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 كلمة افتتاحية
 12  الدولية دارة مجلة القانون واألعاملإ  

 محور الدراسات واألبحاث باللغة العربية
  عة القانون الجنايئ وآخر مستجداتهدراسة عىل ضوء مجمو  دور قواعد القانون الجنايئ يف حامية الوالدين

 15  املغرب- كلية القانون والعلوم السياسية جامعة ابن طفيل القنيطرة أستاذة القانون الخاص الدكتورة حنان سـعيـدي 

  الطبيعة القانونية ملكونات التنوع لبيولوجي يف الترشيع الجزائري والقانون املقارن

 الجزائر –ستاذ محارض "أ"عضو مخرب  الترشيعات البيئية جامعة ابن خلدون تيارت أ   طفياين مختارية الدكتورة : 
  - عضو مخرب الترشيعات البيئة والتنمية املستدامة جامعة ابن خلدون تيارت دكتوراه يف القانونميسوم خالد لدكتور : ا
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  جاميلقواعد التهيئة والتعمري يف الجزائر إحدى تطبيقات حفظ النظام العام ال
 46 الجزائرجامعة بلحاج بوشعيب بعني متوشنت،  كلية الحقوق،-أستاذة محارضة أ جميلة قدودوالدكتورة :  

  عنرص التبعية  وفقا للقانون املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل املغريب

  - ل بسطاتترب قانون األعامل جامعة الحسن األو أستاذة بكلية العلوم القانونية والسياسية عضوة مبخالدكتورة فاطمة الزهراء أباتراب 
 املغرب

62 

  >> دراسة مقارنة<< دراسة تحليلية تأصيلية يف ضوء أحكام القضاء اإلرتباط واإلقرتان بني الجرائم سلطة املحكمة الجنائية يف تقدير 
 80 سلطنة عامن الربميي الجامعية األستاذ املشارك بكليةالدكتور املتويل الشاعر 

  دراسة مقارنة جائحة كرونا وتداعياتها عىل العقود التجارية

ة العربية اململك جامعة امللك فيصل -كلية الحقوق -أستاذ مساعد القانون التجاري سعدية البدوي السيد أحمد بدويالدكتورة  
  السعودية

110 

  -الطالب الجامعي منوذجا-ستهلك النهايئدور الدعاية التجارية عرب مواقع التواصل اإلجتامعي يف توجيه سلوك امل

 جزائرال 2 جامعة محمد ملني دباغني سطيف محارضة  قسم أ أستاذبحري صابرالدكتور :  
 رالجزائ 2جامعة محمد ملني دباغني سطيفأستاذة محارضة  قسم أ خرموش منىالدكتورة : 
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  رشيع السعوديخصوصية التزامات صاحب االمتياز التجاري)الفرنشايز( يف الت

امللك عبدالعزيز حاليا منتدبة يف كلية القانون  استاذ مشارك، قسم القانون، كلية األعامل، جامعة الدكتورة: وحي فاروق لقامن 
 اململكة العربية السعودية  -والدراسات القضائية، جامعة جدة
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  ـ دراسة مقارنة ـ نظرية الذمة املالية يف القانون املوريتاين بني مبدأ الوحدة واستثناء التخصيص
 193 موريتانيا –العلوم اإلسالمية بالعيون أستاذ متعاون يف جامعة  دكتور يف القانون الخاصباب ولد عبدالله الدكتور: 

  )دراسة مقارنة (املسؤولية عىل أساس الخطأ املفرتض يف املجال اإلداري

 
 الجزائر – جامعة تيارت ()  عضو مخرب الترشيعات يف حامية النظام البيئي أستاذ محارض قسم أبالجياليل خالد: الدكتور 
املنظومة القانونية  و اثرها عىل عضو مخرب الترشيعات الدولية للبحار ثة دكتوراه يف القانون اإلداريباحبالجياليل نور الهدى الباحثة : 
 جزائر ال– البحرية
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  -دراسة عىل ضوء الترشيعات املقارنة-القواعد اإلجرائية للوساطة كوسيلة بديلة لفض نزاعات الشغل الجامعية  
 236 املغرب - طوانجامعة عبد امللك السعدي ت لعلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية مبرتيلأستاذ بكلية االدكتور: مصطفى ميمون 
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  الحامية الجنائية لتغيري رأس مال الرشكة خفية االسم من خالل الترشيع املوريتاين

 300 موريتانيا -بجامعة العلوم اإلسالمية بلعون   أستاذ القانون الجنايئالشيخ سيدايت أحمدو أحمد مولود األستاذ : 

  لدويلحامية الالجئني يف القانون ا

 313  االمارات العربية املتحدة – أستاذ يف العالقات الدوليةخريالدين العايب الدكتور : 
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عبد الله فاس  حمد بنم جامعة سيدي كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية باحثة يف سلك الدكتوراهكوثر التاقيالباحثة :  
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  الجوانب القانونية الدولية -نزاع مياه النيل 

 نية واالقتصاديةكلية العلوم القانو  طالب بسلك الدكتوراه يف القانون العام والعلوم السياسيةالباحث عبد املطلب العلوي الحسني 
  املغرب – واالجتامعية أكدال الرباط
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  الجتامعي باملغربمأسسة مقاربة النوع ا

 
 باحثة بسلك الدكتوراهسامية رماشالباحثة : 

ة العلوم القانونية كلي مخترب الدراسات اإلسرتاتيجية والتحليالت القانونية والسياسية.منصور عسو الدكتور األستاذ املرشف: 
  املغرب - واالقتصادية واالجتامعية بفاس 
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 والتخصيصمفهوم الذمة املالية بني الوحدة 

د الخامس جامعة محم وباحث بسلك الدكتوراه يف القانون الخاص  النقابة العامة بطرابلس –محامي عادل مسعود عبد ربهالباحث :  
 املغرب  – أكدال –الرباط 
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 دور الوثيقة العدلية يف تعزيز األمن التعاقدي

ية العلوم كل باحث بسلك الدكتوراه تخصص قانون األعامل بكةعدل بدائرة محمكة االستئناف بخريرضوان سفراويالباحث :  
 املغرب  – القانونية والسياسية بسطات
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  ة العقلية والنفسية يف االثبات الجنايئدور الخرب 

امعة سيدي ج مخترب القانون و الفلسفة و املجتمع. مركز الدراسات يف الدكتوراه : " العلوم القانونية والسياسة"فاطمة الزهراء اعبيدةالباحثة : 
 املغرب  -  فاس–محمد بن عبد الله 

494 
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  .باألعضاء البرشية عىل ضوء اإلباحة الرشعية والقانونية مبدأ املجانية يف نقل

جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية واالقتصادية   باحث بسلك الدكتوراه يف القانون الخاصيونس الحاجي الباحث : 
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 كلمة افتتاحية

 

 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني، سيدنا محمد وعىل آله وصحبه 

 والتابعني..
 

أنها تسطر فصالً جديداً من مستهدفاتها العلمية التي أنشئت من أجلها مجلة القانون و األعامل الدولية تعلن 
األبحاث الرصينة  مجموعة من والعامل املغرب  ووسمت بها رسالتها حيث تقدم ملجتمع الباحثني من القانونيني يف

 .لعلمي و خدمة الباحث يف املجال القانوين سعيا منها اىل املساهمة يف الرقي بالبحث ا

وتحقيقاً ملكانة التفرد، وحتي ال تأيت هذه الخطوة الوثابة تكراراً ونسخاً لآلخرين، ولتمثل إضافة ولبنة حقيقية 
عة من املعايري عىل تبني مجمو للبناء العلمي واألكادميي عيل املستوي الدويل ال املحيل فقط، حرصت املجلة 

 البحوث العلمية  سعيا منها اىل الحرص عىل تجويد  النرش  وفقا للمعايري الدولية،يف انتقاء 

 خطوة جديدة نحو تطويرها وجعلها أكرث انتشاراً، لتفتحالقانون و األعامل الدولية   وهي بهذا العدد تخطو املجلة
 .عاتالعدد يف مستوى التطل  أملنا ر أن يكون و آفاقًا رحبة للبحث العلمي يف مجاالت لها أهميتها البالغة ،

 

 

 

 والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل،،،

 
الم عليكم ورحمة الله تعاىل وبركاته  .والسَّ

 ل الدوليةعماواألإدارة مجلة القانون 
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 دراسات واألبحاث باللغة العربيةمحور ال
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ية على اإلنسان ية عن التجارب الطب ة الجنائ  المسؤولي

 دراسة عىل ضوء مجموعة القانون الجنايئ وآخر مستجداته
The role of criminal law rules in protecting parents 

A study deduced from the criminal laws and the last of his decisions 
 

 خاصأستاذة القانون ال              
 كلية القانون والعلوم السياسية                

 جامعة ابن طفيل القنيطرة               
 
 
 
 

 امللخص 
إن الرشيعة اإلسالمية ألزمت برب الوالدين ملا لهم من فضل عىل أبنائهم، غري أنه يف بعض الحاالت قد ميتنع هؤالء 

إهاملهم وعدم اإلنفاق عليهم، ووصوال إىل اإلعتداء عليهم بالسب والشتم األبناء عن بر والديهم، بدءا بسوء معاملتهم لهم و 
والقذف والرضب والجرح والقتل، لذلك تدخل القانون الجنايئ وأقر عقوبات جنائية ضد الفروع عىل أصولهم، وشدد يف هذه 

 العقوبات، حيث جعل عالقة القرابة األبوية ظرف مشدد للعقوبة.
يا التي تتعلق بعقوق الوالدين يف اآلونة األخرية ارتأيت أن أكتب مقاال علميا يف موضوع "دور وأمام ارتفاع نسبة القضا

قواعد القانون الجنايئ يف حامية الوالدين دراسة عىل ضوء مجموعة القانون الجنايئ وآخر مستجداته"، يناقش مكامن ضعف 
ر بالحامية سواء تعلق األمر بالحامية الجنائية الجسدية أو تعلق األم وقوة هذا القانون يف توفري الحامية الجنائية الالزمة للوالدين

 الجنائية املالية أو املعنوية لآلباء.
إذن اإلشكالية الرئيسية تتعلق مبدى متكن مجموعة القانون الجنايئ ومستجداته يف حامية اآلباء من عنف األبناء، هذه 

 ي التي سيتم اإلجابة عنها وفقا للتصميم اآليت:اإلشكالية املحورية واإلشكاالت املتفرعة عنها ه
 املطلب األول: الحامية الجنائية الجسدية للوالدين 
 املطلب الثاين: الحامية الجنائية املالية واملعنوية للوالدين. 

 
 
 
 
 

 ن الجنايئ يف حامية الوالديندور قواعد القانو 
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A summary: 
The parents have a high important Position on the ground that have merit on their children, but some children 
do not apply what the Islamic sharia necessitates. They Neglect their parents materially and morally and 
abuse them by insulting, beating, wounding and sometimes it leads to killing them, that why the Criminal 
Law decides criminal punishment against these children and stresses it. 
I decided to write a scientific article on the topic: " The role of criminal law rules in protecting parents- a 
study deduced from the criminal laws and the last of his decisions" because of the High incidence of Parents 
offended by many kids insulting by their children. 
My topic discusses the strengths and weaknesses of the criminal law on parental abuse. The main problem 
lies in the ability of criminal law to protect parents from children violence. We will deal with the side 
problems. 
The first subject: 
Criminal law protects the physical of parents. 
The second subject:  
Criminal law protects the Materiality and morality of parents. 

 
 مقدمة:

يعد الوالدين الركيزة األساسية يف األرسة، لذلك فربهام هو أمر واجب عىل األبناء، والرشيعة اإلسالمية وضعت أسس 
ودعائم هذا الرب وأقرته يف عدة صور منها الرب القويل، ومعناه األسلوب الراقي يف الحديث والكلامت الطيبة يف القول، فالقرآن 

 لهام كلمة أف، لحرصه الشديد عىل برهام واإلحسان لهام.الكريم حر م مجرد أن يقال 
والصورة األخرى لرب الوالدين التي أقرتها أحكام الرشيعة اإلسالمية هو الرب الفعيل، وهو يكمن يف وجوب حسن معاملتهام 

 واإلنفاق عليهام ورعايتهام رعاية تامة.
اَم َوقَََض َربَُّك أاَلَّ﴿ قال الله عز وجل يف كتابه الكريم: : هو ا يَبدلوَغنَّ ّعنَدَك الدّكرَبَ أََحدو َساناً إّمَّ واد إاّلَّ إّيَّاهو َوّبالدَوالَّديدّن إّحد بودو  تَعد

اَم َوقول لَّهواَم قَودالً كَّرمياً* َواخدّفضد لَهواَم َجنَاَح الذُّ  اَم فاَلَ تَقول لَّهوََم أوفٍّ َوالَ تَندَهردهو مَ أَود كاّلَهو هواَم كاََم لم ّمَن الرَّحد ّة َوقول رَّبم اردَحمد
و  اّبنَي َغفو وّسكومد إّن تَكوونوواد َصالّّحنَي فَّإنَّهو كَاَن لأّلوَّ لَمو مّبَا يّف نوفو بُّكومد أَعد  سورة اإلرساء. 24-23اآليات ﴾راً َربَّيَاِّن َصّغرياً* رَّ

ندساَن بوالَديده َحَملَ ﴿ وقال أيضا سبحانه وتعاىل: يدنَا اإلد كورد يل َولوالَوَوصَّ ٍن َوفصالوهو يف عاَمنيد أَن اشد نًا َعىل َوهد هو َوهد َديدَك تدهو أومُّ
رووفً  نديا َمعد هوام َوصاحبدهوام يف الدُّ َك يب ما لَيدَس لََك به علدٌم فاَل توطعد يَل َمند أَناَب ا َواتَّبعد َسبإيَلَّ الدَمصريو َوإند جاَهداَك َعىل أَند تورشد

َملوونَ إيَلَّ ثومَّ إيَلَّ  كومد فَأونَب ئوكومد مبا كوندتومد تَعد  سورة لقامن. 15-14اآليات ﴾ َمردجعو
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إن الرشيعة اإلسالمية ألزمت برب الوالدين ملا لهم من فضل عىل أبنائهم، غري أنه يف بعض الحاالت قد ميتنع هؤالء 
ليهم، ووصوال إىل اإلعتداء عليهم بالسب والشتم األبناء عن بر والديهم، بدءا بسوء معاملتهم لهم وإهاملهم وعدم اإلنفاق ع

والقذف والرضب والجرح والقتل، لذلك تدخل القانون الجنايئ وأقر عقوبات جنائية ضد الفروع عىل أصولهم، وشدد يف هذه 
 العقوبات، حيث جعل عالقة القرابة األبوية ظرف مشدد للعقوبة.

دور والدين يف اآلونة األخرية ارتأيت أن أكتب مقاال علميا يف موضوع "وأمام ارتفاع نسبة القضايا التي تتعلق بعقوق ال
قواعد القانون الجنايئ يف حامية الوالدين دراسة عىل ضوء مجموعة القانون الجنايئ وآخر مستجداته"، يناقش مكامن ضعف 

لق األمر بالحامية ية الجنائية الجسدية أو تعوقوة هذا القانون يف توفري الحامية الجنائية الالزمة للوالدين سواء تعلق األمر بالحام
 الجنائية املالية أو املعنوية لآلباء.

إذن اإلشكالية الرئيسية تتعلق مبدى متكن مجموعة القانون الجنايئ ومستجداته يف حامية اآلباء من عنف األبناء، هذه 
 ها وفقا للتصميم اآليت:اإلشكالية املحورية واإلشكاالت املتفرعة عنها هي التي سيتم اإلجابة عن

 املطلب األول: الحامية الجنائية الجسدية للوالدين 
 املطلب الثاين: الحامية الجنائية املالية واملعنوية للوالدين. 

 
 املطلب األول: الحامية الجنائية الجسدية للوالدين
ة  إطار الباب السابع من مجموعأقر املرشع الجنايئ مجموعة من القواعد القانونية لحامية األصول جسديا، وذلك يف

 واملعنون ب "يف الجنايات والجنح ضد األشخاص". 1القانون الجنايئ
وهكذا فقد أقر مقتضيات قانونية لتشديد العقوبة عىل الفروع يف حالة تعريض األصول للرضب والجرح أو أي نوع آخر 

 من العنف أو القتل.
األفعال العمدية أي الجرح والرضب أو أي نوع آخر من العنف املامرس  من القانون الجنايئ عىل تجريم 404ينص الفصل 

 ضد الوالدين.
أعاله: "يعاقب كل من ارتكب عمدا رضبا أو جرحا أو أي نوع آخر من العنف  4042فقد ورد يف الفقرة األوىل من الفصل 

لوما لدى الفاعل، أو يف وضعية إعاقة أو معروفة أو اإليذاء ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل، إذا كان حملها بينا أو مع
أو ضد كافل أو ضد زوج أو خاطب، أو ضد شخص له والية أو سلطة عليه أو مكلف  ضد أحد األصولبضعف قواها العقلية، أو 

 :برعايته أو ضد طليق أو بحضور أحد األبناء أو أحد الوالدين كام ييل
، ضعف العقوبة املقررة لكل حالة، حسب التفصيالت املشار إليها 401و 400يف الحاالت املنصوص عليها يف الفصلني  -1
 فيهام.

، السجن من عرش إىل عرشين سنة. أما يف الحالة 402يف الحالة املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من الفصل  2-
  .املنصوص عليها يف الفقرة الثانية، فهي السجن من عرشين إىل ثالثني سنة

                                                           

 2640، منشور بالجريدة الرسمية عدد 1962ر نوفمب 26موافق ل  1382جمادى الثانية  28بتاريخ  1.59.413صادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  - 1

 .1253(، ص 1963يونيو  5) 1383محرم  12مكرر بتاريخ 

جمادى اآلخرة  5صادر في  1.18.19املتعلق بمحاربة العنف ضد النساء صادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  103.13من قانون رقم  2تغير وتتمم بموجب املادة  - 2

 .1449(، ص 2018مارس  12) 1439جمادى اآلخرة  23بتاريخ  6655في الجريدة الرسمية عدد  ( منشور 2018فبراير  22) 1439
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، السجن من عرشين إىل ثالثني سنة. أما يف الحالة 403املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من الفصل يف الحالة  -3
 املنصوص عليها يف الفقرة الثانية، فهي السجن املؤبد".

وهذا يعني أن من ارتكب عمدا ضد غريه جرحا أو رضبا أو أي نوع آخر من العنف أو اإليذاء سواء مل ينتج عنه مرض أو 
ألشغال الشخصية، أو نتج عنه مرض أو عجز ال تتجاوز مدته عرشين يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد إىل سنة عجز عن ا

 .3وغرامة من مائتني إىل خمسامئة درهم، أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط
حق من ارتكب املذكور أعاله عىل أن العقوبة تكون مضاعفة يف  404ومبا أن املرشع نص يف الفقرة األوىل من الفصل 

( درهم إىل 400األفعال أعاله ضد أحد أصوله، فإن العقوبة املقررة هي إذن الحبس من شهرين إىل سنتني وغرامة من أربعامئة )
( درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني، وهذا ما حكم به القضاء الجنايئ، فقد جاء يف حكم صادر عن املحكمة االبتدائية 1000ألف )

حيث إن إنكاره تفنده ترصيحاته التمهيدية بتهديد والده بالسكني ورشقه بالحجارة مع إعطائه تفاصيل النزاع بالقنيطرة:"...و 
وجزيئاته مع والده وهو األمر الذي تعزز من جهة أخرى بسوابقه من أجل العنف ضد األصول حسب ترصيحه مام يكون معه ما 

 نسب إليه ثابتا يف حقه.
ن محرض الرشطة القضائية موثوق مبضمنها لعدم ورود ما يخالفه اقتنعت املحكمة بثبوت وحيث أنه استنادا عليه ولكو 

 األفعال محل املتابعة يف حق املتهم ويتعني الترصيح بإدانته من أجل ذلك...
شهر أ  لهذه األسباب ترصح املحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا بإدانة املتهم من أجل املنسوب إليه وملعاقبته تحكم عليه بستة

 .4( درهم ..."1000( حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف )06)
وجاء يف حكم آخر صادر عن املحكمة االبتدائية بالقنيطرة: "...وحيث أن إنكاره تفنده ترصيحاته التمهيدية بقيامه 

قاء النافذة مادية وترهيبها بإل بالرصاخ عىل أمه وسبها بكالم ناب وتهديدها وإهانتها ملحقا بباب الحامم ونافذة املنزل خسائر
وإرضام النار مع إعطائه تفاصيل النزاع وجزيئاته مع والدته وهو األمر الذي تعزز من جهة أخرى بسبق إدانته بعقوبة حبسية من 

 أجل العنف ضد األصول حسب ترصيحه مام يكون معه ما نسب إليه ثابتا يف حقه...
ثة ئيا وحضوريا بإدانة املتهم من أجل املنسوب إليه وملعاقبته تحكم عليه بثال لهذه األسباب ترصح املحكمة علنيا ابتدا

 .5( درهم..."500( حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسامئة )03أشهر )
وورد أيضا حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بالقنيطرة: "...وحيث أن إنكاره تفنده ترصيحاته التمهيدية بدخوله مع 

فات حادة وعدم تذكره إن كان قد عنفها وعدم نفيه ذلك وتأكيده سقوطها أرضا مع إعطائه تفاصيل النزاع وجزئياته والدته يف خال 
مع والدته وهو األمر الذي تعزز من جهة أخرى بالشهادة الطبية لوالدته وسبق إدانته بعقوبة حبسية من أجل العنف ضد األصول 

 بتا يف حقه...حسب ترصيحه مام يكون معه ما نسب إليه ثا
( 04لهذه األسباب ترصح املحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا بإدانة املتهم من أجل املنسوب إليه وملعاقبته تحكم عليه بأربعة )

 . 6( درهم..."1000أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف )
                                                           

من القانون الجنائي على أنه: "من ارتكب عمدا ضد غيره جرحا أو ضربا أو أي نوع آخر من العنف أو اإليذاء  400إذ تنص الفقرة األولى من الفصل  - 3

الشخصية أو نتج عنه مرض أو عجز ال تتجاوز مدته عشرين يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد سواء لم ينتج عنه مرض أو عجز عن األشغال 

 إلى سنة وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".

 غير منشور. 3130/2105/11، ملف عدد 15/08/2011حكم صادر عن املحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة )لم يذكر رقمه( بتاريخ  - 4

 غير منشور. 3188/2105/11ملف عدد  18/08/2011حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بالقنيطرة )لم يذكر رقمه( بتاريخ  - 5

 غير منشور. 3162/2105/11ملف عدد  15/08/2011حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بالقنيطرة )لم يذكر رقمه( بتاريخ  - 6
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كه أمام هيئة املحكمة واعرتف باستهال  وجاء يف حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بأزيالل : "...وحيث أحرض الظنني
للمخدرات وحمله للسكني وأنكر باقي ما نسب إليه وحيث حرض والدي الظنني وأكدا معاً بكون ابنهام يعتدي عليهام بالرضب 
 والجرح والتهديد كام قام باالعتداء عىل أخته القارص إذ دفعها عىل قنينة الغاز وحيث أن محارض الضابطة القضائية يوثق
مبضمنها ما مل يثبت ما يخالفها، وحيث أنه من خالل محتويات امللف وترصيحات األطراف ثبت للمحكمة واقتنعت بكون ما 
توبع به الظنني ثابت يف حقه ويتعني الترصيح مبؤاخذته من أجل ذلك، وحيث أنه تبعا لظروف الظنني االجتامعية ولعدم سوابقه 

 ف ...يتعني الترصيح بتمتيعه بظروف التخفي
لهذه األسباب فإن املحكمة وهي تبت يف القضايا الجنحية علنيا ابتدائيا وحضوريا مبؤاخذة الظنني من أجل جنح العنف 
ضد األصول والرضب والجرح ضد قارص واستهالك املخدرات وحيازة السالح بدون مربر دون اعتبار حالة العود والحكم عليه 

 .7( درهم..."500نافذة قدرها خمسامئة )( حبسا نافذا وغرامة 04بأربعة أشهر )
وجاء يف حكم آخر صادر عن املحكمة االبتدائية بأزيالل: "...حيث إن النيابة العامة تابعت املتهم من أجل العنف ضد 
 ةاألصول وحيث اعرتف أمام املحكمة بأنه رضب والده بواسطة مغالة خالل السنة املاضية، وحيث بناء عىل اعرتافه أمام املحكم

وبناء عىل ترصيحاته التمهيدية تأكد للمحكمة بأنه ارتكب رضبا وجرحا يف حق والده وحيث بناء عىل ذلك اقتنعت املحكمة بأن 
الجنحة املتابع بها املتهم ثابتة يف حقه وقررت إدانته من أجلها، وحيث أنه نظرا لظروفه االجتامعية ارتأت املحكمة منحه ظروف 

 التخفيف...
أصدرت املحكمة وهي تبت يف القضايا الجنحية علنيا ابتدائيا وحضوريا بإدانة املتهم من أجل املنسوب إليه  لهذه األسباب
 .8( درهم ..."500( أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسامئة )06والحكم عليه بستة )

طالبها نه مل يعنف والدته التي يوجاء يف حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بطنجة:"...وحيث رصح املتهم متهيديا أ 
مبده باملال قصد رشاء املخدرات التي أدمن استهالكها وأنه ذات يوم باع البعض من أثاث املنزل للحصول عليها، وأنه دخل يف 

ثوله منزاع مع والدته وعند تدخل شقيقاته قام بسب وشتم الجميع دون استثناء، وحيث أنكر املتهم األفعال املنسوبة إليه أثناء 
أمام املحكمة، وحيث أن إنكار املتهم لألفعال املنسوبة إليه ليس سوى وسيلة للتملص من املسؤولية والعقاب، تكذبه ترصيحاته 
التمهيدية التلقائية، وحيث أن محارض الضابطة القضائية يوثق مبضمنها ما مل يثبت العكس، وحيث أن املحكمة بعد دراسة 

ل املنسوبة للمتهم يف حقه مام يتعني مؤاخذته من أجلها، وحيث أنه اعتبارا لظروف املتهم القضية اقتنعت بثبوت األفعا
 االجتامعية ارتأت املحكمة متتيعه بظروف التخفيف...

                                                           

 غير منشور. 56/2015، ملف جنحي عدد 25/06/2015بتاريخ  50در عن املحكمة االبتدائية بسيدي سليمان تحت عدد انظر في نفس السياق حكم صا

 غير منشور .  2692/09/2106ملف عدد  8/6/2009حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بالقنيطرة )لم يذكر عدده( بتاريخ  -

 غير منشور. 2442/2103/11ملف عدد  13/06/2011ذكر رقمه( بتاريخ حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بالقنيطرة )لم ي -

 غير منشور. 6957/2103/09ملف عدد  24/12/2009بتاريخ  6453حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت عدد  -

 نشور.غير م 22/2010ملف رقم  01/03/2010بتاريخ  37حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بجرسيف تحت عدد  -

 

 غير منشور. 22/08ملف رقم  18/02/08بتاريخ  242/08حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بأزيالل تحت رقم  - 7

  غير منشور. 289/07ملف رقم  29/11/07بتاريخ  2142/07حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بأزيالل تحت رقم  - 8

 غير منشور. 214/08ملف رقم  25/08/8بتاريخ  1398/08ئية بأزيالل تحت عدد انظر في نفس السياق حكم صادر عن املحكمة االبتدا -
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( أشهر 03لهذه األسباب أصدرت املحكمة ...الحكم اآليت نصه: مبؤاخذة املتهم من أجل ما نسب إليه ومعاقبته بثالثة )
 .9( درهم..."500نافذة قدرها خمسامئة ) حبسا نافذا وغرامة

وجاء يف حكم آخر صادر عن املحكمة االبتدائية بطنجة :"...وحيث رصح املتهم متهيدا بأنه يقوم باستعامل العنف يف 
حق والدته وتوجيه السب والشتم لها من أجل إرغامها عىل مده باملال من أجل اقتناء املخدرات التي يدمن عىل استهالكها، 

يث اعرتف املتهم باألفعال املنسوبة إليه أثناء مثوله أمام املحكمة، وحيث أقوى ما يواجه به املرء اعرتافه عىل نفسه، وحيث وح
أنه تبعا لذلك اقتنعت املحكمة بثبوت األفعال املنسوبة إىل املتهم ويتعني مؤاخذته من أجلها، وحيث أنه اعتبارا لظروف املتهم 

 ملحكمة متتيعه بظروف التخفيف...االجتامعية فقد ارتأت ا
لهذه األسباب أصدرت املحكمة...الحكم اآليت نصه: مبؤاخذة املتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بسنة واحدة 

 .10درهم..." 500حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 
حيث صك االتهام أعاله، و ...وحيث توبع املتهم من أجل األفعال املسطرة بوجاء يف حكم صادر عن نفس املحكمة:"

رصح املتهم متهيديا أنه يقوم بتعنيف والدته نتيجة حالة التخدير التي يكون عليها ويعرضها للسب والشتم، حيث أنكر 
املتهم األفعال املنسوبة إليه أثناء مثوله أمام املحكمة، وحيث أن إنكاره ليس سوى وسيلة للتملص من املسؤولية والعقاب 

التمهيدية التلقائية، وحيث أن محارض الضابطة القضائية يوثق مبضمنها ما مل يثبت ما يخالفها،  تكذبه ترصيحاته
وحيث إن املحكمة تحكم بناءا عىل اعتقادها الصميم، وحيث أنه تبعا لذلك اقتنعت املحكمة بثبوت األفعال املنسوبة إىل 

 املتهم ويتعني بالتايل مؤاخذته من أجلها...
رت املحكمة ....الحكم اآليت نصه: مبؤاخذة املتهم من أجل ما نسب إليه ومعاقبته بسنة واحدة حبسا لهذه األسباب أصد
 .11درهم ..." 500نافذا وغرامة نافذة قدرها 

وحيث تم االستامع متهيديا للمتهم ورصح بأن والدته وجاء يف قرار صادر عن محكمة االستئناف بالقنيطرة: "...
ده بالنقود القتنائه مادة سلسيون التي هو مدمن عليها مام دفعه إىل تعنيفها...وحيث أن أثارت غضبه بعد أن رفضت م

التهمة املنسوبة إىل املتهم تبقى ثابتة يف حقه بالنظر إىل اعرتافه التمهيدي املدون مبحرض الضابطة القضائية الذي 
 يتمتع بالقوة الثبوتية طاملا أنه ليس بامللف ما يفيد خالفه.

محكمة الدرجة األوىل عندما قضت مبؤاخذة املتهم من أجل ما نسب إليه معللة حكمها عىل النحو وحيث أن 
املذكور أعاله تكون قد صادفت الصواب فيام قضت به وأسست حكمها عىل أساس من الواقع والقانون وتعني الحكم 

 .12بتأييده..."
                                                           

 غير منشور. 1051/10/2105ملف رقم  14/05/10بتاريخ  1044حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بطنجة تحت عدد - 9

 غير منشور. 976/10/2105ملف عدد  10/09/2009بتاريخ  989حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بطنجة تحت عدد  - 10

 غير منشور. 874/10/2105ملف عدد  23/04/2010بتاريخ  875حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بطنجة تحت عدد  - 11

 انظر في نفس السياق:  -

 غير منشور. 366/10/2103ملف عدد  16/02/2010بتاريخ  376حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بطنجة تحت عدد  -

 غير منشور. 857/10/2005ملف عدد  22/04/2010بتاريخ  866ملحكمة االبتدائية بطنجة تحت عدد حكم صادر عن ا -

 غير منشور. 2959/09/23ملف عدد  10/12/2009بتاريخ  2622حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بطنجة تحت عدد  -

 غير منشور. 1332/10/2105لف عدد م 15/06/2010بتاريخ  1297حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بطنجة تحت عدد  -

 غير منشور.  1361/10/2103ملف عدد  10/11/2009بتاريخ  1430حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بطنجة تحت عدد  -

 غير منشور. 184/9/8ملف رقم  06/05/2009قرار صادر عن محكمة االستئناف بالقنيطرة )لم يذكر رقمه( بتاريخ  - 12
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فيذ لقضاء الجنايئ يحكم بعقوبة حبسية موقوفة التنومن خالل اإلطالع عىل مجموعة من األحكام القضائية يتضح أن ا
يف حق مرتكب جرمية العنف ضد األصول لعلة تنازل الوالدين أو أحدهام وهكذا جاء يف حكم صادر عن املحكمة االبتدائية 

لتنازل  ذبسيدي سليامن: "...وحيث مع تأييد املحكمة للحكم االبتدايئ ترى تعديله بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفي
املشتيك وحفاظا عىل أوارص األرسة التي يتشوف القانون للحفاظ عليها ونظرا لعدم سوابق املتهم واإلقرار يف الباقي، لهذه 
األسباب فإن غرفة االستئنافات ترصح علنيا وحضوريا وانتهائيا تأييد الحكم املستأنف فيام قَض به من إدانة وتعديله بجعل 

 .13ذ واإلقرار يف الباقي"العقوبة موقوفة التنفي
 .وحيث اعرتف املتهم متهيديا باملنسوب إليه بكونه ولعدموجاء يف حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بتطوان: "..

توفره عىل مورد دخل لتدبري مصاريف إدمانه فإنه يفرض إتاوات عىل والده وأنه يف حالة رفضه فإنه يقوم بتكسري كل 
كام يرشع يف تهديده بالسالح األبيض أو أي يشء حاد حتى يردخ له...وحيث أنه اعتبارا  ما تقع عليه عينه إلخافته

لظروف املتهم االجتامعية ونظرا لتنازل املشتيك عن شكايته يف مواجهته فقد ارتأت املحكمة متتيعه بظروف 
 التخفيف...

( أشهر 06جل ما نسب إليه ومعاقبته بستة )لهذه األسباب ترصح املحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا مبؤاخذة املتهم من أ 
 .14( درهم..."1000حبسا موقفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف )

وجاء يف حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بالقنيطرة: "...وحيث أن املتهم اعرتف أمام املحكمة ومتهيديا مبعانفة والده 
ة بامللف مام يتعني معه إدانته من أجل العنف ضد األصول...وحيث استقر وهو األمر الذي تعزز من جهة أخرى بالشهادة الطبي

نظر املحكمة نظرا لظروف املتهم االجتامعية ولتنازل األب املشتيك عىل جعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ يف حقه النعدام 
 .15سوابقه القضائية...."

 ..حيث اعرتف أمام الضابطة القضائية باستعامل: ".املحكمة االبتدائية بسيدي سليامنوجاء يف حكم صادر عن 
العنف يف حق والده املشتيك، حيث أن االعرتاف جاء مفصال مام يتعني معه اعتامده يف إثبات الجرمية...نظرا لظروف 
الظنني الشخصية واالجتامعية وانعدام سوابقه القضائية وتنازل املشتيك عن الشكاية قررت املحكمة جعل العقوبة 

 .16من القانون الجنايئ..." 55جبسية يف حقه موقوفة التنفيذ طبقا للفصل ال
ويف حالة توفر سبق اإلرصار أو الرتصد أو استعامل السالح تكون العقوبة الحبس من ستة شهور إىل سنتني والغرامة 

 .17من مائتني إىل ألف درهم
                                                           

 ق: انظر في نفس السيا -

غير  137/2802/18ملف جنحي استئنافي تلبس ي ضبطي رقم  02/08/2018حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بتطوان )لم يذكر رقمه( بتاريخ  -

 منشور.

 غير منشور. 36/2015ملف جنحي عدد  23/04/2015بتاريخ  40حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بسيدي سليمان تحت عدد  - 13

 غير منشور. 710/2103/2017ملف رقم  24/04/2017بتاريخ  812ن املحكمة االبتدائية بتطوان تحت عدد حكم صادر ع - 14

 غير منشور. 2560/11ملف رقم  20/06/2011حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بالقنيطرة )لم يذكر عدده( بتاريخ  - 15

 غير منشور. 14ملف رقم  2/7/2015ه( بتاريخ حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بسيدي سليمان )لم يذكر عدد - 16

 غير منشور. 1618/09ملف عدد  04/5/2009انظر في نفس السياق حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بالقنيطرة )لم يذكر عدده( بتاريخ 

 غير منشور. 39/07ملف رقم  29/2/2007بتاريخ  295/07حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بأزيالل تحت عدد 

من القانون الجنائي على أنه: "وفي حالة توفر سبق اإلصرار أو الترصد أو استعمال السالح تكون العقوبة  400إذ تنص الفقرة األخيرة من الفصل  - 17

 الحبس من ستة شهور إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى ألف درهم."



                                                                                                                                                                                                                                             

22 

 2021 يونيو 34 العدد
 مجلة القانون واألعمال الدولية

ا ة أعاله، يعني عقوبة الحبس من اثني عرش شهر وإذا كان املجني عليه هو أحد األصول، فالفرع يعاقب بضعف العقوب
 من القانون الجنايئ(.  404إىل أربع سنوات والغرامة من أربعامئة إىل ألفني درهم )نص عىل ذلك الفقرة األوىل من الفصل 

عرتف ا وهذا ما قَض به القضاء املغريب، فقد ورد يف حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بالقنيطرة:"...وحيث إن املتهم
أمام املحكمة ويف سائر أطوار املسطرة بالعنف يف حق أخته وبحيازته للسالح األبيض الذي ضبطته الرشطة حائزا له...وحيث 
أنكر املتهم أمام املحكمة العنف ضد األصول، وحيث إن إنكاره تفنده ترصيحاته التمهيدية بصفع أمه مع إعطائه تفاصيل النزاع 

 ا نسب إليه بهذا الخصوص ثابتا يف حقه...وجزئياته مام يكون معه م
لهذه األسباب ترصح املحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا بإدانة املتهم من أجل املنسوب إليه وملعاقبته تحكم عليه بسنة ونصف 

 .18( درهم..."1000( حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف )1.5السنة )
ث اعرتف املتهم متهيديا بالعنف ضد األصول والرضب والجرح : "...وحيوجاء يف حكم صادر عن نفس املحكمة
 بالسالح وإلحاق خسائر مادية مبلك الغري...

 لهذه األسباب ترصح املحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا:
( حبسا نافذا 1.5يف الدعوى العمومية: بإدانة املتهم من أجل املنسوب إليه وملعاقبته تحكم عليه بسنة ونصف السنة ) -1

 .19( درهم..."500مة نافذة قدرها خمسامئة )وغرا
أما إذا كان الجرح أو الرضب أو غريهام من أنواع العنف أو اإليذاء، قد نتج عنه عجز تتجاوز مدته عرشين يوما، فإن 

 .20العقوبة تكون الحبس من سنة إىل ثالث سنوات وغرامة من مائتني إىل ألف درهم
، وبالتايل 404د األصول فالعقوبة مضاعفة طبقا للفقرة األوىل من الفصل وإذا ارتكبت أحد هذه األفعال يف حق أح

 درهم. 2000درهم إىل  400فالعقوبة هي الحبس من سنتني إىل ست سنوات وغرامة من 
ويف حالة توفر سبق اإلرصار أو الرتصد أو استعامل السالح، تكون العقوبة الحبس من سنتني إىل خمس سنوات،  

 .21ني وخمسني إىل ألفني درهموالغرامة من مائت
وإذا ارتكبت هذه األفعال يف حق أحد األصول فالفرع يعاقب بضعف العقوبة وهي الحبس من أربع سنوات إىل عرش 

 درهم. 4000درهم إىل  500سنوات، والغرامة من 
فصل ار إليها يف الويجوز أن يحكم عىل مرتكب الجرمية، عالوة عىل ذلك، بالحرمان من واحد أو أكرث من الحقوق املش

 .22من القانون الجنايئ، وباملنع من اإلقامة من خمس سنوات إىل عرش سنوات 40

                                                           

 غير منشور. 2443/2103/11ملف عدد  9/6/2011بتاريخ  حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بالقنيطرة )لم يذكر عدده( - 18

 غير منشور. 4153/09ملف رقم  03/8/2009حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بالقنيطرة )لم يذكر عدده( بتاريخ  - 19

 غير منشور. 2452/12ملف عدد  2012دجنبر  20انظر في نفس السياق حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بمكناس لم يذكر عدده بتاريخ  -

من القانون الجنائي: " إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من أنواع العنف أو اإليذاء قد نتج عنه عجز  401إذ تنص الفقرة األولى من الفصل  - 20

 تتجاوز مدته عشرين يوما، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى ثالث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم".

