفصل 

بالنظر يف الصعوبات  048من ق م م عىل أنه " تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل  82ينص الفصل 

املتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها وخاصة يف الصعوبات املتعلقة باملصاريف املؤداة أمامها..." يتضح إذن من خالل 

هذا الفصل أن صعوبة التنفيذ املوضوعية ال تطرح إشكال عىل مستوى االختصاص القضايئ، حيث يرجع االختصاص إىل 

إذ جاء فيه " إن ادعاء الغموض  1385و ما أكده املجلس األعىل يف أحد قراراتهنفس املحكمة مصدرة الحكم أو القرار، وه

من ق م م وإمنا يلجأ لنفس املحكمة  728وعىل فرض وجوده ليس من أسباب النقض الواردة عىل سبيل الحرص يف الفصل 

لذي يطرح هو يف الحالة غري أن التساؤل ا 1386من قانون املسطرة املدنية " 82التي أصدرته لتفسري الغموض طبقا للفصل 

                                                           

االزدواجية اإلجرائية أمام قضاء التحفيظ ، لم تتم اإلشارة إلى بياناته ، نقال عن سمرة محدوب  9/5922/°32ـ قرار المجلس األعلى بتاريخ   1385

 205مرجع سابق ص  – 02-53على ضوء االجتهاد القضائي ومستجدات القانون رقم  –العقاري 

 

ـ كما جاء في أمر صادر عن قاضي المستعجالت بالمحكمة االبتدائية بأزيالل على أنه " أما السبب المرتكز على كون الحكم لم يتضمن...قد   1386

من قانون المسطرة  39البث فيه يؤدي إلى تفسير الحكم وهو إجراء يرجع النظر فيه للمحكمة مصدرة الحكم عمال بمقتضيات المادة  تبين بأن

 المدنية ولذلك ال يمكن لقاضي الصعوبة اعتماده كسبب للقول بوجود صعوبة تستوجب إيقاف تنفيذ الحكم "
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من ق  82التي يتم فيها استئناف الحكم االبتدايئ ويتم تأييده من قبل محكمة االستئناف ، ويتم رفع الصعوبة وفقا للفصل 

م م، هل سرتفع إىل املحكمة االبتدائية عىل أساس أن القرار االستئنايف أيد فقط الحكم االبتدايئ أم سيتم رفعها أمام 

 اف ؟محكمة االستئن

أعتقد أنه يف هذه الحالة ينبغي رفع الصعوبة أمام محكمة االستئناف املؤيدة للحكم االبتدايئ ألنه وإن كانت فقط 

أيدت الحكم إال أنها قد أصدرت قرارها بناء عىل تكوين قناعتها الخاصة فضال عن أنها بتت يف جوهر النزاع، وهو ما جاء 

إذ جاء فيه "...إنه ليس هناك ما مينع من اللجوء إىل محكمة االستئناف لطلب  1387ضاءيف قرار ملحكمة االستئناف بالدار البي

تأويل حكم أو تفسريه من طرف أي واحد من أطراف النزاع سواء مستأنفا أو مستأنفا عليه... فضال عىل أن املرشع مل يحدد 

ية ولو صدر يعترب صادرا عن محكمة الدرجة الثانميعادا لإلدالء خالله بطلب التفسري أو التأويل وألن الحكم بعد االستئناف 

 بالتأييد..."

من  048يف عالقته بالفصل  472غري أن مسألة االختصاص قد تطرح بخصوص صعوبة التنفيذ الوقتية يف إطار الفصل 

قصود ينص عىل أن الجهة املختصة للبت يف صعوبة التنفيذ هو الرئيس، إال أن هناك خالف حول امل 472ق م م. فالفصل 

بكلمة "الرئيس". هل  رئيس املحكمة االبتدائية التي بارشت إجراءات التنفيذ، أم الرئيس األول ملحكمة االستئناف عندما 

من ق م م؟. فقد ثار الخالف بخصوص هذه النقطة بني من يذهب  048يعرض النزاع أمامها، وذلك طبقا ملقتضيات الفصل 

م "كاألستاذ الغامد" و"األستاذ إبراهيم بحامين " حيث ذهبا إىل التمييز بني  من ق م 048و  472إىل اختالف الفصلني 

من ق م م وتعرض أمام قايض األمور املستعجلة   048الصعوبة املثارة قبل مرحلة البدء يف التنفيذ وهي التي أشار إليها الفصل 

من ق.م.م، حيث إن رئيس  472قصودة بالفصل ويشرتط فيها عنرص االستعجال ، والصعوبة املثارة أثناء التنفيذ وهي امل

املحكمة االبتدائية ملكان التنفيذ هو املختص فيها ولو كان النزاع معروضا عىل محكمة االستئناف ويستدل عىل هذا التمييز 

موجود يف القسم الرابع من قانون املسطرة املدنية الخاص مبساطر االستعجال، يف حني أن الفصل  048عىل أن الفصل 

من ق.م.م، ورد يف الباب الثاين  املتعلق بالتنفيذ الجربي لألحكام ، وأعطى الصالحية حتى لعون التنفيذ إلحالة الصعوبة  472

 .1388ومام ال شك فيه أن هذه اإلحالة ال تكون إال عند مبارشته للتنفيذ " 

د ه " وحيث دفع املدعى عليه بعوهو ما أكده األمر الصادر عن رئيس املحكمة االبتدائية بالحسيمة والذي جاء في

 اختصاصنا للبت يف الطلب بعلة أن النزاع معروض أمام محكمة االستئناف.

من ق م م أما وأننا نبت يف نطاق املادة  048وحيث إن مثل هذا الدفع كان سيؤيت أكله لو أننا نبت يف إطار الفصل 

ليس قبله وبة يف التنفيذ قد أثريت بعد البدء يف التنفيذ و ق م م فإن الدفع يبقى غري ذي أساس قانوين ذلك ألن الصع 472

                                                           

أورده حسن زرداني ، في صعوبة التنفيذ  02/50/3003بتاريخ  23/3003رقم  33/3003لملف عدد ـ أمر صادر عن المحكمة االبتدائية بأزيالل في ا

  99الوقتية مرجع سابق ص 

، أوردته سمرة محدوب االزدواجية اإلجرائية  59/03/5992بتاريخ  2203/92ملف عدد  2399ـ قرار محكمة االستئناف بالدار البيضاء عدد   1387

  203مرجع سابق ص  – 02-53على ضوء االجتهاد القضائي ومستجدات القانون رقم  –ي أمام قضاء التحفيظ العقار

  202ـ سمرة محدوب، مرجع سابق ، ص   1388
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وهذا النوع من الصعوبة يبت فيها رئيس املحكمة بهذه الصفة فقط وليس بصفته قاضيا للمستعجالت كام هو الشأن يف 

 من ق م م....."  048نطاق املادة 

إىل أن الصعوبات  1389من ق م م 048و  247ويف مقابل ذلك يذهب الرأي الداعي إىل التكامل بني مقتضيات الفصلني 

الوقتية املتعلقة بالتنفيذ يعود اختصاص تقدير جديتها إىل رئيس املحكمة بصفته قاضيا للمستعجالت، بغض النظر عن 

الرشوع يف التنفيذ من عدمه، غري أنه إذا كان النزاع معروضا أمام محكمة االستئناف انتقل االختصاص إىل رئيسها األول 

من ق م م، رصيح يف أن االختصاص بالبت يف صعوبات التنفيذ يرجع إىل رئيس املحكمة  048يف ذلك أن الفصل وسندهم 

ليس فيه ما يفيد أنه يقترص عىل الصعوبات املثارة بعد الرشوع  472االبتدائية بصفته قاضيا لألمور املستعجلة، كام أن الفصل 

الذي يضفي عليها الصبغة اإلستعجالية  048ى الصعوبة يف التنفيذ هو الفصل يف التنفيذ، كام اعتربوا أن اإلطار العام لدعو 

إذ جاء فيه أنه " حيث بالفعل لقد صح ما عابه الطالبون  1390طبيعة واختصاصا، وهو ما أكده املجلس األعىل يف أحد قراراته

دائية بصفته صاحب املحكمة االبت عىل القرار املطعون فيه ذلك أن االختصاص بشأن الصعوبات يف التنفيذ يرجع إىل رئيس

 إال إذا كان النزاع معروضا أمام محكمة االستئناف ...."  472أو  048الوالية يف هذا الشأن سواء مبقتىض الفصل 

من ق.م.م، ذلك أن  472و الفصل  048وأعتقد أن االتجاه األول هو األقرب إىل الصواب الذي مييز بني الفصل  

 ة يكون مختصا يف حالتني : رئيس املحكمة االبتدائي

 من ق م م إذا مل يكن النزاع قد عرض عىل محكمة االستئناف، 048األوىل ، يف حالة الصعوبة املثارة يف إطار الفصل 

 جاء فيها عبارة " يختص رئيس املحكمة االبتدائية ..."، 048ويستند هذا الرأي إىل أن الفقرة األوىل من املادة 

من ق م م، ولو كان النزاع معروضا  472 حالة البث يف الصعوبة يف التنفيذ املثارة يف إطار الفصل والحالة الثانية ، يف 

 . 1391إمنا يتعلق باملحكمة التي يبارش فيها التنفيذ  وهي املحكمة االبتدائية 472عىل محكمة االستئناف، وذلك باعتبار الفصل 

 املحافظ العقاري للصعوبة  املبحث الثاين: اآلثار القانونية املرتتبة عن إثارة

إن عدم تقييد املقررات القضائية يف الرسم العقاري يخلق آثار وخيمة عىل العديد من املستويات سواء االجتامعي أو 

االقتصادي أو القانوين، لذلك نجد املرشع أوجد آلية من أجل ضامن حقوق األطراف املترضرة من جراء عدم تنفيذ حكم 

 ييد االحتياطي إذ من خالله وخوفا من فقدان الرتبة يف التسجيل وحامية لتقييد الحق بشكل نهايئقضايئ متمثل يف التق

 يتم تقييده مؤقتا إىل حني رفع الصعوبة املثارة.

ويكون من حق الطرف املترضر من عدم تقييد املقرر القضايئ من الطعن يف قرار املحافظ العقاري )املطلب األول (، 

 له ميكن أن يرتب مسؤولية املحافظ  ) املطلب الثاين (.اليشء الذي من خال

                                                           

ـحسن زرداني: "صعوبة التنفيذ الوقتية في القانون المغربي والمقارن" ، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق جامعة الحسن الثاني ،   1389

ة البحت والتكوين في القانون المدني ، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ، عين الشق الدار البيضاء ، شعبة القانون الخاص وحد

 .325.ص 3009-3002السنة الجامعية 

  320 أشار إليه حسن زرداني ، مرجع سابق ص 2/05/3002بتاريخ  5390/2/3002في الملف المدني رقم  52ـ قرار المجلس األعلى عدد   1390

 359. ص 3053وتوزيع مكتبة دار السالم الرباط ، الطبعة الثالثة  ـإبراهيم بحماني: "تنفيذ األحكام العقارية" ، طبع ونشر  1391
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 املطلب األول: الطعن  يف قرار املحافظ العقاري الرافض لتنفيذ مقرر قضايئ

إن الطعن القضايئ يف قرار املحافظ العقاري الرافض لتنفيذ مقرر قضايئ له أهمية بالغة نظرا لتشتت نصوصه القانونية 

ه، وكذلك من خالل الخصوصيات التي تتميز بها قرارات املحافظ العقاري، فعىل الرغم املنظمة، وغموض بعض مقتضيات

من كونها تعترب قرارات إدارية إذ املبدأ هو رقابة القضاء اإلداري، إال أن املرشع أخضع البعض منها للطعن أمام القضاء 

 العادي) الفقرة الثانية (. 

 ضاء هناك نوع آخر من الرقابة، وهي الرقابة اإلرشافية أو التسلسلية التيويف مقابل الطعن املخول للمترضر أمام الق 

يخضع لها املحافظ عىل األمالك العقارية من قبل املحافظ العام، والتي تتم إما عن طريق التظلامت اإلدارية، أو عن طريق 

 الفقرة األوىل ( سلطة اإلرشاف واملتابعة املنوطة بقسم  املنازعات العقارية كرقابة من نوع خاص )

 من تم نتساءل عن ما هي مكونات ومضامني هذه الرقابة؟. 

إىل أي حد تشكل الرقابة املبارشة للمحافظ العام عىل املحافظ العقاري ضامنة أساسية تساهم بشكل جيل يف تجاوز 

 العديد من الصعوبات ومن بينها صعوبات تقييد املقررات القضائية ؟.

 الرئايس  الفقرة األوىل: التظلم

 88املعوض بظهري  0848يونيو  84إن املحافظ العام يعترب الرئيس التسلسيل للمحافظني أحدث منصبه مبقتىض ظهري 

، وهو باإلضافة إىل مراقبته للمحافظني وتزويدهم باألوامر واملنشورات، واإلرشاف عىل سري النظام العقاري،  0827دجنرب 

ن التحفيظ العقاري، ولهذا الغرض وليك يتسنى له اتخاذ القرارات الالزمة، يحق له إما يتوىل توحيد النهج اإلداري يف ميدا

بناء عىل طلب أصحاب املصلحة أو تلقائيا أن يطلب فحص ومراقبة أية عملية من عمليات التحفيظ، وقد جعل املرشع ملن 

تابة م املحافظ العام ويعترب هذا الطريق مبيعترب نفسه مترضرا من بعض قرارات املحافظ حق طلب مراجعة هذه القرارات أما

 1392تظلم رئايس 

إذن فاملحافظ العام يؤدي دورا هاما عىل عمل املحافظني اإلقليميني خدمة لحسن سري إدارات املحافظة العقارية من 

املحافظ  رخالل الرقابة امللقاة عىل عملهم، وحرصه عىل توحيد الرأي اإلداري، فهو يعترب جهة ميكن ملن ترضر من قرا

 042اإلقليمي من إثارة الصعوبة تبعا لعدم تنفيذه املقرر القضايئ أن يطعن فيه أمامه، وقد جاء يف دورية للمحافظ العام عدد 

التي بينت الغاية الترشيعية من إنشاء هذا االختصاص كان هو " وضع سلطة ذات طابع تقني جديد يلعب دور الوساطة بني 

الهدف من ذلك إضعاف سلطات كال الطرفني، بقدر ما كان الغرض هو تقريب النظام املغريب  املحافظني والقضاء، وليس

 1393من النموذج الذي اعتمده يف إرساء قانون التحفيظ عقد طور انس " 

غري أنه يف هذا اإلطار نتساءل عن حدود سلطة املحافظ العام أثناء رقابته لقرارات املحافظ اإلقليمي من جهة وبالنظر 

حافظ يخضع مام ال شك فيه أن امل استقاللية املحافظ يف اتخاذ قراراته املنصبة عىل امللكية العقارية من جهة أخرى.إىل 

                                                           

ـ بخيت اسماعيل، الطعن في قرارات المحافظ على األمالك العقارية، بحت نهاية التمرين، وزارة العدل والحريات المعهد العالي للقضاء،   1392

  22ص  3052ـ3055السنة الدراسية  22الفوج 

، متعلقة بدور واختصاصات المحافظ العام على الملكية العقارية )باللغة 5933/  02/  50صادرة عن المحافظ العام بتاريخ  532ـ دورية عدد   1393

 .533الحـلول ، مرجع سابق ص الفرنسية ( ، أوردها يوسف الغوناجي ، صعوبة القيد بالسجالت العقارية بين مسببات االستشكال وآفاق 
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لسلطة املحافظ العام ما دام هذا األخري هو الذي اقرتح تعيينه وهو الذي يتوىل تنقيطه وترقيته من رتبة أو درجة إىل رتبة أو 

لتعليامت اإلدارية التي توجه إليه وتخضع أعامله كذلك لرقابة املحافظ العام. فكيف درجة أعىل، كام أنه ينضبط لجميع ا

ميكن للمحافظ العام أن ميارس مهمته الرقابية والرئاسية عىل املحافظ دون املساس باستقاللية هذا األخري يف اتخاذ 

ال يثار حول حدود تدخل املحافظ العام يف تعديل إنها بالفعل مهمة صعبة جعلت السؤ   1394قراراته املتعلقة بامللكية العقارية ؟ 

أو إلغاء قرارات املحافظني،  فهل تقترص سلطته يف أمر املحافظ وتوجيهه إىل القرار الصحيح أم أن سلطته تتسع ومتتد إىل 

 1395الحلول محل املحافظ التخاذ القرار الصائب ؟ 

ل القول بأن سلطة املحافظ العام تقترص عىل حملقد اختلفت اآلراء بخصوص هذه النقطة، بحيث ذهب البعض إىل 

 املحافظ للرتاجع عن قراراته بالرفض، دون أن تتعدى سلطته إىل إمكانية الحلول محله يف اتخاذ القرار املناسب. 

يف حني ذهب رأي آخر إىل أن املحافظ العام ال ميكنه أن ميارس أية سلطة رئاسية عىل املحافظ العقاري فيام يخص 

ات التي ميكن لهذا األخري أن يتخذها، وكل ما ميلكه من الناحية القانونية الرصفة هو حق التصدي، أي أن يحل القرار 

 . 1396محل املحافظ يف اتخاذ قرار التحفيظ أو التقييد أو التشطيب وتحت مسؤوليته الشخصية 

قرارات املنصبة اللية املحافظ يف اتخاذه للوأعتقد أن االتجاه الثاين هو األقرب إىل الصواب عىل اعتبار أنه يتالءم واستق

وص كام أن هناك تساؤل يطرح بخص عىل امللكية العقارية، كام يتوافق مع املسؤولية التي يتحملها عن هذه القرارات.

الطعن يف قرارات املحافظ العقاري يتمثل يف كون املترضر هل يحق له الطعن فيها أمام القضاء ويف نفس الوقت، رفع 

 م أمام املحافظ العام، مبعنى هل ميكن للمترضر سلوك املسطرتني يف آن واحد ؟التظل

لإلجابة عن هذا التساؤل ينبغي وضع الفرضية التالية، يف حالة ما إذا تم سلوك املسطرتني يف آن واحد، فكيف سيكون 

ل بحكم قضايئ زز من موقفه، تم يتوصموقف املحافظ العقاري يف حالة توصله بأمر من املحافظ العام يقيض بتأييد قراره ويع

 يقيض بإلغاء القرار املطعون فيه ؟

أرى عىل أن الحل هو عدم سلوك املسطرتني يف آن واحد، ألن املحافظ سيجد نفسه يف موقف محرج أمام املحافظ 

يجد املحافظ نفسه  العام الذي يعترب مبثابة رئيس إداري للمحافظني وعليه االلتزام بتعليامته ، وسيقع نفس الحرج حينام

أمام حكم نهايئ يتعني تنفيذه ، بالرغم من أن ال يشء مينع من سلوك املسطرتني يف آن واحد. غري أن األمر ليس بالتعقيد 

 .1397املتصور عىل اعتبار أن الكل يف نهاية املطاف يركن للحكم القضايئ بالنظر للجهة التي صدر عنها وللقوة التي يتمتع بها

                                                           

، عدد ةـ أحمد أجعون ـ المحافظ العقاري : اختصاصاته، مسؤولياته ، ووضعيته اإلدارية، مقال منشور بالمجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمي  1394

  522ـ529, ص 3003، ينايرـ أبريل  22ـ  23

لمحافظ العقاري بشأن مسطرة التحفيظ ن رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا ـ فاطمة الداودي، تداخل االختصاص بين قاضي التحفيظ وا  1395

 الجامعيةالمعمقة في القانون الخاص، قامون العقود والعقار، جامعة محمد األول كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعيةـ وجدة ـ السنة 

  29ص  3009ـ  3002

 529، ص 35، عدد ضائية على مشروعية أعمال المحافظ، مقال منشور بالمجلة المغربية لقانون اقتصاد التنميةالرقابة القـ محمد شتان ، خصوصية   1396

ـ وهو األمر الذي أكده لي السيد السكيتيوي محمد ، بقسم المراسالت والمنازعات بالمحافظة العقارية بفاس، في زيارة ميدانية قمت   1397

 25/02/3052بها بتاريخ 
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 ة: إشكالية الطعن يف قرارات املحافظ يف مجال إثارة الصعوبة بني القضاء العادي واإلداري. الفقرة الثاني

إذا كان املرشع املغريب قد أعطى للمحافظ سلطة تقديرية واسعة يف مراقبة ودراسة كل ما له ارتباط بتقييد الحقوق 

  1398يطعنوا يف قراره عند الرفض بالرسوم العقارية، ففي املقابل أعطى الحق ملن يهمهم أمر التقييد أن 

عىل أنه " يجب عىل املحافظ عىل  04ـ13من ظهري التحفيظ العقاري كام تم تعديله وتتميمه بالقانون  82ينص الفصل 

ألمر التي يرفض فيها تقييد حق عيني أو التشطيب عليه أن يعلل قراره ويبلغه للمعني با جميع الحاالتاألمالك العقارية يف 

لقرار قابال للطعن أمام املحكمة االبتدائية التي تبث فيه مع الحق يف االستئناف وتكون القرارات االستئنافية يكون هذا ا

 قابلة للطعن بالنقض " 

، ما ميكن القول ألول مرة أن جميع الحاالتإن أول ما ميكن مالحظته بخصوص هذا الفصل أن املرشع أدرج عبارة 

كون يف جميع الحاالت أمام املحكمة االبتدائية. وينبغي  اإلشارة إىل أن قرارات املحافظ الطعن يف قرار املحافظ العقاري ي

بحكم طبيعتها اإلدارية تخضع للمحاكم اإلدارية كأصل عام لكن ما استثني بنص خاص يخضع للمحكمة العادية وهذا 

 التمييز هو املستقر عليه فقا وقضاء.

القضاء اإلداري للبث يف القرارات الصادرة عن املحافظ العقاري بشكل  ولإلشارة فاملرشع مل يقم بتحديد اختصاص

رصيح ولعل السبب يرجع لصعوبة حرص هذه القرارات من جهة ولكون االختصاص يعود يف األصل إىل املحاكم اإلدارية 

صاص املغريب عندما قرر اختولذلك نقول أن املرشع  اعتبارا لكون قراراته صادرة عن جهة إدارية والنعدام الدعوى املوازية .

املحاكم العادية للبث يف بعض القرارات برصيح النص القانوين يكون ضمنيا قد رصح باختصاص القضاء اإلداري بالنسبة 

 1399لباقي القرارات 

من ظهري التحفيظ العقاري  أنه بخصوص رفض تنفيذ حكم قضايئ نهايئ  82كام أنه بخالف ما يبدو من خالل الفصل 

ة اليشء املقيض به، فإن االختصاص يكون للقضاء اإلداري وليس العادي، إذ جاء يف قرار ملحكمة النقض عدد حائز لقو 

الذي ميز بني رفض تقييد حق عيني ورفض تنفيذ حكم قضايئ والذي ورد فيه " لكن حيث  81041400ـ13ـ03صادر بتاريخ  818

 كان املرشع أعطى للمحاكم االبتدائية االختصاص النوعي للبثإنه وكام انتهت إليه املحكمة اإلدارية عن صواب، فإنه إذا 

من ظهري  82يف الطعون املقدمة ضد قرارات املحافظ عىل األمالك العقارية برفض تقييد حق عيني تطبيقا ملقتضيات الفصل 

يرمي إىل إلغاء  الطلبالتحفيظ العقاري، فإن األمر قارص عن الحقوق العينية دون األحكام القضائية النهائية، وأن موضوع 

، وليس 78/7847قرار املحافظ عىل األمالك العقارية بتارودانت برفض تقييد حكم قضايئ نهايئ يف الرسم العقاري عدد 

بتقييد حق عيني، مام يرجع أمر البث فيه للقضاء اإلداري وأن املحكمة اإلدارية حينام بنت قرارها عىل التعليل املذكور جعلته 

 اس سليم من القانون وما أثري غري مرتكز عىل أساس " مبنيا عىل أس

                                                           

رف ـ الطعن في قرارات المحافظ على األمالك العقارية أمام القضاء العادي والقضاء اإلداري، مقال منشور في سلسلة ـ محمد معت  1398

  92، ص 3059منشورات مختبر البحث حول الدراسات العقارية والتعمير، كلية الحقوق سطات، الطبعة األولى 

 22ـ محمد معترف ، مرجع سابق ص   1399

 ، غير منشور.3053ـ5ـ3ـ5295في الملف اإلداري رقم 3053ـ02ـ52صادر بتاريخ  909ض عدد ـ قرار لمحكمة النق  1400
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مبا ييل " حيث إن فحوى الطلب يف  1401 878عدد  8104ـ18ـ00كام قضت محكمة النقض يف قرار آخر صادر بتاريخ 

 نازلة الحال يهدف إىل إلغاء قرار املحافظ عىل األمالك العقارية القايض برفض تنفيذ حكم قضايئ حائز لقوة اليشء املقيض

به، وبذلك فإن األمر يتعلق بقرار إداري صادر عن املحافظ باعتباره سلطة إدارية مكلفة بتنفيذ األحكام القضائية النهائية 

من القانون رقم  9الصادرة يف قضايا التحفيظ العقاري تختص بالنظر يف النزاع بشأنه نوعيا للمحاكم اإلدارية طبقا للفصل 

دارية، واملحكمة اإلدارية ملا قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبث يف الطلب تكون قد جانبت املحدثة مبوجبه محاكم إ  81ـ40

 الصواب، ويكون حكمها بالتايل واجب اإللغاء " 

وبذلك يتضح املبدأ العام الذي استقرت عليه محكمة النقض واملتمثل يف كون قرار املحافظ القايض برفض تنفيذ حكم  

 يه أمام املحاكم اإلدارية.قضايئ هو قرار إداري يطعن ف

وهذا تكريسا لألصل وهو أن جميع القرارات التي تصدر عن املحافظ العقاري هي قرارات إدارية تقبل الطعن أمام 

القضاء اإلداري، إال ما استثني رصاحة وأسند إىل جهة أخرى واالستثناء كام هو متعارف عليه ال يتوسع يف تفسريه، وبذلك 

املحافظ العقاري والقايض برفض تنفيذ األحكام الصادرة عن القضاء، هو قرار إداري يختص القضاء  فالقرار الذي يتخذه

لكن يف الحالة التي يرفض املحافظ تنفيذ حكم قضايئ استنادا عىل وجود صعوبة قانونية أو واقعية   1402اإلداري بالبت فيه 

ظ هم أمام قرار إداري ما يجعلنا نتساءل هل يقبل قرار املحافحالت دون قيامه باإلجراء املطلوب، حيث يجد املحكوم لهم أنفس

 هذا، الطعن باإللغاء للتجاوز يف استعامل السلطة ؟

من قانون املسطرة  721حيث جاء يف الفقرة األخرية من الفصل   1403يف هذه الحالة ينبغي استحضار نظرية املوازنة  

اإلدارية إذا كان يف استطاعة من يعنيهم األمر املطالبة بحقوقهم لدى  املدنية " ال يقبل طلب اإللغاء املوجه ضد املقررات

                                                           

 ، غير منشور 3053ـ5ـ3ـ3023في الملف اإلداري رقم  923عدد  3053ـ09ـ55ـ قرار محكمة النقض صادر بتاريخ   1401

مرين ، وزارة العدل والحريات المعهد العالي للقضاء، ـ سهام الدريوش ، قرارات المحافظ العقاري ومدى قابليتها للطعن، بحت نهاية الت  1402

  22ص  3055ـ  3009السنة الدراسية  29الفوج 

 ـ وهي عبارة عن دعوى قضائية أخرى تمارس لدى جهة أخرى غير الجهة األلوفة لممارسة دعوى اإللغاء.  1403

لس الدولة الفرنسي وتجد أساسها في اعتبارات قانونية وقضائية ويعتبر شرط الدعوى الموازية في األصل نظرية قضائية بحتة من صنع مج       

 وعملية وسياسية.

أخرى  ةفاالعتبار القانوني يتمثل في أن دعوى اإللغاء كانت توصف بكونها دعوى احتياطية ال تقبل من رافعها إال إذا لم يكن أمامه وسيلة قضائي

 لدولة الفرنسي القضائية هي مجرد امتداد المتيازات الملك القديمة.لتوقي آثار القرار المعيب، خاصة وأن اختصاصات مجلس ا

 ، أي أنأما االعتبارات القضائي فمرجعه أن مجلس الدولة ولو كان يحتكر قضاء اإللغاء فلم يكن دوما وحده الذي يقدر مشروعية القرارات اإلدارية

تصدى لبحث مشروعية القرارات اإلدارية التي يثيرها النزاع المعروض أمامها وأن الجهات القضائية األخرى كان لها الحق في كثير من األحيان بأن ت

 تجنب األفراد آثارها الضارة إذا ما رأت أنها معيبة.

الذي تقرر بموجبه اإلعفاء من  5993نونبر  3ويتجلى االعتبار العملي في الرغبة من التخفيف على عاتق المجلس السيما بعد صدور مرسوم 

 سقضائية وتوكيل محام مجانا في إطار دعوى اإللغاء ، فقد تراكمت القضايا المتعلقة بإلغاء قرارات اإلدارة غير المشروعة مما حدا بالمجلالرسوم ال

 =             إلى أن يستبعد الطلبات التي يمكن تحقيق الغاية منها بواسطة طريق قضائي آخر. 

ور هذه النظرية بنسبة أكبر من الدافع العملي أو القضائي على أساس أن السلطة اإلدارية كما أن الدافع السياسي بدوره كان وراء ظه= 

 الفرنسية آنداك كانت تدافع أكثر ما يمكن عن حصانة قراراتها وإن كانت غير مشروعة. 

 يما يلي:ومند أن أخد مجلس الدولة بفكرة الدعوى الموازية قيد الدفع المثار بشأنها بقيود عامة يمكن إجمالها ف

 ـ يجب أن يكون الطعن الموازي دعوى قضائية حقيقية ال مجرد دفع أو تظلم استعطافي أو رئاسي
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يف فقرتها األخرية عىل أنه " ال يقبل الطلب الهادف إىل إلغاء قرارات  81ـ40من قانون  87املحاكم العادية " وكذلك املادة 

 "لطعن العادي أمام القضاء الشاملإدارية إذا كان يف وسع املعنيني باألمر أن يطالبوا مبا يدعونه من حقوق بطريق ا

يتضح إذن من خالل الفقرتني املذكورتني أنه ال تقبل دعوى اإللغاء سواء أمام املحاكم اإلدارية أو أمام محكمة النقض، 

ولو استوفت باقي رشوطها الشكلية إذا كان للمخاطب بالقرار املطعون فيه وسيلة قضائية أخرى متكنه من شل آثار هذا القرار 

 1404إبطاله والحصول بالتايل عىل نفس النتائج العملية التي توخاها من دعوى اإللغاء .و 

إن قبول القضاء اإلداري الطعن باإللغاء ضد قرارات املحافظ العقاري برفض تنفيذ حكم قضايئ نهايئ من شأنه تكريس 

متنع جهة ثانية، فإذا كان هذا األخري قد ا نزاع أبدي بني املحكوم له واملحكوم عليه من جهة وبني املحكوم له واملحافظ من

عن تنفيذ حكم رصيح وجه له أوامر محددة، فكيف عساه أن ينفذ حكام آخر صادر عن قضاء آخر بإلغاء قراره برفض تنفيذ 

ر االحكم األول ؟ فامذا إن مل ينفذ الحكم الثاين ؟ هل سيتم اللجوء من جديد إىل القضاء اإلداري للبث يف الطعن ضد القر 

الالحق برفض التنفيذ أيضا؟ ، مام سيؤدي يف النهاية للدخول يف حلقة مفرغة وإطالة أمد املنازعات وإفراغ األحكام القضائية 

 من حجيتها وقدسيتها. 

خاصة وأن دعوى اإللغاء هي دعوى تهدف إىل إلغاء قرار إداري، وبالتايل فإن دور قايض اإللغاء يقترص عىل مجرد 

افظ متى تبت لديه عدم مرشوعيته دون أن ميلك الحق يف أن يوجه لهذا األخري أية تعليامت أو أوامر عام إلغاء مقرر املح

. لذلك عىل القضاء اإلداري التصدي لرفع املحكوم له نزاع جديد أمامه مرة أخرى من أجل تنفيذ حكم قضايئ 1405ينبغي فعله 

ائج ة الشكلية لوجود دعوى موازية ستحقق للمحكوم له نفس نتحائز لقوة اليشء املقيض به، وذلك بعدم قبوله من الناحي

 دعوى اإللغاء إن مل تكن أفضل.

فاملحافظ العقاري عند رفضه تنفيذ حكم قضايئ صادر عن القضاء اإلداري يستند دوما عىل وجود مربرات وأسباب يتعذر 

الطعن  نسبة للمحكوم له، بدال من اختيار طريقعليه يف ظل وجودها تنفيذ منطوق الحكم املذكور، لذا فإنه من األفيد بال

باإللغاء أمام املحكمة اإلدارية، اللجوء إىل رئيس املحكمة مصدرة الحكم املطلوب تنفيذه قصد عرض النزاع عليه إليجاد 

دية، وذلك ج حل قانوين له إما بإلزام املحافظ بالتنفيذ، وإما بإيقاف التنفيذ إىل حني البث يف األمر إذا ظهر بأن الصعوبة

 . 1406من قانون املسطرة املدنية يف فقرته األوىل 472عمال بأحكام الفصل 

                                                           

ار ج وآثـ يجب أن يكون من شأن الطعن الموازي أن يشل آثار القرار المعيب بالنسبة لرافع الدعوى ويحقق له عمال ما تحققه دعوى اإللغاء من نتائ

 قانونية 

ات المحافظ العقاري برفض تنفيذ حكم قضائي نهائي بين الطعن فيها باإللغاء للتجاوز في استعمال السلطة وطريق حلمي نفطاطة، قرار  1404

   25ص  3050يوليوز ـ غشت  92الطعن الموازي، مقال منشور بالمجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، عدد 

مادة التحفيظ العقاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون المدني، جامعة ـ محمد رضوان ـ تنفيذ المقررات القضائية الصادرة في   1405

   3050ـ  3009الحسن الثاني كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ـ الدار البيضاء ـ السنة الجامعية 

ر األطراف صعوبة واقعية أو قانونية إليقاف تنفيذ من قانون المسطرة المدنية على أنه " إذا أثا 329ـ تنص الفقرة األولى من الفصل   1406

لرئيس ا الحكم أو تأجيله أحيلت الصعوبة على الرئيس من لدن المنفذ له أو المحكوم عليه أو العون المكلف بتبليغ أو تنفيذ الحكم القضائي ويقدر

ى المساس بالشيء المقضي به حيث يأمر في هذه الحالة ما إذا كانت اإلدعاءات المتعلقة بالصعوبة مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف ترمي إل

 بصرف النظر عن ذلك، وإذا ظهر أن الصعوبة جدية أمكن له أن يأمر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبث في األمر "
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وتكريسا لنفس التوجه سبق وأن صدر عن املجلس األعىل سابقا ـ محكمة النقض حاليا ـ قرارا حاول فيه اإلجابة عىل 

فيذ حكم قانونية ومادية تحول دون تن السؤال املطروح عىل هامش النزاع وهو هل يعترب املحافظ رغم متسكه بوجود صعوبات

قضايئ، ممتنعا عن تنفيذه، مع ما يرتتب عن ذلك من القول بوجود قرار إداري قابل لإللغاء ؟ ويف هذا اإلطار ميز القرار 

املذكور بني التنفيذ والتقييد الذي يجري عىل الرسم العقاري، معتربا بأن التقييد عىل الرسم العقاري يخضع للرشوط 

، والذي يلزم املحافظ بالتحقق تحت مسؤوليته الشخصية من صحة الوثائق 0807غشت  08قتضيات التي قررها ظهري وامل

املدىل بها شكال وجوهرا، ومن كون مضمونها ال يتعارض مع مضمون الرسم العقاري املعني، ومن كونها تجيز تقييد الحقوق 

ض أمام الصعوبات التي أثارها املحافظ ومتسك بها تجاه طلب املعني التي تتضمنها، وخلص القرار إىل أنه كان من املفرو 

باألمر أن يلجأ هذا األخري إىل القايض الذي أصدر الحكم املذكور لرفع الصعوبات والعراقيل املشار إليها، مادام أن دور قايض 

 عنه ليستنتج من ار امللغى بقرار آخر بديالاإللغاء يقترص عىل مراقبة مرشوعية القرار املطعون فيه، وأنه ال ميكنه تعويض القر 

ذلك وجود دعوى موازية أمام القضاء العادي للبث يف النزاع املذكور، مرتبا عىل ذلك كون املحكمة اإلدارية قد أخطأت حينام 

عد برصحت ضمنيا باختصاصها نوعيا بالبث يف الطلب رغم وجود تلك الدعوى املوازية، ليقيض بإلغاء الحكم املستأنف و 

 .  1407التصدي الترصيح بعدم اختصاص املحكمة اإلدارية نوعيا 

وبالتايل ميكن أن نخلص إىل أن قرار املحافظ العقاري سواء برفض تنفيذ حكم قضايئ وهي الحالة التي يكون فيها 

ى عندما يكون نطرفا يف النزاع أو برفض تقييد مقرر قضايئ وهي الحالة التي يتم الطعن يف قراره ويصدر يف مواجهته مبع

طرفا من أطراف الدعوى، يبقى متصال بعملية التنفيذ التي تبارشها املحكمة مصدرة الحكم ال منفصل عنها حتى يكون 

بإمكان قضاء اإللغاء باملحكمة اإلدارية البث يف مرشوعية القرار املذكور، مام ينبغي معه عىل هذه املحكمة إعامل مقتضيات 

والترصيح بعدم قبول الطعن شكال دون أن تنفذ إىل جوهر الدعوى  40ـ81من القانون رقم  87 الفقرة األخرية من املادة

وموضوعها لتبدي رأيها فيه، سواء تعلق قرار املحافظ برفض التنفيذ بوجود صعوبة واقعية أو قانونية تعيق التنفيذ، أو بأي 

 سبب آخر.

ية ور التنفيذ إىل قضاء آخر والحال أن قانون املسطرة املدنفإن تحويل مسار القضية وهي يف طورها النهايئ، أي يف ط

عالج إشكاليات تنفيذ األحكام وتطرق إىل عدة حلول لها يف إطار التنفيذ الجربي لن يسعف املحكوم له ولن يخوله الحصول 

نية املتعلق بالقواعد دعىل نفس النتائج العملية التي تضمنها فصول الباب الثالث من القسم التاسع من قانون املسطرة امل

 العامة بشأن التنفيذ الجربي لألحكام.

 املطلب الثاين: إثارة مسؤولية املحافظ عىل األمالك العقارية

سنحاول يف هذا املطلب التطرق لطبيعة مسؤولية املحافظ العقاري املمتنع عن تنفيذ مقرر قضايئ )الفقرة األوىل ( ثم 

 حافظ العقاري ) الفقرة الثانية ( لدعوى التعويض يف إطار مسؤولية امل

                                                           

 

 .5999ـ5ـ3ـ232في الملف اإلداري رقم  3000ـ02ـ09بتاريخ  5032ـ قرار  المجلس األعلى سابقا ـ محكمة النقض حاليا ـ  عدد    1407

 3ـ5202في الملف اإلداري رقم  5339تحت عدد  3053ـ55ـ52ـ كما استحضرت محكمة النقض نظرية الدعوى الموازنة في قرار لها صدر بتاريخ    

 ، قرار غير منشور. 3053ـ  5ـ 
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 الفقرة األوىل: طبيعة مسؤولية املحافظ املمتنع عن تقييد مقرر قضايئ 

إن متابعة املحافظ العقاري بسبب األخطاء التي يرتكبها رهني بتمييز الخطأ الشخيص عن الخطأ املصلحي، فهذا 

ني، أما مرتبطا باملرفق العام حتى وإن ارتكبه أحد املوظف األخري يقصد به الخطأ الذي يصعب أن ينسب إىل املوظف إذ يكون

الخطأ الشخيص فهو الخطأ الذي ينفصل عن العمل ماديا، وظيفيا أو فكريا، سواء تم اقرتافه بعيدا عن أداء وظائفه، أي ال 

 توجد رابطة بينه وبني مزاولة هذه الوظائف. 

انونا، الخطأ املهني الناتج عن عدم القيام بااللتزامات املفروضة ق إن مسؤولية املحافظ العقاري مسؤولية تجد أساسها يف

فالطبيعة القانونية ملسؤولية املحافظ العقاري املمتنع عن تنفيذ حكم قضايئ نهايئ  1408والتي تؤدي إىل إلحاق أرضار بالغري 

شبث بكونها مسؤولية ة وبني متمكتسب لقوة اليشء املقيض به، أثارت زوبعة خالف فقهي بني قائل بأنها مسؤولية تقصريي

 عقدية.

ولقد ذهب البعض إىل القول أن مسؤولية املحافظ العقاري مسؤولية عقدية لوجود عقد يربط طالب التقييد وبني املحافظ 

 .1409العقاري، بينام اعترب رأي آخر أنها مسؤولية تقصريية ناتجة عن عدم تنفيذ املحافظ لاللتزامات امللقاة عىل عاتقه 

د عىل أنه ال ميكن اعتبار مسؤولية املحافظ العقاري يف هذا الصدد مسؤولية عقدية ألنه ال يتعاقد مع طالب وأعتق

 التقييد، فاملحافظ العقاري يقوم بواجب مهني متليه عليه وضعيته كسلطة إدارية.

ا الخطأ ووجود عالقة هذ واعتبار مسؤولية املحافظ العقاري مسؤولية تقصريية تستلزم قيام الخطأ وحصول الرضر نتيجة

اء يف قرار صادر عن وقد ج سببية بني خطأ املحافظ العقاري يف رفض تقييد مقرر قضايئ وبني الرضر الحاصل للمترضر.

أنه "... وحيث إن امتناع املحافظ عىل األمالك العقارية عن تنفيذ منطوق هذا القرار  1410محكمة االستئناف بالقنيطرة 

ع ب العنت وتعطيل تنفيذ األحكام القضائية التي تصدر باسم جاللة امللك، مام يجعل امتناعه ذا طاباالستئنايف يدخل يف با

شخيص ال عالقة له بتسيري املرفق العمومي الذي يرأسه وهو ما يربر تقديم طلب تحديد الغرامة التهديدية يف مواجهته 

 شخصيا...." 

 تنفيذ حكم قضايئ ترتتب يف حقه مسؤولية شخصية تستوجبيتضح من خالل هذا القرار أن املحافظ املتعنت عن 

التعويض، غري أنه ينبغي اإلشارة إىل أننا ال ميكن الحديث عن مسؤولية املحافظ العقاري عن إثارته للصعوبة إال يف الحالة 

من  472التي يكون يف وضعية غري مرشوعة، أي كأن يثري الصعوبة وهو ليس بطرف بحيث يخرج من مقتضيات الفصل 

قانون املسطرة املدنية التي تعطي ألطراف الدعوى الحق يف إثارة الصعوبة، أو يف الحالة التي يكون طرف كأن يطعن يف 

قراره ويصدر يف حقه قرار قضايئ إال أنه يثري الصعوبة والحال أنها غري موجودة، بحيث أن أي رضر ينتج عن هذا القرار 

 ي يعطي للمترضر حق مقاضاته للحصول عىل تعويض عن الرضر الذي أصابه.يتحمل املحافظ مسؤوليته، اليشء الذ

                                                           

 29، ص 5992، يونيو 53ـ أقلعي درويش عبد القادر، مسؤولية محافظ الملكية العقارية، مجلة اإلشعاع، العدد   1408

ـ حسناء قبلي" تنفيذ األحكام القضائية الصادرة في مادة التحفيظ العقاري" ، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص ، ماستر   1409

 523.ص 3052ـ3053األسرة والتوثيق ، جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ـفاس ـ السنة الجامعية 

، دجنبر 22ـ22، منشور بمجلة اإلشعاع، عدد  222/5305/50بالملف المدني  53/03/3050الصادر بتاريخ  302ـ قرار محكمة االستئناف عدد   1410

3050  
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وبالتايل ميكن القول أن مسؤولية املحافظ العقاري املمتنع عن تنفيذ حكم قضايئ حائز لقوة اليشء املقيض به بدون 

رتكزت عىل الخطأ الجسيم من ظهري التحفيظ العقاري، وال تتحقق إال إذا ا 83مربر ال تقوم إال يف ضوء ما جاء به الفصل 

أو التدليس ، ولعل أصعب مسألة إثبات حصول التدليس، حيث ميكن إثباته بجميع الوسائل والتدليس يف هذا املجال يجب 

أن يؤخذ مبفهومه الواسع، باإلضافة إىل رضورة وقوع رضر ووجود عالقة سببية بني الخطأ والرضر مبعنى خطأ املحافظ هو 

 وع الرضر.السبب املبارش يف وق

وانطالقا مام سبق تعترب مسؤولية املحافظ املثري للصعوبة بطريقة غري مرشوعة، يف هذا املجال مسؤولية تقصريية قوامها 

 خطأ مصلحي أحدث رضرا بالغري أثناء قيامه بأداء مهامه.

ن سوء النية وأن تكو ولإلشارة فالخطأ الشخيص الذي يرتكبه املحافظ عىل األمالك العقارية ال بد أن يكون جسيام 

فيه واضحة وبارزة مع تبيان عنرص التدليس، وقلام تثار عمليا مسؤولية املحافظ عىل األمالك العقارية الشخصية، وحتى يف 

الحاالت التي يلجأ فيها فعال إىل هذه الدعوى فإن املحاكم غالبا ما ال تقيض مبسؤولية املحافظ الشخصية، ويعزى ذلك 

منها القراءات املتعددة للنصوص القانونية، وصعوبة إيجاد األساس املالئم ملسؤولية املحافظ، كام أن  إىل عدة أسباب نذكر

هناك من يرى بأنه من الصعب إثبات وجود خطأ جسيم بصفة عامة، فغالبا ما تعترب املحكمة الخطأ الصادر عن املحافظ مجرد 

 1411خطأ مصلحي تتحمل الدولة مسؤوليته 

ض املحافظ العقاري تنفيذ مقرر قضايئ بدون مربر مقبول يرتب عليه املسؤولية الشخصية إال أن فبالرغم من  أن رف

القضاء غالبا ما يكيف هذه املسؤولية عىل أساس أنها مسؤولية مرفقية عىل اعتبار أن املحافظ العقاري غالبا ما ال يكون له 

 د اتخاذه قرار الرفض فإنه ملزم بتعليل قراره.سوء النية يف اتخاذ هذا القرار ، أضف إىل ذلك أنه دامئا عن

غري أن السؤال الذي يطرح هو هل يف هذه الحالة التي ترتتب فيها مسؤولية املحافظ العقاري املثري للصعوبة هل 

 تشمل حتى املوظفني التابعني له أم تشمله هو فقط ؟

لية املوظفني بني أن املرشع مل يتحدث عن مسؤو بالرجوع إىل املقتضيات القانونية وخاصة ظهري التحفيظ العقاري، يت

التابعني للمحافظ العقاري، بل أثار فقط مسؤولية املحافظ، ولكن األمر عىل خالف ذلك يف الحياة العملية فقد تثار مسؤولية 

ء يختص به ااملوظفني التابعني له إذا ثبت ارتكابهم لخطأ، غري أن األمر بخصوص االمتناع عن تقييد مقرر قضايئ فهو إجر 

 املحافظ عىل األمالك العقارية وبالتايل من الصعب تصور قيام مسؤولية املوظفني التابعني له يف هذا املجال.

 الفقرة الثانية: دعوى التعويض يف إطار مسؤولية املحافظ العقاري 

اختالف نوع لف ببداية ال بد من اإلشارة إىل أن دعوى التعويض يف قضايا التحفيظ العقاري تخضع لرشوط تخت

 املسؤولية، ويتبني من نصوص ظهري التحفيظ العقاري أن املترضر له الحق يف املطالبة بالتعويض عن طريق دعويني:

                                                           

ة مـ سعيد أبرباش: "دعوى التعويض في نظام التحفيظ العقاري بين مسؤولية المحافظ الشخصية والمرفقية"، مقال منشور بدفاتر محك  1411
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مرفقية وترفع بسبب الخطأ املصلحي يف إطار مسؤولية الدولة وهي التي ميكن توجيهها ضد املصلحة أو املرفق  األوىل:

 ا.القانوين مع إدخال الدولة والوكيل القضايئ للمملكة الحتامل الترصيح مبديونيتهاملنسوب إليه الخطأ يف شخص ممثله 

شخصية بسبب التدليس وترفع ضد مرتكبه باسمه الشخيص وميكن إزاءها إدخال صندوق التأمينات بصفة  الثانية:

افظ العام أو تعلق األمر باملحاحتياطية ألداء التعويضات التي من املحتمل أن يحكم بها عن املسؤول يف حالة عرسه سواء 

 . 1412املحافظ عىل األمالك العقارية

تخضع مسؤولية املحافظ عن تنفيذ املقررات القضائية لنفس القواعد التي تؤطر مسؤولية املحافظ عموما، فظهري 

تة للحق مثلها بالتحفيظ العقاري ال يفرد أي خصوصية لتنفيذ املقررات القضائية من طرف املحافظ، فهو يعتربها سندات مث

مثل باقي املستندات التي تعرض عليه يف إطار اختصاصاته، والقرارات املتخذة اعتامدا عليها سواء يف التحفيظ أو التقييد 

 أو التشطيب قرارات يتحمل املحافظ فيها املسؤولية الشخصية عن كل فساد أو بطالن يعرتيها.

تحفيظ العقاري والتي تنص عىل أنه : " ميكن للمترضرين يف من ظهري ال 24وهذا ما تؤكد عليه مقتضيات الفصل 

من ظهري التحفيظ  38حالة التدليس فقط أن يقيموا عىل مرتكب التدليس دعوى شخصية بأداء تعويضات " كام أن الفصل 

ذلك  نالعقاري ينص عىل أن أي تقصري من جانب املحافظ يف مراقبة مستندات التقييد، من شأنه أن يخول لكل مترضر م

 . 1413التقصري الحق يف إثارة املسؤولية الشخصية للمحافظ واملطالبة بالتعويض عن الرضر الذي لحقه

من ظهري التحفيظ العقاري أن املحافظ عىل األمالك العقارية مسؤول شخصيا عن  83وكتأكيد ملا سبق جاء يف الفصل 

ظ ن تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي أو تشطيب..." فاملحافـ عن فساد أو بطالن ما ضمن بالرسم العقاري م7الرضر الناتج...

ال يكون مسؤوال عن فساد وبطالن ما ضمن بالرسم العقاري إال إذا ثبتت سوء نيته أو قرص تقصريا واضحا يف واجب املراقبة 

ري، إذ األصل أن فمناط هذه الدعوى هو جرب الرضر الالحق باملترضر من جراء خطأ املحافظ العقا 1414امللقى عىل عاتقه 

 وتبعا لذلك فإن املحافظ إذا ارتكب خطأ يف تنفيذه ملهمته أثناء رسيان التعويض يقع عىل املسؤول الذي ارتكب الخطأ.

مسطرة التحفيظ، أو القيام بااللتزامات التي تفرضها عليه مهنته، كامتناعه عن تنفيذ حكم عقاري نهايئ، يكون للمترضر 

 . 1415ة بالتعويض من قرار املحافظ املطالب

ويعد املترضر مبدئيا ـ أو نائبه أو ذوي حقوقه ـ هو املدعي يف دعوى التعويض أما املدعى عليه فهو املحافظ ألنه هو 

وحده من يتحمل املسؤولية عن سري أعامل املحافظة ومراقبة أعامل التقييد، وغريها من العمليات املوكولة إليه، وال مجال 

 .1416املوظفني التابعني له حتى ولو كان هذا املوظف هو املرتكب الحقيقي للخطأ هنا إلدخال أي موظف من

                                                           

  222ـ سعيد أبرباش ، مرجع سابق ص   1412

ث حـ كمال عونة: "تنفيذ المحافظ على األمالك العقارية للمقررات القضائية"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص وحدة التكوين والب  1413

 232.ص  3052ـ3053العقار، جامعة محمد األول كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ـوجدةـ السنة الجامعية في قانون العقود و

  52، ص 5992، أكتوبر 2للمحافظ بين الخصوصية والخضوع للمبادئ العامة، مجلة التحفيظ العقاري، العدد الخطأ الشخصي  ـ عبد الحفيظ أبو الصبر،  1414

غني مفتاح ، سلطات المحافظ العقاري في تنفيذ األحكام العقارية ، بحث لنيل دبلوم الماستر الدراسات الميتودولوجية المطبقة ـ عبد ال  1415

  509ص  3055ـ3050، السنة الجامعية محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية فاس على القانون المدني، جامعة سيدي 

د النخيلي ، المحافظ العقاري بين واجب المراقبة وإشكاالت تقييد األحكام القضائية، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ـ ـ رشي  1416

 22، ص  3052ـ3053ماستر قانون األعمال ـ جامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ، مراكش ، السنة الجامعية 
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وعبارة املحافظ هنا تشمل كل من املحافظ رئيس املصلحة، ونائب املحافظ عندما ينوب عنه حالة غيابه ـ والنائب قد 

كاتب التي ملحافظ رئيس مكتب من امليكون هو املحافظ املساعد املعني بجانبه وقد يكون موظفا يختار لهذه الغاية ـ وكذا ا

تتكون منها املحافظة عادة، كمكتب التقييدات مثال، واملحافظ رئيس املكتب يكون مسؤوال يف حدود اختصاصات مكتبه 

ولو يف حضور املحافظ رئيس املصلحة، خالفا لنائب املحافظ الذي ال ميكن إثارة مسؤوليته، إال يف حالة غياب رئيس 

 . القضائية 1417محله يف تسيري املحافظة  املصلحة وحلوله

واملحاكم املختصة نوعيا للبت يف الدعاوى املوجهة ضد املحافظ بسبب أخطائه الشخصية هي املحاكم العادية، ذلك 

أن القاعدة العامة تقيض بأن دعاوى التعويض املوجهة ضد املوظفني عموما بسبب أخطائهم الشخصية ترفع أمام املحاكم 

والذي جاء يف إحدى حيثياته " وحيث إنه بذلك فاملسؤولية  1418ث جاء يف حكم للمحكمة اإلدارية بالدار البيضاء العادية، حي

 38املتمسك بها من طرف املدعني هي مسؤولية شخصية ومتميزة عن الخطأ املصلحي للموظف املنصوص عليها يف املادة 

 ة نوعيا للبث يف الطلب "  من ق.ل.ع.... وحيث تكون بذلك املحكمة اإلدارية غري مختص

من القانون  9أما دعاوى التعويض املقامة بسبب األخطاء املصلحية فرتفع أمام املحاكم اإلدارية طبقا ملقتضيات املادة 

الذي جاء فيه بأن دعوى التعويض  292، وهذا ما أكده قرار ملحكمة النقض عدد 1419املحدث للمحاكم اإلدارية  40ـ81رقم 

 1420خيص املبني عىل التدليس تكون من اختصاص القضاء العادي بسبب الخطأ الش

وبالتايل مبا أن مسؤولية املحافظ العقاري وكام سبق بيانه مسؤولية شخصية عن عدم تنفيذه للمقررات القضائية 

 ة.ياملكتسبة لقوة اليشء املقيض به بدون مربر مرشوع فإن االختصاص للبت يف دعوى التعويض يكون للمحكمة االبتدائ

من  89ويعود االختصاص الرتايب للنظر يف دعوى املسؤولية الشخصية أو اإلدارية عند توفر حاالتها حسب الفصل 

قانون املسطرة املدنية إما أمام محكمة املحل الذي وقع فيه الفعل املسبب لرضر أو أمام محكمة موطن املدعى عليه باختيار 

موطن املحافظ عىل األمالك العقارية يف املكتب  1421 9يف الفصل  0802يونيو  4 وقد حدد القرار الوزاري املؤرخ يف املدعي.

 الذي ميارس فيه مهامه أي املحافظة العقارية. 

من القرار الوزاري املذكور أن للمدعي الخيار  9من قانون املسطرة املدنية والفصل  89يتضح إذن من خالل الفصلني 

وقوع الفعل الضار وإما أمام املحكمة التي يوجد يف دائرتها املحافظة التي ميارس يف إقامة الدعوى إما أمام محكمة محل 

 فيها املحافظ مهامه.

                                                           

 5939دجنبر  3والمعدل بالقرار الوزيري المؤرخ في  5952يونيو  3من القرار الوزيري المؤرخ في  52ظر الفصل ـ أن  1417

 ، غير منشور.32/03/3002بتاريخ  232/3003، صادر في الملف عدد 332ـ حكم المحكمة اإلدارية بالدار البيضاء رقم   1418

 5950شتنبر  50صادر بتاريخ ال 5.32.332ـ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم   1419

منشور بمجلة قضاء المجلس  5992/5/3/3000ملف إداري رقم  02/53/3000الصادر بتاريخ  922ـ قرار صادر عن المجلس األعلى عدد   1420

  522ص  2األعلى عدد 

ك العقارية بالمبنى الذي يباشر فيه من القرار الوزاري على ما يلي " يكون مقر المحافظ على األمال 2ـ تنص الفقرة الثالثة من الفصل   1421

مهامه وذلك بالنسبة للدعاوى التي تترتب عن مسؤوليته، وتستمر هذه اإلقامة بقوة القانون مادام يمارس مسؤوليته، ويجوز في هذا الصدد 

 مقاضاة المحافظ على األمالك العقارية أو خلفه بنفس المقر حتى ولو غادره " 
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ومبا أن مسؤولية املحافظ العقاري يف هذا املجال تعترب مسؤولية تقصريية، ناتجة عن عدم تنفيذه اللتزاماته املهنية 

من قانون االلتزامات والعقود املغريب الذي  1422 012الفصل املكلف بها ، فإن رفع دعوى التعويض ضده تخضع ملقتضيات 

سنوات يبدأ احتسابها من الوقت الذي بلغ فيه إىل علم املترضر الرضر ومن  2ينص عىل أن دعوى التعويض تتقادم مبيض 

عوى دوهذا يعني أن الشخص الذي ترضر من عدم تنفيذ املحافظ العقاري للمقرر القضايئ أن يرفع  هو املسؤول عنه.

 1423التعويض ضده داخل أجل خمس سنوات من تاريخ علمه بالرضر الذي تسبب فيه املحافظ عىل األمالك العقارية.

وبعد أن يتأكد القضاء من احرتام جميع الضوابط املسطرية لتحريك دعوى املسؤولية، وبعد التأكد من توفر مختلف 

 1426ية وعالقة سبب 1425شخيص ورضر  1424أركان مسؤولية املحافظ من خطأ

والتعويض بوجه عام ميكن أن يكون ماديا أو معنويا، وقد يكون عينيا أو مبقابل، والتعويض مبقابل قد يكون نقديا أو 

غري نقدي. إال أنه يف إطار مسؤولية املحافظ الشخصية يف الغالب ما يكون التعويض نقديا ويصعب تصور أن يكون غري 

 يا لتغطية:" الخسائر التي لحقت املدعى عليه واملرصوفات الرضورية التيوينبغي أن يكون التعويض كامال وكاف 1427ذلك 

اضطر أو سيضطر إىل إنفاقها إلصالح نتائج الفعل الذي ارتكب إرضارا به وكذلك ما حرم من نفع يف دائرة الحدود العادية 

 لنتائج هذا الفعل املرتكب.

، طلبات املترضر، كامال، باإلضافة إىل القيمة الحقيقية للرضروبالنسبة لتقدير التعويض فإنه يراعى يف تقديره أن يكون 

، مع الحرص عىل عدم تجاوز القيمة الحقيقية للرضر حتى  1428مبعنى أن القضاء يقيض فقط يف حدود ما هو مطلوب منه

 وإن نجح هذا املترضر إىل الرفع من قيمة طلباته. 

                                                           

ن االلتزامات والعقود المغربي على ما يلي " إن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي من قانو 509ـ ينص الفصل   1422

خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه وتتقادم في جميع األحوال بمضي عشرين 

 سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر"

منشور بمجلة قضاء المجلس األعلى أشار إليه سعيد  23223ملف رقم  33/53/5920بتاريخ  5039في قرار محكمة النقض رقم ـ جاء   1423

من ق ل ع ذلك أنه تمسك بتقادم حق خصميه  509على أنه " حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق الفصل  222أبرباش مرجع سابق ص 

لكن حيث  53/53/5922مسقطة وهي خمس سنوات وأن الحكم المطعون فيه اعتمد تاريخ تنفيذ الحكم في طلب التعويض بمضي المدة ال

و  225أن التقادم ينقطع بكل إجراء تنفيذي وال يحسب في مدة التقادم الزمن السابق بحصول ما أدى إلى انقطاعه عمال بمقتضيات الفصلين 

 ما اعتبرت مدة التقادم المسقط ال تبتدئ  إال من آخر يوم وقع فيه تنفيذ الحكم ..." من ق ل ع لذلك فإن المحكمة كانت على صواب عند 222

ـ الخطأ هو كل سلوك يعتبر انحرافا عن سلوك الشخص المعتاد، وهذا االنحراف يكون واضحا ال لبس فيه إذا كان ينطوي على قصد إحداث   1424

هذا الوضوح في بعض صور الخطأ غير العمدي إذا كان الخطأ جسيما، وعلى العكس من الضرر بالغير، أي إذا كان الخطأ عمدا، وهو يكون في مثل 

يم، لجسذلك يدق الحكم على السلوك بأنه خطأ أو صواب إذا كان االنحراف يسيرا، أي في حاالت الخطأ اليسير، وكل أنواع الخطأ العمدي واليسير وا

 أي منهما. كلها سواء في ترتيب االلتزام بتعويض الضرر الحادث عن

من قانون االلتزامات والعقود هو " الخسارة التي لحقت المدعي فعال والمصروفات الضرورية التي اضطر أو  92الضرر حسب المادة  1425

 سيضطر إلى إنفاقها إلصالح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به وكذلك ما حرم منه من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل" 

 ـ والعالقة السببية شرط أساسي لقيام المسؤولية أي أن يكون الخطأ هو السبب المباشر لوقوع الضرر،   1426

 233ـ كمال عونة ، مرجع سابق ص   1427

من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه " يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات األطراف وال يسوغ له أن يغير  2ـ الفصل    1428

 ضوع أو سبب هذه الطلبات ويبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب األطراف ذلك بصفة صريحة. "تلقائيا مو
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ر ـ أم هل هي لحظة نشوء الحق يف التعويض ـ تحقق الرض  ويثار تساؤل هنا يتعلق بلحظة تقدير املحكمة للتعويض،

 لحظة صدور الحكم ؟

الرأي الراجح بخصوص هذه املسألة، يعترب أن تاريخ صدور الحكم هو الذي يعتد به كتاريخ للتقدير النهايئ للتعويض، 

أحد قراراته  ملجلس األعىل يفخاصة وأن قضايا التحفيظ العقاري غالبا ما تتطلب وقتا طويال للفصل فيها هذا ما أكده ا
حيث جاء فيه ما ييل " إن تحديد مبلغ التعويض يجب أن يكون بناء عىل القيمة الحقيقية للعقار أي قيمته الكاملة ساعة 1429

هذا بعني االعتبار واعتامده فقط عىل تقرير الخبري املؤرخ يف  03/08/90الحكم، وأن عدم أخد القرار االستئنايف الصادر يف 

يجعله معرضا للنقض " ، لذلك فقبل النطق بالحكم يتعني اللجوء إىل خربة قضائية لتقدير القيمة النقدية للحقوق  82/8/32

 ، 1430العقارية التي وقع اإلرضار بها من قبل املحافظ 

لذلك  ،غري أنه قد يتعذر عىل املحافظ عىل األمالك العقارية أداء التعويضات التي قد يحكم بها عليه لصالح املترضر

أوجد املرشع املغريب آلية لضامن أداء هذه التعويضات يف حالة عرس املحافظ عىل األمالك العقارية، وتتمثل هذه اآللية يف 

من ظهري التحفيظ العقاري، غايته ضامن استخالص املترضر للمبالغ املالية  0111431إحداث صندوق للتأمني حسب الفصل 

ل املحافظ املعرس وهذا يفيد بأن هذا الصندوق يعترب مبثابة ضامن احتياطي ال يتدخاملوجبة للتعويض التي يحكم بها ضد 

الذي جاء فيه " ارتكاب املحافظ خطأ 1432 888إال بعد إثبات إعسار املحافظ، وهذا ما نص عليه قرار ملحكمة النقض عدد 

نصوص عليه لتأمينات املجسيم يؤدي إىل تحفيظ معيب يتسبب يف حرمان أشخاص من حقوقهم يقتيض حلول صندوق ا

 يف ظهري التحفيظ العقاري يف حالة عرس املحافظ "

والدعوى التي تقام ضده تعترب دعوى احتياطية ال دعوى أصلية، ألن الصندوق مل ينشأ لتغطية مسؤولية املحافظ وإمنا 

 .1433لتغطية عرسه حيث يحل محله يف األداء مع إمكانية الرجوع عليه 

 ـــــــةخامتـــــــــــــــــ

من خالل ما تقدم بخصوص هذا البحث ميكن القول إن إشكالية إثارة الصعوبة من قبل املحافظ العقاري هي إشكالية 

 ليست بالهينة، عىل اعتبار التداخل الذي يعرفه املوضوع عىل مستوى قانون املسطرة املدنية وظهري التحفيظ العقاري .

                                                           

 .525ص أورده عبد الحفيظ أبو الصبر، مسؤولية المحافظ على األمالك العقارية والرهون ، 52/3/5922الصادر بتاريخ  53ـ قرار الغرفة اإلدارية عدد   1429

 95نخيلي ، مرجع سابق ص ـ رشيد ال  1430

من ظهير التحفيظ العقاري على أنه " يؤسس صندوق للتأمين الغاية منه أن يضمن، في حالة عسر المحافظ العام أو  500ـ ينص الفصل   1431

 .أو في تقييد الحقلتحفيظ بها عليهم لصالح الطرف المتضرر من جراء خطأ في االمحافظين على األمالك العقارية، أداء المبالغ المالية التي قد يحكم 

 يحدد السقف األقصى للصندوق المذكور في مبلغ مائة مليون درهم.

 يعوض كل نقص نتيجة تنفيذ حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به من ميزانية الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية

 للسنة الموالية لتلك التي وقع فيها هذا النقص"

سنة  2، دون ذكر الملف، منشور بمجلة قضاء المجلس األعلى عدد 52/03/3000الصادر بتاريخ  399ـ قرار صادر عن المجلس األعلى عدد   1432

 .522ص  3009

  923ـمحمد خيري، العقار وقضايا التحفيظ العقاري، مرجع سابق ص   1433
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ل ثري صعوبة يف الحالة التي يكون فيها طرفا فإن ذلك يف حقيقة األمر يشكفاملحافظ عىل األمالك العقارية حينام ي

نوع من الرقابة التي يجريها عىل املحررات بشكل عام واملقررات القضائية بشكل خاص، فهو يعمل عىل ضامن حقوق 

 املتعاملني من جهة، وتجنب مسؤوليته الجسيمة من جهة أخرى.

 عقاري عرف تذبذبا قضائيا وفقهيا إذ تارة يرفض القضاء إعطاء املحافظ العقاري الحقفإثارة الصعوبة من قبل املحافظ ال

يف إثارة الصعوبة والحال أنه من الواجب عليه أحيانا إثارة الصعوبة يف التنفيذ إما بالنظر لطبيعة اختصاصاته وإما بالنظر 

فة يف يف إثارتها بالرغم من أنه يكون غري مالك للصللرضر الذي قد يلحقه يف حالة عدم التنفيذ، وتارة أخرى يعطيه الحق 

 إثارتها أي الحالة التي ال يكون فيها طرف من أطراف الدعوى.

عموما إن املحافظ عىل األمالك العقارية عند إثارته للصعوبة ورفضه تنفيذ حكم قضايئ نهايئ مكتسب لقوة اليشء 

ى لو مبعنى من الصعب إثبات مسؤوليته الشخصية يف هذا املجال، وحتاملقيض به، فإنه غالبا ما يكون يف إطار املرشوعية، 

 تبثث مسؤوليته الشخصية فإن املحافظ العقاري غالبا ما يكون حسن النية.

وبالتايل فعدم تنفيذ املقررات القضائية من قبل املحافظ العقاري بدعوى وجود صعوبة هي مسألة مشرتكة بني القضاء 

ن القضاء يف العديد من الحاالت يصدر أحكاما مخالفة متاما ملقتضيات قانونية خاصة كالقانون واملحافظ العقاري، حيث أ 

املتعلق بالتجزيئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات، كام أن املحافظ العقاري بدوره دامئا ما يسعى  81ـ82رقم 

املشكل  تصوره متعسفا يف استعامل حقه، ومن تم أعتقد أن أصللتحصني قراره خوفا من املسؤولية وبالتايل من الصعب أن ن

هو القضاء ألنه غالبا ما يصدر أحكام قضائية مخالفة متاما لبعض النصوص القانونية ما يجعلنا نتساءل هل من املمكن 

قتضياتها ، وبالتايل مالتأسيس ملسؤولية القضاء يف هذا الجانب، حتى يؤخذ بعني االعتبار هذه القوانني والعمل عىل احرتام 

 فإننا سنتجاوز إشكالية الصعوبة يف التنفيذ والعمل عىل تقييد األحكام القضائية بالسجالت العقارية ؟ 
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 ضوابط إستعمال المحامي لوسائل التواصل اإلجتماعي واإلعالم

 ضوابط إستعمال المحامي لوسائل التواصل اإلجتماعي واإلعالم
    

 متمرن بهيئة تطوان محام 
 

 مقدمة:

وقد يعتربها البعض ظاهرة من الصعب تجنبها، وهي يف النهاية ال ميكن أن متر 1434قد تنتقد العولة من قبل البعض

دون أن يكون لها أثر عىل املحامي، فالعوملة التي قادتها منظمة التجارة العاملية متس بصورة خاصة مهنة املحاماة، فمختلف 

منظمة التجارة  وإنشاء جولة أوروغواي عام عىل 08مبناسبة مرور  0884أبريل  02  ها اتفاقية مراكش بتاريخاالتفاقيات ومن

جديدة وحديثة يف مجال تبادل وما سبقها من نقاشات كان من أهدافها الكربى إدخال قواعد  0882يناير 0يف  العاملية

 .1435الخدمات ومنها الخدمات القانونية والقضائية

ووسائط 1436كل هذا حمل موجة من التطورات املتسارعة يف ميدان العلم و املعرفة وباألخص عامل تكنولوجيا املعلومات

ثقافية واجتامعية مية واقتصادية و التواصل املتعددة واملنصات اإلعالمية الرقمية والتي شملت كل جوانب الحياة املعارصة عل

يرى أنه يصعب عىل املحامني تحديد 1437وسياسية، وحتى القانونية القضائية، كل هذه التحديثات الجديدة جعلت البعض

األخالقيات واملبادئ وبشكل أدق الحفاظ عىل مرتكزات وثوابت هذه املهنة النبيلة تقاليدا وأعرافا متجذرة وضاربة منذ القدم، 

 املامرسات اإللكرتونية االفرتاضية للمحامي يف نشاطه املهني .     يف ظل 

والتي حملت معها 1438وال يختلف اثنان أن هذه الوسائط التواصلية االجتامعية فرضت نفسها يف حياة املحامي املهنية    

د من اإلشكاالت معها العدي عاصفة من متغريات يف مهنة املحاماة قد تأثر سلبا وبشكل كبري عىل تقاليدها وأعرافها، تجعل

 تطفو من خالل مامرسته ملهنة املحاماة املعارصة، إشكاالت سوف نحاول تبيانها والخوص فيها يف منث هذا املوضوع.

                                                           

 .  2، ص5992، الكويت 322الوطني للثقافة والفنون واألدب، عدد هانس بيتر مارتين وشومان، فخ العولمة، عالم المعرفة، المجلس  1434

العولمة وآثارها على مهنة المحاماة، مقال منشور بمجلة المواضيع المعروضة على المؤتمر العام السادس و العشرين لجمعية هيئات  1435

 .599، ص 3002ماي  52.59.52المحامين  بالمغرب، الجزء األول، طنجة أيام 

ه 5332تمع المعرفة، منظمة التجارة العالمية،  دراسات المركز اإلعالمي لجامعة عبد العزيز، اإلصدار الرابع عشر، دون ذكر المطبعة، نحو مج  1436

 .2م، ص3002

 1437 kristen marquiq dennis, Ethics social media and lawyers ; 8 tips to stay in line with the ABA 

 https://webpresenceesq.com/ethics/ethics-social-media-and-lawyers-8-tips-to-stay-in-line-with-the-

aba/?fbclid=IwAR1z3jm5WdDXIv1fmza3tklEoxFht5UtaGAC6_6AUzb9hpwh3tgH8sB1AmU.  

 .59.09على الساعة  3.02.3030تم االطالع عليه  بتاريخ

1438 Social media networking for lawyers, LAWR PRACTICE , january/february 2012, 

https://www.americanbar.org/groups/law_practice/publications/law_practice_magazine/?fbclid=IwAR06D-

W6is3S9KZo9sYhyXk9WOUQ4v6SQfkJYneBM1uxHPSD2j1zvjtrY6U 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://webpresenceesq.com/ethics/ethics-social-media-and-lawyers-8-tips-to-stay-in-line-with-the-aba/?fbclid=IwAR1z3jm5WdDXIv1fmza3tklEoxFht5UtaGAC6_6AUzb9hpwh3tgH8sB1AmU
https://webpresenceesq.com/ethics/ethics-social-media-and-lawyers-8-tips-to-stay-in-line-with-the-aba/?fbclid=IwAR1z3jm5WdDXIv1fmza3tklEoxFht5UtaGAC6_6AUzb9hpwh3tgH8sB1AmU
https://www.americanbar.org/groups/law_practice/publications/law_practice_magazine/?fbclid=IwAR06D-W6is3S9KZo9sYhyXk9WOUQ4v6SQfkJYneBM1uxHPSD2j1zvjtrY6U
https://www.americanbar.org/groups/law_practice/publications/law_practice_magazine/?fbclid=IwAR06D-W6is3S9KZo9sYhyXk9WOUQ4v6SQfkJYneBM1uxHPSD2j1zvjtrY6U
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 وعليه فإن كل ما سبق ذكره يستفزنا لنطرح عدة تساؤالت سنستقر عىل أبرزه كالتايل: 

 عي ووسائل اإلعالم؟ما هي حدود تعاطي املحامي مع وسائط التواصل االجتام

 ولإلجابة عن هذا التسائل املحوري نقرتح تقسيم هذا املوضوع إىل مبحثني:

يف املبحث و سوف نناقش فيه "تقيد املحامي بالرس املهني يف استعامله لوسائط التواصل االجتامعي"  مبحث أول

عي وحتى يه مع وسائط التواصل اإلجتامسنحاول أن نبني فيه "أهيمة تشبت املحامي بواجب التحفظ أثناء تعاط الثاين

 اإلعالم نظرا لرتابطهام يف إعتقادنا املتواضع. 

 

 يف وسائط التواصل االجتامعي و اإلعالم                           املهني بالرس  املحاميملبحث األول: تقيد ا

له لوسائط التواصل االجتامعي تطرح يف هذا الصدد مجموعة من االشكاالت يف مواجهة املحامي من خالل استعام 

الحديثة وكذا تعاطيه مع اإلعالم، والتي بدون شك فإن عدم التحوط منها والتحفظ يف التعاطي معها قد يشكل خطرا عىل 

ألساسية ( والذي يعترب من املسؤوليات امطلب أولاملحافظة عىل مبدأ شبه مقدس تقوم عليه مهنة محاماة وهو الرس املهني )

 )مطلب ثاين(. مامرسته املهنية للمحامي يف

 املطلب األول: خطورة إفشاء الرس املهني يف استعامل املحامي لوسائط التواصل االجتامعي

لقد أصبح استخدام املحامي لوسائط التواصل االجتامعي جزء ال يتجزأ من مامرسته املهنية اليومية وأصبت بشكل 

فإن هناك عدة مخاطر محاطة بهذا النشاط تتعلق أساسا باألمن الرقمي ، لكن يف املقابل 1439متزايد يف اآلونة األخرية

واملتمثلة يف القرصة واالخرتاق غري املرشوع للرسائل النصية والصوتية وكذا الوثائق املصورة مللفات، وغري ذلك من 

د تضعه يف تي قخصوصيات التي قد تكون بني املحامي واملتداخلني معه موكلني وزمالء ومؤسسات ومجتمع ككل، وال

 املحظور بإفشائه للرس املهني كأهم التزام عىل عاتقه وأقدس مبدأ من مبادئ مهنة املحاماة.

من القانون املنظم للمهنة  72فمبدئ املحافظة عىل الرس املهني كمفهوم فقد اكتفى املرشع املغريب فقط يف املادة 

ه يع القضايا و بالخصوص يف القضايا الزجرية كام يتعني عليبتأكيد "منع  املحامي من إفشاء أي رس مهني يف جم 89.19

أن يحرتم رسية التحقيقات وبأن ال يبلغ معلومات مستخرجة من امللف وال ينرش مستندات أو وثائق أو رسائل لها عالقة 

ىض مفتقرا ملا ملقتببحث ما زال جاريا"، وهو ما تأكده جميع األنظمة األساسية لهيئات املحامني باملغرب، لكن يبقى هذا ا

ظل وسائط التواصل االجتامعي، ومن خالل تفحصنا الدقيق للنظام الداخيل الوطني  واصلت إليه وضعية الرس املهني يف

نجده هو اآلخر مل يعط تعريفا  30-0071من قانون املحاماة  0-80طبقا ملقتضيات املادة  8108الفرنيس بإصداره املوحد شتنرب 

                                                           

 52.00على الساعة  03.2.3030تم اإلطالع عليه بتاريخ 

1439 للتفصيل أكثر تفحص مقال  - Social media, Marketing and personal Use  

 03.30على الساعة  3030 -2-03، تم اإلطالع عليه بتاريخ 3059تاريخ النشر نوفنبر 

 https://www.dcbar.org/bar-resources/legal-ethics/opinions/Ethics-Opinion-

370.cfm?fbclid=IwAR2pfYjl0ggcUw3IYR0hvQ3ztW5rYCbFgZFWihpz7NHQEmfh_ReNjreUoOE  

https://www.dcbar.org/bar-resources/legal-ethics/opinions/Ethics-Opinion-370.cfm?fbclid=IwAR2pfYjl0ggcUw3IYR0hvQ3ztW5rYCbFgZFWihpz7NHQEmfh_ReNjreUoOE
https://www.dcbar.org/bar-resources/legal-ethics/opinions/Ethics-Opinion-370.cfm?fbclid=IwAR2pfYjl0ggcUw3IYR0hvQ3ztW5rYCbFgZFWihpz7NHQEmfh_ReNjreUoOE
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نجدها قد استفاضت يف التطرق  1440من نفس القانون واملعنونة بنطاق الرسية املهنية 8.8وعنا للامدة للرس املهني لكن برج

لنطاق الرس املهني والتي نصت عىل أنه: "الرسية املهنية تشمل العديد من األمور، من بينها الطرق اإللكرتونية..." التي 

 يستعملها املحامي يف مامرسته املهنية. 

قد عرف الرس املهني "بأنه أمر عهد به املوكل ملحاميه لكتمه" إال أن هذا التعريف حتام  1441احثنيوإذا كان بعض الب

يبقى ناقصا بسبب تطور مامرسة مهنة املحاماة نتيجة تأثرها بالعوملة وما صاحبها كام أسلفنا من ثورة رقمية متثلت يف خلق 

 املحامي كأي فرد، لكن يف استعامل املحامي لهذه الوسائطوسائط التواصل االجتامعي االلكرتونية والتي يرتدد إليها 

فالوضع مغاير، لكون املحامي ملزم باملحافظة عىل الرس املهني، ويف هذا الصدد قام املوقع الرسمي للموارد القانونية بالواليات 

ات التواصل حامي ملنصاملتحدة األمريكية بدراسة خلصت اىل أن إمكانية الحفاظ عىل الرس املهني يف ظل استخدام امل

وصل عدد محامني جميع الواليات األمريكية الذين  8103االجتامعي تنخفض إىل درجات ال متناهية تقريبا، بحيث يف سنة 

باملائة منهم لخرقهم  4باملائة وقد استدعت نقابات املحامني  90استعملوا وسائط التواصل االجتامعي ألغراض مهنية ب

لقة برسية املعلومات النصوص عليها بالقواعد األخالقية املتعلقة بالوسائط االجتامعية للواليات املتحدة املتع 0.2القاعدة رقم 

 ، بالرغم من أن نظام املحاماة النقايب األمرييك مفتح يف مجال التسويق اإلعالمي والوسائط االجتامعية. 1442األمريكية

صالح األرسار املهنية لألسف وذلك من شأنه أن يرض كثريا موالتايل فوسائط التواصل االجتامعي أضحت ساحة إلفشاء 

األفراد وإساءة ملهنة املحاماة تقاليدا وأعرافا، تجعل املحامي يف موضع مسائلة عىل املستوى االخالقي واملهني والجنايئ، 

ستعملها بهاتفه يف كل مرة ي1443وتجعله مضطرا للتطبيع مع ثقافة تأمني خصوصية إعداداته بوسائط التواصل االجتامعي

 املحمول أو حاسوبه خاصة الربيد اإللكرتوين كمفعل رئييس لكل هاته الوسائط.

 املطلب الثاين : مسؤولية املحامي عن الرس املهني يف استعامله لوسائط التواصل ووسائل اإلعالم                                   

ة وكليه هو التزام مطلق وعام يف جميع أنشطته سواء املهنية أو الشخصيإن التزام املحامي بالرس املهني وحامية أرسار م 

وحتى السياسية ال يقبل أي استثناءات وال يعلو عليه أي اعتبار كيف ما كان ومهام كانت ظروفه، فاملحامي يستمد قوته من 

 فاألمر ينطق أيضا عىل املحامي، وإذا كان سالح الجندي يف ساحة املعركة يساوي حياته 1444األمانة واإلخالص للرس املهني

يف مقاومته للحفاظ عىل الرس املهني، ويأيت هذا التعبري املزاجي نظرا ملا وصلت اليه مواقع التواصل االجتامعي من تطور 

رهيب، إذ يف اعتقادي تبقى الخطر األكرب عىل الرس املهني، إذ بنقرة بسيطة سواء عن قصد أو عن غري قصد قد تجعل من 

هني للمحامي علنا للعموم، ونحن نعلم يف هذه اآلونة األخرية كيف أصبحت رسعة انتشار أخبار وأرسار األفراد الرس امل

واملوكلني بالخصوص وكم أصبحت مثينة عند صفحات التواصل االجتامعي واملنابر اإلعالمية، إذ يبقى عىل املحامي بنشاطه 

                                                           

1440 - Article 2.2 de Règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN), version consolidéé au 12 septembre 2019. 

 .23،ص 5992الرباط  الطبعة األولى لسنة -األستاذ عبد الجليل أبو سلهام، المحاماة بالمغرب، ،الشركة المغربية للطباعة  والنشر -1441

1442.-https://www.hg.org/legal-articles/confidentiality-problems-with-lawyers-on-social-media-sites-52595 منشور بموقع

مقال    05.33على الساعة  3030 -2-03األمريكي، تم اإلطالع عليه بتاريخ الموارد القانونية   

1443-Michael E.lackey JR, Joseph P.Minta, Lawyers and Social Media, volume 28 Number Article 7, July 2012 P 11. 

نماذج تطبيقية، دار السالم للطبع والنشر والتوزيع. أورده النقيب الطيب بن لمقدم  بهيئة الرباط سابقا، المحاماة في أقوال فقهية و  -1444

 .32و 33، ص 3002الرباط ، الطبعة األولى 

https://www.hg.org/legal-articles/confidentiality-problems-with-lawyers-on-social-media-sites-52595
https://www.hg.org/legal-articles/confidentiality-problems-with-lawyers-on-social-media-sites-52595
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ة لعقلنة يف استعامل هذه الوسائط وذلك يف عدم النرش فيها أو مشاركيف مواقع للوسائط االجتامعية سوى الحذر الشديد وا

أي معلومات وأخبار أو تلميحات تخص زمالئه وموكليه، وليس ذلك فحسب بل حتى مبجريات اللقاءات والزيارات يف إطار 

 دردشات زمالء املهنة عرباملامرسة املهنية، وما يحز يف النفس أن هذه املامرسات الغري األخالقية تجدها فعال واقع بني 

 التواصل االجتامعي وكذا خروجهم اإلعالمي الالأخالقي وامليسء حقا لهذه املهنة النبيلة، ذلك ما سنحاول رصده الحقا.

وأعتقد أنه إذ كان للموكل الحق مسائلة محاميه عن إفشاء أرساره، فإنه ال حق له يف املطالبة محاميه أن ميكنه من 

مالئه، إال إذا رأى يف ذلك رضورة ملحة فيمكن حينئذ أن يحيطه بها فقط مبضمونها وخالصتها دون أن مراسالت تداولها ز 

مينحه إياها عينا، وحبذا لو تكون بشكل شفهي ومبارش دون إرسالها عرب الوسائط اإللكرتونية، والعلة يف ذلك هو أن املحامي 

 واء يف عالقته مع موكليه وحتى مع زمالئه املحامني. وقد اعتربله الحق وبقوة القانون يف احتكار الرس املهني لنفسه س

العمل القضايئ املغريب يف العديد من أحكامه و قرارته أن الرس املهني يشكل كل ما يروج وكل ما يسمع، كام ذهب 

                         للمحامي مبكتبه.                       إىل أن الرس املهني يشمل أيضا حيثيات زيارة املوكل  1445البعض

"أنه يكون  02.8.8112بتاريخ  8117.0.4.7133كام أن محكمة النقض اعتربت أيضا يف قرار لها مبلف إداري عدد    

،كام أن االجتهاد 1446إفشاء للرس املهني كلام استعمل املحامي معلومات موكله القديم ضده يف ملف آخر كان خصام له"

ه املقارن سار أبعد من ذلك وأقر بالتزام املحامي بكتامن أرسار موكليه حتى ولو كان األمر سيؤدي إىل إظهار القضايئ والفق

من قانون  28.  وإذا كان إفشاء املحامي للرس املهني يعترب مخالفة مهنية تستوجب العقوبة التأديبية طبقا للامدة 1447الحقيقة

 واملجلس، فإن ذلك يكون أيضا تحت طائلة املسؤولية الجنائية املنصوص والتي تصدر عن مؤسسة النقيب89.191448املحاماة 

من القانون الجنايئ والتي تعاقب بالزجر حبسا عىل إفشاء الرس املهني بحكم املهنة من شهر  442عليها مبقتضيات الفصل 

 إىل ستة أشهر مع غرامة ألف ومائتني إىل عرشين ألف درهم.

ته بالحفاظ عىل الرس املهني وعدم إفشائه هو التزام ال يجد مصدره يف العالقات وعموما فإن املحامي يف مراعا 

من قانون املهنة  08التعاقدية التي تربط بينه وبني موكله فحسب، وإمنا يتعدى هذا اإلطار ذلك أنه ملزم مبوجب أحكام املادة 

ني وهو أول الكلامت التي يبدأ بها املحامي يف ، والذي يتضمن الحفاظ عىل الرس امله1449املتعلقة بأداء قسم بالله العظيم

 مامرسته لهذه املهنة النبيلة، وبالتايل تبقى املسائلة اإلالهية أعظم وأجل من املسائلة الدنيوية. 

                                                           

1445 - R.Brazier,la tradition du barreau Bordeau,Edition 1910, p157. 

بعة النجاح الجديدة الدار قرار لمحكمة النقض وقضاء الموضوع، مط 300كثر من د عمر أزوغار، المحاماة من خالل العمل القضائي، رصد أل - 1446

 .503و 505، ص 3053البيضاء، الطبعة األولى 

 .533ص  5992محمد عبد الظاهر حنين، المسؤولية المدنية للمحامي تجاه العميل، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة  - 1447

 ( بتنفيذ القانون رقم3002أكتوبر  30) 5339من شوال  30صادر في  5.02.505ظهير شريف رقم  من 93نصت المادة  - 1448

 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة. بأن العقوبات التأديبية هي: 32.02

 اإلنذار؛  ·

 التوبيخ؛   ·

 اإليقاف عن ممارسة المهنة لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات .لتشطيب من الجدول أو من الئحة التمرين، أو سحب الصفة الشرفية.   ·

 : د المترشح المقبول في الئحة التمرين ، وال يشرع في ممارسته ، إال بعد أن يؤدي القسم اآلتيال يقي - 1449

 أقسم بالله العظيم أن أمارس مهام الدفاع واالستشارة بشرف وكرامة وضمير ونزاهة واستقالل وإنسانية ، وأن ال أحيد عن االحترام الواجب"
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وألننا كمحامون فرسالتنا األسمى هي االئتامن عىل حقوق الناس، وكحامة للعدالة أيضا يفرتض فينا أن ندافع باستامتة 

 ذه الحقوق وذلك باإلخالص للرس املهني وإخالصا لهذه املهنة الرشيفة . قوية عىل ه

 املبحث الثاين : تشبت املحامي بواجب التحفظ أثناء التعاطي مع وسائل االعالم ووسائط التواصل االجتامعي.

ء واملجتمع أيضا، مر معنا أن املحامي ملزم بالحفاظ عىل الرس املهني باستقالليته يف عالقاته خاصة مع موكليه وزمال 

إال أن هناك مبدأ آخر يتعني عليه أن يتقيد به وهو واجب التحفظ والتشبث بوقار أخالقيات املهنة، مقاربة مع أصول وجذور 

 مهنة املحاماة تقاليدا وأعرافا.    

وكرامة هذه املهنة  ألعرافولقد أبانت املامرسة اليومية ملهنة املحاماة يف الفرتة األخرية، أن أكرب خطر يعرض التقاليد وا 

ويف  مطلب أول()النبيلة من التاليش واالندثار هو تخيل املحامي عن مبدأ التحفظ والوقار يف تعاطيه مع وسائل اإلعالم 

 )مطلب ثاين(.استعامله أيضا لوسائط التواصل االجتامعي وذلك تجاه زمالئه واملجتمع ككل 

 أرسة املحاماة املجيدة، مربزين أبرز تجليات واقع املامرسات ولنتحدث بشكل واضح وواقعي كوافدين جدد عىل

 الالأخالقية عىل أرض واقع مامرسة مهنة املحاماة.

 املطلب األول: إلزامية التحفظ والتشبث بالوقار يف تعاطي املحامي مع اإلعالم

ة التعبري  بكل حرية عن وله سلط1450فألصل أن املحامي له الحصانة ميارس مهنته بكل حرية أثناء الجلسة وخارجها

أرائه وأفكاره سواء تعلقت باملهنة ومشاكلها وإكراهاتها ومستقبلها، أو بتكليفه بنقل معلومات حول ملف ذي رأي عام، وأيضا 

التعبري يف الشأن السيايس والحقوقي واالقتصادي واالجتامعي ببلدنا الحبيب، وذلك راجع لطبيعة هذه املهنة التي تفرتض 

يف مادته األوىل  89.19الستقاللية من أي تأثري داخيل أو خارجي، وذلك ما يؤكده قانون مهنة املحاماة املغريب الحرية وا

من القانون 0والتي اعتربت املحاماة مهنة حرة مستقلة، نفس األمر نص عليه املرشع الفرنيس يف الفقرة األوىل من املادة 

 .1451خرييف إصداره األ  30-0071املنظم ملهنة املحاماة 

لكن يف املقابل فإن سلطة رجل الدفاع يف حرية التعبري وأبداء رأيه وتصاريحه لها ضوابط و خصوصيات وكام لهذه 

والتي  89.19من قانون املحاماة  7السلطة خطوط حمراء يراعاها فيها األعراف والتقاليد والقانون، ومرد ذلك جاء يف املادة 

دأ التجرد والنزاهة والكرامة والرشف، لكن رغم ذلك أصبح بعض الزمالء وهو قلة لألمانة ألزمت املحامي يف سلوكه املهني مبب

ميارسون سلوكات مشينة للمهنة بترصيحاتهم الالمسؤولة عرب املنابر اإلعالمية، وصلت لحد تراشق االتهامات بينهم والسب 

د صداها مبلفات الرأي العام، إذ كان آخرها يف والقدف وبأسامء الزمالء داخل قاعات املحاكم وخارجها، هذه الخرقات تج

                                                           

مي إليها وأن أحافظ على السر المهني ، وأن ال أبوح أو أنشر ما يخالف القوانين واألنظمة واألخالق للمؤسسات القضائية وقواعد المهنة التي أنت

 ."العامة ، وأمن الدولة ، والسلم العمومي

م ييؤدى هذا القسم أمام محكمة االستئناف في جلسة خاصة يرأسها الرئيس األول ويحضرها الوكيل العام ، وكذا نقيب الهيئة الذي يتولى تقد

 المترشحين المقبولين

 .9، ص 5993، لسنة 50حصانة الدفاع، مقال منشور بمجلة رسالة المحامي، العدد   - 1450

1451 - Loi n° 71-1130 DU 31 décembre 1971 portant réformez de certaines professions judicaire et juridiques, version 

consolidée au 14 mai 2020. 
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والذي لقبها البعض مبحاكمة القرن، وأمام مرأى جميع أفراد املجتمع  توفيق بوعرشينمبحاكمة الصحفي  8109صيف سنة 

قام  ثوالرأي العام يف مشاهد ال تليق بتاتا مبهنة املحاماة يف انتهاك صارخ لقواعد وأصول الدفاع وسمو مهن املحاماة، حي

بعض الزمالء أطراف هذا امللف ومنهم ال عالقة له بامللف أصال، بخرجات إعالمية ال تعدو إال أن تكون يف خدمة أجندة ما 

ترتبص بحرية املهنة وتريد لها السوء والضعف، وهو ما قض مضاجع السادة املحامون األحرار الغيورين عىل هذه املهنة 

 سات، والتي ال متت بصلة ملهنة املحاماة النبيلة و يجب أن يرضب بها بيد من حديد، ذلكالرشيفة يف استنكارهم لهذه املامر 

أن واجب التحفظ يلزم املحامي أن ال ينعت وال يقدف أي طرف من أطراف التقايض سواء املوكل أو الزمالء أو السادة القضاة 

التعبري وألننا كمحامون نعترب صناع اللغة وذلك بعرب وسائل اإلعالم، وذلك تحت طائلة مسائلة السيد النقيب واملجلس، 

الدقيق عند الكالم بلباقة واحرتام للمخاطب، وقد جاء يف إحدى حيثيات قرار ملحكمة االستئناف مبراكش يف ملف رقم 

 بأنه: "نعت املحامي الخصم بأقوال نابية يجعلها متجاوزة حدود األخالق 04.13.8118، بتاريخ 8113.273.08عدد  0218

 .1452"الحميدة ألن مهنة املحاماة مهنة رشيفة يجب تنزيهها عن تجاوز حدود اللياقة واألدب واألخالق الحميدة

ويف خضم ما صدر من تجاوزات للسادة املحامون قامت مؤسسة النقيب بهيئة تطوان وكذا هيئة الدار البيضاء بتاريخ 

م أي ترصيحات لوسائل اإلعالم دون الحصول عىل إذن من بإصدار بالغات منعت فيها املحامني من تقدي 8109فرباير 81

، وإذ 72نقيبيها املامرسني، وذلك ملا يشكل نوعا من أنواع الدعاية واإلشهار والتي تتناىف والقانون املنظم للمهنة يف مادته 

هنة املحاماة ة ومكانة منتطلع أن تحدو كل الهيئات األخرى حدو إصدار نفس القرار، والذي يبقى الغاية منه الحفاظ عىل قو 

بني أفراد املجتمع وجميع املؤسسات، ولنطمنئ نحن كوافدين جدد للمهنة النبيلة أن املؤسسات النقابية بخري وجاهزة لحاميتنا 

 يف كل مكان وزمان وأنها حازمة يف التصدي وردع املظاهر املشينة للمحاماة الرشيفة.

 لوسائط التواصل االجتامعي قار يف إستعامل املحامي رضورة التحفظ والتشبث بالو املطلب الثاين: 

كام أرشنا آنفا أن املحامي ملزم يف استعامله لوسائط التواصل االجتامعي بواجب التحفظ والوقار، وإذا كانت مقتضيات  

رتونية ال اإللكمن القانون املنظم للمهنة تجيز للمحامي أن يتوفر عىل موقع من مواقع االتص 72الفقرة األخرية من املادة 

يشري فيها إىل سريته الذاتية وجميع معلوماته بإذن مسبق من النقيب مبضمون ذلك، فإن نفس املقتىض بفقرته األوىل منع 

 عىل املحامي القيام بأي إشهار كيف ما كانت وسيلته. 

تامعي وما اصل االجولألسف الشديد تجد بعض الزمالء يف مامرسات غري محمودة يعرضون مذكراتهم عرب وسائط التو 

يصاحبه من ردود وتعقيبات عرب خانات التعاليق بينهم يف استعراض للعضالت وأمام العموم تصل إىل حد املشادات الكالمية، 

والذي من املفرتض أن يكون هذا اإلستعراض للقضاء أو أمامه مبنصة الدفاع وليس للعموم، واملحامي بعرضه مذكراته 

وما يتناىف مع املقتضيات أعاله، والتي متنع عىل املحامي 1453سائط يف ذلك تشهريا للمحاميومراسالته عرب مختلف الو 

 اإلشهار والدعاية، كام أن يف ذلك إفشاء للرس املهني والذي كام سبقنا القول أن الرس املهني محتكر من قبل املحامي نفسه.

                                                           

 .292إلى  229، المحاماة من خالل العمل القضائي، مرجع سابق، ص من د عمر أزوغار - 1452

1453- Article 3.1du  de Règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN), version consolidée au 12 septembre 

2019Principes : Tous les échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie 

électronique …), sont par nature confiden 
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التطاول  ملف لزميهم له النيابة فيه، بشكل من إضافة تجد أحيانا زمالء يتحدثون عرب وسائط التواصل االجتامعي يف

مبناقشة معلومات ومعطيات ملف زميلهم وباسمهم الشخيص، يف حني أن هذا األخري هو األجدر بالترصيح بشأن امللف إن 

ي ماقتىض الحال، ألن له الصفة من خالل النيابة فيه واملؤهل واألدرى بتفاصيل وقائع ملفه، وأعتقد أنه ال يحق ألي محا

أن يناقش ملف زميله ليست له أي نيابة فيه، غري أن هذا ال مينع سائر الزمالء من مناقشة واقعة قانونية  عرب وسائط التواصل 

اإلجتامعي بذلك امللف قد تكون موضوع إشكال وجدل لكن بشكل مجرد ومبعزل عن امللف وذلك حفاظا عىل  نخوة املحامي 

 نبيلة.وكذا التزامه بأعرافه وتقاليده ال

ومام ال شك فيه أن تقديم االستشارات القانونية تشكل األدوار الطالئعية واألبرز يف مهام املحامي املنصوص عليها 

والتي أناطت باملحامي "إعداد الدراسات واألبحاث  89.19بفقرتها الخامسة من قانون  71يف قانون املحاماة وذلك يف املادة 

سادة هذه االستشارات هي موكولة حكرا عىل الوى واإلرشادات يف امليدان القانوين"، وأن وتقديم االستشارات وإعطاء الفتا

 املحامون وبقوة القانون.

من نفس القانون نجدها ال تجيز للمحامي أن ميارس أي عمل يستهدف جلب األشخاص  72لكن برجوعنا إىل املادة 

ت وسيلته" غري أن ما تشهده املامرسة الواقعية ملهنة املحاماة أن وسائط واستاملتهم وال أن يقوم بأي إشهار كيفام كان

التواصل االجتامعي مبختلفها أصبحت مالذا للجوء بعض الزمالء املحامون لتقديم استشارات قانونية للعموم وإن كانت عرب 

ل النقيب، واألكرث جب املسائلة من قبخانة الخاص، وملا فيه من إشهار ودعاية لجلب املوكلني تخالف املقتضيات أعاله وتستو 

من هذا أن القيام بإعطاء االستشارات ميكن أن ترتتب عنها نتائج وخيمة مبصالح وحقوق األفراد، ذلك أن االستشارة أو 

الفتوى التي يقدمها املحامي قد تكون خاطئة أو ال تنطبق عىل النازلة املعروضة عليه، وليس بالرضوري أن يكون ذلك راجع 

دم كفاءة املحامي أو قلة خربته، بل أن طبيعة إعطاء االستشارة تكون يف أغلب األحيان فورية  إما برسالة نصية أو مبقطع لع

صويت وهو األخطر دون االطالع عىل النازلة ودراسة وثائقها والتي تفرتض أن تكون باملكتب وبزيارة، وهذا فيه انتهاك 

من قانون املحاماة  2.2، وقد نصت عليه املادة 1454هنة وأنظمتها الداخليةلواجب الرس املهني ومخالفة لقواعد امل

بشكل رصيح بأن نطاق الرسية يشمل أيضا إعطاء االستشارات للعموم، فإعطاء االستشارة بهذه الشاكلة فهو 1455الفرنيس

عني وهو ما م أو قررا ميجانب التقاليد و األعراف ذلك أن املحامي أيضا حينام ميارس االستشارة يف ملف قد صدر فيه حك

من شأنه أن يحدث ارتباكا للمحامي ومتلقي االستشارة، ذلك يف ونفس اإلطار  فاملحامي عند قيامه بتقديم هذه االستشارة 

أو الفتوى يف ملف ما قد يكون لزميله النيابة فيه، وقد سبق أن تحدثنا يف هذه املسألة وهي يف الحقيقة شائعة بني الزمالء، 

 .املامرسات املنترشة عرب وسائط التواصل االجتامعي وحتى يف اإلعالم وغريها من

وإذا كنا قد نوهنا يف ما سبق بالقرار الحكيم للسيد النقيب بهيئة الدار البيضاء والذي منع فيه الخروج اإلعالمي للسادة 

مبنع السادة املحامون من تقديم  8108كتوبر أ 11 املحامون إال بإذنه، فإننا ننوه كذلك بقرار السيد النقيب هيئة الرباط بتاريخ

                                                           

المحامي و المحامية بين ثالوث القانون والعرف واألخالق المهنية، مقال منشور بالمواضيع المعروضة على المؤتمر التاسع والعشرين،  - 1454

 .522ص  3059ماي  2و 9و 2الجديدة أيام 

1455 - Article 2.2 du  de Règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN), version consolidée au 12 septembre 

2019Principes :  les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci. 
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، 1456االستشارات القانونية للعموم، ومل يبالغ البعض حني وصف إعطاء االستشارات مجانية وللعموم بأنها "كالكنز الضائع"

وأعتقد أن هذه القرار الصادرة عن السادة النقباء هي ليس كمن يراها البعض حجر وتضييق عىل املحامي يف مامرسته 

هنية وحريته يف التعبري، بل فيها حامية للمحامي بالدرجة األوىل وتطبيق للقانون وتكريس للتقاليد واألعراف ورفع من امل

مؤسسة النقيب، كام أن قرارات وطلبات السادة النقباء هي أوامر ال تعقيب عليها، وهذا ما عرف به السلف الصالح عرب عصور 

 مهنة املحاماة الرشيفة.

أن املحامي بإعطائه لالستشارات القانونية عرب الفضاءات العمومية إلكرتونية أو إعالمية يجب أن  وصفوة القول

بإلزام املحامي أن ميارس الدفاع واالستشارة  08يستحرض مع نفسه القسم القانوين الذي أداه واملنصوص عليه يف املادة 

 برشف وكرامة وضمري ونزاهة واستقالل وإنسانية.

 خامتة:

مام سبق أن استعامل املحامي لوسائل التواصل االجتامعي وكذا تفاعله مع وسائل اإلعالم والصحافة ينبغي نخلص 

أن يكون تعامال مقيدا بضوابط أخالقية ال يفرضها القانون فحسب بل يفرضها أيضا الضمري املهني باعتباره حامال لرسالة 

عي ني، فاملحامي ال ينبغي له أن يستعمل وسائل التواصل االجتامالدفاع عن الحقوق و الحريات ومنارصة ومآزرة املستضعف

كام يستعملها العوام، ألن املحامون هم إحدى أجنحة العدالة التي ال تقوم للعدالة قامئة بدونها، فإذا ما أخل املحامي بواجب 

الة، إذ أن دري ميس مبنظومة العدالتحفظ والرس املهني ومبدأ التعاطي الحذر واملقنن مع هذه الوسائط، فإنه من حيث ال ي

 املحامي ومنظومة العدالة ال ينفكان عن بعضهام البعض.

بناء عىل هذا االستنتاج نقرتح أن تصدر جمعية هيئات املحامون باملغرب مدونة أخالقية لسلوك املحامي يف تعاطيه مع 

يب، ميثاق يها كل الهيئات الوطنية ببلدنا الحبوسائل التواصل االجتامعي ووسائل اإلعالم، تنكب عىل إنجازها وتتوافق عل

 أخالقي أرى أنه سيعيد االعتبار لألعراف والتقاليد يف ظل املامرسة املهنية للمحاماة املعارصة.

 

 

 

  

                                                           

 لقانونية الكنز الضائع، قناة المحامي و الحكيم، محاضرة على موقع يوتوب.للتوسع أكثر شاهد  د. وليد صالح، االستشارات ا - 1456

https://www.youtube.com/watch?v=TBOs0qzKo5g&t=542s 

https://www.youtube.com/watch?v=TBOs0qzKo5g&t=542s
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 التعاون الضريبي الدولي في إطار تبادل المعلومات الجبائية

 التعاون الضريبي الدولي في إطار تبادل المعلومات الجبائية
    

 باحثة بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق 

 جامعة محمد األول،وجدة
 

 

 ملخص املقال:

إن تبادل املعلومات الرضيبية بني الدول املتعاقدة يف إطار االتفاقيات الدولية ملكافحة التهرب و االزدواج 

 ملعلوماتية.عزيز ملبدأ الشفافية االرضيبي يحقق غايات مهمة تشمل تحقيق التعاون بني اإلدارات الرضيبية و ت

وكانت منظمة األمم املتحدة و منظمة التعاون و التنمية االقتصادية سباقة يف هذا املجال حيث وضعت الحجر   

األساس لتقنيات تبادل املعلومات باإلضافة إىل ترشيعات الدول الداخلية التي تنص عىل سن قوانني تساير التطورات 

ذلك من خالل تحديث آليات اإلدارة الجبائية و تقوية دور املعلوميات يف امليدان الجبايئ و كذلك الجبائية الدولية و 

 مد جسور التواصل بني اإلدارات بشأن املعلومات التي تهم دخول  امللزمني أو رؤوس أموال امللزمني.

 

 

L'échange d'informations fiscales entre les pays contractants dans le cadre d'accords 

internationaux de lutte contre la fraude et la double imposition atteint des objectifs importants, 

notamment la coopération entre les administrations fiscales et le renforcement du principe de 

transparence de l'information. 

L'ONU et l'Organisation de coopération et de développement économiques ont été des 

pionniers dans ce domaine, jetant les bases des techniques d'échange d'informations en plus de 

la législation des États internes stipulant la promulgation de lois qui accompagnent les 

évolutions fiscales internationales en modernisant les mécanismes d'administration fiscale et en 

renforçant le rôle de l'informatique dans le domaine fiscal et Il a également élargi les ponts de 

communication entre les départements concernant les informations importantes pour l'entrée 

des contribuables ou de leurs capitaux obligatoires. 
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أصبحت الرضائب ومع اختالف األهداف املتوخاة منها تؤدي دورا أساسيا يف تقليص الفوارق بني األفراد وتستعملها 

ارد الهامة لرضيبي. و تعد الرضائب أحد املو الدولة للمحافظة عىل االستقرار االقتصادي ومعالجة ظاهريت االزدواج و التهرب ا

التي تساعد الدولة عىل بناء قدرتها عىل اإلنفاق العام و زيادة معدل النمو االقتصادي و متويل امليزانية كمظهر من مظاهر 

 سيادة الدولة.

إلدارات الرضيبية، ملا ل ويربز دور الرضائب وأهميتها عىل املستوى الدويل من خالل  تبادل املعلومات الرضيبية بالنسبة

لها من أثر يف تعزيز قدراتها يف تطبيق الترشيعات الرضيبية حيث أن تزايد و اتساع املعامالت العابرة للحدود بفعل تأثري 

العوملة وقيام الدول بالتنافس لغايات جذب االستثامر األجنبي يستدعي تعزيز التعاون الرضيبي وتبادل املعلومات لغايات 

مام جعل منظومة تبادل املعلومات الرضيبية وسيلة للتعاون الرضيبي الدويل يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي رضيبية. 

 والحد من االزدواج الرضيبي.

و املالحظ أن املرشع املغريب من خالل املصادقة عىل مجموعة من االتفاقيات الرضيبية كان يهدف من وراء ذلك 

الدول املتعاقدة. وتتجىل اإلشكالية املحورية لهذا املوضوع يف مدى أهمية املعلومة تعزيز نظام معلومايت بني مختلف 

 الرضيبية ودورها كوسيلة يف تحقيق التعاون الرضيبي الدويل؟وملعالجة هذا املوضوع ارتأينا االعتامد التصميم التايل:

 املبحث األول: األساس القانوين لتبادل املعلومات الرضيبية

 ملتعاقدتنيني : تبادل املعلومات بني الدولتالفقرة األوىل

 الفقرة الثانية: املساعدة اإلدارية 

 املبحث الثاين: انعكاسات املعلومة الرضيبية للحد من ظاهريت التهرب و االزدواج الرضيبي و الرس البنيك

 الفقرة األوىل: التهرب و  االزدواج الرضيبي

 الفقرة الثانية: الرس البنيك

 

 ل: األساس القانوين لتبادل املعلومات الرضيبيةاملبحث األو 

إن عملية تبادل املعلومات و املساعدة اإلدارية يعتربان من بني املبادئ التي اعتمدتها اتفاقية األمم املتحدة النموذجية 

رة تبادل ط، و كذلك االتفاقية النموذجية للتعاون و التنمية االقتصادية، ولهذا سنحاول تناول مس1457لالزدواج الرضيبي

 املعلومات بني الدول ) مطلب األول( ثم مرحلة املساعدة اإلدارية ) املطلب الثاين(.

 املطلب األول: تبادل املعلومات بني الدولتني املتعاقدتني

من اتفاقية األمم املتحدة لالزدواج الرضيبي بني الدول املتقدمة و الدول النامية عىل انه: "تتبادل  82حددت املادة 

ني يف الدولتني املتعاقدتني املعلومات الالزمة لتطبيق أحكام هذه االتفاقية وأحكام القوانني املحلية للدولت لطات املختصةالس

                                                           

 الموقع التـالي:  .يمكن االطالع على المنشور في XVI.01.A.3منشورات األمم المتحدة، رقم   1457

.http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=ST/ESA/PAD/SER.E/21&referer=/english/&Lang=A 
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الرضائب املشمولة باالتفاقية ما دامت الرضائب املنصوص عليها فيها ال تتعارض مع االتفاقية، و القيام  املتعاقدتني بشأن

 التهرب الرضيبي من هذه الرضائب.عىل وجه الخصوص مبنع الغش أو 

وتضع السلطات املختصة عن طريق التشاور الرشوط و الطرق   و األساليب املالمئة فيام يتعلق باملسائل التي يجري 

 بشأنها تبادل املعلومات، مبا يف ذلك عند االقتضاء بتبادل املعلومات بشان التهرب من الرضائب".

 فإنها التفرض عىل دولة متعاقدة التزامها مبا ييل: 82م الفقرة األوىل من املادة و يف هذا اإلطار ومتاشيا مع أحكا

 اتخاذ تدابري تتناىف مع القوانني و املامرسات اإلدارية لتلك الدولة أو الدولة املتعاقدة األخرى؛ (أ

ك الدولة أو تلتقديم معلومات يتعذر الحصول عليها مبوجب القوانني أو يف إطار املامرسة اإلدارية العادية ل (ب

 الدولة املتعاقدة األخرى؛

تقديم معلومات من شأنها أن تكشف عن رس تجاري أو صناعي  أو مهني أو عن عملية تجارية، أو أي معلومات  (ت

 .1458يكون الكشف عنها مخالفا للنظام العام

ح عملية ورة األوىل لنجا كام أن إرادة و عزمية اإلدارة الجبائية لكال الدولتني يف العمل الفعال و الجدي يبقى الص

 تبادل املعلومات ويتخذ ثالث صور: 

 ة : ينتج خاصة يف حالة املراقبة، و التي تحول  اإلدارة الرضيبية من اطالع مثيلتها يف الدولاالطالع التلقايئ للمعلومات

لتي يتم تبادلها ولعل أهم املعلومات ا .األخرى عىل أمور يفرتض طابع عام ميكن تحويلها بني اإلدارات الجبائية

وتحويلها بني الدول املتعاقدة هي ما تعلقت بالتحويالت العادية لألموال من دولة ألخرى و املتكونة أساسا من الفوائد 

 .1459و املكافآت  و التسبيقات و األكرية و غريها

 جل للدولة ب مستع: تتمثل هذه الطريقة يف قيام الدولة املتعاقدة بإرسال طلإعطاء املعلومات تحت الطلب العاجل

املتعاقدة معها تطلب فيه إيفادها وتزويدها باملعلومات الرضورية، و قد تكون خاصة إما بتحديد الوعاء الرضيبي أو التأكد 

 من الدخل املرصح به.

 يتميز هذا النوع بكونه يتم بطريقة تلقائية و اختيارية، وهكذا تقوم دولة اإلرسال تقديم املعلومات بشكل اختياري :

بإخبار دولة االستقبال مبعلومات ترى أنها تهم البلد املرسل إليه الذي يتواجد به امللزم بالرضيبة سواء كان شخصا طبيعيا 

أو معنويا. فحينام تصادف اإلدارة الرضيبية إلحدى الدولتني وهي تبارش عمليات الفحص و االطالع و املراقبة إال و 

 . 1460تزودها إىل الدولة األخرى

                                                           

  1458من اتفاقية األمم المتحدة النموذجية لالزدواج الضريبي بين البلدان المتقدمة، البلدان النامية. 39المادة 

الءمته مع اتفاقيات التعاون الجبائي،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام،جامعة سيدي ماجدولين انكر،االصالح الجبائي المغربيوم 1459

 .330،ص3059-3052محمد بن عبد الله،كلية العلوم القانونية واالقتصادية و االجتماعية فاس،

 لومات هي :تم التنصيص في مختلف االتفاقيات الجبائية الدولية على أن السلطات المكلفة بطلب هذه المع  1460

 السلطات الجبائية المكلفة بالتحصيل الضرائب المنصوص عليها في االتفاقيات  -

 المسئولون عن القباضات والجمارك والمسئولون عن مراقبة الصرف -
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عامل لإلحالة الفعالة لهذه املعلومات هو اإلدارة الرضيبية التي قد تضطلع بهذه املهمة و تقوم بها عن وجه  ولعل أهم

صحيح أو دقيق أو العكس، فاإلدارة الجبائية يف دولة اإلرسال هي الوسيط املركزي بني الدولتني، إذ تتلقى ترصيح الدافع 

ة لقاء األعامل و األشغال التي أنجزتها الرشكة األجنبية، و كذلك قيمة و عن الحجز يف املنبع الذي قام به لفائدة الخزين

بفضل منظومتها اإلدارية استقبال هذه املعلومات و استغاللها  امثن األشغال وتكلفتها...كام أن دولة االستقبال عليه

ائب أو وضعية أرباحا خاضعة للرض لتصحيح الوضعية الجبائية للملزم عىل ضوء املعلومات التي تحمل يف طياتها  دخوال أو 

قانونية تجعله ال يستفيد من إعفاء كيل أو نسبي، وهذا  أيضا يتوقف عىل فعالية اإلدارة الرضيبية يف االستقبال و االستغالل 

 .1461للمعلومة

ولتني، دلكننا نرى تفعيل هذه الوسائل يبقى واقفا أساسا عىل مدى العالقة االقتصادية و السياسية التي توجد بني ال

 فأغلب الحاالت ال يتم فيها تعجيل هذه العمليات نتيجة اضطراب العالقات فيام بني الدول.

 املطلب الثاين: املساعدة اإلدارية

، واملتعلقة بالتعاون الرضيبي 8100من منوذج اتفاقية األمم املتحدة لسنة  82إن هذه اآللية التي نص عليها الفصل 

، أي مسطرة 1462من هذا النموذج املتعلقة بإجراء االتفاق املتبادل 82لومات، وكذا يف الفصل الدويل فيام يخص تبادل املع

 التعاون اإلداري الدويل يف هذا املجال. 

كام تعترب منظمة التعاون و التنمية االقتصادية النموذج الثاين الذي تعتمده الدول يف إنشاء االتفاقيات الجبائية، وقد 

، واستوحت أغلب نصوصها 81001463يناير  0عدة اإلدارية يف املجال الجبايئ الذي دخلت حيز النفاذ يف تم إبرام اتفاقية املسا

من قانون الرضائب األمرييك "فاتكا"، فكان من أهم بنودها تحديد نطاق املساعدة اإلدارية بني اإلدارات الرضيبية يف 

 يل الرضيبي و تبادل البيانات.تبادل املعلومات الرضيبية و التفتيش الرضيبي املشرتك و التحص

و بالنظر ألهمية حامية املعلومات الخاصة للمكلف وأرساره التجارية و الصناعية، نصت االتفاقية اإلطار عىل واجب 

. غري أن تأسيس الرضيبة يفرتض مساعدة إدارية 1464حامية خصوصيات املكلف، و عدم استغاللها إال ألغراض جبائية بحثة

ال ميكن أن تتمتع بدعم السلطات و رأي املجتمع إال إذا أسست عىل قاعدة متبادلة، و ال ميكنها أن  ذات أوجه متعددة، و

 .1465تتجاوز الحدود التي وضعها القانون الداخيل فيام يخص قواعد الترشيع الجبايئ

                                                           

 المحاكم اإلدارية. -

 .335ماجدولين انكر،مرجع سابق،ص. 1461

 92-93، ص.3053عربي ، الطبعة الثانية، سنة كمال مرصالي ،الوجيز في القانون الضريبي المغربي،مطبعة الخليج ال  1462

دولة خالل المنتدى العالمي حول الشفافية  20دولة، فيما تعهدت  22، وصل عدد الدول الموقعة على االتفاقية 3052أكتوبر  52ففي   1463

 للمعلومات. بتكيف نظامها الجبائي وفق متطلبات التبادل التلقائي 3053و تبادل المعلومات الجبائية  المنعقد عام 

  2، ص.3،3052-53عبد القادر مهداوي،اآلليات االتفاقية لمكافحة التهرب الضريبي الدولي،مجلة دفاتر السياسة و القانون ،  1464 

1465 Pierre LEVINE. la lutte contre l’évasion fiscale de caractère internationale en l’absence et en présence de conventions 

internationales ; thèse de doctorat paris.1986.P.311 
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ساعد عىل ايجاد ي تكام ميكن القول أن املساعدة االدارية يف املجال الجبايئ الدويل هي امليكانيزمات االتفاقية الت

وتنفذ بناءا عىل طلب أحادي أو ثنايئ للدولتني غري أن هذا  مؤسسايت بني املصالح الجبائية une collaborationتعاون 

 كام أن املعلومات املتبادلة يقتيض تقاسام للمسؤوليات. Réciprocitéيصطدم مبفهوم قائم بذاته هو املعاملة باملثل

ساعدة إدارية ذات أوجه متعددة و ال ميكن أن تتمتع بدعم السلطات ورأي املجتمع إال إن تأسيس الرضيبة يفرتض م

إذا أسست عىل قاعدة متبادلة و ال ميكنها أن تتجاوز الحدود التي وضعها القانون الداخيل فيام يخص قواعد الترشيع 

 1466الجبايئ 

 ب و االزدواج الرضيبي و الرس البنيكاملبحث الثاين: انعكاسات املعلومة الرضيبية للحد من ظاهريت التهر 

تسمح االتفاقيات الجبائية بتفادي مخاطر كل من ظاهريت التهرب  و االزدواج الرضيبي ) املطلب  األول(  والرس 

 البنيك) املطلب االثاين(  من خالل البنود الخاصة بتبادل املعلومات الجبائية.

 املطلب األول: التهرب و االزدواج الرضيبي 

ع كل دولة بسيادتها و نظامها القانوين املستقل، ولها مبوجب هذه السيادة أن تسن ما يرتاءى لها من ترشيعات تتمت

وفقا لألهداف التي تسعى إىل تحقيقها دون أن تشكل النظم القانونية للدول األخرى قيدا عىل سلطتها يف هذا املجال. 

 أقىص حد ، و بدا يف نظر أي مستثمر أجنبي يتجه نحو االستفادة إىلفقد تباينت النظم الرضيبية واختلفت فيام بني الدول

 .1467من ذلك التباين وهذا االختالف لتحقيق مصلحته الخاصة

وال تقترص أثار التهرب و االزدواج الرضيبي  الدويل عىل الدول النامية فقط بل متتد جذوره إىل التأثري عىل االقتصاد 

وم وطني باالقتصاد الرأساميل الدويل، حيث أصبحت الرشكات متعددة الجنسية تتعامل اليالدويل، وذلك الرتباط االقتصاد ال

باملعلوميات بشكل كبري، سواء داخل مقراتها االجتامعية أم مكاتبها ومراكزها وفروعها الخارجية، وهذا يعني أن التهرب 

بالتهرب الرضيبي  تعامل املعلوميات أو ما يسمىالرضيبي تطور من فعل تقليدي عرب الوثائق املحاسبة إىل فعل عرصي عرب اس

 املعلومايت الذي أصبح يشكل خطرا عىل الدول التي تستثمر بها الرشكات املختصة يف هذا النوع من التهرب الرضيبي.

ومن هنا ميكن القول، أن التهرب و االزدواج الرضيبي يعكس صورة سلبية لواقع االستثامر بالدول النامية، لكون 

رسات التي تقوم بها الرشكات املتعددة الجنسية عن طريق استغالل ضعف و عدم قدرة اإلدارات الجبائية عىل االطالع املام

عىل جميع املعلومات الرضيبية التي تخص الرشكات و التي تسعى إىل استعامل طرق تقنية عالية منطوية تحت لواء تعسفات 

 قانونية من أجل التهرب من أداء الرضائب.