وفي حالة توفر سبق اإلصرار أو الترصد أو استعمال السالح، تكون العقوبة الحبس  من القانون الجنائي: " 401إذ تنص الفقرة الثانية من الفصل  - 21

 من سنتين إلى خمس، والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم".

ز أن يحكم على مرتكب الجريمة، عالوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو ويجو  من القانون الجنائي: " 401إذ تنص الفقرة األخيرة من الفصل  - 22

 وباملنع من اإلقامة من خمس سنوات إلى عشر". 40أكثر من الحقوق املشار إليها في الفصل 
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من القانون  404وإذا ارتكبت الجرمية يف حق أحد األصول تضاعف العقوبة وهذا ما نصت عليه الفقرة األوىل من الفصل 
 الجنايئ.

لجنايئ عىل أنه يف الحالة املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من مجموعة القانون ا 404وتنص الفقرة الثانية من الفصل 
، أي يف حالة إذا كان الجرح أو الرضب أو غريهام من وسائل العنف أو اإليذاء قد نتج عنه فقد عضو أو برته أو 402من الفصل 

 املرتكب لهذه األفعال ضد أحد الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دامئة أخرى، فإن العقوبة املقررة يف حق الفرع
 أصوله هي السجن من عرش إىل عرشين سنة. 

، أي يف حالة توفر سبق اإلرصار أو الرتصد أو استعامل 402أما يف الحالة املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من الفصل 
يه الفقرة نة، وهذا ما نصت علالسالح، تكون عقوبة الفرع املرتكب لها يف حق أحد أصوله السجن من عرشين إىل ثالثني س

 من مجموعة القانون الجنايئ. 404الثانية من الفصل 
أي يف  403املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من الفصل  أعاله عىل أنه يف الحالة 404وتنص الفقرة الثالثة من الفصل 

عمدا، ولكن دون نية القتل، ومع ذلك ترتب إذا كان الجرح أو الرضب أو غريهام من وسائل اإليذاء أو العنف قد ارتكب  حالة
 السجن من عرشين إىل ثالثني سنة. عنه موت أحد األصول فإن العقوبة تكون

أي يف حالة توفر سبق اإلرصار أو الرتصد أو  403أما يف الحالة املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من الفصل 
ة د األصول هي السجن املؤبد، وهذا ما نصت عليه الفقرة الثالثاستعامل السالح، تكون عقوبة الفرع املرتكب لها ضد أح

 املذكور أعاله. 404من الفصل 
هذا وقد عاقب املرشع الجنايئ بالحبس من سنة إىل خمس سنوات الشخص الذي ساعد، شخصا آخرا يف األعامل 

 .23حار، مع علمه بأنها ستستعمل لهذا الغرضاملحرضة أو املسهلة النتحاره أو زوده بالسالح أو السم أو األدوات الالزمة لالنت
وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجرمية ضد قارص أو ضد امرأة بسبب جنسها، أو من طرف أحد الزوجني يف حق الزوج 

أحد األصول أو أحد اإلخوة أو الكافل أو الطليق أو الخاطب أو شخص له والية  أحد الفروع أواآلخر، أو إذا ارتكبت من طرف 
 .24سلطة عىل الضحية أو مكلف برعايتهاأو 

هذا ويعاقب املرشع الجنايئ عىل األفعال املتعلقة بإعطاء عمدا وبأية وسيلة كانت مواد ضارة بالصحة بدون قصد القتل 
 ألحد األصول.

 413 لمن مجموعة القانون الجنايئ عىل أنه إذا كان مرتكب الجرائم املشار إليها يف الفص 414وهكذا فقد نص الفصل  
 أحد فروع املجني عليه، فعقوبته عىل التفصيل اآليت:

من القانون الجنايئ أي يف حالة سبب الفرع ألحد  413يف الحالة املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من الفصل  -1
إن فأصوله مرضا أو عجزا عن األشغال الشخصية، بإعطائه عمدا وبأية وسيلة كانت، بدون قصد القتل مواد ترض بالصحة، 

 العقوبة هي الحبس من سنتني إىل خمس سنوات؛
، أي نتج عن ذلك مرض أو عجز عن األشغال الشخصية 413يف الحالة املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من الفصل  -2

 تتجاوز مدته عرشين يوما، فعقوبة ذلك الفرع الحبس من أربع سنوات إىل عرش سنوات؛

                                                           

 من مجموعة القانون الجنائي. 407من الفصل  1راجع الفقرة  - 23

 املتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. 103.13نائي، الذي تمم بموجب القانون من مجموعة القانون الج 407من الفصل  2راجع الفقرة  - 24
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، أي إذا نتج عن املواد التي أعطيت مرض ال يرجى 413لرابعة من الفصل يف الحالة املنصوص عليها يف الفقرة ا -3
 برؤه، أو فقد منفعة عضو أو عاهة دامئة، فعقوبته السجن من عرش إىل عرشين سنة؛

، أي إذا نتج عنها املوت، دون أن يقصده 413يف الحالة املنصوص عليها يف الفقرة الخامسة واألخرية من الفصل  -4
 السجن املؤبد.الجاين، فعقوبته 

من مجموعة  396وإن أبرز القواعد الجنائية املقررة لحامية الوالدين جسديا ما نص عليه املرشع الجنايئ يف الفصل 
 القانون الجنايئ والذي جاء فيه: "من قتل عمدا أحد أصوله يعاقب باإلعدام".

تها أحد الوالدين ومرتكبها الفرع، وكلمة عقوبة جرمية القتل التي يكون ضحي 25وهكذا يالحظ أن املرشع الجنايئ شدد
 أصل تشمل األب واألم والجدة والجد سواء من جهة األب أو من جهة األم.

 
التي هي اإلعدام ألزم املرشع الجنايئ أن يكون الفرع قد ارتكب الجرمية عمدا يف حق أحد  26وللحكم بالعقوبة األشد

 . 27أصوله، وهذا ما حكم به القضاء الجنايئ
سبة الرتكاب جناية ضد األشخاص أو األموال، وذلك بكتابة موقع عليها أو بدون توقيع أو صورة أو رمز أو عالمة، وبالن

، وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب 28يعاقب بالحبس من ستة إىل ثالث سنوات وغرامة من مائتني درهم إىل خمسامئة درهم
 .29الجرمية أحد الفروع

أعاله، إذا كان مصحوبا باألمر بإيداع مبلغ من املال يف مكان معني، أو بالقيام  425لفصل إن التهديد املشار إليه يف ا
بأي رشط آخر، فعقوبته الحبس من سنتني إىل خمس والغرامة من مائتني وخمسني إىل ألف درهم. وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت 

 .30الجناية ضد أحد األصول
                                                           

 ألن املشرع الجنائي نص على عقوبة السجن املؤبد في حالة القتل العمد لشخص غير األصول باستثناء إذا تعلق األمر بحالتين فعقوبة القتل - 25

  .الجنائي: " كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتال، ويعاقب بالسجن املؤبدمن مجموعة القانون  392العمد هي اإلعدام، فقد جاء في الفصل 

 :لكن يعاقب على القتل باإلعدام في الحالتين اآلتيتين

 إذا سبقته أو صحبته أو أعقبته جناية أخرى؛ -

 الفاعلين أو شركائهم أو تخليصهم من العقوبة".إذا كان الغرض منه إعداد جناية أو جنحة أو تسهيل ارتكابها أو إتمام تنفيذها أو تسهيل فرار  -

كبت في ارتالظروف املشددة هي: "عبارة عن مالبسات رافقت ارتكاب الجريمة قرر املشرع أن توافرها يوجب مبدئيا رفع العقوبة املقررة للجريمة التي  - 26

 .349، )لم يذكر عدد الطبعة(، ص 1427/2007نجاح الجديدة، ظروف غير عادية". عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي املغربي، مطبعة ال

وهي ظروف تتعلق الظروف املشددة العينية من القانون الجنائي الظروف املشددة هي على نوعين، النوع األول وهي  152ووفقا ملقتضيات الفصل 

الشخصية  الظروف املشددةان ارتكابها...وهناك النوع الثاني وهي باملالبسات العائدة للجانب املادي أو العيني في الجريمة ككيفية ارتكابها أو مك

 (. 350/351فهي تتعلق بمالبسات عائدة للجانب الشخص ي أو الذاتي للمجرم )راجع عبد الواحد العلمي، مرجع سابق، ص 

 وتشديد عقوبة مرتكب جريمة القتل في حق أحد أصوله مرده الظروف املشددة الشخصية.

عبد الرزاق الجباري، املجتبى من عمل  منشور في : 14251/6/5/2014ملف رقم  2015نوفمبر  7في  14ن محكمة النقض تحت رقم قرار صادر ع - 27

 .64-63-62-61، )لم يذكر عدد الطبعة(، الجزء األول، صفحات 2019محكمة النقض في املادة الجنائية، مطبعة األمنية الرباط، 

 قانون الجنائي.من مجموعة ال 425راجع الفصل  - 28

على أنه: " تضاعف العقوبة  103.13الذي تممت به أحكام مجموعة القانون الجنائي بمقتض ى املادة الخامسة من قانون  429-1ينص الفصل  - 29

ق أو من هذا القانون، إذا كان مرتكب الجريمة أحد الزوجين ضد الزوج اآلخر أو الطلي 429و 427و 426و 425املنصوص عليها في الفصول 

، العود الخاطب، أو أحد األصول أو أحد الفروع أو أحد اإلخوة أو كافال أو شخصا له والية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته، وكذا في حالة

 أو إذا كان ضحية الجريمة قاصرا أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية".

 . 103.13انون الجنائي بمقتض ى املادة الخامسة من قانون املتمم ملجموعة الق 429-1راجع الفصل  - 30
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ذا وقع شفاهيا وكان مصحوبا بأمر أو معلقا عىل رشط، عقوبته الحبس من ستة ، إ 425إن التهديد املشار إليه يف الفصل 
 .32. وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجرمية ضد أحد األصول31أشهر إىل سنتني وغرامة من مائتني إىل مائتني وخمسني درهام
ة... بأن رصحت املشتكيحيث حول جنحة العنف ضد األصول: جاء يف حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بفاس: "... 

املتهم ابنها وقد عرضها للرضب بواسطة حجارة ...األمر الذي يجعل مام قام به املتهم من فعل مادي متمثل يف تعنيف والدته 
عن طريق رشقها بحجارة أصابتها عىل مستوى رجلها اليرسى عن بينة واختيار يشكل إيذاءا عمديا وعنفا يف حقها، اليشء الذي 

من القانون الجنايئ قامئة يف نازلة  404و 400العنارص التكوينية لجنحة العنف ضد األصول طبقا ملقتضيات الفصلني يجعل كافة 
 الحال ...

حيث رصح املشتيك أمام املحكمة بأن املتهم عرضه للتهديد بالسكني كام أفادت املشتكية أن حول جنحة التهديد: 
مثوله أمام املحكمة أكد ما جاء عىل لسان والديه، وحيث أن االعرتاف القضايئ  املتهم يعرضها للتهديد. حيث أن املتهم عند

يعترب أقوى حجة يف مواجهة املتهم، وحيث أن ما قام به املتهم أعاله عن بينة واختيار من تهديد يف حق املشتكيني عن بينة 
من القانون الجنايئ مكتملة  429الفصل واختيار يجعل األركان التكوينية لجنحة التهديد حسب ما هي منصوص عليها يف 

 .33العنارص يف حقه، واقتنعت املحكمة بناء عىل ما ذكر بثبوت الفعل يف حق املتهم ويتعني معاقبته عنه طبقا للقانون..."
حيث اعرتف املتهم أمام الضابطة القضائية أنه قام حول جنحة التهديد: وجاء يف حكم صادر عن نفس املحكمة: "...

والديه املشتكيني كام سطر ذلك يف ترصيحاته التمهيدية، ومادام أن محارض الضابطة القضائية بشأن التثبت من الجنح بتهديد 
واملخالفات يوثق مبضمنها ما مل يثبت العكس، وليس مثة يف امللف حجة تثبت عكسها أو بينة توجب نقضها، فإن ثبوت قيام 

من القانون الجنايئ قامئة يف نازلة  429رص التكوينية لجنحة التهديد طبقا للفصل املتهم بتهديد والديه املشتكيني يجعل العنا
 .34الحال مام اقتنعت معه املحكمة بثبوتها يف حقه وارتأت الترصيح مبؤاخذته من أجلها..."

وعه ترفع ن أما بالنسبة الرتكاب االختطاف أو االحتجاز من طرف أحد الفروع، أو إذا تعرض الضحية لعنف آخر كيفام كان
 :العقوبة السالبة للحرية إىل

من مجموعة  436، يف الحالة املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من الفصل 35السجن من عرش إىل عرشين سنة -
 .36القانون الجنايئ

 .37املذكور أعاله 436السجن من عرشين إىل ثالثني سنة، يف الحالة املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من الفصل  -
نص املرشع املغريب الجنايئ عىل مجموعة من القواعد القانونية لحامية األصول جسديا يف إطار الباب الثامن من وي

مجموعة القانون الجنايئ، حيث خصص الفرع الثاين منه للنص عىل قواعد قانونية لحامية العجزة، فقد عنون هذا الفرع ب 
                                                           

 من مجموعة القانون الجنائي. 427راجع الفصل  - 31

 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. 103.13املتمم ملجموعة القانون الجنائي بمقتض ى املادة الخامسة من قانون  429-1راجع الفصل  - 32

 غير منشور. 562/2018ملف عدد  8/3/2018فاس )لم يذكر رقمه( بتاريخحكم صادر عن املحكمة االبتدائية ب - 33

 غير منشور. 6500/2018ملف رقم  16/10/2018حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بفاس )لم يذكر عدده( بتاريخ  - 34

 غير منشور. 4006/2016قم ملف ر  8/12/2016انظر في نفس السياق حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بفاس )لم يذكر عدده( بتاريخ 

 املتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. 103.13املتمم ملجموعة القانون الجنائي بمقتض ى املادة الخامسة من قانون  436-1راجع الفصل  - 35

طف شخصا أو من مجموعة القانون الجنائي: "يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من يخت 436جاء في الفقرة األولى من الفصل  - 36

 يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه دون أمر من السلطات املختصة وفي غير الحاالت التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط األشخاص".

يوما أو أكثر كانت العقوبة  30من مجموعة القانون الجنائي: "وإذا استغرقت مدة الحبس أو الحجز  436جاء في الفقرة الثانية من الفصل  - 37

 سنة". 20سنوات إلى  10السجن من ب
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هو فرع يتضمن حامية جنائية لفئة األشخاص العاجزين والتي يندرج "يف ترك األطفال أو العاجزين وتعريضهم للخطر"، و 
 ضمنها الوالدين العاجزين نتيجة عدم قدرتهم عىل أداء وظائفهم املختلفة بشكل طبيعي أو فقدانهم للعقل أو الحركة.

امسة عرشة من هذا الفرع عىل أنه: " من عرض أو ترك طفال دون سن الخ 459وهكذا نصت الفقرة األوىل من الفصل 
أو عاجزا ال يستطيع أن يحمي نفسه بسبب حالته الجسمية أو العقلية، يف مكان خال من الناس أو حمل غريه عىل ذلك، يعاقب 

 ملجرد هذا الفعل، بالحبس من سنة إىل ثالث سنوات".
رض أو عجز تركه موالعقوبة الحبسية هي من سنتني إىل خمس سنوات: إذا نشأ عن تعريض الوالد العاجز للخطر أو عن 

 .38ملدة تزيد عن عرشين يوما
والعقوبة السجنية هي من خمس إىل عرش سنوات: إذا أصيب الوالد العاجز ببرت أو عطب، أو إذا ظل مصابا بعاهة 

 .39مستدمية
 .40أما إذا نتج عن التعريض للخطر أو عن الرتك موت الوالد العاجز، كانت العقوبة السجن من عرش إىل عرشين سنة

من القانون الجنايئ عىل أنه: "من عرض أو ترك طفال دون سن الخامسة عرشة أو  461صت الفقرة األوىل من الفصلون
عاجزا ال يستطيع أن يحمي نفسه بسبب حالته الجسمية أو العقلية، يف مكان غري خال من الناس أو حمل غريه عىل ذلك 

 .يعاقب ملجرد هذا الفعل بالحبس من ثالثة أشهر إىل سنة"
والعقوبة هي الحبس من ستة أشهر إىل سنتني ، إذا نشأ عن التعريض للخطر أو عن الرتك مرض أو عجز ملدة تزيد عن 

 .41عرشين يوما
 .42والعقوبة هي الحبس من سنتني إىل خمس سنوات، إذا بقي الوالد العاجز مصابا بعاهة مستدمية

 .43عريض الوالد العاجز للخطر أو عن الرتك موتهوالعقوبة هي السجن من خمس إىل عرش سنوات، إذا نتج عن ت
عىل حسب األحوال، إذا نتج عن التعريض للخطر أو الرتك موت الوالد  397إىل  392يعاقب بالعقوبات املقررة يف الفصول 

 العاجز، وكانت لدى الجاين نية إحداثه.
لهام، وقد  لتي يوفرها مجموعة القانون الجنايئتشكل الحامية الجنائية الجسدية للوالدين أحد أهم الضامنات القانونية ا

املتعلق مبحاربة العنف ضد النساء مبستجدات قانونية مهمة لحامية األصول من العنف الجسدي كام  103.13جاء قانون رقم 
 يتبني أعاله.

ىل الفرع ع ومن خالل ما سبق يتضح لنا أهمية ظروف التشديد يف الحامية الجسدية لألصول بل ومدى خطورة آثارها
 .44املتابع أمام القضاء، لذلك خول املرشع لظروف التشديد اهتامما خاصا من الناحيتني املوضوعية، واإلجرائية

ومن الناحية املوضوعية أناط املرشع بالقانون وحده تحديد هذه الظروف وتقديره كام مل يسمح للقضاء باستعامل القياس 
لذي مينع عىل السلطة القضائية اعتبار رابطة األخوة أو البنوة مثال ظرفا مشددا يف يف إيجاد ظروف جديدة للتشديد، األمر ا

                                                           

 من القانون الجنائي. 459راجع الفقرة الثانية من الفصل  - 38

 من القانون الجنائي. 459راجع الفقرة الثالثة من الفصل  - 39

 من القانون الجنائي. 459راجع الفقرة األخيرة من الفصل  - 40

 .يمن القانون الجنائ 461راجع الفقرة الثانية من الفصل  - 41

 من القانون الجنائي. 461راجع الفقرة األخيرة من الفصل  - 42

 من القانون الجنائي. 461راجع الفقرة األخيرة من الفصل  - 43

 من املسطرة الجنائية. 432راجع الفقرة الثانية من املادة  - 44
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االغتصاب عند الفاعل، فاألخ الذي يغتصب أخته أو االبن الذي يغتصب أمه ال يشدد عليهام العقاب مطلقا رغم بشاعة هذه 
 .45الجرائم النعدام النص القانوين

د أصول الضحية أستحرض قرار صادر عن محكمة النقض: "...ويف املوضوع ويف تشديد العقوبة حالة ارتكابها من أح
يف شأن وسيلة النقض الوحيدة املتخذة من نقصان التعليل املوازي النعدامه؛ ذلك أن القرار املطعون فيه املؤيد للحكم االبتدايئ 

املنسوب  ه افتضاض من طرف أحد األصولاملحكوم مبقتضاه بإدانة املطلوب من أجل جناية هتك عرض قارص بالعنف، الناتج عن
من القانون الجنايئ، الذي يحدد العقوبة املنسوبة إىل الطاعن بالسجن من عرشين إىل  488إليه املنصوص عليه يف املادة 
من القانون الجنايئ تنص عىل أنه إذا كان الجاين أحد أصول الضحية القارص ، فإن الحد  487ثالثني سنة، كام أن املادة 

من القانون الجنايئ، هو العقاب، ويف واقعة الحال فإن املطلوب والد الضحيتني، والعقوبة الواجبة  488ألقىص املقرر يف املادة ا
التطبيق عليه هي ثالثون سنة، واملحكمة املصدرة للقرار املطعون فيه حني خفضت العقوبة السجنية املحكوم بها إىل عرش سنوات 

من القانون  485لتخفيف، تكون قد عللت ما انتهت إليه تعليال غري صحيح...حيث إنه طبقا للفصل سجنا بعد متتيعه بظروف ا
الجنايئ، وهو فصل املتابعة األصيل فإن عقوبة جناية هتك عرض قارص بالعنف محددة يف عرش سنوات سجنا كحد أدِن 

 ة برفعها إىل السجن من عرشين سنة إىلوعرشين سنة كحد أقىص، وتشدد هذه العقوبة إذا كان الفاعل من أصول الضحي
من نفس القانون، وتصبح هذه العقوبة ثالثني سنة، يف حالة افتضاض بكارة املجني عليها، طبقا  487ثالثني سنة طبقا للفصل 
 .46من القانون الجنايئ الذي اعتربها رصاحة هي العقاب املقرر..." 488للفقرة األخرية من الفصل 

 ية الجنائية املالية واملعنوية للوالديناملطلب الثاين: الحام
 اعترب املرشع املغريب إهامل الوالدين بعدم اإلنفاق عليهام جرمية يعاقب عليها القانون الجنايئ.

وتناولت مجموعة القانون الجنايئ جرمية عدم اإلنفاق عىل الوالدين يف إطار الكتاب الثالث "يف الجرائم املختلفة 
من املتعلق "بالجنايات والجنح ضد نظام األرسة واألخالق العامة" وخصص لها فرعا مستقال وهو الفرع وعقوبتها" الباب الثا

 من القانون الجنايئ. 482إىل  479الخامس والذي تناول هذه الجرمية يف أربعة فصول هي الفصول من 
يعاقب بالحبس  103.13خامسة من قانون املتمم ملجموعة القانون الجنايئ مبقتَض املادة ال 526-1ووفقا ملقتضيات الفصل 

درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني أحد الزوجني يف حالة تبديد أو  10.0000إىل  2000من شهر واحد إىل ستة اشهر وغرامة من 
 . 47تفويت أمواله، بسوء نية أو يف حالة التحايل عىل مقتضيات مدونة األرسة املتعلقة بنفقة األصول

من نفس القانون، يعاقب  479من القانون الجنايئ والتي أحالت عىل مقتضيات الفصل  480صل فوفقا ملقتضيات الف
من صدر عليه حكم نهايئ أو  درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط 2.000إىل  200بالحبس من شهر إىل سنة وبالغرامة من 

                                                           

 .352عبد الواحد العلمي، مرجع سابق، ص  - 45

منشور في: عبد الرزاق الجباري، مرجع  310/2014، ملف جنائي عدد 2016يوليوز  12بتاريخ  895/3قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد  - 46

 .67-66سابق، ص 

املتعلق بمحاربة العنف ضد السناء على أنه:  103.13املتمم ملجموعة القانون الجنائي بموجب املادة الخامسة من قانون  526-1ينص الفصل  - 47

درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، أحد الزوجين في حالة تبديد أو  10.000إلى  2.000لى ستة أشهر وغرامة من "يعاقب بالحبس من شهر واحد إ

باملستحقات و  تفويت أمواله، بسوء نية وبقصد اإلضرار أو بالزوج اآلخر أو األبناء أو التحايل على مقتضيات مدونة األسرة املتعلقة بالنفقة أو السكن

 .لعالقة الزوجية أو باقتسام املمتلكاتاملترتبة عن إنهاء ا

 .ال تجوز املتابعة إال بناء على شكاية الزوج املتضرر من الجريمة

 يضع التنازل عن الشكاية حدا للمتابعة وألثار املقرر القضائي املكتسب لقوة الش يء املقض ي به في حالة صدوره".
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، ويف حالة العود يكون الحكم 48موعدها املحدد قابل للتنفيذ املوقت بدفع نفقة إىل أحد أصوله وأمسك عمدا عن دفعها يف
، والنفقة التي يحددها القايض تكون واجبة األداء يف محل املستحق لها ما مل ينص الحكم عىل خالف 49بعقوبة الحبس حتميا

 .50ذلك
لإلهامل  ةوهكذا يكون املرشع الجنايئ قد نص عىل اإلهامل املايل بالنسبة لإلهامل األرسي للوالدين، مع أنه بالنسب

 األرسي لألوالد والزوجة ينص عىل تجريم ثالثة أنواع لإلهامل:
بالنسبة لإلهامل األرسي للطفل أو األبناء: نص املرشع الجنايئ عىل تجريم الثالثة أنواع لإلهامل املعنوي واملادي 

رد فيها: "يعاقب بالحبس من شهر إىل من القانون الجنايئ التي و  479واملايل، بدليل ما نص عليه يف الفقرة األوىل من الفصل 
 :درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط 2.000إىل  200سنة وبالغرامة من 

األب أو األم إذا ما ترك أحدهام بيت األرسة دون موجب قاهر ملدة تزيد عىل شهرين ومتلص من كل أو بعض واجباته  1-
 وصاية أو الحضانة، املعنوية واملادية الناشئة عن الوالية األبوية أو ال

 وال ينقطع أجل الشهرين إال بالرجوع إىل بيت األرسة رجوعا ينم عن إرادة استئناف الحياة العائلية بصورة نهائية".
من القانون الجنايئ، ويف الفصل  480ونص املرشع كذلك عىل اإلهامل األرسي لألبناء يف الفقرة األوىل من الفصل 

 من نفس القانون. 48251
بة لإلهامل األرسي للزوجة: نص املرشع الجنايئ عىل تجريم الثالثة أنواع لإلهامل املعنوي واملادي واملايل شأنه وبالنس

من مجموعة القانون الجنايئ  479يف ذلك شأن اإلهامل األرسي لألبناء، بدليل ما نص عليه يف الفقرة األخرية من الفصل 
 من شهرين ودون موجب قاهر، زوجته وهو يعلم أنها حامل". وما نصت عليه التي ورد فيها: "الزوج الذي يرتك عمدا، ألكرث

 من القانون الجنايئ. 480الفقرة األوىل من الفصل 
أما بالنسبة لإلهامل األرسي للوالدين: فقد نص املرشع الجنايئ عبىل تجريم نوع واحد لإلهامل وهو اإلهامل املايل، حيث 

يعاقب بنفس العقوبة من صدر عليه حكم نهايئ أو  من مجموعة القانون الجنايئ عىل أنه: " 480نص يف الفقرة األوىل من الفصل 
 قابل للتنفيذ املوقت بدفع نفقة إىل زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وأمسك عمدا عن دفعها يف موعدها املحدد".

الجانب  نهم ليسوا بحاجة فقط إىلوكان عىل املرشع أن ينص كذلك عىل تجريم اإلهامل املادي واملعنوي للوالدين، أل 
املايل حينام يصلون إىل أرذل العمر، وإمنا هم بحاجة كذلك إىل االهتامم والرعاية املادية والنفسية، لذلك يقول جل جالله يف 

ا يَبد ﴿كتابه العزيز:  َساناً إّمَّ واد إاّلَّ إّيَّاهو َوبّالدَوالَّديدّن إّحد بودو اَم فاَلَ تَقول لَّهوََم أوفٍّ َوقَََض َربَُّك أاَلَّ تَعد اَم أَود كاّلَهو هو  َوالَ لوَغنَّ ّعنَدَك الدّكرَبَ أََحدو
هواَم  َمّة َوقول رَّبم اردَحمد لم ّمَن الرَّحد اَم َوقول لَّهواَم قَودالً كَّرمياً* َواخدّفضد لَهواَم َجنَاَح الذُّ لَ تَندَهردهو بُّكومد أَعد ا يّف مو مّبَ كَاَم َربَّيَاِّن َصّغرياً* رَّ

                                                           

 الجنائي.من مجموعة القانون  480راجع الفقرة األولى من الفصل  - 48

 من مجموعة القانون الجنائي. 480راجع الفقرة الثانية من الفصل  - 49

 من مجموعة القانون الجنائي. 480راجع الفقرة األخيرة من الفصل  - 50

منهم، وذلك إذا تسبب أحد األبوين في إلحاق ضرر بالغ بأطفاله أو بواحد أو أكثر  من مجموعة القانون الجنائي على أنه: " 482ينص الفصل  - 51

و أنتيجة سوء املعاملة أو إعطاء القدوة السيئة في السكر أو سوء السلوك أو عدم العناية أو التقصير في اإلشراف الضروري من ناحية الصحة 

طة األبوية إلى خمسمائة درهم، سواء حكم عليه بالحرمان من السل 51األمن أو األخالق، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من مائتين

 أم ال.

 من خمس سنوات إلى عشر". 40ويجوز عالوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق املشار إليها في الفصل 
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وراً  وّسكومد إّن تَكوونوواد َصالّّحنَي فَإّنَّهو كَاَن لأّلوَّاّبنَي َغفو سورة اإلرساء، وكذلك حينام سأل أحد الصحابة النبي  25-24-23اآليات  ﴾نوفو
 محمد صىل الله عليه وسلم من هو أحق بصحابتي فقال له أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك.

ش معهام ومصاحبتهام يف الدنيا معروفا هم األحق بها من أي شخص آخر أيا كان سواء األبناء، فصحابة الوالدين أي العي
 الزوجة ...إلخ.

غري أن املرشع الجنايئ نص عىل تجريم العنف النفيس املامرس ضد األم، وهذا ما يفهم من مقتضيات قانون رقم 
، وقد عرف 103.13ضمن النساء املحميات مبقتضيات القانون رقم املتعلق مبحاربة العنف ضد النساء، إذ أن األم تندرج  103.13

هذا القانون العنف النفيس بأنه: " كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهامل أو حرمان، سواء كان بغرض املس بكرامة املرأة 
 .52وحريتها وطأمنينتها، أو بغرض تخويفها أو ترهيبيها"

ال يستفيد منها األب أو الجد، ألنها تتعلق فقط بالنساء، ولكن هل هي مقتضيات  غري أن هذه املقتضيات القانونية
 كفيلة بتوفري الحامية الجنائية الالزمة لألم أو الجدة من العنف النفيس؟

نصت يف تعريف العنف النفيس عىل أنه يندرج ضمن اإلهامل أو الحرمان، وهذا يعني أن  103.13إن مقتضيات قانون رقم 
مل ينص عىل العقوبة التي  103.13لجنايئ يعرتف بتجريم العنف املعنوي واملادي ضد األم، ولكن الغريب يف األمر أن قانون املرشع ا

 توقع يف حالة اإلهامل أو الحرمان، إذ أنه نص فقط عىل عقوبة العنف النفيس بالنسبة للسب والقذف.
: "يعاقب عىل السب املرتكب ضد املرأة 103.13قانون املتمم مبوجب املادة الخامسة من  444-1فقد ورد يف الفصل

 درهم". 60.000إىل  12.000بسبب جنسها بغرامة مالية من 
: "يعاقب عىل القذف املرتكب ضد املرأة بسبب 103.13املتمم مبوجب املادة الخامسة من قانون  444.2وجاء يف الفصل 

 درهم". 120.000إىل  12.000جنسها بغرامة من 
ه العقوبة ال تتناسب مع بشاعة جرمية سب وقذف األم، لذلك أصبح الزما إقرار مقتضيات قانونية خاصة بتوفري غري أن هذ

 الحامية الجنائية الالزمة للوالدين.
ولكن ليس هناك مقتَض قانوين جنايئ مينع ويعاقب عىل طرد الوالدين من مأواهم أو ووضعهم يف مؤسسات الرعاية 

 االجتامعية.
 الدين من مأواهم يندرج كذلك ضمن العنف املايل والعنف النفيس للوالدين.وحرمان الو 

"يعاقب بالحبس من شهر واحد إىل ثالثة أشهر وغرامة من مجموعة القانون الجنايئ:  48053-1وورد يف الفصل 
ا لزوجية، وفقا ملدرهم، عن الطرد من بيت الزوجية أو االمتناع عن إرجاع الزوج املطرود من بيت ا 5.000إىل  2.000من 

 من مدونة األرسة، وتضاعف العقوبة يف حالة العود".  53هو منصوص عليه يف املادة 
غري أن مقتضيات هذا الفصل تنطبق فقط عىل الزوجني، وال متتد إىل الوالدين، فهي مقتضيات ستكرس وتفعل 

ئد غرامة مالية يف حق الزوج املمتنع عن إرجاع من مدونة األرسة ألنها نصت عىل العقوبة وهي الحبس زا 53مقتضيات املادة 
 الزوج املطرود من بيت الزوجية.

وبذلك نسجل فراغا ترشيعيا عىل مستوى حامية الوالدين من الطرد من املسكن سواء عىل مستوى قواعد القانون األرسي 
 أو القانون الجنايئ.

                                                           

 وبالتحديد فقرتها الرابعة. 103.13راجع املادة األولى من قانون  - 52

 املتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. 103.13دة الخامسة من قانون تمم مجموعة القانون الجنائي بمقتض ى املا - 53
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 مسكن ل األرسة يف حالة امتناع الفرع عن توفريولكن هل ميكن تطبيق مقتضيات الفصول القانونية املتعلقة بإهام
 لوالديه أو يف حالة طردهم؟.
من مجموعة القانون الجنايئ تعاقب من صدر عليه حكم نهايئ أو قابل للتنفيذ  481، 480، 479إن مقتضيات الفصول 

 النفقة فقط. بدفع النفقة إىل أحد األصول، فهي فصول قانونية نصت عىل اإلهامل املايل للوالدين يف شق
، بل هناك مؤسسات 54ولألسف ليست هناك قاعدة قانونية تعاقب عىل إيداع الوالدين يف مؤسسات الرعاية االجتامعية 

 .55لرعاية املسنني مبقابل
 

 :خامتة
يف خامتة هذه الدراسة العلمية أقدم بعض املقرتحات عىل أمل األخذ بها من قبل الترشيع والقضاء وجميع املؤسسات  

 سؤولة عن ضامن الحامية الجنائية للوالدين، وهذه املقرتحات هي كاآليت:امل
 إصدار قانون يتعلق مبحاربة العنف ضد الوالدين. -1
املرشع الجنايئ عىل تجريم اإلهامل املادي واملعنوي للوالدين ألنهام بحاجة باإلضافة إىل الجانب املايل  أن ينص -2

 القرآن الكريم بالرحمة والرأفة واإلحسان. للرعاية املادية والنفسية والتي عرب عنها
 .والنص يف مقابل ذلك عىل عقوبات صارمة رادعة -كام سبق الذكر -تجريم العنف املعنوي املامرس ضد الوالدين  -3
تجريم حرمان الوالدين من مأواهم والنص عىل إلزامية إرجاع األبناء للوالدين املطرودين إىل املسكن مع إقرار  -4

 يف حق األبناء املمتنعني.عقوبات صارمة 
                                                           

(، 2018أبريل  23)1439شعبان  6بتاريخ  6667املتعلق بمؤسسات الرعاية االجتماعية، منشور بالجريدة الرسمية عدد  65.15راجع قانون رقم  - 54

 . 2339ص 

الجتماعية املنصوص عليها في املادة األولى أعاله، مهما كانت تسميتها، املؤسسات من هذا القانون: "تشمل مؤسسات الرعاية ا 3فقد ورد في املادة 

 :التي يتمثل غرضها في التكفل بالغير وفق أحكام هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه، والسيما

  املؤسسات التي تتولى كفالة األطفال املهملين؛ -

 مؤسسات استقبال وحماية األطفال؛- 

 التي تتكفل باألطفال املتمدرسين ؛ املؤسسات -

 املؤسسات التي تتكفل باألشخاص في وضعية إعاقة؛ -

 املؤسسات التي تتكفل باألشخاص في وضعية تشرد أو املتسولين؛ -

 املؤسسات متعددة الوظائف للنساء؛ -

  املؤسسات التي تتكفل باألشخاص املسنين؛ -

 .مؤسسات اإلسعاف االجتماعي املتنقل -

ثناء التكفل بالجماعات، يجب أن يراعى مبدأ التخصص في املؤسسات املذكورة حسب فئات األشخاص التي تتكفل بها ونوعية الخدمات باست 

 .التي تقدمها لها

اع دكما يجب أن يراعى مبدأ التخصص وكذا الطاقة االستيعابية ملؤسسات الرعاية االجتماعية، عند إصدار املقررات القضائية املتعلقة باإلي

 بهذه املؤسسات".