أن ظاهرة االزدواج الرضيبي تعترب عائقا أمام تنمية املبادالت االقتصادية الدولية، فضال عن اعتباره مشكال معقدا كام 

أمام األنظمة الجبائية الدولية، وذلك الن خضوع املستثمر لنفس الرضائب عىل نفس الدخل يف بلد إقامته و كذلك يف البلد 

ه الرضائب املستحقة عىل نفس الدخل، و إىل ثقل العبء الرضيبي الذي يتحملالذي ميارس فيه نشاطا، سيؤدي إىل تراكم 

املستثمر، مام يؤدي إىل تقليص العوائد التي كان يأمل يف تحقيقها، اليشء الذي يجعل املستثمر يحجم عن إعادة استثامر 

                                                           

1466 Pierre LEVINE ,opcit, P : 311 .  

 .3، ص.5992سوزي عدلي ناشد، ظاهرة التهرب الضريبي الدولي و آثارها على اقتصاديات الدول النامية، منشورات الحلبي الحقوقية، - 1467
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 زدواج الرضيبي إىل هروب رؤوستلك العوائد ويكون عائقا أمام انتقال رؤوس األموال بني مختلف الدول. كام يؤدي اال 

األموال ونزوحها إىل الدول التي تفرض رضائب أقل أو قد تنعدم فيها الرضائب.وكام سبق الذكر أن تبادل املعلومات الجبائية 

 بني مختلف مصالح  الدول املتعاقدة  يحقق نوعا من الشفافية  و القدرة عىل تفادي ظاهريت التهرب و االزدواج الرضيبي.

األخري، ميكن القول أنه مازالت الدول تعاين من قصور عىل مستوى املعلومة الرضيبية، إذ تجد صعوبة تطبيق ويف 

تبادل املعلومات و الذي يتمثل يف كون االتفاقيات الثنائية التي تنص عىل تبادل املعلومات ال تتمتع بالصفة اإللزامية فيام 

حيث قال:" أن املساعدة اإلدارية واجب معنوي أكرث منه  CHRETIENاألستاذ  يتعلق بعملية تزويد باملعلومات، وهو ما أكده

 1468التزام قانوين".

 املطلب الثاين: الرس البنيك    

إن أغلبية الترشيعات تحمي رسية املعلومات املتعلقة باألشخاص امللزمني وخاصة يف املجال املايل لذلك فدولة ما ال 

ة أخرى عن ملزم معني إال بوجود مربر قانوين يسمح بذلك عىل أن هذه املعلومات ال ميكنها أن تسلم معلومة إىل أي دول

يجب نرشها حامية لحقوق امللزم مام يتطلب حامية األرسار وعدم ترسيبها إال للسلطات املوكول إليها قانونا ذلك فان اتفاقية 

 بترسيب املعلومات عليه مسبقا. منظمة التعاون و التنمية االقتصادية تفرض رضورة إعالم و تبرص امللزم

و يعترب منوذج   Identification du contribuableويعترب الرس البنيك أهم مثال عىل حدود الرسية للتعريف بامللزم  

ميكن الحصول عىل معلومة بنكية  82منظمة التعاون و التنمية االقتصادية سباقا يف هذا املجال ففي التعديل الجديد للامدة 

جبائية. وعليه فأغلب الدول العضوة يف منظمة التعاون و التنمية االقتصادية ميكنها الحصول عىل املعلومات  ألغراض

البنكية ،و يف نفس اإلطار عملت أغلب الدول عىل تعديل قوانينها الداخلية و التنظيمية و تطبيقاتها اإلدارية و املتعلقة 

 بالحصول عىل املعلومات البنكية.

رة الرضيبية املغربية مبوجب قوانينها الداخلية و الخارجية متتلك حق االطالع يف املسائل الرضيبية ابتغاء كام أن اإلدا

تحقيق عدالة رضيبية و منع التهرب من الرضائب و ذلك بحرص هذه املهمة يف مجموعة من املوظفني محددين عىل سبيل 

 الحرص. 

 خامتة

فاقيات الجبائية ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية  عىل خدمة الدول لقد راهن واضعو منوذج األمم املتحدة لالت

املتعاقدة، و متكينها من االستفادة من املداخيل الجبائية عرب توسيع مفهوم املنشأة الثابتة وحل مشكل اإلسناد الرضيبي، 

 .وذلك للحد من ظاهريت االزدواج و التهرب الرضيبي

بية، فقد حاولت استخدام النظام املعلومايت و تسهر عىل تعميمه عىل جميع املصالح وبخصوص اإلدارة الجبائية املغر 

الجبائية و درك النقص عىل املستوى املعريف يف مجال اإلعالميات بالنسبة ملوظفي اإلدارة الجبائية  من خالل اقرتاح 

كامل.وتسهر  درجات عالية من اإلتقان و الالتعديالت و الترشيعات الجبائية التي ترمي إىل االرتقاء بالنظام الجبايئ إىل

                                                           

نيل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد األول كلية أحمد النميلي،التهرب الضريبي الداخلي و الدولي،رسالة ل 1468

 .522، ص.3002|3009العلوم القانونية و االقتصادية واالجتماعية وجدة،



                                                                                                                                                                                                                                                      

542 

  9292غشت  92العدد 

عىل إعطاء املعلومات حول النظام الرضيبي و بالعمليات املعقدة و الكثرية التي تسبق عملية تحصيل الجباية، و تقوم يف 

 هنفس اآلن بالتدخل االقتصادي لدرجة أنها ميكن أن تساهم يف تغيري البنية الصناعية عن طريق السياسة الرضيبية اتجا

 االستثامرات.

 كام أن  تبادل املعلومات الرضيبية من شأنه تحقيق مجموعة من األهداف ومنها:

 زيادة الوعي الرضيبي بالتطورات الدولية يف مجال أساليب تبادل املعلومات الرضيبية؛ 

 إبراز التزامات كل من الدول املتعاقدة املتعلقة بتبادل املعلومات الرضيبية؛ 

 ني الدول يف إطار تقريب املعلومة؛ مد جسور التواصل ب 

 .تحقيق ملبدأ عاملية الرضيبة 
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 الئحة املراجع

 

 مراجع بالعربية

 الكتب: 

  8104كامل مرصايل ،الوجيز يف القانون الرضيبي املغريب،مطبعة الخليج العريب ، الطبعة الثانية، سنة. 

 املجالت:

  ها عىل اقتصاديات الدول النامية، منشورات الحلبي الحقوقية، سوزي عديل ناشد، ظاهرة التهرب الرضيبي الدويل و آثار

0882. 

 ، 8،8102-08عبد القادر مهداوي،اآلليات االتفاقية ملكافحة التهرب الرضيبي الدويل،مجلة دفاتر السياسة و القانون. 

 األطروحات و الرسائل :

 مد دراسات املعمقة يف القانون الخاص، جامعة محأحمد النمييل،التهرب الرضيبي الداخيل و الدويل،رسالة لنيل دبلوم ال

 .8113|8112األول كلية العلوم القانونية و االقتصادية واالجتامعية وجدة،

  ماجدولني انكر،االصالح الجبايئ املغريب ومالءمته مع اتفاقيات التعاون الجبايئ،أطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون

 .8108-8109لية العلوم القانونية واالقتصادية و االجتامعية فاس،العام،جامعة سيدي محمد بن عبد الله،ك

 مراجع بالغة الفرنسية

Les Théses : 

 -Pierre LEVINE. la lutte contre l’évasion fiscale de caractère internationale en l’absence et en présence de 

conventions internationales ; thèse de doctorat paris.1986 

 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=ST/ESA/PAD/SER.E/21&referer=/english/&Lang=A 
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 ، على مستوى إقليمي سطات وبرشيد3052شتنبر  3المشاركة السياسية للنساء في االنتخابات الجماعية والجهوية المنظمة يوم 

 ،3052شتنبر  3الجماعية والجهوية المنظمة يوم المشاركة السياسية للنساء في االنتخابات 

 على مستوى إقليمي سطات وبرشيد 
    

 دكتورة يف الحقوق 

 كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتناعية بسطات
 

 مدخل:

ضور املرأة الباهت يف عم حبلد عريب إسالمي كاملغرب، حيث التقاليد الوطنية ال تتناىف مع التفتح عىل الغرب، يتديف 

ة املحلية يف املجالس املنتخب  -العددي-الحكومة  بنفس الحضور يف الربملان، يف الوقت الذي ال يعدو أن يكون تواجدها 

 .1469رقية املصدق - ويف األحزاب السياسية  رمزيا ليس إال .

ارصة، ]خلط[ نتج عنه قاليد والقيم املجتمعية املعالتباملرأة يف الحياة السياسية، قضية تختلط  فيها الرؤية  قضية مشاركة

  -حواجز متعددة، حالت دون قيام املرأة بدور فعال يف عملية التنمية املستدامة  مثلام أبعدتها عن إدراك املتغريات املحيطة بها.

 .1470محمد زين الدين

شكالية عىل سليط األضواء عىل  اإل يحيلنا إىل ت .إن مالمسة موضوع املشاركة السياسية للمرأة يف الحقل السيايس

ويل  التي ت -طيلة فرتة حكمه -، مع األخذ بعني االعتبار لسياسة امللك محمد السادس  1471املستويني الجامعي والجهوي

. عوامل يبدوا 1473، والرتسانة القانونية الجد متقدمة عىل مستوى الحقوق والحريات عربيا وإسالميا1472االهتامم بقضايا النوع

                                                           

 .5990رقية المصدق: "المرأة والسياسة، التمثيل السياسي في المغرب"، مطبعة دار توبقال للنشر، الطبعة األولى  - 1469

 .532، ص:3009 ا قراءة دستورية سياسية في مسار عشرية ملك، مطبعة النجاح، ط"، :" المؤسسة الملكية في مغرب العهد الجديدمحمد زين الدين -1470

تركيزنا على االنتخابات الجماعية و الجهوية مرده إلى سببين أساسيين األول، يندرج في كون موضوع الدراسة كان موضوع تكوين في  -1471

نيين. وهي فرصة لتوظيف ما تم تسجيله من المماراسات والمالحظات عن طريق المالحظة الميدانية، والسبب الثاني  إطار اعتماد مالحظين وط

د ديندرج في كون النتائج المسجلة على الصعيد الجماعي بالخصوص هي األكثر تعبيرا عن مدى إهتمام المرأة المغربية بالشأن المحلي كما أن ع

 المقاعد المخصصة للترشح أكثر.المشاركين يكون أكبر وعدد 

سمو المؤسسة الملكية بمكانة المرأة المغربية ترجم على مستوى العديد من الخطابات الملكية  لعل أهمها نص الرسالة التي وجهها   -1472

، مشيرا 3000مارس  33الملك محمد السادس إلى المشاركين في الندوة اإلسالمية الدولية حول موضوع " المرأة المسلمة والعلوم" بتاريخ 

 تإلى "... أن للمرأة في تاريخ حضارتنا وثقافتنا منزلة رفيعة تستمدها من مبادئ ديننا الحنيف الذي سواها مع الرجل في الحقوق والواجبا

 رةافتتـاح الـدو سبةه بمناخطـابواعتبرها شقيقة له في األحكام و فتح لها أبواب المعرفة دونما قيد أو شرط و في غير حيف أو ضغط...".وكذلك 

ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر، من أجل إيجاد إننا ".... حيث جاء فيه ، 3002أكتوبر  50في، 3009 -3002األولى للبرلمان:  التشريعية

اء في ضمان التمثيلية المنصفة للنسغايتنا المثلى، ، اآلليات الناجعة لتشجيع حضور مالئم وأوسع للمرأة في المجالس الجماعية؛ ترشيحا وانتخابا

يرة فادة من عطاء المرأة المغربية المؤهلة؛ بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغستالجماعات المحلية، وباألساس تمكين مجالسها من اال

 ."اجتماعية

على مساواتها مع الرجل في التمتع نصت  5993في االستشارات الشعبية، والدساتير التي تعاقبت منذ  5990المرأة تشارك منذ  - 1473

رقية المصدق: المرأة والسياسة، التمثيل السياسي في المغرب، مطبعة دار  -بالحقوق السياسية. لإلستزادة في هذه النقطة ينظر مؤلف:

 .5990توبقال للنشر، الطبعة األولى 
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ط تشجيع ودعم ملشاركة املرأة يف مسلسل اتخاذ القرار، والنخراطها يف تسيري الشؤون العامة عىل كافة املستويات. أنها مح

وتبقى عملية تنظيم انتخابات حرة ونزيهة مناسبة لتقييم املكتسبات وقياس مدى نجاعة اإلجراءات وقيمة التطلعات 

فإنه ال  1474عىل االختيار الدميقراطي كام هو معلن عنه يستند يف ثوابتهوالشعارات املساندة لدور املرأة،  ومبا أن املغرب 

 مناص من أن يتبنى مقاربة إرشاك املرأة يف كل مناحي الحياة.

بعد عدة تأجيالت  8102شتنرب  4يف الشكل واستنادا إىل ما سبق. تقرر تنظيم االنتخابات الجامعية والجهوية يوم 

، الذي شكل إطارا معياريا وطنيا 8100ومة جديدة وباعتامد دستور جديد لألمة دستور وتعرثات. ارتبطت تارة، بتعيني حك

وتارة أخرى  ،1475رافقه يف سياق مشحون تعديالت همت مجموعة من النصوص القانونية املنظمة لعمل الجامعات الرتابية

 02يد، تقلص معه عدد الجهات من انهامك املغرب يف التمهيد لنموذج الجهوية املتقدمة وإعادة برمجة تقسيم إداري جد

جهة. وتنزيل مجموعة من النصوص التنظيمية واملراسيم املنظمة لسري عمل بعض الهيئات واملؤسسات املتدخلة.  08جهة إىل 

وإن كان ذلك مل يراعي الحيز الزمني الكايف لتكييف املواطن واملامرس مع القاعدة القانونية بل حتى العلم بها. حيث تم 

 . 1476التعديالت األخرية املنظمة النتخاب املجالس الجهوية واالقليمية والجامعية بفرتة وجيزة قبل االنتخاباتتنزيل 

دراسة حالة إقليمي  8102شتنرب  4ميكن القول أن الدراسة املقدمة تحت عنوان "املشاركة السياسية للنساء يف انتخابات 

حت من تجربة املالحظة امليدانية لجميع أطوار العملية االنتخابية، تسطات وبرشيد" هي عصارة  استنتاجات تم استيقائها 

وقد أفرزت النتائج . 1477إرشاف اللجنة الخاصة املكلفة باعتامد مالحظني وطنيني تابعيني للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان

املرأة السياسية  قع  مشاركةاملرتبطة مبشاركة املرأة السياسية يف االنتخابات مجموعة من املالحظات تجيب عن إشكالية وا

، سنحللها انطالقا من إدراجها ضمن سياقها القانوين وفق 8102شتنرب   4يف االنتخابات الجامعية والجهوية املنظمة يوم 

مقاربتني: املشاركة السياسية للنساء عىل مستوى تشخيص النتائج وانتخاب املجالس الجامعية )نقطة أوىل(، تجاوز أسباب 

 املرأة  واإلجراءات املؤسسية الداعمة لذلك يف )نقطة  ثانية(.   ضعف مشاركة

ويطيب لنا يف هذا املقام، قبل الرشوع يف تحليل مخرجات املالحظة االنتخابية أن نشري إىل أن هذه الدراسة وإن 

إنها تنحرص يف رصد ف كانت تنطلق من املشاركة السياسية لتطرح مسألة اإلرادة السياسية لكل الفاعلني يف بعدها الحقيقي،

                                                           

ية إستراتيجية لتصريف الشؤون العامة، وأرضية فلسفية في يعتمد المجتمع والدولة المغربية االختيار الديمقراطي كمرجع مبدئي وآل -1474

 التدبير اليومي الحديث لحياة األفراد والجماعات وعيا بالحقوق وتحمل الواجبات األساسية. أنظر:

 .59ص:،3053كريم لحرش:" الدستور الجديد للمملكة المغربية شرح وتحليل"، سلسة العمل التشريعي واالجتهاد القضائي،مطبعة النجاح،

المتعلق الجماعات. وذلك من أجل  552.53المتعلق بالعماالت واألقاليم، وقانون  553.53المتعلق بالجهات  555.53يتعلق األمر بقانون  -1475

سة رالتنزيل السليم للجهوية وتكملة المبادئ المؤطرة  لها، المتمثلة في دعم استقاللية الجماعات الترابية إداريا وماليا وتمكينها من مما

 اختصاصاتها في طار مبدأ التدبير الحر مع تقوية مبدأ التمثيلية. أنظر:

 .23،ص: 23و22عبد الحق بلفقيه:" قراءة دستورية في القانون التنظيمي للجهات"، مسالك  العدد 

 ة.المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابي 29.55المعدل والمتمم لقانون  23.52ونقصد هنا قانون  - 1476

من الدستور،  55يعتبر إصدار نص قانوني ينظم شروط وكيفية المالحظة المستقلة والمحايدة لالنتخابات، تطبيقا لمقتضيات الفصل   -1477

خطوة أساسية في مسار استكمال وتأهيل اإلطار القانوني والتنظيمي المنظم للعملية االنتخابية وتقريبه من المعايير والممارسات الفضلى 

 توى الدولي. على المس

القاضي بتحديد  20.55الصادر بتنفيذ القانون رقم  3055شتنبر  39الموافق ل  5323بتاريخ فاتح ذو القعدة 5.55.593الظهير الشريف رقم  - 

 شروط وكيفيات المالحظة المستقلة والمحايدة لالنتخابات.
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الواقع دون أن تتجاوز هذا اإلطار لتضع مسألة املرأة وكأنها مطروحة أساسا ضد الرجل، ويف نفس الوقت ال تتبنى موقف 

، كقضية سياسية موجهة لكل األطراف املؤمنة 1478الحياد من الدراسات والكتابات التي تقف موقفا هجوميا ضد قضية املرأة

 جزء من املجتمع، من أجل تحرر مجتمعي حقيقي وتنمية سياسية حقيقية. بعدالة متكني املرأة ك

 املشاركة السياسية للمرأة يف االنتخابات: -أوال

مقارنة مع البلدان اإلسالمية  1479إىل حد ما مقبولة من حيث التمكني السيايس واالجتامعي حققت املرأة املغربية أشواطا

حسب بعض  8100ة قانونية  جد مهمة تعترب مكسبا للمرأة، حيث نجد دستور ، فمغرب اليوم يتوفر عىل ترسان1480والعربية

، كام نجده وألول مرة نص عىل مصطلح املواطنات ترصيحا 08املحللني السياسيني قد رفع سقف املكتسبات سيام يف الفصل 

ة لالنتخابات انني التنظيميفصال، كذلك ميكن الحديث عن مدونة األرسة وتعديل قانون الجنسية والقو  08وليس تلميحا يف 

األخرية وغريها من اإلجراءات والقوانني، لكن هل معنى هذا أننا ضمنا متثيلية نسائية متوازنة؟  ميكن الوقوف عىل هذه 

 املعطيات من خالل التشخيص امليداين.

 عىل مستوى تشخيص النتائج 0.0

الناخب  قتضيات القانونية الجاري العمل بها، وتأرجحبعدما مرت عملية التصويت يف سياق مزج نوعا ما بني ضوابط امل

املغريب بني التجاهل والتفاعل مع روح القاعدة القانونية وتطبيقاتها بكل ما تضمنته من انضباط أحيانا وانفالت أحيانا أخرى، 

جالس ترشيح النتخابات امل 8904مرشح ومرشحة، منها  8801عىل مستوى إقليم سطات إىل مبعدل ترشيحات وصل 

مقاعد إلقليم سطات يف املجلس الجهوي الدارالبيضاء  2النتخابات املجالس الجهوية التي مبوجبها خصصت  82الجامعية و

سطات، منها مقعدين للنساء. وحسب املعطيات الواردة من املصالح املختصة بعاملة إقليم سطات فقد بلغ عدد الدوائر 

مكتب تصويت بينام بلغت عدد اللوائح املرشحة التي تتبارى للفوز  327ة انتخابية و دائر  271شتنرب  4االنتخابية برسم اقرتاع 

 .مقعد مخصص للنساء 092منها  949

نوعية االقرتاع تعترب بلدية سطات املدينة الوحيدة عىل صعيد تراب اإلقليم التي يعتمد فيها التصويت بخصوص  

 .1481متثل أطيافا سياسية مختلفة الئحة  39بالالئحة، وقد بلغت عدد اللوائح املرشحة

                                                           

1478 - Ghita El Khayat-Bennai : « Le monde arabe au féminin »,L’harmattan,Paris,1985, p161-162. 

في إطار الممارسة السياسية والربط بين ماهو سياسي وماهو اجتماعي، وبعيدا عن متاهات التصورات المختلفة المحددة لعلم   - 1479

، يتجاوز يعد سياسيا السياسة في كونه علما )للدولة( أو علما) للسلطة(، نتبناه كعلم مرتبط بتطور المجتمع ككل باعتباره أن كل ماهو اجتماعي

 عادةالتقسيم التقليدي لألدوار الذي يعتبر المجال العام محصورا على الرجال وهو مجال اإلنتاج والمجال الخاص مخوال للنساء  والمحصور في إ

 ارسات اجتماعيةاإلنتاج، وفي الوقت الذي يحدد السياسة في مؤسسات الحكم أو في المؤسسات السياسية للدولة فإنه يزيح من مجالها مم

رقية المصدق: المرأة والسياسة، التمثيل السياسي في المغرب،  -تبقى موصوفة بمجال خاص. يتعارض مع ما هو سياسي.ييراجع بهذا الصدد: 

 .9.ص.5990مطبعة دار توبقال للنشر، الطبعة األولى 

في مجال تمكين المرأة من التمدرس وولوج سوق الشغل، حيث  من األصح االستدالل بالتجربة التونسية الرائدةوإذ كنا نعتقد هنا انه  - 1480

ية عأبانت النساء التونسيات استعدادا كبيرا لقلب الصورة النمطية الثقافية المسوقة عنهن، وإعادة إنتاج الشروط االجتماعية والبنى الموضو

  المجتمع و الثقافة بشكل عاّم.المحركة للعالقة بين النوعين، ولألطر المرجعية المتحكمة في وضع النساء داخل 

بلديات و هي بلدية سطات وبلدية أوالد أمراح بلدية ابن احمد  2جماعة ترابية منها  39تجدر اإلشارة إلى أن عمالة إقليم سطات تضم -1481

 جماعة قروية. 35وبلدية البروج و بلدية لوالد و 
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بإقليم برشيد. بلغ عدد الدوائر املحدثة برسم 

دائرة انتخابية حصلت فيها  438، 8102شتنرب 4انتخابات 

مقعد جامعي يف مقابل مقعدين  88النساء عىل مايناهز 

جهويني، والرسم البياين املبني أسفله يوضح األرقام 

 املحصل عليها:

 . اإلقليمني ملصالح املختصة بعاملةملصدر:اا      عدد مكاتب التصويت(: 0رسم توضيحي رقم )

 (: تشكيلة مكتب التصويت8رسم توضيحي رقم )

 ملصدر:تركيب شخيص باعتامد املالحظة.ا

من خالل ما تم مالحظته باإلقليمني قيد  ظهري

الدراسة، فيام يرتبط  مبشاركة املرأة يف تدبري عملية 

بة  يستجيب للمعايري املطلواالقرتاع. أن حضورها مل

املتمثلة يف توفري حد أدىن من ولوجية النساء إىل 

مكاتب التصويت كممثالت وكفاعالت يف تتبع 

مختلف مراحل العملية االنتخابية، بدءا من تواجدها 

 ومكاتب التصويت .  1482يف الحمالت االنتخابية

أة مل ترقى إىل املستوى املطلوب، حيث تم رصد ضعف كبري ( يوضحان كيف أن مشاركة املر 8( و)0املبيانني أعاله رقم )

مكتبا، أي ما يشكل نسبة منعدمة من مجموع مكاتب  0878يف هذا الجانب، فالنساء مل يرتأسن وال مكتب من أصل 

مثالت يف املائة كم 7يف املائة و  01التصويت، باإلضافة إىل الغياب شبه التام عىل مستوى الحضور بصفتهن نائبات بنسبة 

عن األحزاب. وبطبيعة الحال يعزى األمر إىل سيادة خطاب األولويات مبفهومه الخاطئ، الذي غالبا ما يضع حقوق النساء 

واحتياجاتهن يف أدىن السلم مقارنة مع القضايا الوطنية العامة، إىل جانب غياب رؤية ولغة  برنامجية لدى األحزاب السياسية 

عي وتستحرض قضاياه  بشكل هادف يف اإلعالم ويف لعب األدوار الطالئعية عىل مستوى تويل االهتامم بالنوع االجتام

 املؤسسات التمثيلية واألحزاب.

 

                                                           

السياسيين االلتزام بمقتضياتها، فالتزام اإلدارة بتطبيق القانون ونهج مبدأ  للحملة االنتخابية أصول وقواعد سياسية تحتم على الفاعلين -1482

المساواة مع كافة المترشحين وإقرار هؤالء بضرورة وضع برامج واقعية ومحددة تحترم مقتضيات مدونة االنتخابات، تشكل عناصر إلنجاح هذه 

علم الديمقراطية . إذ تمكن المناظرات من معرفة الرأي والرأي اآلخر مع احترام الحمالت، والواقع أن الحملة االنتخابية تشكل مدرسة حقيقية لت

اختالف وجهات النظر، كما تسمح للمواطن من معاينة دقة البرامج المعتمدة، ومعرفة المستوى الثقافي للمرشح ومن خالل التجربة في 

ستوى  الثقافي المتدني لجل المرشحين، ولجهلهم التام بكيفية وقواعد المنطقتين المذكورتين  فقد اتيحت لنا فرصة المعاينة من الداخل للم

ما بموضوع دائصياغة برامج انتخابية تهدف إلى استمالة و إقناع الناخبين، باإلضافة إلى عدم القدرة على التواصل داخل التجمعات الخطابية. وارتباطا 

 امج االنتخابية واقتصار هذا المعطى على أحزاب دون األخرى.اإلشكالية فقد سجلنا استحضار باهت لقضايا النساء في البر
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 (: الكثافة السكانية باإلقليمني.7رسم توضيحي رقم )

Settat et Berrechid     Maroc 

 

 املصدر : املندوبية السامية للتخطيط

ات، ال تعكس النمو النسب املحصل عليها يف الرتشيح 

الدميغرايف باملنطقة، بل هناك تفاوت صارخ بني عدد الرتشيحات 

املقدمة ونسب الكثافة السكانية خاصة عىل املستوى القروي. األمر 

الذي يفرس  باستمرارية ظاهرة  العزوف عن االنتخابات، و التي يبدو 

 .أنها أصبحت ظاهرة لصيقة ومالزمة لعملية االنتخابات باملغرب

(: يوضح عدد املقاعد املخصص للنساء عىل 4رسم توضيحي رقم )

 مستوى الجامعات

 (: املقاعد الجهوية2رسم توضيحي رقم )

مقعدا جامعيا ومقعدين  092أفرزت النتائج املحصل عليها  

مقعدا جامعيا ومقعدين  88جهويني بإقليم سطات يف مقابل 

و ا مل تتجاوز ما هجهويني باإلقليم الثاين والنسبة املحصل عليه

. كام تم 00.28من قانون  33و 32مقرر بنص القانون طبقا للفصلني 

، وهذه النسبة ال ميكن تحليلها 74.021483تغيريه و تتميمه بالقانون 

 دون ربطها بنص القانون.

عاملة  نجدها تقر  بإحداث عىل صعيد كل عاملة أو إقليم أو  74.02من قانون  32بالرجوع إىل مقتضيات املادة  

 (،  ويخصص الجزء الثاين من الالئحة للنساء. 28.00املقاطعات دائرة انتخابية واحدة عوض اثنتني يف ظل القانون املعدل)

                                                           

بشأن انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، كما تم تتميمه وتغييره بالقانون التنظيمي  29.55أنظر مقتضيات القانون التنظيمي  -1483

23.52  . 
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186
مقعد

مقعد99

إقليم 
سطات
50%

إقليم 
برشيد
50%

المقاعد الجهوية



                                                                                                                                                                                                                                                      

556 

  9292غشت  92العدد 

من نفس القانون عىل أنه يخصص ثلث املقاعد للنساء دون أن يحول ذلك يف حقهن للرتشح برسم  33وتستتبع املادة 

 . وتشتمل كل الئحة ترشيح عىل جزأين، يتضمن األول عددا من األسامء الرتشيحاملقاعد املخصصة للجزء األول من الئحة 

 من نفس القانون(. 92يطابق عدد املقاعد املخصصة لهذا الجزء مع بيان ترتيبهم فيه. )املادة 

سية اهذا التنصيص هو إجراء عميل. يهدف إىل مساندة مشاركة املرأة السياسية والرفع من انخراطها يف الحياة السي

من امليثاق الجامعي  72املادة ونقصد   متاما كنظريه من املحاوالت والنصوص األخرى املنصوص عليها يف قوانني مختلفة

، التي أقرت اختصاصات جديدة وتدابري من شأنها تعزيز مشاركة املرأة يف العمل التنموي املحيل من خالل إلزام  8118لسنة 

النوع واملقاربة التشاركية يف اعتامد مخططاتها التنموية، وكذا إحداث لجان لتكافئ الفرص املجالس املنتخبة بإدماج مقاربة 

 منه(.041484)املادة  واملساواة

، أقرت  برضورة توفر حد أدىن من نسبة متثيلية النساء الواجب إرشاكهن يف 88.00من قانون األحزاب 1485(82املادة)

قتىض مندرجا ضمن تحقيق األهداف ذات القيمة الدستورية املنصوص عليها األجهزة املسرية للحزب. وميكن اعتبار هذا امل

  من الدستور. 77؛71؛08يف الفصول 

مبناقشة املادة األخرية من قانون األحزاب، نؤكد عىل معطى أساس يتمثل يف كونها وإن نصت عىل حد أدىن من نسبة 

 1486قت،وة، فلم تسلم من ضعف طال محتواها، ففي نفس الو متثيلية النساء وكذلك الشباب داخل أجهزتها املسرية كنقطة ق

الذي تتيح فيه األحزاب السياسية إمكانية العمل بجميع الوسائل املعيارية عرب القوانني األساسية واألنظمة الداخلية والعملية 

نا لتحقيق هذا قانو عىل توسيع وتعميم مشاركة النساء والشباب، فإن نظام الحد األدىن من االلتزامات املنصوص عليها 

ال تلزم الحزب بأن يتضمن نظامه األسايس نسبة النساء  82الهدف ال يعترب متكامال بالنظر إىل أن الفقرة األخرية من املادة 

 الواجب إرشاكهن يف األجهزة املسرية للحزب، وإمنا ينصب اإللزام عىل تضمن النظام األسايس للحزب نسبة الشباب فقط.

عرب الرتسيم   visibilitéالقانون ال تخرج عن هذا النطاق، فعىل الرغم من كونها تتيح عيانية أكرث من نفس 89املادة 

القانوين للمعايري املتعلقة ببناء عرض الرتشيحات، التي تتقدم بها األحزاب السياسية ملختلف العمليات االنتخابية، فإن 

داخلية م الحزب، بالتنصيص يف قوانينه األساسية وأنظمته الالضعف يطالها باألساس يف كونها ال تنص عىل رضورة التزا

بتحديد تدابري التمييز االيجايب للرفع من التمثيلية السياسية للنساء، فيام يتعلق بعرض الرتشيحات ملختلف االنتدابات 

 .1487االنتخابية

                                                           

 .3009الصادر في  52.02من الميثاق الجماعي  53و 29المادتين  -1484

كل حزب سياسي على توسيع و تعميم مشاركة النساء والشباب في التنمية السياسية للبالد، ولهذه الغاية يسعى كل حزب  " يعمل -1485

سياسي لبلوغ نسبة الثلث لفائدة النساء داخل أجهزته المسيرة وطنيا و جهويا في أفق التحقيق التدريجي لمبدأ المناصفة بين النساء 

(، المتعلق بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 3055أكتوبر  33) 5323من ذي القعدة  33الصادر في  5.55.599رقم  الظهير الشريف والرجال".ينظر:

 بشأن ألحزاب السياسية.  39.55

، منشورات المجلس الوطني لحقوق اإلنسان سلسلة "التقارير الموضوعاتية"، مطبعة 3055نونبر  32مالحظة االنتخابات التشريعية ليوم  -1486

 .39، ص:3052رف الجديدة،المعا

على التوالي بالتزام الحزب بمعايير اختيار مرشحيه  39. وتتعلق إلى جانب المادة 39.55من القانون التنظيمي لألحزاب السياسية  32المادة  -1487

 لمختلف العمليات االنتخابية والمقتضيات الواجب تضمينها في النظام األساسي للحزب.
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وص القانونية. يعترب مبختلف النص فإذا كان التزام الحزب برشوط الرتشيح املتعلقة بتدابري التمييز اإليجايب املكرسة

، يؤدي مستقبال إىل نهج 89رشطا من رشوط قبول الرتشيح، فإن عدم التنصيص عىل هذه املقتضيات الواردة يف املادة 

األحزاب سياسة لرتشيح النساء، ال تتجاوز حدود ما هو معترب قانونا ، كرشط لقبول الرتشيح. يف حني أن التنصيص عىل 

للتمييز االيجايب املتخذة طوعا من قبل األحزاب السياسية، من شأنه تحفيز هذه األخرية عىل اتخاذ تدابري  تدابري إضافية

والتخيل املتزايد عن اسرتاتيجيات الرتشيح التعويضية   voluntary quotasمتييز إيجابية يف إطار ما يسمى بالكوطا الطوعية 

 .1488ية السياسية للنساء أو التكميلية أو االستكشافية الضارة بالتمثيل

لقد سقنا هذه املواد، لنضع األصبع عىل إشكالية رئيسية تفرس النتائج املحصل عليها، فمضمون جل هذه املواد يرتبط 

، كشكل من 1489، أو ما يعرف بنظام الكوطا أو نظام الحصصبتدابري التمييز االيجايب للرفع من التمثيلية السياسية للنساء

ايب ملساعدة املرأة للتغلب عىل العوائق التي تحد من مشاركتها السياسية، كام تساهم يف تقليص أشكال التمييز اإليج

أنه لوال  آلية الكوطا ملا متكنت املرأة من ولوج املؤسسات  1490الفجوة بني الجنسني يف هذا الجانب. تقول إحدى الباحثات

 املنتخبة.

مقعدا جامعيا من إجاميل  2237اء وطنيا يف االنتخابات  الحالية بالطبع تضاُعف عدد املقاعد الذي حصلْت عليها النس 

، يدل عىل أن رفع القانون من نسبة 8118مقعدا يف االنتخابات الجامعية ل  7412، يف مقابل 1491عدد املقاعد املتبارى عليها

وائحها، لكّن النتيجة نساء يف لمتثيلية النساء يف اللوائح االنتخابية أىت أكله، بحيث أصبح لزاما عىل األحزاب أن ترشح ال

املُحّققة ال تعني أنَّ َمطلَب مشاركة املرأة يف الحياة السياسية قْد بلَغ منتهاه، بل ال نزال بعيدين كل البعد عن املناصفة 

 .8100املنصوص عليها يف دستور 

قف حذير من تحولها إىل سنكرر، تأكيدا ملا سبق عىل أن آلية الكوطا وعىل الرغم من أهميتها مرحليا، يجب الت 

لتمثيلية النساء، لذلك وجب تطبيقها يف ظل إسرتاتيجية ورؤية واضحة متكن أثناء توظيفها من زيادة مشاركة املرأة يف 

الحياة السياسية وصوال إىل متكني النساء من املامرسة الحقيقية للعمل السيايس، وهذا ما تم الوقوف عىل نقيضه يف بعض 

 وهي كاآليت:  8102ية التي طبعت نتائج االنتخابات الجامعية والجهوية ل املامرسات الحزب

                                                           

 التنظيمي لألحزاب. ينظر:من القانون  39المادة  -1488

، منشورات المجلس الوطني لحقوق اإلنسان سلسلة "التقارير الموضوعاتية"، مطبعة 3055نونبر  32مالحظة االنتخابات التشريعية ليوم 

 .20، ص:3052المعارف الجديدة،

 يشمل نظام الكوطا أربع أنواع :-1489

 : حصة دستورية للبرلمانات الوطنية؛5

 صص في القانون االنتخابي للبرلمانات الوطنية مع وجود جزاءات؛:بند تنظيمي للح 3

 .:بند تنظيمي للحصص في القانون االنتخابي للبرلمانات الوطنية مع عدم وجود جزاءات 3

 .:حصة دستورية أو تشريعية على المستوى دون الوطني 2

 :حصة لألحزاب السياسية للمرشحات. 3

 .22مارية الشرقاوي، م.س، ص:  - 1490

 3052شتنبر  09األربعاء مقال منشور بهسبريس، هل نجح رابع شتنبر في تعزيز المشاركة السياسية للمغربيات؟ "، محمد الراجي:"   -1491

 www.hespress.com.الرابط: 
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نهج األحزاب السياسية السرتاتيجيات ترشيح للنساء ال تتجاوز حدود ما هو معترب قانونا كرشط لقبول الرتشيح.  يفرز  .0

، وأيضا عدم  00.28انون من  ق 32عدم تجاوز ترشيح النساء الدائرة االنتخابية الواحدة املنصوص عليها يف الفصل 

منه بالرغم من ورود عبارة "عىل األقل". ونسطر هنا عىل هذه العبارة،  33تجاوز ثلث املقاعد املنصوص عليها يف املادة 

حيث نرى أنها تنطوي عىل تشجيع رصيح وإيجايب للنساء من أجل الرفع الكمي من عدد النساء املرشحات، إال أننا 

تغليب املقاربة الكمية عىل حساب املقاربة النوعية، فإعطاء صورة حقيقية عن مشاركة يف ذات الوقت نتخوف من 

النساء يف السياسة ال يقاس بالعدد والنسب املئوية بقدر ما يستشف ويلمس من خالل املردودية والقيمة املجتمعية 

رتات التصويت يلجأ لهن إال يف ف املضافة، وقد أبانت بعض تجارب التسيري الجامعية واالنتخابية عىل أن النساء ال

. وفعال تم 1492عىل الحساب اإلداري أو امليزانية أو تشكيل بعض اللجان، أو كورقة انتخابية  توظف من أجل الفوز

تسجيل هذه املالحظة من خالل الحضور الوازن للنساء يوم اقرتاع الرابع من شتنرب ألجل اإلدالء بالصوت، حيث 

. وهي نسبة جد 1493يف املائة للذكور 28.09يف املائة يف مقابل  40.98يف التصويت إىلوصلت نسبة مشاركة النساء 

متقاربة تتناقض مع الحضور الضعيف للمرأة يف املراحل االنتخابية األخرى )الرتشيحات،الحمالت االنتخابية، 

 التمثيلية يف املكاتب، والتمثيلية يف املجالس(؛

 أو التكميلية واالستكشافية الضارة بتمثيلية النساء؛ طغيان اسرتاتيجيات الرتشيح التعويضية .8

 استمرارية صعوبة ولوج النساء إىل الدوائر االنتخابية املحلية لعدم وعيهن بأهمية املشاركة يف العمل السيايس؛ .7

 صعوبات مرتبطة بعدم التمكن من بلوغ مواقع ذات حظوظ انتخابية يف الدوائر) مثال عىل مستوى وكالة اللوائح(. .4

 عىل مستوى انتخاب املجالس الجامعية  -0-8

 نجمل أغلب املالحظات املسجلة من خالل املعاينة املبارشة يف النقط اآلتية:

 مقعدا جامعيا فلم تظفر أي منهن  مبنصب رئيس جامعة باإلقليمني؛ 892بالرغم من حصول النساء عىل ما مجموعه  .0

 حضورهن كمستشارات باملجلس؛االقتصار عىل  .8

 اء بنائبة أو نائبتني للرئيس مبكتب املجلس؛االكتف .7

                                                           

وأن  ية النوعية، خاصةتتساءل هنا الدكتورة رقية المصدق كسؤال استنكاري عن تجاوز المرأة الناخبة ألهميتها من الناحية الكمية إلى الناح - 1492

 لالممارسات االنتخابية تواترت على اختزال حقوق المرأة السياسية في التصويت. ففي االستشارات التي عرفها المغرب بمناسبة االستفتاء حو

دية والقروية (، وكذا بمناسبة االنتخابات المباشرة، )البل5920) ماي 5923( وحول تعديل دستور 5993،5920،5923الدساتير المتعاقبة)

( كانت نسبة المرأة في الهيئة الناخبة مهمة، ونذكر على سبيل المثال بأن المرأة 5992،5920،5922،5923(،والبرلمانية) 5990،5999،5929،5922

ة من الرجال.لالطالع بالمائ 23,25في المائة بمقابل  39,99نسبة  5922شكلت في الهيئة الناخبة في االنتخابات البرلمانية المباشرة بتاريخ يونيو

رقية المصدق: المرأة والسياسة، التمثيل السياسي بالمغرب، دار توبقال للنشر،  -أكثر حول حضور المرأة السياسي في تلك الفترة، يراجع مؤلف:

 .39، ص.5990الطبعة األولى

 www.elections.maمنشور على الرابط: .3052شتنبر  03للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان حول مالحظة استحقاقات التقرير األولي  -1493
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غض النظر عن فب إخضاع نظام الكوطا للعديد من التأويالت عىل مستوى الرتشيحات، يفرز مرشحات غري مناضالت. .4

عدد النساء املضمون مبقتىض آلية التمييز االيجايب، نسجل غياب تام لصنف النساء التي تناضل من أجل ضامن 

 ر املنافسة االنتخابية عىل  مستوى الجزء األول من املقاعد االنتخابية؛مقاعدهن عرب خوض غام

أغلب النساء املرشحات والفائزات مبقاعد عىل مستوى املجالس املنتخبة، ال يتوفرن عىل دراية كافية بالعمل السيايس  .2

يل وتحمل دبري الشأن املحاألمر الذي يؤدي إىل القبول واالكتفاء بالوجود يف مواقع الظل عوض مواقع االحتكاك بت

 املسؤولية.

 تجاوز أسباب ضعف مشاركة املرأة السياسية: -ثانيا

قبل البحث يف سبل التجاوز ينبغي اإلشارة إىل نقط أخرى ال تقل أهمية تشكل عبئا أمام املرأة يحول دون جعلها 

 عنرصا فاعال يف الحياة السياسية.

 عوامل ضعف املشاركة السياسية للنساء -8-0

يعزى ضعف مشاركة املرأة أو باألحرى عزوفها عن العمل السيايس وتجاوزا لألسباب القانونية التي لخصنا بعضها سابقا 

 يف غياب إرادة سياسية حقيقية، إىل عوامل أخرى ال تقل أهمية، نلخصها يف:

 العامل الثقايف-8-0-0

لعمل. يختزل املرأة مييزية والتقسيم الجنيس  التقليدي لاستمرار مفعول مقوالت الثقافة الذكورية  ومتثالت التنشئة الت 

قص عىل ذلك  يف كونها  عنرص غري مؤهل فيزيولوجيا  للمشاركة يف الحياة العامة والعمل السيايس وولوج مراكز القرار.

 .1494االجتامعية ةمشاطرة النساء ذواتهن  لهذه املقوالت بفعل عوامل الترشيب والرتسيخ التي يخضعن لها عرب مسلسل التنشئ

 العامل االقتصادي واالجتامعي  -8-0-8

يظل للعاملني االقتصادي واالجتامعي  األثر الكبري يف املساهمة يف عدم خروج النساء للشارع واملطالبة بحقوقهن،  

فاملرأة  ،حيث أصبحن نسمع اليوم مبقولة "تأنيث الفقر"  لكون أغلب النسب املسجلة يف هذا املضامر  تشمل صفوف النساء

داخل املجتمع املغريب الزالت تعاين من ظروف الفقر واألمية والبطالة بنسب أكرب من الرجل، ومع أن الدولة وهيئات املجتمع 

املدين اتخذت خطوات ملموسة يف هذا اإلطار متثلت يف التشجيع عىل امتهان املشاريع الصغرية عىل مستوى القرى 

ج املحيل واملقاوالت الصغرى. إال أن هذه اإلجراءات تبقى غري كافية يف ظل الظروف والبوادي الفقرية، وتشجيع اإلنتا 

االقتصادية الحالية املرتبطة بحالة العجز، حيث أفرزت السياسة املالية املتبعة باملغرب يف السنوات األخرية، تحوالت جديدة 

، عرفت هذه املداخيل عجزا وتراجعا 8119ىل حدود سنة يف مسار وبنية املالية  العمومية، فبعد التحسن امللموس للمداخيل إ

(، وعامل ضغط عىل مجموعة من النفقات. األمر الذي انعكس وبشكل مبارش عىل جميع 8104واضحا خالل الفرتة األخرية)

 .1495الفئات الهشة واملتوسطة

                                                           

 حول المشاركة السياسية للمرأة المغربية المكتسبات والمعيقات.www.minbaralhurriyya.orgمقال منشور على الرابط التالي:   -1494

 .9،ص:3053مالية، التقرير االقتصادي والمالي وزارة االقتصاد والمالية، مديرية الدراسات والتوقعات ال -1495

http://www.minbaralhurriyya.org/
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نظرا إىل ارتفاع  -علمة املرأة املت يقصد -يقول أحد الباحثني السوسيولوجيني  وهو يناقش التحول يف وضعية املرأة اليوم 

نسب التمدرس يف صفوف النساء، وارتفاع نسب النساء حامالت الشهادات الجامعية مقارنة دامئا بالعقدين املاضيني، نرصد 

س كارتفاع  نسب عاملة املرأة واخرتاقها لسوق الشغل، بالتايل، بروز نسق من االستقاللية املادية النسائية، األمر الذي ينع

 . 1496عىل الرشوط االجتامعية للموقع االقتصادي )...( للمرأة داخل األرسة واملجتمع املغريب املعارص

صحيح ممكن أن نجد من بني هذا الصنف من النساء املتعلامت والعامالت مناذج نساء رائدات يف العمل السيايس 

جاوز ن مجابهة مجموعة من العوامل الضاغطة، تتباعتامد متغري االستقالل املادي. لكن تبقى نسبة قليلة وال تسلم م

 التمدرس والحصول عىل وظيفة يف القطاع العام أو الخاص. 

إذ  ،يف املقابل، يطرح إشكال آخر أكرث صعوبة، عندما يرتبط األمر بوضعية النساء العامالت يف القطاع غري املهيكل 

من النساء الناشطات  4/7، يتبني لنا أن ما تنتجه 1497باملائة 82عدىالذي ال يت 8107بالرجوع إىل نسبة نشاط املرأة برسم سنة 

 ، مبعنى أن الرثوة التي يتم مسكها يف إطار الناتج الداخيل الخام ثروة ذكورية. 1498من ثروة يوجد خارج التغطية املحاسباتية

يعرض املرأة  ة. هذا التغييبإن حجب ما تبدله املرأة من جهد وتغييب ما تنتجه من ثروة من سامت االقتصاديات املغربي

إىل استغالل مضاعف، فهي تنتج قيمة مضافة غري مرئية بدون مقابل، اليشء الذي يفقدها استقاللها املايل وبالتايل يجعل 

تطلعها املرشوع إىل املساواة تطلعا صعب املنال. فامدام ما تخلقه املرأة الناشطة داخل االقتصاد غري املريئ من قيمة مضافة 

، فإن كل ما تحققه من مكاسب عىل درب املساواة سيظل محصورا عىل مستوى التطبيق 1499عىص اإلمساك به محاسباتيايست

 نظرا لوضعيتها داخل الحقل غري املريئ، ليقترص باألساس عىل رشيحة نسوية محدودة تتمتع إىل حد ما باستقاللها املايل

املشاركة  ثرة بصفة مبارشة بالعوامل املذكورة غري معنية بقضاياسوسيولوجيا، تظل األغلبية الصامتة من النساء املتأ 

السياسية، ألن ثقل الحمل األرسي والعائيل يثنيها عن كل عزم، وتبقى الحركة النسائية غري متجدرة يف النسيج املجتمعي، 

التقاليد  تهن املزدوجة من ثقلومنعزلة عن جامهري النساء خاصة القروية، األمر الذي يزيد من عمق اإلقصاء والهامشية ومعان

 . 1500األبوية واستفحال مظاهر الفقر واألمية وضعف مستويات التمدرس

                                                           

سؤال، طرحه الدكتور عبد الصمد الديالمي، في كتابه "سوسيولوجيا الجنسانية العربية"،  كيف يمكن تفسير هذا الوضع سوسيولوجيا؟ - 1496

هويات الجنسانية لإلنسان العربي، بين .  وهو يناقش أثر الموروث الثقافي على بناء ال3009دار الطليعة للطباعة والنشر بيروت، ط: األولى،

اخل دقطب المهيِمن وقطب المَهيَمن عليه، الذي أصبح يعرف تحول شمولي مع بروز الشغل كونه مؤشرا بنيويا النتقال األدوار النوعية وتبادلها 

 األسرة والمجتمع. لالستزادة أكثر ينظر:

 .2، ص:3052يوليوز  3أكدال، المملكة المغربية،  –صر النساء أنموذجا"، مؤمنون بال حدود، الرباط التحوالت الجنسانية في المغرب المعامحمد اإلدريسي،"  -

مالحظة جوهرية ينبغي االشارة لها  في هذا المقام، نسبة النساء العامالت في الحقل غير المرىي، ال تقتصر على النساء األميات بل  - 1497

واهد ممن بحثن على وظيفة ولم يجدن، وهن بمنطق اإلحصاء وطريقة احتساب مؤشر البطالة تظم حتى النساء العامالت ومنهن حامالت الش

 يعتبرن غير عاطالت عن العمل.

ونتحدث هنا عن نسبة النساء العامالت  "باقتصاد القبو" المشكل من األنشطة " المنزلية " كتلك التي تقوم بها ربات البيوت والخادمات    -1498

الشغل األسري الذي ال يؤدى عنه. ويصنف ضمن مكونات االقتصاد غير المرئي، الذي يتشكل باإلضافة إلى ذلك من االقتصاد أو كاإلنتاج الذاتي و

 غير المهيكل واالقتصاد غير المشروع.

 .39، ص:3052محمد شيكر:" االقتصاد المغربي السياق العام والوضعية واآلفاق"، مطبعة دار المناهل، طبعة نونبر  -1499

 حول المشاركة السياسية للمرأة المغربية المكتسبات والمعيقات. www.minbaralhurriyya.orgل منشور على الرابط التالي:  مقا -1500

http://www.minbaralhurriyya.org/
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يظهر أنه من الصعب عزل األوضاع االقتصادية واالجتامعية للنساء عن سياسات الدولة، كام أن التحليل الواقعي يشري 

دها املنوال من الصعب أيضا افرتاض أن الثقافة بقيو  إىل تداخل العوائق سواء القادمة من أعىل  أو من أسفل، وعىل نفس

 متثل نسقا مجتمعيا مغلقا، فهي يف تفاعل مستمر مع سياسات الدولة من ناحية والحراك املجتمعي من ناحية أخرى.

 إجر اءات مؤسسية لدعم مشاركة املرأة السياسية -8-8

نطالقا من للمرأة يف االنتخابات، وتستمد مصداقيتها ا تندرج هذه النقطة ضمن اآلليات القمينة بتحقيق مشاركة مؤثرة

تقديم مقرتحات وإشارات إىل النقص الحاصل عىل مستوى دور املؤسسات واألحزاب وجمعيات املجتمع املدين والحركات 

معضالت و  ذلك أن اتخاذ تدابري حقيقية وفعالة يف طريق متكني املرأة، يعد مدخال مهام ملعالجة إشكاالت النسائية...الخ.

سياسية، اقتصادية واجتامعية كربى. والتمكني بهذا املعنى يتجاوز رعاية النساء، إىل جعلهن مالكات لعنارص القوة النفسية 

واالجتامعية واالقتصادية التي تتيح لهن االعتامد عىل مقاومتهن الذاتية يف تحسني أوضاعهن املختلفة بصورة مستمرة 

 1501تهم شؤونهن.والتأثري  يف القرارات التي 

 ومن جملة املقرتحات املقدمة يف هذه الدراسة نذكر:

تبسيط اإلجراءات املتعلقة بصندوق الدعم لتمثيلية النساء، ورفع حجم دفرت تحمالته ليك يستطيع االضطالع مبهمة  .0

ا ما اعتربناها بالفعل ذتأهيل املرأة املغربية وتكوينها يف املجال السيايس واالرتقاء بوعيها اجتامعيا وثقافيا وسياسيا إ 

:" سيكون 1503. ونؤكد عىل املعطى الثقايف بشكل كبري ألنه يف اعتقادنا وحسب تعبري املهدي املنجرة1502نصف املجتمع

ذا داللة أكرب اليوم أن نصنف البلدان، ال عىل أساس أنظمتها السياسية أو االقتصادية وتبعا ملستواها يف التنمية 

 افتها وحضارتها"؛االقتصادية، بل عىل أساس ثق

دماج الكيل يف عىل االن ولقدرتهااستقاللية املنظامت النسوية من التبعية ألحزاب سياسية غري داعمة لتحرر املرأة  .8

 وقد أبانت النساء يف مناسبات عديدة عن مؤهالت وإمكانيات تضعها يف مواقعاملسلسالت االنتخابية واتخاذ القرارات. 

بي اتجاهها. وهنا نحيل إىل ما أشار إليه األستاذ "عبد الرحيم العامري" يف مؤلفه املسؤولية وتدحض كل موقف سل

كتذكري باملوقف السلبي املتبنى من طرف العدالة والتنمية يف عهد التناوب والذي ال زالت  "نسق التواصل السيايس"،

قطب لة # وفاق(، وكيف أن أحزاب الموقف وثق للرصاع بني الثنائية الضدية، ثنائية )كت .1504الذاكرة السياسية تختزنه

األخري تنعت يف القاموس السيايس املغريب بكونها " إدارية وجدت نتيجة تدخل الدولة ) اإلدارة ، خصوصا وزارة 

الداخلية(. وتفتقر للرشعية التاريخية. األمر الذي مل يتح لها إمكانية لعب دور املعارضة بقدر ما استطاعت تنظيامت 

                                                           

 .39، ص:32/33إدريس الكريني:"الكوطا ودورها في تمكين المرأة"، مسالك العدد  -1501

مصطفى السباعي  أحد رواد الرواية في األدب العربي  الحديث، حيث يقول أن :" المرأة هي قضية كل مجتمع في بحسب تعبيرالدكتور  -1502

القديم والحديث، فهي تشكل نصف المجتمع من حيث العدد، و أجمل ما في المجتمع من حيث العواطف، وأعقد ما في المجتمع من حيث 

ليليى بن سدرين الشريف الكتاني:"  - فكروا بقضيتها على أنها قضية المجتمع كله".أنظر:المشكالت، ومن تم كان من واجب المفكرين أن ي

 .9، ص:3052حقوق المرأة بين الفقه والقانون مدونة األسرة في المغرب و المواثيق الدولية"،مطبعة النجاح، الطبعة األولى 

 .22و23، ص.ص:3005بعة السابعة مزيدة،المهدي المنجرة:" حوار التواصل من أجل مجتمع معرفي عادل"، الط -1503

ماي  52عبد الرحيم العماري في مؤلفه:" نسق التواصل السياسي بالمغرب المعاصر خطاب الكتلة الديمقراطية من الميثاق إلى التناوب  -1504

 .392،ص: 3002"، منشورات زاوية للفن والثقافة، مطبعة دار القرويين،5992مارس  5993-53
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. ويف نفس السياق تناقش الدكتورة " رقية 1506الدور عند مناقشة خطة إدماج املرأة يف التنميةلعب هذا  1505أخرى

، بإقرارها بأن وزن املرأة يف هيئة الناخبني من الناحية 1507املصدق" أهمية املرأة كناخبة يف مؤلفها "املرأة والسياسة"

نفس  عىل أصوات النساء، هذا التهافت ال يكتيسالعددية ال يخلو من أهمية، إنه يفرس لنا تهافت األحزاب السياسية 

الصيغة والداللة بالنسبة لجميعها، إنه بالعكس من هذا يقتيض التفريق بني األحزاب املبثقة عن الحركة الوطنية، التي 

 ةينبع اهتاممها بقضية املرأة من محاوالت طرحها لها يف برامجها الحزبية، واألحزاب التي تم خلقها من طرف اإلدار 

أثناء االستعداد  إلجراء املسلسالت االنتخابية والتي اليعدو أن يكون اهتاممها بقضية املرأة ظرفيا. يف املقابل نتوقف 

، 8118، فأثناء التحضري لالنتخابات الترشيعية واملحلية لسنة 1508عند موقف من مواقف الرجل ] عبد الرحامن اليوسفي[

اظ قي التي ترأسها، كانت كل األحزاب السياسية، مبافيها حزبه، متشبتة بالحفوكانت آخر والية لحكومة التناوب التواف

عىل الرتشيح الفردي، فيام أرص األستاذ عبد الرحامن عىل أن يكون الرتشيح بالالئحة النسبية هو املعتمد، باعتبارها 

طة الئحة ربية قبة الربملان، بواساألسلوب املأمول للحد من التزوير ورشاء الذمم، وتعبيد الطريق، لدخول املرأة املغ

 .1509وطنية، تؤسس للمناصفة

دعم النساء املرشحات لعضوية الربملان أو املجالس البلدية ماديا ومعنويا وإعالميا. واملقصود باإلعالم هنا ذلك املجال  .7

ية إال معلومات صارت تنماملعريف الواسع مصدر املعلومة الهادفة واملستقلة التي تشكل يف حد ذاتها أداة للتنمية. وما ال

، ويربط "كريكوري بيتصون" بني اإلعالم والتنمية باعتباره إياه ذلك "االختالف الذي يخلق االختالف"، إنه معرفة

 ؛1510مورد ذو أهمية حيوية يف عرصنا بالنسبة لعملية التنمية

 املجتمع ؛املطالبة بتوفري الدعم الكايف من قبل الحكومة إليجاد مراكز أبحاث املساواة يف  .4

اهتامم أكرب ترشيعيا باملؤسسات الداعمة واملهتمة بتحسني وضعية املرأة ) هيئة املناصفة، صندوق التكافل االجتامعي،  .2

 اآلليات القانونية والتنظيمية املتعلقة مبحاربة العنف ضد النساء.(؛

ومختلفة  ء وتقديم صورة جديدةاستخدام وسائل اإلعالم املختصة للكشف بدقة عن ظاهرة العنف املسلط عىل النسا .2

عن الصور السائدة يف اإلعالم والتي تكرس دونية النساء، مع إعداد مدربني ومدربات للتعامل مع قضايا العنف واملشاركة 

السياسية مبا فيهم القضاة واألطباء ورجال الرشطة وجهات الضبط،  مع استهداف املناطق النائية والقروية  بحمالت 

 ضة العنف ضد املرأة؛التوعية ملناه

لقضاء عىل كافة أشكال وتفعيل اتفاقية ا ،ارتقاء املنظامت الدولية باإلعالم العاملي للقضاء عىل العنف املسلط عىل النساء .3

 التمييز ضد املرأة وكل اآلليات الدولية وآليات الرقابة يف هذا املجال.

                                                           

 لعدالة والتنمية(.) خصوصا حزب ا - 1505

 .392عبد الرحيم العماري:" نسق...."، م.س، ص:  - 1506

 .20رقية المصدق: المرأة والسياسة، م،س .ص. - 1507

 امبارك بودرقة وهو يحكي سيرة عبد الرحمان اليوسفي. - 1508

عين السبع الدار  -نشر المغربيةامبارك بودرقة )عباس(:" أحاديث في ما جرى شذرات من سيرتي كما رويتها لبودرقة"، مطبعة دار ال - 1509

 .30، ص 3052البيضاء، الطبعة األولى فبراير 

" هو:" التباين الذي يصنع التباين". فليس من العجيب إذن أن BATESON GREGORY-إن اإلعالم كما أفصح عن ذلك" غريغوري باتسن -1510

  -قافية وأداتها، وذلك على المستويين الوطني والدولي، أنظر:يكون في نفس الوقت معين السلطة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والث

 .33و35المهدي المنجرة:" حوار التواصل...." م.س:ص.ص: 
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 خامتة:

غربية من خالل املشاركة يف االنتخابات الجهوية والجامعية كخالصة لهذه النبذة املخترصة عن وضعية املرأة امل

األخرية، والتي يبدوا عىل أنها تستدعي أكرث من السابق عقلنة القوانني وعقلنة األحزاب وعقلنة املجتمع بل أكرث من ذلك 

ا يربط نشأة جهاز فيرب" عندمالعقلنة الشاملة لكل مسارات الحياة االجتامعية، كام يقر بذلك عامل االجتامع األملاين " ماكس 

 .Rationalitéالدولة الحديثة بالعقلنة 

، فمن Formalism1511العقلنة تقع مرادفا للتنظيم العقالين وال تقترص عليه وحده بل تتطلب عنرص آخر هو الصورية 

با بل تتجه نحو أو سلمتطلبات التنظيم صياغة قوانني شكلية أو صورية، وهذه القوانني ال تتجه نحو زيد أو عمرو، إيجابا 

الجميع بنفس القدر من التساوي، إنها قوانني عامة ال يهمها مضمون الشخص املوجهة إليه، فالكل مطالب باحرتامها 

احرتاما شكليا قريبا من املعنى الكانطي، فمثال يتعني عىل الجميع أن يقف أمام الضوء األحمر مهام كانت مكانته أو نسبه 

نت الطريق املقابلة فارغة. شكالنية القانون العقالين شكالنية صارمة التهمها الذوات أو املضامني، أو موقعه، حتى ولو كا

بل القانون من حيث هو قانون.  وعقلنة املشاركة السياسية للمرأة حسب هذا الطرح تقيض باملساواة بني الرجل واملرأة يف 

ية س عىل أساس النوع أو الجنس، وأن يتم تناول الحقوق السياسالحقوق والواجبات عىل أساس مبدأ املواطنة دومنا التأسي

يف تكامل وتوافق مع الحقوق االقتصادية واالجتامعية ال مبعزل عنها، فتنظيم العملية برمتها تنظيام محكام يضبط مراحلها 

اوزها قة ومحاولة تجومصاريفها ومكاسبها، ويحدد بريوقراطيتها وأجهزتها ومكامن الضعف فيها بدءا من العوامل الساب

سيسمح بالتحكم الكامل فيها وتأهيلها وتهييئ أرضية تعد فيها املساواة وسيلة تطرح يف إطار أوسع وهو التنمية  وتطوير 

االمكانيات واملكتسبات يف أفق تحرر مجتمعي حقيقي، ينأى باملرأة عن العقلنة الثالثية، التي تجمع جمعا رفيعا بني التنظيم 

 الشكالنية واملضمونية، بني التساوي والتميز أمام القانون. والفوىض، بني

  

                                                           

 .502،ص: 3050محمد سبيال " للسياسة بالسياسة في التشريح السياسي"، إفريقيا الشرق، الطبعة الثانية  -1511
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 الئحة املراجع:

 ني السبع الدار ع -امبارك بودرقة )عباس(:" أحاديث يف ما جرى شذرات من سرييت كام رويتها لبودرقة"، مطبعة دار النرش املغربية

 .8109البيضاء، الطبعة األوىل فرباير 

 8110ل من أجل مجتمع معريف عادل"، الطبعة السابعة مزيدة،املهدي املنجرة:" حوار التواص. 