 .يجب على مؤسسات الرعاية االجتماعية تقديم خدماتها بدون عوض لفائدة األشخاص املتكفل بهم على أنه: " 65.15من قانون  6تنص املادة  - 55

ها في والتي يمكن غرضغير أنه، يمكن ملؤسسات الرعاية االجتماعية التي يحدثها األشخاص الذاتيون أو االعتباريون الخاضعون للقانون الخاص 

 التكفل باألشخاص املسنين أو باألشخاص في وضعية إعاقة أن تقدم خدماتها بعوض وفق الشروط والكيفيات املحددة بنص تنظيمي ".
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تجريم وضع األبناء املورسين آلبائهم يف مؤسسات الرعاية االجتامعية الخاصة بفئة املسنني، لعل األمر يساعد  -5
 .عىل التالحم والتواد األرسي

 تشديد العقوبة املوقعة عىل مرتكب جرمية السب والقذف والشتم يف حق الوالدين.  -6
 ا مشددا يف اغتصاب أحد األصول.النص عىل أن رابطة البنوة ظرف -7
ينبغي عىل مؤسسات املجتمع املسؤولة أن تعمل عىل اتخاذ التدابري الهادفة إىل منع السلوكيات اإلجرامية وأبرز  -8

هذه التدابري ترسيخ العقيدة اإلميانية وعليه يجب تفعيل دور األمئة والخطباء يف توعية الناس وتربيتهم عىل األخالق الفاضلة، 
 ز دور املرشدات واملرشدين الدينني يف توعية الوالدين يف االلتزام بالتعاليم اإلسالمية السمحاء وتربية أبنائهم عليها.وتعزي

 دعم دور املؤسسات التعليمية يف تربية وتوعية التالميذ والطلبة عىل حسن معاملة الوالدين. -9
 ائهم.ساليب الصحيحة يف تربية أبنتفعيل دور االخصائيني االجتامعيني يف توعية الوالدين عىل األ  -10
ينبغي عىل مؤسسات الدولة املسؤولة أن تعمل عىل إيجاد فرص عمل للشباب، ألنه من خالل اإلطالع عىل  -11

 مجموعة كبرية من األحكام والقرارات القضائية اتضح أن األبناء مرتكبي العنف ضد آبائهم هم عاطلني عن العمل.
ن خالل االطالع عىل حيثيات القرارات واألحكام القضائية تبني أن معظم محاربة االتجار باملخدرات، إذ م -12

 إن مل يكن جميع األبناء املامرسني للعنف ضد والديهم كانوا يف حالة تعاطي للمخدرات.
تعزيز وتقوية دور وسائل اإلعالم يف محاربة العنف الجسدي واملايل واملعنوي ضد األصول، وإنتاج أعامل  -13

 التسامح واحرتام الوالدين والرتبية الحسنة لألبناء. درامية ترسخ قيم
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 املراجع واملصادر

 أوال: املصادر
 القرآن الكريم -أ

 القوانني:  -ب
، باملصادقة عىل القانون الجنايئ، 1962نوفمرب  26موافق ل  1382جامدى الثانية  28بتاريخ  1.59.413ظهري رشيف رقم  -

 .1253(، ص 1963يونيو  5) 1383محرم  12اريخ مكرر بت 2640منشور بالجريدة الرسمية عدد 
جامدى اآلخرة  5صادر يف  1.18.19املتعلق مبحاربة العنف ضد النساء صادر بتنفيذه ظهري رشيف رقم  103.13قانون رقم  -

 (.2018فرباير  22) 1439
 23)1439شعبان  6بتاريخ  6667املتعلق مبؤسسات الرعاية االجتامعية، منشور بالجريدة الرسمية عدد  65.15قانون رقم  -

 . 2339(، ص 2018أبريل 
 ثانيا: املراجع

 الكتب: -أ
 ، )مل يذكر عدد الطبعة(.1427/2007عبد الواحد العلمي، رشح القانون الجنايئ املغريب، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء،  -
، )مل يذكر عدد 2019األمنية الرباط،  عبد الرزاق الجباري، املجتبى من عمل محكمة النقض يف املادة الجنائية، مطبعة -

 الطبعة(، الجزء األول.
 األحكام والقرارات القضائية: -ب

 غري منشور. 3130/2105/11، ملف عدد 15/08/2011حكم صادر عن املحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة )مل يذكر رقمه( بتاريخ  -
 غري منشور. 3188/2105/11ملف عدد  18/08/2011حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بالقنيطرة )مل يذكر رقمه( بتاريخ  -
 غري منشور. 3162/2105/11ملف عدد  15/08/2011حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بالقنيطرة )مل يذكر رقمه( بتاريخ  -
 غري منشور. 56/2015، ملف جنحي عدد 25/06/2015بتاريخ  50حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بسيدي سليامن تحت عدد  -
 غري منشور .  2692/09/2106ملف عدد  8/6/2009كم صادر عن املحكمة االبتدائية بالقنيطرة )مل يذكر عدده( بتاريخ ح -
 غري منشور. 2442/2103/11ملف عدد  13/06/2011حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بالقنيطرة )مل يذكر رقمه( بتاريخ  -
 غري منشور. 6957/2103/09ملف عدد  24/12/2009بتاريخ  6453عدد حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت  -
 غري منشور. 22/2010ملف رقم  01/03/2010بتاريخ  37حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بجرسيف تحت عدد  -
 غري منشور. 22/08ملف رقم  18/02/08بتاريخ  242/08حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بأزيالل تحت رقم  -
  غري منشور. 289/07ملف رقم  29/11/07بتاريخ  2142/07عن املحكمة االبتدائية بأزيالل تحت رقم  حكم صادر -
 غري منشور. 214/08ملف رقم  25/08/8بتاريخ  1398/08حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بأزيالل تحت عدد  -
 غري منشور. 1051/10/2105قم ملف ر  14/05/10بتاريخ  1044حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بطنجة تحت عدد -
 غري منشور. 976/10/2105ملف عدد  10/09/2009بتاريخ  989حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بطنجة تحت عدد  -
 غري منشور. 874/10/2105ملف عدد  23/04/2010بتاريخ  875حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بطنجة تحت عدد  -
 غري منشور. 366/10/2103ملف عدد  16/02/2010بتاريخ  376نجة تحت عدد حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بط -
 غري منشور. 857/10/2005ملف عدد  22/04/2010بتاريخ  866حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بطنجة تحت عدد  -
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 شور.غري من 2959/09/23ملف عدد  10/12/2009بتاريخ  2622حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بطنجة تحت عدد  -
 غري منشور. 1332/10/2105ملف عدد  15/06/2010بتاريخ  1297حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بطنجة تحت عدد  -
 غري منشور.  1361/10/2103ملف عدد  10/11/2009بتاريخ  1430حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بطنجة تحت عدد  -
ملف جنحي استئنايف تلبيس ضبطي رقم  02/08/2018ه( بتاريخ حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بتطوان )مل يذكر رقم -

 غري منشور. 137/2802/18
 غري منشور. 710/2103/2017ملف رقم  24/04/2017بتاريخ  812حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بتطوان تحت عدد  -
 غري منشور. 2560/11رقم ملف  20/06/2011حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بالقنيطرة )مل يذكر عدده( بتاريخ  -
 غري منشور. 14ملف رقم  2/7/2015حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بسيدي سليامن )مل يذكر عدده( بتاريخ  -
 غري منشور. 1618/09ملف عدد  04/5/2009حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بالقنيطرة )مل يذكر عدده( بتاريخ  -
 غري منشور. 39/07ملف رقم  29/2/2007بتاريخ  295/07ل تحت عدد حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بأزيال -
 غري منشور. 2443/2103/11ملف عدد  9/6/2011حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بالقنيطرة )مل يذكر عدده( بتاريخ  -
 منشور. غري 4153/09ملف رقم  03/8/2009حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بالقنيطرة )مل يذكر عدده( بتاريخ  -
 غري منشور. 2452/12ملف عدد  2012دجنرب  20حكم صادر عن املحكمة االبتدائية مبكناس مل يذكر عدده بتاريخ  -
 غري منشور. 562/2018ملف عدد  8/3/2018حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بفاس )مل يذكر رقمه( بتاريخ -
 غري منشور. 6500/2018ملف رقم  16/10/2018يخ حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بفاس )مل يذكر عدده( بتار -
 غري منشور. 4006/2016ملف رقم  8/12/2016حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بفاس )مل يذكر عدده( بتاريخ  -
 غري منشور. 184/9/8ملف رقم  06/05/2009قرار صادر عن محكمة االستئناف بالقنيطرة )مل يذكر رقمه( بتاريخ  -
 . 14251/6/5/2014ملف رقم  2015نوفمرب  7يف  14ة النقض تحت رقم قرار صادر عن محكم -
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  الطبيعة القانونية ملكونات التنوع لبيولوجي يف الترشيع الجزائري والقانون املقارن
The legal nature of the components of biological diversity in Algerian legislation and comparative law 

 

 أستاذ محارض "أ"
 عضو مخرب  الترشيعات البيئية 

 الجزائر  - جامعة ابن خلدون تيارت
 
 

 ملخص
ائنات مجيع مكونات وعناصر التنوع البيولوجي من نبات وحيوان ونظم ايكولوجية وخمتلف الكاعتربت اتفاقية محاية التنوع البيولوجي 

لدقيقة رأس مال طبيعي، ولقد نصت على ذلك بشكل صريح وواضح يف ديباجة االتفاقية، غري أن التشريعات القانونية الداخلية احلية األخرى ا
ية، واختلفت حول واعتربهتا من األموال الطبيع -نبات، حيوان، نظم ايكولوجية -اتفقت حول مسالة الطبيعة القانونية هلده املكونات والعناصر

ركز القانوين لكل عنصر من هذه العناصر، فيوجد من التشريعات من أدخلها ضمن فئة األموال والبضائع واألشياء والعقارات مسألة حتديد امل
أو العقارات بالتخصيص، ومنهم من أدخلها ضمن نطاق الكائنات احلساسة اليت جيب رعايتها حبسب النمط البيولوجي اليت عليه، غري أهنا 

 ل متلك واستغالل وتصرف.تكون يف أغلب األحوال حم
 التنوع البيولوجي، النبات، احليوان، نظم ايكولوجية، أموال طبيعية، عقارات، منقوالت كلمات مفتاحية:

 
 

Abstract: 

The convention for the protection of biological diversity considered all components and elements 

of biological diversity, including plants, animals, ecosystems, and various   others microorganisms   as 

natural capital. 
If stipulated this explicitly and clearly in the preamble to the agreement. However, the internal 

legal legislation agreed on the issue of the legal nature of these components and elements ie ; plants, 

animals, ecosystems. And considered it as natural funds, and disagreed on the issue of determining the 

legal status of each of these elements.  
There are some legislation who have included them in the category of money, goods, things, real 

estate by   allocation, and some of them have included this components and elements within the range 

of sensitive organisms that must be cared for according the biological type in which they are, but in 

most cases they are the subject of possession, exploitation, and disposal. 

Key words: biodiversity, plants, animals, ecosystems, natural funds, real estate, 

movables   

 

قانونيف الدكتوراه 
 عضو مخرب الترشيعات البيئة والتنمية املستدامة 

 الجزائر - جامعة ابن خلدون تيارت
 



                                                                                                                                                                                                                                             

35 

 2021 يونيو 34 العدد
 مجلة القانون واألعمال الدولية

 مقدمـة 
لقد أصبحت الترشيعات القانونية تويل أهمية بالغة للعنارص الطبيعية املوجودة ضمن النظام البيئي ككل، من منطلق 
أهمية وجودها للعنرص البرشي الذي هو بحاجة دامئة لبقائها واستمراراها عىل النحو املوجودة عليه، كام لها رضورة قصوى يف 

 ن التوازن البيئي، عىل اعتبار التفاعل الكبري بينها وبني املكونات الطبيعية األخرى. تواجدها يف الطبيعية بغية ضام
لهذا عمدت الكثري من الترشيعات إىل وضع إطار مفاهيمي شامل لهذه املكونات والعنارص سواء عىل املستوى الدويل 

ملفهوم  لتنظيامت(، ويشمل ذلك التحديد الدقيق)االتفاقيات واملؤمترات(، أو عىل املستوى الداخيل )القوانني واملراسيم وا
حديد طبيعتها األمر الذي يتطلب ت-نبات حيوان نطم ايكولوجية –ومكونات التنوع البيولوجي -تربة هواء ماء –العنارص البيئية 

 رى. خالقانونية وكذا خصائصها التي متيزها عن بعضها البعض داخل الجنس الواحد، وبينها وبني مختلف األجناس األ 
وقد عربت اتفاقية حامية التنوع البيولوجي عن طبيعة هذه املكونات وأعطت لها وصفاً قانونياً شامال ضمن ديباجة 
االتفاقية، حيث ذكرت أن هذه العنارص واملكونات تعترب رأس مال طبيعي مشرتك لوجود مصلحة مشرتكة بني الشعوب تتمثل 

املة ي يجب عليها يف املقابل قدر اإلمكان رعايته واملحافظة عليه ووضع اسرتاتيجية شيف استغالل منافعه عىل قدر املساواة، الت
بني مختلف دول العامل يف اإلبقاء عليه ضمن وضعه الطبيعي، وإرساء أنظمة قانونية تحدد بدقة الوصف القانوين له وتحديد 

 خصائصه القانونية التي يجب أن يكون عليها. 
اتفقت عىل اعتبار عنارص ومكونات التنوع البيولوجي من فئة األموال وقد عربت عن ذلك يف أما الترشيعات الداخلية 

قوانينها الداخلية، ال سيام تلك الخاصة باملعامالت املالية، ولقد صنفت هذه املكونات والعنارص ضمن الوصف القانوين لألموال 
ة التي لوجه الذي يراه صاحبها دون إعطاء أي اعتبار للطبيعة الخاصوالبضائع واألشياء، التي ميكن التعامل بها واستغاللها عىل ا

تتميز بها، عىل أنها كائنات حية، وقد عربت الجمعيات البيئية خاصة جمعية حامية الحيوان والنبات عىل رفضها للطبيعة التي 
اء وإمنا أعطى لها وصف الكائنات أعطاها القانون لها، غري أن هذا املوقف مل يخرج هذه املكونات من فئة البضائع واألشي

 الحساسة فقط. 
وعىل هذا األساس إن تحديد الطبيعة القانونية لعنارص ومكونات التنوع البيولوجي مازالت مسألة تثري الجدل واالختالف 

انت تحت كوعدم اإلقرار الرصيح من الترشيعات أنها كائنات ذات طبيعة حساسة ال تتوائم وفئة البضائع واألشياء حتى وإن 
طائلة االستغالل والترصف، فإن هذه الكائنات لها حقوق دستورية، كان عىل الترشيع إيجاد فئة أخرى يتم وضع هذه املكونات 

 والعنارص ضمنها، حتى يتم التمييز بينها وبني الفئات األخرى املنصوص عليها يف القانون املدين.
راكز القانونية لعنارص ومكونات التنوع البيولوجي؟ وفيام تتمثل امل ولقد متحورت إشكالية املقال حول تحديد الطبيعة

 القانونية لها؟
وتم تناول هذه اإلشكالية ألجل اإلجابة عنها يف مبحثني، تضمن )املبحث األول( الطبيعة القانونية ملكونات التنوع 

 ث الثاين(.  يف )املبح-نبات وحيوان – البيولوجي، يف حني تم البحث يف املركز القانوين ملكونات التنوع البيولوجي
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 املبحث األول: مكونات التنوع البيولوجي أموال طبيعية
أمواال طبيعية بحكم طبيعتها املوجودة عليها يف األصل، وهو ما تضمنته جميع  56تعترب مكونات التنوع البيولوجي

ة، كام املركز القانوين للحيوان والنبات واملوائل الطبيعيويف القواعد العامة أيضا، حني يأيت الحديث عىل  57الترشيعات البيئية
ميكن اعتبارها كذلك ملجموعة من االعتبارات املتمثلة أساساً يف املصدر الطبيعي لها، أي أن هذه املكونات وجدت يف الطبيعية، 

 ي املوقع الطبيعي.أو وجدت مع وجود الطبيعية، وهو ما يفرس االرتباط الفعيل بني هذه العنارص وبني املوائل أ 
وعليه سنتناول يف هذا املبحث التكييف القانوين ملكونات التنوع البيولوجي يف اتفاقية حامية التنوع البيولوجي )املطلب 

 األول(، وإىل التكييف القانوين ملكونات التنوع البيولوجي يف الترشيعات القانونية البيئية )املطلب الثاين(.
 لقانونية ملكونات التنوع البيولوجي يف اتفاقية التنوع البيولوجي املطلب األول: الطبيعة ا

، 58تأخذ مكونات التنوع البيولوجي عدة أوصاف قانونية بحسب تنوعها واختالفها، أي بحسب املستويات التي تقسم لها
حيوان والنبات والنظم ركزت عىل الطبيعة القانونية ذات الوصف الشامل لل 59وعموما فإن اتفاقية حامية التنوع البيولوجي

االيكولوجية، باعتبارها من أهم مكونات التنوع البيولوجي، وبالتايل وصفتها عىل أنها أموال طبيعية يف الغالب، وسنعالج يف هذا 
املطلب التنوع البيولوجي ملكية مشرتكة لجميع الشعوب )الفرع األول(، الحقوق السيادية للدول عىل عنارص التنوع البيولوجي 

 لفرع الثاين(، الطبيعة املتجددة لعنارص التنوع البيولوجي )الفرع الثالث(. )ا
 الفرع األول: التنوع البيولوجي ملكية مشرتكة لجميع الشعوب

                                                           

ولوجية اإليكتعريف التنوع البيولوجي '' يعني تباين الكائنات العضوية الحية املستمدة من كافة املصادر بما فيها، ضمن أمور أخرى، النظم  - 56

 منها، ويتضمن ذلك التنوع داخل األنواع وبين األنواع والنظ
ً
كولوجية" املادة م االياألرضية والبحرية واألحياء املائية واملركبات اإليكولوجية التي تعد جزأ

 05ولوجي، املوقع عليها في ريو ديجانيرو ، يتضمن املصادقة على اتفاقية بشأن التنوع البي1995يونيو  06، مؤرخ في 163-95الثانية من املرسوم رقم 

 .  1995، لسنة 32، ج ر ج عدد 1992يونيو 

لحياة ا ويعرف أيضا ''التنوع البيولوجي هو نسيج حي على هذا الكوكب، على وجه التحديد، ويشمل التنوع البيولوجي جميع البيئات الطبيعية وأشكال -

الفيروسات( وجميع العالقات والتفاعالت املوجودة، سواء بين الكائنات الحية أنفسهم، أو بين هذه )النباتات والحيوانات والفطريات والبكتيريا و 

لوجية التي و الكائنات وبيئاتها، ويشمل التنوع البيولوجي جميع أنواع النباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة والنظم اإليكولوجية والعمليات اإليك

 منها، وهو مصطلح شا
ً
 مل لدرجة تنوع الطبيعة، بما في ذلك عدد وتواتر النظم اإليكولوجية أو األنواع أو الجينات في تجميع معين، تشكل جزءا

ها، ويمكن يوعرفه نول كاراكتير إنكلوسيف: ''التنوع البيولوجي يشير إلى التنوع والتباين بين الكائنات الحية واملجمعات اإليكولوجية التي تحدث ف -

 عدد العناصر وترددها النسبي''. تعريف التنوع بأنه

-Patrick Blandin، Au leurre de la biodiversité، revue Vraiment durable 2014/1 (n° 5/ 6), p 23. 

 على غرار التشريع الفرنس ي والجزائري واملغربي.  - 57

 :لتنوع البيولوجي ثالث مستويات هي - 58

 عن التباينات : يقصد به التب التنوع على املستوى الوراثي -
ً
اينات الوراثية بين األفراد العائدين إلى مجموعة سكانية واحدة )النوع الواحد( فضال

 بين األنواع املختلفة
ً
 .املوجودة أصال

ض من نباتات األر : يقصد به التباينات املظهرية والوراثية بين األنواع املختلفة في البيئة أي عدد األنواع املوجودة على  التنوع على مستوى األنواع -

 .وحيوانات وأحياء مجهرية

 عن عالقة األنواع بهذه البيئات التنوع على مستوى األنظمة البيئية -
ً
 .: يقصد به التباينات املوجودة في البيئات املختلفة فضال

 .14، ص 2008، عمان، 1عادل مشعان ربيع، أساسيات التنوع البيولوجي، مكتبة املجتمع العربي للنشر والتوزيع، ط  -

بالبرازيل وقد تضمنها  1992هي اول صك دولي يعنى بحماية التنوع البيولوجي )يأخذ هده التسمية(، جاءت بعد انعقاد مؤتمر ريو ديجانيرو سنة  - 59

 املكرس لحماية التنوع البيولوجي،  15في الفصل  21جدول اعمال القرن 

- Sandrine Maljean-Dubois، La Convention de Rio sur la diversité biologique، Colloque de Genève, 22 février 2013, La diversité dans 

la gouvernance internationale A paraître 2013- 2016, p 01. 
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لقد نصت اتفاقية حامية التنوع البيولوجي عىل املبادئ األساسية التي تكفل حامية جميع األنواع النباتية والحيوانية 
وجميع الكائنات الحية األخرى الدقيقة بجميع مستوياتها، أما بخصوص الطبيعة القانونية لهذه العنارص والنظم االيكولوجية 

االتفاقية مل تبني بشكل الدقيق النظام القانوين املالئم لها بل مل ترش اليها أصال، لذلك شكلت أحد أهم الصعوبات والعقبات 
ارص  لهذه املكونات، غري أنه ميكن معرفة الطبيعة القانونية ملكونات وعنأمام الترشيعات الداخلية يف تحديد الوصف القانوين

التنوع البيولوجي من خالل استقراء ديباجة االتفاقية التي اعتربتها رأس مال طبيعي، له العديد من األوصاف التي تبني الطبيعة 
رشيعات الداخلية لتنوع البيولوجي يقع عىل عاتق التالقانونية له، وأشارت الديباجة أن التكييف القانوين لكل عنرص من عنارص ا

 .  60عىل نحو من التفصيل مرتبط مبوضوع امللكية لهذه العنارص
حيث أولت اتفاقية حامية التنوع البيولوجي أهمية بالغة عىل رضورة حامية وصيانة التنوع البيولوجي واستخدام عنارصه 

 . 61تكريس مبدأ التقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عنه)حيوان، نبات، نظم( عىل نحو قابل لالستمرار و 
 62وعليه ووفقا لالتفاقية فإن عنارص ومكونات التنوع البيولوجي تكون قابلة لالنتفاع واالستغالل وأنها ملكية مشرتكة

ال طبيعية محل ، هذا الوضع يجعل منها أمو 63لجميع الشعوب عىل مدار الزمن خاصة السكان املحليني العتبارات محددة
ترصف واستغالل بني الشعوب، كام لها أهمية ايكولوجية يف الحفاظ عىل توازن النظام البيئي، أي وضع حد لالستغالل املفرط 
لعنارص ومكونات التنوع البيولوجي، هذا االستغالل املفرط يخرج هذه العنارص من ملكية األشخاص وحقهم يف الترصف 

 نع بذلك عدم الترصف فيه واستغالله ألجل املحافظة عليه.  واستغالل ويعطيه وصف آخر مي
 الفرع الثاين: الحقوق السيادية للدول عىل عنارص التنوع البيولوجي

لقد بينت اتفاقية حامية التنوع البيولوجي أن جميع عنارص ومكونات التنوع البيولوجي ومبختلف مستوياتها تكون خاضعة 
موجودة داخل نظامها االيكولوجي، وهذا األمر ال ينطبق إال عىل العنارص ذات الطبيعة النفعية،  لسيادة الدولة املوجودة بها، أي

أي أن الدولة تقوم باستغاللها ألغراض متنوعة تحقق بها الوظائف االقتصادية وااليكولوجية واالجتامعية والثقافية والعلمية، 
، ولو مل يكن التنوع البيولوجي 64ض جميع الدول حقوقها السيادية عليهومن ثم فإن التنوع البيولوجي يعترب رأس مال طبيعي تفر 

ذا طبيعة ربحية ملا بسطت عليه الدول سيادتها عىل النحو الذي يجعلها تتصدى ألي تدخل مهام كان مصدره يهدد مصالحها 
 البيئية ككل.   

صاديا واألشخاص االستفادة منه اقت فاالعرتاف الرصيح بأن عنارص التنوع البيولوجي رأس مال طبيعي يجوز للدول
واجتامعيا وثقافيا وسياسيا، هذه االجازة تفرض الطابع السيادي للدول عىل هذه املكونات املوجودة عىل امتداد إقليمها الوطني، 

ألجيال الحالية اوهو أحد الحقوق املعرتف بها دوليا، وميتد هذا األثر إىل تقرير مسؤولية الدول عن بقاء تنوعها البيولوجي لصالح 

                                                           

امل املخصص لة، الفريق العتقرير عن الوضع القانوني للموارد الجينية في القانون الوطني في بلدان مختارة، بما في ذلك قانون امللكية، حسب الحا - 60

 .5، ص UNEP/CBD/WG-ABS/5/5، وثيقة 2007أكتوبر  12املفتوح العضوية املعني بالحصول وتقاسم املنافع، االجتماع الخامس، مونتريال 

 ، مرجع سابق. 163-95من اتفاقية حماية التنوع البيولوجي، املرسوم رقم  01املادة  - 61

 . 323.ص 2010لسنة،  42املدنية عن األضرار البيولوجية، مجلة الشريعة والقانون، عدد  سمير حامد جمال، املسؤولية - 62

م هتتمثل أساسا في: القرب من تواجد التنوع البيولوجي، عدم وجود أي فاصل جغرافي بين عناصر التنوع البيولوجي والساكنة املحلية مما يجعل - 63

ة، وهو ما يعرف ب القدرة املحلية املتعلقة بمعرفة مكونات التنوع البيولوجي، نفس املرجع، نفس يدركون االرقام واالنواع واالصناف بطريقة جيد

 الصفحة. 

"، اتفاقية حماية التنوع " للدول حقوقا سيادية على مواردها البيولوجيةعلى  04نصت ديباجة اتفاقية حماية التنوع البيولوجي في الفقرة  - 64

 . ar.pdf-un-https://WWW.un.org/ar/events/iyl/resources/cbd   ،  1993البيولوجي لسنة 

https://www.un.org/ar/events/iyl/resources/cbd-un-ar.pdf
https://www.un.org/ar/events/iyl/resources/cbd-un-ar.pdf
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واستمراره لألجيال املستقبلية، فإن مبدأ السيادة عىل هذه العنارص ال يعطي الحق يف االنتهاك واالستغالل غري املرشوع أو غري 
املربر، فتكون الدولة مسؤولة أمام املجتمع الدويل عن نسب االنقراض واالختفاء التي تلحق بهذه العنارص واملكونات، األمر الذي 

ته اتفاقية التنوع البيولوجي، وهنا ميكن للمنظامت الدولية خرق مبدأ السيادة ألجل حامية التنوع البيولوجي الذي تعرض أقر 
 للخطر داخل إقليم معني، خاصة تلك األنواع واألصناف التي دخلت التصنيف العاملي، كاملحميات الطبيعية مثال. 

 ع البيولوجي الفرع الثالث: الطبيعة املتجددة لعنارص التنو 
إن صفة التجدد واالختفاء الذي تتميز بها عنارص ومكونات التنوع البيولوجي أعطت للترشيع أن هذه املكونات لها طبيعة 
تشبه األموال واألشياء والبضائع الخاضعة للترصف واالستغالل واالستهالك من طرف العنرص البرشي، فمواصلة استغالله 

 األموال والبضائع واألشياء إىل النقصان، فإذا مل يتم  الحفاظ عليها فإنها حتام ستتعرض للزوال بطريقة غري عقالنية يعرض هذه
واالنقراض، إذا ما دمت هذه العنارص مهددة باالختفاء بسبب تدخل العنرص البرشي وهو ميارس حقه يف االستهالك يعني أنها 

التنوع  نقصان والزوال، ولقد اتفق الفقه عىل أن عنارص ومكوناترأس مال طبيعي إذا تم الترصف فيه دون استثامره سيتعرض لل
 البيولوجي التنوع  أموال طبيعية، غري أنه اختلف يف أنها أموال متجددة وغري متجددة. 

 التنوع البيولوجي مال طبيعي متجدد  -أ
خرى حتى ق نفسه مرة أ لقد عرب جانب من الفقه أن كل ما هو موجود يف الطبيعية هو رأس مال طبيعي يستطيع أن يخل

وإن تعرض لخطر االختفاء والزوال، ذلك أن النظم الطبيعية تستطيع أن توفر مجموعة من الظروف من تلقاء نفسها داخل 
املجتمع الواحد ودون تدخل العنرص البرشي يف إعادة إحياء املوائل االيكولوجية التي تعرضت ألرضار معينة كالحرق أو التلوث، 

أصناف نباتية وأنواع حيوانية تعرضت لخطر الزوال واالختفاء نتيجة أسباب كثرية إذا مل يتعرض لها العنرص  كام ميكن إعادة
 . 65البرشي، إذن التنوع البيولوجي مال طبيعي قابل للتجدد بحكم تواجده يف الطبيعية األصلية التي وجد فيها أوال

 التنوع البيولوجي مال طبيعي غري متجدد  -ب
من الفقه أن جميع عنارص ومكونات التنوع البيولوجي هي أموال طبيعية غري متجددة نظرا لألرقام التي  اعترب جانب أخر

يف  تسجلها القامئة الحمراء وحاالت االختفاء الكيل التي مست مجموعة كبرية من األصناف الحيوانية والنباتية عرب مر العصور
يه التكنولوجيا الحيوية التي بحثت عن البديل يف إعادة إيجاد سالالت ، والدليل يف ذلك ما وصلت ال66طبيعتها االيكولوجية

 .67وأصناف تشبه التي تعرضت لالختفاء والزوال وهو ما يسمى بالهندسة الوراثية
إن هذه املظاهر التي سبق ذكرها مستوحاة من ديباجة اتفاقية التنوع البيولوجي التي أشارت بطريقة غري مبارشة بأن كل 

التنوع البيولوجي من نباتات وحيوانات ونظم ايكولوجية وكائنات حية دقيقة أخرى، يتم اعتبارها رأس مال طبيعي ما يتضمنه 
يجوز للشعوب استغالله تلبية ملصالحهم وإشباعا لرغباتهم، كام أشارت بشكل ال يحيل إىل الشك أن هذه األموال يجب 

مبدا السيادة عىل هذه املكونات يف حال ما تعرضت لخطر الزوال او  املحافظة عليها وميكن ألفراد املجتمع الدويل اخرتاق
 االختفاء نتيجة املامرسات غري املرشوعة.

                                                           

65 - Michel Prieur «Instruments internationaux et évaluation environnementale de la biodiversité: enjeux et obstacles» , revue juridique 

de l’environnement 2011/5 (n° spécial), p 10. 

)فئات ومعايير القائمة الحمراء لالتحاد الدولي لصون الطبيعة واملوارد الطبيعية ): اإلصدار  2001اإلتحاد الدولي لصون الطبيعة واملوارد الطبيعية - 66

 .08الطبيعية، )جالند( سويسرا )وكامبريدج( اململكة املتحدة، ص لجنة بقاء األنواع، اإلتحاد الدولي لصون الطبيعة واملوارد  3.1

67 - Manga Sylvestre-José-Tidiane،" la dissémination des organismes génétiquement modifiés (Omg) et les droits humains: le principe 

de précaution، un cadre promoteur des droits et libertés?", RQDI, 2/1999, p 142. 
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 املطلب الثاين: طبيعة مكونات التنوع البيولوجي يف الترشيع الداخيل
يولوجي، فلم تختلف عىل بلقد عربت مختلف الترشيعات القانونية الداخلية عىل املراكز القانونية ملكونات وعنارص التنوع ال

نبات، حيوان،  –اعتبارها راس مال طبيعي وأنها من األموال الطبيعية، بل اختلفت يف الوصف القانوين لكل عنرص من عنارصها 
وسوف نعالج يف املطلب هذه الطبيعة القانونية ملكونات التنوع البيولوجي يف القانون املدين )الفرع األول(، -نظم ايكولوجية

 عة القانونية ملكونات التنوع البيولوجي يف القانون البيئي )الفرع الثاين(. الطبي
 الفرع األول: الطبيعة القانونية ملكونات التنوع البيولوجي يف القانون املدين

تعترب مكونات التنوع البيولوجي أمواال طبيعية بحسب ما دلت عليه اتفاقية حامية التنوع البيولوجي، وتعترب كذلك يف 
القانون املدين عىل اعتبار ميزة التملك والترصف واالستغالل التي أعطاها القانون املدين لألشخاص عليها، ولقد عربت 
الترشيعات يف القواعد العامة عىل ذلك حينام اعتربت الحيوانات والنباتات من فئة األشياء والبضائع، وأن هذه األوصاف تدخل 

األساس اعتربت مكونات التنوع البيولوجي أمواال يجوز الترصف فيها بحسب األوجه القانونية جميعها يف فئة األموال، وعىل هذا 
 التي يفرضها موضوع امللكية. 

وتأخذ هذه املكونات وصف األموال كون أن فئة الحيوانات والنباتات تعترب أشياء قيمية يتم تداولها وطرحها للبيع  
كون محل حيازة ملصلحتهم الشخصية، وأيا كان نوع هذه الحيوانات أو النباتات وإمكانية متلكها من قبل األشخاص، كام ت

 فهي من فئة األموال الطبيعية التي يحتاجها االنسان ويضعها يف خدمته ويترصف فيها بحسب حاجته لها.
من املعامالت املالية ض ولقد تضمنت القوانني املدنية وضمت فئة الحيوانات والنباتات يف نصوصها القانونية ألنها اعتربتها

التي يجب وضعها يف اطار قانوين ينظم التعامل بها، بسبب االتصال املبارش معها كالحيازة أو االستغالل والتملك وبيعها وأهم 
عنرص هو نقلها من مكان إىل أخر من قبل الشخص الذي له حق عليها، غري أن جل القوانني  مل تغري الوصف القانوين لهذه 

وما زالت تحافظ عىل الصورة التي أعطتها لهذه الكائنات لسنوات عديدة، عىل خالف الترشيع الفرنيس الذي حاول  املكونات
 . 68إعطاء صورة جديدة لهذه املكونات داخل القانون املدين الفرنيس

 الفرع الثاين: الطبيعة القانونية ملكونات التنوع البيولوجي يف القانون البيئي
ي منذ نشأته حاول جمع العنارص البيئية ضمن قانون واحد مشرتك، فأقر يف مجمله التدابري القانونية إن الترشيع البيئ

املتعلقة بالحامية ومدى االستجابة ملبدأ استمرار املحافظة عىل عنارص التنوع البيولوجي التي من شأنها ضامن الخدمات 
لبيولوجي، لكن ة مل تحدد الطبيعة القانونية لعنارص ومكونات التنوع ااإليكولوجية للنظام البيئي ككل، غري أن القوانيني البيئي

وضعت املبادئ األساسية الستغاللها واالنتفاع بها ونصت عىل رشوط متلكها، يف املقابل نصت عىل إجراءات حاميتها واملحافظة 
ولوجي هي  عىل أن مكونات التنوع البيعليها وتقرير املسؤولية يف حال تعريضها لخطر الزوال واالنقراض، وهذه املظاهر تشري

 أموال طبيعية. 
من القانون  08ويظهر اهتامم املرشع بحامية األصناف النباتية والحيوانية من التدهور حني نص يف قانون يف املادة 

الحياة الربية ار بعىل حظر مجموعة من األنشطة التي من شأنها تدمري أو إتالف أو إحداث تدهور للبيئة الطبيعية واألرض  11/02
 والبحرية وحتى باملستوى الجاميل للمجاالت املحمية. 

                                                           

 سنتناول موقف املشرع الفرنس ي من هذا أثناء الحديث عن املركز القانوني للحيوان والوصف الجديد الذي أعطاه له.  - 68



                                                                                                                                                                                                                                             

40 

 2021 يونيو 34 العدد
 مجلة القانون واألعمال الدولية

وقد تم التنصيص يف قانون الغابات عىل إمكانية الخواص متلك املناطق الغابية التي تصنف فيام بعد مناطق غابية 
حقوقه ضمن هذا القانون،  عىل ميارس صاحب األرايض ذات الطابع الغايب 69من قانون الغابات 58خاصة، حيث أشارت املادة 

وتتمثل حقوق صاحب األرض الغابية يف االستغالل واالنتفاع بكل ما هو موجود داخل هذا السياج ولكن وفقا لقواعد قانون 
 الغابات والنصوص التنظيمية األخرى. 

وان رشيطة عىل حق كل شخص حيازة حي 70كام تطرق املرشع يف قانون حامية البيئة يف إطار التنمية املستدامة
مراعاته لحقوق الغري ومستلزمات إطار املعيشة والصحة واألمن والنظافة، واألهم من ذلك عدم املساس بحياة وصحة هذا 
الحيوان، وبالتايل فإن الترشيع البيئي اعرتف بطريقة غري مبارشة أنه ميكن حيازة ومتلك عنارص التنوع البيولوجي ألجل االنتفاع 

 موال الطبيعية املوجهة لتحقيق مصلحة اقتصادية واجتامعية. بها، واعتربها ضمن األ 
ولقد عرب املرشع الجزائري عىل موقفه يف حظر صيد أو حيازة بعض األصناف الحيوانية املهددة بخطر االنقراض واعتربها 

عينات  ثناء القبض عىلأموال طبيعية مهددة بخطر الزوال وجب حاميتها ومنع أي شخص أو جهة تهدد بقائها واستمرارها، باست
حيوانات مصنفة كأنواع حيوانات مهددة باالنقراض ألهداف تخص فقط البحث العلمي أو التكاثر إلعادة االعامر، أو حيازتها من 

 .71طرف مؤسسات خاصة ألجل عرضها للجمهور
  -الحيوان والنبات–املبحث الثاين: املركز القانوين ملكونات التنوع البيولوجي 

فاقية التنوع البيولوجي املركز القانوين للنبات والحيواين واعتربتها كام سبق ذكره من األموال الطبيعية، غري مل تنص ات
ان الترشيعات الداخلية وجدت صعوبة كبرية يف تحديد املركز القانوين لكل عنرص من عنارص التنوع البيولوجي، بالرغم من 

خرج هذه العنارص من فئة املنقوالت والعقارات، وسنعالج املركز القانوين للحيوان اتفاقها عىل أنها أموال طبيعية، وعموما ال ت
)املطلب األول( ونتطرق إىل املركز القانوين للنبات )املطلب الثاين(، وذلك من خالل تبيان موقف املرشع الجزائري واملرشع 

 الفرنيس من ذلك. 
 املطلب األول: املركز القانوين للحيوان

والترشيع القانوين حول املركز القانوين للحيوان، وأي فئة ينتمي لها هذا الكائن الحي، فمنهم من اعتربه  اختلف الفقه
من فئة األشياء واألموال ومنهم من اعتربه من فئة البضائع، ومنهم من اعتربه عقار بالتخصيص، وسنتطرق إىل اعتبار الحيوان 

 عقار بالتخصيص )الفرع الثاين(، الحيوان كائن حساس )الفرع الثالث(.من األشياء واألموال )الفرع األول(، الحيوان 
 الفرع األول: الحيوان من األشياء واألموال 

اعترب القانون املدين الفرنيس الحيوان من األشياء واألموال الخاضعة إلمكانية ملكيتها من طرف األشخاص، فيمكن 
 فيمكن نقله من مكان إىل آخر أو بيعه أو العمل-ن صاحبه أو مالكهقد يكو -أن يكون هذا الكائن الحي تحت ترصف أي شخص

به أو وضعه لحراسة أي يشء، مبفهوم آخر إذا متلك االنسان هذا الحيوان جاز له الترصف به واستغالله عىل النحو الذي يراه 
 مناسبا. 

                                                           

 91/20(، معدل ومتمم بالقانون رقم 1984لسنة  26يتضمن النظام العام للغابات )ج ر عدد  1984يونيو  23املؤرخ في  84/12قانون رقم  - 69

 (.1991لسنة  62)ج ر عدد  1991ديسمبر  02في  املؤرخ

 (. 2003لسنة  43، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة )ج ر عدد 2003يوليو  19املؤرخ في  03/10من قانون  42املادة  - 70

نواع الحيوانية املهددة باالنقراض واملحافظة عليها واملتعلق بحماية بعض األ  2006يوليو  15املؤرخ في  06/05من االمر رقم  03فقرة  04املادة  - 71

 (.2006لسنة  47)ج ر 
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ي تستطيع ها الحيوانات واالجسام التمن نفس القانون املدين الفرنيس عىل " تكون منقولة بطبيعت 528حيث نصت املادة 
 .72التنقل من مكان آلخر، سواء تحركت من تلقاء ذاتها ام ال تستطيع تغيري مكانها اال بفعل قوة غريبة منها"

وبعد تعديل نص هذا املادة كرضورة قانونية ألجل متييز الحيوانات عن األشياء غري الحية بعد الضغط املامرس عىل 
جل إصالح وضع الحيوان والرقي به، غري أن التعديل األخري زاد من الوضع سوءاً باعتبار الحيوانات من فئة السلطة الترشيعية أل 

 . 73البضائع
، متحججا يف ذلك بأصول وأحكام 74أما املرشع الجزائري عىل غرار املرشع الفرنيس اعترب الحيوان من األشياء واألموال

كن تصنيف هذا الكائن ضمنها، سوى أنه ينظم العالقات الخاصة باألشخاص القانون املدين الذي مل يشمل فئة ثالثة مي
  .ومعامالتهم املالية، وأن الحيوان يعترب ضمن فئة املعامالت املادية واملالية التي تخضع لترصف األشخاص دون غريها

يث وضعها هو ة الحيوانات، حساير املرشع الجزائري املرشع الفرنيس يف النظرة القانونية التي شملها هذا األخري لفئ
األخر ضمن الفئة القانونية لألشياء واألموال، مستدال بأنه ال ميكن إعطائها وصفا أخر قد يشبه الوضع القانوين لإلنسان، فهذه 
الفئة ما دامت تحت ترصف األشخاص ال تخرج بحكم طبيعتها عن األشياء واألموال، يف اعتبار الحيوان ضمن فئة األشياء 

 وال التي يقع الترصف عليها، وميكن يف كثري من األحيان ملكيتها وتوجيهها لالستئثار الشخيص. واألم
  الفرع الثاين: الحيوان عقار بالتخصيص

املرشع الفرنيس اعترب أيضا فئة الحيوانات عقارات بالتخصيص إذا وضعت لخدمة األرض، وأن تواجدها كان مرافقا لها، 
من القانون املدين الفرنيس عىل " إن الحيوانات  524اض أخرى، وهو ما نص عليه يف املادة سواء لخدمتها أو لخدمة أغر 

، أي نظر للحيوان نظرة 75واألشياء التي وضعها مالك األرض فيها لخدمة واستغالل هده األرض هي عقارات بالتخصيص"
 مزدوجة عقارات بالتخصيص وأشياء وأموال وبضائع. 

ي يف بعض الحاالت أن الحيوانات عقارات بالتخصيص وتكيف يف بعض الحاالت أنها ليست كام اعترب املرشع الجزائر 
ملكاً ألحد، وتصبح ملكاً ألول من يحوزها كالطرائد املصطادة من الحيوانات الربية، أي متى وجدت هذه الحيوانات فوق عقار 

ار، ق للتوجه القانوين يعترب يف خدمة العقملك لشخص معني، يكون ذلك الحيوان ملك لصاحب العقار، أي أن الحيوان وف
 .الذي ميلكه صاحبه

فالحيوان يعترب جزء من العنارص الطبيعية فإذا وجد ضمن نطاق األمالك الوطنية العمومية فيعترب حينئذ عقاراً، وتشمل 
، لداخلية، طرح البحر ومحارسهشواطئ البحر، قعر البحر اإلقليمي وباطنه، املياه البحرية ا :األمالك العمومية الوطنية ما ييل

مجاري املياه ورقاق املجاري الجافة وكذلك الجزر التي تتكون داخل، رقاق املجاري والبحريات واملساحات املائية اآلخر، املجال 
 .76الجوي، الرثوات واملوارد الطبيعية والسطحية والجوفية

                                                           

72 - Avant de modifier le code civil français, code civil, 2010, Dalloz, Paris, France, 109 Edition. 