  0888ماي  03عبد الرحيم العامري :" نسق التواصل السيايس باملغرب املعارص خطاب الكتلة الدميقراطية من امليثاق إىل التناوب-

 . 8112"، منشورات زاوية للفن والثقافة، مطبعة دار القرويني،0889مارس  04

 ،لكة املغربية، أكدال، املم –" التحوالت الجنسانية يف املغرب املعارص النساء أمنوذجا"، مؤمنون بال حدود، الرباط محمد اإلدرييس

 . 8103يوليوز  4

  ،"8118 ا ط ،قراءة دستورية سياسية يف مسار عرشية ملك، مطبعة النجاحمحمد زين الدين" املؤسسة امللكية يف مغرب العهد الجديد. 

 8101لسياسة بالسياسة يف الترشيح السيايس"، إفريقيا الرشق، الطبعة الثانية محمد سبيال " ل. 

  كريم لحرش:" الدستور الجديد للمملكة املغربية رشح وتحليل"، سلسة العمل الترشيعي واالجتهاد القضايئ،مطبعة

 02،ص:8108النجاح،

 8102ة دار املناهل، طبعة نونرب محمد شيكر:" االقتصاد املغريب السياق العام والوضعية واآلفاق"، مطبع  

  ":مطبعة النجاح، الطبعة "،حقوق املرأة بني الفقه والقانون مدونة األرسة يف املغرب واملواثيق الدوليةليىل بن سدرين الرشيف الكتاين

 .8102األوىل 

  87/84إدريس الكريني:"الكوطا ودورها يف متكني املرأة"، مسالك العدد. 

  بشأن  28.00. القانون التنظيمي 34،ص: 74و77اءة دستورية يف القانون التنظيمي للجهات"، مسالك  العدد عبد الحق بلفقيه:" قر

 74.02انتخاب أعضاء مجالس الجامعات الرتابية، كام تم تتميمه وتغيريه بالقانون التنظيمي 

 0881رش، الطبعة األوىل رقية املصدق: املرأة والسياسة، التمثيل السيايس يف املغرب، مطبعة دار توبقال للن. 

  القايض  71.00الصادر بتنفيذ القانون رقم  8100شتنرب  88املوافق ل  0478بتاريخ فاتح ذو القعدة 0.00.028الظهري الرشيف رقم

 بتحديد رشوط وكيفيات املالحظة املستقلة واملحايدة لالنتخابات.

  88.00(، املتعلق بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 8100أكتوبر  88) 0478من ذي القعدة  84الصادر يف  0.00.022الظهري الرشيف رقم  

 بشأن ألحزاب السياسية.

  منشورات املجلس الوطني لحقوق اإلنسان سلسلة "التقارير املوضوعاتية"، 8100نونرب  82مالحظة االنتخابات الترشيعية ليوم ،

 .8107مطبعة املعارف الجديدة،

  8118يف الصادر  03.19امليثاق الجامعي. 

  8104وزارة االقتصاد واملالية، مديرية الدراسات والتوقعات املالية، التقرير االقتصادي واملايل. 

  8102شتنرب  18محمد الراجي:"  هل نجح رابع شتنرب يف تعزيز املشاركة السياسية للمغربيات؟ "، مقال منشور بهسربيس، األربعاء 

 www.hespress.com.الرابط: 

 منشور عىل الرابط: 8102شتنرب  14يل للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان حول مالحظة استحقاقات التقرير األو .

www.elections.ma. 

 Ghita El Khayat-Bennai : « Le monde arabe au féminin »,L’harmattan, Paris,1985, p161-162. 
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 المالية لألشخاص االحتيال المعلوماتي على الذمة

 باحث بصف الدكتوراه 

 طنجة -جامعة عبد املالك السعدي 
 

Resumé: 

   L'informatique  n'est plus seulement un moyen de communication interpersonnelle. Au 

contraire, sa capacité à traiter et à transmettre des données, que ce soit sous la forme de 

nouveaux produits ou services, a porté une valeur commerciale de nature financière, ce qui a 

créé la possibilité d'émerger de nouvelles valeurs économiques et nombre d'entre elles ont 

abusé de ces nouvelles technologies. L'utilisation de la révolution technique ne se limite plus   

contre les gens, mais plutôt s' est élargie pour atteindre la divulgation financière pour eux, ce 

qui constitue une agression contre leurs droits  dont la loi garantit la protection. 

   Si la problématique de l'attaque de fonds dans le cadre du traitement automatisé des 

données est centrée sur l'ordinateur lui-même et les fils et accessoires associés, elle ne pose pas 

de difficulté dans l'application des textes pénaux traditionnels déjà évoqués puisque  c'est une 

question d'argent matériel et  transféré, mais si l'attaque s'est produite sur ce qui est lié à l'art 

informatique «des logiciels et des systèmes», alors l'affaire n'est pas sans difficulté. Il est 

considéré comme une fraude électronique sur le développement financier des personnes,  l'une 

des formes les plus importantes d'agression contre l'argent d'autrui. 

  Alors qu'entend-on par fraude électronique sur la responsabilité financière des personnes? 

Dans quelle mesure les textes traditionnels sont-ils adéquats pour les contrer? Alors, comment 

ces crimes peuvent-ils être prouvés? Quelles en  sont les contraintes? 

     Pour ce faire, nous allons diviser notre sujet en deux : Les aspects de la fraude 

électronique sur la responsabilité financière des personnes ( Premier sujet)  et ensuite prouver 

la fraude électronique sur la responsabilité financière des personnes et ses implications 

(deuxième sujet). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةمقدم  

 
 

مل تعد املعلوميات مجرد وسيلة للتواصل بني األشخاص، بل إن قدرتها عىل معالجة البيانات ونقلها، سواء يف شكل 

خدمات مستحدثة، ألبستها قيمة تجارية ذات طابع مايل وهو ما هيأ الفرصة لضهور قيم اقتصادية مستحدثة  منتجات أو

وكتري ما يساء استخدام هذه التقنيات الجديدة فلم تقترص أساليب إساءة استخدام الثورة التقنية يف أن عنان عىل األشخاص 

كل اعتداء عىل أمو انيم املادية التي كفل القانون حاميتها، فإذا كان أحيانا، بل تعدتها لتطال الذمة املالية لهم، مام يش

موضوع االعتداء عىل األموال يف نطاق املعالجة اآللية للمعطيات ينصب عىل الحاسب ذاته وما يرتبط به من أسالك وما 

القول. لكون األمر يتعلق  قيتصل به من ملحقات، فإنه ال يثري أية صعوبة يف تطبيق النصوص الجنائية التقليدية كام سب

مبال مادي منقول، أما إذا وقع االعتداء عىل ما يتعلق بفن الحاسب اآليل" من برمجيات ونظم, فإن األمر ال يخلو من 
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 صعوبة.

 .ويعترب االحتيال الكرتوين عىل التنمية املالية ألشخاص. أحد أهم صور االعتداء عىل أموال الغري

اإللكرتوين عىل الذمة املالية لألشخاص؟ وما مدى كفاية النصوص التقليدية إذن ماذا نقصد باالحتيال  

 ملواجهتها؟

 ثم كيف ميكن إثبات هذه الجرائم؟ وما هي إرهاصاته؟

ومن أجل ذلك سوف نعمل عىل تقسيم موضوعنا هذا إىل: أوجه االحتيال االلكرتوين عىل الذمة املالية لألشخاص 

 املبحث الثاين. -يال االلكرتوين عىل الذمة املالية لألشخاص وإرهاصاته املبحث األول ثم إثبات االحت -

 املبحث األول : أوجه االحتيال املعلومايت عىل الذمة املالية لألشخاص :

يعد احتيال املعلومايت و أحد من أهم الجرائم التي ترتكب يف مجال التكنولوجيا الحديثة. فقد أثبتت التجربة مؤخرا 

كنولوجي الكبري أسفر عن ظهور البنوك اإللكرتونية، والتحويل اإللكرتوين لألموال، و أجهزة الرصف اآليل أن التطور الت

وماكينات البيع اآليل وغريها من صور التطور التكنولوجي، قد أنشأ مجال خصبا للجرمية املعلوماتية ، ومن صور االحتيال 

ثم  –طلب األول امل -لومايت يف أنظمة التحويل اإللكرتوين لألموال املعلومايت عىل الذمة املالية لألشخاص : الغش املع

 .-املطلب الثاين -االختيال املعلومايت يف بطاقات االئتامن املمغنطة 

  املطلب األول : الغش املعلومايت يف أنظمة التحويل اإللكرتوين لألموال

 -قرة أوىل ف -التحويل اإللكرتوين لألموال  ويف هذا اإلطار سوف نتطرق إىل مفهوم الغش املعلومايت يف أنظمة

لننتقل بعد ذلك لنتحدث عىل الغش املعلومايت يف أنظمة التحويل االلكرتوين ألموال من حاالت الترشيع املغريب و بعض 

 . فقرة ثانية -الترشيعات املقارنة 

 

 : فقرة أوىل : مفهوم الغش املعلومايت يف أنظمة التحويل اإللكرتوين لألموال

يعد الغش املعلومايت يف أنظمة التحويل اإللكرتوين لألموال واحدا من اهم حاالت االحتيال يف قطاع البنوك، 

، ونذكر 1512الذي يشهد مجموعة من األشكال املختلفة لالحتيال التي يساهم الحاسب األيل يف تحقيقها عىل نحو كبري

 ضامنات وهمية للحصول عىل قروض، والتالعب يف أنظمة منها عىل سبيل املثال االعتامد عىل الحاسب األيل يف خلق

البنوك عن طريق العاملني بها مبساعدة الحاسب األيل، فاالعتامد املتزايد يف محيط املعامالت املالية عىل هذا النوع من 

نقود ، فتح التحويل ، بحيث أصبح نقل األموال يتم بشكل أسايس عرب الحاسبات األلية خالقا بذلك ما سمي مبجتمع الال 

 .1513املجال لسلسلة من التالعبات التي يتم يف أغلب حاالتها االستيالء عىل مبالغ مالية ضخمة

وغالبا ما يتم ولوج محرتيف يف نظم املعالجة األلية للمعطيات إىل بيانات حساب األخرين من خالل الحصول عىل 

شخاص قد م، والحصول عىل املعلومات والبيانات املتعلقة باأل كلمة املرور املدرجة يف أنظمة الكمبيوتر الخاصة باملجني عليه

                                                           

" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص / كلية الحقوق ليلي حمي "اإلجرام المعلوماتي والقانون الجنائي  -1512 

 . 502/ ص  3009 - 3002طنجة /

نائلة عادل محمد فريد قورة :"جرانم الحاسب األلي االقتصادية ، دراسة نظرية و تطبيقية، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت، الطبعة  -1513 

 390ص  3002األولى، 
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يتم من قبل العاملني يف البنوك عىل إدخال هاته البيانات يف ذاكرة الحاسوب أو من قبل املتواجدين يف الشبكة العنكبوتية 

 . أثناء عملية تبادل املعطيات

 : سيلتنيالغش املعلومايت يف أنظمة التحويل اإللكرتوين لألموال يتم بو 

: وتسمى ب " برييك " وتكمن ألية عملها يف إستقطاع بعض السنتيامت من اإلبداعات الدورية ،  الوسيلة األوىل

 وتحويلها إىل حسابات الجناة الرسية .

: ويطلق عليها اسم "سالمي " وتكمن يف تقنية اقتطاع مبالغ مالية صغرية من حسابات بنكية  الوسيلة الثانية

 .1514ا أنيا عرب الفضاء اإللكرتوين أين حسبت الجناة الشخصية الستخدامها فيام بعدضخمة وتحويله

 فقرة ثانية : الغش املعلومايت يف أنظمة التحويل اإللكرتوين من خالل الترشيع املغريب وبعض الترشيعات املقارنة

: 

م املعالجة اآللية للمعطيات إىل املتعلق باإلخالل بسري نظ 13.17مل يتطرق املرشع املغريب من خالل القانون رقم 

، شأنه يف ذلك شأن الكثري من القوانني األجنبية، 1515جرمية الغش املعلومايت يف مجال أنظمة التحويل الكرتوين لألموال

األمر الذي كان له أثر كبري يف وجود انقسام وتضارب يف اآلراء الفقهية. نتج عنه محاوالت للتطبيق النصوص التقليدية 

 ر املختلفة للغش املعلومايت.عىل الصو 

ويف هذا اإلطار، فقد أثار التحويل اإللكرتوين غري املرشوع األموال تطبيق النص الخاص بجرمية النصب أمام 

القضاء يف كثري من الدول، إال أن تطبيق النصوص الخاصة بجرمية النصب عىل الغش املعلومايت يف مجال التحويل 

ال تعرتضه بعض اإلشكاالت ، وتتمثل أساسا يف أن املرشع املغريب ومعه الفرنيس يف ذلك اإللكرتوين غري املرشوع لألمو 

يستلزم لقيام عنارص جرمية النصب أن يكون الجاين قد خدع إنسان مثل، ومن ثم ال يتصور وفقا لهذا االتجاه خداع الحاسب 

 .1516اآليل بوصفه آلة

م بها يم املال قد تم بناء عىل الطرق االحتيالية التي قاكام أنه لقيام جرمية النصب كذلك ينبغي أن يكون تسل

من القانون الجنايئ املغريب، فاالحتيال يسبق تسليم املال ومن تم فإنه ال ميكن  241الجاين و املنصوص عليها يف الفصل 

 تالعبات ىلبأي حال من األحوال تطبيق النص الخاص بجرمية النصب عىل حاالت االحتيال املعلومايت التي تنطوي ع

 بالبيانات املربمجة أليا من أجل إخفاء ما تم الحصول عليه من أموال بطرق غري مرشوعة.

وكنتيجة منطقية لعجز النصوص التقليدية سواء املتعلقة بالنصب أو باقي الجرائم األخرى، اتجهت بعض الدول إىل 

 : لكرتوين لألموال بنص خاص ومن أمثلتهاإفراد نصوص خاصة تجرم الغش املعلومايت يف مجال أنظمة التحويل اإل

يف الواليات املتحدة االمريكية صدر عىل املستوى الفيدرايل قانون يتصل مبارشة بنظم التحويل اإللكرتوين 

 0839.1517لألموال وهو قانون نظم التحويل اإللكرتوين لألموال سنة 

املتعلق بنظم  0882من القانون الصادر سنة  02نفس األمر ينطبق عىل اململكة املتحدة، التي تعاقب يف املادة  

                                                           

امین احمد شوابكة :"جرائم الحاسوب و األنترنيت، الجريمة المعلوماتية، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع عمان ، الطبعة األولى،  محمد -1514 

 522،ص 3003

 . 222ص  -نائلة عادل محمد فريد قورة . مرجع سابق  -1515 

 .503ص  -مرجع سابق  -لیلی حمي  -1516 

 .502ص  -مرجع سابق  -ليلى حمي  -1517 
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 . التحويل اإللكرتوين لألموال كل من يحصد سن طريق االحتيال عىل تحويل إلكرتوين لألموال له أو للغري

 املطلب الثاين: االحتيال املعلومايت يف بطاقات االئتامن املمغنطة وأجهزة الرصف اآليل 

رتني، نتناول يف األوىل حالة االحتيال يف استعامل البطاقات االئتامنية سنحاول معالجة هذا املطلب من خالل فق

 . من قبل صاحبها، ويف الفقرة الثانية، نتناول االحتيال يف استعامل البطاقة االئتامنية من قبل الغري

 : فقرة أوىل: االحتيال يف استعامل البطاقة االئتامنية من قبل صاحبها

 التالية: غري املرشوع للبطاقة البنكية من قبل صاحبها يف شكلني اثنني عىل الشاكلةيتمثل االستعامل التعسفي ال

 :إساءة استخدام بيانات البطاقة االئتامنية أثناء مدة صالحيتها -0

تتم إساءة استخدام بيانات بطاقة الدفع االلكرتونية من قبل صاحبها عرب أنظمة املعالجة اآللية للمعطيات وشبكات 

ريق دفع مثن السلع والخدمات رغم علم الحباين بأن رصيده غري كاف لتغطية هذه املبالغ، أو أن يقوم بإجراء االنرتنت عن ط

 .تحويل الكرتوين من رصيد إىل آخر متجاوزا رصيده يف البنك مصدر البطاقة

ام كوقد تأرجح موقف القضاء الفرنيس بخصوص تكييف هذا الفعل أمام غياب ترشيع خاص حيث ذهبت بعض األح

إىل اعتبار الفعل رسقة، بينام ذهبت أحكام أخرى إىل اعتبار هذا الفعل من قبيل الطرق االحتيالية التي تقوم بها جرمية 

 .1518النصب

وقد تباينت مواقف الفقه يف شأن تكييف الواقعة بني مؤيد ومعارض فقد عارض أغلبية الفقه اعتبار فعن صاحب 

ا إىل الجهاز املربمج بواسطة البنك وهو القائم بالسامح للعميل بالسحب من عدمه، البطاقة املتجاوز الرصيد نصب، استناد

فإذا سمح الجهاز بتسليم النقود فال تتوافر الطرق االحتيالية لحمل الجهاز عىل تسليمه النقود، ألن العميل قد اتبع الطرق 

 ية إلقناعه بوجود ائتامن وهمي.االعتيادية الستعامل البطاقة البنكية، ومل يحدث أن أستعمل طرق احتيال

وينكر الفقه اآلخر إضفاء وصف الرسقة عىل الفعل، إذ أنه من املتعذر القول بأن حامل البطاقة قد اختلس املبالغ 

التي حصل عليها عن طريق بطاقته دون رضاء البنك. كام ينكر أيضا هذا الفقه تطبيق وصف خيانة األمانة، عىل هذا الفعل، 

صح القول أن البطاقة تظل مبقتىض العقد ملكا للجهة املصدرة لها. وبإمكانها إلغاؤها و طلب اسرتدادها يف حيث أنه وإن 

أي وقت يتعني عىل الزبون يف هذه الحالة إعادتها وإال اعترب مرتكب الجرمية خيانة األمانة، ألن االختالس أو التفريط 

  .1519عىل البطاقة ولكن عىل مبلغ من املال ال عالقة له بذلكالذين يكونان العنرص املادي لهذه الجرمية ال ينصب 

 241وقد أدانت املحكمة االبتدائية بالدار البيضاء حائز بطاقة ائتامن وأداء استعملها بصورة تعسفية استنادا للفصلني 

ق الفصلني املذكورين بياملتعلقني بالنصب وخيانة األمانة. غري أن محكمة االستئناف بالدار البيضاء مل ترى وجوب تط 243و 

وألغت بالتايل الحكم االبتدايئ عىل أساس أن تلك األفعال ال تشكل ال النصب وال خيانة األمانة، واعتربت الفعل إخالل 

. وقد أثار بهذا الحكم صعوبة إدخال االحتيال املعلومايت يف مجال بطاقات االئتامن يف التجريم 1520بالتزام تعاقدي

 .التقليدي

 غري املرشوع لبطاقة ائتامن غري مقبولة من قبل حاملها :االستعامل  -8

                                                           

 .502-592ص  -مرجع سابق  -ليلى حمي  -1518 

 .502ص  -مرجع سابق  -لیلى حمي  -1519 

 29ص  3009، 52عبد اللطيف الشوقيري، الجريمة االلكترونية جرائم البطاقات البنكية، مجلة المرافعة، العدد  -1520 
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إن عدم صالحية بطاقة االئتامن قد يتأىت بسبب انتهاء مدة صالحيتها أو بسبب قيام البنك بإلغائها وهذا البد من 

 التطرق لكل حالة عىل حدة.

 :االستخدام غري املرشوع للبطاقة املنتهية الصالحية .أ

تهية الصالحية وعدم إرجاعها إىل مصدرها أثار خالفا فقهيا عىل مستوى التكييف، إن استخدام بطاقة بنكية من

فكيفها البعض عىل أنها تشكل جرمية نصب، بتحقيق ركنها املادي، باستخدام بطاقة انتهت صالحيتها مع عدم وجود رصيد 

 حني ذهب وهمي لحامل البطاقة. يف كاف، وبالتايل يكيف عىل أنه وسيلة احتيالية الغرض منها إقناع التاجر بوجود رصيد

 البعض اآلخر إىل أنه قد تثور يف هذه الحالة فكرة الجرمية املستحيلة.

 :االستعامل غري املرشوع للبطاقة امللغاة .ب

إن القول بأن هذا االستعامل بشكل جرمية النصب. مل يستسغه البعض نظرا ألن الكذب املجرد ال يشكل النصب 

احتيالية أخرى لها كيان مستقل عن الكذب وإنهاء الخالف الفقهي حول مدى تحقيق الطرق لوحده بل ال بد من طرق 

االحتيالية يف حالة استعامل بطاقة وفاء غري مقبولة يف فرنسا تم تكييف سلوك الفاعل، بأنه صفة غري صحيحة، فإلغاء 

  صحيحة تقوم به جرمية النصب. البطاقة يرفع عن مستعملها صفة الحامل املرشوع. وهو ما يشكل اتخاذ صفة غري

ق.ج يقتيض أنه من بني األفعال  241ويف املغرب نالحظ تبني نفس االتجاه الفرنيس، خصوصا إذا علام أن الفصل 

 .1521املكونة للنصب وجود فعل إخفاء وقائع صحيحة

 : فرتة ثانية: االحتيال يف استعامل البطاقة االئتامنية من قبل الغري

الفقرة لنقطتني، ميكن من خاللهام للغري أن ميارس عملية االحتيال يف استعامل البطاقة  سنتطرق من خالل هذه

 :االئتامنية عىل الشكل اآليت

 :أوال : استعامل البطاقة املزورة

-17من القانون رقم  213-3وضع املرشع املغريب بنصه عىل تجريم تزوير الوثائق املعلوماتية واستعاملها، يف الفصل 

. حدا للجدال الفقهي والقضايئ بشأن مدى اعتبار جرمية التزوير قامئة 1522ق باملس بنظم املعالجة اآللية للمعطياتاملتعل 13

يف حالة املعلومات املخزنة بطريقة الكرتونية، ويكون بهذا قد وضع عقوبة لجرمية تزوير بطاقات الوفاء و استعامل بطاقات 

 .1523مزورة من قبل الغري

 :وقة أو املفقودةثانيا : البطاقة املرس 

مل ترث هذه الحالة خالفا يف الفقه حول التكييف القانوين لها، حيث استقر الرأي عىل أن الجاين الذي يستعمل 

البطاقة املرسوقة أو املفقودة لسحب النقود من أجهزة الرصف اآليل يسأل عن جرمية النصب. واستبعدت الرسقة ألن التسليم 

والرقم الرسي كان إراديا. يف حني أن جرمية الرسقة تنطوي عىل عنرص اختالف من دون رضا الذي تم بعد إدخال البطاقة 

 .املجني عليه مام يعني أنه يكون مسلوب اإلرادة

إن النتيجة التي ميكن الخروج بها من خالل هذا املطلب يف وجود فراغ ترش بحي ناتج عن قصور النصوص 

                                                           

 550ليلى حمي: مرجع سابق ص  -1521 

 مستقل . هذه النقطة لن نطيل فيها نظرا لكونها موضوعا لعرض -1522 

 المتعلق بالمس نظم المعالجة اآللية للمعطيات 02-02انظر القانون رقم  -1523 
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املنصبة عىل بطاقات االئتامن املمغنطة، وهذا الفراغ ينعكس بدوره عىل التقليدية يف تغطية بعض حاالت االحتيال 

 .االجتهادات الفقهية والقضائية، بحيث تتسم بالتضارب والتعارض فيام يخص هذا املوضوع

 

 املبحث الثاين : اثبات االحتيال املعلومايت عىل الذمة املائية لألشخاص وإرهاصاته:

 : املطلب األول : وسائل اإلثبات

 : فقرة أويل: إجراءات البحت والتحقيق يف بيئة املعالجة األلية للبيانات

إذا كان األصل أن املرشع الجنايئ مل يحرص أذلة اإلثبات تطبيقا ملبدأ حرية الدليل، فإنه نظم كيفية استنباطها عن 

النظام العام أو ية للنصوص املتعلقة بطريق إجراءات تتبع وصوال لهذه الغاية ورتب البطالن عىل كل األعامل واألحكام املناف

 .1524القواعد اإلجرائية األسايس

: أن املعاينة يف مثل هذه الحالة صعبة و غري ذات جدوى بسبب صالة اآلثار  معاينة مرسح الجرمية املعلوماتية 

 .املادية التي قد ترتكها تلك األفعال امل تكن منعدمة

بحث انون م.ج بالرغم من حداثة ال يتضمن استجابة رصيحة ملتطلبات ال: ق التفتيش يف مجال الجرمية املعلوماتية

والتفتيش يف قواعد املعطيات اآللية باستعامل الشبكة اليشء الذي يفسح املجال للجنات إلتالف جميع املعطيات واألدلة 

 .الرقمية قبل السامح ألي وافد بالدخول إىل منزله أو مكتبه اإلجراء التفتيش بداخله

: ويجب أن تشمل عملية الحجز والضبط كل اللوازم واملعطيات املادية ز والضبط يف بيئة الحاسب اآليلالحج 

 . وغري املادية

: ويقصد بالشاهد صاحب الخربة والتخصص ويصطلح عىل هذه النوعية من الشهادة مجال الجرمية املعلوماتية

 .الشهود مصطلح الشاهد املعلومايت

 :  الجنايئ يف قبول وتقيم األندية الرقميةفقرة ثانية : سلطة القايض

إذا كانت األداة ليست سوى وسائل التواصل و البلوغ إىل الحقيقة ميكن من حيث املبدأ إقامتها أمام القضاء 

الجنايئ وتأسيس اقتناع القايض عليها مادامت مرشوعة، إال أن قبول ما يكون منها مستمدا من أنظمة الحاسبات اإللية 

 الحاسب أو البنيات املكتوبة عىل الشاشة تصادف يف مختلف النظم اإلجرائية صعوبات قانونية و عملية عدة.كمخرجات 

ويعد نظام االقتناع الذايت للقايض من أكرث األنظمة شيوعا يف الترشيعات اإلجرائية ومن بينها املغرب مبقتىض 

 . 1525من ق م ج 892املادة 

 : املطلب الثاين : صعوبات اإلثبات

ن أهم ما مييز جرائم تقنية املعلوميات عامة و االحتيال املعلومات عىل األمة املالية خاصة هو صعوبة اكتشافها، و إ 

إذا اكتشفت فيصعب مالحقتها و ضبطها و إثباتها ، ذلك أن األدلة التقليدية ال تالئم إثبات هذه النوعية من الجرائم كام 

و ضبطها بتكنيك معلومايت عايل الكفاءة يستخدمه الجناة إلخفاء جرامئهم و  أن أجهزة العدالة تصطدم عند جمع األدلة

                                                           

 32ص  9الملف. عدد -احمد ايت الطلب. تقنيات البحت وإجراءات المسطرة المتبعة في جرائم االنترنيت المعلوميات  -1524 

 92ص  -ربي الملحق القضائيالحماية الجنائية للمعلوميات على ضوء القانون المغ -عبد الكريم غالي  -1525 
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 .1526طمس ما قد يوجد من أدلة عىل ارتكابها

وترجع صعوبة إثبات جرائم االحتيال املعلومايت إىل خصائص هذه التقنية ذاتها وبصفة خاصة للرسعة الفائقة التي 

معاملها ومحو آثارها قبل اكتشافها، إذ يستطيع الجاين ارتكاب جرميته ترتكب بها ، وهو ما يسهل عملية اقرتافها و طمس 

دون أن يرتك وراءه أي أثر خارجي ملموس، وإذا وجد دليل عىل اإلدانة باإلمكان متيزه يف ثوان معدودة، خاصة وأن املجرم 

قسيم هذا املطلب بات سنعمل عىل تاملعلومايت يتميز بالذكاء ومبهارة تقنية عالية، وعليه وللوقوف عىل مكامن صعوبات الث

 :إىل الفقرات التالية

 : فقرة أوىل : الصعوبات املتعلقة بأدلة الجرمية

تتسم الجرائم التي تقع عىل الحاسب اآليل و شبكات املعلومات بصفة عامة و خاصة منها االحتيال املعلومايت 

ؤدية إليه حاالتنا و صعوبة الوصول إىل الدليل و افتقاد االثر امل الواقع عىل الذمة املالية الغري بأنها غري مرئية يف العديد من

 :يف الفضاء املعلومايت وسهولة محوه و تدمريه يف فرتة زمنية قصرية

: وهو من أهم الصعوبات التي تعرتض أجهزة البحث و التحقيق يثبت هذه الجرائم ذلك أنها تقع  دليل غري مريئ 

ونية غري تعتمد التعامالت فيها أصال عىل الوثائق واملستندات املكتوبة بل عىل نبضات الكرت  عىل بيئة افرتاضية غري مادية ال

. فاملعطيات متداولة من صوت و صورة وكتابة سواء اتخذت شكل بيانات مجمعة 1527مرئية ال ميكن قراءتها بواسطة الحاسب

مام يقطع  ك التعديل أو التالعب فيها أي أثرأو برامج تتمثل كلها يف شكل الكرتوين يتجسد يف وحدات حسابية و ال يرت 

 .1528الصلة بني املجرم و جرميته و يعوق أو يحول دون كشف شخصيته

نات : يشكل استخدام تقنية التشفري لهذا الغرض أحد أكرب العقبات التي تعوق رقابة البيا صعوبة الوصول إىل الدليل

قدرة جهات التحري و التحقيق و املالحقة عىل االطالع عليها، األمر  املخزنة أو املنقولة عرب حدود الدولة والتي تقلل من

الذي يجعل حامية حرمة البيانات الشخصية املخزنة يف مراكز الحاسبات والشبكات أو تلك املتعلقة باألرسار االقتصادية أمر 

 .بالغ الصعوبة

دلة هولة محو الجاين أو تدمريه أل : من الصعوبات التي ميكن أن تعرتض عملية اإلثبات س سهولة محو الدليل

اإلدانة يف فرتة زمنية وجيزة فضال عن سهولة تنصله عن هذا العمل بإرجاعه إىل خطأ يف نظام الحاسب أو الشبكة أو يف 

 األجهزة.

 : قد يتم يف بعض العمليات إدخال البيانات مبارشة يف نظام الحاسب االيل دون تطلب افتقاد اآلثار املؤدية للدليل

جود وثائق خاصة باإلدخال مثال، بحيث أنه يف مجال العمليات املالية قد يبارش املحاسب بعض العمليات الحسابية بغري و 

حاجة إىل إدخالها كام هو الحال يف احتساب الفوائد عىل االيداعات البنكية وقيدها آليا بأرصدة حسابات العمالء. وبهذا 

يانات غري معتمدة يف أنظمة الحاسبات اآللية أو تعديل برنامجها أو البيانات يكون من السهل اختالس األموال بإدخال ب

 املخزنة داخلها ، دون أن يرتك أي أثر يشري اىل حدوث هذا اإلدخال أو التعديل.

                                                           

 5999سعيد عبد اللطيف حسن: اثبات جرائم الكمبيوتر و الجرائم المرتكبة عبر األنترنيت ،دار النهضة العربية القاهرة ، الطبعة األولى  -1526 

 .92ص

اسة تحليلية مقارنة ، دار وائل أسامة أحمد المناعسة ، بالل محمد الزعبي، صايل فاضل الهواوشة جرائم الحاسب األلي واالنترنيت ، در -1527 

 329ص 3005للنشر، عمان، الطبعة األولى ، 

 233، ص 3003عبد الله حسين علي محمود سرقة المعلومات المخزنة في الحاسب اآللي ، دار النهضة العربية القاهرة ، الطبعة الثانية،  -1528 
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 : فقرة ثانية : صعوبات متعلقة بالعامل البرشي

شف هذا الية للغري، حيث يتطلب كنقص أجهزة متخصصة للتحري عن جرائم االحتيال املعلومايت عىل الذمة امل

النوع من الجرائم واالهتداء إىل مرتكبيها اسرتاتيجيات خاصة متعلقة بالتحقيق والتدريب ومهارات خاصة تسمح بتفهم و 

مواجهة التقنيات املعلوماتية املتطورة، وأمام نقص الخربة والتدريب كثريا ما تخفق أجهزة الرشطة يف تقدير أهمية هذه 

 الجرائم 

املعلوماتية بل إن املحقق قد يدمر الدليل مبحوه للبيانات املخزنة يف االسطوانات الصلبة عن خطأ أو إهامل أو 

 .1529نتيجة التعامل بخشونة مع األقراص املرنة

لدا أصبح من الرضوري استخدام أساليب وتقنيات تحقيق جديدة و مبتكرة لتحديد نوعية الجرمية املرتكبة و 

وكيفية ارتكابها، ويستوجب عىل الرشطة القضائية التي هي إحدى أهم آليات العدالة الجنائية أن شخصية مرتكبيها 

تستحرض دوما جانب تطوير أساليبها يف البحث ومواكبة ما يستجد من تقدم يف مجال الرشطة العلمية لدى نظرياتها يف 

ية للمعطيات صوص املتعلقة باملس بنظم املعالجة اآللالدول املتقدمة. كام يالحظ إغفال القايض يف تعليل حكمه عن ذكر الن

، واملتعلق بتزوير بطاقة االئتامن 00/8/8112بتاريخ  994وهو ما يستنتج من القرار الصادر عن محكمة االستئناف بالرباط عدد 

سنوات حبسا  ذلك بأربعواستعاملها والولوج إىل أنظمة املعالجة اآللية للمعطيات عن طريق االحتيال، وأوخذ املتهم من أجل 

 .-قرار غري منشور –املتعلق بالرسقة  218نافذا واستند القايض يف ذلك إىل فصول متفرقة منها الفصل 

: و تالحظ هذه الظاهرة أكرث لدى املؤسسات املالية كالبنوك و املؤسسات االدخارية  عزوف املجني عليه عن التبليغ

تها عادة من أن تؤدي الدعاية السلبية التي قد تنجم عن كشف هذه الجرائم و مؤسسات االقرتاض حيث تخىش مجانس أدار 

 أو اتخاد االجراءات القضائية إىل اإلرضار بسمعتها ومكانتها وزعزعة الثقة فيها من جانب املتعاملین معها و انرصافهم عنها.

 فقرة ثالثة : الصعوبات املتعلقة بالتعاون الدويل

مل يعد هناك حدود مرئية وملموسة تقف أمام نقل املعلومات عرب الدول املختلفة و التي بعد ظهور شبكة املعلومیات 

قد تفصل بينها آالف األميال وقد تنقل بينها كميات كبرية من املعلومات عرب الحواسب اآللية ويتم ذلك يف ظرف وجيز جدا 

لتعاون لجرمية املعلوماتية يف آن واحد لذا يستوجب اوهذا يؤدي إىل نتيجة مفادها أن أماكن متعددة يف دول مختلفة تتأثر با

الدويل للكشف عن تلك الجرائم و البحث عن مرتكبيها باعتامد وسائل اإلثبات املناسبة لتأمني الحامية الجنائية لألنظمة 

 .والشبكات املعلوماتية من كل أشكال االعتداء لكون الجرمية املعلوماتية ال تقف عند حدود جغرافية معينة

 :والحقيقة أن هناك عقبات عديدة تقف أمام تحقيق ذلك و أبرزها ما ييل

  عدم وجود مفهوم عام مشرتك بني الدول حول مناذج النشاط املكون لجرمية االحتيال املعلومايت عىل

 الذمة املالية للغري.

 رميه.جعدم االتفاق عىل مفهوم عام حول التعريف القانوين للنشاط الذي يفرتض االتفاق عىل ت 

 .اختالف مفاهيم الجرمية الختالف التقاليد القانونية وفلسفة النظم القانونية املختلفة 

 .عدم التناسق بني قوانني اإلجراءات املختلفة فيها يتعلق بالتحري والتحقيق يف الجرائم املعلوماتية 

  ط معلومات مخزنة لة أو ضبتعقد املشاكل القانونية والفنية الخاصة بتفتيش نظام معلومايت خارج حدود الدو

                                                           

 32،ص5993دراسة مقارنة، مكتبة اآلالت الحديثة اسيوط، طبعة  هشام محمد فريد رستم الجوانب االجرائية للجرائم المعلوماتية -1529 
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 فيه.

  عدم وجود معاهدات للتسليم أو التعاون الثنايئ أو الجامعية بني الدول تسمح بالتعاون الدويل أو عدم

 .1530كفايتها إن وجدت، ملواجهة املتطلبات الخاصة للجرائم املعلوماتية وديناميكية ورسعة التحريات فيها

 خامتة : 

وبالرغم من املجهودات الجبارة املبذولة إن عىل الصعيد الوطني أو الدويل ملكافحة  صفوة القول، ففي اعتقادنا فإنه

اإلجرام املعلومايت، فإننا نعتقد أن النصوص القانونية، سيام تلك املتعلق بجانب البحث والتحقيق، مل تواكب بعد التطور 

كبه لبيئة املعلوماتية يسري برسعة كبرية قد ال تواهذا النوع من اإلجرام، بل التطور اإلجرامي يف ا –ونعرفه  –الذي عرفه 

القنوات الترشيعية التقليدية عن سن النصوص ووضعها واملصادقة عليه ونرشه يف الجريدة الرسمية عدت تحوالت يف ميدان 

لوميات، عاإلجرام املتطور، وهو ما سيجعلنا يف دوامة مفرغة بني ظهور منط جديد من األفعال املرضة، سيام يف مجال امل

 وبني وضع النصوص الترشيعية املالمئة.

 

 

 الئحة املراجع:

 

 الكتب : 

  أسامة أحمد املناعسة ،جالل محمد الزعبي ، صایل فاضل الهواوشة :"جرائم الحاسب االيل و األنرتنيت

 .8110دراسة تحليلية مقارنة" ، دار وائل للنرش ، عامن ، الطبعة األوىل ، 

  : إثبات جرائم الكمبيوتر و الجرائم املرتكبة عرب االنرتنيت" ،دار النهضة العربيةسعيد عبد اللطيف حسن" 

 .0888القاهرة ، الطبعة األوىل ،

  ،عبد الله حسني عيل محمود : "رسقة املعلومات املخزنة يف الحاسب اآليل ،دار النهضة العربية القاهرة

 .8118الطبعة الثانية، 

  الحاسوب و االنرتنيت ، الجرمية املعلوماتية"، مكتبة دار الثقافة للنرش محمد أمني أحمد شوابكة. :"جرائم

 .8114و توزیع عامن ، الطبعة األوىل ،

  نائلة عادل محمد فريد قورة: "جرائم الحاسب االيل االقتصادية ، دراسة نظرية و تطبيقية"، منشورات

 .8112الحلبي الحقوقية ، بريوت ، الطبعة األوىل ،

 د رستم": الجوانب االجرائية للجرائم املعلوماتية ، دراسة مقارنة"، مكتبة اآلالت الحديثة هشام محمد فری

 .0884أسيوط ،طبعة 

 

 

                                                           

 .232ضياء نعمان، مرجع سابق، ص  -1530 
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 املقاالت : 

  ،احمد ابن الطلب: تقنيات البحت واجراءات املسطرة املتبعة يف جرائم االنرتنيت املعلوميات "مجلة امللف

 .8112نونرب  8عدد

 8112 003رمية االلكرتونية جرائم البطاقات البنكية"، مجلة املرافعة، العدد عبد اللطيف الشوقربي:" الج. 

  عبد الكريم غايل : "الحامية الجنائية للمعلوميات عىل ضوء القانون املغريب" مجلة امللحق القضايئ، عدد

 . 8118، مارس 74

 الرساالت :

ل دبلوم الدراسات العليا املعمقة يف القانون الخاص ، كلية ليىل حمي: " اإلجرام املعلومايت و القانون الجنايئ ،رسالة لني

8113-8112الحقوق ، طنجة ، السنة الجامعية   
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 محور التعليق عىل حكم قضايئ
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 8108/18/89تاريخ الجلسة  8100/ 808تعليق عىل حكم محكمة التمييز القطرية الدائرة املدنية والتجارية  رقم 
 

 على حكم محكمة التمييز القطرية الدائرة المدنية والتجارية تعليق

 2112/12/22تاريخ الجلسة  2111/ 212رقم   
    

 
 جامعة قطر - كلية القانون

 

 املقّدمة

. ومن 1531هالفسخ كام هو معلوم هو األثر املرتتب عىل عدم قيام أحد املتعاقدين يف العقود امللزمة للجانبني بتنفيذ التزام

ثّم إذا أخّل صاحب العمل او العامل بأّي من االلتزامات امللقاة عىل عاتقه فإنّه يصبح من حق الطرف اآلخر أن يطالب بفسخ 

واألصل أاّل يقع الفسخ باإلرادة املنفردة للعاقد، بل ال بّد من اللّجوء إىل القضاء للحكم به، إاّل إذا كان هناك رشط  .1532العقد

لعقد يعطي أحد املتعاقدين أو كالهام الحق يف اعتبار العقد مفسوخا بقوة القانون دون حاجة لحكم أو فاسخ رصيح يف ا

 .1533إنذار

                                                           

منشورات . جابر محجوب علي، النظرية العامة لاللتزامات، الجزء األول، مصادر االلتزام في القانون القطري، )المصادر اإلرادية وغير اإلرادية،  1531

بد المعطي خيال، النظرية العامة لاللتزام في القانون القطري، المجلد األول، مصادر االلتزام، دار النهضة ؛ محمود السيد ع3059جامعة قطر، 

؛ توفيق حسن فرج، النظرية العامة لاللتزام في مصادر االلتزام مع مقارنة بين القوانين العربية، الدار الجامعية للطباعة 3052العربية، القاهرة، 

؛ 3052عصمت عبد المجيد بكر، نظرية العقد في القوانين المدنية العربية، )دراسة مقارنة(، دار الكتب العربية، بيروت،  ؛5995والنشر، بيروت، 

صادر علي نجيدة ومحمد حاتم البيات، النظرية العامة لاللتزام في القانون المدني القطري مقارنا بأحكام الشريعة اإلسالمية، الجزء األول، م

 ؛ 3055ات جامعة قطر، االلتزام، منشور

GHESTIN (J.), JAMIN (Ch.) et BILLIAU (M.), Traité de droit civil, Les effets du contrat, L.G.D.J., 3ème édition, Paris, 2001 ; 

MALAURIE (Ph.), AYNES (L.) et ST0FFEL-MUNCK (Ph.), Droit des obligations, L.G.D.J., 10ème édition, Paris, 2018 ; 

CARBONNIER (J.), Droit civil, Tome 4, Les obligations, PUF, 22ème édition, Paris, 2000 ; CORNU (G.), Vocabulaire 

juridique, Association Henri Capitant, PUF, 7ème édition, Paris, 2005 ; GENICON (Th.), La résolution du contrat pour 

inexécution, L.G.D.J., Paris, 2007. 

؛ محمد لبيب شنب، شرح أحكام قانون العمل، 3052. علي حسين نجيدة، الوافي في قانون العمل القطري، منشورات جامعة قطر،  1532

؛ سمير يوسف البهي، قانون العمل القطري، عقد العمل الفردي، النص، الشرح، األحكام، دار الفكر القانوني، 3050مكتبة الوفاء القانونية، 

 ؛ 3009؛ زكية الصافي، قانون الشغل، عقد الشغل، مركز النشر الجامعي، تونس، 3052لمنصورة، ا

DANGAREITH (I), La résiliation judiciaire du contrat de travail, Dr. Sc. 1992, p.805 ; GHESTIN (J.) et LANGLOIS (Ph.), Droit 

du travail, Editions Sirey, Paris, 1981. 

؛ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح 3050مر علي الشامسي، فسخ العقد، المركز القومي لإلصدارات القانونية، المنهل، . ع 1533

؛ محمد حسن 3000القانون المدني الجديد، نظرية االلتزام، الجزء األول، المجلد الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الثالثة، 

، 3059لمدني، االلتزامات، المصادر، العقد، المجلد الثاني، دراسة مقارنة في ضوء تعديل قانون العقود الفرنسي الجديد لعام قاسم، القانون ا

؛ مصطفى أحمد الزرقاء، المدخل الفقهي العام، الجزء األول، منشورات دار القلم،  3052منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة األولى، 
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، حني أعطى للعامل ولصاحب العمل الحق يف فسخ عقد العمل 1534إاّل أّن قانون العمل خرج عىل هذه القواعد العامة

وهو ما يفرس أن اللجوء إىل الفسخ القضايئ للعقد يف قانون العمل . 1535بإرادته املنفردة، عند إخالل املتعاقد اآلخر بالتزامه

نادر يف فقه القضاء ذلك أن املرشع يقّر بإمكانية نقض العقد باإلرادة املنفردة دون حاجة إىل املرور بالجهاز القضايئ. لهذا 

م ال إلنهاء مراقبة الصبغة التعسفية أ يتدخل إال الحقا بعد أن يتم إنهاء العقد حيث يتمثل دوره أساسا يف  1536ال نجد القايض

والصادر عن الدائرة املدنية والتجارية ملحكمة التمييز  8100ـ808. ويف هذا اإلطار يتنزّل حكم محكمة التمييز رقم 1537العقد

 1538. 8108ـ18ـ89القطرية بتاريخ 

م العامل للرشكة. فأقاوتتمثّل وقائع هذا الحكم يف فصل عامل عن عمله الرتكابه خطأ تسبّب يف خسارة جسيمة 

دعوى ضد الرشكة مطالبا بالتعويض عن فصله التعسفي عىل أساس أّن الفصل حصل بدون مرّبر. فأقرّت املحكمة بقبول 

الدعوى. فاستأنفته الرشكة عىل أساس ان العامل ارتكب مخالفة متثلت يف حرمان الرشكة من تحصيل قيمة صفقة نفذها 

ر بإلغاء الحكم املستأنف القايض بالتعويض عن الفصل التعسفي. فطعن املّدعي يف الطو العامل وقضت محكمة االستئناف 

االبتدايئ يف الحكم االستئنايف بطريق التمييز ناعيا عليه إقرار الطرد التعسفي دون التثبت يف مدى توفر خطأ يف جانب 

 ف.العامل. وهو ما اعتربته محكمة التمييز كافيا لتمييز حكم محكمة االستئنا

ومن ثّم فإّن السؤال الذي يطرحه هذا الحكم يتمثل فيام ييل: ما هو النظام القانوين لفسخ عقد العمل نتيجة خطأ 

 العامل تسبّب يف خسارة جسيمة لصاحب العمل؟

من خالل هذا الحكم ميكن ان نستخلص أّن محكمة التمييز أقرّت رضورة إثبات خطأ جسيم يف جانب العامل لفسخ 

( يف حني اعتربت إجراءات الفصل ثانوية ذلك أّن االخالل بها ال يؤثر عىل رشعية فصل العامل األول املبحث)عقد العمل 

 (املبحث الثاين)

                                                           

؛ عبد المجيد الحكيم، عبد الباقي البكري ومحمد طه البشير، الوجيز في نظرية االلتزام في القانون المدني  3003لثانية، دمشق، الطبعة ا

 . 5992، العقد، تونس، ؛ محمد الزين، النظرية العامة لاللتزامات5920والبحث العلمي، العراق، العراقي، الجزء األول، منشورات وزارة التعليم العالي 

بإصدار قانون العمل: " إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من طرفيه إنهاؤه دون  3003( لسنة 53من القانون رقم ) 39لمادة . ا 1534

من نفس القانون: " يجوز للعامل أن ينهي عقد العمل قبل انتهاء مدته إذا كان محدد المدة، ودون إعالن صاحب  25إبداء األسباب..." والمادة 

. إذا أخّل صاحب العمل بالتزاماته المقررة بموجب عقد العمل أو بموجب أحكام هذا 5ل إذا كان غير محدد المدة...في أّي من الحاالت التالية: العم

 من نفس القانون: "يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار...في الحاالت التالية..." 95القانون.." والمادة 

؛ عبد الرزاق يس، 5929؛ عبد الناصر العطار، شرح أحكام قانون العمل، 5922قانون العمل، عقد العمل، الطبعة الثالثة، . حسن كيرة، أصول  1535

؛ حسام الدين األهواني، 5922؛ فتحي عبد الصبور، الوسيط في قانون العمل، 5993الوسيط في شرح قوانين العمل والتأمينات االجتماعية، 

؛ محمد 5992؛ علي العريف، شرح قانون العمل، القاهرة، 5992سماعيل غانم، قانون العمل، مطبعة كريدية، بيروت، ؛ إ5995شرح قانون العمل، 

 .5920حلمي مراد، قانون العمل، مطبعة النهضة، القاهرة، 

 .3003. النوري مزيد، القاضي وقانون الشغل، منشورات رؤوف يعيش، تونس،  1536

1537 . POUSSON (A.), La volonté du salarié de rompre le contrat de travail, in De la volonté individuelle, Presses 

Universitaires de Toulouse et L.G.D.J., 2018, p. 285 ; ROUSPIDE-KATCHADOURIAN (M-N.), Le juge et le contrat de travail, 

Essai sur la relecture judiciaire d’un contrat, L.G.D.J., Paris, 2014 ; BENTO DE CARVALHO (L.), L’apport du droit du travail 

à la théorie générale de l’acte juridique, L.G.D.J., Paris, 2018. 

 . يمكن االطالع على نص الحكم على موقع الميزان القطري، البوابة القانونية القطرية. 1538
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 خطأ العامل رشط أسايس لفسخ عقد العمل: املبحث األول

ت رب العمل ببالرجوع إىل حكم محكمة التمييز يتبني أن املحكمة أكّدت املبدأ القايض برشعية فصل العامل متى أث

 (. إاّل أّن تقدير الخطأ من مسائل الواقع التياملطلب األولارتكاب العامل لخطأ نشأ عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل )

 (.املطلب الثاينتستقل محكمة املوضوع بتقديرها )

 اثبات رب العمل خطأ العامل :املطلب األول

لعامل لخطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل أكّدت املحكمة عىل رضورة أن يثبت رب العمل ارتكاب ا

من  8ـ20ومن ثّم فإن املحكمة تكون قد طبقت بصفة صحيحة املادة  ليك يعترب فصل العامل من العمل جزاء تأديبيا رشعيا.

 والتي تقيّد فصل العامل بارتكابه "لخطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل". 8114لسنة  04القانون رقم 

وهو ما يستنتج معه أن اثبات الخطأ يقع عىل كاهل صاحب العمل الذي عليه أن يثبت أّن ما صدر عن العامل يشكل 

خطأ وأّن هذا الخطأ قد تسبّب له يف خسارة وأّن هذه الخسارة اتسمت بالجسامة. وهي العنارص التي تقوم عىل أساسها 

 .1539ة بينهاماملسؤولية املدنية أي الخطأ، الرضر والعالقة السببي

إّن تحليل موقف محكمة التمييز يستشفُّ منه أّن هذه األخرية تقيّد رشعية فصل العامل بوجوب اثبات رب العمل لخطأ 

ارتكبه العامل والعالقة السببية بني هذا الخطأ والرضر الذي لحق صاحب العمل. "يبني الخطأ الذي ارتكبه...وما تبعها من 

 خسارة أملت باملطعون ضدها".

لكن السؤال الذي يطرح مبناسبة هذا الحكم هو متى يشّكل الفعل الصادر عن العامل خطأ ومتى ميكن وصفه 

 بالجسامة حتى يجيز فسخ عقد العمل باإلرادة املنفردة لصاحب العمل؟ 

رتكب ابالرجوع إىل وقائع الحكم يتبني أن املطعون ضّدها اكتفت أمام محكمة االستئناف باإلشارة إىل أّن العامل 

مخالفة متثلت يف تنفيذ صفقة بيع دون تحصيل قيمة الصفقة. يف حني متّسك العامل باّن الرشكة مل تقّدم ما يفيد الخطأ 

 وإنه مل يتم الصفقة إال بعد موافقتها باعتباره تابعاً لها، كام أنه ال ميلك التوقيع عىل العقد أو تحصيل مبالغ البيع.

فعال املنسوبة للعامل مكونة لخطأ وتوجب الفصل عن العمل دون إنذار ودون منح مكافأة فإىل أّي مدى ميكن اعتبار األ 

 نهاية الخدمة؟

بعبارة أخرى هل ميكن اعتبار ادعاءات الرشكة امام محكمة االستئناف كافية إلثبات ارتكاب العامل خطأ نتج عنه 

 خسارة جسيمة للرشكة؟

                                                           

ضاء والتشريع في القانون المدني الجديد، المجلد الثامن، عقد العاريةـ عقد المقاولةـ التزام . محمد عزمي البكري، موسوعة الفقه والق 1539

 ، دار محمود، القاهرة. 992ـ 922المرافق العامةـ عقد العمل، المواد 
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إن ما اّدعته الرشكة امام محكمة االستئناف مل يبني الخلل يف أداء أجابت محكمة التمييز عن هذا السؤال بقولها 

الطاعن أو الخطأ الذي ارتكبه يف إمتام الصفقة وما تبعها من خسارة أملّت باملطعون ضدها. وهي بذلك تعطي تعريفا جديدا 

 ملفهوم الخطأ. حيث أنّها تعترب أّن خطأ العامل يتمثل يف "الخلل يف األداء". 

لك قامت محكمة التمييز تطبيقا لهذا املفهوم للخطأ "بالتثبت" يف مدى قيام الرشكة يف الطور االستئنايف وتبعا لذ 

بإثبات الخلل يف أداء العامل واعتربت أن املستأنِفة مل تقدم "تربيرا مقبوال" أي أّن الرشكة مل تثبت وجود خطا يف جانب 

بناء عليه و  ر ما صدر عن العامل خطأ تسبّب يف خسارة جسيمة للرشكة.العامل وأنّه كان عىل محكمة االستئناف عدم اعتبا

بخلل يف األداء. فكيف ميكن تقييم هذا التعريف الذي  1540فإن العامل يكون قد ارتكب خطأ إذا اتسم الفعل الذي قام به

 قدمته محكمة التمييز للخطأ املوجب لفصل العامل؟ 

ن وضوحه الظاهري إالّ أنّه ال يساهم يف إبراز املقصود بخطأ العامل. وبالرجوع إّن املفهوم الذي قّدمته املحكمة بالرغم م

من القانون فإننا نالحظ أن املرشع القطري مل يقّدم تعريفا لخطأ العامل بل اكتفي بتقديم مجموعة من الحاالت  20إىل املادة 

الخدمة. وباالطالع عىل هذه الحاالت التي  التي ميكن أن تشّكل خطأ يجيز فصل العامل دون إنذار ودون مكافأة نهاية

 وردت عىل سبيل الحرص وعددها عرشة فإنّه ميكن القول بأنّه ال يجوز للقايض التوسع فيها كام ميكن تقسيمها إىل صنفني:

عة يف سباستثناء الحالة الثانية وتشرتك هذه الحاالت الت 20أما الصنف األول فانّه يضم جميع الحاالت املذكورة باملادة  

عدم اشرتاط حصول خسارة جسيمة لصاحب العمل لقيام خطأ يف جانب العامل. أما الصنف الثاين والذي يقترص عىل حالة 

وحيدة أال وهي الحالة الثانية فهي تتمثل يف ارتباط الخطأ الذي صدر عن العامل بحصول خسارة جسيمة لصاحب العمل. 

يف الذي قدمته محكمة التمييز من خالل تعريفها الخطأ بكونه إخالال يف األداء وهو ما يدفعنا إىل تنسيب املعيار أو التعر

 يصعب إثبات خلل يف األداء يف بعض الحالت املذكورة 20يف حني أنّه وبالرجوع إىل مختلف الحاالت املذكورة باملادة 

ص فيهام يتبني ة واللتان بالتمحيوميكن أن نذكر تدعيام لذلك وعىل سبيل املثال ال الحرص الحالتني األوىل والعارش  

بوضوح أن ال عالقة لهام بالخلل يف األداء باعتبار أن الخلل يف األداء يحيلنا إىل طريقة القيام بالعمل كأن يقع إنجازه 

بكيفية مخالفة ملا كان يجب عىل العامل القيام به من حيث الوقت املخصص لإلنجاز مثال أو املواد املستهلكة أو جودة 

تاج أو خالفا لتعليامت صاحب العمل أو غريه ممن لهم سلطة الرقابة الفنية عىل العامل...إىل غري ذلك من العنارص اإلن

املتدخلة يف عملية اإلنتاج. ويعتّد يف تقدير ذلك مبعيار موضوعي أي حسب معيار العامل العادي عىل ضوء ما يتوفر لديه 

امت بها محكمة التمييز لتعريف خطأ العامل وإن وضعت لبنة يف بناء هذا من إمكانيات. وبالتايل فإن املحاولة التي ق

 التعريف فإنّه يجب تدعيمها مبحاوالت أخرى من خالل مزيد من الوضح يف أحكام الحقة.

                                                           

 . ولئن لم تشر محكمة التمييز صراحة لذلك لكن من باب التأويل يمكن أن نضيف االمتناع عن القيام بفعل. 1540
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وبتطبيق هذا التعريف عىل قضية الحال فإن املحكمة انتهت إىل غياب أي خلل يف أداء العامل باعتبار أن العامل مل 

فقة إال بعد موافقة صاحب العمل باعتباره تابعاً له، كام أنه ال ميلك التوقيع عىل العقد أو تحصيل مبالغ البيع. وهو يتم الص

 ما ينفي قيام خطأ يف جانبه.

ولنئ حاولت محكمة التمييز من خالل هذا الحكم توضيح مفهوم الخطأ إالّ أنّها فّوتت باملقابل فرصة توضيح املقصود 

ة الجسيمة الناتجة عن الخطأ ورمّبا يكون ذلك راجع لكون هذا املفهوم متداول جدا يف النصوص القانونية بعبارة الخسار 

ويف فقه القضاء ماّم يعفي املحكمة من تعريفه إّما تفاديا للتكرار أو تجنّبا لخلق التباس. إالّ أنّه ولنئ كان تحديد مفهوم 

بق عليه املفهوم العام واملتمثل يف ما فات املتعاقد من ربح وما كان الخسارة التي قد تلحق بصاحب العمل ميكن أن نط

إال أن الصبغة الجسيمة للخسارة أو تقدير درجة الخسارة قد تختلف من عقد إىل آخر وكان عىل  1541ميكن تفاديه من خسارة

 محكمة التمييز انتهاز قضية الحال لتوضيح املقصود بالخسارة الجسيمة. 

ديد املقصود بالخسارة الجسيمة يف رضورة وضع ضوابط لسلطة صاحب العمل عند فصل العامل وتربز الحاجة من تح

 تفاديا للتعسف يف مامرسة هذا الحق. لذلك فإنّه يؤخذ عىل محكمة التمييز عدم قيامها بذلك عند النظر يف قضية الحال. 

يستحيل  طأ العامل يكون جسيام إذا كانوميكن أن نذكر عىل سبيل املثال أن محكمة التعقيب الفرنسية تعترب أن خ

. إالّ أّن هذا التعريف الذي استقّر عليه فقه القضاء الفرنيس وبالرغم من وضوحه ال يسلم 1542معه مواصلة العالقة التعاقدية 

 يمن النقد نظرا لقصوره عن تقديم تعريف حقيقي واضح. فهذا التعريف يفتقد للنجاعة حيث أنّه يعرّف الخطأ الجسيم الذ

يرّبر إنهاء عقد العمل بالخطأ الذي يستحيل معه مواصلة عقد العمل! وهي عبارات عامة وال تقّدم أيّة إضافة للمفهوم وال 

تساهم بالخصوص يف توحيد االجتهادات القضائية حول هذا املفهوم. باإلضافة إىل أن هذا التعريف يتعلّق بالخطأ الجسيم 

 العمل. فهل أن األمر يتعلق بنفس اليشء أم يوجد فرق بينهام؟ للعامل ال بالخسارة الجسيمة لصاحب 

للتمييز بينهام ميكن القول أّن الخطأ الجسيم يتعلق بخطورة أو فداحة الفعل املرتكب يف حني أن الخسارة الجسيمة 

عنه  تبتخّص درجة أو قيمة الرضر الحاصل لصاحب العمل. ومن ثّم فإنّه ميكن للخطأ أن يكون جسيام دون أن ترت 

من القانون  20ومثال ذلك الحاالت األوىل أو الثالثة أو العارشة الواردة باملادة  1543بالرضورة خسارة جسيمة لصاحب العمل

والتي ولنئ كانت من صنف األخطاء الجسيمة والتي تجيز فصل العامل دون إنذار ومكافأة نهاية الخدمة إالّ أنّه ال يرتتب 

إالّ أّن ذلك ال ينفي وجود بعض الحاالت األخرى التي قد يلتقي فيها الخطأ الجسيم مع عنها بالرضورة خسارة جسيمة. 

الخسارة الجسيمة ومثال ذلك إفشاء العامل ألرسار املنشأة التي يعمل بها ماّم نتج عنه أن فقد صاحب املنشأة بعض 

إلثبات وجود خطأ جسيم. إالّ أّن هذه عمالئه...الخ. باإلضافة إىل أّن حصول خسارة جسيمة قد تكون مؤرشا أو دليال 

                                                           

 من القانون المدني القطري. 305لمادة . ا 1541

1542 . Cass. Soc. Fr. 26 février 1991, n°88-44908 et constamment rappelé par la Cour de Cassation française. V° à titre 

d’exemple Cass. 24 mars 2010. 

 .5929دة في قانون العمل، القاهرة، . أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، الخطأ الجسيم للعامل وأثره على حقوقه الوار 1543
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. خاصة وأن املرشع مل يشرتط إثبات حصول 20العالقة ليست رضورية بل تنتفي يف غالب الحاالت املشار إليها يف املادة 

 رضر لصاحب العمل نتيجة خطأ ارتكبه العامل سواء كان رضرا بسيطا أو جسيام.  

الخطأ كاف إلضفاء الرشعية عىل فصل العامل أم البّد إىل جانب ذلك ويف هذا اإلطار ميكن التساؤل إن كان إثبات 

من إثبات حصول رضر. وهوما مل تقم به محكمة التمييز يف هذا الحكم نظرا رمّبا ألن املسألة تتعلق بالفقرة الثانية من 

سؤال يظّل انبه. إالّ أّن الواملتعلقة بحصول خسارة جسيمة لصاحب العمل وهو ما يعني بالرضورة ثبوت رضر يف ج 20املادة 

مطروحا بخصوص اشرتاط وقوع رضر لصاحب العمل نتيجة الخطأ الصادر عن العامل وكان من املمكن أن تقوم املحكمة 

عند تعرّضها ملسألة الخسارة الجسيمة انتهاز الفرصة إلبداء موقفها حول هذه املسألة الشائكة. بعبارة أخرى هل يعترب فصل 

من  20ل يف األداء غري تعسفي ومل مل يرتتب عن هذا اإلخالل رضر لصاحب العمل؟ بالرجوع إىل املادة العامل نتيجة خل

القانون، ميكن القول أّن املرشع، باستثناء الحالة الثانية، فإنّه مل يشرتط عنرص الرضر وهو بذلك يكون قد رتب عن خطأ 

دو عقد بالرغم من عدم حصول رضر للمتعاقد معه. وهو ما قد يبالعمل ـفي صورة إثباته ـ مسؤولية مدنية متثلت يف فسخ ال

مجحفا بحقوق العامل يف بعض الحاالت عىل غرار إدانة العامل بحكم نهايئ يف جرمية ماسة بالرشف أو ادعائه جنسية 

إّن حصول الرضر ف غري جنسيته. ففي هذه األمثلة املذكورة باإلضافة إىل غياب العالقة بني هذه األفعال والخلل يف األداء،

لصاحب العمل نتيجة لهذه األعامل غري مؤكد أو كذلك إفشاء بعض أرسار املنشأة قد ال يرتتب عنه بالرضورة حصول رضر 

لصاحب العمل أو للمنشأة. أو كذلك مخالفة العامل لبعض تعليامت السالمة قد يكون نتيجة اثباته عدم تحقيق قواعد 

 رض من حيث تهديدها لسالمته أو سالمة العامل اآلخرين.السالمة املوجودة باملنشأة للغ

يبدو أن املرشع قد تغافل عن هذه التفاصيل املهمة يف تقدير قيام مسؤولية العامل مكتفيا بإقرار جزاء الفسخ رمّبا عىل  

ف ل هو الطر أساس قرينة الخطأ يف جانب العامل يف كل هذه الحاالت وهو ما يتناىف وقواعد العدالة خاصة وأن العام

الضعيف يف العقد ويسهل عىل صاحب العمل ادعاء وجود هذه األسباب. وبالتايل فان اشرتاط حصول الرضر لصاحب العمل 

قد يشكل خري ضامن قانوين ضد تعسف صاحب العمل عند فصل العامل. وهو ما يرتتب عنه عدم رشعية فصل العامل إال 

امل مع رضورة اثبات حصول رضر لصاحب العمل نتيجة لذلك الخطأ مع يف صورة اثبات صاحب العمل لخطأ ارتكبه الع

 الدعوة إىل رضورة توضيح مفهوم الخطأ لتوحيد االجتهادات القضائية.

من القانون تربز الحاجة للدور التفسريي ملحكمة التمييز من خالل األحكام التي  20ومن خالل هذا التحليل للامدة 

 ول بأنّه كان عليها مبناسبة قضية الحال تحديد املقصود بالخسارة الجسيمة التي تصيب صاحبتصدرها وهو ما يدفعنا إىل الق

العمل نتيجة خطأ ارتكبه العامل حتى يعترب فصله غري تعسفي خاصة وأن املحكمة تعرضت ملسائل ميكن اعتبارها خارجة عن 

 ديرها. ئل الواقع التي تستقّل محكمة املوضوع بتقنطاق اختصاصها أال وهي تقدير خطأ العامل يف حني أن ذلك يعّد من مسا
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 تقدير الخطأ من مسائل الواقع التي تستقّل محكمة املوضوع بتقديرها :املطلب الثاين

ملادة " تقدير قيام املربر لفصل العامل ألي سبب من األسباب الواردة بابالرجوع إىل الحكم يتبني أن املحكمة تقّر بأّن 

  1544وهو ما أكّده الفقه واستقّر عليه فقه القضاء" ائل الواقع التي تستقل محكمة املوضوع بتقديرهاهو من مس( ... 20)

أّن محكمة التمييز وك أن تورد األسباب السائغة ملا انتهت إليه"“إال أنها تستدرك وتقيّد سلطة محكمة املوضوع برضورة 

بة مة املوضوع عىل أساس أّن تدّخلها سوف يكون فقط ملراقبهذا االستدراك قامت بالتمهيد للولوج إىل مجال اختصاص محك

 مدى احرتام محكمة املوضوع للرشط املتمثل يف ذكر األسباب التي دفعتها للقول بوجود خطأ.

وتأكيدا لهذا القول نجد محكمة التمييز مبارشة بعد التأسيس لتدّخلها يف مجال اختصاص محكمة املوضوع، ترشع 

ه من حجج ومن حجج مضادة ضاربة عرض الحائط مبدأ الفصل يف االختصاص بني محاكم املوضوع يف تقييم ما وقع تقدمي

 .1545ومحكمة القانون

"وإذ كان الطاعن قد متسك أمام محكمة املوضوع بعدم مسئوليته عام شاب الصفقة املنسوب إليه عدم اتخاذه الحيطة 

ل تهى إىل رفض طلب الطاعن للتعويض عن فسخ عقد العمبشأنها وعدم تحصيل قيمتها، وكان الحكم املطعون فيه قد ان

 عىل سند من مجرد عدم تحصيل قيمة الشيكني عن الصفقة،

                                                           

؛ عامر محمد علي، شرح قانون العمل األردني، المركز القومي للنشر، 3009. أحمد أبو شنب، شرح قانون العمل، دار الثقافة، عمان،  1544

لعمل الجديد، المركز القومي ؛ رمضان جمال كامل، شرح قانون ا3002؛ هيثم المصاروة، المنتقى في شرح قانون العمل، دار الحامد، عمان، 5999

؛ السيد محمد عمران، 5929؛ يحي عبد الودود، شرح قانون العمل، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة، 3002لإلصدارات القانونية، الطبعة الخامسة، 

حب العمل، دار الكتب القانونية، مصر، ؛ فريدة العبيدي، السلطة التأديبية لصا5992شرح قانون العمل الكويتي، كلية الحقوق، جامعة الكويت، 

؛ تمييز أردني رقم 32/03/5999، جلسة 23؛ طعن مصري، رقم 59/53/3002بتاريخ  502/3002؛ حكم محكمة التمييز القطرية، رقم 3002

مركز عدالة؛ تمييز ، منشورات 32/03/3009، بتاريخ 3523/3009، منشورات مركز عدالة؛ تمييز أردني رقم 33/53/3009، بتاريخ 3330/3009

 ، منشورات مركز عدالة؛ 30/50/3003، بتاريخ 5202/3003، منشورات مركز عدالة، تمييز أردني رقم 25/02/3002، بتاريخ 399/3002أردني رقم 

Cass. Soc. Fr. 9 avril 1987, n°84-40. 461 Bull. Civ. V, n°204; Cass. Soc. Fr., 26 juin 1991, n°90-41. 219, Bull. Civ. V, n°329, 

Cass. Soc. Fr. 25 octobre 2017, n° 16-11. 173, Bull. Civ. V, n°529. 

؛ تعقيب مدني تونسي عدد 393، ص. 3002، نشرية محكمة التعقيب، 3002ماي  2مؤرخ في  33222. تعقيب مدني تونسي عدد  1545

، 3002أكتوبر  3مؤرخ في  9323تعقيب مدني تونسي عدد ؛ 322، ص. 3002، نشرية محكمة التعقيب، 3002أكتوبر  32مؤرخ في  50223

 ؛325، ص.5922، نشرية محكمة التعقيب، 5922أكتوبر  9مؤرخ في  52255؛ تعقيب مدني تونسي عدد 322، ص. 3002نشرية محكمة التعقيب، 

Cour de cassation française, Rapport annuel, 23 mai 2014, p.2 dans lequel il est affirmé « elle ne juge pas les faits » ; BORE 

(J.) et BORE (L.), La cassation en matière civile, Dalloz, 4ème édit., Paris, 2008-2009 ; Centre National de Recherche de 

Logique, Le fait et le droit, Etude de logique juridique, Bruyllant, Bruxelles, 1961 ; CORNU-THENARD (N.), La notion de 

fait dans la jurisprudence classique : étude sur les principes de la distinction entre fait et droit, Thèse de doctorat en droit, 

Université Paris 2, 2011 ; DEA de droit privé fondamental, Université Montpellier 1, Promotion 1999-2000, La distinction 

du fait et du droit au regard des cas d’ouverture à cassation, Cahiers de l’Ecole doctorale, Mélanges DEA, Faculté de Droit 

de Montpellier, n°2, novembre 2001 ; KERNALEGUEN (F.), L’extension du rôle des juges de cassation, Thèse de doctorat, 

Université de Rennes, 1979 ; VIDALIN (J.), Le droit et le fait, Remarque sur l’articulation du procès romain, Publications de 

la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Bordeaux, n°8, 1975. 
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لفسخ العقد طاملا مل يبني الخلل يف أداء الطاعن الذي أدى إىل عدم تحصيل وهو ما ال يصلح مبجرده تربيراً مقبوالً 

 فقة وما تبعها من خسارة أملت باملطعون ضدها".الشيكني عن الصفقة أو الخطأ الذي ارتكبه يف إمتام الص

( سالفة البيان 20تقدير قيام املربر لفصل العامل ألي سبب من األسباب الواردة باملادة ) فبعد أن ذكّرت املحكمة باملبدأ "

 موقفها يف " قامت مبارشة بخرقه وهو ما ميثّل تناقضا صارخاتستقل محكمة املوضوع بتقديرها هو من مسائل الواقع التي

صلب هذا القرار خاصة وأن هذا الجزء من الطعن دون غريه من الطعون هو الذي اكتفت به املحكمة لتمييز الحكم 

يف حني أنّه كان بإمكان محكمة التمييز انتهاز فرصة القضية املعروضة إلبداء رأيها يف بعض املسائل القانونية  االستئنايف.

عىل غرار مفهوم الخسارة الجسيمة وهو مفهوم يختلف من شخص آلخر ومن  8114لسنة التي يطرحها تطبيق قانون العمل 

 منشأة ألخرى.

إّن الحكم الصادر عن محكمة التمييز يطرح إشكاال يتمثل يف قبول االثبات من عدمه واستخالص النتائج املرتتبة 

 عمل.خسارة جسيمة لصاحب ال عن ذلك للقول برشعية أو بالطابع التعسفي لفصل العامل نتيجة خطأ تسبب يف

ويبدو أّن محكمة التمييز جانبت الصواب يف هذا الجانب من الحكم نتيجة تأثرها باألدلّة املعاكسة التي قّدمها يف 

الطور االستئنايف الطاعن وكلّفت نفسها عناء البحث يف وسائل االثبات املقّدمة من الرشكة وكذلك الوسائل املضاّدة والنظر 

ما قّدمته الرشكة يف الطور االستئنايف إلثبات خطأ العامل وذهبت محكمة التمييز إىل حّد تغليب  صلوحيه"يف مدى   "

م من حجج غري مربر لقبول الفسخ.  حجج عىل حجج أخرى واعتبار ما قُدِّ

راقبة وبذلك تكون محكمة التمييز قد حادت عن وظيفتها األصلية وهي مراقبة حسن تطبيق القانون. فهي مل تكتف مب

مدى احرتام محكمة االستئناف للرشط القانوين لرشعية الفصل كام كان يتوّجب عليها بل قامت بالتأكّد بنفسها من مدى 

صلوحيه الحجج املقّدمة إلثبات الخطأ أي تقدير فعل العامل وهل يرتقي أم ال لدرجة الخطأ املوجب للفصل دون إنذار وال 

 حيثيات الحكم عىل أّن تقدير الخطأ يخضع للسلطة التقديرية ملحكمة املوضوع. مكافأة بالّرغم من أنّها أكّدت يف

مسألة تحديد دور محاكم النقض أو  1546وتربز أهمية هذا الحكم يف أن محكمة التمييز القطرية تعيد إىل النقاش

وقائع ومن خالل ذلك جال تقدير الالتمييز يف تقدير الوقائع خالفا ملا استقّر عليه الفقه من إقصاء تدخل املحاكم العليا من م

                                                           

رجة من درجات التقاضي، مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة . مصطفى المتولي قنديل، نحو دور جديد لمحكمة النقض كد 1546

، نذير بن عّمو، محكمة التعقيب محكمة أصل؟ مؤلف جماعي الشغف بالقانون، 3052االمارات العربية المتحدة، العدد الحادي والستون، يناير 

؛ حسين السالمي، التعقيب ووحدة القضاء، مؤلف 3009معي، تونس، مجموعة أعمال مهداة لروح الفقيد محمد العربي هاشم، ممركز النشر الجا

؛ الهادي 5929جماعي، أعمال الملتقى حول التعقيب، مجموعة لقاءات الحقوقيين، العدد الثاني، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، تونس، 

 .352التعقيب، المرجع المذكور، ص. الجديدي، سلطة محكمة التعقيب في تقدير الخطأ الجزائي، أعمال الملتقى حول 

MARTY (G.), La distinction du fait et du droit, Essai sur le pouvoir de contrôle de la Cour de cassation sur les juges du fait, 

Sirey, Paris, 1929 ; BOURAOUI (S.) et MECHRI (F.) ; La Cour de cassation en Tunisie, Revue tunisienne de Droit, 1987, 

p.299 ; BEN AMMOU (N.), Le pouvoir de contrôle de la Cour de cassation, Thèse de doctorat en Droit privé et sciences 

criminelles, Faculté de Droit et d sciences politiques de Tunis, 1996, p. 117 ; BATIFFOL (H.), Problèmes de base de 

philosophie du droit, L.G.D.J., 1976, p.236 ; DESCHENAUX (H.), La distinction du fait et du droit dans les procédures de 
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اإلشكالية القدمية واملتجددة واملتعلقة بالتمييز بني املسائل القانونية واملسائل الواقعية. فمحكمة التمييز كام هو ثابت يف 

رص دورها تقوانني املرافعات ليست بدرجة ثالثة للتقايض باعتبار أنّها يف صورة الطعن أمامها ال تعيد النظر يف الوقائع بل يق

عىل مراقبة حسن تطبيق القانون دون الدخول يف الوقائع بل تبني حكمها عىل ما حصل لدى حكام األصل أو املوضوع من 

قناعة حول الوقائع. ومن ثّم فإّن هذا الحكم ال يشكل يف حقيقة األمر استثناء أو قرارا منعزال بل ميكن القول بأّن هذا 

م يئ ضمني لكنه ثابت يف التدّخل يف املسائل الواقعية والتي يفرتض أن تستقّل محاكاملوقف يندرج ضمن تيار فقه قضا 

 املوضوع بتقديرها. حيث تجيز أغلب املحاكم العليا لنفسها صالحية تقييم الوقائع والتثبت من مدى توفرها.

كمة من بعهدة املح وبالتايل فإّن هذا الحكم يشكل فرصة سانحة للتساؤل عن سبب هذا االنحراف بالدور املنوط

محكمة قانون تسهر عىل حسن تطبيق القانون من طرف محاكم األصل إىل محكمة موضوع تقوم بتقييم الوقائع والتثبت 

 من مدى صّحتها؟ 

من البديهي الجزم أن هذا التميش غري االستثنايئ يف كل األنظمة التي تبنت التنظيم القضايئ املبني عىل هذا التقسيم 

 ال ميكن 

يكون نتيجة لبس يف ذهن القضاة أو عدم قدرة عىل التمييز بني الواقع والقانون. إّن السبب الرئييس يعود إىل  أن

هاجس قضاة التمييز يف تحقيق فكرة العدالة واالنصاف بتأييد حكم أو نقضه من خالل التثبت يف مسائل تتصل بالواقع. 

ار مثل هذا التميش من حيث املحافظة عىل خصائص النظام القضايئ وهو مام يدفعنا إىل التساؤل يف مرحلة موالية عن آث

القائم والتمّسك بثوابته وضامن تناسقه. وبذلك فإّن الحكم الصادر عن محكمة التمييز يشكل أهمية واضحة من حيث ما 

ج عنه خسارة لخطأ نتورد به من مبادئ عىل غرار تقييم املحكمة العليا إلجراءات فسخ عقد العمل يف صورة ارتكاب العامل 

 جسيمة لصاحب العمل.

 الدور الثانوي إلجراءات فسخ عقد العمل: املبحث الثاين

من أنّه وإن جاز فسخ عقد العمل دون  8114أكّدت محكمة التمييز من خالل هذا الحكم ما ورد بقانون العمل لسنة 

ط مادية جسمية لصاحب العمل فإنّه باملقابل يشرت  مكافأة ودون إنذار العامل يف حالة ارتكاب العامل خطأ نشأ عنه خسارة

أن يبلغ صاحب العمل اإلدارة بالحادث خالل مدة ال تتجاوز يوم العمل التايل من علمه بوقوعه، مع وجوب إبالغ العامل مبا 

 نُسب إليه والتحقيق معه كتابة.

باعها عند ات التي يجب عىل صاحب العمل اتومبناسبة هذا الحكم قامت محكمة التمييز بتأويل املواد املتصلة باإلجراء

فصل العامل نتيجة ارتكابه خطأ تسبب يف خسارة جسيمة لصاحب العمل. ويتلخص موقف محكمة التمييز يف أن هذه 

                                                           

recours au Tribunal fédéral, Librairie de l’Université, Fribourg, Suisse, 1948 ; PERELMAN (Ch.), Logique formelle, logique 

juridique, in Logique et analyse, 11-12, 1960, p. 226 ; LOUIS-CAPORAL (D.), La distinction du fait et du droit en droit 

judiciaire privé, Thèse de doctorat en droit privé, Université Montpellier 1, 2014. 
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 ( ال مينع من اعتبار العقد مفسوخاً املطلب األولاإلجراءات وإن كان يتعني عىل رب العمل اتباعها إال أن عدم مراعاتها )

 (.الثاين املطلب)

 إجراءات يجوز عدم مراعاتها :املطلب األول

من نتائج خطأ العامل الذي يتسبب يف خسارة جسيمة لصاحب العمل أن يعطي لهذا األخري إمكانية فصل العامل دون 

ل يف شكل ضوابط ملامرسة صاحب العم 8114والرشوط القانونية التي أقرّها قانون العمل لسنة  1547رضورة اتباع اإلجراءات

 .1549صاحب العمل يف مامرسة هذه السلطة 1548لسلطته التأديبية والتي تهدف باألساس لحامية العامل من تعسف

بديلة عىل كاهل صاحب العمل يف صورة فصل العامل نتيجة خطأ تسبب يف  1550ولكن باملقابل أقّر القانون التزامات

 لعمل اإلدارة بالحادث خالل مدة ال تتجاوز يومخسارة جسيمة لصاحب العمل وتتمثّل أساسا يف رضورة أن يبلغ صاحب ا

مل يحدد  8114وإن كان قانون  .1552مبا نُسب إليه والتحقيق معه كتابة 1551العمل التايل من علمه بوقوعه، وإبالغ العامل

دم عبصفة رصيحة الجزاء املرتتب عن اإلخالل بهذه اإلجراءات فإن محكمة التمييز اعتربت مبناسبة هذا القرار أنّه ميكن 

احرتامها باعتبار أّن هذه املحكمة أقرّت غياب كّل أثر لعدم احرتام هذه اإلجراءات. وهو ما يدفعنا إىل مناقشة هذا املوقف 

 الواضح ملحكمة التمييز.

بالّرغم من وجود بعض القواعد اإلجرائية املكّملة فإن العديد من قواعد اإلجراءات لها طابع آمر. إّن أغلب اإلجراءات 

طابع حاميئ وبالتايل فإّن لها صفة النظام العام وتبعا لذلك فهي قواعد آمرة ال يجوز لألطراف وال للقايض تجاوزها أو ذات 

                                                           

 . 3009دة، اإلسكندرية، . زهران همام، قانون العمل، عقد العمل الفردي، دار الجامعة الجدي 1547

. حول مفهوم التعسف ومعاييره أنظر أنس محمد عبد الغفار سالمة، الحماية القانونية للعامل من تعسف صاحب العمل في قانون العمل  1548

؛ محمد شوقي 5صفحة ، 3052االماراتي، مجلة العلوم القانونية واالجتماعية، جامعة زيان عاشور بالجلفة، الجزائر، العدد الحادي عشر، سبتمبر 

 .5929السيد، التعسف في استعمال الحق، الهيئة المصرية للكتاب، 

؛ محمود جمال الدين 29، صفحة 3003. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، األحكام العامة لعقد العمل الفردي، منشأة المعارف، اإلسكندرية،  1549

؛ دنيا مباركة، االنهاء التعسفي لعقد 595، صفحة 5923امة للكتاب، الطبعة الثانية، زكي، عقد العمل في القانون المصري، الهيئة المصرية الع

؛ علي عوض 3002؛ السيد عيد نايل، شرح قانون العمل الجديد، دار النهضة العربية، القاهرة، 5922العمل، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، 

 . 5922ر الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، حسن، الفصل التأديبي في قانون العمل، دراسة مقارنة، دا

COURTOIS-CHAMPENOIS (E.), L’organisation du droit du licenciement aux Etats-Unis, Approche comparative des droits 

américains et français, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 1997, FLICHY (H.) et GAMET (L.), Licenciement : procédure, 

indemnités, contentieux, Delmas, 10ème édition, Paris, 2005 ; LYON-CAEN (G.), PELISSIER (J.) et SOUPIOT (A.), Précis de 

droit du travail, Dalloz, 25ème édition, 2008 ; MAZEAUD (A.), Droit du travail, Montchrestien, 7ème édition, Paris, 2008. 

 .3009. أيمن عبد العزيز مصطفى، قيود السلطة التأديبية لصاحب العمل، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية،  1550

. سمير يوسف البهي، قانون العمل القطري، عقد العمل الفردي )النص، الشرح، األحكام(، دار الفكر القانوني، المنصورة، الطبعة األولى،  1551

 .522، صفحة 3052

وتعديالته وأحكام  3003لسنة  53. أحمد منصور محمد علي، الدليل العملي في المطالبات والدعاوى العمالية في ضوء قانون العمل رقم  1552

. وللوقوف على أهمية التحقيق 3053محكمة التمييز واالستئناف بدولة قطر واألحكام العربية، محكمة التمييز، المكتب الفني، الطبعة األولى 

ن أشكال حماية العامل عند فصله من العمل يمكن على سبيل المثال ومن باب االثراء االطالع على قانون الموارد البشرية المدنية كشكل م

، نجوى رمضا إبراهيم عوض، التحقيق اإلداري كضمانة لتوقيع العقوبة التأديبية في القانون القطري، رسالة 3059لسنة  52القطري رقم 

 .3059نون العام، كلية القانون، جامعة قطر، الماجستير في القا
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عدم احرتامها. وهو ما يرتتب عنه أّن محكمة التمييز مبخالفتها لهذه القاعدة االجرائية الواضحة تكون قد خالفت قاعدة 

 تهّم النظام العام. 

اإلجراءات املقررة يف صورة فصل العامل بصفة عامة ويف حالة فصله نتيجة خطأ بصفة خاصة لها باإلضافة إىل أن 

طابع حاميئ ووقايئ للعامل بوصفه الطرف الضعيف يف العقد من تعسف صاحب العمل عند مامرسة هذا األخري لسلطته 

التمييز عندما تجاوزت هذه القاعدة الحامئية  . ومن املعلوم أّن القواعد الحامئية تعترب ذات طابع آمر ومحكمة1553التأديبية

كام أّن اهامل هذا االجراء من شأنه حرمان العامل من التعبري عن موقفه والّدفاع عن  تؤكد خرقها الرصيح لقاعدة آمرة.

 .1554مصالحه تطبيقا ملبدأ أسايس أال وهو مبدأ املواجهة بني الخصوم

دته الرابعة بأّن الحقوق املقررة يف هذا القانون متثل الحد األدىن لحقوق يف ما 8114هذا ولقد أقّر قانون العمل لسنة  

 العامل، ويقع باطالً كل رشط يُخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقاً عىل تاريخ العمل به، ما مل يكن أكرث فائدة للعامل.

 ب هذا القانون.ويقع باطالً كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة للعامل مبوج

وبالتايل فإن كانت الحقوق املقررة يف هذا القانون ـ واإلجراءات ذات الطابع الحاميئ تعترب إحدى هذه الحقوق ـ ال 

يجوز للعامل نفسه مبوجب إرادته الحرّة التنازل عنها فإنّه من باب أوىل وأحرى أال يُحرم من هذه الحقوق مبوجب إرادة الغري 

وهو الذي يُفرتُض فيه أن يكون الساهر عىل حامية الحقوق ال أن يقوم بالحّد منها بدون أساس مبا يف ذلك القايض 

 قانوين.

وبالتايل فإنه يف إهامل محكمة التمييز لهذه اإلجراءات التي تقّر حقوقا للعامل خرق واضح للامدة الرابعة من قانون 

 .8114العمل لسنة 

أجلها أقّر املرّشع هذه اإلجراءات فإنّه ميكن القول من خالل سياق تحرير املواد كام أنّه وبالرجوع إىل الغاية التي من 

املتعلقة بفصل العامل نتيجة الخطأ يف قانون العمل بأّن هذه اإلجراءات لها طابع بديل جاءت كتعويض إلعفاء صاحب 

نه تحريف أو تنّكر من طرف محكمة . وهو ما يستشّف م1555العمل من واجب إنذار العامل وحرمانه من مكافأة نهاية الخدمة

 التمييز إلرادة املرشع عند إقراره لهذه القواعد.

                                                           

ية ن. أيت أفتان نادية، العقوبة التأديبية بين السلطة التقديرية لصاحب العمل وضمان محاكمة عادلة للعامل، مجلة البحوث والدراسات القانو 1553

 .339فحة ، ص3، العدد 3، المجلد 3والسياسية، مجلة كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة 

1554 . NDOYE (N.), Le licenciement pour motif personnel en France et au Sénégal, étude de droit comparé, Thèse de 

doctorat en droit privé, Université de Strasbourg, 2012, p. 146. 

ة نهاية الخدمة، رسالة الماجستير في القانون الخاص، كلية . عباد وليد مبارك الشمالي، النظام القانوني لحق العامل القطري في مكافأ 1555

؛ فاروق األباصيري، حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة في القانون القطري، المجلة القانونية القضائية، 92، صفحة 3059القانون، جامعة قطر، 

؛ عبد الباسط عبد المحسن، أحكام مكافأة نهاية الخدمة في 33، صفحة 3059وزارة العدل، دولة قطر، العدد الثاني، السنة العاشرة، ديسمبر 

؛ جمال فاخر النكاس، مكافأة نهاية الخدمة في قانون 5992قانون العمل، دراسة في القانونين المصري واألردني، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 . 5999، ديسمبر 3عدد ، ال30العمل الكويتي بين الجدوى والجدية، مجلة الحقوق الكويتية، المجلد 
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ومن ناحية أخرى فإّن هذه اإلجراءات تتجاوز اعالم العامل والتحقيق معه لتشمل كذلك إعالم اإلدارة. لذلك فإّن 

دارة من مامرسة دور أسايس يف حامية محكمة التمييز ملّا أجازت لصاحب العمل التخيّل عن هذا اإلجراء فإنّها حرمت اإل 

العامل أال وهو الدور الرقايب عىل رشعية القرار وخاصة عىل تناسب العقوبة مع املخالفة والذي وقع اقراره ضامنا لحقوق 

 .1556العامل من الطرد التعسفي

 1557ديد دور هذه اإلجراءاتثّم إّن القول بجواز عدم رضورة احرتام هذه اإلجراءات يطرح تساؤال عمليا هاما يتمثل يف تح

التي أقرّها املرشع أي بعبارة أخرى ما هي القيمة القانونية لهذه اإلجراءات التي ذكرها املرشع يف صيغة االلزام من خالل 

 عبارة "يراعى"؟

ر موقفها يولو كان األمر خالف ذلك أي تأويل عبارة يراعى عىل أنّها تفيد الخيار ال االلزام ألثارتها محكمة التمييز لترب

ألن هذه الحجة النصيّة كان باإلمكان أن تشّكل حجة دامغة يف تحديد طبيعة أو القيمة القانونية لتلك اإلجراءات التي ال 

 يحول عدم احرتامها دون فسخ عقد العمل عىل حّد تعبري محكمة التمييز.

 إجراءات ال مينع عدم اتباعها من اعتبار العقد مفسوخاً  :املطلب الثاين

رّت محكمة التمييز يف إحدى حيثياتها صلب هذا الحكم بأّن "هذه اإلجراءات وإن كان يتعني عىل رب العمل أق

هذا املوقف الواضح  والجريء من محكمة التمييز والذي  . اتباعها إال أن عدم مراعاتها ال مينع من اعتبار العقد مفسوخاً"

اإلجراءات التي يفرضها القانون يدفعنا إىل التساؤل عن الجزاء  يقّر بفسخ العقد من طرف صاحب العمل الذي مل يحرتم

 .1558املرتتب عن عدم احرتام صاحب العمل لهذه اإلجراءات

يتبنّي من خالل هذا املوقف للمحكمة أّن محكمة التمييز ال ترتب أّي أثر لغياب إجرايئ االعالم أو التحقيق. حيث 

إهامل اإلجراءات املستوجبة عند فصل العامل تتمثل يف بطالن قرار فصل أّن األثر األسايس الذي يُفرتض أن ينتج عن 

                                                           

. عبد الله فواز حمادنة، سلطة المحكمة في تقدير التعسف عند إنهاء عقد العمل، دراسة مقارنة، رسالة الماجستير في القانون اخاص،  1556

، 3ماعي، العدد ؛ فاخر بن سالم، المراقبة القضائية كوسيلة لحماية التشغيل، مجلة القانون االجت3055كلية الحقوق، جامعة الشرق األوسط، 

ن ي؛ مغاوري محمد شاهين، القرار التأديبي وضماناته ورقابته القضائية بين الفاعلية والضمان في نظام العاملين المدنيين بالدولة والقطاع5922

عامل، مجلة الدراسات ؛ علي حسين الجيالني حسين، السلطة التأديبية لصاحب العمل على ال5929العام والخاص، دار الطباعة الجديدة، القاهرة، 

 ، 3059ـ9ـ52، 5ـ22، ع 53العليا، جامعة النيلين، مج 

https://www.researchgate.net/publication/335827618_alsltt_altadybyt_lsahb_alml_ly_alaml_Chastisement_Authority_for_

Employer_Against_the_lobour 

 .5922عمل، دراسة مقارنة، دار وائل للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة الثانية، القاهرة، . علي عوض حسن، الفصل التأديبي في قانون ال 1557

؛ فتحي عبد الصبور، الوسيط في قانون العمل، دار 3050. مصطفى قويدري، عقد العمل بين النظرية والممارسة، دار هومة، الجزائر،  1558

؛ 5922الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، دار النهضة للطباعة، القاهرة،  ؛ محمد علي عمران،5922النهضة للطباعة، الطبعة األولى، 

صادية، تمحمد حسن قاسم، نحو الفسخ باإلرادة المنفردة، قراءة في التوجهات القضائية والتشريعية الحديثة، مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالق

 . 533، صفحة 3050كلية الحقوق، جامعة اإلسكندرية، العدد األول، 
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العامل وهو ما مل تقرّه املحكمة.يف حني أن عدم احرتام اإلجراءات املنصوص عليها بالقانون يرتتب عنه بطالن الترصفات 

 املبنية عىل أساس هذه اإلجراءات.

واملتعلقة بإعالم العامل و التحقيق معه  8114نون العمل لسنة وبالتايل فإّن اهامل اإلجراءات املنصوص عليها يف قا

وكذلك إعالم اإلدارة بفصل العامل الذي ارتكب خطأ نتج عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل ينتج عنه بطالن  قرار فصل 

 العامل.

ملرتتب عن ديد الجزاء اإاّل أنّه وتفاديا لهذا االشكال القانوين فإّن محكمة التمييز فّضلت عدم الخوض يف مسالة تح

احرتام إجراءات الفصل واعتربتها إجراءات ثانوية ال ترقى إىل درجة الرشط الذي يرتتب عن مخالفته بطالن الترصف الوارد 

دون احرتام اإلجراءات وهو ما شّكل خلال يف موقف محكمة التمييز يتجه تعديله يف قرارات الحقة. حيث تجدر اإلشارة 

يف رقابة القضاء ملرشوعية هذا  1559ة صاحب العمل يف فسخ عقد العمل بإرادة منفردة تجد حدودهاهنا إىل أّن صالحي

بني الخطأ والجزاء متتّد إىل رقابة  1561. والرقابة القضائية عىل الجزاءات التأديبية التي هي يف األصل رقابة مالمئة1560الفسخ

. ذلك أّن املرشع أقّر السلطة التأديبية لصاحب العمل اقتناعا 1562املرشوعية مبعنى مدى احرتامها للرشوط واإلجراءات القانونية

منه بأنّها الوسيلة الناجعة لضامن سلطة صاحب العمل التي تشكل خاصية من خصائص عقد العمل. إالّ أنّه أخضع هذه 

 تحيد السلطة الالسلطة للرقابة الالحقة للقضاء باعتبار ان القضاء هو الضامن الحقيقي للتوازن بني طريف العقد حتى 

 التأديبية عن الغاية التي جعلت من اجلها.

إّن متسك محكمة التمييز بفسخ العقد بالرغم من عدم احرتام صاحب العمل لإلجراءات التي ينص عليها القانون ينّم 

ألساس الذي اعن سوء تطبيق للقانون وهي املحكمة املؤهلة لرقابة حسن تطبيق القانون. ولتوضيح املسألة يجدر البحث يف 

من أجله أقّر املرشع هذه اإلجراءات. حيث أنّه من املعلوم أن الفسخ ال يكون مبدئيا وحسب النظرية العامة للفسخ إالّ قضائيا 

وما خروج قانون العمل عن هذه القاعدة إالّ باحرتام الضوابط التي جعلت لتحقيق حامية الطرف اآلخر يف عقد العمل )العامل 

. ومن ثّم 1563د العمل من طرف صاحب العمل، وصاحب العمل يف صورة فسخ العقد من طرف العامل(يف صورة فسخ عق

فإن اعتبار املحكمة عقد العمل مفسوخا بالرغم من عدم احرتام صاحب العمل لهذه الضوابط يشّكل خلال قانونيا باعتبار أنّه 

                                                           

. عبد القادر بوبكري، حدود السلطة التأديبية للمشغل في ضوء مدونة الشغل، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، وحدة  1559

؛ خالد أيت 3052ـ  3053التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد األول، وجدة، 

عالل، حدود السلطة التأديبية للمشغل، رسالة لنيل ديبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون 

 . 3009ـ  3002العقود والعقار، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد األول، وجدة، 

 .3003، دراسة ميدانية، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثانية، الدار البيضاء، التعسفي لألجير على ضوء العمل القضائي، الفصل . بشرى العلوي 1560

 .3052العلمية للنشر والتوزيع، المركز العربي للدراسات والبحوث . حنان محمد القيسي، الرقابة القضائية علال المالئمة في القرارات التاديبية،  1561

، عبد الرحمن حموش، سلطة 5993. محمد الكشبور، التعسف في إنهاء عقد الشغل، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة األولى، الدار البيضاء،  1562

المشغل التأديبية في ضوء مدونة الشغل وقضاء محكمة النقض، مجلة العلوم القانونية والشؤون القضائية والسياسية، العدد الثالث، حسن 

 .503، العدد 3002لرقابة القضائية على السلطة التأديبية للمشغل، مجلة المحاكم المغربية، الدار البيضاء، هروش، ا

؛ هيثم حامد المصاروة، المنتقى 522، صفحة 3053. محمد الذنيبات، شرح قانون العمل، مكتبة القانون واالقتصاد، الطبعة األولى، الرياض،  1563

 .522، صفحة 3002ارنو بالقانون المدني، دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، األردن، في شرح قانون العمل، دراسة مق
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 مبا ميليه عليه القانون من إعالم وتحقيق. ويف ذلك يقّر الجزاء املسلّط من صاحب العمل عىل العامل ولو مل يقم األول

 تجاوز من املحكمة العليا عن التعسف الصادر من صاحب العمل.

يف الختام ميكن القول إن محكمة التمييز من خالل هذا الحكم قد متيّز موقفها بالتضارب حيث لنئ سمحت لنفسها 

ود الخطأ من عدمه الذي يعّد من املسائل التقديرية لحكام بالتدّخل يف مسائل خارجة عن نطاق اختصاصها كتقدير وج

 األصل فإنّها تنّكرت لدورها يف مجال اختصاصها من حيث رقابة مرشوعية فسخ عقد العمل.
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 محور الدراسات واألبحاث باللغة الفرنسية
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Fusion- Acquisition   : L’assise  juridique de l’acte de garantie existe –elle en Droit Marocain ? 

Fusion- Acquisition :  

L’assise  juridique de l’acte de garantie existe –elle en Droit Marocain ? 

Enseignante chercheur –FSJESF. 

Département du Droit privé-Fès 
USMBA-FSJESF 

 

 

L’acte de garantie- de l’actif, du passif ou encore de l’actif et du passif, c’est une convention par 

laquelle une opération de transfert de titres sociaux dans le cadre des Fusions- Acquisitions, il  s’agit 

généralement d’une personne, dite cédante, couvre une autre personne, généralement dite cessionnaire, 

contre des risques qui varient en fonction de l’objet de garantie.  

 La garantie d'actif et de passif comprend une déclaration solennelle du garant (ou des garants) 

concernant les éléments essentiels de la société. Contrairement  à une opération d'acquisition de fonds 

de commerce où l'acquéreur fait une acquisition nette de tout passif, en matière d'acquisition de parts 

sociales ou d'actions, l'acquéreur prend également à sa charge le passif de la société reprise.  

Dès lors que toute augmentation du passif ou diminution de l'actif aura un impact sur la valeur des 

titres de l'acquéreur, ce dernier doit donc se prémunir contre une telle variation qui serait imputable à 

la gestion du cédant. 

Dans la pratique, la mise en place d’une clause de garantie de passif facilite la transaction, elle 

rassure l’acquéreur et contribue à moraliser la vie des affaires.  

L’acheteur doit procéder à des Audits ( financier, juridique, etc ... ) ne pourront jamais le prémunir 

contre l'intégralité des risques qu'il encourt en achetant une société, et la signature d'une convention de 

garantie d'actif et de passif reste donc indispensable malgré les audits1564 . 

Les clauses de la convention de  l’acte de garantie de l’actif et du passif  doivent être rédigées 

d’une manière claire, afin d’éviter toutes contestations divergentes sur leur contenu .Les questions 

suivantes doivent être traités avec    parcimonie : 

-y- a t   -il garantie ?-a défaut d’engagement clair, il n’y  a pas  de garantie. 

-Qui est débiteur de la garantie : le cas des pluralités des cédants garants, doit être  pris  en 

considération ; 

-Quelle est la nature de l’engagement du cédant ? : Garantie du passif, de l’actif ou du  bilan . 

-La garantie est elle  assurée, par une clause de garantie du  passif, par exemple, ou par une clause 

de révision du prix ? , les enjeux ne sont pas identiques. ; 

-Un préambule n’est il pas nécessaire ? : Pour les principales qui gouvernent l’opération et pour 

définir l’opération et pour définir les termes qui sont dans la convention. 

                                                           

1564 Comment Aborder la garantie d'actif et de passif ?,Blog du Maitre, Emmanuel ravut, avocats .Fr,28/01/10. 
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I- Absence de support Juridique en matière de garantie  

En Droit marocain ,Il existe un vide juridique en matière de garantie ;la raison d’être de la 

convention de garantie concerne essentiellement des opérations de cession de contrôle ,c’est à dire la 

vente des titres sociaux .A ce titre deux types de règles légales peuvent être interprétés pour assurer la 

protection des droits des cessionnaires ;les règles de protection du consentement -les vices du 

consentement  et les règles de garantie en matière de vente - la garantie contre les vices cachés et la 

garantie contre  l’éviction- mais toutes ces règles livrent leurs limites en matière d’opérations de 

transfert des titres sociaux .  

En l’absence d’une telle garantie, la garantie légale à laquelle le cédant est tenu à l’égard du 

cessionnaire est limitée. 

 On trouve certes des garanties légales attachées à la formation du contrat, le Dahir des obligations 

et contrats –DOC- distingue les vices du consentement, à l’instar : le dol, l’erreur sur le prix ou bien la 

chose, néanmoins ces garanties sont difficiles  à mettre en œuvre.  

Il n'existe pas de texte qui régit d'une manière spécifique le régime d'actif et de passif. En effet, il 

s'agit simplement d'une pratique qui n'a rien d'obligatoire et dont les conséquences sont uniquement 

réglées par les conventions des parties. 

Il existe de multiples possibilités d'une clause de garantie d'actif et de passif dans la mesure où 

chacune est fonction d'une situation bien particulière. 

/ L’inadaptation des mécanismes du droit commun aux risques inhérents à l’acte de garantie  

Le  régime des vices du consentement est inadapté en matière de transfert des titres sociaux, le 

vice entraîne la rescision, or le cessionnaire ne vise pas forcément ce résultat ; en outre l’objet des 

opérations est constitué  par les titres et non par  l’actif. 

Les garanties contre les vices cachés et l’éviction ne peuvent assurer la protection escomptée. 

Concernant la garantie des vices cachés ; l’objet des opérations porte sur des titres et non sur des  

biens objectifs, seule  l’existence des créances est garantie et non la solvabilité du débiteur, l’action en 

matière des vices cachés a une durée très courte. 

Concernant la garantie contre l’éviction, deux aspects sont à distinguer : l’éviction par un tiers et 

l’éviction  par le cédant ; l’éviction par un tiers  ,il n’ y  pas d’éviction à proprement parler ,car les 

titres transférés sont dans le  patrimoine du cessionnaire dans toutes les hypothèses ,les biens concernés  

sont les titres et non pas les actifs sociaux ;l’éviction  par le cédant :inexécution de son obligation de 

non concurrence devant obéir à certaines conditions1565 . 

B –  L’Acte de garantie à l’épreuve  de la pratique 

Les personnes qui souscrivent une garantie d'actif et de passif sur le plan pratique  sont celles qui 

ont participé activement à la gestion et la  direction de la société. 

 En pratique  , la garantie   est le plus souvent calquée sur les délais de prescriptions fiscale  et 

social : elle  porte ainsi sur l’année en cours, plus les 3 exercices  antérieurs 1566. 

  Il y a autant de types de garanties que de cessions de contrôle, les différentes catégories offertes 

peuvent être distinguées en fonction de leur objet et du mode de détermination du prix. Le recours aux 

                                                           
1565 Séminaire, Le Partenariat, structures sociétaires personnalisées, Contrats et Actes A. Azergui , Conseil Juridique 

,Groupe BDO Sarl, 31 Août 2010 . 

1566 L indispensable garantie d’actif et de passif, Beau regard, avocat -Associé spécialisé en fusions-acquisitions, cabinet 

Brunswick. 
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multiples actes de garantie dont la pratique jurisprudentielle en France  s’avère très abondante par 

rapport  à  la jurisprudence au Maroc 1567 : 

La garantie du passif, c’est garantir la diminution de la valeur des actions et des parts découlant 

de la sous- évaluation du passif de la société dont les titres sont transférés ; 

La garantie  de l’actif , veiller aux actifs circulants -créance et stocks- et s’assurer de la naissance 

des créances et de leur caractère recouvrable et, à défaut, qu’elles sont suffisamment provisionnées ; 

La garantie de l’actif et du passif  ou de bilan , compensation entre les suppléments  d’actifs  non 

comptabilisés et les   suppléments du passif ; 

La garantie de rentabilité, les résultats nets des exercices à venir devront atteindre un certain 

niveau ; 

La garantie de résultat : remboursement par le cédant de toute différence entre le bénéfice  net de 

l’exercice et celui retenu lors des négociations ; 

La garantie de recouvrement des créances. 

Pour le mode de détermination du prix ; on trouve, la garantie du passif stricto sensu, rembourser 

le passif qui se révélerait pendant une durée déterminée dont l’origine remonte à un évènement 

antérieur au transfert et la garantie de révision du prix, la prise en charge, sous forme d’indemnité, de 

toute dégradation de la valeur ou de toute moins value due à un événement antérieur à la cession1568. 

                                                           
1567 Le Contentieux des garanties d’actif et de passif en France est aussi abondant que riche d’argumentation inventive. 

Depuis le 1er janvier 2011, environ 150 arrêts ont été rendus en la matière par la Cour de cassation et les cours d’appel.  

1568 La garantie de passif stipulée au seul profit de l'acquéreur de titres constitue une créance personnelle de ce dernier sur 

le cédant, de sorte qu'il peut toujours invoquer la garantie même s'il a revendu ses titres. A l'occasion d'une cession d'actions, 

les parties avaient conclu une garantie couvrant l'apparition d'un passif antérieur à la cession. L'acquéreur ayant mis en 

œuvre cette garantie à la suite d'un redressement fiscal notifié à la société, le cédant avait fait valoir que l'acquéreur, dont 

les actions avaient fait l'objet d'une vente sur saisie, n'avait plus qualité à se prévaloir de ladite garantie .La cour d'appel de 

Paris a au contraire estimé qu'en perdant la qualité d'actionnaire de la société, l'acquéreur n'avait pas perdu les droits qu'il 

tenait de la convention de garantie : 

il résultait des termes de la garantie que les parties étaient convenues d'un mécanisme indemnitaire au profit de l'acquéreur 

; en effet, par cette convention, le garant (le cédant) garantissait personnellement le poste de passif de la société arrêté au 

jour de la cession et s'engageait à indemniser le bénéficiaire (l'acquéreur) du montant de tous passifs supplémentaires qui 

seraient supportés par la société après cette date qui trouveraient leur origine dans des actes, faits ou événements 

quelconques antérieurs au jour de la cession ; l'acte précisait en outre que la mise en œuvre de la garantie se ferait par 

paiement du passif supplémentaire non pas à la société mais au bénéficiaire, les sommes dues à ce titre pouvant, au choix 

de ce dernier, se compenser avec toutes sommes dues par lui au garant ;une clause de la garantie prévoyait une faculté de 

transmission du bénéfice de la convention de garantie au cessionnaire du bénéficiaire (était employé le terme « transmissible 

» et non pas « transmis ») ; la cession forcée des actions détenues par l'acquéreur n'avait pas pu entraîner de fait une 

transmission des droits de créance personnels de celui-ci contre le cédant ; il ne s'agissait ni d'une garantie de délivrance, 

ni d'une garantie des vices cachés qui serait attachée à la chose cédée ; d'ailleurs au jour de l'adjudication, l'actif de la société 

avait déjà subi l'impact de ce passif fiscal, si bien que le nouveau propriétaire des titres n'aurait pas pu prétendre obtenir 

compensation d'une diminution de la valeur de la société antérieure à son acquisition. 

 à noter : Dans cette affaire, la cour d'appel de Paris avait tout d'abord estimé que la garantie litigieuse constituait une 

garantie de passif qui, faisant « suite à la cession », était attachée aux actions cédées et qu'elle ne pouvait donc pas être 

invoquée par l'acquéreur dépossédé de ses actions à la suite d'une saisie (CA Paris 20-6-2006 n° 05-12465 : BRDA 18/06 

inf. 5). La Cour de cassation avait cassé cette décision, estimant qu'en l'absence de stipulation pour autrui au profit de la 

société dont les titres sont cédés, une garantie de reprise de passif conclue entre le cédant et l'acquéreur, désigné comme 

bénéficiaire de cette garantie, est une convention de garantie de prix profitant à ce dernier indépendamment de la cession 

des titres (Cass. com. 11-3-2008 n° 06-20.738 : BRDA 15-16/08 inf. 21 n° 3). Sur la distinction entre garantie de passif et 

garantie de prix (ou clause de révision de prix), voir BRDA 15-16/08 inf. 21.C'est sur renvoi de la Cour de cassation que la 

cour d'appel de Paris se prononçait à nouveau dans ce contentieux. Si elle suit la ligne directrice imposée par la Haute 

Juridiction, la cour d'appel prend soin de ne pas qualifier la garantie (garantie de passif ou clause de révision de prix) et elle 

ne s'attache qu'à ses caractéristiques : la garantie a pour seul bénéficiaire l'acquéreur et elle constitue une créance personnelle 
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Comparée à la garantie du passif stricto sensu, la garantie de la révision du prix présente les 

différences suivantes : 

-Le cédant  ne peut assumer une indemnité supérieure au prix de cession, 

-La  possibilité de faire jouer la compensation, en cas de paiement échelonné du prix de cession 

entre les fractions du prix et l’indemnité à laquelle donne lieu la révision du prix, 

-Les minoritaires et les tiers sont lésés, car la perte demeure subie par eux, seul le bénéficiaire  

profite de la garantie, 

-Le cédant ne peut  surévaluer ces capitaux propres1569 . 

 C/L’étendue de la garantie : Les marges de négociations  

Tout en matière de garantie d’actif et de passif relève de la volonté des parties. Il n’existe aucune 

règle ni référence en la matière. Tout est donc négociable. Les aménagements les plus fréquemment  

seront  discutés. Cette étendue peut être envisagée de deux points de vue : du  point de vue des 

affirmations faites  par le cédant et du point de  vue de la portée stricto sensu de la garantie . 

Les affirmations faites  par le cédant :les affirmations structurelles, ces affirmations ont 

généralement trait aux risques d’irrégularités ou de sincérité des documents sociaux, aux risques liés 

aux difficultés d’information, aux risques  en termes  d’environnement ;et les affirmations 

fonctionnelles, ces affirmations sont relatives à la  pérennité de la société et des sociétés contrôlées  par 

elle, absence de cessation de paiement ou de dettes susceptibles d’entraîner la dissolution de la société . 

La portée stricto sensu de la garantie, elle doit être appréciée par rapport à l’assiette de la garantie 

et le temps de la garantie : 

                                                           
de celui-ci sur le cédant. Cette garantie n'est donc pas un accessoire des titres cédés et elle n'est pas transmise de plein droit 

au sous-acquéreur.A l'inverse, lorsque la garantie a pour bénéficiaire la société (le cédant s'engageant à verser le montant 

du passif garanti directement à la société ou à l'un de ses créanciers, le cas échéant sur demande de l'acquéreur), la Cour de 

cassation a jugé que la garantie est attachée aux titres cédés et ne peut plus être invoquée par l'acquéreur après la revente 

de ceux-ci (Cass. com. 12-2-2008 n° 06-15.951 CA Paris 14 mai 2009 n° 08-8152, 3e ch. B, Diallo c/ Andrieu / Abonnement 

au site ,Francis lefévre,. 

1569Par un arrêt du 2 février 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation en France, a rappelé la portée des 

déclarations d’usage relatives à la sincérité et l’exactitude des comptes de référence.  

Le débat concernait la portée d’une déclaration par laquelle le cédant avait déclaré sincères et fidèles les comptes sociaux 

et situations versées à l’appui de la cession d’une société. Le cessionnaire avait constaté, après la cession, que l’actif net 

figurant dans les comptes de référence était surévalué par rapport à la réalité. Le cessionnaire a poursuivi l’indemnisation 

de son préjudice sur le double fondement de la garantie de passif, en se référant à la déclaration de sincérité des comptes 

et, sur celui des vices du consentement, en faisant valoir un dol.  Concrètement, une dissimulation par le cédant de la réalité 

de l’actif social. 

Le cédant s’est opposé à cette demande en faisant valoir d’une part, en ce qui concerne la déclaration de sincérité, que son 

éventuelle inexactitude ne l’obligeait pas à garantir l’insuffisance d’actif et que, d’autre part s’agissant du dol, cette 

demande revenait à demander la révision du prix, en principe exclue. Il est vrai, qu’au cas d’espèce, le prix avait été fixé 

par référence à l’actif net de sorte que l’indemnisation de son insuffisance équivalait, en fait à réviser le prix. 

La Cour de cassation a rendu un arrêt remarqué sur cette question. L’arrêt rappelle, d’une part, que la déclaration de sincérité 

des comptes oblige le cédant à indemniser le cessionnaire en cas d’inexactitude, et ce en application de la garantie d’actif 

et de passif. Il précise, d’autre part, que la demande d’indemnisation de l’insuffisance d’actif sur le fondement du dol 

n’équivaut pas à une demande de révision du prix et donc qu’elle est recevable, parallèlement à la demande d’indemnisation 

sur la garantie d’actif et passif. 

Cela confirme que le cessionnaire peut poursuivre l’indemnisation de l’inexactitude d’une déclaration du cédant sur le 

fondement de la convention de garantie et sur celui du droit commun des contrats. Cette solution n’est pas nouvelle mais 

est rappelée avec suffisamment de clarté pour être soulignée. 

Le recours au dol présente toutefois des obstacles au stade de sa mise en œuvre, dont s’affranchissent plus aisément les 

conventions de garantie. 
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L’assiette de la garantie : quel est l’objet de la garantie ? Sur quoi porte les affirmations du 

cédant ? Afin d’éviter toutes contestations ultérieures, mieux vaut bien préciser les termes de la 

garantie. 

Le temps de la garantie : la garantie nette peut juger que pour une durée déterminée, généralement 

la durée de la prescription, elle peut être unique  pour  tous les risques ou être différenciée selon les 

risques1570. 

En pratique, opter pour une déchéance conventionnelle de la garantie ou laisser la sanction dans le 

silence, voire limiter conventionnellement la déchéance au seul cas de démonstration d’un préjudice 

par le cessionnaire. En effet, la jurisprudence estime régulièrement mais pas systématiquement, que le 

retard de notification est sanctionné (et non pas réparé) par la déchéance de garantie. 

Les bénéficiaires de l’acte de garantie : en présence d’absence d’une stipulation expresse : le  

principe c’est le cessionnaire, l’exception c’est la  société elle-même. En l’absence de toute stipulations 

expresse : pour  la société est ce qu’il s’agit  d’une stipulation pour autrui tacite ? et  pour  le bénéficiaire 

est déterminée en fonction du risque –l’actif : le cessionnaire ; le passif ; la société-. 

L’extinction de la garantie : dans  cette clause, il faut prévoir que la garantie du cédant prendra 

fin  à l’expiration de la durée souhaitée dans la convention de la garantie. Le cédant doit s’engager 

également que ses successeurs et ayants cause  respectent  l’objet de la convention à laquelle constituera 

tous ses effets sans restriction, ni réserve à l’encontre de ses héritiers  et ses ayants droit. 

II/ Le  palliement  au vide juridique de l’acte de garantie  

Des précautions pour la mise en œuvre de la garantie devront être prises : 

   -A/Les précautions d’ordre procédural  

A la survenance d’un événement justifiant la mise en jeu de la garantie, le cédant sera informé par 

le cessionnaire en insistant sur le rôle positif que doit jouer le cessionnaire dans ses rapports avec les 

                                                           
1570 La Cour de cassation en France, s’est prononcée le 15 mars 2011 (n° 09-13.299), sur la sanction du non-respect du 

délai contractuellement prévu pour la mise en œuvre de la garantie, question classique du contentieux des garanties de 

passif. 

Dans cette affaire, la convention de garantie stipulait que toute réclamation formée par un tiers à l’encontre de la société et 

couverte par la garantie devait être notifiée au cédant dans un délai de quinze jours au plus tard à compter de la réclamation 

du tiers. Ce délai est expressément stipulé « sous peine de déchéance des droits » à la garantie. A la suite d’une réclamation 

d’un tiers, le bénéficiaire de la garantie a notifié cette réclamation hors délai. Le cédant n’en avait souffert aucun préjudice, 

celui-ci ayant été en mesure, compte tenu de la nature de la réclamation du tiers, de faire valoir toutes observations et de 

participer à la défense. Le cédant a tout de même opposé la déchéance de garantie au cessionnaire. 

La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel qui s’était justement appuyé sur l’absence de préjudice pour estimer que la 

garantie était due nonobstant le dépassement de délai. La position solution est inverse : même en l’absence de préjudice, il 

convient d’appliquer la convention qui sanctionnait le non respect du délai par la déchéance de la garantie. Selon la Cour 

de cassation, cette déchéance contractuelle prévaut alors même que l’augmentation du passif ou l’insuffisance d’actif 

résulterait de faits frauduleux et que le non respect du délai de notification de la réclamation du tiers ne cause aucun 

préjudice au cédant. 

Cette solution doit être approuvée sur le terrain du droit. En effet, l’objet même des clauses de déchéance de garantie est 

précisément de déterminer une sanction contractuelle autre que celle qui résulterait du seul droit commun, qui implique, en 

principe, la démonstration d’un préjudice (article 1147 C. civ.). Dès lors que les parties à la garantie ont indiqué les 

conséquences du non respect du délai, il n’y a pas lieu d’exiger que soient remplies d’autres conditions. La solution de la 

Cour d’appel revenait, en fait, à priver d’effet la stipulation de la convention de garantie sanctionnant le retard de 

notification car elle renvoyait aux conditions de droit commun de la responsabilité contractuelle, que les parties étaient 

convenues d’encadrer conventionnellement. Cette décision s’inscrit dans un courant jurisprudentiel relativement établi. 

www.  Ligner - rochelet .com, cabinet Jérôme Rochelet, Avocat au barreau de Paris . 
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créanciers sociaux ou l’administration fiscale, en vue d’éviter que le cessionnaire soit tenté de se 

retrancher derrière la garantie et  de manquer à toute diligence1571, 

Les formalités d’information peuvent être simples ou complexes en fonction du choix opéré  dans 

la convention de garantie : le non respect du formalisme prévu à cet effet doit pouvoir donner lieu à la 

déchéance de toute garantie ; en cas de mauvaise foi du cédant, cette déchéance encourue, même si le 

formalisme informationnel  n’a pas été observé, 

Une clause de direction du  procès conditionnant  l’indemnisation  du cessionnaire  par la faculté 

offerte au cédant de suivre toutes procédures jugées utiles contre tout créancier social, 

Le cédant puisse intervenir dans toutes transactions menées par la société pour éviter toute 

complaisance, discuter le bien fondé de toutes réclamations, résister à la mise en œuvre de toute 

garantie,et faire sanctionner toutes ces facultés par la perte de la garantie pour le cessionnaire en faute 

de celui-ci. 

B- Les précautions   relatives aux  seuils de sensibilité  

-Déterminer des seuils au-delà ou en deçà desquels la garantie ne jouera pas ; 

-Prévoir des franchises qui resteront assumées par le cessionnaire : les franchises par événement, 

les franchises par cumulés, les franchises absolues, des franchises relatives 

- Envisager un plafond lorsqu’il s’agit  d’une garantie du passif 

-Stipuler une clause  « d’économie d’impôt » . 

C-Les précautions ayant trait aux mécanismes de compensation entre les dettes et les 

créances 

  -Au niveau de la garantie elle-même : prévoir des valeurs nettes , 

  -Au niveau du prix : prévoir la compensation de la garantie avec le prix du par  le 

cessionnaire .cette compensation peut elle jouer en dehors de toute stipulation conventionnelle ?       