 73-le nouveau statut juridique de l’animal  ،https://www.lepetitjuriste.fr 2017, p 05.  -05-, dernier visite le 12 

، واملتضمن القانون 1975سبتمبر  26، املؤرخ في 58-75، يعدل ويتمم األمر رقم 2007ماي  13، املؤرخ في 05-07، من القانون رقم 139املادة  - 74

 له مسؤول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو .(" تنص على'' حارس ا2007، لسنة 31املدني، )ج ر عدد 
ً
لحيوان، ولو لم يكن مالكا

يمكن  يتسرب، مالم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب ال ينسب إليه''، هذا يؤكد أن املشرع الجزائري اعتبر الحيوانات من قبل األشياء الت

 ائزها مسؤولية حراستها حتى يضمن جميع األضرار التي تحدثها.حيازتها أو ملكيتها، التي تفرض على صاحبها أو ح

75- code civil, 2010, Dalloz, Paris, France, 109 Edition, op Cit.  

 (1990، سنة 52ج ر عدد 5، يتضمن قانون األمالك الوطنية، )1990سبتمبر  01املؤرخ في  30-90، من قانون 03املادة  - 76

https://www.lepetitjuriste.fr/
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رات املذكورة أعاله، سواءا اتخذها موئال لعيشه، أو كان فكل نوع من األنواع الحيوانية إذا كان موجودا عىل أحد العقا
موجودا لخدمة ذلك العقار، يعترب حينئذ عقارا بالتخصيص، أي وجوده مرتبطاً بوجود العقار أي الحيز الجغرايف الذي يعيش فيه 

  .الحيوان
لعنارص ن أدخله ضمن نطاق اويتضح أن املرشع الجزائري وفقا لألحكام العامة، ومن خالل التكييف القانوين للحيوا

تحقيق املنفعة املنجرة  وهو معيار مطبق ألجل-امللكية –الطبيعية يف القانون املدين، فاملعيار املطبق يف تكييفها هو معيار التملك 
  منها. 

نفعة مغري أنه هناك بعض العنارص الطبيعية التي ال تنجر عنها قيام املنفعة الخاصة، وتكون بحسب طبيعتها موجهة لل
العامة، وال تصلح لالستئثار الشخيص مثل الهواء واملاء وهي خارجة عن إطار التعامل فيها، فالتكييف القانوين للحيوان يكون 

 ضمن نطاق العنارص الطبيعية التي يستطيع اإلنسان التعامل فيها.
 الفرع الثالث: الحيوان كائن حساس 

كائن حي حساس وبالتايل أخرجه من فئة األشياء والبضائع وأعطى له  2015اعترب املرشع الفرنيس الحيوان منذ سنة 
مركزا مالمئا لطبيعته الحية، هذا التصنيف الجديد اعرتف لهذا الكائن بالعديد من الحقوق املنصوص عليها يف االتفاقيات 

من القانون املدين  528واملادة  515الدولية، ولقد تم تضمني هذا التصنيف الجديد يف القانون املدين الفرنيس مبوجب نص املادة 
املتعلق بامللكية الفكرية التي نصت عىل " األثاث والسلع حسب طبيعتها التي ميكن نقلها إىل مكان آخر" فتم التخيل عىل 
مصطلح الحيوان يف هذا النص، أي أخرجه املرشع الفرنيس من فئة األشياء والبضائع ليعطي له مركزا جديدا أكرث مالمئة 

 . 77يعتهلطب
املرشع الجزائري ظل محتفظا بتصنيفه للحيوان يف القانون املدين بالرغم من التعديالت التي طرأت عىل هذا القانون، 
وبالتايل مل يساير املرشع الفرنيس يف االعتبار الذي أعطاه للحيوانات، مرتكزا عىل قاعدة عدم وجود فئة ثالثة ميكن أن يصنف 

 فيها الحيوان. 
 ثاين: املركز القانوين للنبات املطلب ال
عتربت الترشيعات البيئة التنوع النبايت رأس مال طبيعي وجب املحافظة عليه ألنه رضوري الستقرار النظام البيئي ككل، ا

ه سابقا بخصوص كام تم معاينت-غري أن الترشيعات اختلفت اختالفا ظاهرا يف مسألة اعتبار النباتات منقوالت أو أشياء مثلية، 
ال ميكن عىل اعتبار أنه يثار إشكال يتعلق بارتباط النباتات بالنظام االيكولوجي بحسب طبيعتها األصلية ف-ملركز القانوين للحيوانا

  .تصور أن تنمو هذه النباتات منفصلة عن األرض كام يحدث للتنوع الحيواين
أي قبل أن يتم  ا كانت النباتات ملتصقة بالعقارتأخذ النباتات طبيعة قانونية مزدوجة بحسب الوضع الذي تكون عليه، فإذ 

الترصف فيها بالنزع أو تغيري املكان تكون طبيعتها القانونية عقاراً  واذا كانت منقوال يف خدمة العقار تعترب عقارا بالتخصيص أي 
ح طبيعتها ري مكانها تصبقبل استغاللها وهذا ما سيتم معالجته يف )الفرع األول(، أما يف حال الترصف فيها بنزعها أو تغي

القانونية منقوالت وتكون دامئاً يف حوزة صاحب العقار االمر الذي سيتم معالجته يف )الفرع الثاين(، هذا الوضع أعطها وصف 
 قانوين متميز عىل خالف الحيوانات أو النظام اإليكولوجي.

 الفرع األول: النبات من املنقوالت 
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ت إذا كانت منفصلة عىل العقار ويتم نقلها من مكان إىل أخر فإنها تكون يف حكم لقد اعتربت الترشيعات أن النباتا
 املنقول الذي يتم الترصف فيه عىل أساس سلع وأشياء، األمر الذي أكده املرشع الفرنيس وسايره يف ذلك املرشع الجزائري.

طيع التنقل الحيوانات واألجسام التي تست من القانون املدين الفرنيس عىل " تكون منقولة بطبيعتها 528كام تنص املادة 
من مكان آلخر، سواء تحركت من تلقاء ذاتها ام ال تستطيع تغيري مكانها اال بفعل قوة غريبة منها"، نجد ان املرشع الفرنيس 

رصف تمل يستعمل مصطلح النبات مستعمال مصطلح األجسام، وهذا يصدق عىل النباتات التي يتم نقلها من مكان إىل أخر وال
 . 78فيها، أو نقلها من عقار إىل عقار أخر ليتم إعادة زرعها واستخدمها، فتعترب من املنقوالت

ولقد عرب املرشع الجزائري عىل الطبيعة القانونية للنباتات واألشجار انها استثناءا تأخذ كحكم املنقول حينام عرف العقار 
شجار أو إال أن هناك بعض النباتات واأل تات منقوالت يف: ....ونص عىل مشتمالته بحسب طبيعته فإعنرب األشجار والنبا

 .79الشجريات تأخذ حكم املنقوالت إذا نزعت من مكانها كالزهور والورود
 الفرع الثاين: النباتات عقارات 

إىل اإلقرار عىل ثالث  1999دعى املؤمتر الدويل السادس عرش للنباتات يف سانت لويس يف والية ميسوري يف عام  
جوانب أساسية بالنسبة للمركز القانوين للنباتات، حيث ربط الجانب األول بالنظم االيكولوجية التي تكون عليها أو ملتصقة فيها 
ذات الطبيعة الخاصة، وهنا ال ميكن ألي شخص االستئثار بها، كام ربطت الجانب الثاين بوجود النباتات ضمن امللكية الخاصة 

حب العقار، وقد تكون النباتات يف حوزة جميع األشخاص إذا كانت مهيئة لنقلها من مكان إىل لألشخاص وهنا تكون ملك لصا
 80أخر.

من القانون املدين الفرنيس  524فإذا كانت النباتات ملتصقة بالعقار اعتربت عقارات بالتخصيص األمر الذي أكدته املادة 
ستغالل هذه األرض هي عقارات بالتخصيص"، يصدق هذا النص عىل " .... واألشياء التي وضعها مالك األرض فيها لخدمة وا

 .81عىل بعض الغطاءات النباتية التي تعمل لصالح العقار، فمتى وجدت بهذه الطريقة تعترب عقار بالتخصيص
ولقد صنف املرشع الجزائري النباتات كعقارات بالتخصيص حني نص عىل مفهومها يف فئة األشجار والنباتات: األشجار 

 . 82اتات املتصلة باألرض واملستقرة يف مكانها بواسطة جذورها تأخذ حكم العقارات بطبيعتها أيا كان نوعها وأيا كانت قيمتهاوالنب
وتأخذ النباتات حكم العقار بالتخصيص كام عرفته الفقرة الثانية من املادة السابقة بأنه كل منقول وضعه صاحبه مالك 

ة العقار بصفة مستقرة، ولهذا العقار رشطان أساسيان هام، الرشط األول أن يكون مالك العقار فيه بنية رصده وتخصيصه لخدم
العقار واملنقول شخصا واحد، الرشط الثاين رصد املنقول لخدمة العقار، يعني ذلك أن يكون املنقول قد جعله صاحبه خصيصا 

 .  83مزروعاتهلخدمة العقار أو لفائدته، كالفالح الذي يثبت آلة الري عىل أرضه لسقي 
 
 

                                                           

78 - le nouveau statut juridique de l’animal ،Op Cit ،p 02. 
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 خامتــة 
الحيوانات  –يف األخري، وبعد الجدل الكبري بخصوص تحديد املراكز القانونية ملكونات التنوع البيولوجي بالخصوص 

 –يف القواعد الدولية والترشيعات القانونية، وبعد االتفاق الكيل عىل ان هده العنارص واملكونات تعترب أموال طبيعية -والنباتات
موجودة يف الطبيعية وتشكل أحد اهم مكونات النظام البيئي ككل، غري انه مل يحسم هذا الجدل فالبعض  –طبيعي رأس مال 

بعض والبعض اعتربها عقارات أو عقارات بالتخصيص، و  -بضائع وأشياء –من الترشيعات اعترب هذين العنرصين أموال منقولة 
 يفه للحيوان فاعتربه كائن حساس . االخر دفعته املطالبة الحقوقية لحيوان بتغيري تكي

وعليه، فان املراكز القانونية للمكونات التنوع البيولوجي قد اختلفت بحس رؤية كل ترشيع لها، ذلك بحسب زاوية النظر 
ا ذاليها، غري ان الرؤية الشاملة لها أعطت لها التكييف الكالسييك املوجود يف القواعد العامة، فجعلتها منقوالت وعقارات، وه

الوصف يتالءم مع االعتبار الشامل املنصوص عليه يف اتفاقية التنوع البيولوجي، الذي نصت بشكل رصيع عىل ان مكونات 
 التنوع البيولوجي هي أموال طبيعية مشرتكة بني الشعوب. 

موال أل أما الترشيعات البيئية فأظهرت موقفها بشكل واضح بخصوص مكونات التنوع البيولوجي حيث اعتربتها من ا
الطبيعية املوضوعة تحت ترصف األشخاص، وتبنن ذلك من خالل نصوص القانون البيئي الذي استعار أوصاف ومصطلحات 
امللكية من )متلك، حيازة، وضع، استغالل، نقل ..وعريها من االوصاف(، واضعا يف نفس الوقت مجموعة من الرشوط والتدابري 

 لحامية العنارص البيئية. 
مازال غري مستقر يف مدى اعتبار الحيوانات والنباتات من املنقوالت او العقارات، فكان عىل الترشيعات  غري أن الوضع

العمل عىل إيجاد قانون خاص يعطي لهذين العنرصين وصف الكائنات الحساسة كام فعل الترشيع الفرنيس، وأن هذه الكائنات 
 تصادية والصحية واالجتامعية. أصال موجودة يف الطبيعة لتحقيق الوظائف البيئية واالق

 
 املراجع واملصادر
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 قواعد التهيئة والتعمري يف الجزائر إحدى تطبيقات حفظ النظام العام الجاميل
Algeria's preparation and reconstruction  rules are an application of aesthetic public order 

 

 ق،كلية الحقو - أستاذة محارضة أ
 جامعة بلحاج بوشعيب بعني متوشنت، الجزائر

 
 

 امللخص:
من أهم األهداف الحديثة للضبط اإلداري حفظ النظام العام الجاميل باعتباره أحد أهم املواضيع التي نالت اهتامم الترشيع       

بط اإلداري ة هي سلطة الضو التنظيم يف السياسة العمرانية الوطنية للدولة، و خصصت لهذا الغرض سلطة إدارية متخصص
العمراين و يساعدها جهاز الرشطة العمرانية و البيئية بغية تحقيق و حامية جامل و رونق املدن، و ترقية العمران الحرضي الذي 
ة ئأصبح يشكل أحد أهم عنارص املصلحة العامة يف الدولة، و عليه إشكالية هذا املقال ترتكز حول إبراز مدى فاعلية  قانون التهي

العام  وابراز فكرة النظام، و هيئات الضبط اإلداري العمراين يف تجسيد حامية النظام العام العمراين يف الجزائر و التعمري
 الجاميل و محدودية فاعلية الهيئات السابقة يف حاميته.

 الكلامت املفتاحية:
 :ام العام العمراينالنظ النظام العام الحديث، الضبط اإلداري العمراين، التهيئة والتعمري،

 
Abstract 
One of the most important modern objectives of administrative control is the preservation of aesthetic public 
order as one of the most important topics that received the attention of legislation and organization in the 

national urban policy of the state, and allocated for this purpose a specialized administrative authority is the 

authority of administrative control and assisted by the urban and environmental police in order to achieve 

and protect the beauty and elegcy of cities, and the promotion of urban urbanization, which has become one 

of the most important elements of the public interest in the state, and the problem of this article is focused 

on highlighting the effectiveness of the law of preparation and reconstruction And the bodies of urban 

administrative control in the embodiment of the protection of the urban public order in Algeria, highlighting 

the idea of aesthetic public order and the limited effectiveness of previous bodies in protecting it. 
 Keywords: Preparation and reconstruction, urban administrative control, modern public order, urban public 
order. 
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 مقدمة :
، وذلك بفرض 84يعد تدخل السلطة اإلدارية من أجل حامية النظام العام يف املجتمع أمرا رضوريا يف ظل الدولة الحديثة           

بعض الضوابط عىل النشاط الفردي وتقييد الحريات العامة وفقا لترشيعات الضبط القامئة، بهدف ايجاد التوازن بني نشاط 
فالفرد يسعى دامئا لتحقيق جميع مصالحه الخاصة مبختلف الوسائل مام قد يرتب الفوىض وحاالت  .لعاماألفراد وحفظ النظام ا

 التعدي عىل مصالح غريه.
اجتامعية  إال أن مفهوم النظام العام يتغري بتطور الدولة وطبيعة نشاطها من خالل تدخلها يف جوانب عدة اقتصادية،       

من خالل  -ابا عىل النظام العام لذلك خرج هذا األخري من طابع االستثناء املقيد للحرية الفردية وثقافية، األمر الذي انعكس ايج
وأصبح نظاما متحركا يشمل جميع امليادين واملجاالت التي تشمل حريات ونشاط األفراد، أي خرج -منع الفوىض واالضطراب 

صحة  باإلضافة إىل األهداف التقليدية للنظام العام من أمن، فظهرت.من الحيز التقليدي الذي كان قارصا عىل النظرة السلبية
، من بينها عنرص جاملية املدينة وتنظيم العمران، والذي يعمل عىل تنسيق البنايات وانسجامها، ايجاد 85و سكينة أهدافا حديثة 

 عمراين.ن النظام العام المناطق خرضاء وتنظيم النسيج العمراين من خالل فرض قيود عىل انشاء البناء وكل ما يدخل ضم
فالبناء والتعمري شكل عىل مر التاريخ جزء من حياة اإلنسان، فهو تعبري عن مجموعة من املعارف واملهارات، وانبعاث لثقافة        

 دالتمدن التي تساهم يف تطوير اإلنسان وأفكاره وحياته االجتامعية، وترجمة لها من خالل فن تنظيم البناء والعمران، وتع
نوعية البنايات وشكلها وادماجها يف املحيط واحرتام املناظر الطبيعية والحرضية وحامية الرتاث الثقايف والتاريخي، منفعة 

 عمومية لكامل أفراد املجتمع والدولة عىل حد سواء.
مراين الهائل عىل للتوسع العومنذ االستقالل حاولت الحكومات املتعاقبة يف الجزائر التحكم يف قواعد البناء وذلك بالنظر       

حساب بعض املناطق التي تكتيس أهمية خاصة كاألرايض الفالحية والغابية واملناطق الساحلية، وكنتيجة لهذا التطور ظهرت 
مدن مكتظة عىل الرشيط الساحيل وبعض السكنات املتفرقة يف وسط مساحات شاسعة يف املدن الداخلية، مع وجود منشآت 

دن، ومن أجل الحد من هذه الفوىض أصدر املرشع مجموعة من النصوص القانونية تجسدت يف القانون رقم صناعية داخل امل
، الذي جاء فيه  87املتعلق بالتهيئة والتعمري املعدل واملتمم 90/29، ثم قانون 86املتعلق بالتوجيه العقاري املعدل و املتمم 90/25

 ادات املختلفة. طرق الرقابة القبلية واملتمثلة يف الرخص والشه

                                                           

، 12/02/2006املؤرخ في  06/06ئر يتفرع إلى عدة نصوص قانونية منها قانون التوجيهي للمدينة تجدر اإلشارة إلى أن قانون العمران في الجزا 84

 .2006مارس  12الصادرة في  15الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 

.املكرسين لصرامة 6/03/2011في  الصادرة 14، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 17/02/2011املؤرخ في  11/04وقانون الترقية العقارية 

 القاعدة العمرانية وتضمينها الجزاء الجنائي الرادع.

جامعة  ،أنظر عليان بوزيان وفتاك علي، فكرة النظام العام الجمالي وتطبيقاتها في التشريع الجزائري، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية

  37-01ائر، ص.ص.، الجز 2015، مارس 01ابن خلدون بتيارت، العدد 

أنظر ألكثر تفصيل جلطي أعمر، "األهداف الحديثة للضبط اإلداري"، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  85

 .2015/2016جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 

، 18/11/1990املؤرخة  49رسمية للجمهورية الجزائرية رقم يتضمن التوجيه العقاري، الجريدة ال 1990نوفمبر 18، املؤرخ في 90/25القانون  86

 .27/09/1995املؤرخة  55، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 1995سبتمبر  25املؤرخ في  95/26معدل ومتمم باألمر 

، 02/12/1990املؤرخة في  52ية الجزائرية رقم ، يتعلق بالتهيئة والتعمير، الجريدة الرسمية للجمهور 1990ديسمبر  01املؤرخ في  90/29القانون  87

، استدراك الجريدة 15/08/2004املؤرخة في  51، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 2004أوت  14املؤرخ في  04/05معدل ومتمم بالقانون 

 .10/11/2004املؤرخة في  71الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 
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 :أوال / مدى فاعلية قانون التهيئة والتعمري وهيئات الضبط اإلداري العمراين يف حامية النظام العام العمراين
يف ظل تزايد االنتهاكات الواقعة عىل األرايض الفالحية والغابية واملجاالت املحمية واملناطق الساحلية التي تضم بعض         

، والتجاوزات من ماليك 88الثقافية، وكذا تنظيم املناطق الصناعية وفرض قيود عليها نظرا لخطورتها عىل البيئةاملعامل التاريخية و 
قد تم حامية هذه املناطق عن طريق تنظيم عمليات البناء فوقها بنصوص .العقارات التي من شأنها تشويه املنظر الجاميل للمدينة

واملحافظة عىل النظام العام يف مجال  89فيق بني الحق يف النشاط العمراينالتو قانونية وتنظيمية كثرية، تحقق رضورة 
( تسهر عىل تنفيذه هيئات الضبط 1منها قانون التهيئة والتعمري) ، وكذا الوظيفة االقتصادية التي تؤديها،التهيئة والتعمري
 (2اإلداري العمراين )

 / مفهوم قانون التهيئة والتعمري:1
ويتضمن مجموعة  90والتعمري فرع جديد من فروع القانون اإلداري ميكن تسميته بالقانون اإلداري العمراينقانون التهيئة       

أي يهدف إىل  القواعد القانونية التي تشمل أو تجمع الحيز املكاين يف إقليم معني}بلدية، والية....{مبا يحقق الصالح العام،
اصفات  القانوين الستعامل العقار، عرب آليات إلتقان أعامل البناء واتساقها مع املو ايجاد التأطري املادي والنظامي للمدينة والتأطري

العامة للعمران، والرقابة عىل تنفيذ العملية العمرانية من قبل سلطات الضبط اإلداري، فينظم اجراءات الحصول عىل تراخيص 
 لتلك اإلعامل ويوقع الجزاء املناسب ملن يخالف تلك األحكام.

إذا تعني وضع القواعد العامة لتنظيم انتاج األرايض القابلة للتعمري وتحويل األرايض يف إطار التسيري التهيئة والتعمري ف     
االقتصادي لها، كل هذا باملوازنة بني وظيفة السكن، الفالحة والصناعة مع احرتام املحيط واألوساط الطبيعية والبيئة بصفة 

 عامة.
 والتعمري: تعريف قانون التهيئة-1-1

هو قانون موضوعي متخصص،  05-04املعدل واملتمم بالقانون رقم  1990املؤرخ يف أول ديسمرب  29-90هو قانون العمران رقم      
يتكفل بضبط  التخطيط واإلعامر اإلقليمي بالدولة، فوظيفته هي التأطري القانوين ألحد أهم موضوعات الضبط اإلداري، أال 

اء والعمران يف الدولة، فله عالقة مبارشة بحق امللكية املعرتف بها لألفراد، واملحمي دستوريا مبوجب نص وهي مجال تنظيم البن
، واملقصود يف هذا القانون امللكية العقارية، وحق الشخص 202091فقرة أوىل من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  60املادة 

الحه لقانونية عليه ليتمكن من استعامله واستغالله يف األغراض التي تخدم مصيف البناء عىل العقار اململوك ومامرسة سيطرته ا
 املرشوعة.

فاملسألة ال ترتبط بطرق كسب ملكية العقار والتي يهتم بتنظيمها القانون املدين، وإمنا بحق استعامله وكيفية وطرق هذا      
وهو  يف فرع قانوين آخر أقرب ملامرسة حق امللكية املقيدة،االستعامل وإجراءاته، لكن ليس فقط يف إطار القانون املدين بل 

                                                           

يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات املصادقة على دراسة وموجز التأثير على  2007ماي  19املؤرخ في  07/145رقم أنظر املرسوم التنفيذي  88

 .92، ص 2007ماي  22الصادرة في  34البيئة، ج. ر رقم 

 "املقدمة". إن مصطلح العمران حديث نوعا ما ويرى البعض أن أصل استعماله يعود البن خلدون الذي استعمله ألول مرة في كتابه 89

الطبعة الثانية، دار هومه للنشر والتوزيع، -أهداف حضرية ووسائل قانونية-أكثر تفصيل أنظر صافية إقاللي أولد رابح، قانون العمران الجزائري -

 .14، ص.2015الجزائر، 

90 ARAUD. G et RUPIED.B, Droit de l’urbanisme, DELMAS,2eme édition, paris,1994, p.9 

 .2020لسنة  82، ج. ر. رقم 30/12/2020املؤرخ في  20/442ص "امللكية الخاصة مضمونة ..."املرسوم الرئاس ي إذ تن  91
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القانون اإلداري حيث تكون اإلدارة املترصفة كسلطة ضبط إداري بقراراتها اإلدارية املنفردة طرفا قانونيا وسيطا بني األفراد 
 .93فيات تحضري عقود التعمري املتعلق بكي 19-15، وهي املوزعة بني رخص وشهادات تضمنها املرسوم التنفيذي رقم 92والقانون

، فهو مراينالقانون اإلداري العفقانون التهيئة والتعمري يعترب فرع جديد من فروع القانون اإلداري يطلق عليه البعض       
قانون يتضمن مجموعة القواعد القانونية التي تشمل أو تجمع الحيز املكاين يف إقليم معني )البلدية الوالية...( مبا يحقق 

 .94لصالح العاما
كام ميكن تعريفه بأنه: "مجموعة القواعد القانونية واملؤسسات املتعلقة بالتهيئة والتعمري والتنمية الحضاريتني، فهو قانون        

يهدف إذا إىل إيجاد التأطري املادي والنظامي للمدينة )قانون املدينة(، وإيجاد التأطري القانوين الستعامل العقار، وذلك عرب 
آلليات أو الرتتيبات املتمثلة يف وجوب إتقان البناء و تناسقها مع األصول الفنية واملواصفات العامة للعمران والبناء، باإلضافة ا

، كام 95إىل تحديد اإلجراءات الواجب اتباعها، ثم إحكام الرقابة عىل تنفيذ العملية العمرانية من قبل سلطات الضبط اإلداري
واألحكام والقرارات املنظمة لحركة املباين، أيا كانت األعامل املزمع إقامتها إنشاء أو التوسيع أو التعديل  مجموعة القواعد»يعترب 

أو التدعيم أو غريها، وتنظم إجراءات الحصول عىل تراخيص لتلك األعامل كام تحدد الرشوط املوضوعية والشكلية الالزمة 
 املقررة، كام تقرر توقيع الجزاء ملرشوعية هذه الترصفات، واالشرتاطات البنائية 

 
 .96املناسب ملن يخالف تلك األحكام بحسب نوع الجزاء إداري أم جنايئ أم مدين

إذن قانون التهيئة والتعمري ذو طبيعة تنظيمية إدارية لكونه ينظم عالقة اإلدارة مبالك العقار ويحدد اإلجراءات الواجب       
  97اتخاذها إلمتام عملية البناء.

 خصائص قانون التهيئة والتعمري:-1-2
أقر املرشع الكثري من القواعد القانونية التي تؤطر بدقة النشاط العمراين وتفرض رشوطا وقيودا عليه يف إطار وظيفة الضبط        

ألخطار ااإلداري العمراين، مبا يسمح من تحقيق األهداف املسطرة يف املجال ويراعي املحافظة عىل سالمة حياة اإلنسان من 
الكربى، وتسيري الكوارث وضامن الصحة العمومية، واملحافظة عىل األنظمة البيئية، وكذا الرتاث الثقايف املوروث...لهذا نجدها 

                                                           

، كلية 2010/2011عزاوي عبد الرحمن: "محاضرات في مقياس قانون التهيئة والتعمير"، موجهة لطلبة املاجستير تخصص قانون عام، دفعة  92

 .9الحقوق والعلوم السياسية، تلمسان، ص

 ..12/02/2015الصادرة في  07يحدد كيفيات تحضير عقد التعمير وتسليمها، ج. ر. رقم  15/19املرسوم التنفيذي رقم   93

كمال محمد بومدين، محاضرات في مقياس قانون التهيئة والتعمير، لطلبة السنة األولى ماستر، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق والعلوم  94

 .5، ص.2016/2017ون، تيارت، السنة الجامعية السياسية، جامعة ابن خلد

 كمال محمد بومدين، املرجع السابق، نفس الصفحة. 95

 عرفه الفقه الفرنس ي على أنه:96

« Le droit de l’urbanisme peut être définit comme l’ensemble des règles et institutions relatives à l’aménagement et au développement 

 e», DALLOZ, 4 Droit de l’urbanisme : « Henri jacquot et François Priet » ins. Il a vocation à encadrer l’évolution physiques des villesurba

édition, Paris 2001, p8. 

Jacqueline Morand deviller : « Droit de l’urbanisme », éditions ESTEM Paris 1996 P3.   

« Branches spécialisé du droit public, le droit de l’urbanisme se définit comme l’ensemble des règles concernant l’affection de l’espace 

et son aménagement » 96 Jacqueline Morand deviller : « Droit de l’urbanisme », éditions ESTEM Paris 1996 P3.   

ان، "تراخيص أعمال البناء والهدم بين تشريعات البناء واألوامر العسكرية والقرارات الوزارية وأحدث أحكام لقضاء"، دار السيد أحمد مرج  97

 .9، عن كمال محمد بومدين، نفس املرجع، ص.23، القاهرة، ص.2002النهضة العربية، طبعة 
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تتمتع بخصائص متيزها عن باقي القوانني، ووجود عالقة ما بني كل القوانني ذات الصلة مثل قانون البيئة والتوجيه العقاري 
ها ألنها كلها تصب يف نهر واحد، وترتبط كلها مبفهوم التنمية املستدامة لإلقليم، وأهم ما مييز قانون التهيئة وتهيئة اإلقليم وغري 
 والتعمري ما ييل:

، يتميز بأنه يتم عىل دفعات وبقوانني نوعية خاصة، يعلوها الدستور ثم قانون التوجيه مصدره األول هو الترشيع-أ          
، فالزيادة الرسيعة يف الكثافة السكانية 98البعض املصدر األم، وأخريا قانون التعمري ومراسيمه التطبيقيةالعقاري الذي يعتربه 

للمدن، دعت إىل التفكري يف رضورة إيجاد حلول ناجعة لضامن تهيئة إقليم الدولة لدرجة أصبح معها موضوع البناء مسألة 
ظيم أعامل البناء ذاتها تجسد منهجا سياسيا واقتصاديا وقانونيا لتن، لتكون سياسة التهيئة والتعمريجوهرية يعرب عنها ب 

 .99البالد
ريقة ، فاألصل هو حرية الفرد يف كيفية استغالل عقاره وطيعترب ذو طبيعة تنظيمية وقائية أكرث ما يكون عقايب-ب         

نظيم طة هيئات الضبط اإلداري املتخصصة، لتبنائه دومنا الحاجة إىل استصدار رخص، إال أنه كان البد من تدخل الدولة بواس
 أعامل البناء والتعمري، وهذا حفاظا عىل النظام العام واملصلحة العامة.

فبتزايد عدد السكان تزداد الحاجة إىل الخدمات الحضارية املتطورة كام ونوعا، ومن تم إنشاء املرافق العامة وتسيريها لتحقيق      
ضطراد، مع التنسيق بني الجهات املعنية عىل حل مشاكلها أو التطلع إىل تطويرها وتحديثها، وهذا الخدمات املحلية بانتظام وا

كله فرض تدخل الدولة املسؤولة األوىل عىل تجسيدها لإلرشاف عىل التنظيم العمراين وفرض قيودها ورشوطها وكذا رقابتها. 
من خالل إطار قانوين مرسوم سلفا من قبل املرشع، مع احرتام إال أن تدخلها بفرض سلطانها عىل األفراد ليس مطلقا، وإمنا 

 .100وتجسيد ما يسمى بسيادة القانون ةمبدأ املرشوعية يف كل ترصفاتها، للتعبري عن فكرة العدال
تطور مفهوم فكرة النظام العام واتساع مكوناتها من العنارص التقليدية أمن عام، صحة عامة وسكينة وطأمنينة كذلك       
امية ، أصبح من مسؤولية الدولة بسلطاتها املركزية واملحلية حمة إىل نظام عام جاميل والذي يقصد به جامل ورونق املدينةعا

الجانب الجاميل للحياة العامة والعمرانية، وهذا مبامرسة صالحياتها يف الضبط اإلداري وإحكام الرقابة عىل كل اإلجراءات 
 تحقيق السياسية العامة التي تنتهجها الدولة يف مجال البناء والتعمري واالستثامر.املتعلقة باملوضوع، ألجل تنفيذ و 

                                                           

ي موضوع حرية االستثمار والتجارة املكفولة دستوريا بموجب نص املادة املشروع يعيد التشريع على دفعات وبقوانين نوعية كما هو الحاصل ف  98

ار على ق، "حرية التجارة واالستثمار واملقاولة مضمونة، وتمارس في إطار القانون"، وبذلك فإن التشريع يمكن السلطة العامة ويؤهلها لتنظيم الع61

لسلطة التنظيمية االختصاص في وضع أغلبية القواعد األساسية والحيوية في مجال التهيئة غرار االستثمار والتجارة. ومن الناحية العملية فإنه يعود ل

سيم اوالتعمير والبناء والفصل فيها بنصوص حاسمة في العديد من املوضوعات التي لم يحسمها املشرع بشكل جيد وبإحالة منه، التفصيل راجع املر 

املتعلق بكيفيات  19-15ملحدد للقواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء. واملرسوم التنفيذي رقم ا 1991مايو سنة  28املؤرخ في  175-91التنفيذية 

املحدد إلجراءات إعداد املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير  1991مايو   28املؤرخ في  177-91واملرسوم التنفيذي رقم ، تحضير عقود وتسليمها

 2005سبتمبر  10املؤرخ في  317-05( املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم 1991لسنة  26قة به )ج. ر العدد واملصادقة عليه ومحتوى الوثائق املتعل

املحدد إلجراءات إعداد مخططات شغل األراض ي  1991مايو سنة  28املؤرخ في  178-91(.واملرسوم التنفيذي رقم 2005لسنة  62)ج. ر العدد 

سبتمبر  10املؤرخ في  318-05( واملعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم 1991لسنة  26ملتعلقة بها ) ج. ر العدد واملصادقة عليها ومحتوى الوثائق ا

 (.2005لسنة  62)ج. ر العدد  2005

 .12عزاوي عبد الرحمن، "محاضرات في مقياس قانون التهيئة والتعمير"، املرحع السابق، ص.  99

في تنظيم حركة البناء والتعمير، رخصة البناء نموذجا، مذكرة ماجستير تخصص قانون اإلدارة املحلية،  كمال محمد األمين ، الضبط اإلداري   100

 . وما بعدها.4، ص2012-2011جامعة تلمسان 



                                                                                                                                                                                                                                             

51 

 2021 يونيو 34 العدد
 مجلة القانون واألعمال الدولية

والنظر إىل العمران ليس فقط بأبعاده التقنية العمرانية املحضة ولكن أيضا بأبعاده االقتصادية، سواء تعلق األمر بإنشاء مدن        
واالجتامعية املعتمدة، بل وإلزامية التأكد من إقامة أعامل البناء  جديدة أو تطوير املوجود منها وفق خطة التنمية االقتصادية

 .101وإنجازها وفقا ألهداف الضبط اإلداري العام أي التأكد من أعامل البناء وفقا ألهداف التعمري والتنمية العمرانية يف الدولة
القول أن املرشع قد وضع مدونة للتهيئة    تجدر اإلشارة إىل أنه يف مجال العمران ميكنناتجزئة أو توحيد أحكامه،  -ج     

والتعمري تتفرع إىل عدة قوانني منها قانون التهيئة والتعمري، اإلنتاج املعامري ومامرسة مهنة املهندس املعامري، النشاط العقاري، 
 ات وإمتام انجازها...لبنايالقواعد املتعلقة بامللكية املشرتكة وتسيري العامرات الجامعية، السكن العمومي اإليجاري، مطابقة ا

 : أهداف قانون التهيئة و التعمري -1-3
يهدف قانون التهيئة والتعمري إىل تحديد القواعد العامة الرامية إىل تنظيم إنتاج األرايض القابلة للتعمري، واملوازنة ما بني        

عليها من  ، باإلضافة إىل حامية البيئة و املحافظةوظيفة السكن، الفالحة و الصناعة، أيضا وقاية الرتاث الثقايف والتاريخي
خالل وقاية املحيط واألوساط الطبيعية واملناظر، عن طريق وسائل سميت بقواعد ومخططات تنظيم عملية التهيئة والتعمري، 

اري عمراين، دالتي اعتربت وسائل لحامية البيئة، وعىل اعتبار أن سلطات وصالحيات اإلدارة يف مجال العمران تعترب ضبط إ 
 هدف قانون التهيئة والتعمري إذا هو املحافظة عىل النظام العام العمراين بكل عنارصه التقليدية والحديثة .فإن 
 :/ الضبط اإلداري العمراين 2

لجاميل ا أمام تزايد آثار املشاكل العمرانية عىل أمن املواطنني وصحتهم وسالمتهم، وكذا تفاقمها عىل البيئة وعىل املظهر      
للمدن والعقار الفالحي والسياحي وهذا ما يظهر لنا من خالل التشوه الذي مييز املدن الجزائرية نتيجة مخالفة قوانني العمران 
وعدم رصامة تطبيقها فضال عن عدم ثباتها ووضوحها بسبب كرثة التعديالت الواردة عليها وكثافة اجراءات ورشوط الحصول 

هم يف انتشار البناءات غري الرشعية وبدون تراخيص باإلضافة إىل استخدام مواد مغشوشة يف ظل عىل رخصة البناء مام سا
 ضعف الرقابة العمرانية.

ويف ظل هذا التجاهل املتعمد ملخاطر الفوىض العمرانية بسبب عدم احرتام القوانني والنصوص التنظيمية، تدخل املرشع      
األرايض القابلة للتعمري لقيد من النظام العام وألحكام الرقابة القبلية والبعدية، وهذا بهدف  وأخضع 90/29بقانون التهيئة والتعمري 

 . 102تحقيق املوازنة بني املصالح الخاصة لألفراد واملتمثلة يف الحق يف السكن وبني مصلحة عامة عمرانية بكل ما تقتضيه 
 التعريف بالنظام العام العمراين: -2-1

إال ويحتاج إىل ضوابط تنظم سلوك ونشاط األفراد، و فكرة النظام العام تعترب وسيلة إلقناع الجامعة برضورة  كل تجمع برشي      
قاعدة قانونية ما و أولويتها عىل اعتبار تعلقها بحامية املصالح العامة العليا للجامعة، و هذا ما تم من خالل إبداع العقل القانوين 

، والنظام العام االقتصادي، وهي كلها عنارص النظام العام 103اميل والصحي والبيئي والعمرايناألوريب لفكرة النظام العام الج
مبفهومه الحديث واملوضوعات الجديدة التي يهتم بها القانون اإلداري البيئي، لذا يشرتط عىل كل األشخاص الراغبني يف 

جاري الجوار والتأثري يف البيئة واملحيط، أو مامرسة نشاط ت إنجاز بناء أو تشييد ورشة أو مصنع أو محل، من شأنه اإلرضار براحة

                                                           

 .13عزاوي عبد الرحمن، محاضرات في مقياس قانون التهيئة والتعمير، مرجع سابق، ص  101

"، ملتقى النظام العام العمراني، كلية 04/11م العمراني في ظل القانون املنظم للترقية العقارية أكثر تفصيل أنظر: عليان بوزيان، "النظام العا 102

 .2012الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة، سنة 

 أنظر كذلك: عليان بوزيان وفتاك علي، املرجع السابق. 103
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خارج املجال كام يف حالة املنشأة املصنفة، أن يستصدروا رخصا إدارية مسبقة، من الجهة اإلدارية املختصة بشؤون املباين، وهذا 
 104أحد أوجه جامل الرونق والرواء.