En matière  de clause de révision du prix, la réponse ne peut se faire que par l’affirmative, en raison  

de l’identité des parties : débiteur et créancier ;en revanche, en matière de garantie du passif, le 

bénéficiaire de la garantie est la société et non pas le cessionnaire, alors que le prix est du par celui-ci 

au cédant.  

D-Les précautions induites des clauses usuelles : La garantie de la garantie 1572 

La garantie de la garantie  entraîne souvent l’arrêt brutal des negotiations… « Après avoir négocié 

la garantie d’actif et de passif,  le cédant peut percevoir la demande d’une garantie de la garantie comme 

la demande “de trop” »1573. La garantie contre le non -respect par le cédant de l’obligation de garantie 

peut être assurée par plusieurs clauses usuelles : 

-Le séquestre de tout ou partie du prix1574 ; 

                                                           
1571 Opcit, Séminaire, Le partenariat, structures sociétaires  personnalisées, Contrats et Actes A. Azergui  Conseil 

Juridique ,Groupe BDO Sarl, 31 Août 2010 . 

1572 Notons enfin, que le cessionnaire peut également demander du cédant une garantie de la garantie, il s’agit tout 

simplement d’une caution bancaire donnée par le vendeur- cédant, pour une certaine durée. 

1573 Opcit, L'indispensable garantie d’actif et de passif,  Beau regard, avocat -Associé spécialisé en fusions-acquisitions, 

cabinet Brunswick. 

1574 Le Défaut de paiement d'une partie du prix d'acquisition des actions d'une société commerciale dans l'attente de la 

réalisation d'un audit doit être considéré comme une condition suspensive du contrat de vente. 
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-Le nantissement des droits appartenant au cédant ; 

-Le recours à des sûretés personnelles -cautionnement- ou à des garanties autonomes ; 

-Assurance du passif auprès d’une compagnie d’assurances ; dans la pratique internationale, il 

existe deux types  d’assurances : « waranty an indemnity- couvrant les risques non connus et non 

identifiés et « warranty replacement and acquisition protection » assurant les risques identifiés et 

connus, mais pour lesquels aucune garantie de   passif   n’est  accordée. 

  

                                                           
Le reliquat du prix de vente conservé en attendant la réalisation de l'audit n'est pas considérée comme une garantie de passif. 

L'absence de conformité des pièces comptables qui ont une incidence négative sur le prix des actions cédées doit conduire 

le juge du fond à prendre en considération le rapport d'audit réalisé et l'incidence sur le reliquat du prix de vente conservé 

entre les mains de l'acheteur. 

 Arrêt, Cour de Cassation, Rabat 29/04/2009,chambre commerciale, Gazette des Tribunaux du Maroc  مجلة المحاكم المغربية

N°124 et 125,Cabinet Bassamat §associée. 
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La pandémie COVID-19 et situation socio-économique marocaine : quel impact ? 

La pandémie COVID-19 et situation  

socio-économique marocaine: quel impact ? 

Doctorant chercheur en droit des transports,  
de distribution et de la logistique - F.S.J.E.S-Fès 

   

Sans aucun doute, la Covid-19 1575continue de faire des milliers de victimes à travers le monde. 

Mais pas seulement. Cette crise sanitaire est également responsable de l’hémorragie économique 

mondiale qui est entrée en récession. Le Maroc n’étant pas épargné des conséquences économiques de 

la pandémie. Bien que des mesures aient été prises pour alléger les entreprises et pour absorber, tant 

soit peu, le choc de la crise sur les ménages, force est de constater que le plus dur reste à venir1576. 

Heureusement, Le Maroc a opté pour une stratégie sous l’égide de Sa Majesté le Roi, tout en 

déclarant l‘état d’urgence sanitaire le 20 mars dernier, avec un confinement obligatoire accompagné 

de mesures de restriction des déplacements entre villes et régions marocaines.  Ces mesures 

courageuses ont donné notre pays une grande chance pour éviter le pire, mais c’était au détriment de 

l’activité économique marocaine. 

Dans le cadre de ses travaux de suivi des effets socio-économiques de la pandémie Covid-19 sur 

l’économie nationale, le Haut-Commissariat au Plan a réalisé une enquête qualitative auprès des 

entreprises organisées dont l’objectif principal est d’évaluer l’impact immédiat de cette crise sur la 

situation des entreprises au Maroc. A la base de cette étude, près de 142000 entreprises, soit 57% de 

l’ensemble des entreprises, ont déclaré avoir arrêté définitivement ou temporairement leurs activités. 

Sur ce total, plus de 135000 entreprises ont dû suspendre temporairement leurs activités tandis que 

6300 ont cessé leurs activités de manière définitive. Par catégorie d’entreprises, les TPE (très petites 

entreprises) représentent 72%, les PME (petites et moyennes entreprises) 26% et les GE (grandes 

entreprises) 2% des entreprises en arrêt d’activité de façon temporaire ou définitive1577. 

Le haut-commissariat au plan affirme que les économies les plus touchées par ladite pandémie 

sont l’hébergement et la restauration avec 89% d’entreprises en arrêt, les industries textiles et du cuir 

et les industries métalliques et mécaniques avec 76% et 73%, respectivement, ainsi que le secteur de 

la construction avec près de 60% des entreprises en arrêt1578. 

                                                           
1575Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, la COVID-19 a côté des coronavirus forment une vaste famille de virus 

qui peuvent être pathogènes chez l’animal ou chez l’homme. On sait que, chez l’être humain, plusieurs coronavirus peuvent 

entraîner des infections respiratoires dont les manifestations vont du simple rhume à des maladies plus graves comme le 

syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) et le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS). Le dernier coronavirus 

qui a été découvert est responsable de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), disponible en ligne sur le site web de 

l’O.M.S : https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses , 

consulté le 20.05.2020. 

1576BOUMAHROU Lamiae, « COVID-19 les premiers résultats de l’enquête sur la situation économique des PE et 

PME », publié le 06.04.2020, disponible en ligne sue le site web : https://www.ecoactu.ma/covid-tpe-pme/ , consulté le 

12.05.2020 

1577 HAUT COMMISSARIAT AU PLAN, « Principaux résultats de l’enquête de conjoncture sur les effets du Covid-19 

sur l’activité des entreprises », rapport publié en ligne sur le site officiel du H.C.P : https://www.hcp.ma/Principaux-

resultats-de-l-enquete-de-conjoncture-sur-les-effets-du-Covid-19-sur-l-activite-des-entreprises_a2499.html,  consulté le 

20.05.2020, P.1. 

1578 H.C.P, op.cit., P.2 

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.ecoactu.ma/covid-tpe-pme/
https://www.hcp.ma/Principaux-resultats-de-l-enquete-de-conjoncture-sur-les-effets-du-Covid-19-sur-l-activite-des-entreprises_a2499.html
https://www.hcp.ma/Principaux-resultats-de-l-enquete-de-conjoncture-sur-les-effets-du-Covid-19-sur-l-activite-des-entreprises_a2499.html
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On déduit donc que cette crise sanitaire est un nouveau fardeau qui se rajoute à la liste des maux 

dont souffre cette catégorie du tissu économique très fragile pour ne citer que le retard flagrant des 

délais de paiement, les charges sociales et fiscales, le manque de liquidités. 

L’entreprise marocaine, cellule de base au sein au niveau du tissu économique interne, demeure 

influencée par son environnement et son contexte, dans la mesure où sont sort est lié au climat des 

affaires. Sa situation favorable, constitue un bon indice relatif à la prospérité du pays, et quand les 

circonstances sont à l'opposé, chaque fois que l'entreprise est exposée à des problèmes et à des crises 

fatales, cette situation exige la mise en place de mécanismes de prévention et de redressement mises 

en place par le législateur marocain. La crise dont souffre l’entreprise marocaine actuellement, peut 

atteindre des niveaux extrêmes de complexité et d'enchevêtrement lorsque des catastrophes ou des 

crises économiques se produisent, comme c'est le cas avec la pandémie de COVID-19. 

On s'attend à ce que les cas d'entreprises insolvables augmentent d'une manière qui soulève de 

véritables interrogations sur leur sort et leur sécurité, les problématiques liées au climat des affaires, la 

confiance de l’investisseur étranger et le taux du chômage élevé, l'économie nationale se trouve 

confrontée à des défis à plusieurs niveaux1579, face à ces défis, peut-ont considérer que les mesures 

prises par le Maroc sont-elles efficaces et efficientes ? 

Pour bien cerner cette problématique, deux axes seront traités successivement :  

I. Une réflexion sur la situation socio-économique marocaine face à la pandémie COVID-

19 

Cette réflexion porte sur deux points ; 

L’état de l’économie marocaine à l’épreuve du COVID-19 (A), et l’intervention du droit de travail 

durant la période de crise (B). 

A. Une appréciation de l’état de l’économie marocaine à l’épreuve du COVID-19 

Les secteurs les plus touchés par la pandémie mondiale sont l’hébergement et la restauration, suivis 

par les industries textile et de cuir, les industries métalliques et mécaniques ainsi que la construction, 

selon l‘étude du HCP1580 qui n’inclut pas le secteur informel ni l’agriculture. Cette étude centrée sur 

les entreprises organisées souligne un impact sur 726.000 postes, ce qui correspond globalement au 

nombre de demandes de compensations financières déposées auprès de la sécurité sociale par des 

salariés touchés par le chômage. Reste à mesurer les effets sur le secteur informel qui représente près 

de 80% des emplois dans un pays où les trois-quarts des travailleurs ne bénéficient d’aucune couverture 

sociale. 

De ce qui précède, le contexte de crise aggrave la situation d’un tissu économique déjà vulnérable. 

La survie d’entreprises est compromise, beaucoup d’entre elles étant en cessation de paiement. A 

celles-ci, la loi en vigueur n’offre que deux possibilités : le redressement ou la liquidation judiciaire, 

deux procédures contraignantes à des degrés différents. Certes, lorsqu’on parle des difficultés de 

l’entreprise, il vient à l'esprit qu'il s'agit d'un régime bien précis, organisé par le livre V du code de 

commerce marocain1581. 

Le nouveau régime des entreprises en difficulté fête ses deux années d’existence au Maroc. L'une 

des principales nouveautés de ce dispositif, qui relève du livre V du Code de commerce, est la mise en 

place du plan de sauvegarde. 

                                                           
1579 OULAARBI Saïd, « صعوبات المقاولة في زمن كورونا-كوفيد 91 محاولة في رصد المخاطر و الفرص », article publié en ligne sur le 

site web : https://www.marocdroit.com/ , consulté le 20.05.2020, P. 2&3. 

1580 H.C.P : Haut-Commissariat au Plan ; v. le site web https://www.hcp.ma/. 

1581  La loi n° 17-73, modifiant et complétant la loi n° 15-95 relative au code de commerce dans son volet lié aux difficultés 

de l'entreprise. 

https://www.marocdroit.com/
https://www.hcp.ma/
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L’appréciation de la situation de l’entreprise est un critère déterminant pour décider de l’ouverture 

de la procédure qui lui est adéquate. Cependant, cette appréciation peut s’avérer injuste compte tenu 

des nouvelles circonstances engendrées par la crise sanitaire. 

La sauvegarde demeure donc une solution qui permet au chef d’entreprise de préserver l’ensemble 

de ses pouvoirs dans la gestion de son entité économique. Cette autonomie est l’une des spécificités de 

la procédure. On l'a vu avec l'expérience Stroc Industrie1582. 

L’entreprise peut alors élaborer un plan, validé plus tard par le tribunal, ce dernier qui détermine 

les modalités de remboursement du passif de l’entreprise et les conditions de poursuite de l’activité. 

Le tribunal, lui, joue un rôle de supervision. Il contrôle le respect, par l’entreprise en difficulté, des 

termes du plan de sauvegarde durant la période d’exécution du plan. 

De ce fait, et à notre avis, la crise sanitaire serait une grande épreuve pour évaluer l’efficacité de 

l’arsenal juridique adopté par le Maroc pour aider les entreprises en difficultés, en l’occurrence via la 

loi n° 73.17, et de le renforcer aussi surtout à la lumière du droit comparé spécialement le droit français. 

Fort heureusement, d’autres secteurs d’activité profitent de la situation délicate, en particulier des 

produits alimentaires, de l’épicier du coin jusqu’aux grandes surfaces et chaînes de distribution, les 

produits d’hygiènes (savon, antiseptiques, papier hygiénique, serviettes en papier et gants en plastique) 

et l’industrie sanitaire (masques, appareil de respiration et gel hydro alcoolique).  

La crise épidémiologique du coronavirus a joué un rôle moteur au profit des entreprises qui 

développent une stratégie en ligne. Le confinement a encouragé les gens à effectuer des achats en ligne 

et certains magasins physiques ont décidé de se connecter et de diffuser en direct leurs produits. 

B. l’intervention du droit de travail durant la période de crise 

Le droit social se trouve en principe influencée par la pandémie COVID-19, et ce à travers deux 

points, un premier point portant sur les accidents du travail et maladies professionnelles, ensuite un 

deuxième point lié aux relations du travail durant la pandémie.  

Trois hypothèses distinctes ont été abordées relativement aux accidents de travail et maladies 

professionnelles durant la pandémie COVID- 19. L’article 3 de la loi n° 12-18 1583définit un accident 

du travail comme étant tout accident soudain causant une invalidité partielle survenu pendant l’exercice 

du travail1584. 

Difficile d’assimiler la Covid-19 à une maladie professionnelle qui suppose une longue exposition 

à des substances toxiques ou nocives sur le lieu de travail. Ce qui n’est pas le cas du coronavirus. 

D’autant que les ministères du Travail et de la Santé ont établi une liste des maladies 

professionnelles1585. 

                                                           
1582 V. Sami KANOUNI, le plan de sauvegarde : étude comparative franco-marocaine, mémoire présenté pour l’obtention 

du Master juriste d’affaires (F.S.J.E.S-FES), sous la direction du professeur M. Bouchta ALOUI, promotion 2017-2019. 

1583 Loi n° 18.12 du 29 décembre 2014 relative à la réparation des accidents du travail au Maroc. 

1584L’article 3 de  loi n° 18.12 du 29 décembre 2014 relative à la réparation des accidents du travail au Maroc affirme 

que : « Est considéré comme accident de travail, quelle qu’en soit la cause, tout accident entraînant un dommage, au 

bénéficiaire des dispositions de la présente loi, qu’il soit salarié ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, 

pour un ou plusieurs employeurs, survenu à l’occasion, par le fait ou lors de l’exercice du travail, même si cet accident 

résulte d'un cas de force majeure ou si les conditions du travail ont causés ou aggravé les effets de cette force, à moins que 

l'employeur ou son assureur justifie, selon les règles générales du droit, que la maladie de la victime a été la cause directe 

de l'accident…. » 

 

1585 EL ARIF Hassan, « Contrat de travail/Covid-19 : Que de questions non tranchées ! », publié par l’économiste, édition 

n° 5766 Le 21/05/2020, P.3. 
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Le troisième courant d’idées milite pour que la Covid-19 soit considérée comme une simple 

maladie. La qualification du cette maladie reste freinée par le volet indemnisation. Les accidents du 

travail et les maladies professionnelles restent du ressort des compagnies d’assurances selon les 

contrats qui les lient avec leurs clients, tandis que les maladies «simples» sont prises en charge par la 

CNSS dans le cadre de la suspension du contrat de travail1586, certificat médical à l’appui. Le débat 

reste donc ouvert sur la qualification de la maladie et les tribunaux devraient s’attendre à être inondés 

de litiges à ce sujet1587. 

Avec la pandémie de Covid-19, la relation de travail s’en trouve fortement impactée, à la fois par 

les mesures du gouvernement pour arrêter sa propagation, et par l’obligation de l’entreprise de protéger 

les salariés. Le Covid-19 a des implications certaines sur l'éventuelle adaptation du télé-travail, non 

défini par la loi, mais rendu obligatoire par les circonstances pour certaines entreprises. Enfin, il y a la 

possibilité de mettre en chômage partiel les salariés, par la réduction du temps de travail dans les termes 

définis par le code du travail1588. De même, le ministère du travail et de l’insertion professionnelle a 

publié « un guide explicatif »1589visant essentiellement à gérer des situations de crise que connait le 

Maroc, et ce, pour assurer la continuité d’exploitation, de l’activité économique et la sauvegarde des 

emplois.  

II. Les mesures prises par le Maroc pour lutter contre la propagation de Covid-19 

Dans le cadre de son analyse des impacts et des conséquences de la pandémie du coronavirus sur 

les vies et les sociétés, l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques OCDE1590 a 

produit de brèves études qui font le point sur les réponses apportées par chaque pays à cette crise 

sanitaire majeure. Deux parmi ces études concernent le Maroc. En effet, la première étude évoque le 

Maroc en traitant du Covid-19 et les mesures prises en la matière. 

En exécution des hautes instructions que SM le Roi Mohammed VI a données au gouvernement, 

le Maroc a opté pour une stratégie comportant plusieurs mesures. 

A. Le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus Covid-19 

Le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus Covid-19, a été créé en vertu du 

décret n° 2.20.269 publié au Bulletin officiel le mardi 22 Rajab 1441 (17 mars 2020), après avoir été 

approuvé par un conseil extraordinaire du gouvernement le 16 mars 2020. Il est à souligner également 

que les deux commissions chargées des finances au Parlement ont été également informées de la 

                                                           
1586 L’article 32 précise que : « Le contrat est provisoirement suspendu : 

1°pendant la durée de service militaire obligatoire ; 

2° pendant l'absence du salarié pour maladie ou accident dûment constaté par un médecin ; 

3° pendant la période qui précède et suit l'accouchement dans les conditions prévues par les articles 154 et 156 ci-dessous; 

4°pendant la période d'incapacité temporaire du salarié résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle; 

5° pendant les périodes d'absence du salarié prévues par les articles 274, 275 et 

277 ci-dessous ; 

6° pendant la durée de la grève ; 

7°pendant la fermeture provisoire de l'entreprise intervenue légalement… ». 

1587 E.A Hassan, op.cit., P.3& 4. 

1588 AOUIDY Saad & NDIYAE Mar Bassine, « Coronavirus : quel impact sur le contrat de travail ? », disponible en ligne 

le https://fr.le360.ma/economie/video-coronavirus-quel-impact-sur-le-contrat-de-travail-ep1-211718, publié par le 360, le 

25/03/2020. 

1589 V. également « Le guide explicatif portant des réponses aux questions éventuelles induites par le risque de l’épidémie 

du Corona virus dans le contexte du travail », publié par le ministère du travail et de la formation professionnelle, disponible 

en ligne sur le site web du ministère : www.travail.gov.ma, P. 1 & s. 

1590 L’O.C.D.E est l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques, fondée en 1948 dont le siège se 

situe actuellement à Paris, L'OCDE a succédé à l'Organisation européenne de coopération économique (OECE) issue du 

plan Marshall et de la Conférence des Seize (Conférence de coopération économique européenne) qui a existé de 1948 à 

1960. Son but était l'établissement d'une organisation permanente chargée en premier lieu d'assurer la mise en œuvre du 

programme de relèvement commun (le plan Marshall), et, en particulier, d'en superviser la répartition ; v. le site officiel de 

l’O.C.D.E : https://www.oecd.org/fr/ . 

https://fr.le360.ma/economie/video-coronavirus-quel-impact-sur-le-contrat-de-travail-ep1-211718
http://www.travail.gov.ma/
https://www.oecd.org/fr/
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création de ce Fonds, à savoir la Commission des finances et du développement économique à la 

Chambre des représentants et la Commission des Finances, de la Planification et du Développement 

économique relevant de la Chambre des Conseillers, et ce conformément aux dispositions légales. 

En application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, que Dieu l’assiste, un Compte 

d’Affectation Spéciale intitulé « Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus "La 

Covid-19" est créé. Doté de 10 milliards de dirhams, Ce fonds sera réservé, d’une part, à la prise en 

charge des dépenses de mise à niveau du dispositif médical, en termes d’infrastructures adaptées et de 

moyens supplémentaires à acquérir, dans l’urgence. 

Il servira, d’autre part, au soutien de l’économie nationale, à travers une batterie de mesures qui 

seront proposées par le Comité de Veille Économique, notamment en termes d’accompagnement des 

secteurs vulnérables aux chocs induits par la crise du Coronavirus, ainsi qu’en matière de préservation 

des emplois et d’atténuation des répercussions sociales de cette crise1591. 

Ces procédures s’inscrivent dans le cadre des mesures urgentes à mettre en œuvre pour faire face 

aux répercussions de l’épidémie du Covid-19, et des mesures de précaution et de prévention mises en 

place par le Royaume pour préserver la sûreté et la sécurité des citoyens. 

B. La dématérialisation de l’administration marocaine  

Mohamed Benchaâboun, ministre de de l’économie des finances et de la réforme de 

l’administration, adresse une nouvelle circulaire destinée à ses collègues ministres et aux hauts 

commissaires. Le document porte sur la dématérialisation des correspondances administratives1592. 

Ladite circulaire tend essentiellement à encourager le recours aux nouvelles technologies, la crainte de 

la propagation de la pandémie Covid-19 a accéléré cette opération. 

1. Un bureau d’ordre digital 

Il s’agit d’une plateforme numérique qui permettra aux administrations et aux établissements 

publics de créer ces bureaux destinés à la gestion électronique des courriers entrants et sortants. 

2. Guichet électronique des courriers 

L’autre solution proposée porte sur le guichet électronique des courriers. Elle permet 

l’automatisation du processus de traitement des courriers au sein d’une administration. 

3. La dématérialisions de la justice 

La crise du coronavirus pourrait motiver la mise en place de ce projet maintes fois annoncé, mais 

jamais officialisé. Aujourd’hui, des audiences en visioconférence constituent une nécessité majeure. 

Le ministère de la Justice fournit l’équipement, le pouvoir judiciaire décide de son usage. La mise en 

place de ce dispositif suscite quelques résistances1593. 

Aujourd’hui, le dispositif va de pair avec les mesures de prévention décrétées par les autorités 

marocaines. Certes, le ministère de la justice assure de son part que son département mettra tous les 

moyens techniques et logistiques à la disposition du pouvoir judiciaire, le déploiement de l’équipement 

a débuté le mardi 21 avril. L’usage du dispositif sera géré, selon les juridictions, par les premiers 

présidents et les procureurs généraux et ce, en coordination avec les bâtonniers des différents barreaux. 

  

                                                           
1591 Communiqué du ministère de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration, portant sur « la Création 

d'un fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du Coronavirus "La Covid-19" », publié en ligne sur le site officiel du 

ministère : https://www.finances.gov.ma/Fr/Pages/detail-actualite.aspx?fiche=4970, consulté le 23.05.2020.  

1592 CHAOUI Mohamed, « Le Covid-19 accélère la dématérialisation de l’administration », édition n° :5734, publié par 

l’économiste le 06/04/2020, P. 1. 

1593 « Covid-19. Procès à distance : ce que l’on sait », publié le 24 avril 2020 par média24, disponible en ligne sur le site 

web : https://www.medias24.com/covid-19-proces-a-distance-ce-que-l-on-sait-9751.html , consulté le 29.05.2020. 

https://www.finances.gov.ma/Fr/Pages/detail-actualite.aspx?fiche=4970
https://www.medias24.com/covid-19-proces-a-distance-ce-que-l-on-sait-9751.html
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La pandémie du Covid-19 : Quel impact sur les relations commerciales ? 

La pandémie du Covid-19 : Quel impact sur les relations 

commerciales? 

Juriste et doctorante chercheure en droit privé à la FSJES de Oujda 
 

L'émergence du coronavirus ( Covid -19), provoquée par le coronavirus SARS-CoV-2, 

en  17 novembre 2019  dans la ville chinoise de Wuhan, dans la province du Hubei, en Chine centrale 

et sa rapide propagation aux autres régions du monde entraîne une crise sanitaire et sociétale 

d'envergure mondiale. Le 30 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié 

le  Covid -19 d'urgence de santé publique de portée internationale, à savoir un événement extraordinaire 

selon l’article premier1594 du Règlement Sanitaire International1595. Puis le 11 mars 2020, l'OMS le 

qualifiait de pandémie. 

Plus de la moitié de la population mondiale est confinée, afin de limiter la prorogation de la 

maladie, car il a été démontré que la contamination ne se fait que par contact entre personnes, ou en 

touchant un objet contaminé par le virus. Selon le Secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, c’est 

la pire crise mondiale qu’a connue l’ONU depuis sa création1596. 

Fort heureusement notre pays le Maroc a été moins touché à ce jour par la pandémie, comparé à 

l’Italie, l’Espagne, les Etats-Unis, la France et la Chine, qui ont eu à déplorer le plus de victimes. On 

ne peut que se féliciter de la stratégie adoptée par le Maroc sous l’égide du Roi Mohammed VI pour 

lutter contre cette pandémie. Tous les acteurs officiels ont joué leur rôle avec dévouement, avec une 

mention particulière pour le personnel soignant et les forces de sécurité. 

Le premier cas confirmé au Maroc d'infection par le nouveau virus Corona a été enregistré, après 

confirmation de l'Institut Pasteur lundi 2 mars dans la soirée. Il s'agit d'un Marocain provenant de foyers 

italiens. Selon le dernier bilan du ministère de la santé publié le Lundi 11 Mai 2019 à 10h00, le Maroc 

compte 6226 cas confirmés de contaminations au Covid-19, le nombre total de guérisons est de 2759 

pour 188 décès. 

Aux impacts sanitaires s'ajoutent des conséquences économiques et financières pouvant affecter 

profondément les relations commerciales tant au niveau domestique que sur le plan international. 

Depuis le début de la crise, de nombreuses entreprises se voient en effet confrontées à des difficultés 

dans l'exécution de leurs contrats, se manifestant, entre autres, sous la forme de retards de livraison, 

difficultés de paiement, impossibilité d'approvisionnement, augmentation du prix des matières 

premières ou autres. Celles-ci ont vraisemblablement été exacerbées par les mesures restrictives 

d'interdiction de se déplacer et de confinement, ainsi que de fermeture d'établissements et de frontières 

aux non-nationaux dans certains pays. Confrontées à ces difficultés, les parties à un 

contrat commercial  seront en premier lieu appelées à vérifier le mode de résolution de litiges ainsi que 

                                                           
1594 . L'urgence de santé publique de portée internationale est définie comme un « événement extraordinaire » qui « 

constitue un risque pour la santé publique dans d'autres États en raison du risque international de propagation des maladies 

et qui peut requérir une action internationale coordonnée » (OMS, Règlement sanitaire international, 2005, art. 1er). 

1595 . Le Règlement sanitaire (2005), RSI 2005 ou le « Règlement »est l’instrument juridique international destiné à aider 

et à protéger les Etats de la propagation internationale des maladies. LE RSI 2005 est entré en vigueur le 15 Juin 2007. Il 

est actuellement,  juridiquement contraignant pour 194 Etat Parties (dont tous les Etats Membres de l’OMS). 

1596 . J. KARDOUDI, président de l’IMRI ( Institut Marocain des Relations Internationales), « La pandémie du 

Coronavirus : Quel impact sur le Maroc et le monde ? », EcoActu, le 2 Avril 2020. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coronavirus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_2_du_syndrome_respiratoire_aigu_s%C3%A9v%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/17_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_2019
https://fr.wikipedia.org/wiki/2019
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wuhan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hubei
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chine_centrale
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le  droit  applicable. 

 

Si les parties ont désigné le droit  marocain, ce dernier prévoit un mécanisme permettant tout 

particulièrement d'appréhender des événements imprévisibles qui surviendraient en cours d'exécution 

du contrat et qui en rendraient l'exécution impossible ou excessivement onéreuse : la force majeure et 

du cas Fortuit. Dès lors, l'enjeu juridique est d'évaluer si et comment cette pandémie pourrait être 

appréhendée sous les prismes de la force majeure. 

A : L'identification préalable du  droit  applicable au contrat et du mécanisme de règlement 

des litiges 

Les contractants souhaitant identifier l'arsenal juridique dont ils pourront se prévaloir à l'égard 

du  Covid -19 et de ses conséquences devront en premier lieu déterminer le tribunal (arbitral ou 

étatique) compétent pour connaître des litiges relatifs au contrat en question. 

La grande majorité des contrats  commerciaux  contient, à cet égard, une clause expresse désignant la 

compétence d'un tribunal arbitral ou d'une juridiction étatique1597. Ou ils s’engagent via une convention 

appelée convention d’arbitrage qui est, selon l’article 307 du code de procédure civile, un engagement 

des parties de recourir à l’arbitrage pour régler un litige né au susceptible de naître concernant un 

rapport de droit déterminé, de nature contractuelle ou non contractuelle, cette convention revêt la forme 

d’un compromis d’arbitrage ou d’une clause d’arbitrage. Si tel n'est pas le cas, les règles de conflit de 

juridictions pourront permettre de déterminer le ou les tribunaux compétents1598. 

Si le juge marocain est compétent, le  droit  applicable pourra être déterminé en vertu des règles de 

conflit de lois, et ce en fonction du cas d'espèce. Un contrat de vente régi par la convention de Vienne 

de 1980 sur la vente internationale de marchandises pourrait néanmoins, en cas d'établissement du 

vendeur et de l'acheteur sur les territoires d'États parties, être directement appréhendé par les règles 

matérielles uniformes de cette convention1599, sauf si le vendeur et l'acheteur ont exclu son application. 

À défaut, toujours pour le cas du contrat de vente d'objets mobiliers corporels, la convention de 

La Haye de 1955 reconnaît comme applicable la loi choisie par les parties contractantes1600. Sans choix 

exprimé par les parties, cette convention prévoit une série de dispositions permettant d'aboutir à la 

désignation de la loi applicable sur la base de critères objectifs. 

                                                           
1597 . Ces clauses prévoient parfois des phases préalables de règlement amiable. Si la phase amiable est obligatoire, elle 

devra être respectée sous peine d'irrecevabilité de la demande. V., à cet égard :  

- Cass., ch. mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19.423, D. 2003. 1386, et les obs., note P. Ancel et M. Cottin RTD civ. 2003. 

294, obs. J. Mestre et B. Fages ;  

-  JCP 2003. I. 142, n° 13, obs. G. Virassamy ;  

- JCP E 2003. 707, note H. Croze et D. Gautier ; Rev. arb. 2003. 403, note C. Jarrosson ;  

- Civ. 3e, 19 mai 2016, n° 15-14.464, D. 2016. 2377 ; 

- RTD civ. 2016. 621, obs. H. Barbier ; 

-  Civ. 3e, 6 oct. 2016, n° 15-17.989, Civ. 3e, 6 oct. 2016, n° 15-17.989, D. 2016. 2071 ; 

- RTD civ. 2017. 146, obs. H. Barbier ;  

- Com. 30 mai 2018, n° 16-26.403, D. 2018. 1212 ; 

-  RTD civ. 2018. 642, obs. H. Barbier. 

1598 . À titre d'exemple, le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 déc. 2012 concernant la compétence judiciaire, la 

reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et < commerciale >, JOUE, n° L. 351, 20 déc. (Bruxelles I bis). 

1599 . Civ. 1re, 25 oct. 2005, n° 99-12.879, D. 2005. 2872, obs. E. Chevrier ; 

- Rev. crit. DIP 2006. 373, note D. Bureau ; 

-  RTD civ. 2006. 268, obs. P. Remy-Corlay ; 

-  RTD com. 2006. 249, obs. P. Delebecque ; 

- Com. 20 févr. 2007, n° 04-17.752, D. 2007. 795, obs. E. Chevrier ;  

- RTD civ. 2007. 302, obs. P. Remy-Corla ; 

- RTD com. 2007. 586, obs. B. Bouloc. 

1600 . Un tel choix peut être exprès ou résulter « indubitablement des dispositions du contrat » (Convention de La Haye du 

15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels, art. 2). 
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Lorsque la convention de La Haye de 1955 désigne la loi d'un État partie à la convention de Vienne1601, 

le juge marocain fera application des dispositions de la convention de Vienne précitée, à condition, là 

encore, que les parties ne l'aient pas exclue. 

Pour les autres contrats, il faudra se tourner vers le règlement Rome I1602 ou, pour ceux conclus avant 

le 17 décembre 2009, la convention de Rome de 19801603. Là aussi, il sera nécessaire de rechercher en 

premier lieu la loi choisie par les parties, de manière expresse ou tacite et, à défaut d'accord, de mettre 

en œuvre les critères objectifs prévus par ces instruments. 

Si le  droit  marocain régit le contrat  commercial  en cause, il convient d'analyser comment sa 

conception de la force majeure peut appréhender le  Covid -19 et ses conséquences. 

B : L'impact du Covid -19 sous le prisme de la force majeure 

 Dans une note circulaire datée du 14 Avril 2020, le ministre de l’Economie et des Finances M. 

BENCHAABOUNE Mohamed a, en fixant les règles à respecter dans l’exécution des marchés publics, 

précisé que la pandémie de Covid -19 est un cas de « force majeure ». 

Parmi les propositions apportées par l’agenda portant la signature du M. ELMALKI Lehbib le 

Président de la Chambre des Représentants, et validées par la Commission des  Finances et de 

Développement Economique, on trouve la mise en application des dispositions de « la force majeure » 

au niveau des marchés publics effectués par l’Etat ainsi que pour les procédures administratives, 

bancaires et judiciaires relatives au non paiement des chèques et les lettres de change pendant cette 

période. 

Le 28 février 2020, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances français, a déclaré 

que le  Covid -19 sera considéré comme un « cas de force majeure » et en conséquence, que  pour tous 

les marchés publics de l'État, si jamais il y a un retard de livraison de la part des PME ou des entreprises, 

l'État n'appliquera pas de pénalités »1604.  

D'autres gouvernements ont effectué des déclarations similaires, à l'instar de différents ministères 

indiens qui ont affirmé que le  Covid -19 ainsi que les mesures de confinement prises seront considérés 

comme un cas de force majeure pour certains types de contrats publics1605. 

Par ailleurs, le Conseil chinois pour la promotion du commerce international accepte de délivrer 

des certificats de force majeure aux sociétés chinoises dont l'activité serait affectée par le  Covid -

191606. Le ministère du Développement économique italien a également prévu que les chambres de 

commerce italiennes puissent délivrer des certificats similaires1607. 

Ces prises de position ne semblent toutefois pas pouvoir lier les juridictions, qui restent libres de 

déterminer si, au regard des circonstances du litige dont elles seraient saisies, les éléments permettent 

                                                           
1601 . Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises. 

1602 . Règl. CE n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, JOUE, n° L. 177, 4 juill. 

(Rome I). 

1603 . Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, JOCE, n° C. 27, 26 janv. 

1604 . B. Le Maire, « Coronavirus et monde du travail : réunion avec les partenaires sociaux », 28 févr. 2020. 

1605 . Ministry of Finance, Department of Expenditure, Procurement Policy Division, N°. F. 18/4/2020-PPD, 19 févr. 2020 

(< contrats > publics pour l'achat de bien et la fourniture de services) ; Ministry of New & Renewable Energy, Grid Solar 

Power Division, N°. 283/18/2020, 20 mars 2020. 

1606 . http://en.ccpit.org/info/info_40288117668b3d9b0170671f67f30716.html. Le premier certificat de force majeure 

semble avoir été délivré à une société de fabrication dans la province de Zhejiang qui avait affirmé ne pas pouvoir respecter 

ses obligations contractuelles à l'encontre de Peugeot, pour un montant d'environ 4 millions de dollars (G. Lee, « China 

offers force majeure escape clause for factories that breach supply contracts as coronavirus shutdowns leave assemblies 

idle », South China Morning Post, 3 févr. 2020. Il semblerait qu'au début du mois de mars, le China Council for the 

Promotion of the International Trade (CCPIT) avait déjà délivré environ 5 000 certificats de ce type. 

1607 . Circolare MISE n° 0088612, 25 mars 2020. Ces certificats, tout comme ceux délivrés par le CCPIT, ne sauraient 

néanmoins être interprétés comme contenant un avis juridiquement contraignant, bien que pouvant être utilisés comme 

moyen de preuve en cas de contentieux. V., concernant les certificats du CCPIT, A. Discours, S. Qu et J. Buhart, « L'impact 

du < Covid >-19 sur l'exécution des < contrats >. Étude comparative droit chinois / droit français », JCP 2020. 329. 
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de caractériser l'existence d'un cas de force majeure. 

À cet égard, il est intéressant de rappeler que la jurisprudence française a écarté à de multiples reprises 

la caractérisation d'un cas de force majeure en cas d'épidémie. Ainsi, à titre d'exemple : 

 

- dans un arrêt du 29 décembre 2009, la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion a considéré que le 

caractère imprévisible d'une épidémie de « chikungunya » faisait défaut, car celle-ci avait débuté quatre 

mois avant la signature du contrat en question1608; 

- dans un arrêt du 8 janvier 2014, la cour d'appel de Besançon a écarté la qualification de force 

majeure en présence d'une épidémie de grippe H1N1, dès lors que ladite épidémie avait été « largement 

annoncée et prévue, avant même la mise en oeuvre de la réglementation sanitaire »1609; 

- la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 29 mars 2016, s'est abstenue de retenir, à nouveau s'agissant 

de l'épidémie de virus Ebola, la qualification de force majeure et a affirmé que « la propagation du 

virus Ebola en Afrique de l'Ouest et la présence du djihadisme au Sénégal ne rendent pas l'exécution 

des obligations du preneur impossible »1610 

Toutefois, plusieurs arrêts récents - rendus précisément au sujet du  Covid -19 retiennent la 

qualification de force majeure: 

- dans plusieurs arrêts de mars 2020, la cour d'appel de Douai a indiqué que l'annulation d'un vol 

par les autorités italiennes « en raison du risque de pandémie liée au coronavirus »1611, « en raison des 

événements sanitaires liés au coronavirus »1612 ou encore « en raison de la situation sanitaire due à la 

propagation du coronavirus »1613 constituait un cas de force majeure ; 

- dans un arrêt du 12 mars 2020, la cour d'appel de Colmar a retenu que l'absence à l'audience d'une 

personne faisant l'objet d'une rétention administrative était due à un cas de force majeure, en raison de 

la présence, dans le centre de rétention, d'une autre personne atteinte de Covid -191614 ; 

- dans deux arrêts du 23 mars 2020, la cour d'appel de Colmar a retenu l'existence d'un cas de force 

majeure en raison « de la pandémie < Covid >-19 en cours et des mesures de confinement prises par 

l'autorité publique »1615. 

Les derniers arrêts cités, certes relatifs à des cas assez spécifiques de rétention administrative, 

permettent d'avoir un premier aperçu de l'appréciation qui pourrait être portée par les juridictions au 

sujet de la qualification de force majeure du  Covid -19 et de ses conséquences en présence d'un 

contrat  commercial . 

 

Au vu de l'ampleur et de la rapidité de la propagation du  Covid -19, des conséquences graves et 

potentiellement mortelles de celui-ci, mais également des mesures très strictes et sans précédent prises 

par de nombreux pays ainsi que de son impact délétère sur l'économie, il est en effet fort probable que 

les juridictions se montrent réceptives et favorables à prendre en considération les difficultés 

rencontrées par les parties à un contrat  commercial qui en serait affecté, sous réserve bien entendu des 

circonstances particulières d'espèce. 

 

                                                           
1608 . Saint-Denis de La Réunion, 29 déc. 2009, n° 08/02114. 

1609 .  Besançon, 8 janv. 2014, n° 12/02291. 

1610 . Paris, 29 mars 2016, n° 15/05607. 

1611 . Douai, 4 mars 2020, n° 20/00395. 

1612 . Douai, 5 mars 2020, n° 20/00400. 

1613 . Douai, 5 mars 2020, n° 20/00401. 

1614 . Colmar, 12 mars 2020, n° 20/01098. 

1615 . Colmar, 23 mars 2020, n° 20/01206 ; Colmar, 23 mars 2020, n° 20/01207 
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Il convient donc d'analyser si le  Covid -19 et/ou les mesures étatiques prises afin de limiter sa 

propagation et ses conséquences pourraient constituer un cas de force majeure en présence d'un 

contrat  commercial  et, dans l'affirmative, d'en déterminer les effets sur ce contrat. 

1. L'existence d'un cas de force majeure 

Aux termes de l'article 269 du DOC, «La force majeure est tout fait que  

l’homme ne peut pas prévenir, tel que les phénomènes naturels (inondations, sécheresses, orages, 

incendies, sauterelles), l’invasion ennemie, le fait du prince, et qui rend impossible l’exécution de 

l’obligation » Dans le même aspect l’article 1218 du code civil français stipule que « il y a force 

majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne 

pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être 

évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ». 

Selon les cas de figure, le  Covid -19 ou tout au moins les mesures mises en œuvre par les différents 

gouvernements semblent remplir les conditions d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité et sont 

donc susceptibles de caractériser un cas de force majeure au sens des deux articles susvisés. 

En ce qui concerne la condition tenant à l'existence de «  tout fait que l’homme ne peut prévenir, 

tels que les phénomènes naturels… » et d’un « événement échappant au contrôle du débiteur », en 

fonction des circonstances, l'émergence et la propagation du  Covid -19, qui a été considérée par l'OMS 

comme une urgence de santé publique de portée internationale, puis une pandémie et les mesures 

étatiques qui ont suivi (interdiction de déplacement, interdiction de vente de certains produits 

médicaux, fermeture d'établissements, etc.) pourraient être considérées comme remplissant cette 

condition. Quant au  Covid -19 stricto sensu, il semble en effet difficile de considérer qu'il n'échapperait 

pas au contrôle du débiteur. 

Certaines des mesures étatiques qui ont été adoptées pour lutter contre la propagation du Covid -

19 semblent également pouvoir avoir un impact sur différents types de contrats et devoir être 

considérées comme échappant au contrôle du débiteur. À titre d'exemple, un certain nombre d'arrêtés 

ont été pris, depuis début mars 2020, en vue d'interdire les rassemblements au-delà d'un certain seuil 

ou encore afin d'ordonner la fermeture au public de tous les commerces jugés non indispensables. Or 

la fermeture d'un commerce qui serait imposée par arrêté semble de nature à être qualifiée par les juges 

d'événement échappant au contrôle du débiteur1616. 

Quant à la condition d’un événement « empêchant l'exécution d'une obligation et dont les effets 

ne peuvent être évités par des mesures appropriées » et « qui rend impossible l’exécution de 

l’obligation », en fonction des circonstances, l'apparition du  Covid -19 et les mesures étatiques qui ont 

suivi peuvent avoir pour effet d'empêcher l'exécution d'une obligation contractuelle. Le  Covid -19 s'est 

en fait révélé avoir des conséquences potentiellement létales et a entraîné une série de mesures 

restrictives sans précédent, limitant les déplacements, imposant le confinement et la fermeture 

d'établissements, ainsi que de frontières. 

L'impossibilité d'exécuter une obligation risque de générer des effets en cascade en cas de chaîne 

contractuelle. Dans ce cas-là, les conditions de la force majeure devront être appréhendées et 

démontrées contrat par contrat, sans se livrer à une appréciation globalisante. 

2. Les conséquences en cas de force majeure 

Quelle que soit la durée de l'événement de force majeure, celui-ci a pour effet d'exonérer le 

débiteur placé dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de sa responsabilité. À cet effet exonératoire, 

s'ajoutent des conséquences qui varient en fonction de la durée de l'empêchement. 

                                                           
1616 .  par ex., Amiens, 20 déc. 2016, n° 15/01482. 
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Aux termes du second alinéa de l'article 1218 du code civil français, en effet, « l'empêchement est 

temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie 

la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein  droit  et les parties 

sont libérées de leurs obligations . 

Ainsi, si l'impossibilité d'exécuter l'obligation contractuelle n'est que temporaire, l'exécution de 

l'obligation en question sera uniquement suspendue, sans que cela engage la responsabilité du débiteur. 

En d'autres termes, les obligations qui ne peuvent être exécutées seront reportées et devront être 

réalisées dès que la situation le permettra (par exemple lorsque le pic de l'épidémie sera passé et que 

l'interdiction de circuler ou d'ouvrir certains établissements non essentiels sera levée)1617. L'effet 

suspensif sera néanmoins écarté lorsque le retard justifiera la résolution du contrat 

En revanche, en cas d'empêchement définitif, le contrat sera résolu de  plein droit , sans que la 

responsabilité du débiteur puisse être engagée à cet égard, et les parties auront le  droit, le cas échéant, 

de réclamer la restitution des contreparties contractuelles déjà exécutées. 

Toutefois, certaines stipulations contractuelles pourraient permettre aux parties d'appréhender 

juridiquement les difficultés créées par la situation de crise actuelle. Même pour les contrats conclus 

avant l'émergence du  Covid -19, les parties peuvent en effet avoir prévu des clauses visant à régir 

contractuellement la survenance d'événements imprévisibles affectant le contrat afin de tenir compte 

des difficultés d'exécution résultant de l'état d'urgence sanitaire. 

  

                                                           
1617 . Civ. 3e, 22 févr. 2006, n° 05-12.032, D. 2006. 2972, obs. Y. Rouquet, note S. Beaugendre ;   

- RTD civ. 2006. 764, obs. J. Mestre et B. Fages , dans lequel la Cour de cassation française retient que « la force majeure 

n'exonère le débiteur de ses obligations que pendant le temps où elle l'empêche de donner ou de faire ce à quoi il s'est obligé 

». En l'espèce, un délai de neuf mois s'était écoulé entre la fin de l'évènement (tempête) et l'exécution de l'obligation. 

https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=RTDCIV/CHRON/2006/0293&FromId=AJCA_CHRON_2020_0139
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la procédure et les effets du recours en annulation de la sentence arbitrale en Droit Marocain 

la procédure et les effets du recours en annulation de la sentence 

arbitrale en Droit Marocain 

Doctorant en Droit privé à la faculté de Droit ain sbaa, 

Casablanca 
 

 

 Introduction   

Le développement du commerce international a mis fin aux barrières entre les peuples, les 

marchés, les capitaux, les marchandises mais aussi les actes juridictionnels. En effet, par le biais de la 

mondialisation, de nombreux contentieux économiques opposant des sociétés ou des individus 

d'horizon différents et de culture juridique différente, ont vu le jour.   

L'Etat, par le biais de l'institution judiciaire, devrait être, le garant de la justice, de l'équité et, 

partant, de la paix sociale. Mais les juridictions étatiques n’arrivent plus à satisfaire les justiciables et 

ce à cause des procédures plus langues et des conditions défavorisant la justice et le règlement étanche 

des litiges.  

De ce fait, les parties au litige préfèrent recourir aux règlements des litiges d’une manière pacifique 

par le biais de l’arbitrage, par conséquent elles préservent leur relations commerciales ainsi que 

trancher leur différents dans un délai convenables. 

Après que la sentence tranchant le litige soit rendue, ladite sentence peut parfois faire l’objet d’un 

recours en annulation de la part de la partie estimant avoir été lésée par le rendu de l'instance. 

Cependant, le recours en annulation est une procédure, et comme toute procédure, elle est soumise à 

des règles pouvant affecter sa validé en cas de violation. Si l'arbitrage reste d'usage universel, les règles 

qui régissent le recours en annulation restent d'une part à la discrétion du législateur étatique pour les 

sentences internes.  

En droit Marocain, pour annuler une sentence arbitrale, la compétence de statuer sur l’annulation 

est conférée à la cours d’appel du lieu où cette sentence a été rendue, au lieu de donner cette compétence 

au tribunal de première instance. Etant donné que l’organisation judicaire Marocain connait le 

deuxième degré de juridiction.  

-Pourquoi la similitude entre le tribunal arbitral et les tribunaux de première instance en matière 

de compétence ?  

-L'effet du recours en annulation est-il uniquement suspensif ?   

- Quelle est l'incidence du recours en annulation sur la sentence arbitrale ?  

Pour répondre à ces interrogation, il faut que les conditions d’exercer le recours en annulation 

soient remplies et que le recourant serait tenu de suivre une procédure pour demander l’annulation de 

la sentence devant la juridiction compétente pour que ce recours soit recevable. A l’occasion de 

l’exercice de ce recours, plusieurs effets s’engendrent.   

Le législateur prévoit le recours en annulation dans l’article 327-36 de la loi 08-05 réglementant 

l’arbitrage et la médiation conventionnelle.  
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Pour mettre en exergue la particularité du recours en annulation de la sentence arbitrale il convient 

de traiter les points suivants :   

• La compétence en matière de recours en annulation  

• les incidents du recours sur la sentence arbitrale  

Plan   

I : l’exercice du recours en annulation  

Paragraphe 1 : la compétence d’exercer le recours   

Paragraphe 2 : le délai du recours en annulation  

II : les effets du recours en annulation de la sentence arbitrale  

Paragraphe1 : la suspension de l’exécution de plein droit  

Paragraphe2 : La suspension fondée sur la demande   

I : la procédure du recours   

Le régime procédural du recours en annulation est considéré un élément essentiel pour demander 

l’annulation d’une sentence arbitrale, car la sentence arbitrale exige un respect rigoureux de la 

procédure pour qu’elle soit annulée. Le suivi de cette procédure exige également un délai légal et 

devant une juridiction compétente en matière de l’annulation.  

Paragraphe 1 : la compétence d’exercer le recours   

La compétence avec ses différents types se considère comme une question juridique complexe, 

elle pose plusieurs problèmes en matière de procédure devant les juridictions.  

En effet, La compétence de statuer sur le recours en annulation de la sentence arbitrale connait 

deux aspects, l’un qui est lui spécifique et l’autre général dans lequel le recours aux règles générales 

de la compétence sera exigé.   

La compétence territoriale  
Concernant la compétence territoriale, l’analyse de l’esprit de la loi devrait conduire à l’attribuer 

à la cour d’appel dans le ressort de laquelle se situe la juridiction du premier degré qui aurait connu de 

l’affaire s’il n’y avait pas eu de convention d’arbitrage.  Il conviendrait par conséquent de lui appliquer, 

en matière de compétence rationneloi, la solution prescrite par le législateur concernant les deux autres 

voies de recours pouvant être exercées à l’encontre de la sentence arbitrale, à savoir la rétractation et 

la tierce opposition1618.  

Toutefois, le législateur n’a pas jugé opportun de suivre le raisonnement précité, et a préféré 

conférer la compétence territoriale, de manière expresse, à la cour d’appel dans le ressort de laquelle 

la sentence arbitrale a été rendue.  

Précisons par ailleurs que la même règle a été retenue en matière d’arbitrage international, un 

auteur en a déduit, à bon droit, que « le législateur marocain n’a permis d’exercer le recours en 

annulation qu’à l’encontre des sentences arbitrales internationales rendues au Maroc. Si elles ont été 

rendues à l’étranger, elles ne sont donc pas susceptibles de recours en annulation au Maroc 1619».  

 A la vérité, la loi 08-05, qui a inséré cet article au sein du CPC, s’est contenté de formaliser la 

construction jurisprudentielle antérieure à son adoption. La revue des décisions qui s’étaient 

prononcées à ce sujet sous l’empire de l’ancienne réglementation relative à l’arbitrage révèle en effet 

que la jurisprudence marocaine était orientée en ce sens, même si elle se fondait sur une assise textuelle 

                                                           
1618 Voir les articles : 327-36 et 327-52 de la loi 08-05.  

1619 A. BOULAALAF, Abdallah BOULAALF, Le recours en annulation d’une sentence arbitrale en Droit Marocain et 

Droit comparé, édition ANAJAH ALJADIDA, Casablanca, 2011, page121, (En arabe).  
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différente, en l’occurrence la convention de New York. L’on peut ainsi lire sous la plume des magistrats 

de la cour d’appel de commerce de Casablanca : « la compétence pour connaitre de la demande 

d’annulation d’une sentence arbitrale internationale appartient à l’Etat dans le ressort duquel ladite 

sentence a été rendue, et ceci conformément à la convention de New Yourk qui prévaut sur la 

législation nationale, ce qui rend inapplicables les dispositions des articles 306 et suivant du CPC1620».  

A cet égard, la cour de cassation Marocaine 1621a précisé que les règles de la compétence territoriale 

sont soumises à la volonté des parties. Autrement dit : les parties ont le droit de se mettre d’accord sur 

le lieu où la sentence sera rendue. Mais il se peut qu’une sentence arbitrale s’observe par l’inexistence 

de cette condition ni aucune mention prouvant le lieu où elle a été rendue, dans un tel cas une autre 

jurisprudence affirme que le lieu est celui où l’ordonnance de l’exéquatur a été rendu1622.  

Compétence d’attribution  

 A s’en tenir à la lettre des articles précités, le recours en annulation exercé contre la sentence 

arbitrale interne devrait être porté devant la première juridiction. D’aucuns pourraient en revanche 

soutenir qu’il convient d’attribuer compétence aux cours d’appel de commerce, en prenant notamment 

appui sur l’article 312 qui prescrit qu’il faut entendre par « le président de la juridiction »1623, le 

président du tribunal de commerce.  

 Nous sommes d’avis qu’il faudrait plutôt privilégier la position médiane, en ayant égard à la nature 

du différend tranché par le tribunal arbitral, et identifier ainsi la juridiction qui aurait été compétente, 

s’il n’y avait pas eu de convention d’arbitrage.  

 La nature du litige commandera, dès lors, en ce qui a trait au recours en annulation, de saisir la 

cour d’appel – prise dans son acception générale, à savoir la juridiction du second degré compétente 

pour statuer sur les appels formés à l’encontre des jugements des tribunaux civils ou sociaux – ou la 

cour d’appel de commerce, voire la cour d’appel administrative1624,au regard des dispositions légales 

régissant la compétence en raison de la matière ainsi que des applications jurisprudentielles.  

 A ce niveau la jurisprudence précise également que selon la nature de l’affaire, cela veut dire que 

la cour d’appel de commerce est compétente si la nature de l’affaire est commerciale, de même que la 

cour d’appel administrative si la nature du litige est administrative1625. Il faut préciser par ailleurs que 

cette compétence est d’ordre public, la juridiction soulève sa violation d’office surtout en matière 

administrative.  

                                                           
1620 CAC Casablanca, 6 sept.2011, rev. Al Widadiya Al Hassaniyalilkoudat, n°3, mars 2012, p 219. Il est vrai que cette 

décision a été rendue postérieurement à l’adoption de la loi 08-05, toutefois, le litige qu’elle a tranché était soumis à l’ancien 

encadrement régissant l’arbitrage.  

1621 Arrêt N°430 dossier commercial, numéro 1387/3/1/2004 (non publié)   

1622 Arrêt de la jurisprudence libanaise N° 45/2007 rendu le 20/03/2007 publié dans la revue d’arbitrage, numéro2, Avril 

2009, P370.  

1623 Article 312 de la loi 08-05 prévoit dans son al 3 que :  ‘’ le  «  président  de  la  juridiction  »  désigne  le  président  

du  tribunal  de commerce, sauf précisions contraires’’  

1624 Notamment lorsqu’il s’agit d’un litige visé à l’article Article 310 de la loi 08-05 qui dispose  «  Les litiges relatifs aux 

actes unilatéraux de l'Etat, des collectivités locales  ou  autres  organismes  dotés  de  prérogatives  de  puissance  publique  

ne peuvent faire l'objet d'arbitrage ».  

1625 En fait, la question du président de  la cour d’appel soulevée par la loi 08-05 fait l’objet d’un grand débat du fait que 

le vice-président de la cour d’appel de commerce de Casablanca considère que l’ordonnance de l’exequatur doit se rendre 

par chaque président de juridiction selon la nature de l’affaire . Ordonnance Numéro 569 dossier n° 261.1.2008 rendu le   

05/03/2008 (non publié).  

Mais l’intervention du Docteur « RIAD FAKHRI », lors d’un colloque international organisé à la faculté de Droit de Settat 

le 24/04/2008 sur ‘’ la lecture sur la loi d’arbitrage et de la médiation conventionnelle dans la nouvelle loi’’, affirme 

l’existence, dans ce qui est précède, d’une confusion entre l’ordonnance de l’exéquatur et les vois de recours contre une 

sentence arbitrale. (Cette intervention n’est pas publiée).  
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 La situation est différente en matière d’arbitrage international. La combinaison des articles 327-

46, 327-49, 273-50, 327-51, 327-521626 de la loi 08-05 commande d’attribuer la compétence à la cour 

d’appel de commerce, et ceci en adoptant un raisonnement par analogie.  

 Observons tout d’abord que l’article 327-46 accorde au président de la juridiction commerciale 

compétente le pouvoir de revêtir la sentence arbitrale internationale de l’exequatur. L’appel de cette 

ordonnance ne saurait de ce fait être soumis qu’à la cour d’appel de commerce, quand bien même 

l’article 327-50 ne fait état que de la cour d’appel d’une manière générale.  

 Force est de connaitre qu’en l’absence d’une disposition expresse conférant  la compétence – pour 

connaitre des recours en annulation exercés à l’encontre des sentences arbitrales internationales – aux 

cours d’appel de commerce, il n’est guère exclu que les juridictions marocaines s’en tiennent à la lettre 

de l’article 327-52 de la loi 08-05, ou qu’elles se réfèrent à la nature du litige pour déterminer la 

juridiction d’appel compétente pour statuer sur le recours précité.  

Soulignons enfin que dans un souci de célérité, l’article 327-36 de la loi 08-05dispose : « la cour 

d’appel statue selon la procédure d’urgence ». Contrairement à l’impression qui se dégage de cet article, 

lequel édicte de manière péremptoire un devoir mis à la charge des conseillers de la cour d’appel, 

l’aspect contraignant de cette règle n’est en vérité qu’un leurre.   

 La pratique judiciaire démontre en effet que des « obligations »similaires, imposées aux 

magistrats dans d’autres contextes, ne sont que rarement respectées lorsque nulle sanction n’y est 

attachée. L’encombrement des tribunaux prend alors le pas, et l’instance qui devait se dérouler avec 

célérité dégénère en une procédure ordinaire, et devient aussi fastidieuse que cette dernière.  

A ce niveau la cour d’appel de commerce de Marrakech dans un arrêt rendu le 5/2/2015 affirme 

que la cour d’appel qui reste uniquement l’organe compétent pour trancher la question de l’annulation 

de la sentence arbitrale et même elle peut déterminer la loi applicable au litige1627.  

Paragraphe 2 : le délai du recours en annulation  

L’article 327-36 de la loi 08-05 prévoit dans son paragraphe 2 que « le recours en annulation est 

recevable dès le prononcé de la sentence ; il cesse de l'être s'il n'a  pas  été  exercé  dans  les  quinze  

jours  de  la  notification  de  la  sentence revêtue de l'exequatur ». Et les mêmes dispositions prévues 

par l’article 327-52 concernant la sentence arbitrale internationale. D’après ces deux textes, le délai du 

recours en annulation d’une sentence arbitrale nationale ou internationale est unique. Mais pour mettre 

en exergue ce délai, il convient d’étudier la date à laquelle il commence à courir et sa nature juridique.  

La nature de délai du recours  

  Conformément à la règle générale procédurale, le délai des recours demeure un délai de 

forclusion. Dans le cas où le prétendant n’en exerce pas dans le délai légal, il sera déchu définitivement 

de son droit quoiqu’ils en soient les motifs dudit recours.  

Le recours en annulation d’une sentence arbitrale soumis également à ce principe de forclusion 

dans le cas de son exercice hors le délai fixé par la loi.  

Ce délai engendre plusieurs effets :  

* Le délai de forclusion n’est pas susceptible d’être suspendu ni interrompu ce qui n'est pas le cas 

pour le délai de prescription.  

                                                           
1626 Voir à ce niveau une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Casablanca le 05/03/2008 

numéro569 (non publiée).  

1627 Arrêt rendu par la cour d’appel de commerce de Marrakech n°206, daté 5/2/2015, dans le dossier 1848/2/2014, (Voir 

l’annexe)   
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 Le délai de forclusion peut être nommé parfois «délai de déchéance» mais ce rapprochement est 

justifié. La forclusion est normalement définie comme une sanction pour défaut d’accomplissement 

dans un délai déterminé d’une formalité : le titulaire du droit qui est forclos ne peut alors plus accomplir 

cette formalité.   

La déchéance quant à elle est la perte d’un droit résultant d’une indignité, incapacité, fraude... 

Ainsi, le seul élément qui distingue la forclusion de la déchéance est le temps. La forclusion n’est 

qu’une forme particulière de déchéance pour écoulement du temps, elle correspond à l’introduction du 

temps dans le concept de déchéance. Le délai de forclusion est animé par l’idée de sanctionner un 

comportement peu diligent1628.  

 Cependant, le législateur prévoit que le recours en annulation est susceptible d’être suspendu et 

ce dans l’article 327-30 qui annonce que  « La demande en vue de rectifier ou d'interpréter la sentence 

suspend  l'exécution  et  les  délais  de  recours  jusqu'à  la  notification  de  la  sentence rectificative ou 

interprétative »  

* Le délai de forclusion est d’ordre public, le tribunal contrôle et soulève d’office cette 

irrégularité sans qu’elle ne soit pas demandée par les parties1629, ces dernières peuvent également 

soulever la déchéance de ce délai durant toutes l’instance sans être restreintes par les dispositions de 

l’article 49 CPC.   

 Dans ce cas si le recours est exercé hors le délai légal le tribunal doit annoncer le rejet de la 

demande et non pas l’irrecevabilité de la demande. Comparativement au délai de prescription qui n’est 

pas d’ordre public, donc le tribunal n’en soulève pas d’office mais à la diligence de celui qui en a 

intérêts.  