  :عنارص النظام العام العمراين -2-2
الضبط اإلداري املتمثلة يف الحفاظ عىل العنارص التقليدية الثالثة للنظام العام هي أهداف الدولة الحارسة، لكن  إن أهداف       

حديثا انبثقت عن الدولة املتدخلة والتي طورت هذه األهداف لتشمل مجاالت أخرى كالنظام العام االقتصادي، وسعت من 
حامية ووقاية املجتمع من االضطرابات املادية الخارجية إلقامة األمن والسكينة  عنارص النظام العام، إذ مل يعد يقترص عىل مجرد

والصحة بل تعداه ملجاالت أخرى، وصدرت قوانني خاصة، مثال نصت عىل رضورة الحفاظ عىل جامل املدن وعىل تصنيف 
تنظيامت املتعلقة ة، فضال عن الاملساحات الخرضاء فيها، وعىل كيفيات حامية البيئة ومخططات الترصف يف النفايات الصلب

مبنع وضع امللصقات االنتخابية أو اإلشهارية إال يف األماكن املخصصة لها احرتاما لقدسية املدينة وجاملها واحرتاما للنظام 
 ، وبالتايل تتمثل عنارص105والقانون، وهي كلها تطبيقات لفكرة النظام العام الجاميل كغاية لسلطات الضبط اإلداري املعارص

 النظام العام العمراين الحديث فيام ييل :
 : األمن العام يف بعده العمراين -أ

"توفري األمان والحامية ألرواح السكان وأموالهم وأعراضهم من أي اعتداء عليها سواء كان مصدر االعتداء اإلنسان  وهو      
 106اديا أم استثنائيا".أم الحيوان أو من فعل الطبيعة وسواء كان الظرف الذي متر به الدولة ع

وتشمل حامية األمن العام اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحامية أفراد املجتمع من االضطرابات والكوارث الطبيعية كالزالزل 
وانهيارات املباين القدمية اآليلة للسقوط أو الحديثة خاصة إن كانت مخالفة للمواصفات الهندسية، أو كانت من فعل اإلنسان 

راءات الوقائية للحيلولة دون جرائم القتل والرضب وخدش الحياء العام والرسقة....واتخاذ االحتياطات من األخطار باتخاذ اإلج
التي قد تحدث بفعل االضطرابات واملظاهرات واالجتامعات العامة، ومن أخطار الحيوانات املتوحشة والكالب الضالة وأخطار 

 .107ىل النوافذ أو األسطح أو األشجار إىل غري ذلكالحفر والحواجز عىل الطرق، ووضع األشياء ع
وبالتايل فكرة الخطر الداهم من انهيار املباين متثل واقعة محتملة لها دالئل واقعية تنذر باحتامل انهيار املبنى، مام يتطلب     

ن العام حق الفرد يف األمرسعة التدخل من طرف سلطة الضبط اإلداري املختصة إلزالة وهدم كل املبنى أو جزء منه، إذ ميثل 
 108واألمان النفيس للمواطن يف سكنه ومبناه، هدفا تقليديا للضبط اإلداري الرتباطه الوثيق باستقرار املجتمع.

واملحدد للقواعد العامة للتهيئة  1991مايو  28املؤرخ يف  175-91ويف هذه النقطة قد نصت املادة الثانية املرسوم التنفيذي رقم      
من جراء موقعها أو حجمها أو  األمن العموميأو بالسالمة بأن: "إذا كانت البناءات من طبيعتها أن متس  109 والبناءوالتعمري

                                                           

نون اإلداري، حالتا النظام العام الجمالي والنظام العام االقتصادي"، املجلة عزاوي عبد الرحمن، "املظاهر الجديدة ملفهوم النظام العام في القا  104

 .104-103، ص 2008القانونية التونسية، مجلة سنوية مركز النشر الجامعي، عدد 

 12عليان بوزيان وفتاك علي، املرجع السابق، ص.105

 .17، ص2004الطبعة الثانية، اإلسكندرية مصر  عدنان عمرو، مبادئ القانون اإلداري، نشاط اإلدارة ووسائلها، منشأة  106

 .17عدنان عمرو، املرجع السابق، ص.  107

 جعالسيد أحمد مرجان، "تراخيص أعمال البناء والهدم بين تشريعات البناء واألوامر العسكرية والقرارات الوزارية وأحدث أحكام القضاء"، مر  108

 .40سابق، ص

 ، سبق اإلشارة إليه.1991مايو  28خ في املؤر  175-91املرسوم التنفيذي رقم   109
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استعاملها، ميكن رفض رخصة البناء أو رخصة تجزئة األرض من أجل البناء، أو منحه رشيطة احرتام األحكام الخاصة الواردة 
 يف القوانني والتنظيامت املعمول بها". 

ام أكدت املادة الثالثة من ذات املرسوم عىل أنه: 'إذا كان البناء أو التهيئة مقررة يف أرضية معرضة لألخطار مثل الفيضانات ك
واالنجراف وانخفاض الرتبة... ميكن منح رخصة البناء أو التجزئة أو منحها بالرشوط الخاصة التي تتطلبها القوانني والتنظيامت 

 املعمول بها ".
بأن :"حيث من املقرر قانون أنه بإمكان  11/07/1981املؤرخ يف  22236يف قراره رقم  املجلس األعىل،وتطبيقا لذلك، قَض         

رفض إعطاء رخصة البناء أو منحها مع التحفظ بخصوص وجوب مراعاة مقتضيات خاصة وذلك يف صورة ما إذا كانت طبيعة 
كل  فإنه يتعني عىل اإلدارة معاينة وفحص األمن العام، عادها بالصحة العامةالبنايات من شأنها أن متس من حيث موقعها وأب

ان من املالئم إىل ما إذا ك ألمن العامحالة عىل انفراد للتوصل وعىل خطورة املساس الذي يلحقه البناء بالصحة العامة        أو با
 .110لك الرشط الخاص"رفض إعطاء رخصة البناء أو االكتفاء بالنص عىل وجوب إتباع هذا أو ذ

 ب / الصحة العامة يف بعدها العمراين:
يقصد بها: "حامية املواطنني ضد األخطار التي تهدد صحتهم من األوبئة وأخطار العدوى واألخطار الناجمة عن غياب و        

لة صحية والذي يتطلب حاعام للصحة"، ويعرفها البعض بأنها: "عنرص النظام العام الذي يتميز بانعدام األمراض وتهديدها، 
مرضية ويتمخض عن إجراءات تتعلق بصحة األشخاص والحيوانات ومبكافحة التلوث والوقاية من األوبئة والجائحات الحيوانية 

واملتعلق  1985فرباير سنة  16املؤرخ يف  05-85من القانون رقم  25ترشيعيا فعرفتها املادة  أما111ومراقبة األطعمة املعروضة للبيع".
"مجموع التدابري الوقائية والعالجية والرتبوية واالجتامعية التي تستهدف املحافظة بأنها:  112امية الصحة وترقيتهابح

تلزم جميع أجهزة الدولة والجامعات »من نفس القانون بأن:  29". كام قضت املادة عىل صحة الفرد والجامعة وتحسينها
يط ابري النقاوة، والنظافة، ومحاربة األمراض الوبائية، ومكافحة تلوث املحاملحلية واملؤسسات والهيئات والسكان بتطبيق تد

من نفس القانون بأنه: "يتوقف شغل املساكن واملباين ذات الطابع  40وتطهري ظروف العمل، والوقاية العامة". وتضيف املادة 
، مراعية يف ملصالح املؤهلة لهذا الغرضالعمومي وتشغيل املؤسسات الصناعية وجميع الرتكيبات األخرى عىل رخصة تسلمها ا

 ذلك مقاييس النظافة واألمن".
بنصها :"حالة  22/07/1946و منظمة العاملية للصحة عرفتها يف املادة األوىل من ميثاقها أثناء الندوة العاملية بنيويورك بتاريخ       

البعد ، و يهدف الضبط اإلداري يف إطار 113أو العجز" من اكتامل السالمة بدنيا و عقليا واجتامعيا، ال مجرد الخلو من املرض
لحامية الصحة العامة للمواطنني من مخاطر األمراض واألوبئة والجراثيم التي تهددهم والتي من أهمها،  البيئي العمراين

وضامن سالمة  ،مكافحة األوبئة واألمراض املعدية، واملحافظة عىل صالحية مياه الرشب، وضامن سالمة األطعمة املعدة للبيع
األدوية واملستحرضات الصيدالنية، والتخلص من الفضالت والنفايات السائلة والصلبة، وجمع القاممة، واملحافظة عىل نظافة 

                                                           

 ،حمدي باشا عمر: "القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة واملحكمة العليا"، دار هومة للنشر والطباعة والتوزيع  110

 .20، عن كمال محمد األمين، املرجع السابق، ص.137-136، الجزائر، ص 2002طبعة 

، كلية الحقوق والعلوم 2004-2003"النظام العام الوضعي والشرعي وحماية البيئة"، أطروحة دكتوراه دولة في القانون العام، دايم بلقاسم،   111

 23السياسية، جامعة تلمسان، ص

)ج. ر العدد  1988سنة مايو  3املؤرخ في  15-88، املعدل واملتمم بالقانون باألمر 1985لسنة  08الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد   112

 (.2006لسنة  47، )ج. ر العدد 2006يوليو سنة  15املؤرخ في  07-06(، واألمر رقم 1988لسنة  18

 219، ص.2012 جانفي 06دراسة تحليلية مقارنة"، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد -قندلي رمضان، "الحق في الصحة في القانون الجزائري  113
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األماكن العامة: كاملطاعم واملخابز ومحالت إنتاج األلبان والحلوى، ومنع دخول رعايا الدول املجاورة التي ينترش فيها وباء معني 
شهادة رسمية تثبت خلوهم من األمراض املعدية، ومنع التدخني يف األماكن املغلقة والعامة، وعزل املناطق السكانية  إال مبوجب

 .114املصابة مبنع مغادرتها أو الدخول إليها
ت كام يهدف الضبط اإلداري العمراين كذلك إىل حامية الصحة العامة يف املباين واملنشآت الصناعية والتجارية واملحال     

العامة، التي قد ترض بصحة األفراد أ والجامعات عن طريق مبارش أو غري مبارش يف حالة عدم مراعاتها للرشوط الصحية املتعلقة 
بنشاطها، كاملواد األولية التي تخلفها املصانع والتي ترض باملساكن املجاورة لها، األمر الذي يتطلب إبعادها عن األماكن السكنية 

 115شائها.عند الرتخيص بإن
 إىل سالمة التصميم والتنفيذ للمباين الخاصة أو العامة منكام ميتد مفهوم حامية الصحة العامة يف املجال العمراين      

أجل سالمة القاطنني بها واملجاورين لها، وتختلف الرشوط الصحية بحسب تعلقها بأبنية السكن النموذجي أو السكن الخاص 
 116ناطق الصناعية أو التجمعات السكنية والتجارية.أو السكن االستثامري أو بامل

 : ج / السكينة العامة يف بعدها العمراين
يقصد بها املحافظة عىل الهدوء ومنع الضوضاء داخل املناطق السكنية ويف الطرق العامة، ذلك أن بعض الحوادث ال متس و      

 ودا معينة، تتسبب يف مضايقات عىل درجة من الجسامة لألفراديف ذاتها النظام العام بشكل مبارش، إال أنها حني تتجاوز حد
تستدعي تدخل اإلدارة ملنعها، ومن هذا القبيل الضوضاء املقلقة لراحة الناس مثل األصوات املنبعثة من أجهزة الراديو والتلفزيون 

ىل السكينة لطرق العامة. فحفاظا عومكربات الصوت يف حفالت الزفاف، أو التي يسببها املتسولون أو الباعة املتجولون يف ا
العامة تقوم اإلدارة بتخصيص أماكن لألسواق العامة الكربى واملعارض الدورية واألسواق األسبوعية أو املنشآت الصناعية بعيدا 

 117عن املناطق السكنية للمحافظة عىل الهدوء فيها.
مة، حافظة عىل حالة الهدوء والسكون يف الطرق واألماكن العاأما يف مجال التهيئة و التعمري فيقصد بالسكينة العامة، امل     

والوقاية من اإلزعاج والضجيج واملضايقات السمعية وخاصة يف أوقات الراحة، وعليه، تتطلب املحافظة عىل السكينة العامة 
شئة كاألصوات قة للراحة النااتخاذ سلطات الضبط اإلداري املختصة اإلجراءات والتدابري الالزمة ملكافحة مظاهر الضوضاء املقل

الصادرة من وسائل النقل األريض كالشاحنات والدراجات النارية والسيارات والقطارات وسائر الطائرات، والضجيج الناجم عن 
املطارات والتي تلحق أرضار الضوضاء عىل الساكنني بجوارها،  و أصوات اآلالت واملعدات املزعجة يف الورش واملحال واملصانع 

 ...118لصخب الذي يحدثه الباعة املتجولون عند الدعاية ملبيعاتهم يف الطرق العامةوا
وقد دلت الدراسات واألبحاث العلمية أن االختالل بالسكينة العامة يف الوقت الراهن زاد عن ذي قبل نتيجة للثورة الصناعية     

 مجال النقل قدم العلمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة يفالتي مألت املدن يف معظم بالد العامل باملصانع والورش، ونتيجة للت
واملواصالت، باإلضافة إىل اختناقات املرور وازدحام املدن بالسكان، وكل ذلك أدى إىل ازدياد الضوضاء وظهور مشكلة التلوث 

 الصويت كملوث رئييس للبيئة. ينجم عنه أرضار مادية ونفسية.                     
                                                           

ر الضبط اإلداري في حماية البيئة، دراسة تطبيقية في دولة اإلمارات العربية املتحدة"، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية نواف كنعان، "دو   114

 .21، عن كمال محمد األمين، املرجع السابق، ص.99، ص2006واإلنسانية، املجلد الثالث، العدد األول، فبراير 

 .102نواف كنعان، املرجع السابق، ص.  115

  .27كمال محمد األمين، "دور الضبط اإلداري في تنظيم حركة البناء والتعمير، رخصة البناء نموذجا"، مرجع سبق ذكره، ص  116

 .24دايم بلقاسم، "النظام العام الوضعي والشرعي وحماية البيئة"، املرجع السابق، ص  117

 .23كمال محمد األمين، املرجع السابق، ص. 118
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ا بالنسبة للمكان الذي تصدر عنه الضوضاء: فيستوي يف ذلك أن يكون داخل مبنى أو حتى داخل السكن، مع مراعاة أم         
اختالف الطريق العامة وامليادين عنها بالنسبة لألماكن الخاصة واملحالت العمومية املفتوحة، وأنه يف حالة املساكن الخاصة ال 

، ويقع عىل سلطة الضبط 119الضوضاء الصادرة عن املنزل أو ساكنيه تشكل مخالفة يجوز لسلطات الضبط التدخل إال إذا كانت
 .120واجب القضاء عىل الضوضاء سواء كانت صادرة من أفراد، أم من املصانع واملؤسسات املختلفة أم من األشغال العامة

 121واملتضمن تنظيم إثارة الضجيج، 1993و يولي 27املؤرخ يف  184-93وقد إذ نصت املادة الثانية من املرسوم التنفيذي رقم      
بأن: "يقدر مستوى الضجيج األقىص، الذي ميكن قبوله يف املناطق السكنية ويف الطرق واألماكن العامة والخاصة، بسبعني 

ساعة ( دسيبل يف الليل )من ال45( دسيبل يف النهار )من الساعة السادسة إىل الساعة الثانية والعرشون( وبخمسة وأربعني )70)
 الثانية والعرشين إىل الساعة السادسة(".

ويف مجال البناء قضت املادة السابعة من نفس املرسوم عىل أنه:" يؤخذ بعني االعتبار عند بناء الهياكل القاعدية     أو إنجازها       
االستعامل  أن: " البيانات ذاتأو استغاللها، الضجيج الجوي الذي تثريه األعامل التي تتم داخلها". وتضيف املادة الثامنة ب

 السكني أو املهني تصمم وتنجز اعتبارا لقدرة جدرانها وأرضياته الكتم الصوت".
املحدد للقواعد العامة للتهيئة والتعمري أنه: "إذا  1991ماي سنة  28املؤرخ يف  175-91وتقيض املادة الرابعة املرسوم التنفيذي رقم 

صة البناء أو عىل الخصوص ميكن رفض رخ الضجيجن أن تتعرض ألرضار خطرية يتسبب فيها كانت البناءات نظرا ملوقعها ميك
 منحها مع مراعاة األحكام الخاصة الواردة يف القوانني والتنظيامت املعمول بها".

هذا ما و باإلضافة للعنارص السابقة للنظام العام العمراين استحدث عنرص آخر متثل يف املحافظة عىل جامل ورونق املدينة 
 سيتضح لنا أكرث من خالل املبحث املوايل.

 ثانيا/ فكرة النظام العام الجاميل ومحدودية فاعلية الهيئات السابقة يف حاميته:
مل يعد املفهوم التقليدي كافيا لتغطية كافة أغراض الضبط اإلداري رغم اكتفاء بعض الفقه بها لشموليتها خالفا ملن ينادي      

ملتخصص، فهناك قوانني خاصة نصت عىل رضورة الحفاظ عىل جامل املدن وتصنيف املساحات الخرضاء وحامية بالنظام العام ا
{ إال أن هيئات الضبط اإلداري 1البيئة.. وكلها تطبيقات لفكرة النظام العام الجاميل كغاية لسلطات الضبط اإلداري املعارص }

 {.2ا ومهامها }العمراين املكلفة بحاميته عرفت مبحدودية مردوديته
  / الحفاظ عىل النظام العام الجاميل للمدينة "جامل ورونق املدينة": 1

 عرفت التطورات القانونية الجديدة يف كل من املجالني البيئي والعمراين قفزة نوعية حاول املرشع بواسطتها      
د العنارص الحديثة له بتسمية الرونق الجاميل مجسدة يف أح 122مواكبة كافة املستويات لدرجة أصبحت من قواعد النظام العام 

للمدينة أي جامل املدينة و روائها ،و هو أحد نقاط التقاطع ما بني قانون التهيئة و التعمري و قانون التوجيه العقاري و قانون 
الفقه الفرنيس  لورته إىلحامية البيئة، ميثل النظام العام الجاميل أحد أهم األبعاد الحديثة للنظام العام، ويرجع الفضل يف ب

الذي مل يقف عند العنارص الثالثة التقليدية للنظام العام، بل اهتم ببحث تطور املفهوم التقليدي للنظام العام، و الزم التطور 
                                                           

 .27ر الضبط اإلداري في تنظيم حركة البناء والتعمير، رخصة البناء نموذجا"، مرجع سبق ذكره، صكمال محمد األمين: "دو   119

 نفس املرجع، نفس الصفحة 120

 50، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد واملتضمن تنظيم إثارة الضجيج 1993يوليو  27املؤرخ في  184-93املرسوم التنفيذي رقم   121

 .1993لسنة 

خص ي إذ تعمل فكرة النظام العام على إضفاء الصفة اآلمرة للقواعد القانونية مما يعزز ويقوي إلزاميتها في مواجهة املخاطبين بها، سوء فيما 122

 فروع القانون الخاص أو العام، لكن هذا األخير يعمل بواسطة الضبط اإلداري على تقييد الحريات العامة من أجل تحقيق الصالح العام.
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 عييشو اإلعامر اإلقليمي، ومنه بالنتيجة  إيجاد محيط م التخطيط العمراينللمظهر الجاميل للمدينة ونظافتها يف إطار برامج 
بيئي نظيف مالئم ومريح لحياة املواطن فقد أقر معظم الفقه الفرنيس فكرة  النظام العام مام يربر للسلطات الضبط اإلداري 

 .123اتخاذ إجراءات ضابطة وقاية للنظام العام
جد بعض املواد التي ن و املرشع الجزائري مل يعرف لنا النظام العام الجاميل لكن بالرجوع للنصوص املرتبطة مبوضوع املدينة       

الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الرتقية  2011فرباير  17املؤرخ يف  11/04من قانون  08نصت عليه مثل املادة 
يجب أن تسعى كل عملية تجديد عمراين إىل جامل اإلطار املبني و تحسني راحة املستعملني وكذا مطابقته :"124العقارية

الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات و إمتام إنجازها عىل جامل  08/12من قانون  12"، كام نصت املادة  للمعايري العمرانية السارية
املدن بالقول :" يعترب املظهر الجاميل لإلطار املبني من الصالح العام و لهذا الغرض يستلزم املحافظة عليه وترقيته" و بالتايل 

و عىل مستوى ضيق ميس العقار داخل املدينة خاصة و أنه يعترب املكون الرئييس نجد املرشع أوىل الجانب الجاميل اهتامما و ل
 .125لها 
كام اعترب الفقه الفرنيس مفهوم الجامل جزءا من الرتاث الثقايف الفرنيس، ويؤسس هذا االتجاه أيضا عىل أن الدولة مل تعد      

 126ل يخلق نظاما وتوازنا وهو عامل للسالم االجتامعي.دولة بوليسية، وأن القانون أصبح يبغي أهدافا من األمن، فالجام
ومن وراء املرشع بالجامل كهدف للقرارات اإلدارية، من ذلك قراره الصادر  القضاء اإلداري الفرنيس،و من جهته اعرتف      
درت الئحة وأصيف قضية اتحاد نقابات مطابع باريس، تتلخص وقائعها يف أن الجهة اإلدارية املختصة سبق لها  1936سنة 

تحظر توزيع اإلعالنات عىل املارة يف الطرق العامة، نظرا ألن إلقاءها عقب االطالع يسبب تشويها للمنظر الجاميل العام للمدينة 
الذي يجب الحفاظ عليه، فطعن  اتحاد نقابات املطابع يف هذه الالئحة مطالبا بإلغائها لخروج أهدافا عن األهداف املرسومة 

ط اإلداري، و هي الحفاظ عىل النظام العام مبفهومه التقليدي، فرفض مجلس الدولة ذلك مؤكدا أن حامية جامل لسلطات الضب
الرونق تعترب أيضا من أعراض الضبط اإلداري بوصفها إحدى عنارص النظام العام الجديرة بالحامية. وبذلك استقر قضاء مجلس 

ة إلداري لتحقيق أغراض جاملية بحتة ال عالقة لها بالعنارص التقليديالدولة الفرنيس عىل مرشوعية تدخل سلطات الضبط ا
 .127للنظام العام 

فاملرشع الجزائري مل يعرف فكرة جامل املدن أو النظام العام الجاميل بل اكتفى بتعريف املدينة و أشار إليه يف نصوص 
 .128مختلفة

از ا كل من املرشع والسلطة التنظيمية، إذ يقوم عىل فكرة إنجوميثل الجانب الجاميل للمدينة أحد األهداف التي يرمي إليه   
 البنايات وإمتامها مبواصفات مطابقة للقواعد القانونية والفنية الهندسية املعمول بها ولقرارات الرتخيص بالبناء.

                                                           

 .259، ص1993ادل السعيد محمد أبو الخير، الضبط اإلداري وحدوده، مطابع الطوبجي التجارية، القاهرة، ع  123

 .04، ص.2011لسنة  14، يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، ج. ر رقم 2011فبراير  17املؤرخ في 11/04القانون  124

 38، جامعة أم البواقي، ص.2016، ديسمبر 06العلوم اإلنسانية، العدد  مريم عثمانية، "الرونق الجمالي للمدينة"، مجلة 125

-105، ص 1992محمد جمال عثمان جبريل، "الترخيص اإلداري، دراسة مقارنة، "أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين شمس، مصر،   126

106. 

 .261-260 عادل السعيد محمد أبو الخير، "الضبط اإلداري وحدوده"، مرجع سابق، ص  127

 عثمانية مريم، املرجع السابق.. 128
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لقواعد مطابقة البنايات وإمتام  املحدد 2008يوليو سنة  20املؤرخ يف  15-08من القانون رقم  12ففي النص القانوين قضت املادة      
لإلطار املبني من الصالح العام، ولهذا الغرض، يستلزم عليه وترقيته تحدد كيفيات  املظهر الجاميلبأن: "يعترب  129إنجازها،

 تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم".
لك املتعلقة ال ونوعية واجهات البناية مبا فيها توعرفت املادة الثانية من نفس القانون، املظهر الجاميل بأنه: " انسجام األشك     

 باملساحات الخارجية".
 130منه 10الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الرتقية العقارية ، و املادة  11/04من القانون رقم  08و املادة 

جاز  وجوب املحافظة عىل إنكام أكد املرشع الجزائري ومن ورائه السلطة التنظيمية من خالل قواعد قانونية ملزمة عىل     
رخص التجزئة أن تتأكد و  رخصة البناءاألعامل املعامرية حفاظا عىل املحيط أو تحسينه، وينبغي للسلطات املختصة، قبل تسليم 

من مدى احرتام هذا االهتامم من خالل قواعد الهندسة املعامرية و التعمري، كام يلزم كل شخص طبيعي          أو معنوي يرغب 
 إنجاز بناء أن يلجأ إىل مهندس معامري معتمد مدين إلنجاز املرشوع، طبقا لقواعد التهيئة والتعمري املعمول بها و تنفيذا يف

للتوجيهات التي جاء بها قانون مطابقات البنايات وإمتام إنجازها والحرص عىل االهتامم باملظهر الخارجي للبنايات، أصدرت 
لوزارية املشرتكة املحددة لكيفيات معالجة أشغال إمتام الغالف الخارجي للبنايات باملطابقة و/أو السلطات اإلدارية التعليمية ا

 اإلمتام التي تهدف بالخصوص إىل:
وضع حد لحالة عدم إمتام البنايات الواقعة عىل املحاور الرئيسية، مداخل املدن والتجمعات واملساحات العمومية املعلن عنها -

 ة.كمواقع ذات األولوي
  131تحديد رشوط معالجتها إلمتام أشغال الخارجي للبناية قصد ترقية املظهر الجاميل لإلطار املبني وتهيئته بانسجام.-
 / محدودية نجاعة الضبط العمراين يف املحافظة عىل النظام العام العمراين: 2

نفيذ القوانني ها مختلف التدابري الالزمة لتمسؤولية هيئات الضبط اإلداري العمراين عىل ضامن حسن تطبيق القانون عرب اتخاذ
 العمرانية إال أن العديد من العوامل مجتمعة تتداخل لتحد من فاعلية مامرستها لنشاطها الضبطي يف امليدان ومنها

و تقاعسها أ     إخالل هيئات الضبط اإلداري العمراين بواجباتها إما لضعف اآلليات املزودة بها سواء السابقة منها أو الالحقة      -
املتعمد عن أداء مهامها خاصة لتميز قواعد وأحكام هذا النوع من الضبط اإلداري بأنها إجرائية تقنية يصعب عىل بعض األعوان 

 اإلداريني غري املؤهلني فهمها.
ها، مام يجعل تدخلها ل تباطؤ هيئات الضبط اإلداري العمراين عن التدخل يف الوقت املناسب بناء عىل السلطة التقديرية املخولة-

املتأخر بال جدوى ومتنافيا مع طبيعة النشاط الضبطي يف ميدان التعمري والذي تكمن خصوصيته يف كونه وقايئ باألساس الغاية 
 .132منه تفادي وقوع اإلخالل بالنظام العام

                                                           

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  املحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، 2008يوليو سنة  20املؤرخ في  15-08القانون رقم  129

 .2008لسنة  44العدد 

"يجب أن يأخد في الحسبان 10قية العقارية"..جمال اإلطار املبني.."و املادة املتعلق ب القواعد املنظمة لنشاط التر  11/04من القانون  8املادة  130

 اإلنسجام املعماري و العمراني و الطابع الجمالي...عند تصميم البناية.."

فيفري  21املؤرخة في  02م التعليمة الوزارية املشتركة بين وزارة السكن والعمران واملدينة ووزارة التجارة ووزارة الداخلية والجماعات املحلية، رق  131

 املحددة لكيفيات معالجة أشغال إتمام الغالف الخارجي للبنايات املعنية باملطابقة و/أو اإلتمام، غير منشورة. 2016سنة 

132 SAOULI.I., ordre publique et liberté, thèse de doctorat d’état, T.II., Tunis,1998, p.571. 



                                                                                                                                                                                                                                             

58 

 2021 يونيو 34 العدد
 مجلة القانون واألعمال الدولية

عية الجامعات منها والبرشية مام حتم تبضعف اإلمكانيات املتاحة لهيئات الضبط اإلداري العمراين وعىل رأسها البلدية املادية -
 .133املحلية لإلدارة املركزية مام جسد صعوبة التحكم يف وعائها العقاري

مسؤولية املواطن أيضا عن محدودية فعالية الضبط العمراين بتعمده مخالفة أحكامه مام يؤكد عىل التصادم الحاصل ما بني -
فهوم الحق يف امللكية قد عرف تطورا من حق مطلق إىل حق له وظيفة حق امللكية و قواعد الضبط العمراين رغم أن م

إال أنه اصطدم بصعوبة تحقيق التوافق و التالؤم ما بني االمتيازات التي مينحها هذا الحق من ناحية و رضورة  134اجتامعية
ه العمرانية تي تحد من حريته و حقوقحفظ النظام العام من ناحية أخرى إذ ال يقتنع املواطن املالك بقرارات الضبط العمرانية ال

الفردية برفضها لطلبه ملخالفته للنظام العام العمراين، و هذا ما يدفعه إىل مخالفتها بسبب اعتقاده أن سند ملكيته للعقار يخوله 
 الترصف فيه بكل حرية دومنا الحاجة إىل التقيد بالقواعد العمرانية و احرتام النظام العام العمراين.

 ة:الخامت
يلعب الضبط اإلداري العمراين دورا هاما يف املحافظة عىل النظام العام العمراين ال سيام عىل جامل و رونق املدن،   و       

رغم أن املرشع الجزائري أهمل وضع تعريف قانوين للجامل و الرونق العمراين إال أنه تدخل لحاميته بترشيعات           و 
يئة و العمران و هذا ألهمية العنرص و ارتباطه بحق اإلنسان يف العيش يف بيئة سليمة         و تنظيامت مختلفة خاصة بالب

نظيفة، وال يتحقق هذا إال بقيام املرشع ذاته دون إهامل املشاركة الشعبية و وعيها بحجم املسؤولية امللقاة عىل عاتقها أيضا، و 
عىل أعامل البناء و العمران و متابعة تنفيذها، ألن قواعد الضبط اإلداري  يكون هذا بتفعيل آليات الرقابة السابقة و الالحقة

العمراين و بالرغم من أدائها لدور مهم ال ميكن إنكاره يف تنظيم عملية التوسع العمراين و التحكم فيه     و مساهمتها يف 
ية العمراين و عجزه عن القضاء بصفة نهائالحد من آثاره السلمية، فإن الواقع يثبت محدودية نجاعة نشاط الضبط اإلداري 

عىل الظواهر العمرانية السلبية، فيحمل كل من املواطن من جهة و اإلدارة ممثلة يف مختلف هياكل الضبط العمراين من جهة 
 أخرى مشاطرة املسؤولية عن هذا النقص و املحدودية يف النجاعة.

 تتمثل يف: لتوصياتلهذا نقرتح مجموعة من ا
 عي إىل تحقيق وتفعيل دور املجتمع املدين والعمل عىل نرش ثقافة الحس العمراين لدى مختلف فئات املجتمع.يجب الس-
العمل عىل استقرار الهيئات املكلفة بتنظيم قطاعي البيئة والعمران الشرتاكهام يف األهداف املراد تحقيقها عىل املدى البعيد -

 وعىل رأسها عمران جميل ضمن بيئة سليمة.
عتامد إجراءات رسيعة وفعالة يف نفس الوقت والقضاء عىل كل بريوقراطية متعلقة بالحصول عىل رخصة البناء حتى ال ا-

 يضطر املعني إىل التهرب واللجوء إىل طرق ملتوية تساهم يف انتشار البناء الفوضوي.
 تكوين قضاة وإداريني مختصني يف مجايل البيئة والعمران.-

 
 
 

 

                                                           

، 2002دية في ميدان التهيئة الترابية، مذكرة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تونس،رشيدة الزربي، اختصاص البل 133

 . وما بعدها.101ص.

 21، ص2002أحمد مرجان، تراخيص أعمال البناء والهدم، دار النهضة العربية، القاهرة،  134
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 وفقا للقانون املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل املغريب  عنرص التبعية
Dependency element according to law on compensation of work accidents 

  

  أستاذة بكلية العلوم القانونية والسياسية
جامعة الحسن األول بسطات عضوة مبخترب قانون األعامل  

 
 

 
  : امللخص

توضح أن عنرص التبعية يعد عنرصا أساسيا ومهام ال ميكن يف غنى عنه اعتبار اإلصابة حادثة شغل  هذه الدراسة
 عىل اإلصابة رغم لقانوينمبدئيا، إال أن هذا األصل تتخلله جملة من االستثناءات التي ميكن مبوجبها إضفاء نفس التكييف ا

أنه ال يشرتط يف املصاب بها الخضوع للتبعية. وأسباب تبني هذه االستثناءات هي طبيعة أو نوع العمل الذي يقوم به املصاب 
 بالحادثة.

األشخاص املستثنون من الخضوع  -الخضوع للتبعية -املصاب بحوادث الشغل -الشغل حوادث : الكلامت املفاتيح
 للتبعية.
 
 

Abstract : 
 
This study  has shown that dependency is an essential  and important element without it the injury cannot 
be considered as a work accident. However, this principle it is interspersed with a range of exceptions under 
which injury can be considered an accident of work, although it is not requireded in Person injured by work 
accident to be subject to the dependency. The reasons for adopting these exceptions are the nature  or the 
sort of the work doing by the accident sufferer. 
Keywords : The work accidents  - The Person injured by work accidents - the submissive to the dependency 
-persons excluded from submissive to the dependency. 
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https://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=EN&sourcetext=%D8%AC%D8%A7%D8%A1%D8%AA%20%D9%87%D8%B0%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D9%84%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A3%D9%86%20%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%8A%D8%B9%D8%AF%20%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%20%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%20%D9%84%D8%A7%20%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%AF%20%D8%B9%D9%86%D9%87%20%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84%D8%8C%20%D8%A5%D9%84%D8%A7%20%D8%A3%D9%86%20%D9%87%D8%B0%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84%20%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A7%20%D8%A5%D8%B6%D9%81%D8%A7%D8%A1%20%D9%86%D9%81%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%B1%D8%BA%D9%85%20%D8%B9%D8%AF%D9%85%20%D8%AE%D8%B6%D9%88%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%20%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%A9%D8%8C%20%D9%88%D8%B0%D9%84%D9%83%20%D8%A5%D9%85%D8%A7%20%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D8%A3%D9%88%20%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%20%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D9%87.&action_form=translate&direction_translation=ara-eng-5
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 : املقدمة
إال إذا استجمعت وجوبا  - 135يف إطار القانون املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل-ال يتأىت اعتبار اإلصابة حادثة الشغل 

أثناء خضوعه  137الذي تعرض لرضر بدين أو نفيس 136جملة من املقومات الشكلية واملوضوعية، التي تتمثل يف صفة املصاب
 -املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل-يف القانون ذي الصلة  139أو ضمنا 138إما رصاحة لتبعية أحد األشخاص املنصوص عليهم

 .140وبذلك فاختالل أحد هذه العنارص والسيام عنرص التبعية من شأنه تحوير صفة اإلصابة وتكييفها القانوين
بالتعويض عن حوادث الشغل، يف إطار القانون املتعلق  141يتبوأ مكانة هامة -عىل غرار غريه من العنارص –فعنرص التبعية 

إذ ال ميكن تكييف اإلصابة بحادثة الشغل يف غنى عنه مبدئيا، وبذلك فتعرض ذوي الصفة إلصابة مجردة عن هذا العنرص 
يعد رشطا موضوعيا جوهريا من النظام العام، أي أنه ال ميكن  -عنرص التبعية –يجعلها غري ذات اعتبار يف هذا املضامر، ألنه 

                                                           

املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل،  18.12بتنفيذ القانون رقم  (2014ديسمبر 29) 1436ربيع األول  6صادر في  1.14.190ظهير شريف رقم  -135

 .(2015يناير 22)  1436الصادرة بتاريخ فاتح ربيع اآلخر  6328املنشور بالجريدة الرسمية عدد 

 صابون ذوي الصفة.لقد حددت املواد من الخامسة إلى التاسعة من القانون املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل املغربي امل -136

ويقصد بالضرر في مفهوم هذا القانون " : تنص الفقرة الثانية من املادة الثالثة من القانون املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل على ما يلي -137

 كل إصابة جسدية أو نفسية تسببت فيها حادثة الشغل وأسفرت عن عجز جزئي أو كلي، مؤقت أو دائم للمستفيد من أحكامه".

 شغل.لونشير في هذا اإلطار إلى أن الضرر النفس ي لم يكن من بين األضرار التي يعتد بها في إطار الظهير امللغى املتعلق بالتعويض عن حوادث ا

إن املشغلين املنصوص عليهم صراحة هم أولئك الذين أوردهم املشرع في املادة الخامسة من القانون املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل  -138

يستفيد من أحكام هذا القانون األشخاص املتدربون واملأجورون، العاملون لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين في مقاوالت " : التي تنص على ما يلي

ملحقاتها وكذا و الفالحية والغابوية  الصناعة العصرية والتقليدية واملقاوالت التجارية ومقاوالت الصيد البحري وتربية األحياء املائية واالستغالالت 

 كلاألشخاص املشغلون مع جمعية أو تعاونية أو هيئة سياسية أونقابية أو رابطة أو منظمة أو شركة مدنية، كيفما كانت طريقة أداء أجورهم وش

 عقد عملهم أو نوعه وصالحيته وطرق تنفيذه.

ات، وبشكل عام، جميع األشخاص الذين ارتبطوا بعقد شغل كما يستفيد من أحكام هذا القانون جميع األشخاص الذين يشتغلون في قطاع الخدم

 وال يدخل شغلهم في نطاق أي نشاط من النشاطات املشار إليها في الفقرة األولى أعاله".

 ناملشغلون املنصوص عليهم ضمنيا هم أولئك الذين يمكن استنتاجهم من املواد من السادسة إلى الثامنة من القانون املتعلق بالتعويض ع -139

 حوادث الشغل.

مبدئيا نشير إلى أن عنصر التبعية يعد معيارا للتميز بين حادثة الشغل وحادثة الطريق، ألن هذه األخيرة هي تلك التي تقع للمصاب وهو  -140

وعه يس أثناء خضمتواجد بين األمكنة املنصوص عليها في الفقرة األولى من املادة الرابعة من القانون املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، ول

تعتبر كذلك بمثابة حادثة شغل الحادثة الواقعة للمستفيد من أحكام هذا القانون في مسافة  " : لتبعية مشغله، إذ تنص هذه املادة على ما يلي

 بصفة اعتيادية.الرئيسية أو إقامة ثانوية تكتس ي صبغة ثابتة أو أي محل آخر يتوجه إليه  الذهاب واإلياب بين : محل الشغل ومحل إقامته 

 طعامه وبين هذا األخير ومحل إقامته". اعتيادية  محل الشغل واملحل الذي يتناول فيه بصفة  

 كفي هذا اإلطار اعتبر جانب من الفقه املغربي أن الحجج التي تأتي بها نظرية التبعية وخاصة القانونية تعد أسلم من نظرية املخاطر، وذل -141

 والحادثة. لتعليل العالقة بين الشغل

 ،1977أستاذنا آمال جالل، مسؤولية املؤاجر عن حوادث الشغل واألمراض املهنية في التشريع املغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 

 .205الصفحة 

 ة املخاطر املهنية دون اعتمادوفي نفس اإلطار يرى أستاذنا محمد الكشبور أنه ال يمكن االنتقال مباشرة من نظرية التبعية القانونية إلى نظري

 التبعية االقتصادية.

، الصفحة 1995املسؤولية والتعويض، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة  -أستاذنا محمد الكشبور، حوادث الشغل واألمراض املهنية

71. 
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ذ أن القواعد القانونية إ  -العنرص – املصاب ومشغله عىل اعتبار اإلصابة حادثة شغل أو العكس يف غياب معامل بارزة له االتفاق بني
 املنظمة له تعترب قواعد آمرة ال ميكن االتفاق عىل مخالفتها.