II : les effets du recours en annulation de la sentence arbitrale  

 Il est incontestable que les sentences arbitrales acquièrent la force de la chose jugée dès qu’elles 

soient prononcées, sauf dans le cas d’une sentence arbitrale dont l’une de ses parties est une personne 

de droit public qui doit être revêtue de l’exequatur pour acquérir cette force.  

Mais dès que le recours en annulation est exercé, l’exécution de la sentence sera suspendue. Cette 

suspension peut être se fait soit de plein droit (paragraphe1) comme elle peut être également avoir lieu 

sur la demande de la partie qui en a l’intérêt.  

Paragraphe1 : la suspension de l’exécution de plein droit                 
En matière d’arbitrage interne, le législateur Marocain prévoit dans le paragraphe 7 de L’article 

327-36 CPC que le délai durant lequel le recourant exerce le recours en 

annulation suspend l’exécution de la sentence arbitrale. Et il ajoute également dans le même article 

que Le recours exercé dans le délai est également suspensif.  

 L’article 327-53 relatif à l’arbitrage international affirme que les mêmes dispositions de l’article 

précité s’appliquent également au recours contre une sentence internationale. Toutefois, il précise que 

si la décision du tribunal arbitral est assortie de l’exécution provisoire, l’exercice du recours en 

annulation ne suspend pas l’exécution de la sentence arbitrale internationale ; l’opportunité de 

prononcer le sursis relèvera dans ce cas du pouvoir discrétionnaire de la juridiction d’appel.  

                                                           
1628 Voire :   https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01141901/document , page 6.  

.473احمد الفرولي مجلة التحكيم الداخلي ص  1629  
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 Plusieurs auteurs soutiennent que cette exception à l’effet suspensif du recours en annulation vaut 

également pour les sentences internes revêtues de l’exécution provisoire1630.   

 Ils relèvent ainsi, à juste titre, que par dérogation à la règle selon laquelle il ne peut être procédé 

à l’exécution de la sentence arbitrale tant que le délai pour former un recours en annulation n’est pas 

écoulé, l’article 327-26 CPC al 3 prévoit que « Les règles sur l'exécution provisoire des jugements sont 

applicables aux sentences arbitrales pour lesquelles l'exequatur n'est pas exigible ». De ce fait, il 

convient de juger que les textes précités ont conféré au recours en annulation son effet suspensif de 

plein droit de la sentence attaquée.  

 Le recours en annulation ne saurait non plus suspendre l’exécution de cette sentence ; il convient 

pour ce faire de mettre en œuvre la procédure de défense à exécution provisoire prévue par l’article 

147 CPC1631.  

La Cour d’appel de paris adopte la même position. Elle a en effet décidé que « le recours en 

annulation contre la sentence arbitrale dès lors qu’elle est assortie de l’exécution provisoire, n’a pas 

pour effet de paralyser les effets de l’ordonnance d’exequatur, peu important que cette ordonnance ne 

soit pas elle-même assortie de l’exécution provisoire »1632  

 Signalons par ailleurs un autre effet, découlant de l’exercice du recours en annulation. Il est 

annoncé par les articles 327-32 et 327-51 relatif respectivement à l’arbitrage interne et international –

après  avoir posé le principe selon lequel l’ordonnance qui accorde l’exequatur n’est susceptible 

d’aucun recours – que le recours en annulation emporte de plein droit dans les limites de la saisine de 

la cour d’appel du recours contre l’ordonnance d’exequatur, ou dessaisissement immédiat du président 

de la juridiction au cas où il n’aurait pas encore rendu son ordonnance.  

Le législateur marocain assimile le recours en annulation à l’appel surtout dans l’effet suspensif, 

et que le législateur français prévoit les mêmes effets à ce recours car il annonce dans l’article 1486 

CPC.F, que « Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence ; ils cessent de l’être s’ils 

n’ont pas été exercés dans le mois de la signification de la sentence revêtue de l’exequatur.  

Le délai pour exercer ces recours suspend l’exécution de la sentence arbitrale. Le recours exercé 

dans le délai est également suspensif ».  A cet égard, un courant doctrinal en France déclare l’obligation 

d’éliminer l’effet suspensif de plein droit en faveur du recours en annulation en conférant à la 

juridiction compétente le pouvoir de suspendre dans le cas de l’existence d’une justification161633.  Il 

faut noter que Les dispositions qui s’appliquent à l’ordonnance de l’exequatur s’appliquent également 

au jugement du tribunal administratif compétent pour conférer l’exequatur aux sentences arbitrales 

dont l’une des parties est personne morale de droit public, conformément à l’article 327-26 CPC qui 

fait renvoie aux effets prévus par l’article 327-32 et suivant du même code.   

 On peut déduire, que l’effet suspensif du recours en annulation des sentences arbitrales influence 

de plein droit sur la force exécutoire de la sentence arbitrale nationale ou internationale.  

 A cet égard, La jurisprudence marocaine affirme que la rectification de la sentence arbitrale 

interne suspend du plein droit l’exécution de ladite sentence conformément à l’article 327-301634.  

                                                           

                                                           
1630 O.AZOGGAR A .EL ALAMI, Guide pratique de l’arbitrage au Maroc, Annajah Al Jadida, 1reédition, 2012, PP 198-

199.  

1631 Voir chapitre VIII du CPC relatif à l’exécution provisoire.  

1632 CA Paris, 1rech, P, ord, 2juin 2005, Rev. Arb, 2005, P1015, repp par M. D.TOUMLILT et A.T, op.cit,P 569.  

.3004احمد خليل: قواعد التحكيم، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،    1633  

1634 Arrêt n°2190/2013 rendu par la cour d’appel de commerce de Casablanca le 16/04/2013, dossier n° 3429/2011/14 

(non publié) 
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En revanche, le recourant peut poursuivre une autre procédure pour suspendre l’exécution, car ce 

principe de l’effet suspensif de plein droit des recours ne s’applique pas sur les décisions relevant d’une 

exécution provisoire conformément aux règles générales1635, mais la suspension de l’exécution se 

fonde dans ce cas sur une demande de l’intéressé en remplissant un certain nombre de conditions.   

Paragraphe2 : La suspension fondée sur la demande  

La question de l’exécution provisoire sera posée dès que la décision est susceptible d’être attaquée 

par un recours ayant l’effet suspensif.  Le législateur marocain dans le dernier paragraphe de l’article 

327-36 de la loi 08-05 précise que Les règles sur l'exécution provisoire des jugements sont applicables 

aux sentences arbitrales pour lesquelles l'exequatur n'est pas exigible.   

Ce texte indique expressément que les sentences arbitrales bénéficient de l’exécution provisoire, 

mais une ambigüité demeure dans le fait que le législateur ajoute la condition que ces sentences ne 

soient pas exigibles d’être revêtues de l’exequatur. Cette condition porte un problème qui réside dans 

la distinction entre les sentences arbitrales dont l’exequatur est exigible et celles dont l’exequatur n’est 

pas exigible et cela vient de l’absence d’un texte qui en prévoit d’une manière rigoureuse.  

 Comparativement au législateur français qui prévoit sans aucune ambigüité que les règles sur 

l’exécution provisoire sont applicables à la sentence arbitrale1636.  

Pour mettre en exergue les règles sur l’exécution provisoire, il est nécessaire de mettre l’accent sur 

l’article 147 du CPC qui constitue une règle générale de cette exécution, il prévoit d’une manière 

détaillée la suspension devant la juridiction statuant sur l’appel et l’opposition.  Dès que la juridiction 

qui statue sur l’appel est la même celle qui est compétente pour statuer sur le recours en annulation et 

que l’article 327-26 fait renvoie à l’article 147 d’une manière assez tacite, alors que la suspension de 

l’exécution d’une sentence arbitrale peut être se faite sur une demande de l’intéressé devant la 

juridiction de l’annulation1637.  Il convient de noter à ce niveau que la sentence arbitrale ne peut faire 

l’objet d’une exécution forcée que par une ordonnance qui en ordonne l’exequatur.  

Relativement à l’arbitrage international,  l’article 327-53 dispose  « Le recours exercé dans le délai 

est également suspensif, à moins que la  sentence  arbitrale  ne  soit  assortie  de  l'exécution  provisoire.  

Dans ce cas, l'autorité qui examine le recours peut surseoir à l'exécution si elle le juge justifié. » D’après 

ce texte, le législateur confère à la juridiction compétente le pouvoir de suspendre l’exécution de la 

sentence. Mais est ce que cette suspension doit être faite sur demande ? Ou la juridiction peut en 

suspendre d’office lors d’existence d’une justification ?   

En fait, la juridiction n’intervient pas d’office pour protéger les intérêts des particuliers car cela 

parait contre le principe de la neutralité qui doit être respecté, alors que cette suspension se faite sur 

demande de celui qui en a l’intérêt.   

Alors que les dispositions applicables sont celle de l’article 147 tel que la cour suprême affirme 

dans son arrêt rendu le 29/04/19911638.  

                                                           
1635 La jurisprudence libanaise confirme dans son arrêt que l’exécution des sentences arbitrales rendue d’une manière 

normale est suspendue dès l’exercice du recours ou même durant le délai fixé pour son exercice, mais les décisions arbitrales 

rendues avec une exécution provisoire leur exécution ne sera pas suspendue ni par l’exercice ni dans le délai, elle peut être 

suspendue uniquement par la juridiction statuant sur le recours en annulation ou sur l’appel. - voir l’arrêt de la haute 

juridiction libanaise, n° 99/112 du 21/12/1999 publié dans la Revue libanaise d’arbitrage arabe et international N°14 et15, 

P116.   

1636 Voir l’article 1479 du code procédure français.  

1637 Voir le paragraphe 3 de l’article 147 qui dispose : « Toutefois, des défenses à exécution provisoire peuvent être 

formées par requête distincte de l’action principale, devant la juridiction saisie, soit de l'opposition, soit de l'appel. »  

 

1638 Cette arrêt affirme que « les décisions que la cour peut suspendre leur exécution, sont celles rendues avec l’exécution 

provisoire selon le pouvoir d’appréciation du juge, mais les décisions qui sont exécutoires de plein droit ne font pas l’objet 
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Pour demander la suspension de l’exécution, conformément aux règles générales, d’une part il faut 

remplir les conditions générales qui sont : la capacité, la qualité et l’intérêt1639 de même que payer la 

taxe judiciaire1640. D’autre part, cette demande est soumise à un certain nombre de conditions 

spécifiques :  

* Premièrement, il faut que l’exécution n’ait pas eu lieu avant la présentation de la demande. Vue 

la complexité et la pluralité des procédures, l’opération d’exécution a  

toujours besoin d’une durée assez longue pour qu’elle soit effectuée1641. Or, dans le cas où 

l’exécution est achevée, la demande n’arrivera point à atteindre son objectif et il sera sans effet.  

* Deuxièmement, il faut que le recours en annulation soit exercé pour présenter la demande de la 

suspension de l’exécution provisoire de la décision attaquée, car il n’est pas possible de demander la 

suspension de l’exécution tant que le recours contre ladite décision n’a pas été exercé. Cela a été 

annoncé par le troisième paragraphe de l’article 147 CPC qui dispose que « Toutefois, des défenses à 

exécution provisoire peuvent être formées par  requête  distincte  de  l'action  principale,  devant  la  

juridiction  saisie, soit de l'opposition, soit de l'appel .»  

 Ces conditions doivent être remplies pour que la demande de la suspension d’exécution soit 

recevable, mais certains auteurs ajoutent deux autres conditions qui sont : l’élément de l’urgence et la 

pondération de la nullité de la décision attaquée1642.  

 Après sa saisine, la juridiction compétente statue sur la demande devant la chambre de conseil. Et 

ce dans le délai de trente jours, ainsi qu’elle a le pouvoir soit de rejeter la demande, soit  faire  défense  

d'exécuter jusqu'à la décision sur le fond, soit ordonner qu'il sera sursis à  l'exécution pendant un temps 

qu'elle fixe ou que l'exécution provisoire  ne  sera  poursuivie  pour  la  totalité  ou  pour  partie  

seulement  de la  condamnation qu'à charge par le demandeur à l'exécution de fournir un 

cautionnement26.  

  

                            

  

                                                           
de l’application des dispositions de l’article 147 CPC al 2… » Arrêt de la cour suprême Marocaine (aujourd’hui la cour de 

cassation) n° 1105 du 29/04/1991, publié dans la revue ALECHAA, n° 6, P61.   

 1639محمد شبيب: إيقاف تنفيذ األحكام المدنية في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة كلية الحقوق بمراكش لسنة 

. 51إلى  19، ص 9111-3000  

53، ص3002-3007جودية خليل: آثار إلغاء األحكام بعد تنفيذها، أطروحة لنيل الدكتورة في الحقوق، كلية الحقوق بمراكش،   1640  

.24ص  3007مارس/ماي  3يونس الزهري: مسطرة وقف تنفيذ األحكام المشمولة بالنفاذ المعجل القضائي، مقال منشور في مجلة محاكمة، عدد    1641  

1642 Voir paragraphe 5 de l’article 147 de CPC.   
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Les entreprises en difficulté à la lumière de l’état d’urgence sanitaire au Maroc 

Les entreprises en difficulté  

à la lumière de l’état d’urgence sanitaire au Maroc 

Etudiante chercheuse au cycle doctoral DROIT PRIVEE 
 

Signalée pour la première fois à Wuhan, en chine, le 31 décembre 2019, la pandémie1643 de la 

maladie infectieuse appelée  Covid-19  et qui est due à la propagation d’un coronavirus1644, a pris un 

ampleur impressionnant et s’est répandue dans le monde entier et a poursuivi son expansion notamment 

en Italie, l’Espagne, la France…Et  c’est ainsi qu’elle a été rapidement diffusée  dans le reste du monde. 

A la mi-Mars 2020, le virus a été qualifié d’« ennemi de l’humanité » par le directeur de l’OMS1645, 

et il pourrait cependant produire des effets encore plus catastrophiques. C’est pour ce que la seule 

crainte de plusieurs pays était de protéger la population au détriment de l’économie.  

Dans ce contexte extraordinaire, des mesures fortes étaient prises par les autorités des Etats les 

plus touchés1646. Le Maroc, à son tour, devait limiter drastiquement la propagation du virus et réduire 

ses risques par la prise de quelques mesures imposantes, des contraintes considérables aux 

individus1647 ; dont les libertés les plus fondamentales ont été réduites à un point qui n’a jamais été 

atteint depuis la Seconde Guerre mondiale.  

En effet, bien qu’il soit trop tôt pour apprécier ou applaudir les effets de ces changements radicaux, 

on a pu constater que ceci induit une certaine diminution de la pollution atmosphérique. Et dans ce 

contexte, les autorités marocaines nationales, régionales et communautaires ont déjà annoncé des 

mesures sans précédents de soutien à l’économie ainsi qu’aux ménages1648.  

L’anxiété qu’à provoquer cette épidémie est peut-être excessive, pourtant, elle s’explique, entre 

autres, par les répercussions de la pandémie et leurs impacts sur l’économie nationale et 

internationale1649. 

                                                           
1643 Depuis le 11 Mars 2020, l’organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié la maladie Covid-19 de « pandémie ».  

1644 Coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (en abrégé, SARS-CoV-2). 

1645 « Enemy against humanity ». 

1646 Beaucoup d’événements et d’activités ; culturels et sportifs ( comme des concerts, des pièces de théâtre, la projections 

de films dans les cinémas, des cortèges, les compétitions sportives nationales, le Championnat d’Europe de football et les 

jeux olympiques d’été…) ont été suspendus, annulés ou reportés. 

Entre outre, des interdictions d’entrer ou de sortir ont été décrétées dans de nombreux Etats, d’où la réduction draconienne 

du transport aérien, terrestre et maritime.  

1647 

 Le décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020, relatif à la déclaration de l’état d’urgence sanitaire. 

 Le décret-loi n°2-20-293 du 24 mars 2020, qui règlemente l’état d’urgence sanitaire pour endiguer l’épidémie de 

Covid-19. 

 Circulaire du Ministère de l’Economie, des finances et de la Réforme de l’Administration n°2-20-269 du 16 mars 

2020. 

1648 La pratique révèle qu’il est difficile de trouver un équilibre entre les mesures à prendre pour freiner la progression de 

la pandémie et celles destinées à préserver l’économie. 

1649 L’impact économique de cette épidémie est immense et difficile à cerner ; aussi bien sur la production industrielle, 

vu que plusieurs services et commerces ont été soit mis à l’arrêt, soit contraints de tourner au ralenti, ou encore sur les 
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A cette fin, le Maroc a annoncé des mesures exceptionnelles budgétaires et fiscales pour soutenir 

les entreprises particulièrement touchées par la pandémie1650, car ces entreprises ont un impact social 

fondamentale ; et donc, il est nécessaire que le législateur marocain répond à toutes leurs contraintes 

règlementaires pour pérenniser durablement leurs activités face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de 

Covid-19, tel est le cas en France1651.   

Et parmi les mesures spécifiquement prisent par l'état Marocain, on peut citer : le report 

d’échéances des crédits amortissables, la suspension du cours de tous les délais légaux et 

réglementaires en vigueur pendant toute la durée de l’état d’urgence ,le versement d’indemnités 

même pour les salariés qui sont en arrêt d’activité ( la CNSS a fixé les modalités d’octroi de 

l’indemnité forfaitaire à leur profit ).  

Cependant, il n’en demeure pas moins que de nombreuses entreprises soient en difficultés et 

certaines d’entre elles peuvent même se trouver en état de cessation de paiement. De ce fait, et afin de 

limiter ces défaillances, il existe dans notre arsenal juridique des procédures préventives à la disposition 

des entreprises en difficultés pour garantir leur sauvetage1652. Se rajoute à ceci des mesures récentes 

édictées par le gouvernement pour faire face à l’épidémie de Covid-191653.    

A cet effet, on se demande si l'arsenal juridique, adopté par le Maroc, est efficace et suffisant 

pour sauvegarder les entreprises en difficulté et répondre à l’obligation juridique de réagir face 

à la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 ?  

Pour éclairer le débat sur : les répercussions de l’épidémie du covid-19 sur l’activité des entreprises 

en difficultés. Il est indispensable de discerner les conditions spécifiques de l’ouverture des procédures 

préventives endéans la crise (I), avant d’estimer l’assouplissement des contraintes procédurales 

connues durant l’état sanitaire (II).  

 

                                                           
services médicaux et autres qui à leurs tours sont mis sous forte pression par la nécessité de faire face à la lutte contre la 

pandémie. 

1650 Un fonds spécial pour la gestion de l’épidémie de Covid-19 a par ailleurs été créé par le décret n°2-20-269 du 16 mars 

2020 par suite des instructions du Roi Mohammed VI.  

 

La direction générale des impôts (DGI), a préparé toute une circulaire détaillant les modalités d'application de l'article 6 du 

décret-loi sur l'état d'urgence sanitaire. Cet article prévoit  la suspension de tous les délais légaux en vigueur pendant la 

période de l'état d'urgence sanitaire.   

 

Ainsi, le comité de veille économique avait décidé que les mesures concernant le report  des échéances fiscales des 

entreprises sont prises uniquement au détriment des TPE et PME réalisant un capital inférieur à 20 millions de dirhams 

.chose qui est difficile à trouver au Maroc, vu que la plus part des entreprises ont un fonds limité et sont des fois en sous-

traitance et fragile devant n'importe quelle difficulté juridique, économique ou social. Et donc il est époustouflant  de les 

gérer et les sauver de la crise. 

 

1651 Pour pallier aux effets secondaires de la crise sanitaire, un comité de veille économique a été mis en place  pour 

contribuer à l’accompagnement socio-économique des entreprises affectées.  

 

1652 Le législateur marocain a introduit une nouvelle philosophie relative à la loi actuelle des difficultés d’entreprise (Dahir 

n°1-18-26 du 19 Avril 2018 portant promulgation de la loi 73-17 modifiant et remplaçant le livre V de la loi n°15-95 

formant le code de commerce), axé sur la notion de l’entreprise dont le principe de base est désormais l’intérêt général  ; 

rétablir l’équilibre social économique et financier des entreprises en difficultés, tout en protégeant le patrimoine des 

personnes physiques qui ont consenti un cautionnement.    

On dit que cette loi est formellement juridique avec un fond et contenu économique.   

1653 Pour prendre en compte des conséquences de la crise sanitaire sur la trésorerie des entreprises des mesures devaient 

être révisées  autour des trois axes suivants : l’appréciation de la date de l’état de cessation des paiements, l’assouplissement 

des règles procédurales, et enfin la prorogation des délais et des durées.  
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I. les conditions spécifiques de l’ouverture des procédures préventives endéans la crise : 

Afin de protéger au mieux les entreprises en difficulté pour leur permettre de surmonter cette crise 

sanitaire et ses effets collatéraux, le gouvernement a prévu un dispositif exceptionnel de soutien, qui 

répond à un double objectif de continuité économique et surtout de préservation des emplois. 

 Il est donc nécessaire de détailler ces mesures d’adaptation du droit du traitement des difficultés 

des entreprises au contexte actuel de la crise sanitaire.  

Tout d’abord, il faut apprécier la situation de l’entreprise pour pouvoir choisir et décider 

l’ouverture d'une procédure approprié (A), pour ensuite, adapter la date de l’état de cessation des 

paiements aux circonstances engendrées par la crise sanitaire (B). 

A. Le recours à la procédure préventive : 

Le législateur marocain, avant l’entrée en état sanitaire, avait prévu des procédures à la disposition 

des entreprises en difficultés leur offrant la possibilité de négocier avec leurs principaux partenaires un 

échelonnement ou une restriction des dettes, éventuellement des remises, et qui leur permettront de ne 

pas se retrouver en état de cessation de paiements ou de ne pas solliciter l’ouverture d’une procédure 

de redressement ou de liquidation judiciaire.  

Cette procédure dites préventive est issue de la loi 73-17 ; il s’agit notamment de la procédure de 

conciliation et de la procédure de sauvegarde. Le dirigeant peut ainsi solliciter la désignation d’un 

conciliateur, pour engager des négociations avec ses créanciers et ses cocontractants en toute 

confidentialité et il suffit que l’accord intervenu dans le cadre de la conciliation soit constaté ou 

homologué par le juge pour être à l’abri de toutes poursuites envisagées par les créances visées par 

l’accord. 

En outre, le dirigeant a également la possibilité de solliciter l’ouverture d’une procédure dite de 

sauvegarde ; il suffit que l’entreprise ne soit pas en cessation de paiement mais plutôt en difficultés 

qu’elle n’est pas en mesure de surmonter. Contrairement à la procédure précédente, celle-ci est plus 

contraignante et moins confidentielle mais plus efficace.  

Toutefois, malgré la diversité de choix des procédures, leur contexte est-il adéquat à l’État 

d’urgence sanitaire et la crise économique actuelle ?  

Dans ce contexte, le gouvernement marocain n'a pas prévu grande chose pour protéger les 

débiteurs pouvant rencontrer des difficultés pendant cette période et dans les mois à venir. Ce dernier, 

et dans le cadre des mesures préventives prises par les autorités publiques pour limiter la propagation 

du nouveau coronavirus (Covid-19), à opter le 22 mars dernier des projets publiés au bulletin officiel 

n° 6867 du 24mars 2020. On dit qu’une entreprise est éligible à la procédure de sauvegarde quand elle 

justifie être en difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter sans être en état de cessation des 

paiements1654. Et donc il est nécessaire d'adapter la date de l'état de cessation aux circonstances de l'état 

d'urgence sanitaire actuel. 

B. L’adaptation de la date de l’état de cessation des paiements aux circonstances engendrées 

par la crise sanitaire : 

Au Maroc, aucune disposition n’a été dictée dans la mesure de cristallisé et gelé l’état de cessation 

des paiements à la date d’ouverture de l’état d’urgence sanitaire et jusqu’à après sa levée. Le législateur 

c’est contenter d’annoncer que dès la levée de l’état d’urgence et la reprise des audiences judiciaires, 

                                                           
1654 L’état de cessation des paiements a connu sa définition légale par les dispositions du code de commerce, et ça signifie : 

« qu’un débiteur soit dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ». 
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les tribunaux pourront déclarer les entreprises en cessation de paiement ; même si cette situation est 

intervenue à cause des circonstances et dispositions contraignantes imposées par l’état d’urgence1655. 

Cependant ces entreprises ne pourront en aucun cas bénéficier d’une procédure de sauvegarde ou 

de conciliation, et elles se retrouveront directement placées soit en redressement soit en liquidation 

judiciaire. En conséquent, il ne sera tenu compte de l’aggravation de la détérioration de la trésorerie de 

l’entreprise postérieurement à cette crise. Et ceci va nonobstant leur porter préjudice et suscitera des 

cessations de paiement en cascade en raison des difficultés engendrées par l’engourdissement général 

des activités économiques, pesant très fortement sur leur trésorerie.  

Passé la crise sanitaire, le Maroc va sans doute connaitre une crise économique majeure aux 

proportions et durée inconnus, et sera ainsi frappé par une forte augmentation du nombre de 

défaillances.  Contrairement aux dispositions prises par la France, dont l’ordonnance n°2020-341, 

précise que : 

« l’état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la 

date du 12 mars 2020, et ce jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de cessation de 

l’état d’urgence sanitaire ». Ce délai de cristallisation est un moyen efficace de protéger même les chefs 

d’entreprise du risque de la mise en jeu de leur responsabilité pour n’avoir pas déposé le bilan de leur 

entreprise dans le délai légal. 

D’autre part, le gel de situation au 12 mars 2020 permet aux entreprises en difficulté de solliciter 

l’ouverture d’une procédure préventive, et c’est sans doute l’impact le plus important de cette mesure; 

vu que ces procédures préventives ont démontré leur large efficacité.  

Tout le monde se demande pourquoi le Maroc et dans de tels circonstances c'est contenter 

de faire une copie pal des textes conçus de la France ? Et pourquoi laisser le contexte et bailler le 

contenu ? 

En effet le gouvernement marocain devait lui-même opter pour ces mesures de prolongement des 

délais pour la période postérieure à corona. 

S’ajoute à ceci que l’entreprise doit connaitre des difficultés qu’elle n’est pas en mesure de 

surmonter. Ces difficultés peuvent être de tous ordres ; et c’est au juge d’apprécier leurs natures. La 

plupart du temps il s’agit de difficultés financières, mais il peut s’agir d’outres.  

Alors peut-on dire que l’épidémie du covid-19, est-elle aussi une cause suffisante pour 

demander l’ouverture d’une sauvegarde ?  

A l’heure actuelle, l’ouverture d’une procédure préventive peut s’avérer nécessaire lorsque 

l’entreprise ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour faire face à ses charges courantes, 

principalement le paiement des salaires. Cela va lui permettre de bénéficier de mesures protectrices ; 

telles que la prise en charge des salariés impayé par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, s’ils sont 

déclarés, ou sinon par le fonds spécial pour la gestion de l’épidémie de Covid-19 

II. L’assouplissement des formalités dues à certaines contraintes chronologiques : 

L’état d’urgences sanitaire chamboule les modes de travail de nombreux secteurs, notamment celui 

de la justice et des différentes institutions judiciaires. En effet, la question se pose plus particulièrement 

                                                           
1655 Le décret n° 2.20.292 relatif à l'état d'urgence sanitaire et aux déroulement de sa déclaration  prévoit dans son article 

6 que : « Pendant et jusqu’au premier jour suivant la levée de l’état d’urgence sanitaire, le cours de tous les délais légaux 

(y compris fiscaux) prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur est suspendu, à l’exception des délais de 

recours en appel des jugements pénaux rendus à l’encontre des prévenus poursuivis en état de détention, ainsi que les délais 

relatifs à la garde à vue et à la détention préventive ».  
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pour les procès revêtant un caractère urgent et qui doivent être traités malgré l’état d’urgences et les 

exigences du confinement, Dont les procédures citer par la loi 73-17 en font partie1656. 

Et donc il a fallu accélérer la mise en place du chantier du tribunal numérique pour sauver 

l’économie nationale (A), et consolider les garanties vis-à-vis des créances nées postérieurement au 

jugement d'ouverture de la procédure collective (B). 

A. L’ouverture des procédures par voie dématérialisée : 

Généralement le président du tribunal de commerce ouvre la procédure, soit de sa propre initiative ; 

s’il constate qu’une entreprise fait face à certaines difficultés, soit à la demande du débiteur. 

 Cette procédure est urgente et oblige le président du tribunal de commerce de convoquer sans 

délai le chef d’entreprise pour l’interroger ou désigner un expert ou demander la communication de 

tous les documents nécessaires qui sont de nature à lui donner une idée claire sur la situation financière 

et économique de l’entreprise. Et vu que dans les circonstances actuelles de l’état d’urgence sanitaire 

la levée des audiences judiciaires est exclue et que l’ouverture de la procédure nécessite, par ailleurs, 

obligatoirement qu’un jugement soit rendu. La déclaration de cessation des paiements pourra donc être 

déposée par un débiteur par voie dématérialisée. Et c’est ainsi que le débiteur peut demander à être 

autorisé à formuler ses prétentions et ses moyens par écrit et que le président du tribunal peut recueillir 

les observations du demandeur par tout moyen.  

En toute hypothèse, ceci ne devrait pas être une difficulté. Car c’est vrai que le procès à distance 

est un projet qui démarre dans ces circonstances exceptionnelles, mais il n’en constitue pas moins une 

base pour des projets à venir pour le développement de la justice numérique à laquelle a appelé sa 

majesté le Roi à plusieurs occasions1657.  

Désormais, la saisine du tribunal se fait provisoirement par acte remis au « greffe » par tout moyen. 

Et la tenue des audiences, n’exige plus la présence physique des parties ; il suffit qu’un échange soit 

rétabli à distance par le truchement d’une communication électronique ou téléphonique. De manière 

générale, et très concrètement, la situation actuelle a montré le besoin pressant de développer cette 

initiative et de la généraliser, tout en exigeant des conditions techniques et des garanties juridiques.  

Nonobstant, on se demande que peut le juge faire pour sauvegarder à son tour les entreprises 

en difficulté et est-ce que son interprétation peut être flexible durant la situation d'urgence 

actuelle ? 

  Le président du tribunal de commerce n'est en effet pas un simple juge mais plutôt un juge gérant, 

c'est le chef d'orchestre qui accompagne l'entreprise afin de la sauver. Et donc il est libre d'interpréter 

à son propre champ de vision, il peut ainsi, et dans de tel circonstances d'urgence fermer l'œil sur 

certaines mesures pour ne pas tomber dans les pires situations économiques nationales.  

B. Le sort de la créance postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective : 

Lorsque l'entreprise est soumise à une procédure collective, sa vie ne s'arrête pas totalement. En 

effet, le débiteur (chef d'entreprise) même dessaisit peut effectuer certains actes avec l'assistance de 

l'administrateur(syndic).  

                                                           
1656 Rappelons que, par instruction n° 1/151 du 16 mars 2020, le Président délégué du Conseil supérieur du pouvoir 

judiciaire a annoncé que toutes les audiences au niveau de toutes les juridictions du Royaume sont suspendues et reportées 

jusqu’à nouvel ordre, sauf celles concernant : (1) les affaires criminelles et délictuelles concernant les prévenus en détention 

provisoire ; (2) les instructions pour déterminer si les accusés seront mis en examen en détention provisoire ou en liberté ; 

(3) les affaires de mineurs pour déterminer s’ils seront mis dans des centres de réhabilitation ou remis à leurs parents ; et 

(4) les référés visant l’urgence. 

1657 Il faut rappeler que la cour de cassation a entamé depuis des années cette opération qui concerne la numérisation de 

cette institution judiciaire, les procès et les délibérations électroniques ainsi que les archives électroniques. 
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Pour ce, législateur marocain à prévu dans l'article 558 de la loi 73.17 ce qui suit : « les personnes 

qui avaient consenti un nouvel apport en trésorerie à l'entreprise, dans le cadre de la procédure de 

conciliation donnant lieu à un accord, en vue d'assurer la poursuite de son activité et sa pérennité, sont 

payées par privilège, pour le montant de cet apport, avant toutes créances. 

Et dans les mêmes conditions, les personnes qui fournissent un nouveau bien ou service en vue 

d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité, dans l'accord homologué, sont aussi 

payées pour le prix de ce bien ou de ce service par privilège avant toutes créances ». 

On sait tous que contrairement aux dispositions précédents, les créances antérieures au jugement 

ne peuvent pas être payées. Mais les créances et les prestations nées régulièrement après le jugement 

d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, sont payées 

à leur échéance. Et à défaut d'être payées à l'échéance, ces créances bénéficieront du privilège de 

procédure.  

Ainsi, il existe trois conditions pour que la créance bénéficie du privilège institué par le législateur : 

Tout d'abord, la créance doit être postérieure au jugement d'ouverture, et doit également être 

régulier ; car si ce dernier est conclu au mépris des règles de la procédure collective, cet acte devient 

inopposable à la procédure. Cela a été confirmé récemment par la cours de cassation ; qui a statué sur 

le critère de la régularité de la créance postérieure. Ensuite, la créance doit être née pour aider au 

déroulement de la procédure ; cela signifie que si la procédure n'avait pas été ouverte, ces créances 

ne seraient pas nées. Et en fin, les créances signataires de l'accord amiable ne peuvent bénéficier de ces 

avantages qu'à l'ouverture de la conciliation.  

Malheureusement, le législateur ne devait pas imposer cette dernière condition, afin de faciliter le 

déroulement de la procédure et sauver le plus grand nombre possible d'entreprises. Surtout, 

qu'aujourd'hui on se retrouve devant un état d'urgence sanitaire difficile à gérer.  Le gouvernement doit 

cependant intervenir le plus tôt possible pour arrêter provisoirement l'exécution de cette obligation. Car 

la période de conciliation peut arriver et peut au contraire ne pas être rétabli et l'entreprise passe outre 

la procédure préventive de sauvegarde et se retrouver en plein liquidation judiciaire.  

Sachons que la France a dédier un fonds spécial pour soulager la trésorerie des entreprises dont 

l'activité est impactée par la propagation de l'épidémie du nouveau coronavirus1658 ; c'est ainsi que les 

banques commerciales et publiques d'investissement ont activés des mesures ad hoc afin 

d'accompagner les entreprises en difficulté.  

Pour conclure, il est évident de rappeler que la nouvelle loi 73.17 pour la sauvegarde des 

entreprises en difficulté est entrée en vigueur Pour sauver le Maroc du classement « Doing Business » ; 

vu que ce dernier figurait à la 134ème position sur 190 pays. Et son climat des affaires était déjà tirée 

vers le bas par le niveau des faillites de ses entreprises. 

Cette loi a pu en quelque sorte améliorer la situation du Maroc au niveau internationale, mais 

malheureusement les nouveaux mécanismes d’accompagnement prévues étaient insuffisants, compte 

tenu de la nature exceptionnelle liée à l'état d'urgence sanitaire. Et en saison du caractère évolutif de la 

situation certaines dispositions doivent être mise à jour régulièrement. 

Actuellement un certain nombre entreprises sont en mode « panique », il faut alors que les banques 

et les assurances jouent le jeu. Et donc, le gouvernement doit consigner des dispositifs pour venir à leur 

aide et éviter les faillites, et renforcer le plan de garantie avant que ça ne soit trop tard. 

                                                           
1658 Le président de la fédération bancaire française A assurer qu'il y aura du crédit pour toutes les entreprises affectées 

par le coronavirus, et l’Etat va garantir les prêts bancaires à hauteur de 300milliards d'euro. 
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Il faut également mobiliser de nouvelles institutions pour accompagner les entreprises frappées 

par la crise et leur offrir de l'oxygène en accélérant leurs procédures et en suspendant les pénalités 

fiscales. 

À cet égard, même les juges doivent recevoir des formations en matières de difficultés d'entreprise. 

Ainsi, un arsenal juridique et administratif doit voir jour, car le juge ne peut pas porter plus qu'une 

casquette et représenter tantôt les créances tantôt l'entreprise. Et arrêter de faciliter l'accès aux 

liquidations judiciaires, par peur que les chefs d'entreprise soient en mauvaise foie pour trompé les 

créanciers. Et que le livre 5 de commerce ne soit un livre de fraude aux banques.  

Il est temps de prendre les bonnes décisions au bon moment !  Et réviser l'écosystème de ses 

entreprises en difficulté.  
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 Mohamed Premier Oujda 
 

Résumé: 

Since the developed countries began to formulate the concept of public service, the public 

administration has continued to enrich itself in terms of service provision,which has become 

more and more significant. 

In Morocco,which is considered a developing country, the priority has been given to the 

public services, as decreed. 

   Moreover, driven by the current unprecedented global health crisis caused by COVID 

19 virus, the Moroccan governmentstarted encouraging the public sector, private businesses 

individuals to embrace digital tools. This initiative will help guarantee the continuation of all 

activities which do not require the physical presence of their members, especially those whose 

cessation or simple dysfunction would have a significant impact on the functioning of society 

as a whole. 

We are therefore talking about generalized digitization of the functioning of public 

services. This process can apply to the entire legal system, which must face Coronavirus today. 

In the case of online courses, they have multiplied until probably becoming the default 

operating mode of the service for an educational audience. 

 

 ملخص :

( كانت أول دولة ظهر بها هي 08ظهور فريوس يسمى بفريوس كورونا )كوفيد  8108لقد عرف العامل مع نهاية سنة 

مارس  18الصني خصيصا مبدينة ووهان، ويعترب املغرب من البلدان التي لحقها هذا الوباء حيث سجلت فيه أول إصابة بتاريخ 

  . وافد من الديار األوروبيةم ملهاجر مغريب8181

 :ومع ظهور هذا الوباء عرف املرفق العام عدة تغيريات تتجىل يف ما ييل   

و العديد من  إغالق املرافق العامة من مؤسسات عمومية وخصوصية احرتازا من تفيش الوباء يف وسط املوارد البرشية -

 ب بالوسائل التكنولوجية الحديثة لتدبري شؤونه الداخلية يف عالقةويف ظل هذا التوقف استعان املغر  .اإلجراءات االحرتازية

 :الدولة مع املواطنني، ومن تجليات استعامل هذه الوسائل ما ييل

انتقال اإلدارات العمومية وبعض الرشكات الخاصة إىل عامل الرقمنة واالشتغال عن بعد، وفتح مواقع خاصة بخدمات  -

 .املواطنني

روس عليم عن بعد بفتح منصات إلكرتونية خاصة بالتعليم كام تم االستعانة بالقنوات املغربية إليصال الداالنتقال إىل الت -

 .إىل املتعلمني عامة

 . عقد اللقاءات الحكومية عرب تطبيقات إلكرتونية احرتازا من تفيش الوباء -

 .وغريها من تجليات هذه الوسائل يف خدمة الصالح العام  
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Introduction 

Depuis que les pays développés ont commencé à formuler le concept de Service public, 

l’administration continue à s’enrichir en termes de prestations toujours plus nombreuses de service 

public. 

Au Maroc qui est considéré comme un pays en voie de développement, on a accordé une priorité 

aux prestations offertes par le service public comme il a été édicté dans la constitution de 2011. 

Toutefois, suite aux circonstances sanitaires exceptionnelles actuelles causées par la propagation 

du virus COVID 19, l’État a déclaré l’état  d’urgence sanitaire1659 et les personnes publiques et les 

personnes privées sont invitées à généraliser les outils numériques pour garantir la poursuite de toutes 

les activités ne nécessitant pas une présence physique de leurs membres surtout celles dont l’arrêt ou 

le simple dysfonctionnement aurait un impact très important sur le fonctionnement de la société dans 

son ensemble. 

     On parle donc d’une numérisation généralisée du fonctionnement des services publics. Cette 

évolution semble pouvoir s’appliquer à l’ensemble des services dont le fonctionnement doit faire face 

aujourd’hui au Coronavirus. C’est le cas par exemple du recours à des cours en ligne fournis par des 

écoles publiques  qui se sont multipliés jusqu’à devenir sans doute la modalité de fonctionnement par 

défaut du service public de l’enseignement. 

L’analyse de ce sujet nous pousse à soulever la question suivante : quel est l’impact de cette 

numérisation sur les principes du fonctionnement des services publics, ainsi que sur les droits et les 

libertés garantis aux individus ? 

 Le traitement de cette problématique se fera en deux volets, en commençant par l’impact de cette 

numérisation sur les principes du fonctionnement des services publics, et par la suite l’impact de cette 

numérisation sur les droits et les libertés garantis aux individus. 

Partie I : L’impact de la brusque numérisation des services publics sur les principes de leur 

fonctionnement 

 Il ne fait nul doute que les services publics étaient déjà en voie de numérisation bien avant 

l’apparition de la pandémie, en tant que nouveau système de fonctionnement des services publics et 

ce, bien sûr, en conformité avec le principe de mutabilité desdits services. De ce fait, la numérisation 

actuelle du fonctionnement des services publics ne peut être analysée que comme un moyen dû à la 

nécessité d’assurer le respect du principe de la continuité des services publics, suite à la prorogation 

croissante de COVID 19. 

A- Le maintien du principe de la continuité des services publics comme justification de la 

mobilisation de l’outil numérique. 

Les événements actuels liés au Covid19 et les mesures de confinement poussent les États et les 

entreprises à prendre des mesures sanitaires et à changer leur manière de travail. Face à une telle 

situation, le Maroc n’a d’autres choix que de doubler les efforts  afin de généraliser les outils de 

numérisation des services publics particulièrement lorsque les activités ne nécessitent pas une présence 

physique.  

Dans ce sens, Le Maroc a pris des initiatives permettant aux usagers de demander leurs documents 

et d’effectuer certaines formalités en ligne. Dans cette perspective, la CNSS a mis en place une plate-

forme en ligne qui permettra aux employeurs de déclarer leur situation et leurs salariés qui sont en arrêt 

                                                           
1659 Le décret-loi n° 2.20.292 édictant des dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire a été publié ce mardi 24 mars 

au Bulletin officie 

http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2020/BO_6867-bis_Ar.pdf?ver=2020-03-24-102522-043
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2020/BO_6867-bis_Ar.pdf?ver=2020-03-24-102522-043
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de travail sans se déplacer, dans le but de faire face à la propagation de cette pandémie.  

     C’est pourquoi, l'Agence de développement du digital (ADD) a pris, en coordination avec le 

ministère de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'administration, un ensemble de mesures 

visant à appuyer les administrations publiques dans l'adoption de ce type de solutions. Ainsi, un portail 

du bureau d'ordre numérique des correspondances administratives a vu le jour, en vue de permettre aux 

administrations et aux administrés de déposer leurs correspondances administratives à distance, en 

échange d'un accusé numérique de réception. Un service électronique de correspondances 

administratives a également été mis en place pour assurer la gestion des courriers entrants et sortants, 

ainsi que ceux échangés entre les services internes, au niveau central et décentralisé des 

administrations. Dans une circulaire, l'ADD et le Département de la réforme de l'administration mettent 

également en avant un service "parapheur électronique", qui permet aux administrations impliquées la 

dématérialisation des documents administratifs. 1660 Citons également  le lancement de l’opération de 

l’enseignement à distance, via le portail électronique TelmidTice et sur la chaîne TV Athaqafia. 

Tout service public doit fonctionner de manière régulière, sans interruption autre que 

celles prévues par la réglementation en cours, et en fonction des besoins et des attentes des usagers, 

jusque dans les zones rurales et les quartiers en difficulté.1661 

Cependant  si le principe de continuité est perçu comme l’obligation première s’imposant avec 

force à tous les services publics considérés comme essentiels, il n'en est pas de même  pour le principe 

d’égalité devant les services publics qui reste limité en raison de plusieurs contraintes qui le mettent  

parfois en échec.  

B-   Les restrictions  du principe d’égalité résultant de la numérisation brusque des services 

publics. 

L’article 154 de la Constitution marocaine dispose : « Les services publics sont organisés sur la 

base de l’égal accès des citoyennes et citoyens, de la couverture équitable du territoire national et de la 

continuité des prestations. Ils sont soumis aux normes de qualité, de transparence, de reddition des 

comptes et de responsabilité, et sont régis par les principes et valeurs démocratiques consacrés par la 

Constitution. »1662.  

Ce principe d’égalité impose qu’aucune discrimination ne soit faite entre les usagers : chacun doit 

pouvoir bénéficier des services de l’administration sans se trouver pénalisé ou infériorisé en raison de 

sa condition sociale, de son handicap, de son lieu de résidence, ou de tout autre motif tenant à sa 

situation personnelle ou à celle du groupe social auquel il appartient.1663 

Cette égalité d’accès et de traitement n’interdit pas de différencier les modes d’action en fonction 

de la diversité des situations et des besoins des usagers, afin de lutter contre les inégalités économiques 

et sociales. On parle alors plutôt d’équité.1664 

                                                           
1660 La numérisation de l’administration s’accélère, publié le 04 avril 2020, Source : http://www.maroc.ma 

 Ainsi que le Circulaire de Monsieur le Ministre de L’Economie, des Finances et de la Réforme de l'Administration n° 

2020/2 concernant les services numériques pour les correspondances administratives, en date du 01 avril 2020. 

 

1661 La gouvernance des services publics, Rapport du Conseil Economique, Social et Environnemental, Auto-Saisine n° 

1/2013, p 17, source : www.cese.ma. 

 

1662 Article 154 de la Constitution marocaine de 2011. 

 

1663Rapport du conseil économique, social et environnemental, la gouvernance des services publics, auto saisine 1/2013, 

p 17 et 73, source : www.cese.ma. 

 

1664 E. Michel, Le fossé numérique. L’Internet, facteur de nouvelles inégalités ? Problèmes politiques et sociaux, La 

Documentation française, n° 861, août 2001, p. 32 : « D’une manière générale, le fossé numérique peut être défini 4/5 

http://www.maroc.ma/
http://www.cese.ma/
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Le principe d’égalité est affecté par la volonté des autorités publiques visant à assurer la continuité 

des services publics. En effet, l’emploi des moyens numériques n’est pas suffisant pour l’effectivité de 

ce principe qui est pourtant lui aussi un principe à valeur constitutionnelle. 

L’accessibilité, la simplicité sont aussi essentielles pour un service dédié à tous. L’administration 

doit en effet s’efforcer de répondre à des demandes de plus en plus nombreuses, complexes et 

personnalisées, tout en produisant des textes et des procédures faciles à comprendre par l’usager. La 

simplification et la clarification des démarches administratives garantissent la neutralité, l’égalité, le 

respect de la loi et la qualité de la relation de l’usager avec les services publics. Il en est de même 

concernant l’accessibilité géographique. Les services publics doivent se donner les moyens d’assurer 

une présence administrative sur tout le territoire national.1665 

La mise en place de la numérisation des services publics n’est pas aussi facile qu’on le croit . Il est 

possible d’observer dans ce cadre deux contraintes de cette brusque numérisation desdits services : 

 Premièrement, l’égalité d’accès aux services publics est remise en cause par une fracture 

numérique qui est à la fois sociale et géographique qui risque d’exclure certaines catégories de 

personnes du bénéfice de cette numérisation ; 

- Sociale, car certains usagers ne sont pas internautes ou l’absence de maîtrise de l’outil 

informatique peut même être une cause de renonciation aux prestations.1666 

- Géographique, car cette égalité d’accès est aussi relativisée par la présence des zones blanches 

sur le territoire national qui ne disposent d’aucune couverture mobile et/ou Internet.1667 

 Deuxièmement, certaines prestations de services publics sont totalement numérisées notamment 

celles du service public de l’enseignement. Or, il est possible de s’interroger sur la validité 

juridique de cette solution vis-à-vis des dernières évolutions. En particulier, l’enseignement en 

ligne satisfait-il à l’exigence d’égalité devant l’examen ? 

Partie II : La protection des données personnelles en situation de crise sanitaire 

exceptionnelle : L’hypothèse du traçage géographique des citoyens  

En effet, la lutte contre la pandémie se manifeste par une utilisation accrue d’outils numériques. 

La confiance et la fiabilité imposent de se comporter en toute circonstance en partenaires loyaux. 

L’usager a droit à la sécurité juridique, et à la fiabilité dans ses relations avec l’administration. Les 

modalités et les conditions de fonctionnement des services publics doivent être clairement définies. 

                                                           
comme une inégalité face aux possibilités d’accéder et de contribuer à l’information, à la connaissance et aux réseaux, ainsi 

que de bénéficier des capacités majeures de développement offertes par les TIC. Ces éléments sont quelques-uns des plus 

visibles du fossé numérique, qui se traduit en réalité par une combinaison de facteurs socio-économiques plus vastes, en 

particulier l’insuffisance des infrastructures, le coût élevé de l’accès, l’absence de formation adéquate, le manque de 

création locale de contenus et la capacité inégale de tirer parti, aux niveaux économique et social, d’activités à forte intensité 

d’information ». 

1664 Rapport du conseil économique, social et environnemental, la gouvernance des services publics, auto saisine 1/2013, 

p 18, source : www.cese.ma 

1665 Rapport du conseil économique, social et environnemental, la gouvernance des services publics, auto saisine 1/2013, 

p 18, source : www.cese.ma 

1666 L’article : La numérisation de l’administration va-t-elle trop vite ? Source : https://www.la-croix.com/Journal/La-

numerisation-ladministration-elle-trop-vite-2017-03-06-1100829772. 

1667 Il existe aussi des «zones grises », où la couverture Internet est médiocre, et rend difficile voire impossible toute 

démarche administrative en ligne. V. Défenseur des Droits, Dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics, 

2019. 

http://www.cesse.ma/
http://www.cesse.ma/
https://www.la-croix.com/Journal/La-numerisation-ladministration-elle-trop-vite-2017-03-06-1100829772
https://www.la-croix.com/Journal/La-numerisation-ladministration-elle-trop-vite-2017-03-06-1100829772
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Toute nouvelle règle doit être accompagnée de modalités permettant à l’usager de s’adapter dans les 

meilleures conditions.1668 

A- L’encadrement juridique de l’exploitation des bases de données personnelles pour lutter 

contre le Covid19. 

De  récents  travaux  de  recherche  en  mathématiques  prédisent  la  possibilité  de  mettre  un 

terme  à  l’épidémie  de  Covid-19  en  procédant  au  traçage  géographique  des  citoyens  au moyen  

de  leur  téléphone  mobile.  Face  au  défi  éthique  que  constitue  le  choix  de  recourir ou  non  à  un  

tel  traitement  de  données  à  caractère  personnel,  c’est  aux  autorités  publiques qu’il  appartient,  

en  toute  responsabilité,  de  trancher.  Néanmoins,  la  marge d’appréciation  dont  celles-ci  disposent  

ne  doit  pas  les  conduire  à  remettre  en  cause certains fondements de la démocratie .1669 

Il est apparu très tôt durant la période de la crise du coronavirus que le traitement des données 

personnelles (Les données personnelles sont définies comme « toute information relative à une 

personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à 

un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres »)1670 représentait une 

solution pour limiter l’ampleur et la rapidité de la contagion.  

Les données de santé renvoyaient traditionnellement à une information sur l’état de santé de la 

personne lors d’un parcours de soin. La notion de données de santé est désormais définie de manière 

large par le RGPD (Le règlement no 2016/679, dit règlement général sur la protection des données) et 

elle devient commune aux États de l’Union européenne : “ Les données à caractère personnel relatives 

à la santé physique ou mentale d’une personne physique y compris la prestation de services de soins 

de santé qui révèlent des informations sur l’état de santé de cette personne”.1671 

D’une part, les données de santé du malade du coronavirus permettent évidemment d’améliorer 

les connaissances médicales sur le virus et notamment, sur son historique de contagion, ce qui permettra 

de soutenir les services publics de santé pour lutter contre la pandémie. D’autre part, les données 

personnelles sont de plus en plus utilisées dans les États touchés par la pandémie par les services de 

police afin de s’assurer que la mesure de distanciation sociale soit respectée. 

 Dans ce sens les autorités sanitaires françaises  ont essayé de respecter les principes de 

proportionnalité et de minimisation des données collectées dans leur traitement de suivi des cas 

d’infection. Seules les données des personnes présentant des symptômes de la maladie ou déjà infectées 

seront collectées et limitées aux données cliniques et biologiques en lien avec le virus, aux données 

d’exposition à l’infection et, le cas échéant, aux données d’identification des personnes avec qui elles 

ont pu être en contact. Leur durée de conservation, comme le précise l’Agence nationale de santé 

publique, ne devra pas aller au-delà de la fin des investigations nécessaires à la maîtrise de l’épidémie 

et il appartiendra ensuite de les anonymiser dans un délai maximum d’un an après la fin de ces 

investigations.1672 

                                                           
1668La gouvernance des services publics, Rapport du Conseil Economique, Social et Environnemental, Auto-Saisine n° 

1/2013, p 17, source : www.cese.ma 

1669 Par Yoann Gonthier Le Guen, article ;  la protection des données personnelles en situation de crise sanitaire 

exceptionnelle : l’hypothèse du traçage géographique des citoyens à fin de lutte épidémique, Doctorant en droit public, 

Université Paris-Saclay, IEDP (EA 2715). 

   1670 . Article 2 loi « Informatique et Liberté » 

1671  A.Basdevant & J.-P. Mignard, L’empire des données , Essai sur la société, les algorithmes et la loi, Don Quichotte, 

2018 p.80. 

1672 Regnault, Sylvie, avocat et Guyot, Marine  article ; les traitements des données personnelles dans le cadre de la lutte 

contre le covid-19. https://www.village-justice.com/articles/les-traitements-des-donnees-personnelles-dans-cadre-lutte-

contre-covid,34458.html 

https://www.village-justice.com/articles/les-traitements-des-donnees-personnelles-dans-cadre-lutte-contre-covid,34458.html
https://www.village-justice.com/articles/les-traitements-des-donnees-personnelles-dans-cadre-lutte-contre-covid,34458.html
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Le régime du traitement individuel des données personnelles en Europe est régi par le RGPD qui 

définit des principes et limites pour leur utilisation. Les informations relatives à la santé des personnes 

sont qualifiées de « données sensibles » par l’article 9 du RGPD qui proscrit par principe leur 

utilisation. L’article 9 § 2 liste néanmoins une série d’exceptions permettant l’utilisation de ces données 

dans certains cas. Deux de ces exceptions pourraient fonder juridiquement la mise en place d’une 

application de suivi individualisé. D’une part, le consentement explicite donné par la personne faisant 

l’objet du traitement de ses données personnelles peut permettre au gouvernement d’y avoir recours.  

En France, par exemple, les données de localisation sont exploitées car les smartphones sont 

partout, ce qui facilite, par voie de conséquence, d’avoir une information précise sur les déplacements 

des individus grâce à l’accès aux données de la localisation. Mais, il faut juste préciser que l’accès à 

ces données est restreint et n’aura lieu que dans des circonstances bien limitées. 

Les médias rapportent que le traçage géographique des citoyens à des fins de lutte épidémique est 

déjà mis en œuvre dans quelques pays d’Asie tels que la Chine, Taïwan et Singapour1673. Bien que 

cette pratique ait d’ores et déjà donné lieu à de graves violations de la vie privée1674, les États-Unis 

étudient eux aussi l’usage qui pourrait être fait d’une telle technologie1675.  

Dans le contexte actuel où l’efficacité de ces applications mobiles pour lutter contre l’épidémie 

reste encore à démontrer, elles peuvent être un moyen utile pour sortir de la crise, notamment en tant 

que support d’information et d’alerte pour éviter la propagation et aider à un déconfinement progressif. 

Ainsi le succès des applications mobiles dans la lutte contre la COVID-19 nécessitera qu’elles soient 

utilisées par le plus grand nombre, ce qui suppose une confiance des utilisateurs, laquelle dépendra des 

garanties qui seront apportées dans leur mise en œuvre pour protéger leurs droits fondamentaux.1676 

   En effet, les traitements des données personnelles rappelés précédemment ont été souvent mis 

en place en urgence afin de lutter rapidement contre la propagation du virus. 

B- Le règlement général de protection des données : vers la lutte épidémique  

Le droit au respect de la vie privée est un droit humain fondamental. La vie privée des individus 

doit être protégée contre toutes les atteintes qui peuvent l’affecter, notamment celles qui portent sur 

leurs informations personnelles.1677 

 C’est dans ce cadre que le Maroc a pris des mesures importantes par le traçage des personnes 

potentiellement atteintes de COVID-19.  Ainsi, le gouvernement a émis sa volonté d’utiliser, pendant 

la crise sanitaire, une application lui permettant le traçage des atteintes de COVID-19 afin de mieux 

gérer le dépistage des contaminations. Le traçage consiste à identifier les personnes ayant été en contact 

avec des cas confirmés. Cette protection des données personnelles reste soumise aux dispositions 

légales en vigueur, et notamment à la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à 

l’égard du traitement des données à caractère personnel.1678 

                                                           
1673Timberg C. ET Harwell D., « Government efforts to track virus through phone location data complicated by privacy 

concerns », The Washington Post (édition numérique) 19 mars 2020. 

1674 Nemo K., « ‘More scary than corona virus: South Korea’s health alerts expose private lives », The Guardian (édition 

numérique) 6 mars 2020. 

1675 Romm T., Dwoskin E. et Timberg C., « U.S. government, tech industry discussing ways to use smartphone location 

data to combat corona virus », The Washington Post (édition numérique) 18 mars 2020.  

1676 https://business.lesechos.fr/directions-juridiques/partenaire/partenaire-2406-covid19-le-traitement-des-donnees-

mobiles-des-individus-un-moyen-de-repondre-a-la-crise-sanitaire-1-3 

1677 Mehdi Kettani ; régime juridique de la protection des données personnelles par Client brief rédigé , Associé, DLA 

Piper Casablanca. 

1678 Ghizlane El Idrissi ;  COVID-19 et protection des données personnelles au Maroc , Veille juridique - Avril 2020. 

https://business.lesechos.fr/directions-juridiques/partenaire/partenaire-2406-covid19-le-traitement-des-donnees-mobiles-des-individus-un-moyen-de-repondre-a-la-crise-sanitaire-1-3
https://business.lesechos.fr/directions-juridiques/partenaire/partenaire-2406-covid19-le-traitement-des-donnees-mobiles-des-individus-un-moyen-de-repondre-a-la-crise-sanitaire-1-3
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      Ces derniers jours, le gouvernement a semblé se prononcer en faveur d’une telle technique, 

annonçant notamment que des réflexions étaient en cours sur le lancement de l’application 

« WIQAYTNA ». Il s’agirait d’une application mobile téléchargée volontairement par les citoyens, qui 

consentiraient à l’utilisation de leurs données personnelles dans un objectif de lutte contre le Covid-

19.  

Ce nouveau dispositif aidera à notifier et prendre en charge plus rapidement les personnes exposées 

à des cas confirmés Covid-19 et limiter ainsi la circulation du virus, souligne le ministère dans un 

communiqué, indiquant qu’il s’agit d’un dispositif complémentaire mais qui s’avère utile à la veille du 

début de l’assouplissement progressif des mesures de confinement.  L’application, basée sur la 

technologie Bluetooth et dont l’utilisation est volontaire, notifie ses utilisateurs en cas de proximité 

physique prolongée avec un autre utilisateur qui s’avère positif au Coronavirus dans les 21 derniers 

jours qui suivent le contact. Cette solution mobile, inscrite dans le sillage des efforts de lutte contre la 

propagation du nouveau Coronavirus, est lancée dans le cadre d’une campagne nationale de 

sensibilisation, sous le thème « Restons vigilants, protégeons-nous mutuellement », dont l’objectif est 

d’inciter les citoyens à continuer à adopter les mesures de prévention limitant la propagation de ce 

virus.1679 De même, elle est autorisée par la Commission Nationale de Contrôle de la Protection des 

Données à Caractère Personnel (CNDP). 

Conclusion : 

Depuis quelques années, le Maroc a  établi un programme de numérisation des services sociaux, 

des services de santé publique et de l’éducation  nationale sans oublier les impôts qui se sont rapidement 

et efficacement numérisés. Mais dans un pays comme le nôtre, la numérisation ne peut avancer  que  

grâce à une volonté politique. A titre d’exemple au lieu d’accorder à chaque  personne une carte pour 

qu’elle puisse faire ses achats et retirer sa pension ou son aide sociale, on constate encore des scènes 

affligeantes de queues interminables devant les guichets et les bureaux de poste. 

Pour terminer, une dernière question se pose : une fois cette crise majeure surmontée, quel sera le 

sort de la numérisation des services publics ? 

Il est évidemment impossible de se prononcer avec certitude. Cependant il parait probable que la 

crise du coronavirus accélère la numérisation des services publics notamment en pérennisant 

l’utilisation des procédures de télétravail par exemple, ou l’accès des usagers à certains services à 

distance. 

  

                                                           
1679 https://leseco.ma/application-wiqaytna-plus-dun-million-de-telechargements-en-moins-dune-semaine/ 

https://leseco.ma/application-wiqaytna-plus-dun-million-de-telechargements-en-moins-dune-semaine/
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Produits du terroir Saveurs exquises en quête de label 

Région Est du Maroc 

 

  

Docteur en Langues, Cultures et Communication 
 

L’ensemble des terres du Maroc Oriental possèdent des aptitudes agricoles indéniables et 

fournissent plusieurs produits caractéristiques. Les campagnes sont considérées comme le 

refuge d’habitudes culinaires rurales et de goûts typiquement régionaux qui permettent de 

sentir et d’apprécier les produits du terroir. Ces produits sont cultivés ou fabriqués dans la 

plus pure tradition du terroir.  