التعويض عن حوادث بوال يلتصق عنرص التبعية بالرضورة بالعمل الذي يقوم به املصاب املستفيد من القانون املتعلق 
الشغل، واملستفيد املقصود يف هذا اإلطار هو املصاب الذي تعرض لحادثة شغل أثناء أدائه لعمله أو مبناسبته أو بسببه، مام يفيد 
أن ذوي حقوق هذا املصاب ولو أنهم يندرجون يف عداد املستفيدين من هذا القانون إال أن استفادتهم ال تقرتن برضورة توفر 

 ، ألنهم يعدون مستفيدين احتياطيني وليس أصليني، ألن استفادتهم لن تتأىت إال بوفاة املصاب.142تبعيةعنرص ال
وبناء عليه فإىل أي حد ميكن التسليم باملبدأ أعاله، أي إىل أي حد ميكن القول بأن الخضوع للتبعية يعترب رشطا جوهريا 

ض عن حوادث ة املصابني املستفيدين من القانون املتعلق بالتعويال محيد عنه لتكييف اإلصابة بحادثة الشغل بالنسبة لكاف
 الشغل؟

ضوع املصاب رضورة خإن اإلجابة عىل هذه اإلشكالية تقتيض منا تقسيم هذه الدراسة إىل مطلبني، نتناول يف أولهام 
 تبعية.لل بحادثة الشغل لتبعية مشغله، ويف ثانيهام سنقوم بتحديد املصابني بحوادث الشغل غري الخاضعني

 رضورة خضوع املصاب بحادثة الشغل لتبعية مشغله : املطلب األول
"  : استنادا إىل الفقرة األوىل من املادة الثالثة من القانون املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل التي تنص عىل ما ييل

أجريا أو يعمل  سواء كانهذا القانون، تعترب حادثة شغل كل حادثة، كيفام كان سببها يرتتب عنها رضر، للمستفيد من أحكام 
عند  وذلك مبناسبة أو بسبب الشغل أوويف أي محل كان إما لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلني،  بأية صفة تبعية كانت

 -هذا العنرص –، يتبني أن املرشع يركز عىل رضورة توفر عنرص التبعية العتبار اإلصابة حادثة الشغل، أي أنه يعد 143"القيام به
مبدئيا محددا أساسيا ال محيد عنه يف هذا اإلطار، ولكن هل هذا املبدأ يعترب مبدأ قارا بالنسبة لكافة املصابني ذوي الصفة 

 املنصوص عليهم يف القانون املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل؟
نرص التبعية وفق وعي لعنطاق التطبيق املوضلإلجابة عىل هذا السؤال سنقسم هذا املطلب لفقرتني نتناول يف أولهام 

 .مظاهر خضوع بعض الفئات املصابة بحوادث الشغل للتبعية ، عىل أن نناقش يف ثانيهام18.12القانون رقم 
 18.12نطاق التطبيق املوضوعي لعنرص التبعية وفق القانون رقم  : الفقرة األوىل

ذي نطاقه أو طبيعته أو صوره، األمر ال لقد نص املرشع يف النص أعاله عىل عنرص التبعية بشكل عام دون أن يحدد
يقتيض مبدئيا أخذه عىل شموليته للمدى الذي يجعله يشمل كافة األوجه الكائنة، مام يفيد أن اإلصابة تعترب حادثة شغل سواء 

                                                           

توفى عنه، وهو قد يكون زوج أو زوجة مادامت العالقة الزوج امل - : إن ذوي الحقوق حسب القانون املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل هم -142

وما يليها، اليتامى بشروط تتعلق بالسن ومواصلة الدراسة وذلك  87الزوجية قائمة، املطلقة مادامت نفقتها على مطلقها قائمة وذلك حسب املادة 

 وما يليها. 103وما يليها، األصول والكافلين وذلك حسب املادة  95حسب املادة 

ذي الحجة  25في  الذي يغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر  1.60.223رقم في نفس اإلطار إن الفصل الثالث من الظهير  -143

، ينص 530  الصفحة 15/03/1963بتاريخ  2629بالتعويض عن حوادث الشغل، املنشور في الجريدة الرسمية عدد  1927يونيو   25املوافق  1345

 " تعتبر حادثة للشغل كيفما كان سببها التي تصيب من جراء الشغل أو عند القيام به كل شخص". : على ما يلي
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يعد توجها ، وهذا التوجه الترشيعي 146، تنظيمية أو فنية145أو اقتصادية 144كانت التبعية الخاضع لها ذوي الصفة من طبيعة قانونية
 محمودا، ألنه يتيح توسيع قاعدة املصابني املستفيدين من القانون املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

كام اشرتط نفس النص خضوع املصاب لتبعية مشغله أو مشغليه وقت تعرضه لإلصابة حتى يتم وصفها بحادثة الشغل،  
  : وذلك بغض النظر عن

" إن املحكمة ملا ثبت لها  : ا أو موسميا أو مستمرا، إذ اعتربت محكمة النقض ما ييلطبيعة عمله الذي قد يكون مؤقت -
من ترصيحات الشاهد سائق الشاحنة املتسببة يف إصابة الضحية أن هذا األخري سقط وأصيب بأرضار جسامنية وهو يحاول 

مئة وقت ، واستخلصت أن عالقة الشغل كانت قاالصعود للشاحنة، وبأن العمل كان لفائدة املشغل، وهو ما أكده ممثلها القانوين
  من ظهري 3وقوع الحادثة ألن عنارصها من أجر وتبعية ثابتة ولو كانت بصفة مؤقتة، تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 

صاب ، األمر الذي يفيد أن طبيعة عمل امل147تطبيقا سليام، وجاء قرارها مرتكزا عىل أساس ومعلال مبا فيه الكفاية" 1962/02/06

                                                           

علق توذلك كتبعية العمال املنزليين لصاحب البيت والبحار املنهي ملجهز السفينة واألشخاص املنصوص عليهم في املادة الخامسة من القانون امل -144

 بالتعويض عن حوادث الشغل.

دين قنب من الفقه املغربي التبعية القانونية بأنها هيمنة املشغل أثناء تنفيذ العقد على نشاط األجير، فقوامها نوع من السلطة ألحد املتعاوقد عرف جا

راقبة، كما تظهر على اآلخر، تتجسد في حق املشغل في توجيه ومراقبة األجير أثناء قيامه بالعمل، وفي التزامه بإطاعته واالمتثال له في هذا التوجيه وامل

 التبعية القانونية في تلك الجزاءات التي يمكن للمشغل عند املخالفة توقيعها على األجير.

ولى، أل أستاذنا عبد اللطيف خالفي، الوسيط في مدونة الشغل، عالقات الشغل الفردية، الجزء األول، املطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة ا

 =                                                                                      .       350، الصفحة 2004

" نوع من الخضوع والطاعة يخل باستقالل العامل ملصلحة صاحب العمل، كما أن قوامها نوع من السلطة تثبت لصاحب  := كما تم تعريفها على أنها 

 توجيهات أو الجزاءات.العمل على العامل سواء في األوامر أو ال

 .32، الصفحة 2009ممدوح محمد مبروك، التبعية في نطاق عالقة العمل الفردية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .17، الصفحة 1989عقد العمل، منشأة املعارف، االسكندرية، الطبعة الثالثة،  -حسن كيرة، أصول قانون العمل : وفي نفس اإلطار أنظر

 افي والفنان املهنيين وغيرهما.وذلك كالصح -145

 وتعرف التبعية االقتصادية بأنها حصول أحد املتعاقدين على كل مصادر دخله من عمله في خدمة املتعاقد اآلخر، بحيث تشتمل على عالقة عمل

 مأجور.

 .32ممدوح محمد مبروك، مرجع سابق، الصفحة 

دراسة تحليلية مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة األزهر، غزة،  -في عالقات العمل الفرديةنضال جمال مسعود جرادة، التبعية  : وفي نفس اإلطار أنظر

 وما يليها. 25، الصفحة 2013

 . 78، الصفحة 1967جالل العدوي، قانون العمل، منشأة املعارف، االسكندرية، 

أستاذنا عبد اللطيف خالفي،  : االطالع في هذا اإلطار أنظرتعد التبعية التنظيمية والفنية صورتان من صور التبعية القانونية، وللمزيد من  -146

 ما يليها. 359الوسيط في مدونة الشغل، عالقات الشغل الفردية، الجزء األول، مرجع سابق، الصفحة 

ير السنوي منشور مقتطف منه في التقر  2017/2/5/2294ملف اجتماعي عدد  2019يناير  02بتاريخ  10قرار محكمة النقض املغربية عدد  -147

 .163، الصفحة 2020، مطبعة األمنية الرباط، 2019ملحكمة النقض لسنة 
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ال تأثري لها عىل طبيعة اإلصابة املتوفرة عىل كافة أركانها القانونية، والهدف من ذلك هو حامية املصاب املستفيد من القانون 
 أعاله.
 .149أو شكليا 148شكل عقد شغله الذي قد يكون رضائيا -
 .150مدة هذا العقد التي قد تكون محددة أو غري محددة -
بحادثة الشغل لتبعيتهم، أخذا بعني االعتبار الحاالت التي اشرتط فيها املرشع رضورة عدد املشغلني الخاضع املصاب  -

 .152يف إطار عقد االلتزام البحري 151خضوع املصاب لتبعية مشغل واحد، وذلك كالبحارة

                                                           

"تتوقف صحة عقد الشغل على الشروط املتعلقة بتراض ي الطرفين،  : من مدونة الشغل على ما يلي 15تنص الفقرة األولى من املادة  -148

 امات والعقود".وبأهليتهما للتعاقد، وبمحل العقد، وبسببه، كما حددها قانون االلتز 

املتعلق بمدونة الشغل كما تم تعديله،  65.99( بتنفيذ القانون رقم 2003سبتمبر  11) 1424 من رجب 14صادر في  1.03.194ظهير شريف رقم 

 .3969(، ص 2003ديسمبر  8) 1424شوال  13بتاريخ  5167الجريدة الرسمية عدد املنشور في 

 وما يليها من مدونة الشغل. 516و  86و 80و 79في هذا اإلطار أنظر املواد  -149

 " يبرم عقد الشغل ملدة غير محددة، أو ملدة محددة، أو إلنجاز شغل معين. : من مدونة الشغل على ما يلي 16تنص املادة  -150

 الحاالت التي ال يمكن أن تكون فيها عالقة الشغل غير محددة املدة. يمكن إبرام عقد الشغل محدد املدة في

 وتنحصر حاالت إبرام عقد الشغل محدد املدة فيما يلي:

 إحالل أجير محل أجير آخر في حالة توقف عقد شغل هذا األخير، ما لم يكن التوقف ناتجا عن اإلضراب؛ -

 ازدياد نشاط املقاولة بكيفية مؤقتة؛ -

 لشغل ذا طبيعة موسمية.إذا كان ا -

يمكن إبرام عقد الشغل محدد املدة في بعض القطاعات والحاالت االستثنائية التي تحدد بموجب نص تنظيمي بعد استشارة املنظمات املهنية 

 للمشغلين واملنظمات النقابية لألجراء األكثر تمثيال أو بمقتض ى اتفاقية شغل جماعية".

"يمكن في القطاعات غير الفالحية، عند فتح مقاولة ألول مرة أو مؤسسة جديدة داخل املقاولة أو  : نون على ما يليمن نفس القا 17كما تنص املادة 

ت لحاال إطالق منتوج جديد ألول مرة، إبرام عقد الشغل محدد املدة، ملدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة. ويصبح العقد بعد ذلك في جميع ا

 غير محدد املدة.

 أن العقد املبرم ملدة أقصاها سنة يصبح، في حالة استمرار العمل به إلى ما بعد أجله، عقدا غير محدد املدة. غير 

بح العقد صوفي القطاع الفالحي يمكن إبرام عقد الشغل محدد املدة ملدة ستة أشهر قابلة للتجديد، على أن ال تتجاوز مدة العقود املبرمة سنتين، وي

 دة".بعد ذلك غير محدد امل

كما تم تعديله  1919مارس  31موافق ل  1337جمادى الثانية  28الظهير الشريف املؤرخ في  إن القانون املتعلق بالتجارة البحرية الصادر بتنفيذ -151

البحار على  ر مكر  165، عرف في فصله 478الصفحة  1919ماي 26بتاريخ  344املنشور في الجريدة الرسمية عدد ، واملسمى بقانون التجارة البحرية

 أو أنثى يقوم بأشغال على ظهر إحدى البواخر املتجولة في البحر. أنه كل شخص ذكرا كان

"ال يصح ألي   :مكرر مرتين من قانون التجارة البحرية على ما يلي  166ال يمكن للبحار أن يتعهد بأكثر من عقد التزام بحار، إذ نص الفصل  -152

 لبحارة إن كان متعهدا بالتزام آخر".شخص أن يقوم بإبرام عقدة التزام ا

http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/2003/BO_5167_ar.pdf
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ا العنرص ذوباملقابل فال ميكن مبدئيا تكييف اإلصابة بحادثة شغل إذا مل يتوفر عنرص التبعية، ومن مظاهر انعدام توفر ه 
"  : يف الوقت الذي حدثت فيه اإلصابة، وهذا ما أكدته محكمة النقض إذ اعتربت ما ييل 153توقف محل أداء الشغل أو إغالقه

إن املحكمة املطعون يف قرارها ملا أسست قضاءها عىل ما ذهب إليه الحكم االبتدايئ من كون مادية الحادثة غري ثابتة وفق 
استنادا لشهادة الشهود الذين أكدوا أن الحادثة  1963/02/06الشغل املوجبة للتعويض عنها يف إطار ظهري املفهوم القانوين لحادثة 

التي تعرض لها الطاعن تعد حادثة سري، وال عالقة لها بحادثة الشغل ملا كان ورش املشغل متوقفا عن العمل، تكون قد ركزت 
تباطا وثيقا بأداء املصاب للعمل؟ أي هل اإلصابة يتعني أن تحدث . ولكن هل عنرص التبعية يرتبط ار 154قضاءها عىل أساس"

للمستفيد وقت أدائه لعمله حتى توصف بحادثة الشغل؟ أم أن هناك أحوال ميكن أن توصف فيها اإلصابة بهذا الوصف ولو أنها 
 وقعت يف أوقات ال يؤدي فيها املصاب لعمله؟

عالقة شغلية أن األجري أو املستخدم مرتبط ب -عويض عن حوادث الشغلوفق القانون املتعلق بالت-يفرتض عنرص التبعية 
، ولكن هذا ال يفيد قطعا أن 156وزمان أدائه 155مع أحد املشغلني الخاضعني لنطاق تطبيق هذا القانون، ويؤدي عمله يف مكان

ل ال عند القيام به بة أو بسبب الشغمبناسيتعني أن تقع حرصا عند القيام بالعمل، إذ قد تقع أيضا  -وفقا لهذا القانون-اإلصابة 
 فقط، ولكن ما الفرق بني مبناسبة أو بسبب الشغل أو عند القيام به؟
، ونرى أن املقصود منها هو أن األشخاص ذوي الصفة 157مل يحدد املرشع املغريب املقصود بعبارة " عند القيام بالعمل"

-شغليهمة عند أدائهم للعمل املكلفني بإنجازه به من قبل مشغلهم أو مليك يستفيدوا من القانون أعاله يتعني أن تقع لهم اإلصاب
 كان أدائه.داخل زمان وم -املحدد يف العقد املربم بينهام أو بناء عىل عقوبة تأديبية تم مبوجبها تغيري العمل املكلف به

 -صلةت القضائية املغربية ذات الواستنادا إىل مجموعة من األحكام والقرارا -وقد ذهب جانب من الفقه املغريب إىل أنه 
تم التوسع يف تحديد معنى عبارة "عند القيام بالعمل" للدرجة التي تجعلها تشمل جميع الحوادث التي ميكن أن تحصل 

 .158للمستفيد من القانون املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل وهو يف مكان أداء العمل وزمانه
هو أن األشخاص ذوي الصفة ليك يستفيدوا من القانون أعاله يتعني أن تقع لهم فمعناها  "بسبب أداء الشغل" أما عبارة

اإلصابة عند تواجدهم يف مكان أداء العمل وزمانه، دون أن يكونوا يف وضعية أداء العمل املكلفني بإنجازه، أي أن مجرد 
فعيل دون أن يتوقف ذلك عىل أداءهم ال تواجدهم يف مكان أداء العمل ويف زمانه تعترب كافية لوصف اإلصابة بحادثة الشغل،

                                                           

اهرة قطبقا ملدونة الشغل والقانون الجنائي فإن إغالق محل أداء العمل قد يكون كليا أو جزئيا وقد يكون مؤقتا أو نهائيا وقد يكون بفعل قوة  -153

 أو بفعل قوة قاهرة أو حكم قضائي.

منشور مقتطف منه في التقرير السنوي  2017/2/5/2235ملف اجتماعي عدد  2019يناير  02بتاريخ  15قرار محكمة النقض املغربية عدد  -154

 .164ملحكمة النقض، مرجع سابق، الصفحة 

ألوراش ا مكان أداء العمل هو املقر الذي يشتغل فيه املعني باألمر وكل ملحقاته وتوابعه، كالسلم أو املصعد أو مكان أداء الصالة أو املرحاض أو  -155

 ء العمل وأيضا األماكن التي يتم فيها تنفيذ العمل كالطرقات مثال بالنسبة لعمال تعبيد الطرقات أو بناء قنطرة أو سد مثال.التابعة ملقر أدا

كل من ساعات الشغل العادية واإلضافية، بل وحتى الفترة السابقة لبدء العمل التي يتواجد فيها املعني باألمر بمكان يشمل زمان أداء الشغل  -156

غل من أجل تغيير مالبسه لبدء العمل أو حتى الوقت الذي يتوجه فيه للمرحاض أو للمسجد ألداء فريضة الصالة أو تناول وجبة الغذاء إذا أداء الش

 تم كل ذلك داخل محل أداء العمل.

، 2009 ،نشر، الطبعة األولىدراسة نظرية وتطبيقية، دار أبي رقراق للطباعة وال -أستاذنا بالل العشري، حوادث الشغل واألمراض املهنية -157

 .26الصفحة 

 وما يليها. 26الصفحة أستاذنا بالل العشري، مرجع سابق،  -158
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للعمل املكلفني بإنجازه، وذلك إما بسبب أداء فريضة الصالة مثال أو أثناء التوجه للمرحاض أو أثناء التواجد بغرفة يف فندق 
لفرنيس ملا امبناسبة تنفيذ مهمة معينة، ولو كان ذلك التواجد من أجل قضاء فرتة للراحة أو لالستحامم، وهذا ما أكده القضاء 

اعترب أن وفاة أحد األجراء الناتجة عن أزمة قلبية خالل مامرسته لعالقة جنسية أثناء رحلة العمل تعترب حادثة شغل، وعلل هذا 
القضاء توجهه بأن لألجري الحق يف الحامية التي يخولها له الضامن االجتامعي طول مدة املهمة املرسل لها من قبل مشغله، 

إذا وقعت تلك الحادثة خالل أدائه ملهمة من صميم العمل املكلف بإنجازه أو أثناء قيامه بعمل من أعامل برصف النظر عام 
الحياة العادية، وهي الفئة التي تندرج ضمنها العالقات الجنسية، وبذلك فوقوع الحادثة إثر إقامة عالقة جنسية ال يعد سببا كافيا 

 .159أي أنه كان تحت تبعيته العتبار بأن األجري كان خارج سلطة املشغل
وقد اعترب جانب من الفقه املغريب يف هذا اإلطار أن الحوادث التي تقع لألجراء أثناء إرضابهم عن العمل تعد حوادث 
شغل، إذ أن الترشيعات ال تستلزم بأن تكون حادثة الشغل نتيجة عالقة مبارشة بينها وبني تنفيذ الشغل، أي أنها ال تتطلب أن 

لحادثة أثناء تنفيذ األجري للشغل املكلف به، وإمنا تكتفي مبجرد وقوعها من جراء الشغل أو بسببه، وإال ملا كان هناك تقع هذه ا
مربر مقبول لتمديد ظهري حوادث الشغل ليشمل حوادث الطريق التي تقع خارج مكان إنجاز الشغل وبعيدا عن كل تبعية لرب 

ري وهو بعيد عن أماكن الشغل وبعيد عن رقابة املشغل فمن باب أوىل أن يحميه وهو العمل. ولذلك فإذا كان املرشع يحمي األج
داخل هذه األماكن وهو ميارس نشاطا ذا طبيعة موسمية كاإلرضاب، ثم كيف يتم حامية األجري من اإلصابة التي قد يتعرض 

ن اميته داخل نفس األماكن إذا كان يدافع علها وهو يتمتع بوقت راحته داخل أماكن الشغل عقب فرتة أدائه لعمله، وال يتم ح
إذ أن الهدف من اإلرضاب هو مطالبة املعنيني باألمر بتحسني وضعيتهم، كالزيادة يف األجر أو ، 160رشوط وظروف أفضل للعمل

شغل  ةالرتسيم أو الرتقية أو غريها من األسباب، التي تعد مرشوعة وال ميكن أن تحول دون استفادتهم يف حال التعرض لحادث
من االستفادة من الترشيع الذي يؤطرها، إذ أن األولوية هي لحامية املصاب بالحادثة أثناء اإلرضاب وهو متواجد مبكان العمل 

 أكرث من حاميته وهو خارج مقر العمل الذي ال يكون فيه خاضع لتبعية مشغله كحوادث الطريق.
لألشخاص الخاضعني لنطاق تطبيق الترشيع املتعلق  يف حني اعترب جانب آخر من الفقه أن الحوادث التي تطرأ

بالتعويض عن حوادث الشغل ال تعد حوادث شغل، وذلك لكون عالقة التبعية تعد منتفية يف هذا اإلطار، إذ أن عقود شغل هؤالء 
ن حوادث عاألشخاص تكون متوقفة خالل فرتة اإلرضاب، وبذلك يعد هذا األخري مانعا من استفادة املرضبني من التعويض 

 .161الشغل عند إصابتهم يف هذه الفرتة، ولو كانت هذه اإلصابة متوفرة فيها باقي رشوط حادثة الشغل
ونحن نرى يف هذا اإلطار أن يتم التمييز بني حالتني، وهام الحالة التي يشتغل فيها املصاب عىل الرغم من إرضابه،   

ي شغل عىل الرغم من تواجده داخل مقر العمل، إذ أن الحالة األوىل وبني الحالة التي يبارش فيها اإلرضاب وهو ال يؤدي أ 

                                                           

، قرار متاح عبر 16/08787، قضية رقم 2019ماي  17، صادر بتاريخ  12قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية، بباريس، الغرفة رقم  -159

 : 15.30ابتداء من الساعة  2021/01/15ه بتاريخ الرابط اإللكتروني التالي الذي تم الولوج إلي

-une-%C3%A0-cons%C3%A9cutivement-salari%C3%A9-un-d-d%C3%A9c%C3%A8s-vocat.com/post/lea-https://www.invictae

 travail-du-accident-un-%C3%AAtre-peut-sexuelle-relation 

، املطبعة 2002يوليوز  23أستاذنا عبد اللطيف خالفي، حوادث الشغل واألمراض املهنية، دراسة نظرية وتطبيقية في ضوء تعديالت ظهير  -160

 .65الصفحة  ،2003والوراقة الوطنية، مراكش، 

وما  726املشروعية واآلثار القانونية، دار النصر للتوزيع والنشر، القاهرة، الصفحة  –عبد الباسط عبد الحسن، اإلضراب في قانون العمل  -161

 يليها.

https://www.invictae-avocat.com/post/le-d%C3%A9c%C3%A8s-d-un-salari%C3%A9-cons%C3%A9cutivement-%C3%A0-une-relation-sexuelle-peut-%C3%AAtre-un-accident-du-travail
https://www.invictae-avocat.com/post/le-d%C3%A9c%C3%A8s-d-un-salari%C3%A9-cons%C3%A9cutivement-%C3%A0-une-relation-sexuelle-peut-%C3%AAtre-un-accident-du-travail
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تستدعي حامية املصاب من الحوادث التي قد يتعرض لها وذلك مبوجب الترشيع املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، ألنه 
ريق تعليق ة مثال عن طعىل الرغم من إرضابه فهو يؤدي الشغل املكلف به من قبل مشغله، ويكون شكل إرضابه يف هذه الحال

 شارة حمراء، التي تعد تعبريا عن املشاركة يف االرضاب، وال تفيد أن املصاب مل يكن خاضعا لتبعية مشغله.
أما الحالة الثانية، فاملصاب فيها ال ميكنه أن يستفيد من التعويض عن الحادثة التي يؤطرها الترشيع املتعلق بالتعويض 

بعية تقتيض توفر عنرصين، وهام تواجد ذوي الصفة يف مكان وزمان أداء العمل املحددين له، عن حوادث الشغل، ذلك أن الت
يف حني أن املصاب بالحادثة وإن كان متواجدا يف هذا اإلطار داخل مقر العمل وقت اإلرضاب، إال أنه مل يكن يؤدي العمل 

ة، لكون ي يربر عدم استفادته عند إصابته يف هذه الفرت املكلف به، مام يفيد أن عنرص من عنرصي التبعية قد اختل، األمر الذ
توقف عقد الشغل مؤقتا ي : ما ييلمن مدونة الشغل التي جاء فيها  32عقد شغله يعد متوقفا خاللها، وذلك تطبيقا ملا تنص عليه 

 ".مدة اإلرضاب  أثناء :
هم اإلصابة من القانون أعاله يتعني أن تقع ل " أن األشخاص ذوي الصفة ليك يستفيدوامبناسبة أداء العملومفاد عبارة "

خارج مكان أداء العمل وخالل مدة أدائه، رشيطة أن يكون العمل الذي وقعت اإلصابة مبناسبته له ارتباط بالعمل املكلفني 
لك كمامرسة العمل ذبإنجازه أي أن بينهام عالقة سببية، إذ بدون هذا العمل األخري ملا قاموا بالعمل الذي وقعت اإلصابة بسببه، و 

 النقايب مثال الذي لوال ظروف العمل املكلفني بإنجازه ملا تم القيام به.
وبناء عليه، يتبني أن توفر عنرص التبعية يفرتض قيام العالقة الشغلية بني املصاب ومشغله، إذ أن هذه العالقة متتد طيلة 

بعية، ل مدة أدائه للعمل وبانتهاء هذه املدة يضمحل عنرص التمدة عقد العمل، وفيها يكون املستفيد خاضعا لتبعية مشغله خال
ولكن ذلك ال يعني أنه بانتهاء خضوعه لتبعية مشغله أن العالقة الشغلية قد انتهت، بل هي تظل قامئة بقيام عقد العمل، وبالتايل 

صابة قد األجراء تعد حادثة شغل، ألن اإل فإن مجرد ثبوت العالقة الشغلية ال يعد دليال عىل أن الحادثة التي قد تعرض لها أحد 
" وحيث باالطالع عىل املقال االفتتاحي يتبني  : تحدث يف غياب توافر عنرص التبعية، وهذا ما أكده القضاء املغريب ملا اعترب أنه

وحتى عىل  .أن املستأنف قد رفع دعوى ضد رشكة بيد تراف ثم أثناء رسيان الدعوى أصبح يدعي أنه يشتغل لفائدة مشغله ..
فرض أن العالقة الشغلية ثابتة بني الطرفني استنادا إىل شهادة الشاهد... الذي أكد أن الضحية كان يشتغل لدى ... برشكة 
بيد تراف فإن الضحية مل يستطع إثبات تعرضه للحادثة أثناء قيامه بعمله لدى مشغله إذ أن جميع الشهود مل يجزموا يف ذلك 

 .162م املستأنف فيام قَض له"لذلك يتعني تأييد الحك
وبناء عليه فعنرص التبعية ال يفيد أن حادثة الشغل يتعني أن تقع حتام أثناء أداء املصاب للعمل، إذ هناك أحوال ميكن أن 
توصف اإلصابة فيها بحادثة الشغل رغم عدم وقوعها أثناء أداء املصاب للعمل املكلف به، وذلك كوقوعها مبناسبة العمل الذي 

سببا فيها أو بسببه، األمر الذي يبني أن املرشع أخذ بهذا العنرص عىل شموليته، وذلك وقوفا إىل جانب الطرف الضعيف يف كان 
 العالقات الشغلية.

  مظاهر خضوع بعض الفئات املصابة بحوادث الشغل للتبعية : الفقرة الثانية
ا ملا تضمنه نى عنها لوصف اإلصابة بحادثة الشغل وفقيعد عنرص التبعية من بني املحددات الرئيسية مبدئيا التي ال غ

القانون املتعلق بالتعويض عن حوادث، وبذلك فام هي تجليات هذا العنرص يف عمل بعض الفئات املصابة املستفيدة من هذا 
 القانون؟

                                                           

 غير منشور.، 2017/1502/596  ملف عدد  20 18أكتوبر 03صادر بتاريخ  2018/327عدد قرار ملحكمة االستئناف بسطات  -162
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راسات ديف هذا اإلطار سنبني تجليات هذا العنرص يف عمل بعض الفئات التي قد تطرح إشكاالت عىل مستوى ال
 : النظريات والتطبيقات العملية، وهذه الفئات تتمثل يف من ييل بيانهم

، وهي تبعية من طبيعة اقتصادية، إذ أن للصحايف 164للمؤسسة الصحافية املشغلة 163تبعية الصحافيني املهنيني : أوال
يحق للصحايف املهني أن يرفض نقل خرب "  : املهني هامش من الحرية يف أدائه للعمل املكلف به، إذ اعترب املرشع املغريب أنه

أو بته إىل الجمهور بتوقيعه عندما تدخل عليه تغيريات جوهرية دون رضاه، رشيطة أن يكون عمل الصحايف قد تم وفق القواعد 
 .165املهنية املتعارف عليها وعند االقتضاء طبقا مليثاق أخالقيات املهنة املعمول بها داخل املؤسسة الصحافية"

 ة املمنوحة للصحايف املهني تفيد أنه وإن كان غري خاضع للقيود التي تفرضها التبعية القانونية، إال أنه يتعني عليهفالحري 
 مراعاة قواعد وأخالقيات املهنة، تحت طائلة الجزاء التأديبي أو الجنايئ 

 .167، إضافة إىل أن األجر يعد عنرصا جوهريا يعول عليه الصحايف املهني166بحسب األحوال
من بني  -ئيامبد –يعد من بني الصحافيني املهنيني، إال أننا نرى أنه ال يعد  وعىل الرغم من أن الصحايف الرشيف 

يل عىل التقاعد هو الصحايف الذي أح -الصحايف الرشيف–املستفيدين من القانون املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، ألنه 
                                                           

 أنظر البند السادس من املادة السادسة من القانون املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل. -163

في اكما حددت املادة األولى من النظام األساس ي للصحافيين املهنيين األشخاص الذين لهم صفة صحافي منهي وهم الصحافي املنهي املحترف، الصح 

، الصحافي املتدرب والصحافي الشرفي. وبقراءة مضمون هذا املقتض ى بمعزل عن باقي املقتضيات قد يفهم منه أن أصناف الصحافيين املهنيين الحر

هناك  وما يليها من نفس النظام نجد أن 26واردة على سبيل الحصر، ولكن هذا القول غير صحيح إذ أنه بالرجوع إلى املادة الثانية وما يليها واملادة 

 أصناف أخرى من الصحافيين املهنيين.

 كما نشير إلى أن الصحافي املنهي لم يكن من بين األشخاص الخاضعين لنطاق تطبيق التشريع امللغى املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

، وقد 02/08/1995بتاريخ  4318 ية عدد املنشور في الجريدة الرسم 22/02/1995 ويخضع الصحافيون املهنيون لنطاق تطبيق القانون الصادر بتاريخ

 .27/4/2016 بتاريخ 6466املنشور في الجريدة الرسمية عدد  27/4/2016الصادر بتاريخ  89.13تم نسخ هذا القانون بالقانون رقم 

 15 بتاريخ  6491لرسمية عدد ، واملنشور بالجريدة ا2016 غشت  10الصادر بتاريخ  88.13إن املادة الثامنة من قانون الصحافة والنشر  رقم   -164

أعاله ويتولى لهذه  2" كل شخص ذاتي أو اعتباري يمارس كل أو بعض األنشطة الواردة في املادة  : ، تعرف املؤسسة الصحفية  بأنها2016 غشت 

 ".الغاية نشر مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية بوصفه مالكا أو مستأجرا أو مسيرا ، ل ألحدهما أو هما معا

" يجب على املؤسسات الصحفية ، سواء  : دد املادة التاسعة من نفس القانون الشروط التي يتعين أن تتوفر في املؤسسات الصحفية فيما يليوتح

حقوق  من لهمثلثا مالكيها على األقل أو الشركاء فيها أو املساهمين فيها أو  -أن يكون مقرها الرئيس ي باملغرب،  : كانت شخصا ذاتيا أو اعتباريا أن يكون 

 التصويت في الجموع وأجهزة إدارة املؤسسة أو هما معا يمتلكها شخص ذاتي أو اعتباري، من جنسية مغربية".

 من النظام األساس ي لصحافيين املهنيين. 18املادة -165

املعتمدين ومن في حكمهم ان يزاولوا " يتعين على الصحافيين املهنيين  : من النظام األساس ي لصحافيين املهنيين على ما يلي 29تنص املادة   -166

 مهنتهم في احترام تام للنصوص التشريعية الجاري بها العمل وميثاق اخالقيات املهنة.

أشهر، وتحيل  ةفي حالة اإلخالل بأحكام الفقرة السابقة، يمكن لإلدارة أن تسحب مؤقتا بطاقة الصحافي املنهي املعتمد بقرار معلل ملدة ال تتجاوز ثالث

 ف فورا إلى وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية املختصة بالرباط، ويتم البت فيه قبل انصرام األجل املذكور، ويمكن للقاض ي الحكم بسحباملل

قا للمقرر د طبابطاقة الصحافي املنهي املعتمد إذا ثبتت إدانة الصحافي املنهي املعتمد، وفي هذه الحالة يتعين على اإلدارة القيام بسحب بطاقة االعتم

 القضائي".

 أنظر املادة األولى من النظام األساس ي للصحافيين املهنيين. -167



                                                                                                                                                                                                                                             

71 

 2021 يونيو 34 العدد
 مجلة القانون واألعمال الدولية

، مام يفيد أن الصحايف الرشيف ال يخضع لعنرص التبعية الذي اشرتطه 168سنة  21بعد مامرسته ملهنة الصحافة ملدة ال تقل عن 
املرشع املغريب يف معرض تعريفه لحادثة الشغل، لكون هذا العنرص يفيد أن الشخص الزال يقوم بأشغاله، يف حني أن الصحايف 

 الرشيف هو صحايف متقاعد.
، مام 171التي يرتبطون معها بعقود مربمة وفق أحكام مدونة الشغل ،170للمؤسسة الفنية 169تبعية الفنانني املهنيني : ثانيا

يفيد أن الفنانني الغري مندرجني يف هذا اإلطار ال ميكن اعتبارهم من بني املستفيدين حكام من القانون املتعلق بالتعويض عن 
من  172ابهم الخاصيشتغلون لحس حوادث الشغل، وذلك كالفنانني املهنيني الذين يتخذون شكل مقاول ذايت، والفنانني الذين

 ، وأيضا الفنانني الذين يرتبطون بعقد مقاولة مع املؤسسة الفنية، وبذلك ال يستفيد الفنانون املهنيون173خالل املؤسسة الفنية الذاتية
رشط فال لمن القانون املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل حكام إال إذا كانوا يخضعون لتبعية مشغل معني، أما إذا اختل هذا ا

تتحقق آثاره. وبناء عليه كان يتعني عىل املرشع تحديد فئة الفنانني املهنيني الذين يستفيدون من القانون املتعلق بالتعويض 
 عن حوادث الشغل بحكم القانون، ال االكتفاء بالنص عىل الفنانني املهنيني دون تحديد الفئة املقصودة منهم.

وغريه من الفنانني املهنيني املشار لهم أعاله وإن كان ال يستفيدون من القانون  والفنان الذي يشتغل لحسابه الخاص
أعاله حكام، إال أنهم إذا أبرموا اتفاقا مع إحدى املقاوالت املؤمنة يف هذا الشأن فيمكن أن تتحقق استفادتهم، وذلك تطبيقا 

 للامدة التاسعة من القانون أعاله.

                                                           

 نظر البند الرابع من املادة األولى من النظام األساس ي لصحافيين املهنيين.أ -168

 أنظر البند السادس من املادة السادسة من القانون املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.  -169

ار إلى أن استفادة فئة الفنانين املهنيين من القانون املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل تعد من بين مستجداته، إذ أنها لم تكن ونشير في هذا اإلط

 من بين الفئات املستفيدة في إطار الظهير امللغى املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل. 

 6501واملنشور بالجريدة الرسمية عدد  2016غشت  25 الصادر بتاريخ 68.16نية رقم إن املادة األولى من القانون املتعلق بالفنان واملهن الف -170

املؤسسة الفنية هي كل شخص ذاتي يعمل لحسابه الخاص ويبرم مع فنان أو اكثر عقد شغل،  – 7"  : ، تنص على ما يلي2016شتنبر  19بتاريخ 

عمومية أو جمعية أو تعاونية تنشط في املجال الفني، يبرم مع فنان أو أو كل شخص اعتباري، يأخذ شكل شركة خاصة أو عمومية أو مؤسسة 

 ".اكثر عقد شغل أو عقد مقاولة، يكون موضوعها القيام بنشاط فني مقابل أجر فني

املتعلق  القانون استنتجنا خضوع عقد الشغل الرابط بين الفنان املنهي واملؤسسة الفنية ألحكام مدونة الشغل، من كون أن املادة السادسة من   -171

نان لفبالفنان واملهن الفنية اعتبرت هؤالء الفنانين أجراء إذا ارتبطوا بعقد شغل، وهو األمر الذي نستغرب معه عدم نص مدونة الشغل على أن ا

بيق مدونة الشغل فيما من نفس = = القانون تحيل على تط 38و  33 و  12املنهي يعد من بين األشخاص الخاضعين لنطاق تطبيقها.  كما أن املواد 

 يتعلق باإلنهاء التعسفي لعقد الشغل الرابط بين هذين الطرفين وكذلك فيما يتعلق بوكاالت الخدمات الفنية.

كل شخص ذاتي يعمل لحسابه  : " ج( فنانا يشتغل لحسابه الخاص : تنص املادة األولى من القانون املتعلق بالفنان واملهن الفنية على ما يلي  -172

 ص ويخضع للضريبة املهنية، أو يشتغل في اطار مقاولة ذاتية".الخا

ويشتغل من خاللها  : " املؤسسة الفنية الذاتية : تنص الفقرة الرابعة من املادة الخامسة من القانون املتعلق بالفنان واملهن الفنية على ما يلي -173

الفنون التشكيلية والبصرية، ويخضع للضريبة املهنية، أو من خالل  الفنان لحسابه الخاص في مجال العروض الفنية الحية او املسجلة أو 

 ".مقاولة فنية ذاتية، ويستفيد عبرها من كل االمتيازات الجاري بها العمل لفائدة املقاوالت الذاتية
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أن  ظاهريا ، يفيد174ميني أو األعوان بالجامعات الرتابية مامرسة األعامل الفنيةوإن تخويل املرشع للموظفني العمو 
من املادة السابعة من القانون املتعلق  176والثالث 175هناك تعارضا بني مضمون البند السادس من املادة السادسة والبندين الثاين
لصنف املقصود  املستفيدين من امتيازاته دون تحديد ابالتعويض عن حوادث الشغل، إذ أن األول اعترب الفنانني املهنيني من بني

منهم، أما البندين األخريين فقد اعتربا مبفهوم املخالفة أن فئة األعوان الرسميني بالجامعات الرتابية واملوظفني العمومني ال 
ملرشع تحديد أصناف من اميكن أن يكونوا من بني املستفيدين من القانون املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، مام يقتيض 

 الفنانني املهنيني املقصودين.
وبعد تفحص املقتضيات أعاله يتبني أن املوظف العمومي الذي ميارس األعامل الفنية يستفيد من القانون املتعلق 
 ةبالتعويض عن حوادث الشغل ليس ألنه موظف ولكن ألنه فنان مهني، رشيطة أن تقع له الحادثة وهو تحت تبعية املؤسس

الفنية وليس تحت تبعية اإلدارة العمومية، مام يفيد أنه إذا كان تحت تبعية هذه األخرية وقت وقوع الحادثة له فإنه ال يستفيد 
 من القانون املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

عمله الذي يتسم ه لوطبيعة التبعية يف هذا اإلطار هي تبعية اقتصادية، ألن للفنان املهني قدر مهم من الحرية يف إنجاز 
، كام أنه يعول عىل األجر الذي يحصل عليه من مامرسته لألعامل الفنية، خاصة وأن املرشع قد أصبغ 177بطابع اإلبداع الفني

 .178عىل هذا األجر أهمية من حيث التنظيم
 األشخاص العاملون يف قطاع اإلنعاش الوطني  :  ثالثا

وادث ني يعتربون من بني املستفيدين من القانون املتعلق بالتعويض عن حإن األشخاص العاملني يف قطاع اإلنعاش الوط
، عىل الرغم من أنهم يقومون بعملهم لفائدة اإلدارات العمومية جنبا إىل جنب املوظفني العمومني. ومكان أداء العمل 179الشغل

وبذلك فإنهم  ني ألن وضعيتهم غري قارة،املكلفني بإنجازه ال ميكن أن يغري من صفتهم التي تتمثل يف اعتبارهم عامال مياوم
 ال يعدون من بني الخاضعني لنطاق تطبيق القانون املتعلق بالوظيفة العمومية.

                                                           

كل موظف أو عون بإحدى  : خل اصافي" د( فنانا يشتغل مقابل د : على ما يلي بالفنان واملهن الفنيةمن القانون املتعلق  املادة األولىتنص   -174

 االدارات العمومية والجماعات الترابية أو مستخدم بإحدى املؤسسات العمومية أو الخاصة والذي يمارس نشاطا فنيا مقابل دخل إضافي".

ة واملؤسسات العمومية إنجاز " يجوز ملوظفي وأعوان اإلدارات العمومية والجماعات الترابي : من نفس القانون على ما يلي 49املادة كما تنص 

األعمال الفنية لحسابهم الخاص أو لفائدة الغير، مقابل دخل إضافي وفق مقتضيات القوانين الجاري بها العمل، شريطة أال يؤثر ذلك على 

 مردودية عملهم اإلداري".

مستخدمو الجماعات املحلية املؤقتون  -2 " : تنص املادة السابعة من القانون املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل على ما يلي -175

 ".والعرضيون واملياومون واملتعاقدون 

 األعوان غير املرسمين التابعون لإلدارات العمومية". -3" : تنص املادة السابعة من القانون املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل على ما يلي -176

املهن الفنية أن النشاط الفني الذي يقوم به الفنان املنهي هو كل فعل فني موضوعه اإلبداع اعتبرت املادة األولى من القانون املتعلق بالفنان و   -177

 الفني وهو يقوم على االبتكار أيا كانت صورته.

نون املتعلق من القا 19إلى  15 نظم القانون املتعلق بالفنان واملهن الفنية األحكام املتعلق باألجر الذي يحصل عليه الفنان املنهي في املواد من -178

 بالفنان واملهن الفنية.

 البند الخامس من املادة السابعة من القانون املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل. -179
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واإلشكال الذي يطرح بالنسبة لهذه الفئة يتمثل يف حال تعرضها لحادثة وهي تؤدي عمال معينا لدى إدارة عمومية 
ل بالنسبة لها؟ هل هو مديرية اإلنعاش الوطني أم اإلدارة التي تم وضعهم بتكليف من مديرية اإلنعاش الوطني، فمن هو املشغ

رهن إشارتها، كام أن عنرص التبعية بالنسبة لهذه الفئة غري واضح املعامل، فهل يكون لفائدة اإلدارة املوضوعني رهن إشارتها أم 
تتبعها دارات العمومية يتم تحديدها وطرق القيام بها و لفائدة املديرية التابعني لها؟ علام أن األشغال التي يقومون بها داخل اإل 

 من قبل اإلدارة العمومية املوضوعني رهن إشارتها.
يف هذا اإلطار نرى أن املشغل هو اإلدارة العمومية التي تم وضعهم رهن إشارتها، ألنها هي التي تعطيهم التعليامت 

وريا هم يخضعون لتبعيتها يف أداء عملهم، إذ أن التبعية تعترب رشطا رض بشأن األشغال التي يتعني عليهم القيام بأدائها، أي أن
 العتبار اإلصابة حادثة شغل، مام يفيد أن هذه اإلدارة املوضوعني رهن إشارتها هي التي تعد مشغال بالنسبة لهم.

ون املتعلق بالتعويض نولكن إىل أي حد يشرتط توفر عنرص التبعية يف عمل كافة األشخاص املصابني املستفيدين من القا
 عن حوادث الشغل؟

 املصابون بحوادث الشغل غري الخاضعني للتبعية : املطلب الثاين
يشرتط املرشع يف عمل بعض الفئات املصابة املستفيدة من القانون املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل رضورة  مل

ني. لتي تقوم بها، أو لعدم قيامها بالعمل لحساب مشغل معالخضوع لتبعية مشغل معني، وذلك إما لصفتها أو طبيعة األعامل ا
من هذا القانون، ومنهم من يستفيد منه مبوجب  –أي أنه منصوص عليهم رصاحة  -ومن هؤالء األشخاص من يستفيد حكام 

 االتفاق املربم مع مقاولة التأمني املرخص لها.
ري الخاضعني املصابني بحوادث الشغل غنحدد يف أولهام  وبناء عليه، فدراسة هذا املطلب تقتيض منا تقسيمه لفقرتني

 .املصابني بحوادث الشغل غري الخاضعني للتبعية استنادا لطبيعة عملهملصفتهم، ونبني يف ثانيهام  للتبعية
 لصفتهم املصابون بحوادث الشغل غري الخاضعني للتبعية استنادا : الفقرة األوىل

ة أعاله رضورة توفر عنرص التبعية العتبار اإلصابة حادثة الشغل إال أن هذا العنرص ال عىل الرغم من اشرتاط املادة الثالث
 : يتطلب توفره يف العمل الذي تقوم به بعض الفئات، التي تتمثل يف من ييل

 
 املعتقلون الذين ميارسون عمال باملؤسسات السجنية : أوال

االمتيازات  أثناء قيامه بأحد األعامل املنوطة به، فإنه سيستفيد منإذا تعرض املعتقل داخل املؤسسة السجنية لحادثة معينة 
، عىل الرغم من أن هذه املسألة تثري بعض املالحظات، إذ 180املنصوص عليها يف القانون املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

ام يطرح معه التساؤل أو مشغليه، مأنه بالرجوع لتعريف حاثة الشغل يتبني أنها تستوجب أن يكون املصاب خاضعا لتبعية مشغله 
 عن مدى توفر عنرص التبعية يف األعامل التي يقوم بها املعتقلون باملؤسسات السجنية؟

                                                           

املتعلق  23.98رقم  من القانون  44البند السادس من املادة السابعة من التشريع املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، وكذلك املادة  -180

 16/09/1999بتاريخ  4726( الجريدة الرسمية عدد 1999أغسطس  25) 1420من جمادى األولى  13صادر في ات السجنية البتنظيم وتسيير املؤسس

 .2283  الصفحة
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" ميكن تطبيق  : من القانون املتعلق بتنظيم وتسيري املؤسسات السجنية عىل ما ييل  35تنص الفقرة الثانية من املادة      
مام يفيد  181الذين ال ميتثلون لألوامر والتعليامت الصادرة من أجل تنفيذ مهمة موكولة إليهم"، تدابري تأديبية، يف حق املعتقلني

 مبعنى املخالفة أن تنفيذ املعتقلني لألعامل املوكولة إليهم يتم تحت رقابة وإرشاف املوظفني املكلفني باملؤسسات السجنية، تحت
 طائلة الجزاء التأديبي.

ملعتقلني لتلك التعليامت مبثابة تبعية وفقا للمعنى الذي تتبناه مدونة الشغل أو غريها من وال ميكن اعتبار خضوع ا    
الترشيعات ذات الصلة، وذلك لكون التبعية تتم بني طريف العالقة الشغلية وهام األجري أو املستخدم واملشغل، ذلك أن األول 

يه منه، وهو األمر الذي ال نجد له أثرا يف عمل املعتقل. ما كان سيخضع لتعليامت هذا األخري لوال األجر الذي سيحصل عل
إضافة إىل أن التبعية أيا كان نوعها أو صورتها فإنها تعترب عنرصا مميزا لعقد الشغل عن مجموعة من العقود األخرى التي قد 

 .182كوم بها عليهتشتبه معه، يف حني أن عمل املعتقل ال يتم بناء عىل عقد شغل بل هو أثر من آثار العقوبة املح
كام أن املعتقل قد يقوم بعمله بشكل إجباري واضطراري، ألن إرادته مل تتجه إىل إنجازه داخل املؤسسة السجنية، إذ  

ليست لديه الحرية أو االختيار يف إنجازه من عدمه، وهذه هي األمور التي تجعل عمل املعتقل غري خاضع لنطاق تطبيق مدونة 
يعترب أساسا لإلرادة يعد من األركان الجوهرية للعقود بصفة عامة مبا يف ذلك عقود الشغل، إذ أن الشغل، ألن الرضا الذي 

األصل أنه ال ميكن إجبار من ال يريد التعاقد، وإذا تم إكراهه اعترب ذلك العقد قابال لإلبطال، بل وقد يكون باطال بطالنا مطلقا 
 يف بعض األحوال النعدام رضا املتعاقد به.

غل اإلجباري ال يندرج ضمن مجال عالقات الشغل التابع الخاضعة لقانون الشغل، وبالتايل، فإن تعهد األجري فالش 
بتقديم عمله كعنرص من عنارص عقد الشغل يجب أن يتم بكامل الحرية ومطلق االختيار، وبذلك فعقد الشغل يقوم عىل أساس 

 أو غريها من الترشيعات ذات الصلة. 183ق مدونة الشغلالرضا، وأن اإلجبار عىل العمل ال يندرج يف نطاق تطبي
، وهو األمر غري الوارد بالنسبة 184ويتعني عىل املشغل أيا كانت صفته أن يؤدي لتابعه أجرا مقابل استئجاره لخدماته     

ا سواء لفائدة منتج لعمل املعتقل، لكونه ال يتلقى أجرا من لدن املؤسسة السجنية أو غريها، إال إذا كان العمل الذي يقوم به

                                                           

هذا املقتض ى منصوص عليه في القانون املتعلق بتنظيم وتسيير املؤسسات السجنية ضمن الفرع الثالث منه املعنون بعمل السجناء الوارد   -181

 ث عنوانه تنفيذ األحكام.بالباب الثال

 املالحظ أن القانون املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل اعتبر املعتقل الذي يمارس عمال باملؤسسات السجنية من بين املستفيدين منه، دون  -182

باشر املعتقل املستفيد هو الذي يأن يحدد طبيعة العقوبة وال نوع الجرم الذي ارتكبه، وذلك بخالف الظهير امللغى الذي اعتبر في فصله التاسع أن 

 عمال صدرت به عقوبة جنائية.

 279أستاذنا عبد اللطيف خالفي، الوسيط في مدونة الشغل، عالقات الشغل الفردية، الجزء األول، مرجع سابق،  ص  : في هذا اإلطار أنظر  -183

 وما يليها.

طاق تطبيق مدونة الشغل، لكون هذه العقود هي من العقود التبادلية، إذ يلتزم يعد األجر من بين العناصر املهمة في عقود الشغل الخاضعة لن  -184

ا، أيا كانت طرق كيفاألجير فيها بأداء وبدل خدماته لفائدة مشغله، وباملقابل يتعين على هذا االخير أن يؤدي أجرا لألجير وفقا ملا تم االتفاق عليه كما و 

 األجر عن الحد األدنى.احتسابه وزمن أدائه، شريطة أن ال يقل هذا 

وما  282عبد اللطيف خالفي، الوسيط في مدونة الشغل، عالقات الشغل الفردية، الجزء األول، مرجع سابق، الصفحة  : للمزيد من االطالع أنظر

 يليها.
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، وتبعا لذلك فإن التعريف الذي أعطاه املرشع املغريب لحادثة 185املؤسسة السجنية أو لفائدة الخواص أو لحساب هيئة خاصة
 الشغل مردود ومجانب للصواب لهذه العلل واملوجبات، ويتعني تعديله وفقا ملا سلف بيانه.

 
 

  صالح والتهذيب والذين يتابعون تكوينا مهنيااألحداث املوضوعون بقرار يف مراكز اإل  : ثانيا
، يعد محل نظر، إذ أن 186إن وصف الحادثة التي قد يتعرض لها الحدث أثناء تلقيه للتكوين املهني بحادثة الشغل  

 بالشخص الذي يقدم املكتسبات املهنية لألحداث يف هذا اإلطار ال ميكن وصفه باملشغل، بل باملكون أو املعلم، إضافة لغيا
عنرص األجر، مام يفيد أن التبعية مبفهوميها القانوين واالقتصادي ينعدم توفرها يف عمل هذه الفئات، مام نرى معه رضورة 

 تعديل التعريف الترشيعي لحادثة الشغل.
 بعض الفئات من الطلبة والتالميذ : ثالثا

يضا من أحكام هذا القانون الطلبة الخارجيون يستفيد أ " : ينص القانون املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل عىل ما ييل
والداخليون واملقيمون باملراكز االستشفائية غري املوظفني وتالميذ مؤسسات التعليم التقني ومراكز التأهيل أو التكوين املهني، 

يام يخص وذلك ف العمومية أو الخصوصية، وكذا املستفيدون من برامج التدرج املهني أو من تدريب من أجل اإلدماج املهني،
 الحوادث الواقعة بسبب األشغال العملية التي يقوم بها هؤالء أو مبناسبة القيام بها.

قينهم الدروس أثناء تل وال تطبق أحكام الفقرة األوىل عىل الحوادث الواقعة لتالميذ املؤسسات أو املراكز املذكورة أعاله 
 .187العام و كذا الحوادث الواقعة أثناء مسافة الذهاب واإلياب" لتعليم النظرية التي ال تحتوي عىل أعامل يدوية و دروس ا

املشار لهم يف هذا املقتَض من القانون املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، عىل الرغم من  188التالميذ والطلبة يستفيد
االستشفائية  املسؤولني عن املراكزعدم خضوعهم لعنرص التبعية، إذ أن خضوعهم لرقابة العاملني يف مراكز التكوين املهني أو 

 ال يعد من قبيل الخضوع لعنرص التبعية.

                                                           

 من القانون املتعلق بتنظيم وتسيير املؤسسات السجنية. 45املادة   -185

 ن القانون املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.البند السابع من املادة السابعة م -186

 ونشير في هذا اإلطار إلى أن هذه الفئة لم تكن من بين املستفيدين في إطار الظهير امللغى املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

 املادة الثامنة من القانون املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.  -187

 القانون املتعلق بإحداث وتنظيم التدرج املنهي.من  19املادة وفي نفس اإلطار أنظر 

 21صادر في  2.91.527رسوم رقم املقصود بالطلبة الداخليون والخارجيون واملقيمون هم الطلبة الذين يدرسون الطب، واملنصوص عليهم في امل -188

ن باملراكز االستشفائية، املنشور في الجريدة الرسمية ( املتعلق بوضعية الطلبة الخارجين والداخليين واملقيمي1993ماي  13) 1413من ذي القعدة 

 .904  الصفحة 02/06/1993بتاريخ  4205عدد 
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فعنرص التبعية يقتيض وجود عقد شغل وأداء األجر، وهي األمور التي ال وجود لها يف هذا اإلطار، مام يفيد أن عالقة 
لوضعيات واملراكز القانونية للمتعلمني بحسب ا 191أو تدرج مهني 190مترس أو  189عالقة إدماجاملتدربني أو الطلبة بهذه املراكز هي 

ال عالقة شغلية، األمر الذي يقتيض من املرشع إعادة النظر يف التعريف الذي أعطاه لحادثة الشغل، ألنه قرن اعتبارها بحادثة 
 الشغل برضورة توفر عنرص التبعية.

  عة عملهماستنادا لطبي املصابون بحوادث الشغل غري الخاضعني للتبعية :الفقرة الثانية
ميكن للمشغلني وللعامل املستقلني " : تنص املادة التاسعة من القانون املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل عىل ما ييل

ولألشخاص الذين يزاولون مهنة حرة وكذا لجميع األشخاص اآلخرين الذين يزاولون نشاطا غري مأجور أن يجعلوا أنفسهم أو 
 كام هذا القانون فيام يخص الحوادث التي قد يصابون بها بسبب الشغل أو مبناسبة القيام به.أفراد عائالتهم يستفيدون من أح

وتتم االستفادة من أحكام هذا القانون من خالل تخويل الفئات املشار إليها يف الفقرة السابقة حق إبرام عقود للتأمني 
ن أن املرشع قد أتاح لهذه الفئات إمكانية االستفادة م عن حوادث الشغل لدى مقاوالت التأمني املرخص لها بذلك"، مام يفيد

مقتضيات القانون املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، رغم أنها ال تقوم بعمل تابع، وهو األمر الذي يتناىف مع املادة الثالثة 
 .مشغلهمن هذا القانون التي تشرتط لالستفادة أن تقع اإلصابة بحادثة الشغل وقت خضوع املصاب لتبعية 

وال تتحقق استفادة هذه الفئات إال بإبرامها لعقود تأمني، وذلك بخالف باقي الفئات املستفيدة التي يتعني عىل مشغلها 
أن يربم تلك العقود عنها لتتحقق استفادتها، ألن األشغال التي تقوم بها هذه الفئات املستفيدة بحكم القانون تتم لفائدة مشغلها، 

 املستفيدة بحكم االتفاق.وذلك بخالف الفئات 
وتتمثل الفئات التي ميكن أن تستفيد من القانون املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل بحكم االتفاق عىل الرغم من 

 :عدم خضوعها لعنرص التبعية يف من ييل
 املشغلون : أوال

ألشخاص دهم مقصور عىل ااملرشع نص عىل مصطلح املشغلني دون تحديد املقصود منهم، وال طبيعتهم، ونرى أن مفا
الذاتيني فقط دون االعتباريني، ألنه ال ميكن تصور االستفادة إال بالنسبة لألشخاص الذاتيني فقط، ألن طبيعة األشخاص 

 االعتباريني تتناىف واالستفادة من مقتضيات هذا الترشيع كام ال ميكن تصور إصابتها بحادثة شغل.

                                                           

الذي يتعلق بالتدابير التشجيعية  1993مارس  23ان عقد التدريب من أجل االدماج هو عقد من نوع خاص، منصوص عليه في إطار ظهير   -189

ج املنهي، وهو مخصص لحملة شهادات التعليم العالي أو الحاصلين على شهادة البكالوريا وسنتين للمنشآت التي تقوم بتنظيم تدريب من أجل االدما

رط في تدراسيتين إضافيتين، وهو يهدف إلى تشجيع الشباب املؤهل علميا على االندماج في سوق الشغل وإبراز طاقاته ومؤهالته، وإضافة إلى ذلك يش

 سنة كحد أقص ى. 23ة إلنعاش الشغل والكفاءات، وأن ال يتجاوز سنه املتدرب أن يكون مسجال بالوكالة الوطني

املتعلق بإحداث وتنظيم التمرس املنهي، فعقد التمرس املنهي هو نمط من أنماط  96.36الصادر بتنفيذ القانون رقم  1996يونيو  23حسب ظهير   -190

 نية وتكنلوجية ملؤسسات التكوين املنهي التابعة للدولة أو املقبولة من طرفها،التكوين املنهي األساس ي، ويرمي إلى تلقين املتمرسين معارف عامة ومه

 ومدته ال يمكن أن تتجاوز ثالثة أشهر. 

" يحدد هذا القانون نظام التدرج املنهي، الذي يعرف أدناه ب  : تنص املادة األولى من القانون املتعلق بإحداث وتنظيم التدرج املنهي على ما يلي  -191

 رج املنهي"، وهو نمط من أنماط التكوين املنهي يتم أساسا باملقاولة." التد

 ويهدف التدرج املنهي إلى اكتساب مهارات عملية عن طريق ممارسة نشاط منهي يسمح للمتدرجين بالحصول على تأهيل يسهل اندماجهم في الحياة

 العملية".



                                                                                                                                                                                                                                             

77 

 2021 يونيو 34 العدد
 مجلة القانون واألعمال الدولية

 العامل املستقلون : ثانيا
املستقلون هم األشخاص الذين ينجزون أعاملهم يف استقالل تام أي دون الخضوع لتبعية مشغل معني،  إن العامل

 : يتوفر يف عمل العديد من الفئات من بينها 192مام يفيد أنهم ال يقومون بأداء العمل لفائدة مشغل معني. وعنرص االستقاللية
  ليعترب تاجرا، وإمنا يجب أن يزاول تلك  193ألعامل التجاريةال يكفي أن يحرتف أو يعتاد الشخص القيام باالتجار، إذ

، ومن هنا فإن من يزاول األعامل 195، وهذا أمر طبيعي ألن التجارة تقوم عىل االئتامن194األعامل باسمه ولحسابه الخاص
أن كافة آثار العمل  بحيثالتجارية لحساب غريه ال يعترب تاجرا، بل مجرد تابع، والتابع مهام كانت سلطته إمنا يدير تجارة غريه، 

التجاري تنرصف إىل املشغل من أرباح وخسائر ومسؤولية عن الديون وغريها، ولذلك فإن املشغل هو الذي يعترب تاجرا وليس 
 .196التابع

 هم الذين يندرجون ضمن نطاق املادة التاسعة من  198الذين يزاولون نشاطهم بصفة مستقلة ،197املحاسبون املعتمدون
لق بالتعويض عن حوادث الشغل، أما املحاسبون املعتمدون الذين يزاولون نشاطهم إما يف شكل رشكة محاسبني القانون املتع
أو يعملون بصفة أجري لدى رشكة محاسبني معتمدين فال يندرجون ضمن نطاق املادة التاسعة، ألنه ال ميكن تصور  199 معتمدين

إن استفادتهم تتناىف وإمكانية االستفادة، أما املحاسبني املعتمدين األجراء فاالستفادة بالنسبة للرشكة، ألن طبيعتها االعتبارية 
 تكون بحكم القانون ال بحكم االتفاق وذلك يف إطار املادة الخامسة من القانون املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

 األشخاص الذين يزاولون مهنة حرة : ثالثا

                                                           

 وما يليها. 54جرادة، مرجع سابق، الصفحة نضال جمال مسعود  : وللتوسع حول معنى االستقاللية أنظر -192

 أنظر املادتين السادسة والسابعة من مدونة التجارة. -193

شرط االستقاللية وإن كان ضروريا العتبار الشخص تاجرا، إال أن مدونة التجارة لم تنص عليه وذلك على خالف باقي شروط اكتساب الصفة  -194

 التجارية..

 تستند عليه املعامالت التجارية، وهو يقوم على أساس الثقة بين التجار عند إجرائهم ملعامالتهم. يعتبر االئتمان األساس الذي -195

ة عفؤاد معالل، شرح القانون التجاري الجديد، الجزء األول، ونظرية التاجر والنشاط التجاري، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطب -196

 ا.                                                                            =وما يليه 125 ، الصفحة2018الخامسة، 

 .120، الصفحة 2016 = محمد األطرش، مبادئ القانون التجاري املغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى،

املتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد  127.12ض ي بتنفيذ القانون رقم القا 2015غشت  04الصادر بتاريخ  1.15.111الظهير الشريف رقم  -197

 .2015غشت   20بتاريخ  6388وبإحداث املنظمة املهنية للمحاسبين املعتمدين، املنشور في الجريدة الرسمية عدد 

 ن املعتمدين.املادة الرابعة من القانون املتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث املنظمة املهنية للمحاسبي -198

حسب املادة السابعة من القانون املتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث املنظمة املهنية للمحاسبين املعتمدين فإن هذه الشركة  -199

 ةيمكن أن تكون من شركات األشخاص، وحسب املادة الثامنة من نفس القانون فيمكن للمحاسبين املعتمدين أن يؤسسوا ملزاولة عملهم شرك

 أسهم أو شركة ذات املسؤولية املحدودة.
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اولون مهنة حرة والذين ميكن أن يستفيدوا من القانون املتعلق بالتعويض املرشع مل يحدد صفة األشخاص الذين يز إن 
 201واألطباء 200عن حوادث الشغل، مام يفيد أن املجال مفتوح ليشمل كل األشخاص الذين يزاولون هذه املهن، وذلك كاملحامني

ه الفئات ال ميكن أن تتحقق إىل غري ذلك من املهن الحرة، وكل هذ 204واملهندسني املعامريني، 203والقابالت 202واملمرضني
استفادتها إال بناء عىل اتفاق وذلك لكونها تؤدي عملها بشكل مستقل وغري تابع. وإن كانت الخدمات تقوم بها لفائدة زبنائها، 

 فهذا ال يفيد أنها تابعة لهم، لكونها غري مرتبطة معهم بعقود شغل.
اطا األشخاص الذين ميارسون نشاملقصود منهم  مأجور، وجميع األشخاص اآلخرين الذين يزاولون نشاطا غري : رابعا

 مهنيا غري مأجور أو األشخاص الذين ميارسون نشاطا مهنيا لصالحهم ولحسابهم دون أن يخضعوا لتبعية مشغل معني.
 أفراد عائلة من ذكر أعاله : خامسا

تتحقق  هذه األخرية، بل إن استفادتهمإن استفادة أفراد عائلة الفئات التي سبق دراستها ال يتوقف عىل تحقق وفاة 
بدون توفر هذا الرشط، وقد تصاب هذه الفئة بحادثة الشغل وهي تقوم بعمل تابع أو بعمل غري تابع، رشيطة أن تقع لها اإلصابة 

 أثناء أدائها للعمل أو بسببه.
مر الذي يفيد أنه ميكن أخذ هذا واملالحظ أن املرشع مل يحدد لنا املقصود بأفراد عائلة من ذكر أعاله ونطاقهم، األ  

 املصطلح عىل عموميته إىل الدرجة التي تجعله يشمل حتى األشخاص الذين ال يعدون من بني ذوي الحقوق.
 : خامتة

يتبني إذن أن املرشع مل يكن موفقا عند اشرتاطه لعنرص التبعية يف معرض تعريفه لحادثة الشغل، ألن العديد من الفئات 
 من القانون املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل رغم عدم خضوعها لتبعية مشغل معني.املصابة تستفيد 

ونرى أن علة سقوط املرشع يف فخ التناقض املسجل عىل مقتضيات القانون أعاله تتمثل يف أنه عند اجرتاره الحريف 
مل يأخذ  -ث الشغلبالتعويض عن حواد الذي كان منصوصا عليه يف الظهري امللغى املتعلق -للتعريف الترشيعي لحادثة الشغل 

بعني االعتبار أن هناك مجموعة من الفئات التي أصبحت مستفيدة من هذا القانون والتي مل تكن كذلك من ذي قبل، األمر 
 :الذي نستنتج معه عدم فاعلية عنرص التبعية يف اعتبار اإلصابة حادثة شغل، وبناء عليه نقرتح يف هذا الصدد

ر يف التعريف الترشيعي لحادثة الشغل بناء عىل األسباب واملوجبات التي سبق بيانها وأهمها إعادة النظ إما -
 أن عنرص التبعية ال يعد معيارا فيصليا يتيح وصف اإلصابة بحادثة الشغل.

                                                           

املتعلق بتعديل القانون املنظم ملهنة  28.08القاض ي بتنفيذ القانون رقم  2008أكتوبر  20الصادر بتاريخ  1.08.101الظهير الشريف رقم  -200

 .2008نونبر  06بتاريخ  5608املحاماة، املنشور في الجريدة الرسمية عدد 

املتعلق بمزاولة مهنة الطب، املنشور في  131.13القاض ي بتنفيذ القانون رقم  2015فبراير  19الصادر بتاريخ  1.15.26الظهير الشريف رقم  -201

 .2015مارس  12بتاريخ  6342الجريدة الرسمية عدد 

ة مهنة التمريض، املنشور في املتعلق بمزاول 43.13القاض ي بتنفيذ القانون رقم  2016يونيو  22الصادر بتاريخ  1.16.82الظهير الشريف رقم  -202

 .2016يوليوز   07بتاريخ  6480الجريدة الرسمية عدد 

املتعلق بمزاولة مهنة القبالة، املنشور في  44.13القاض ي بتنفيذ القانون رقم  2016يونيو  22الصادر بتاريخ  1.16.83الظهير الشريف رقم  -203

 .2016يوليوز  07بتاريخ  6480الجريدة الرسمية عدد 

املتعلق  016.89بتغيير وتتميم القانون رقم  106.14القاض ي بتنفيذ القانون رقم  2016أبريل  27الصادر بتاريخ  1.16.56الظهير الشريف رقم  -204

 .2016ماي  16بتاريخ  6465بمزاولة مهنة الهندسة املعمارية وإحداث هيئة املهندسين املعماريين الوطنية، املنشور في الجريدة الرسمية عدد 
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أو غض النظر عن تعريف هذه الحادثة واالكتفاء بوضع معايري ترشيعية تحدد لنا ماهية حادثة الشغل ليستند  -
 القضاء فيام يعرض أمامه من نزاعات ذات الصلة.عليها 

بيان الحاالت التي يشرتط فيها لزوما الخضوع لعنرص التبعية والحاالت املستثناة من الخضوع لهذا العنرص،  -
وذلك ملا لهذا األمر من أهمية تتمثل يف أن العديد من الفئات املستفيدة من القانون املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 

 تخضع لعنرص التبعية.ال 
 

 املراجع واملصادر -

آمال جالل، مسؤولية املؤاجر عن حوادث الشغل واألمراض املهنية يف الترشيع املغريب، مطبعة النجاح الجديدة،  -
 1977الدار البيضاء، 
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دراسة تحليلية تأصيلية  اإلرتباط واإلقرتان بني الجرائم سلطة املحكمة الجنائية يف تقدير 
 >> دراسة مقارنة<< يف ضوء أحكام القضاء

The authority of the criminal court in estimating the correlation and association between crimes:  
a fundamental analytical study in the light of judicial rulings - a comparative study 

 

 الربميي الجامعية األستاذ املشارك بكلية
 سلطنة عامن

 
 باللغة العربية ملخص الدراسة

-عات الهامة وضو موضوع هذه الدراسة وهو >> سلطة املحكمة الجنائية يف تقدير اإلرتباط واإلقرتان بني الجرائم<< من املإن 
والتي كان يجب إلقاء الضوء عليه، خاصة وأنه ال توجد دراسات متعمقة تأصل وتحلل هذا املوضوع بدقة و تضع   -يف تقديرنا

قواعد حاسمة تسري عليها أحكام القضاء بحيث ال يكون هناك تخبط يف األحكام بني محكمة وأخرى من حيث كون هذه 
 .و كون تلك الواقعة بينها وبني األخرى اقرتان أم الالوقائع بينها إرتباط أم ال أ 

لهذا كانت أهمية هذه الدراسة يف مناقشة ذلك ومحاولة وضع قواعد ثابتة يف هذه املوضوعات، لتيرس وتسهل فهم تلك      
ضاً تبيان الضوابط ياملسائل يف نطاقها القانوين السليم. وكذلك بيان الضوابط واألسس الحاكمة يف اإلرتباط بني الجرائم، وأ 

 واألسس الحاكمة يف اإلقرتان بني الجرائم، لتكون مرجع ألحكام القضاء.
 
 
 
 
Summary: 

The subject of this study, which is (the authority of the criminal court in assessing the correlation and correlation between 
crimes), is one of the important topics in our estimation, which should have been shed light on, especially since there are no 

in-depth studies that continue and analyze this topic accurately, and set decisive rules on which judicial rulings follow so that 
there is no confusion In judgments between one court and another, in terms of whether these facts are related or not, or 
whether those facts between them and the other are related or not. That is why the importance of this study was in discussing 
that and in trying to lay down firm rules on these issues to facilitate and facilitate the understanding of these issues in their 
proper legal scope. As well as explaining the controls and the governing foundations in the connection between crimes, and 
also clarifying the controls and the governing foundations in the association between crimes, to be a reference for the judiciary 
rulings. 
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 املقدمة
 

بسم الله والحمدلله الذي جعل العدل أساساً يف الساموات واألرض، فهو تعاىل، اسمه الحق وحكمه بالعدل وأمره بالعدل،         
أشهد أن ال إله إال الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، وأصيل وأسلم عىل رسوله األمني، وآله وصحبه والتابعني بإحسان اىل 

 .يوم الدين
 :أما بعد                                           

إن موضوع هذه الدراسة وهو >> سلطة املحكمة الجنائية يف تقدير اإلرتباط واإلقرتان بني الجرائم << من املوضوعات الهامة 
دقة و تضع ضوع بيف تقديرنا والتي كان يجب القاء الضوء عليه، خاصة وأنه ال توجد دراسات متعمقة تأصل وتحلل هذا املو 

قواعد حاسمة تسري عليها أحكام القضاء بحيث ال يكون هناك تخبط يف األحكام بني محكمة وأخرى من حيث كون هذه 
 .الوقائع بينها ارتباط أم ال، أو كون تلك الواقعة بينها وبني األخرى اقرتان أم ال

ملسائل ثابتة يف هذه املوضوعات لتيرس وتسهل فهم تلك اقواعد لهذا أثرنا عىل أنفسنا أن نناقش ذلك محاولة منا يف وضع         
 .يف نطاقها القانوين السليم

 
 :أسباب اختيار املوضوع

 :أسباب اختيار هذا املوضوع ماييلمن 
 .قلة ما كتب عن هذا املوضوع خاصة عىل املستوى البحثي يف بحوث مكتوبة خصيصاً عن ذلك .1
 .بتة توضع بدقة ماهية هذه املوضوعات وضوابطهاالحاجة املاسة اىل وضع قواعد ثا .2
التسهيل عىل القضاة من أجل عدم التخبط يف األحكام فيام يتعلق بهذه املسائل من كون املسألة فيها ارتباط أم ال،  .3

 .أو كونها فيها اقرتان أم ال
 .دراسة هذه املسائل ومعرفة طبيعتها وحقيقتها هل هي مسائل موضوع أم مسائل قانون .4

 :أهمية املوضوع
 :تعود أهمية املوضوع إىل ماييل

 .تحليل وتأصيل هذا املوضوع بدراسة دقيقة متخصصة يف هذا الشأن لتكون مرجع عن هذا املوضوع .1
 .القاء الضوء عىل أحكام القضاء يف مجموعة من الدول للوقوف عىل نظرة القضاء عن هذا املوضوع وبيان أحكامة .2
ة عن هذا املوضوع من خالل أحكام القضاء يف كثري من الدول واألستنباط من هذه محاولة وضع أسس وقواعد ثابت .3

 .األحكام
 :أهداف البحث

 :من أهداف بحث هذا املوضوع
 .التعرف عىل اإلرتباط بني الجرائم من حيث ماهيته وطبيعته ونطاقه ومجاله وحاالته .1
 .جاله ورشائطهالتعرف عىل اإلقرتان بني الجرائم من حيث ماهيته وطبيعته وم .2
إبراز أهمية معرفة كون هناك ارتباط بني الوقائع محل الدعوى من عدمه، ذلك ألنه ييرس ويسهل عىل املحكمة وعىل  .3

 املتقاضني من الطعن يف الحكم وضياع وقت املحكمة واملتقاضني يف ذلك وهذه متثل األهمية العملية للبحث.
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لوقائع محل الدعوى من عدمه، ذلك ألنه ييرس ويسهل كذلك عىل املحكمة إبراز أهمية معرفة كون هناك إقرتان بني ا  .4
 واملتقاضني من الطعن يف الحكم وضياع وقت املحكمة واملتقاضني يف ذلك وهذه متثل كذلك األهمية العملية للبحث.

 اإلقرتان بني يفبيان الضوابط واألسس الحاكمة يف اإلرتباط بني الجرائم، وكذلك تبيان الضوابط واألسس الحاكمة  .5
 الجرائم، لتكون مرجع ألحكام القضاء وهذه متثل األهمية العلمية للبحث.

بيان وتوضيح أن مسألة تقدير اإلرتباط وكذلك مسألة تقدير اإلقرتان، مسائل قانونية تخضع لقواعد، وليست مسائل  .6
 حث.موضوعية تخضع لتقدير املحكمة وهذه متثل كذلك األهمية العلمية ملوضوع الب

 :من صعوبات موضوع البحث
قلة املراجع التي كتبت عن هذا املوضوع، بل إنعدامها فيام يتعلق بسلطة املحكمة يف التقدير سواء لالرتباط أو اإلقرتان  .1

 .كبحوث علمية
يت أ يف أحكام القضاء نفسه، فيام يتعلق بالتقدير، ذلك أن هناك أحكام تطلق عىل الوقائع أن بها ارتباط وتالتخبط  .2

املرجعية  -رأينا يف-أحكام أخرى وتنكر هذا اإلرتباط، وكذلك الوضع بالنسبة لإلقرتان بني الجرائم، وذلك كله سببه 
 .القائلة أن هذه املسائل هي مسائل موضوع تخضع لتقدير املحكمة

 :املنهج املتبع
ع محاولة التحليل هج اإلستنباطي واالستقرايئ واملقارن، ماملنهج املتبع يف دراسة هذا املوضوع هو املنهج الوصفي باإلضافة إىل املن

 .والتأصيل يف كثري من املواضع، محاولة منا يف استخراج واستنباط أسس وقواعد تحكم هذا املوضوع
 

 :خطة البحث
 :يلتتألف خطة البحث من املقدمة باإلضافة إىل املباحث والخامتة وبها النتائج والتوصيات وقامئة باملراجع كامي

 .املبحث األول: ماهية اإلرتباط واإلقرتان بني الجرائم -
 املطلب األول: ماهية اإلرتباط بني الجرائم. 
 املطلب الثاين: ماهية اإلقرتان بني الجرائم. 
  املبحث الثاين:األحكام الخاصة باإلرتباط بني الجرائم. 
 املبحث الثالث: األحكام الخاصة باإلقرتان بني الجرائم. 
 ث الرابع: سلطة املحكمة يف تقدير اإلرتباط وضوابط هذا التقديراملبح. 
 املطلب األول: سلطة املحكمة يف تقدير اإلرتباط بصفة عامة. 
 املطلب الثاين: ضوابط سلطة املحكمة يف تقدير اإلرتباط. 
 .املبحث الخامس: سلطة املحكمة يف تقدير اإلقرتان 
  قرتاناملطلب األول: سلطة املحكمة يف تقدير اإل. 
 املطلب الثاين: ضوابط سلطة املحكمة يف تقدير اإلقرتان. 

 
 املبحث السادس: أحكام القضاء يف شأن اإلرتباط واإلقرتان. 
 املطلب األول: يف شأن اإلرتباط. 



                                                                                                                                                                                                                                             

83 

 2021 يونيو 34 العدد
 مجلة القانون واألعمال الدولية

 املطلب الثاين: يف شأن اإلقرتان. 
 خامتة. 

 املراجع واملصادر
 املبحث األول

 ماهية اإلرتباط واإلقرتان بني الجرائم
 
 :هيد وتقسيممت

نحاول يف هذا املبحث أن نوضح مفهوم اإلرتباط الذي ال يقبل التجزئة وكذلك مفهوم اإلقرتان بني الجرائم ونطاقه من        
 :حيث الجرائم، وبناء عىل ذلك؛ يقسم هذا املبحث إىل مطلبني كام ييل

 املطلب األول: ماهية اإلرتباط الذي ال يقبل التجزئة. 
 ماهية اإلقرتان بني الجرائماملطلب الثاين :. 

 املطلب األول
 ماهية اإلرتباط الذي ال يقبل التجزئة

 
 :مفهوم اإلرتباط الذي ال يقبل التجزئة

يف هذا اإلرتباط تكون حالة الجرائم املرتكبة كالتايل كام يف هذه الفرضية؛ كأن يرتكب شخص أكرث من جرمية، تستقل          
كأن يقوم شخص بالسب أو القذف إىل آخر ثم ركنها املادي أي أن النشاط مختلف يف كل منهام، كل جرمية عن األخرى يف 

يقوم باإلعتداء عليه بالرضب. ففي هذه الحالة يرتكب هذا الشخص املعتدي جرميتني؛ األوىل هي جرمية السب أو القذف، 
 .والثانية هي جرمية الرضب

 .ان تعدداً مادياً، مبعنى أن كل جرمية لها ركنها املادي املستقل عن األخرىويف هذه الحالة؛ الجرميتان تتعدد        
 :خصائص اإلرتباط الذي ال يقبل التجزئة

الذي ال يقبل التجزئة خصائص معينة متيزه عن التعدد املادي للجرائم يف صوره األخرى املتعددة كالتعدد البسيط لإلرتباط          
 .تتابعةللجرائم، وصورة الجرمية امل

 :فاإلرتباط الذي ال يقبل التجزئة وإن كان تعدداً مادياً للجرائم، إال أنه يتميز بخصائص تتمثل يف اآليت        
 .عدم القابلية للتجزئة .1
 .الغرض اإلجرامي الواحد .2
 .التزامن بني الجرائم املرتكبة .3
ثل وحدة طيع أن نفصلها عن بعض، فكل الجرائم املرتكبة متوتعني الخصيصة األوىل أن الجرائم املرتكبة جميعاً ال نست         

إجرامية واحدة، فالشخص الذي يسب إنسان ويرضبه، فكالً من الجرميتني متثالن وحدة إجرامية واحدة، وإن كانت كل جرمية 
 .لها ركن مادي مختلف خاصة وأن املعتدي عليه يف الجرميتني واحد
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لة يف الغرض اإلجرامي الواحد، تعني أن غرض القائم باألنشطة اإلجرامية واحد، وهو يتمثل يف والخصيصة الثانية املتمث          
املثال السابق يف االعتداء عىل اآلخر بأي صورة وقد متثل يف صورتني صورة السب أو القذف أي االعتداء باللسان، واالعتداء 

 .بالرضب
رائم ة وهي التزامن بني الجرائم املرتكبة، مبعنى أنه البد من ارتكاب الجويتميز اإلرتباط الذي ال يقبل التجزئة بخاصية أخري 

املرتكبة يف مساحة زمنية واحدة متثل وحدة زمنية واحدة أي يف ذات الوقت أو تكون كل جرمية تيل األخرى يف مسلسل 
 األحداث ويف توقيت قريب حتى تتوافر هذه الخصيصة الهامة .