Certains produits du terroir de l’Oriental pourraient participer efficacement aux efforts de 

développement socio économique. Face à ces perspectives de développement on pourrait 

relever un certain nombre de facteurs handicapants :  

Faible présence dans les commerces structurés. 

Transformation peu adaptée aux usages de consommation. 

Packaging peu attractif. 

Prix éloignés des attentes des consommateurs. 

Absence de courroie de transmission entre l’amont et l’aval. 

Faiblesse des exportations. 

Forte présence des circuits de commercialisation informels. 

Tous ces facteurs entravent l’épanouissement du secteur des produits du terroir.  

D’autre part, les produits du terroir ne sont pas estimés à leur juste valeur. Au niveau de la 

demande régional, il y a encore l’ignorance de la valeur économique et culturelle de certains 

produits comme l’huile d’olive, ainsi que la mauvaise perception de la qualité à la fois 

nutritive et sanitaire des produits. Le pouvoir d’achat reste limité pour la demande de 

produits différenciés avec une faible consommation des produits potentiellement terroir. 

La question de la différenciation reste posée au niveau régional. Il n’y a, à notre 

connaissance, aucun inventaire du patrimoine culinaire régional à l’image de ce qui a été fait 

dans d’autres régions marocaines comme le Haouz de Marrakech ou le Saïs de Fès-Meknès. 

S’agissant de la concurrence, on note un certain nombre de facteurs qui sont susceptibles 

d’entraver les efforts de développement des produits à fortes identités. Le secteur formel 
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est vigoureux dans la région. Il est soutenu par le consommateur et l’influence directe et 

indirecte des grandes sociétés commerciales implantées récemment dans la région.  

Pour lever les contraintes et exploiter les potentialités offertes, le MAPM1680 a lancé, à 

travers l’Agence de Développement Agricole (ADA), la mise en œuvre d’une stratégie de 

Développement et de  Commercialisation des produits du terroir. Malheureusement cette 

stratégie ne touche que partiellement les zones rurales pauvres où les produits du terroir 

n’ont aucun impact directe sur le commerce extérieur national et sur les entrées de devises 

qui s’en suivent. 

La valorisation des produits du terroir est d’actualité pour de nombreuses raisons dont les 

plus importantes sont les suivantes : 

La vive concurrence sur les marchés régionaux des produits standards et la recherche de 

voies alternatives. 

Le souci de valoriser des produits issus de savoir faire spécifique. 

La volonté institutionnelle de valoriser les activités en milieu rural défavorisé. 

Clémentine des Triffas, les nèfles du Zeg Zel, les raisins de table des plaines de Nador, les 

olives de Laïoune, figue sèche de Sefrou de l’Oriental, figue fraiche d’Ahfir, la menthe d’Aïn 

Béni Mathar, l’absinthe du pays Zkara, le terfesse des Hauts Plareaux, les abricots de 

Taourirt, les amandes d’Aïn Sfa, les lentilles de Rhislane, Les petits pois de Tencherfi, les 

haricots verts de Berkane, la menthe d’Aïn Béni Mathar, les navets de Debdou, la viande 

ovine de Tendrara, la viande caprine de Tafoughalt, le miel des Monts de Jerada... On les 

appelle communément les «produits de terroir» et ils sont très prisés pour leurs vertus 

nutritives et sanitaires. 

produit région Conditions 

climatiques 

Caractères des sols 

Clémentine Triffa (Berkane) Moyenne et grande 

irrigation 

Sols argileux 

Nèfles Vallée su Zeg Zel Petite irrigation de 

vallée. 

Terrasses 

Alluviales 

Lentilles  Rhislane. Semi aride Sols hamri. 

Raisins Plaines du Rif 

Oriental 

Irrigation en milieu 

semi aride. 

Sol alluvial. 

Olives Laïoune, Zaïou Semi aride Sols marno-

calcaires 

                                                           
1680 Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime (MAPM). 
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Abricots Plaine de Taoutirt. Irrigation en milieu 

semi aride. 

Sols marno-

calcaires. 

Figue sèche Sefrou Petite irrigation 

traditionnelle. 

Terrasses 

Alluviales 

Amandes Dir sud des Béni 

Snassen. 

Semi aride. Sols calcaires. 

La menthe Aïn Béni Mathar Irrigation en milieu 

aride 

Terrasses 

alluviales 

Haricots verts Bassin de 

Tencherfi. 

Irrigation 

traditionnelle en 

Milieu Semi-aride. 

Sols marno-

calcaires 

L’absinthe Pays Zkara. Petite irrigation de 

vallée. 

 

 

 

Navets  Debdou Petite irrigation de 

vallée. 

Sols marno-calcaire 

Viande ovine Hauts Pateaux   

Terfesse (Truffe du 

Désert) 

Hauts Plateaux.   

Viande caprine Sidi Bouhria   

Miel à romarin Monts de Jerada.   

 

Ils constituent un véritable gisement d’«or vert» qui attend d’être judicieusement exploité. 

Mais faute d’un travail de valorisation soutenu et en raison d’une politique de labellisation 

qui tarde à se mettre en place, les  produits agricoles de terroir du Maroc Oriental peinent à 

concurrencer ceux des autres régions du Maroc, en particulier ceux du Maroc atlantique. 

Au-delà de l’aspect proprement technique et des approximations sémantiques, il faut dire 

que ce type de produits a le vent en poupe ces dernières années. 

A l’instar de ce qui se passe à l’échelle nationale, des changements environnementaux 

importants se produisent au Maroc oriental. Au niveau de la demande régionale en produits 

du terroir, on observe l’émergence d’un marché de consommateurs exigent en qualité, de 

nouveaux changements dans les modes de vie alimentaire des citadins. Le nouveau 

consommateur citadin a un niveau d’instruction plus élevé et une perception importante des 
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risques sanitaires. Il se réfère souvent aux sources d’information étrangères et manifeste 

son insatisfaction vis-à-vis de l’information interne nationale et sur les produits alimentaires. 

Les enquêtes
1681

 et les études réalisées par les services spécialisés du Ministères de 

l’Agriculture et de l’IAV
1682

 de Rabat révèlent que les motivations des nouveaux 

consommateurs sont par ordre croissant le goût, le caractère naturel, l’absence de risque 

sanitaire et l’apport nutritionnel. 

C’est que de plus en plus de consommateurs marocains prennent conscience de 

l’importance, sinon de «manger bio», à tout le moins de manger «sain». Et si, en prime, on 

y ajoute la petite touche culturelle, affective, le petit côté «Madeleine de Proust», le zeste de 

tradition, forcément la chose prend encore plus de sens. 

Les consommateurs marocains, d’une manière générale, et ceux de l’oriental en particulier, 

attachent beaucoup d’importance aux conditions de production des produits du terroir. Ils 

cherchent à connaître leurs origines géographiques et s’impliquent de plus en plus aux 

conditions du développement rural dans les campagnes marocaines. Cet intérêt joue un rôle 

important dans la promotion, à la fois qualitative et quantitative, des produits du terroir et  

met en évidence leurs signes de qualité. 

L’accroissement de la demande urbaine en produits du terroir, stimulé par l’augmentation 

du niveau de vie et par le développement des moyens de communication inter urbaines et 

inter régionales, ouvre des opportunités de commercialisation importantes
1683

. Pour les 

consommateurs nationaux et surtout étrangers
1684

 les signes de qualité amélioreraient leur 

perception de la qualité des produits alimentaires du terroir et leur permettraient de 

satisfaire leurs exigences en matière d’informations crédibles et pertinentes à propos des 

risques alimentaires, particulièrement ceux liés aux produits d’origine animale.  

Mais d’abord, qu’est-ce que l’on entend exactement par «produits de terroir» ? «Un produit 

de terroir, comme son nom l’indique, est issu d’un terroir, et qui dit terroir, dit terre, dit 

localité, dit caractéristiques géographiques, techniques, climatiques, écologiques et sociales 

d’un territoire», explique les techniciens agricoles de la DPA d’Oujda et de Bouarfa.  

 

 

                                                           
1681 Pour plus de détail, voir l’article de Rachid Hammimaz de l’IAV Hassan II intitulé « Le Développement des Produits 
du Terroir au Maroc, quelques préalables ». 
1682 Institut Agricole et Vétérinaire Hassan II, Rabat. 
1683 Les marchés ruraux sont envahis par les citadins pour s’approvisionner en produits de terroir réputés de meilleures 
qualités que ceux commercialisés en ville. 
1684 Il s’agit essentiellement des touristes qui sont de plus en plus nombreux à visiter la région et surtout les membres de 
la diaspora marocaine à l’étranger. 
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Fonds de terroirs. 

Un recensement non exhaustif des produits de terroir donne à voir un large éventail de 

ressources naturelles où se mêlent fruits et légumes, viandes ovines et même les plantes 

aromatiques et médicinales. 

Il faudrait entreprendre une étude exhaustive pour mettre en valeur la large gamme de 

produits ayant une qualité, une origine et une réputation spécifiques. L’objectif est d’inclure 

les produits du terroir dans le processus de développement régional et local 

On note essentiellement les produits végétaux typiquement méditerranéens comme les 

agrumes (navel, mandarine, clémentine, citron), les raisins de table, l’olive de bouche et 

l’huile d’olive, les fruits et légumes (tomate, haricot, petits pois, les fèves, la pomme de 

terre, les primeurs et extra-primeurs, l’abricot, la pomme, la grenade, la figue sèche, la figue 

fraiche, la figue de barbarie…) et enfin les produits de cueillette comme les plantes 

aromatiques et médicinales (thym, coriandre, jasmin, orange amère, géranium, sauge bleue, 

câpre, menthe, lavande sauvage. On voit apparaître, sur des marchés formels, mais aussi 

sur des marchés encore informels, des produits qui sont fortement appréciés par les 

consommateurs citadins comme l’huile d’olive et les figues sèches de la zone tellienne, le 

miel de montagne multiflore et celui uniflore  des plantes médicinales (romarin, thym, 

armoise), des galettes de pain faites à partir de différentes céréales locales en particulier du 

blé dur, d’orge et de mais. Il y a également différents types de pain traditionnel très 

appréciés à la fois par les gourmets et les gourmands. On peut citer Al Matlouâ, Al Harcha, 

Al Madfouna. Les céréales servent, également, à préparer de nombreux plats, de gâteaux et 

dérivés de pain qui sont très appréciés par les habitants de la région et par les visiteurs. 

(Lamsamman, Am Batbouth, Al Meloui, Taâm, Barkoukech, Al Kaâk).  

Les pouvoirs publics, à l’échelle régionale et locale, devraient intervenir pour promouvoir et 

valoriser les produits du terroir qui font partie de notre culture et de notre patrimoine à la 

fois matériel et immatériel. C’est une partie importante de notre passé culturel et de notre 

présent socio économique qui vont nous aider à améliorer notre condition de vie dans le 

future. On pourrait classer les produits du terroir de la région est du Maroc en trois 

catégories :  

 Les produits d’origine végétale. 

 Les produits d’origine animale. 

 Les produits dérivés et mixtes. 

Parmi les produits végétaux, on trouve beaucoup de fruits de terroir : le raisin de table du 

Rif Oriental et des vallées des Monts des Béni Snassen (variété Ahmar Bouamar, bazzoult Al 

Aouda et Mokrani), l’abricot de Taoutirt et des Triffas, la Grenade de Gafaït, la Poire de Saïdia, 

la figue d’Ahfir, la figue de Barbarie d’El Garbouz et d’Aïn Sfa.  
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Pour la deuxième catégorie, retenons la viande de mouton des  races Béni Guil, Ouled Djellel» 

et «Rembi». Elles sont élevées essentiellement sur les hauts plateaux steppiques de 

Tendrara, Maâtarka, Bouarfa et Aïn Béni Mathar. La viande de mouton de la race «Hamra» se 

retrouve sur les versants sud des Monts de Jerada et dans la Gaâda de Debdou. On retrouve 

également la viande de caprin produite dans des zones d’élevage de montagne, en 

particulier dans le Rif oriental, les Monts Béni Snassen et les Monts de Jerada. 

Pour les produits dérivés on peut citer tous les produits laitiers (Dhane des Hauts Plateaux, 

fromage de brebis, Klila, différents fromages de chèvre), l’huile d’olive et le miel. Ces deux 

derniers produits sont très appréciés car ils constituent les produits phares des différents 

terroirs du Maroc Oriental.  

 L’oliveraie du Maroc Oriental : d’après les services de la DPA d’Oujda, l’oliveraie du 

Maroc Oriental, comme celles de tout le Maroc est formée à plus de 80% par la variété 

dénommée « la picholine marocaine ». Les autres variétés sont formées par deux 

dérivés de la picholine, à savoir « la Ménara et la Haouzia ». La picholine est très 

charnue et possède un tout petit noyau. En bouche elle représente un goût aux 

aromes de beurre et d’amande. 

Nos concitoyens travaillant dans l’agriculture à l’étranger, particulièrement ceux 

d’Espagne et d’Italie, ont tendance à ramener avec eux des variétés européennes. Il 

s’agit de la picholine du sud de la France, de l’Arbequina et de la Manzanille 

d’Espagne ou encore la Leccino d’Italie. Ces variétés commencent à couvrir des 

surfaces de plus en plus importantes dans les Plaines des Angads, dans les Triffas, 

dans les plaines du Rif Oriental et dans la vallée de la Moulouya et celle de son affluent 

l’Oued Za. 

 Types de miel : On trouve de nombreuses variétés de miel au Maroc Oriental. Chacune 

possède un goût caractéristique en plus des propriétés du miel en général. La 

spécificité de chaque miel est fonction du type de plantes à partir duquel on fait du 

miel. 

 Le pain traditionnel : les céréales font partie de l’alimentation de base dans le Maroc 

Oriental. Elles servent essentiellement à préparer le pain, le couscous appelé 

localement « At Aâm » et différentes galettes et crêpes traditionnelles dont les plus 

emblématiques sont « Al Harcha et Lemsammen ». 
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Type de miel Principales caractéristiques Terroir de production 

Miel d’Acacia. Saveur douce. Il est approprié pour les 

nourrissons, les enfants et les diabétiques. 

Monts de Tafoughalt et 

de Jerada. 

 

Miel d’Eucalyptus 

Possède des propriétés comme désaffectant des 

voies urinaires et soulage les infections des et de 

la toux. 

Zones des plantations 

d’eucalyptus dans 

plusieurs régions du 

Maroc Oriental. 

Miel d’oranger. Il est indiqué pour l’asthme et les rhumatismes Les Triffas. 

 

Miel de Romarin. 

Il a de nombreuses propriétés. Il tonifie l’estomac, 

favorise la fonction du foie, améliore l’asthme et 

les maux de gorge et atténue la fatigue physique 

et mentale. 

Versants sud des Monts 

de Jerada et la Gaada de 

Debdou. 

 

Rihet lebled (Senteur du pays). 

Force est de le constater que les produits du terroir rencontrent un certain succès auprès 

des consommateurs citadins depuis quelques années. La demande en consommation de ces 

produits est sans cesse croissante sur les marchés régionaux de l’Oriental, ce qui offre 

d’importantes opportunités pour leur commercialisation. La demande s’exprime, également, 

de l’étranger de la part, notamment, de la «diaspora» maghrébine, de plus en plus friande 

de ces produits qui réaniment les sens profonds du pays, «rihet lebled». Les produits du 

terroir participent activement au maintien des liens d’appartenance affective  et à celle des 

sens, particulièrement les sens culinaires révélateurs des goûts et des odeurs de la cuisine 

traditionnelle. 

La tendance nutritionnelle et culinaire à la mode dans les pays développés, qui utilise les 

produits du terroir, commence à se généraliser à l’échelle mondiale et arrive même à 

pénétrer dans des pays émergents comme le Maroc. Elle traduit une nouvelle façon de vivre 

des gens et de faire revivre les régions et leurs terroirs. Il s’agit d’inciter les citadins et les 

étrangers de découvrir une nouvelle façon de mieux se nourrir tout en soutenant 

l’agriculture locale. 

Ce qui manque, c’est la mise en place de circuits de commercialisation qui achètent les 

meilleurs produits aux agriculteurs et aux artisans et les mettent à la disposition des 

consommateurs dans de bonnes conditions avec des prix abordables. 
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Il faudrait valoriser les bons aliments issus d’une agriculture traditionnelle de qualité comme 

les légumes, les fruits, les viandes, les œufs, les produits laitiers, le pain, le miel et l’huile 

d’olive. On peut tout trouver dans les campagnes du Maroc oriental. 

Et l’on ne compte pas le nombre de foires, de salons, d’expos-ventes, de colloques, de 

séminaires, de pages Facebook et autres événements dédiés à la promotion de ces produits 

très prisés. 

On voit aussi apparaître des boutiques spécialisées qui proposent toute une gamme de 

produits «traditionnels», réputés plus  authentiques» et plus respectueux de 

l’environnement. Les plateformes de vente de produits «100% DZ» fleurissent sur Internet, 

ciblant sans complexe le marché international. 

Cet intérêt accru pour un régime nutritionnel de qualité pousse de plus en plus de 

professionnels de l’agroalimentaire à exploiter ce filon. On note par ailleurs l’émergence 

d’initiatives citoyennes soucieuses d’améliorer le contenu de notre panier. Retenons à ce 

propos le formidable travail du Collectif Torba qui inscrit sa démarche dans l’agroécologie. 

Outre le développement de l’agriculture familiale, l’organisation d’ateliers pour encourager 

les citadins à pratiquer l’agriculture urbaine et à «verdir» nos cités, l’éducation 

environnementale auprès des enfants, Torba œuvre ardemment pour inciter les Algériens à 

«consommer terroir». 

Dans son document fondateur, avec pour devise «Cultivons notre santé», le Collectif Torba 

relève : «Un engouement certain du consommateur pour les produits de terroir est constaté 

ces dernières années. 

Contrastant avec la vie urbaine et les produits industriels de large consommation, le terroir 

attire aujourd’hui une clientèle de plus en plus intéressée par des produits de qualité et 

renforçant la santé». Et d’exhorter nos concitoyens à changer leur modèle de consommation 

: «Comment valoriser ces produits de terroirs ? Il suffit à chacun de nous de privilégier les 

aliments cultivés localement, produits dans le respect de l’environnement, de la santé et du 

patrimoine local. 

Il y a les miels, l’huile d’olive, les céréales locales, le poulet et les œufs de ferme, le lait de 

vache et de chèvre, la viande ovine de nos steppes, les dattes, les variétés locales de 

légumes, et fruits cultivés sans produits chimiques…Il faut se donner les moyens de 

consommer ces produits locaux avant que les pratiques traditionnelles ne se perdent. 

Notre collectif a pour ambition de faire connaître toute la richesse des produits de terroir à 

travers l’organisation ou la participation aux expositions, la médiatisation et, bien sûr, la 

consommation sans modération, pour notre plaisir, notre santé et celle de nos enfants !» 
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De l’or vert dans nos campagnes. 

S’ils sont fortement prisés pour leur valeur nutritive et leurs vertus sanitaires, les produits 

de terroir, insistent les spécialistes, sont une aubaine pour développer les zones 

marginalisées. La valorisation de ces gisements d’or «vert» que recèlent nos campagnes est 

de nature à changer sensiblement le quotidien de nos régions délaissées. 

Dans un rapport sur le développement local élaboré par un groupe d’experts pour le compte 

du ministère de l’Industrie, une attention particulière est portée sur «la promotion des 

produits du terroir». Sous-titré «51 mesures visant le développement économique local», le 

rapport qui date de décembre 2011 note : «Le développement et la promotion des différents 

produits du terroir est une alternative prometteuse pour le développement local». 

«Au Maroc, il faudrait une politique volontariste pour identifier, labelliser, protéger, 

encourager et commercialiser le produit de nos terroirs», recommandent les auteurs de ce 

rapport. Ils invitent en conséquence les pouvoirs publics à «identifier les gisements divers 

des localités permettant d’améliorer l’attractivité du territoire pour attirer les 

investisseurs»  (proposition 32) et à «instaurer des signes et des labels officiels de qualité» 

(proposition 33). «L’attribution d’Indications géographiques (IG) ou d’Appellation d’origine 

protégés (AOP) à des produits typiques comme les produits de montagne (les dattes Deglet 

Nour, raisins de table et huile d’olive) permet leur meilleure identification». 

 

Aucun produit n’est officiellement labellisé. 

Reste que le processus de labellisation en est encore à ses balbutiements et tarde à porter 

ses fruits. A l’heure actuelle, aucun produit de terroir n’est officiellement labellisé. En 2013, 

un décret a été promulgué (le décret exécutif 13-260 du 7 juillet 2013 fixant le système de 

qualité des produits agricoles ou d’origine agricole) balisait juridiquement le terrain pour la 

mise en place d’un dispositif institutionnel de labellisation. 

Le décret dispose en son article 2 qu’il est «entendu par système de qualité des produits 

agricoles ou d’origine agricole, leur reconnaissance par les signes distinctifs suivants : 

l’appellation d’origine (AO), l’Indication géographique (IG), l’Agriculture biologique (AB) ; les 

labels agricoles de qualité». 

Le décret annonçait dans la foulée l’instauration d’un «système national de labellisation» 

(art.4) Celui-ci est «organisé en un comité national de labellisation, un secrétariat permanent, 

des sous-comités spécialisés et des organismes de certification». Le 30 juillet 2015, le 

«Comité national de labellisation» a été officiellement installé. Pour le moment, seuls trois 
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produits pilotes font l’objet d’une démarche de labellisation : la Deglet Nour de Tolga, la 

figue sèche de Béni-Maouche et l’olive de table de Sig. 

Ce projet est mené de concert avec l’Union européenne «dans le cadre des projets de 

jumelage entre l’Algérie et l’Union européenne lancés en octobre 2014», rapporte l’APS 

(dépêche datée du 30 juillet 2015) qui précise que l’UE finance cette opération à hauteur de 

6 millions d’euros. 

Un financement destiné notamment à parachever le dispositif institué par le décret de 2013 

et au «renforcement des capacités des acteurs concernés et à la reconnaissance de trois 

produits pilotes par les signes distinctifs liés à l’origine». Des experts européens, indique-t-

on, ont encadré des équipes dans les trois régions concernées «pour former les techniciens 

et les professionnels à s’organiser autour de ces produits pilotes». 
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Reflections on the health emergency in Morocco 

Reflections on the health emergency in Morocco 

Researcher in legal sciences 
 

The Moroccan constitution conferred to the Parliament the right to exercise legislative power, it gave it the 

right to vote on laws, monitor the work of the government, and establish public policies. However, the 

government is authorized to take within a limited period of time, and for a specific purpose according to decrees, 

measures that (the law usually specializes to take), and these decrees are effective upon their publication, and 

they must be presented to Parliament with the intention of ratification, at the end of the period specified by the 

law to authorize their issuance. And the (permission law) is abolished if one or both houses of Parliament is 

dissolved.  

The government can issue decrees during the inter-sessional period, and in agreement with the committees 

concerned with the matter in both houses, and it must be presented with the intention of approval by Parliament, 

during its next regular session . 

In this regard, the Minister of the Interior, Mr. Abdelwafi Laftit, announced the state of health emergency 

in Morocco, as approved by the Extraordinary Governmental Council on Sunday, March 22nd 2020. 

The Moroccan legislator has organized the health emergency according to: 

- Decree-Law No. 2.20.292 issued on 28 Rajab 1441 (March 23, 2020) related to the enactment of 

provisions related to the state of health emergency and the procedures for announcing it, 

- Decree No. 2.20.293 issued on 29 Rajab 1441 (March 24, 2020) declaring a state of health emergency in 

all parts of the national territory to counter the outbreak of the Covid 19 . 

What is meant by a health emergency? What are similar systems that may be mixed up with? What are the 

procedures that the health emergency law came up with? What are the penalties to be taken against those who 

violate them? 

         This is what we will try to approach by dividing this research into two requirements: 

- The first requirement: What is a health emergency? 

- The second requirement: the provisions contained in the health emergency in Morocco 

The first requirement 

What is a health emergency     

Morocco, like the rest of the world, has declared a state of health emergency due to the outbreak of the 

Corona pandemic, which doctors and scientists have struggled to find medicine to reduce. 

So, what do we mean by a state of health emergency (first paragraph), which may be mixed with similar 

situations (second paragraph) 

first paragraph :what do we mean by a state of health emergency  

This is the sixth time in the history of the World Health Organization where it declares a state of health 

emergency due to the outbreak of the Corona virus, and the aforementioned organization made this decision 

after the meeting of the emergency committee, which consists of international experts who provide technical 

advice to the Director-General of the organization. 
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A health emergency is defined as: “an exceptional event that poses a threat to the public health of other 

countries through the spread of the disease between countries, and may require a coordinated international 

response . 

Thus, it is a situation that requires the occurrence of a serious, sudden, unusual or unexpected health 

situation, and that this event carries public health implications outside the national borders of the affected 

country, and that it requires immediate international action. 

second paragraph: Distinguishing the health emergency from the exceptions and sieges  

Chapter 59 of the Constitution of the Kingdom of Morocco states the following: “If the national territory is 

threatened, or if events occur that impede the normal functioning of the constitutional institutions, the king can 

announce (the state of exception) at back, after consulting both the Prime Minister, the Speaker of Parliament, 

and Chairman of the House of Counselors, President of the Constitutional Court, and directing a speech to the 

nation; and thereby empowering the King to take the measures imposed by the defense of territorial integrity, 

and requiring it to return to the earliest deadlines, to the normal functioning of constitutional institutions. 

Chapter 74 of the Constitution states that: "A siege can be announced for thirty days, by virtue of a Dahir 

signed by the Prime Minister . and this period can be extended only by law." 

  It is clear through these two chapters that the two exceptions and sieges cases are constitutional 

prerogatives, in which the Royal Institution exercises exceptional powers that guarantee taking the necessary 

measures to face every threat to the Kingdom, and Chapter 59 of the Constitution has linked the establishment 

of the exception state with formal conditions that begin with the King’s consultation with both the Prime 

Minister and the President The House of Representatives, the Speaker of the House of Counselors, and the 

President of the Constitutional Court and addressing the nation, and it ends according to these conditions as 

well. 

There are also objective conditions represented in the announcement of this situation whenever the national 

territory is threatened, or occurred events that impede the normal functioning of the constitutional institutions. 

As for the state of siege, the specified time period is shorter than the first case. 

So the health emergency remains as an announcement of a health crisis for the affected state as a result of 

an unexpected serious pandemic, dealing with it requires urgent measures to be taken to fight it, in line with the 

state’s guarantee for each of its members the right to safety within the framework of respecting the freedoms 

and fundamental rights guaranteed to everyone as stipulated In Chapter 21 of the Constitution. 

What are the provisions that came with the health emergency in Morocco?  

The second requirement: the provisions contained in the health emergency in Morocco 

Decree-Law No. 2.20.292 issued on 28 Rajab 1441 (March 23, 2020) related to the enactment of provisions 

related to the state of health emergency and the procedures for announcing it, and Decree No. 2.20.293 issued 

on 29 Rajab 1441 (March 24 2020) related to declaring a state of Health emergency in all parts of the territory 

to counter the spread of Corona virus, came with a set of measures imposed by the current circumstances through 

which the world passes, in order to prevent the Corona pandemic (first paragraph) that the legislator required 

respecting under the penalty of imposing sanctions against those violating it (second paragraph) 

first paragraph :The procedures accompanying the health emergency in Morocco 

 Through the aforementioned decrees related to the state of health emergency, the procedures 

accompanying the state of health emergency in Morocco can be summarized as follows: 

First: The rule adopted by the Moroccan government to declare a state of health emergency is an exceptional 

rule, as long as the right to legislate is guaranteed to Parliament in the normal case as stipulated in Chapter 71 

of the Constitution, and it is difficult to apply the ordinary legislative rule in light of this exceptional 

circumstance that requires speed to face The deadly Corona epidemic, 
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Second: The state of health emergency is imposed on all Moroccan soil due to the threat that the Corona 

epidemic caries to people's lives and safety. 

Third: A period has been set for the state of health emergency that starts from 03/20/2020 and ends on 

04/20/2020 with the possibility of extending it. 

Fourth: The measures taken by the government during the health emergency period do not prevent the 

continuity of vital public facilities and the provision of services to the citizens. 

Fifth: Individuals must abide orders and decisions issued by public authorities 

Sixth: The Health Emergency Law authorized public authorities to take the following measures: Not leaving 

the place of residence, Preventing any movement of any person outside his domicile except in the most necessary 

and strict cases specified in Paragraph B of Article Two of Decree No. 2.20.293 issued on 29 Rajab 1441 (March 

24, 2020) relating to declaring a state of health emergency in all parts of the national territory to counter the 

outbreak of the Corona virus. Preventing gatherings, and meetings unless they are for a professional purpose 

and preventive measures are taken. Closing shops and any place that receive and gather people. 

Seventh: In the event of extreme necessity, the government can take, on an exceptional basis, any economic, 

social, or environmental procedure of an urgent nature that would contribute directly to facing the negative 

effects of declaring a state of emergency. 

The second paragraph: the penalties for violators of a health emergency 

Any legal rule guarantees its proper application and respect by providing injunctive provisions 

Thus, Morocco's health emergency law stipulated a set of penalties for violators of this law, which lie in 

punishing violators of orders and decisions issued by public authorities by imprisonment from one to three 

months, and a fine between 300 and 1300 dirhams, or one of these two penalties (without prejudice to the most 

serious crime.) 

Whoever obstructs the implementation of the decisions of the public authorities through violence, threat, 

fraud, or coercion, is equally punished. 

And is also punished anyone who incites others to violate these decisions by speeches, shouting, or threats 

voiced in public places or meetings, or by written, printed, documents, or photos or tapes sold or distributed or 

displayed in public places or meetings, or by posters displayed in public view or through the various audio-

visual media Other. 
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Abstract 

 In this research paper, we try to explain the role of Islamic finance in general, in economic life and 

growth, and since its inception, Islamic finance through its institutions and services has achieved 

increasing rates of growth due to the special nature of the Islamic financial system, which differs from 

other financial systems. 

In this research, we try to study the various profitable and not-for-profit Islamic financial 

institutions, and demonstrate the central role of these institutions in achieving economic growth, and in 

the end, we have tried to study the role of Islamic banks in achieving economic growth. 
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 ملخص

ومنذ  بشكل عام،  يف الحياة االقتصادية ومنوه ، دور التمويل اإلسالميالبحثية تبيان  نحاول يف هذه الورقة

نشأته حقق التمويل اإلسالمي من خالل مؤسساته وخدماته معدالت منو متزايدة بسبب الطبيعة الخاصة للنظام 

 .املايل اإلسالمي الذي يختلف عن األنظمة املالية األخرى

 ت املالية اإلسالمية الربحية وغري الهادفة للربح، وإثبات الدورونحاول يف هذا البحث دراسة مختلف املؤسسا

املحوري لهذه املؤسسات يف تحقيق النمو االقتصادي، ويف األخري حاولنا دراسة دور املصارف اإلسالمية يف تحقيق 

 النمو االقتصادي. 

 .ني التكافل: التمويل اإلسالمي. البنوك اإلسالمية ؛ زكاة ؛ الوقف ؛ تأمالكلامت املفتاحية
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Introduction 

Tracking the typical structure of the Islamic financial system enables us to note that there are rules and 

mechanisms that apply at the level of parts of this system, so that by collecting and linking them we can observe 

the essence and the distinction of this type of financing; which combines profitable and non-profit economic 

activity. Islamic finance is mainly based on not trading the mechanisms that underpin traditional financing based 

on the use of interest rate give and take, and as such it can be considered a distinct financial system "model" that 

is generally consistent with the basic principles of Islam. It was of great importance to establish Islamic banks 

and financial institutions that achieve the legitimate purposes that are considered a condition for their 

establishment and survival. 

 Many statistics indicate that, since decades of the establishment of banks and financial institutions, their 

total financial assets have increased at significant rates, registering about $ 200 billion at the end of 2003 AD, 

and then rose to about $ 1.8 trillion at the end of 2016, and it is expected to reach about 3 trillion dollars in 2019. 

Despite this increasing rate every year, the Islamic financial industry needs to expand more, especially as Islamic 

finance assets are still concentrated in the Gulf Cooperation Council countries, Iran, and Malaysia, and represent 

less than 1% of global financial assets i. 

In addition to the rapid development witnessed by Islamic banking, and its emergence as an alternative to 

traditional banks, especially in Islamic countries, it was not a coincidence, but rather was a necessity to respond 

to the desire of clients who refuse to deal with usury, and also due to its role in achieving economic and social 

development, in addition to the current global developments And among the most notable are the global financial 

crisis that the world went through in 2007-2008, which led to increasing voices calling for the adoption of the 

Islamic banking system, by providing a set of requirements, which differ in different countries and take into 

account the prevailing conditions. 

For this we will try in this research paper to answer the following problem: 

To what extent can Islamic finance in its institutions achieve economic growth?     

Research themes 

We tried to divide the research into four sections, as follows: 

The first axis: the conceptual framework for Islamic finance 

The second axis: Islamic finance institutions 

The third axis: The role of Islamic banks in achieving economic growth 

1. the conceptual framework for Islamic finance 

Islamic finance is not a new thing, but it has been practiced for several years in various parts of the world, 

but it has gained a great demand in recent times, especially after the global financial crisis 2008, where the total 

assets of Islamic finance are estimated at about 1.81 trillion US dollars, an increase of ten times what it was Ten 

years ago, with a growth rate that exceeds traditional financing in many countries, it will reach, according to 

experts, more than $ 3.25 trillion at the beginning of 2020 ii. 

1.1 Definition of Islamic finance: 

The first definition: that "a person provides something of financial value to another person either as a 

donation or as a means of cooperation between the two parties in order to invest in order to obtain profits divided 

between them by a percentage agreed upon in advance according to the nature of each of them and the extent of 

their contribution to the capital and decision-making Administrative and investment  iii. " 

The second definition: "Cash or in-kind financing that is provided to individuals or to various 

establishments in formulas and controls consistent with the provisions and principles of Islamic Shariaiv." 
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The third definition: "Providing in-kind or moral funding to the various establishments in formulas that are 

consistent with the provisions and principles of Islamic Sharia, and in accordance with legal and technical 

criteria and controls to contribute to an effective role in achieving economic and social development."v  Fourth 

definition: "It is a comprehensive framework of different patterns, models and formulas that include providing 

financial resources for any economic activity through adherence to Islamic Sharia regulationsvi." 

• It can be defined according to what is mentioned from the previous definitions and by linking it with the 

subject of our research: “Islamic finance is the provision of a financial value from one of its institutions to an 

individual or facility with the intention to profit, while ensuring the juristic judgment and the legal intent of the 

method of profitability followed.” 

2. The difference between traditional finance and Islamic finance 

Depending on the general characteristics of Islamic economics and Islamic banks, and the distinctive nature 

of their financing methods, one can highlight the most striking distinctions of Islamic financing methods from 

conventional financing methods as followsvii: 

 The multiplicity of Islamic financing methods compared to the traditional financing methods, and this 

multiplication is followed by a multiplication in the secondary characteristics of the financing methods, 

for example, that financing in the Islamic system may take a monetary or in-kind picture. To meet the 

needs of funders more than in traditional financing; 

  The focus of Islamic finance is on trade in goods and services, advocacy for profit and risk sharing, 

unlike conventional bank based financing, and thanks to these characteristics Islamic finance offers wise 

financing options;viii 

 The legal nature for Islamic financing methods compared to traditional financing methods, and in 

general, Islamic financing methods have general Sharia controls, and there are also special controls, 

unlike traditional financing methods that are governed by physical controls (such as profitability, 

liquidity, and security); 

  Islamic financing is based on sharing in the profits and losses between the bank and the customer (the 

principle of sheep in fine)as opposed to traditional financing based on the relationship of the loan 

(creditor and debtor), or the so-called usurious lending method  ; 

   Islamic finance dominates the ownership of the money for its owner, unlike the traditional system, as 

the ownership of the money is transferred to the borrower. 

 The disposal of money in the traditional system is almost absolute, but in the Islamic system, freedom 

is not absolute. ix  

 Providing financing for a wide segment of individuals and companies. Islamic banks provide financial 

products and services that are compatible with Islamic law, and then persuade individuals and Islamic 

companies with religious concerns to obtain financing or move from an informal financial system to an 

official financial system, and thus the introduction of Islamic banks In banking systems, it can reduce 

financial exclusion and help provide financial services to a larger proportion of the population, 

especially in Islamic countries.x  

2. Islamic finance institutions 

Islamic financial institutions are the ones that are based in their goals and operations on the Qur’anic 

principles, where there are many Islamic financial institutions, but we will address in this element three 

important institutions and the most common for all people, and they are divided into profit and semi-profit 

institutions which are the Zakat and Endowment Institution And Islamic banks, as they are considered one of 

the important and major institutions for Islamic finance, noting that this does not mean excluding other forms of 

carrying out this task, as we will summarize the role of these institutions in achieving the purposes of Sharia 

from money. 

2.1The Zakat Foundation 

2.1.1 Definition of Zakat 
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Zakat in the language indicates growthxi, rent, and increase. Zakat is said to be something if its rent 

increases, and zakat is the kindness of the thing, and what you took from your money to purify it withxii. 

As for the terminology, many definitions of zakat were provided, all of which revolve around the obligation 

of the money in which zakat is due, in addition to the time for zakat, and for whom zakat is paid, and the 

collective definition of that is what Al-Bahwati mentioned, where he said about zakat: Specific timexiii. " 

2.1.2The role of the Zakat Foundation in achieving economic growth 

There is no doubt that God Almighty when he imposed Zakat on Muslims that it has several benefits that 

cannot be counted, as we will notice in this element the role of Zakat in achieving the interest of the individual, 

society and economy through the followingxiv: 

  Increase employment and stability opportunities: Zakat moves the money from the rich to the poor, 

thereby bridging the gap and reducing the disparity between them, which leads to social security, and 

by operating the funds of the rich saved, the wheel of economic growth increases, and Zakat provides 

good loan opportunities that are accessible to the poor by giving them capital For trade or small industry 

financing; 

  Equitable distribution and increasing national income and investment: Zakat is comprehensive and 

broadly applied. When zakat transfers the purchasing power from the rich to the poor, it works in the 

long run on equality in national income rates. It also works to fight the recession to stimulate it and 

move it to the spending cycle between the poor and the rich, which It stimulates and drives the economy, 

which in turn ensures that investors are encouraged to enter the production process; 

 Supporting fiscal policy: Zakat plays an important role in compensatory fiscal policy when its surpluses 

are posted for years to come after its banks are satisfied. Zakat represents the solution to many thorny 

economic and social problems such as poverty, unemployment, inflation, hoarding, etc. 

 A pivotal role in the financial system: In addition to the fact that Zakat is the third pillar of religion that 

provides it with spiritual support and support, the characteristics of Zakat give it a pivotal role in the 

overall Islamic economic systemxv. 

 Zakat’s role in redistributing income: Zakat is the financial resource and the first financial legislation in 

which Islam confronts the imbalance in income distribution between individuals, through which it works 

to narrow the gap between the rich and poor classesxvi  So let Zakat succeed in achieving its humanitarian 

and social goals, It is: good distribution and establishing it on sound foundations, so that the one who 

deserves it is not deprived of Zakat, and the one who does not deserve it takes it xvii.  it transfers the 

money paid from the rich to the poor with the aim of returning income between individuals, by its effect 

on the income of the individuals who give them the Zakat And the entry of those who have to pay zakat 
xviii, and among the reasons for success Zakat as a means of redistribution of income and wealth they 

impose on all developing funds, amounting to a quorum, and thus a comprehensive, wide application 

base, because it recurs every year, that makes them a permanent tool for the redistribution of income 

and wealthxix. 

2.2 The Endowment Foundation 

2.2.1 Definition of the endowment 

The endowment is defined economically as: “converting part of the private income and wealth into 

permanent symbiotic resources that allocate its benefits from goods, services and returns to meet the needs of 

the multiple beneficiaries and groups, which contributes to increasing the productive capacities necessary to 

form and grow the symbiotic charitable sector which is the basis of the social economy in the economy 

Islamicxx." 

2.2.2. Endowment properties 

Through the above, the most important characteristics of the endowment can be explained as followsxxi: 

The endowment is an Islamic ritual: it is one of the types of ongoing charity with which a person draws 

close to his Lord, and the effect of this comes on the necessity of adhering to the legality of establishing and 
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managing the endowment, by making the best moneyxxii, and by moving away from the forbidden things, in 

himself and his eye, or in terms of earning him from fraud, wiping or usury And we must avoid the forbidden 

methods of investing it and the necessity to abide in the establishment of the endowment and invest it in the 

legal provisions of the endowment. 

 Basic imprisonment: This property is part of the definition of the endowment in all schools, and this 

means in the investment language that the establishment of the endowment is in itself an investment 

process and in the language of accounting that it  xxiii(money is not expendable), and therefore it must 

be done that the endowment remains in the state in which it was established in terms of preservation On 

his productive capacity and this is what requires continued reconstruction for him with renewal and 

replacement, just as it is not permissible to spend the eye of the endowment money on those who are 

entitled to it, and this all means that the establishment of the endowment itself represents the investment 

process. 

 Explanation of the fruit: This property is the second part of the definition of the endowment, and its 

impact on the investment is that the endowment money must be invested to obtain the yield, and that 

this yield is the property of those who are entitled to the agreement and does not return to the origin of 

the endowment. He spent it first on his owed faces. 

  Ownership: The ownership of the endowment eye is different in it among the jurists, the Hanafis and 

the Maliki say that the ownership of the waqf remains, and the Shafi’is and the Hanafis say that the 

ownership of the endowment is removed from the endowment eye and transferred to either the property 

of the arrested person if they are concerned or to the property of God Almighty, and whatever perception 

of the ownership of the endowment is agreed upon Not to act in the endowment eye by selling or gifting, 

just as the yield by agreement belongs to the beneficiaries, and therefore there are two rights in the 

endowment investment and two goals are a right in the eye and the goal to preserve it, and the right to 

yield and the goal is to invest the eye to obtain the yield. 

 The endowment is money: and the money is spent and economically everything is beneficial, and this 

benefit may be the disappearance of money by using it and this is not permissible to stop it in agreement, 

and it may be that its survival is able to generate benefits times and in a future time and this may be 

stopped, but the jurists have disagreed about the concept of survival, some people see survival The eye 

itself, and others see the survival of the eye in terms of its productive capacity, and accordingly they 

differed on the permissibility of stopping the money. 

2.2.3. The relationship between the endowment and investment: 

The relationship between the endowment and investment is a fundamental and solid relationship, and 

investment includes the assets of the endowment, the endowment allowance, and the income and endowment of 

the endowment. This hadith requires two basic matters, which are the two pillars of investment, namely: 

preserving the original, and the continuation of the fruit for close association between them, so that the fruit and 

the benefit cannot continue and benefit only with the origin, preservation and permanence of the original, and 

that the presence of the original properly leads to reaping the fruits and benefits, and this is confirmed by the 

jurists may God have mercy on them Almighty, investment is adding profits to the capital, so that the benefit 

will be from profit only while preserving the capital, and some profit may be added to it for the futurexxiv. The 

endowment is a financing source from two sidesxxv: the first side is the origin of the endowment itself, and the 

second side is what the original income generates in revenues directed to charitable works. As for the endowment 

as an apparent investment in the fact that its owner - i.e. the financier - seeks through it to preserve the suspended 

asset and its growth, and that what is consumed is revenue, as well as an investment for those who wanted to 

obtain the reward of the ongoing charity, but the beneficiaries of the endowment financing arexxvi: 

- Private financing where this type of endowment is established by the founder, known as the endowment. 

Where he appoints his family as the main beneficiaries, the income of these endowments is allocated to the 

familyxxvii.  

- Charitable financing: It is a financing that is suspended on the public good works for the interests of 

society, such as the poor, science students and public utilities in the community. This includes what has been 
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stopped to invest in investment projects for the purpose of obtaining revenue that is spent in various aspects of 

goodxxviii. 

Funding through the Endowment Foundation is more appropriate than financing through the individual 

endowment, due to the diversity of sources of funds in the Endowment Foundation that may be appropriate to 

financing various fields of projects, in addition to that the Endowment Foundation is basically an institution 

whose goal is to increase the per capita income by funding it For profit projects, although the Endowment 

Foundation is originally an investment institution that seeks to achieve profit by funding it for profit projects, it 

can be classified as one of the cooperative financing sources due to the specificity of the sources of funds in it 

in addition to its prominent role in social development, since the return from these projects is not They are to 

raise the level of the individual socially by meeting the necessary needs.  

2.2.4 The role of the endowment and endowment funds in achieving economic growth 

The Endowment Fund is the collection of cash funds for a number of people by donating or shares, to invest 

these funds, then spending or spending their proceeds and their yield on a public interest that benefits individuals 

and society, and the endowment has many advantages that achieve economic growth, whether in the form of a 

traditional endowment or through funds The endowment that is currently in force in most countries of the Islamic 

world, and its role is shown in the following: 

 The endowment funds participating in the efforts that serve the revival of the endowment year through 

development projects in Islamic formulas that meet the needs of the contemporary society, and request 

the suspension of them, and work to spend the proceeds of the suspended funds to meet the social and 

development needs that the community needs through the work programs that take into account the 

achievement of the highest development return And the correlation between other endowment projects 

undertaken by government agencies and public benefit societies was achieved xxix. 

 Investing endowment funds achieves a set of purposes, including: 

  Filling the investor's need to finance his investment instead of usurious loans or unemploymentxxx. 

 Providing job opportunities for the poor and the needy; 

 clarity of ways to invest endowment funds through endowment management; 

 The endowment's contribution to the redistribution of income in society 

2.3 Islamic insurance companies 

The idea inherent in insurance is in reality not only interdependence and cooperation between members of 

society being codified and arranged in an organized way in designing a modern system that is consistent with 

financial and economic developments so the insurance contract is from new contracts. In all its types, and it has 

no objection to it of all kinds, a barrier to life insurance, a permissible for other than that, a barrier to commercial 

insurance, and a permissible for cooperative insurance, and numerous researches and books have been issued 

on this subject, as well as collective fatwas issued in conferences and jurisprudence councils. 

2.3.1 Definition of Islamic cooperative insurance 

The insurance practiced by Islamic insurance companies is called a set of the following terms: (cooperative 

insurance, symbiotic insurance, Islamic insurance, reciprocal insurance), and the term cooperative insurance 

occupies the first rank in terms of frequent use, it is the familiar term known to juristic councils and conferences 

on the Islamic economy xxxibased on In the following lines, we seek to reach a definition of Islamic cooperative 

insurance:  

2.3.1.1 Definition of insurance: Insurance is: “An insurance contract is a contract in which the insured 

commits, on behalf of the insured, to lead to the insured, or to the beneficiary, an amount of money or any 

compensation in the event of the insured accident against him, or the risk indicated in the contract is achieved 

in exchange for an amount A specified payment made by the insured to the insured in the form of a donation to 

meet the insured's obligationsxxxii . 



                                                                                                                                                                                                                                                      

659 

  9292غشت  92العدد 

  

2.3.1.2  Definition of Takaful: Takaful is: person insurance, which is "a contract in which the insurer 

commits on behalf of the subscribers to pay the recipient an amount of money or a periodic income if the reason 

for payment of the takaful benefit is achieved in return for a specific premium that the subscriber pays to the 

insured in the form of a donation to meet obligations believer "xxxiii . 

2.3.1.3 The definition of mutual cooperative insurance: 

The first definition: "A system based on cooperation between groups or individuals who pledge in 

solidarity to compensate the damages that may be caused to any of them for the achievement of similar risks, 

and these are those who contribute to bear similar risks. 

The second definition: as "a donation contract in accordance with the provisions of Islamic Sharia, based 

on clearing, to provide an insurance / symbiotic service, for a legitimate interest, between two parties: the insured 

as a subscriber and before paying the subscription premium, and the insurer as a worker and agent for the 

subscribers and before receiving the subscription premium and pledging accordingly Pay the beneficiary an 

amount of money, for example: optimal compensation, or periodic revenuexxxiv 

Table No. 01: The size of Islamic cooperative insurance by regions for the year 2016 AD (billion 

dollars) 

the value Region 

4.4 Asia 

11.7 GCC 

8.4 Middle East and North Africa 

0.6 Northern, eastern and southern Africa 

Source : Islamic Financial Services Board (IFSB) Secretariat Workings,2017,p20 

Through the table, we note that the total contributions in the takaful sector witnessed an increase of 13.1 

percent and achieved an amount of $ 25.1 billion at the end of 2016, as the countries of the Gulf Cooperation 

Council are the largest contributor to the size of Islamic cooperative insurance in the world, and the size of its 

contribution to Islamic cooperative insurance has reached In 2016, about $ 11.7 billion, or 47%, is followed by 

countries in the Middle East and North Africa with about $ 8.4 billion, or 33%, and the Asian region, about $ 

4.4 billion, at 18%, and the North, East, and South Africa region, with 2% of the total contributions of the 

Takaful sector. World level. 

2.3.2Principles and foundations of Islamic cooperative insurance 

We can summarize the principles and foundations of Islamic cooperative insurance as follows xxxv: 

2.3.2.1 Islamic cooperative insurance contract a donation contract 

There is no disagreement that ambiguity involves both contracts, the Islamic insurance contract and the 

traditional or commercial insurance contract, and it was mentioned in the authentic hadith prohibiting the sale 

of ambiguity. And vanity is a term that means “what is hidden” consequence, according to Al-Sarsakhi, and to 

al-Kasani means “the danger in which the party of existence and non-existence equals suspicion. In terms of 

juristic judgment, deception spoils contracts by consensus of the imams, but the Maliki scholars excluded 

donation contracts. The exception of Al-Malikiyah This is the way out to make the insurance contract conform 

to Islamic law by establishing it to donate the subscription premium to redress the harm that occurs to other 

subscribers. 

And it must be stipulated in the insurance contracts that the subscriber or the policyholder must pay it as a 

donation of the full amount of the subscription or enough of it to pay compensation to those who were injured 

by the other subscribers and cover the expenses necessary to manage the solidarity fund. 

2.3.2.2Payment of compensation from the donated funds of the insured: 

This principle means that Islamic cooperative insurance is a fund in which participants contribute money 

that is used to redress the damage that may be caused to any of the participants. This principle is one of the 



                                                                                                                                                                                                                                                      

653 

  9292غشت  92العدد 

prominent and basic signs that distinguish Islamic cooperative insurance from traditional commercial insurance, 

as Islamic cooperative insurance is a subscription between every policyholder in bearing risk, and not 

transferring the risk to another party’s liability as it is in traditional commercial insurance. 

In practical terms, we find that this principle faces, upon application, some technical and supervisory 

problems, especially when insufficient funds are donated, that is, the funds of the integration fund, to pay 

compensation. 

2.3.2.3 Distributing the insurance surplus to the subscribers 

The insurance surplus is the remaining financial balance in the account of the subscribers (policy holders) 

from the sum of the premiums they made, their investments, and the reinsurance returns, after settling the claims, 

monitoring technical reserves and covering all expenses and expenses. 

2.3.3 The role of cooperative insurance in achieving economic growth 

The establishment and establishment of cooperative insurance companies are among the important aspects 

of investment, and they constitute an important tool of economic development, and the achievement of the 

purposes of Shari'a from money in several ways, includingxxxvi: 

 Provides important employment opportunities for a large number of employees, which contribute to 

combating unemployment and poverty; 

 provide the necessary financing for the projects through the available liquidity from the insurance 

premiums; 

 Provides security for economic projects when exposed to hazards. 

 An investment opportunity for the founders of these companies through what they take from the wages 

of the believers on the basis of the wage agency, and through legitimate speculation work, whether with 

its capital or with the funds of the believers and the surplus of insurance premiums. 

Auditing and oversight in general contributes to an important role in economic life, as it is one of the 

practices that professional societies around the world lend particular importance to, and its study is considered 

one of the academically advanced subjects. As for the Sharia Supervisory Authority, it is one of the most 

important bodies working in Islamic financial institutions, which helped to The success of these institutions to 

a large extent, and even distinguish them from those that operate with financial instruments that are not subject 

to legal opinion, in addition to that they have become the desire of quite a few private and public institutions, 

individual and collective. Which is one of the bodies that ensure the application of the purposes of Islamic Sharia 

in the dealings of Islamic banks and financial institutions automatically and periodically. 

3. The role of Islamic banks in achieving economic growth 

Islamic banks have become a reality not only in the life of the Islamic Ummah, but also in most parts and 

regions of the world, spread in most of their countries and thus providing economic thought of a special nature.  

3.1.The first definition: 

 It is defined as "an Islamic financial institution that performs banking and financial services. It also 

undertakes financing and investment activities in various fields in the light of the rules and provisions of Islamic 

Sharia with the aim of contributing to instilling Islamic values, ideals and ethics in the field of transactions and 

helping to achieve social and economic development by operating funds with the intention of Contribute to 

achieving a good and decent life for the Islamic nationxxxvii.  

The second definition: Mohsen Ahmed Al-Khudairi defines it as: “Those financial monetary institutions 

that work to attract cash resources from members of society and make effective use of them in order to maximize 

and grow them within the framework of the stable rules of Islamic Sharia in a way that serves the peoples of the 

nation and works to develop its economiesxxxviii.  
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The third definition: It is a type of financing that respects the principles of Islamic Sharia that includes a 

series of instructions that govern all financial and economic aspects of its activityxxxix. Or "It is the bank that is 

committed to applying the provisions of Islamic Sharia in all its banking and investment transactions, through 

the application of the concept of financial intermediation based on the principle of sharing in profit and loss, and 

through the framework of the agency, both public and private." 

 It can be defined according to what came from the previous definitions and by linking it with the subject 

of our research as "financial institutions that collect financial resources and employ them according to the 

controls and purposes of Islamic law from money." 

3.2 The basic characteristics of Islamic banks 

We summarize the main characteristics of Islamic banks in the following pointsxl:  

 excluding interest-bearing transactions, which distinguishes them from conventional banks; 

   The banking system in the Islamic economy is based on the principle of sharing in profit and loss, 

and these banks will have to share the loss with the institution as well if they wish to obtain a return 

on their capital. 

 Attention to social aspects, where economic development is not seen separately from it. Islamic 

banking is based on two elements: 

-A technician is financial intermediation between savers and investors - or money users in general. 

- Legitimate and means that this mediation is done in accordance with the legal controls. 

Table No. 02: Islamic Banking Assets by Region for the year 2016 AD (billion dollars) 

Source : Islamic Financial Services Board (IFSB) ,Secretariat Workings,2017,p20. 

Through the table, we note that the total contributions in the banking sector witnessed an increase, and 

achieved a sum of $ 1493 billion at the end of 2016, as the countries of the Gulf Cooperation Council are the 

largest contributor to the size of the size of the Islamic banking sector in the world, and the size of its contribution 

in the year 2016 reached about 651 billion 4 dollars, or 43%, followed by the countries of the Middle East and 

North Africa with about 541 billion dollars, or 36%, and the Asian region, with about 219 billion dollars, 15%, 

and the North, East and South Africa region, with a value of 27 billion dollars, representing 2% of the total 

contributions of the takaful sector worldwide, while 4 The rest was distributed over the rest Other regions 

Figure 01: The size of the Islamic banking sector compared to the rest of the Islamic financial sectors 

 

Source : Islamic Financial Services Board (IFSB) 

Secretariat Workings,2017,p21. 
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Islamic financing assets, and despite this place that Islamic banks have reached in the field of Islamic finance, 

they face many challenges. 

3.3 Challenges facing Islamic banks 

The challenges facing Islamic banks are divided into internal and external challenges. We summarize them 

as follows: 

3.3.1Internal challenges facing Islamic banks 

   The internal challenges are not meant to be local and regional. Rather, they are intended to be from within 

the banking industry. The internal challenges include several factors, the most important of which are: 

 Limited awareness of Islamic banking, whether at the level of the general public or their own, including 

some of those in charge of the Sharia Supervisory Boardxli; 

 Jurisprudence tricks: The Islamic banks' resort to using financing formulas with a guaranteed return, which 

is almost without risk on the one hand, and the spread of mock operations in these banks on the other hand, 

making their financing operations closer to traditional financing, many of which are predominant in 

character Fraud more than real financing operationsxlii; 

 incomplete perception of the proper functioning of Islamic banks, especially the internal procedures in 

place; 

 Insufficient mechanisms for organizing practical coordination between Islamic banking institutions, 

despite the existence of supporting institutions on a practical scale; 

 Failure to keep pace with the mechanisms for controlling Sharia compliance, in terms of quantity and 

quality, due to the rapid growth of Islamic banks, without accompanying finding an adequate number and 

purpose of these mechanisms, whether they are represented in Sharia supervisory bodies, Sharia audit 

departments, or external auditorsxliii. 

3.3.2 external challenges facing Islamic banks 

   The environment requires Islamic banks to face various challenges. We summarize them as followsxliv: 

Challenging laws: most Islamic banks suffer from the failure to develop bank laws to take into account the 

privacy of the Islamic bank in terms of its compliance with legal texts that contradict its legal obligation; 

 Challenging accounting standards: Central banks have generally obligated banks to international 

accounting standards, or some countries have derived from them local standards that are not essentially 

out of them, and when Islamic banks found themselves under pain of that obligation, international 

accounting standards, while some of those standards Contrary to legal provisions, such as the standard of 

leasing, which mixes the terms of sale with tenancy. 

 Documentary profiling: The documents of Islamic banking operations differ greatly between financial 

institutions, and the wording is not intended to be different. This is normal, as each institution has its legal 

and legal advisors who undertake the renewal of principles and choice of formula, but the note about the 

fundamental difference in terms of meeting some of the documents with all the practical requirements and 

their shortage . 

 Rehabilitation of human resources: Islamic banks continue to rely on the rehabilitation of human resources 

on separate efforts to acquire their employees with an adequate amount of knowledge about their privacy, 

through public banking institutes that began a short time ago to include training in Islamic banking in their 

interests in Bahrain and Kuwait, the Emirates, Jordan, Syria and Sudan have not yet been aware of what 

is available to traditional banks from having specialized colleges for them, and this has resulted in Islamic 

banks relying on highly qualified traditional banking expertise unless training courses succeed in 

transferring and developing them in line with the needs of the Egyptian business The Islamicxlv. 

3.4 The role of Islamic banks in achieving economic growth 

  In this element, we will observe the apparent role of Islamic banks in achieving economic growth, through 

the facilities provided by banks to encourage investment, especially in necessities, then needs, improvements, 

and we supply them as followsxlvi: 



                                                                                                                                                                                                                                                      

656 

  9292غشت  92العدد 

 Islamic banks are guiding investment for the necessary needs, as it is considered a legal obligation to 

make investment a worship to be rewarded, as it leads to solving the problems of society; 

 The Islamic banking business, with the forms it provides for financing, and the institutions it proposes 

for the same purpose, are better able to mobilize resources and direct them for development purposesxlvii; 

   Islamic banks play an active and positive role in financing small projects in compliance with their 

principles which are incitement of the Muslim individual and urge him to work, which results in its 

liberation and rid it of negativity, laziness and dependence of the owners of exploited capital, through 

the methods and tools that he uses, which are compatible with the nature of projects Small and the most 

important of them is the diminishing participation formula (ending in ownership), the financing leasing 

formula, and the good loan formula, these and other forms that develop in the Muslim individual a spirit 

of independence and self-confidence, which is one of the basics of the success of the small project, 

whether it is dead Eg in the professions or craftsmen or youth projects and graduates of university 

projects or projects of women projects, experiments have revealed practical projects funded by the 

success of Islamic banksxlviii. 

 Banking transactions that are compatible with the provisions of Sharia are witnessing either in the form 

of the opening of new Islamic banks or in the conversion of some traditional banks to work in accordance 

with the provisions of Islamic Sharia, as these Islamic banks have achieved high growth rates both in 

the financial resources that flow to them, or from which they flow. To invest on the basis of profit or 

loss, and was able to penetrate the walls of traditional banking activity, so its mechanisms and tools 

developed to deal internationally with the largest known banks, and even to attract some of these banks 

to open Islamic branches for them, and the biggest success recorded to date for the financial industries 

Islam On the level of business volume and diversity of banking products in the Arab Gulf countries, 

then Malaysia and Sudanxlix. 

Conclusion 

 The Islamic finance industry has achieved rapid growth during the past years, which has increased the 

penetration of Islamic banking in many markets and across different countries of the world. In general, the rapid 

development of Islamic finance has proven the quality of the solutions, methods and services that it provides, 

which would be an alternative to traditional finance. 

Islamic finance is one of the topics that receives great attention not only in the Middle East, but in many 

other countries as well, especially over the past ten years. The main focus of these principles is on avoiding the 

financing of investments that are inappropriate or forbidden by Islam to produce or consume, and this may 

constitute a crossroads between the Islamic economy and the positional economy that does not recognize the 

side of values in the economic process, and the study shows the role of financing institutions Profitability of 

Islamic and non-profit zakat, suspension, and Takaful insurance and Islamic banks in economic development. 

The experience of Islamic banks as executive vessels, field training centers, and practical laboratories for 

the Islamic economic movement enriched theorizing, by testing it in the field and advancing the problems and 

obstacles that hinder the march, which require realistic priority solutions in human life. Islamic banks in this 

regard can be considered the applied centers for theoretical studies. It represents one of the practical steps in 

trying to translate the principles into programs, and has an effective role in achieving development and economic 

growth. 
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