ة ثم ارتكبت الجرمية الثانية يف اليوم الثاين أو بعد ارتكاب الجرمية األوىل بفرتة زمنية كبرية فإن يف أما إذا ارتكبت جرمي        
 .هذه الحالة يكون اإلرتباط غري قائم

 :نطاق اإلرتباط الذي ال يقبل التجزئة من حيث الجرائم
جنايات  حقيقة كافة أنواع الجرائم مبعنى قد تكونالجرائم التي ترتكب ويكون بينها إرتباط ال يقبل التجزئة هي يف ال       

جميعاً أو جنح وجنايات أو جنح جميعاً أو جنح ومخالفات أو حتى جنايات ومخالفات. وعىل ذلك ال يقترص اإلرتباط عىل نوع 
 .لفةاملخت بني كافة أنواع الجرائم -أي اإلرتباط-معني من أنواع الجرائم من حيث درجة جسامة الجرمية. فهو قد يتوافر 

من حاالت اإلرتباط وهي ارتكاب  (205)أما مجال اإلرتباط الذي ال يقبل التجزئة من حيث العمد والخطأ: فإن الحالة األوىل       
جرمية بقصد ارتكاب جرمية أخرى ومثالها دخول مبنزل بقصد ارتكاب جرمية فيه ولتكن جرمية رسقة مثالً، فالجرائم هنا 

 خطئية . دية سواء كانت الجرمية األوىل أو الثانية، فال يتصور أن تقع إحداهام بصورةاملرتكبة هي جرائم عم
أما بالنسبة الحالة الثانية من حاالت اإلرتباط وهي ارتكاب جرمية بقصد إخفاء جرمية أخرى سابقة عليها، ومثالها ارتكاب         

ارات الرسمية إلخفاء جرمية اإلختالس، أو من يرتكب جرمية جرمية اختالس للامل العام ثم ارتكاب جرمية تزوير يف املحر 
ود يرسع هارباً خوفاً من اكتشافه أو ضبطه، فيصدم إنسان آخر أو يتلف يشء موجقتل خطأ عىل الطريق أثناء قيادته لسيارته ثم 

 .عىل الطريق عمداً 
د تكون عمدية وخطئية أو خطئية وعمدية أو كلها ففي مثل هذه الصور ميكن أن تكون الجرائم املرتكبة كلها عمدية وق      
 .خطئية
أما بالنسبة للحالة الثالثة من اإلرتباط وهي ارتكاب عدة جرائم بغرض إجرامي واحد ومبرشوع إجرامي واحد ويف توقيت زمني       

ذا رائم املرتكبة يف هواحد ومثالها من يصدر عدة شيكات بدون رصيد عن معاملة واحدة ولشخص واحد وزمن واحد، فكل الج
 .الحال البد أن تكون جميعاً جرائم عمدية وال يتصور أبداً أن تكون إحدى هذه الجرائم خطئية

 املطلب الثاين
 ماهية اإلقرتان بني الجرائم

 
 :مفهوم اإلقرتان بني الجرائم

تب عىل كالٍ هوم وكذلك من حيث األثر املرت اإلقرتان بني الجرائم يختلف عن اإلرتباط الذي ال يقبل التجزئة من حيث املف       
 .منهام

                                                           

 عرض لحاالت اإلرتباط الذي ال يقبل التجزئة.  (205)
ً
 سيأتي الحقا
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هو إرتكاب الشخص عدة جرائم بغرض إجرامي واحد وقد تبني لنا  -وقد اتضح فيام سبق-فمن حيث املفهوم لالرتباط        
 .خصائصه فيام سبق

رمية ساحة زمنية واحدة وعىل مرسح جأما عن مفهوم اإلقرتان بني الجرائم فإنه يقصد به؛ إرتكاب عدة أفعال إجرامية يف م       
 .واحد وأن تكون من الجنايات

وما مييز اإلقرتان بني الجرائم؛ أن الجرائم ال ترتكب بغرض إجرامي واحد من البداية، ذلك أن الجرمية الثانية املقرتنة دامئاً ما 
صالً الرتكابها كالجرمية األوىل التي أىت الجاين أ ترتكب بصورة مفاجئة ولكن بقصد طبعاً، أي أنها ال يكون مرتب لها منذ البداية 

فريتكب الجرمية الثانية غري املرتبة من أجل إمتام مرشوعه اإلجرامي وحدها، فيظهر أمامه موقف مفاجئ غري مرتب يف ذهنه، 
 .وعدم انكشافه

حجرة أخرى،  جئ بآخر يخرج عليه منمثال ذلك؛ كأن يذهب شخص لقتل آخر يف بيته ليالً، وأثناء إطالق النار عليه وقتله، يفا
 .فيقتله برصاصة أخرى حتى ال ينكشف أمره

 :ومن حيث األثر املرتتب
 .بالنسبة لإلرتباط الذي ال يقبل التجزئة ويف حالة توافره، فإن الجاين يعاقب بالجرمية األشد منهام أي العقوية األشد       
وبة املرشع يشدد العقاب ويحدد عقوبة محددة يف حالة اإلقرتان بني الجرائم، فالعقوفيام يتعلق باإلقرتان بني الجرائم فإن        

 .ال تحدد وفقاً لنظرية الجرمية األشد يف العقاب، وأمنا املرشع يحدد عقاباً واحداً للجرميتني معاً يف حالة اإلقرتان
 :نطاقه من حيث الجرائم

 ات مبعنى أن الجرمية الثانية املرتكبة دامئاً والتي تم ارتكابها بعد الفعلالجرائم املرتكبة يف أحوال اإلقرتان هي من الجناي
 .األول أي الجرمية األوىل، البد أن تكون من الجنايات

والجرمية األوىل دامئاً أيضاً البد أن تكون جناية. والجرائم املرتكبة جميعاً يف أحوال اإلقرتان هي جرائم عمدية، فال يتصور 
 .الجرائم بصورة الخطأ، خاصة وأن الجرائم املرتكبة يف أحوال اإلقرتان هي من الجنايات أن تقع إحدى هذه

 
 املبحث الثاين

 األحكام الخاصة باإلرتباط
 

 :الحاالت التي يتوافر فيها اإلرتباط الذي ال يقبل التجزئة
 :يتوافر اإلرتباط الذي ال يقبل التجزئة يف حالة من الحاالت اآلتية

إرتكاب املتهم جرمية بقصد إرتكاب جرمية أخرى؛ تطبيقاً لذلك قَض بتوافر اإلرتباط الذي ال يقبل  لة األوىل:الحا         
التجزئة بني جرمية اإلتالف وجرمية الرسقة ما دام أن الحكم قد بني أن املتهم إمنا أتلف زجاج إحدى النوافذ اململوكة للرشكة 

. كام قَض كذلك بتوافر اإلرتباط بني جرمية اإلعتداء عىل حرية املجني عليه بحجزه (206)املجني عليها ليك يقوم برسقة أموالها
 .(207)يف غرفة وجرمية هتك العرض ارتباطاً ال يقبل التجزئة وبالتايل يتعني القضاء بعقوبة الجرمية األشد

                                                           

 25رقم  1996، جزاء مجلة القضاء والتشريع، العدد الرابع، يونيو 1993لسنة  41طعن رقم  1993يونيو سنة  12تمييز دبي، جلسه   (206)

 .1104ص

 .5رقم  651ص 1لتشريع، العددجزاء، مجلة القضاء وا 89لسنة  7، الطعن رقم 23/4/1989تمييز دبي،   (207)
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ب الجرمية رميتني كان بقصد إرتكاوبناء عليه، فإنه من الرضوري أن يتبني للمحكمة وتبني كذلك أن ارتكاب إحدى الج       

 األخرى. حيث أن األمر يقتيض التحقق من نية املتهم واتجاه إرادته إىل ذلك.
وعىل ذلك أيضاً؛ إذا ارتكب املتهم جرمية قتل، وذلك باإلستعانة بسالح غري مرخص له بحمله، فإنه يرتكب جرمية حيازة        

تل. ويتعني عىل املحكمة أن تتبني عام إذا كان الجاين قد سعى اىل حيازة سالح بدون ترخيص، باإلضافة اىل جرمية الق
السالح ليك يرتكب به الجرمية أم أنه كان حائزاً له بدون ترخيص قبل ذلك، ثم طرأت له فكرة القتل يف وقت الحق. وعليه؛ 

 .تباط يف الحالة الثانيةيتحقق اإلرتباط الذي ال يقبل التجزئة يف الحالة األوىل، بينام ال يتحقق هذا اإلر 
 .أن يرتكب املتهم جرمية ليك يفلت من العقاب عن جرمية أخرى الحالة الثانية:

من تطبيقات هذه الحالة، أن يزور املتهم يف املستندات ليك يخفى أثر جرمية االستيالء عىل األموال العامة. وكذلك أن        
الجامرك رشوة عند ضبطه ليك ميتنع عن اتخاذ اإلجراءات القانونية  يعرض املتهم بجلب املخدرات من الخارج عىل موظف

 .(208)ضده
 

 :وحدة املرشوع اإلجرامي الحالة الثالثة:
يف هذه الحالة يرتكب املتهم جرميتني بشكل متزامن يجمع بينهام مرشوع اجرامي واحد. ويقصد بوحدة املرشوع اإلجرامي        

 .حدة هي التي تخلق عدم القابلية للتجزئةوحدة الغرض من الجرميتني وهذه الو 
وعىل ذلك قَض >> بأن وحدة الغرض وعدم القابلية للتجزئة عنرصان متالزمان يف اإلرتباط بني الجرائم.... وأن انتفاء        

 .>>(209)إحداهام يرتتب عليه انتفاء الوحدة اإلجرامية
رمية حيازة املخدرات بقصد االتجار وجرمية حيازة املخدرات بقصد لذلك قَض بعدم وجود ارتباط ال يقبل التجزئة بني ج      

التعاطي. وقد استندت املحكمة يف قضائها إىل أن >>الجرميتني ال تعترب إحداهام وسيلة لألخرى ومقدمة لها أو ناتجة عنها 
نها بعقاب وجب إفراد كل مومبنية عليها، فلم ترتكب لغرض واحد ومل ترتبط ببعضها ارتباطاً ال يقبل التجزئة. مام يست

 .>>(210)خاص
كذلك جرمية حيازة املخدرات بقصد اإلتجار وجرمية تعاطي املخدرات، فاألمر يتعلق بنشاط مستقل ال يربطهام مرشوع اجرامي 

تعلق ي واحد. فاملتهم عندما يقوم بالحيازة بقصد اإلتجار ال يقوم بذلك بالرضورة توصالً إىل تعاطي املخدرات ومن ثم فإن األمر
 .(211)بتعدد بسيط للجرائم، وهذا ما قَض به يف حكم آخر من أحكام املحكمة العليا يف دولة األمارات العربية املتحدة

وقَض بتوافر اإلرتباط الذي ال يقيل التجزئة بني الرشوع يف ارتكاب جرمية القتل، وتحريض الغري عىل ارتكابها، وبالتايل       
 .(212)لتهمة إىل الجرمية األخففإنه ال محل لتعديل وصف ا

                                                           

 جزائي. 159/6/1976، طعن رقم 30/1/1978تمييز كويتي   (208)

 .53رقم 1247ص 5جزاء مجلة القضاء والتشريع، العدد  1994لسنة  80و 79و 78و 77و 76و 75، الطعون ارقام 27/11/1994تمييز دبي   (209)

 .60رقم 316ص 2000، طبعة 18قضائية شرعية، مجموعة األحكام س 18لسنة  45و 39، الطعن رقم 22/10/1996اتحادية عليا، شرعي،   (210)

 .131، ص34رقم 14القضائية، مجموعة أحكام املحكمة، س 14لسنة  29، الطعن رقم 15/4/1992اتحادية عليا، جزائي،   (211)

 .1رقم 663األول صجزاء، مجلة القضاء والتشريع، العدد  89لسنة  59و 55، الطعن رقم 20/1/1990تمييز دبي   (212)
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وقَض أيضاً بأن إصدار الشخص لعدة شيكات كلها أو بعضها بغري رصيد كاف قابل للسحب لصالح شخص واحد ويف يوم        
واحد عن معاملة واحدة يكون نشاطاً إجرامياً ال يتجزأ يتحقق به اإلرتباط الذي ال يقبل التجزئة بني هذه الجرائم، وأنه إذا مل 

 .(213)حقق هذه الرشوط فإن أثر ذلك هو اعتبار كل شيك مكوناً لنشاط إجرامي مستقلتت
من قانون  88ويشرتط إلعتبار جرائم الشيكات املتعددة جرمية واحدة إلرتباطها ببعضها ارتباطاً ال يقبل التجزئة عمالً باملادة      

 خص واحد عن معاملة واحدة ويف يوم واحد أياً كان تاريخالعقوبات املرصي أن يكون املتهم قد أصدر تلك الشيكات لصالح ش
استحقاق كل شيك منها، ألن هذا يدل عىل قيام املتهم بنشاط إجرامي واحد يتحقق به اإلرتباط الذي ال يقبل التجزئة، أما 

به الدعوى الجنائية  تنقيضحينام تصدر الشيكات يف تواريخ مختلفة وألسباب مختلفة فإنها ال تكون وليدة نشاط إجرامي واحد 
 .(214)بصدور حكم نهايئ يف أي منها

 :النتائج القانونية املرتتبة عىل اإلرتباط الذي ال يقبل التجزئة
لإلرتباط الذي ال يقبل التجزئة نتائج قانونية هامة؛ منها ما هو موضوعي ومنها ما يعد نتائج إجرائية، وتفصيل ذلك فيام        
 :ييل

 :وضوعيةأوالً: النتائج امل
ال يعاقب املتهم بعقوبة عن كل جرمية من الجرائم املرتكبة، والتي ارتبطت ببعضها ارتباطاً ال يقبل التجزئة، وإمنا  .1

 .(215)يعاقب عن جرمية واحدة وهي الجرمية ذات العقوبة األشد
ل أثر للعقوبات د إغفال كتوقيع العقوبات التكميلية لغريها من الجرائم األخف، فليس معنى اإلعتداد بالجرمية األش .2

 .املقررة للجرمية أو للجرائم األخف
 
 

 :ثانياً: النتائج اإلجرائية
 :من أهم النتائج اإلجرائية التي ترتتب عىل توافر اإلرتباط الذي ال يقبل التجزئة ماييل

هم دة محاكمة املتإذا قضت املحكمة بعقوبة الجرمية املرتبطة واتضح أنها هي األخف، فإن ذلك ال يحول دون إعا .1
عن الجرمية األشد، مع الوضع يف اإلعتبار العقوبة التي سبق توقيعها عن الجرمية األخف فسبق محاكمة املتهم 

ال يحوز حجية األمر املقيض به، وبالتايل ال يجوز التمسك بعدم وصدور حكم عليه عن واقعة مرتبطة يف هذه الحالة 
 .جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

إذا أخطأت محكمة املوضوع وقضت بعقوبة الجرمية األخف، فإن محكمة النقض ال تنقض الحكم رغم ذلك إذا كانت  .2
العقوبة املحكوم بها تدخل يف نطاق عقوبة الجرمية األشد، وذلك إلنتفاء رشط املصلحة يف الدعوى وهذه ما تسمى 

 .بنظرية العقوبة املربرة

                                                           

، 16/2/1994، اتحادية عليا، 42رقم 1179ص 4، مجلة القضاء والتشريع، العدد 1993لسنة  60، الطعن رقم 13/11/1993تمييز دبي   (213)

 .60ص 12رقم 16القضائية س 15لسنة  61الطعن رقم 

 .51، رقم256ص 8ريع، العدد جزاء، مجلة القضاء والتش 1997لسنة  110، الطعن رقم 26/11/1997تمييز دبي،   (214)

 .7/2018من قانون الجزاء العماني الجديد  64من قانون العقوبات املصري، واملادة  32املادة   (215)
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ة استغالل البغاء التي دان الحكم املطعون ضده بها وجرمية مساعدة أنثى عىل ارتكاب الدعارة وعىل ذلك قَض بأن جرمي        
بالوصف الذي ينبغي محاكمة املطعون ضده عىل أساسها بدالً من جرمية تيسري مامرسة الدعارة التي قَض برباءته منها ترتبطان 

الحكم املطعون فيه، ذلك أن العقوبة املحكوم بها هي العقوبة  ارتباطاً ال يقبل التجزئة وأن مؤدى ذلك عدم جدوى الطعن عىل
 .(216)املقررة ألشدهام

إذا أخطأ الحكم وصدر بعقوبات متعددة عن الجرائم املنسوبة إىل املتهم، ثم ثبت أنها مرتبطة ببعضها ارتباطاً ال يقبل  .3
ابة طعن بالنقض مرفوعاً من النيالتجزئة، فإن ذلك يرتتب عليه وجوب نقض الحكم ملصلحة املتهم ولو كان ال

 .(217)العامة
إذا أخطأت املحكمة يف خصوص الجرمية األخف ، وقضت بالرباءة عنها، وقضت بعقوبة الجرمية األخرى األشد، فإن  .4

 .(218)الطعن يف الحكم يكون غري منتج
ب املتهم أكرث من جرمية ، بحيث إذا ارتك(219)لألرتباط الذي ال يقبل التجزئة أثره اإلجرايئ عىل اختصاص املحكمة .5

وكانت كل جرمية من اختصاص محكمة مختلفة، فإن االختصاص ينعقد للمحكمة األعىل درجة، كأن يرتكب جناية 
وجنحة، ويحدث ذلك عندما يكون املتهم يف الجرميتني واحداً، أما إذا تعدد املتهمون فإن أثر املساهمة بينهم ليس 

 .ن الفعل واحداً لها تأثري عىل االختصاص اإل إذا كا
 :طريقة تسبيب الحكم القايض باإلرتباط

إذا رأت املحكمة توافر اإلرتباط الذي ال يقبل التجزئة، و أوقعت العقوبة األشد املقررة للجرمية األشد، فإن مؤدى ذلك أنه       
 .يتعني عليها أن تحدد ضمن أسباب الحكم تلك التهمة األشد، وكذلك نص العقاب الذي طبقته

ولذلك قَض بأنه >> إذا كان الحكم مشتمالً عىل عدة جرائم مسندة للمتهم ورأت املحكمة قيام اإلرتباط بينها و توقيع        
العقوبة املقررة ألشدها، وجب أن تورد يف مدونات حكمها بياناً كافياً عن الجرمية األشد ونص القانون الذي يعاقب 

 .>>(220)عليها
 :باطالخروج عىل قواعد اإلرت

القاعدة األساس بالنسبة ألحكام اإلرتباط بني الجرائم الذي ال يقبل التجزئة: هي تطبيق عقوبة الجرمية األشد وعدم       
اإلعتداد بالجرمية األخف. ولكن املرشع قد يعطل حكم هذه القاعدة ويخرج عليها، وقد يتمثل الخروج من جانب املرشع عىل 

بالجرمية األخف ويجعلها سبباً لتشديد العقوبة عن الجرمية األشد. من ذلك أن من يقوم برسقة هذه القاعدة أن يعتد املرشع 
املجني عليه بعد أن يرضبه، فإنه يرتكب جرميتني: األوىل هي الرسقة، والثانية هي الرضب أو التعدي، ويتمثل خروج املرشع 

قة واإلكراه وجعل منهام جرمية جديدة مركبة مكونة من جرمية عىل قواعد اإلرتباط يف هذه الحالة يف أنه قام بالدمج بني الرس 
 .رسقة بسيطة وجرمية الرضب وأصبحت جرمية جديدة هي الرسقة باإلكراه

 
                                                           

 تمييز دبي 5رقم 1017ص 5مجلة القضاء والتشريع، العدد  -جزاء  1993لسنة  103، الطعن رقم 29/1/994تمييز دبي   (216)
ً
، وأيضا

 .885رقم  6، العدد 94لسنة  13، الطعن رقم 29/1/1995

 .6رقم 651ص 1جزاء، مجلة القضاء والتشريع، العدد  89لسنة  38، الطعن رقم 6/1/1990تمييز دبي   (217)

 .5، رقم651، ص1جزاء، محلة القضاء والتشريع، العدد  89لسنة  7، الطعن رقم23/4/1989تمييز دبي   (218)

 .44ص 1988اط بين الجرائم وأثرهما في االختصاص القضائي، دار النهضة العربية، د. عبدالعظيم وزير، عدم التجزئة واإلرتب  (219)

 .34رقم 1004ص 3جزاء، مجلة القضاء والتشريع، العدد 1992لسنة  53، الطعن رقم 15/11/1992تمييز دبي   (220)
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 املبحث الثالث
 األحكام الخاصة باإلقرتان بني الجرائم

 
 :رشائط توافر اإلقرتان بني الجرائم

ال أجرامية يف مساحة زمنية واحدة وعىل مرسح جرمية واحد وأن تكون من يقصد باإلقرتان بني الجرائم؛ ارتكاب عدة أفع      
 .(221)الجنايات

ومن خالل هذا التعريف نستطيع أن نستنتج عدة رشوط هامة تبني بدقة أحكام اإلقرتان وجوهره وتتمثل هذه الرشوط فيام        
 :ييل

 :أوالً: ارتكاب عدة أفعال إجرامية
ن ارتكاب املتهم عدة أفعال وليس فعالً واحداً، مبعنى إذا إرتكب املتهم فعالً واحداً وأدى الفعل الواحد يشرتط لقيام اإلقرتا     

لناري )أ( املتهم عياراً نارياً قاصداً به )أ( فقط فيصيب العيار اإىل عدة نتائج ال نكون بصدد إقرتان للجرائم. مثال ذلك أن يطلق 
 .ولكن ال نكون بصدد إقرتان ذلك أن الفعل املرتكب من قبل املتهم كان فعالً واحداً و )ب(. فهنا نكون بصدد تعدد جرائم 

 :ارتكاب األفعال يف مساحة زمنية واحدةثانياً: 
يقصد باملساحة الزمنية ارتكاب األفعال االجرامية يف زمن واحد أو متقارب وكل جرمية تيل األخرى أو بعدها بفرتة بسيطة       

 .متام مرشوعه اإلجرامي الذي بدأه بالجرمية األوىل ويتمه بنجاح إذا ارتكب يف اعتقاده الجرمية الثانيةوذلك من أجل ا
ويالحظ أنه يف اإلقرتان ال يوجد يف البداية يف ذهن الجاين مرشوع لعدة جرائم، ولكن الجرمية الثانية املقرتنة تظهر        

 .ن أجل إمتام جرميته األوىل بنجاح يف اعتقادهفجأة أثناء ارتكاب جرميته األوىل، فريتكبها م
 :ثالثاً: ارتكاب الجرائم عىل مرسح جرمية واحد

حتى يعتد باإلقرتان وقيامه بني الجرائم، البد من إرتكاب الجرائم عىل مرسح جرمية واحد، ويقصد مبرسح واحد أن ترتكب      
مية بجرمية أخرى. ومن ثم تكون الجرائم املقرتنة عىل مرسح جميع الجرائم املقرتنة عىل ذات املرسح الذي تقرتن به جر 

ومرسح الجرمية هو مكان ارتكابها أي الحيز املكاين الذي وقعت فيه الجرمية. والحيز املكاين الواحد يؤخذ مبعناه الواسع واحد. 
لحجرة وإمنا ملقرتنة يف ذات امبعنى إذا كانت الجرمية ارتكبت يف حجرة من حجرات الشقة، فليس برشط أن ترتكب الجرمية ا

قد ترتكب يف أي حجرة من حجرات الشقة أو أي مكان بها أو حتى لحظة الخروج منها أو حتى أثناء الخروج من العقار كامالً، 
 .متى كانت الجرمية رضورية إلمتام مرشوعة اإلجرامي الذي بدأه بالجرمية األوىل كام يعتقد

 :ة )املقرتنة( من الجناياتأن تكون الجرائم املرتكبرابعاً: 
يختلف عن اإلرتباط بني الجرائم، فاإلرتباط يقوم بني جرائم من درجات جسامة مختلفة أو متساوية، كارتباط اإلقرتان        

 .(222)جنحة بجنحه أو جنحة بجناية أو جناية بجناية وترتكب بغرض إجرامي واحد مرتب له منذ البداية

                                                           

، 2004الليبي، جرائم االعتداء على األشخاص،  هذا مفهومنا لالقتران بين الجرائم د. املتولي الشاعر، القسم الخاص من قانون الجزاء  (221)

 .105ص

 انظر املبحث السابق الخاص بأحكام اإلرتباط.  (222)
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قرتان بني الجرائم، فإن الجرائم املرتكبة حتى يعتد باإلقرتان ويكون قامئاً، البد أن تكون جميعاً من أما فيام يتعلق باإل       
الجنايات وهي درجة الجسامة األشد يف القانون حسب التقسيم الثاليث للجرائم من حيث نوع الجرمية من حيث الجسامة 

 .(223)عقوبة اإلعدام وهي تلك الجرائم املعاقب عليها بالسجن من ثالث سنوات حتى
 :النتائج القانونية املرتتبة عىل توافر اإلقرتان بني الجرائم

يرتتب عىل قيام اإلقرتان بني الجرائم نوعني من النتائج؛ النوع األول من النتائج هو النتائج املوضوعية، والنوع الثاين هو       
 .ما يسمى بالنتائج اإلجرائية
 :أوالً: النتائج املوضوعية

وبة واحدة عن كل الجرائم املقرتنة، وهي تلك العقعىل املحكمة يف حالة توافر اإلقرتان وتوافر رشائطه أن تحكم بعقوبة        
املقررة لهذا اإلقرتان من جانب املرشع عن تلك الحالة فقط، ذلك أن اإلقرتان ليست له عقوبة واحدة يف القانون، وإمنا يختلف 

قرتنة ومن ثم ينبغي انزال العقاب املقرر لإلقرتان يف كل حالة عىل حدة، وهي تلك املقررة بنص العقاب بحسب طبيعة الجرائم امل
 .الذي يحكم كل نوع من الجرائم حسب طبيعته، ومن ثم كل حالة لها نص ينطبق عليها

 :ثانياً: النتائج االجرائية
  الفعل يف كل حالة، وإذا تبني للمحكمة قيام اإلقرتان بتقام الدعوى الجنائية وفقاً لنص اإلقرتان املقرر يف القانون

 .وانتهت إىل توافره، فتحكم يف دعوى واحدة يف هذه الجرائم املقرتنة وبحكم واحد وعقوبة واحدة
  ومن ثم إذا حكمت املحكمة بعقوبات متعددة يف الجرائم املقرتنة، تكون قد أخطأت يف تطبيق صحيح القانون، ويتعني

 .أي طرف يف الدعوى، إلنزال صحيح القانون عىل الوقائع نقض الحكم من
 
 

 :طريقة تسبيب الحكم القايض باإلقرتان
إذا قدرت املحكمة توافر اإلقرتان بني الجرائم املرتكبة من قبل املتهم، فإن مؤدي ذلك أنه يتعني عليها أن تحدد ضمن        

ون جه اإلقرتان بينها أو مبعنى آخر رشائط هذا اإلقرتان، ومن ثم نص القانأسباب الحكم الجرائم املقرتنة، وتبني كذلك أسباب و 
 .املنطبق عىل واقعة اإلقرتان. فإذا مل توضح ذلك فإن حكمها يكون معيباً يستوجب النقض

 
 املبحث الرابع

 سلطة املحكمة يف تقدير اإلرتباط
 وضوابط هذا التقدير

 
 :متهيد وتقسيم

أثناء نظر الدعوى  -يرية يف تقدير اإلرتباط، فاملحكمة هي التي متلك سلطة التقدير يف قيام اإلرتباط للمحكمة السلطة التقد      
من عدمه، ولكن من جانب آخر هناك ضوابط لهذا التقدير، فاملحكمة عندما تقرر توافر اإلرتباط ينبغي توافر الضوابط التي بناء  -

 .عليها، أقامت املحكمة هذا التقدير
                                                           

 .7/2018من قانون الجزاء العماني الجديد رقم  24املادة   (223)
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 :ما سبق، نقسم هذا املبحث إىل ماييل وبناء عىل
 املطلب األول: سلطة املحكمة يف تقدير اإلرتباط بصفة عامة. 
 املطلب الثاين: ضوابط سلطة املحكمة يف تقدير اإلرتباط. 

 
 املطلب األول

 سلطة املحكمة يف تقدير اإلرتباط بصفة عامة
 

 تقدير اإلرتباط مسألة موضوع )محل نظر يف تقديرنا(:
سوق أحكام القضاء عىل أن تقدير توافر اإلرتباط الذي ال يقبل التجزئة مسألة موضوع، تقررها محكمة املوضوع دون معقب ت     

 .(224)عليها من محكمة النقض ما دام الحكم مستنداً إىل أسباب كافية وسائغة ولها أصل ثابت يف األوراق
يازة الذي انتهى إىل قيام اإلرتباط الذي ال يقبل التجزئة بني جرمية حاستناداً إىل ذلك قَض بتأييد حكم محكمة املوضوع       

املخدرات بقصد اإلتجار، وجرمية حيازة املخدرات بقصد التعاطى، ويف ذلك قضت املحكمة بأنه: >> كلام كانت الجرائم املسندة 
ة التي ن منها مجتمعة الوحدة اإلجراميإىل املتهم قد انتظمتها خطة إجرامية واحدة بأفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكو 

عناها الشارع يف الحكم الوارد يف هذا النص، فإنه يتعني اعتبار هذه الجرائم كلها جرمية واحدة تقتيض الحكم فيها عند ثبوتها 
قدير توافر اإلرتباط تبالعقوبة املقررة ألشدها دون غريها من العقوبات املقررة لباقي الجرائم، ومن املقرر يف قضاء هذه املحكمة أن 

بني الجرائم املسندة إىل املتهم أو عدم توافره هو من سلطة محكمة املوضوع دون رقابة عليها يف ذلك من محكمة التمييز طاملا 
إثباتها يف الحكم دالة عىل قيام أو عدم قيام هذا اإلرتباط وتنبئ بذاتها عن تحقق أو تخلف كام صار كانت وقائع الدعوى 

بالنسبة للجرائم التي دان املتهم عنها واعتربها كلها جرمية واحدة وأوقع عليه العقوبة املقررة ألشدها وكان الثابت من رشوطه 
وقائع الدعوى كام أثبتها الحكم املطعون فيه أن الجرميتني اللتني إسندتا إىل املطعون ضده قد أنتظمتها خطة اجرامية واحدة 

رة بالعقل بقصد اإلتجار فيها وتعاطي البعض اآلخر منها وقد وقعت الجرميتان يف وقت واحد قوامها احرازه وحيازته مواد ضا
عندما عرث عىل املواد املخدرة يف منزله وثبت من التحليل وجود آثار البعض منها عندما عرث عىل املواد املخدرة يف منزله وثبت 

أن هذه الوقائع مكملة لبعضها البعض وقد ارتكبت بغرض واحد من التحليل وجود آثار البعض منها يف بوله وهو ما يكشف عن 
وقصد به املطعون ضده إحراز وحيازة هذه املواد املخدرة لإلتجار فيها وتعاطى البعض منها دون أن يفصل بينها أي فاصل زمني، 

ة للجرمية توقيع العقوبة املقرر  األمر الذي تتوافر فيه الوحدة االجرامية التي يقوم بها اإلرتباط املقصود قانونًا مبا يوجب
 .>>(225)األشد
وقد قَض بغري ذلك يف خصوص جرمية تعاطي املخدرات وحيازة املخدرات بقصد اإلتجار من جانب املحكمة اإلتحادية        

يف ذلك و العليا باإلمارات. وقد إنتهت املحكمة إىل أن األمر يتعلق بتعدد بسيط يستحق توقيع عقوبة مستقلة عن كل جرمية، 
قالت املحكمة: >> وحيث إن فعل تعاطي املخدر وفعل اإلتجار به يختلف كل منهام عن اآلخر، فال يتم أي منهام مبجرد حيازة 

ل يقوم به الفاعل تالياً لفعاملادة املخدرة أو إحرازها، وال بد إلكتامل كل من الجرمني املذكورين من نشاط مادي وخاص به 

                                                           

 1980أبريل  24 ،120ص 28رقم 24س 1973فبراير سنة  5، 191ص 151رقم 2، مجموعة القواعد القانونية، ج1931يناير سنة  8نقض   (224)

 .299ص 63رقم 38س 1984مارس سنة  18، 555ص 106رقم 31س

 .34رقم 861ص 7جزاء، مجلة القضاء والتشريع، العدد  1996لسنة  46طعن رقم  27/10/1996تمييز دبي، جلسة   (225)
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من قانون العقوبات، ملا كان ذلك وإذ دان  87ال تتوافر معه حالة إجتامع الجرائم املعنوي املقصودة باملادة  اإلحراز والحيازة، مام
الحكم املطعون فيه املتهم املطعون ضده بالجرمني موضوع الدعوى وأفرد له العقوبة املالمئة عن كل من الجرمني املذكورين 

 .>>(226)هذين الجرمني ال يكون معيباً مبا نعاه عليه الطعنفإن الحكم ومع عدم قيام حالة اإلرتباط بني 
ويختلف الفرض السابق عن التعدد املعنوي للجرائم، من ذلك أن متتد يد املتهم اىل عورة املرأه بدون رضاء منها، هنا         

تداًء عىل الرضورة اعيشكل فعله جرمية هتك العرض ولكن بسبب وقوع هذا الفعل يف مكان عام فإن هذا الفعل قد تضمن ب
الحياء العام وهي مصلحة أخرى يحميها القانون، ويتحقق ذلك أيضاً يف حالة إطالق رصاصة عىل شخص بقصد قتله فانحرفت 
الرصاصة وقتلت شخصاً آخر. هذا اإلعتداء عىل الشخص اآلخر هو نتيجة مبارشة إلطالق الرصاصة عىل الشخص األول، أي 

 .بب ظروف انحراف الرصاصة اإلعتداء عىل حياة الشخص الثاينأن النشاط األول يتضمن بس
هذا التصور ال يتوافر يف حالة جلب املخدر والخمور من جانب املتهم حتى ولو كان ذلك يف حقيبة واحدة وكان ذلك يف        

 .(227)املخدر ول وهو جلبسفرة واحدة. ذلك أن جلب الخمر ليس نتيجة لجلب املخدر وال يتبعه بسبب ظروف ارتكاب النشاط األ 
وعىل ما تقدم؛ فإن تقدير توافر اإلرتباط الذي ال يقبل التجزئة وإن كان من املسائل املوضوعية التي تفصل فيها محكمة       

املوضوع دون معقب عليها يف ذلك، فإن ذلك مرهون بأن يورد الحكم ما يدل عىل توافر هذا اإلرتباط وقيام رشائطه وإال كان 
حكمة يستوجب النقض ومن ثم املسألة تصبح يف النهاية مسألة قانون وليس ملحكمة املوضوع رأي أو أن املسألة هي حكم امل

 .مسألة رأي وفقط
 

 املطلب الثاين
 ضوابط سلطة املحكمة يف تقدير اإلرتباط

 
 :ضوابط سلطة املحكمة يف تقدير اإلرتباط

عندما تقرر قيام اإلرتباط، أو عدم قيامه يف حالة عدم توافر هذه القواعد. ففي  ينبغي عىل املحكمة أن تراعي قواعد معينة       
 :حالة توافر اإلرتباط الذي ال يقبل التجزئة، البد أن يتوافر يف الوقائع محل الدعوى ماييل

 :أوالً: توافر إحدى حاالت اإلرتباط
تجزئة، ة حتى تستطيع املحكمة أن تقرر أن هناك ارتباط ال يقبل الالبد أن يتوافر إحدى حاالت اإلرتباط الذي ال يقبل التجزئ      

 .(228)وهذه الحاالت هي ثالث، توافر أياً منها يقيم اإلرتباط بني الجرائم
 
 

 :وهذه الحاالت تتمثل فيام ييل
 :ارتكاب املتهم جرمية بقصد ارتكاب جرمية أخرى .1

                                                           

 .130ص 43رقم 14القضائية، مجموعة أحكام املحكمة، س 14لسنة  29، الطعن رقم 15/4/1992اتحادية عليا   (226)

 .1996اكتوبر سنة  27تمييز دبي جلسه   (227)

 .انظر املبحث الثاني فيما سبق  (228)
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 توافر اإلرتباط بني جرمية اإلعتداء عىل حرية املجني عليه بحجزه يفومن التطبيقات عىل قيام هذه الحالة، أنه قَض >> ب    
 .(229)غرفة وجرمية هتك العرض ارتباطاً ال يقبل التجزئة وبالتايل يتعني القضاء بعقوبة الجرمية األشد

قدير توافر توعىل ذلك، فإنه من الرضوري أن يتبني للمحكمة إرتكاب إحدى الجرميتني كان بقصد ارتكاب جرمية أخرى، و     
 .اإلرتباط بهذا الشكل مسألة موضوع وقانون حيث أن األمر يقتيض التحقق من نية املتهم واتجاه إرادته

وبناء عليه، فإنه إذا ارتكب املتهم جرمية قتل، وذلك باالستعانة بسالح غري مرخص له بحملة، فإنه يرتكب جرمية حيازة سالح     
رتكب كان املتهم قد سعى إىل حيازة السالح ليك يالقتل، وعىل املحكمة أن تبني ما إذا بدون ترخيص، باإلضافة إىل جرمية 

به الجرمية أم أنه كان حائزاً له بدون ترخيص قبل ذلك ثم طرأت له فكرة القتل يف وقت الحق، يف الحالة األوىل يتحقق 
 .ة الثانيةاإلرتباط الذي ال يقبل التجزئة بينام ال يتحقق هذا اإلرتباط يف الحال

وعىل العكس من ذلك إذا مل يتبني توافر ذلك القصد انتفى اإلرتباط الذي ال يقبل التجزئة، لذا قَض بتوافر التعدد البسيط       
 .(230)وليس اإلرتباط الذي ال يقبل التجزئة بني جرمية قيادة السيارة تحت تأثري حالة السكر وجرمية رشب الخمر

 :يفلت من العقاب عن جرمية أخرى ارتكاب املتهم جرمية ليك .2
من التطبيقات عىل ذلك؛ أن يعرض املتهم بجلب املخدرات من الخارج عىل موظف الجامرك رشوة عند ضبطه ليك ميتنع     

 .(231)عن اتخاذ اإلجراءات القانونية ضده
لبساً بها، ب املخدرات التي ضبط متيف هذا املثال، يرتكب املتهم جرمية عرض الرشوة حتى يفلت من العقاب عن جرمية جل     

ومن الواضح أن قصد املتهم يف هذا املثال قد اشتمل عىل ارتكاب جرمية جلب املخدرات مع جرمية عرض الرشوة، حيث إنه 
 .قد خطط قبل ذلك لعرض الرشوة عىل املوظف إذا تم ضبطه يف املطار، ومن ثم فإننا نتواجد أمام وحدة املرشوع اإلجرامي

الجرائم املرتبطة أي أن تقع يف مدة زمنية متقاربة، فال يتحقق كن يجب لتحقق وحدة املرشوع اإلجرامي أن تتزامن ل      
اإلرتباط إذا قام املتهم بجرمية رسقة برشوة الشاهد، يف هذا الفرض يعاقب املتهم عن الجرميتني باعتبار أن األمر يتعلق بتعدد 

 .بسيط
د مخدرات إىل املتهم أنه جلب إىل البال الزم الزمني ليك تنشأ وحدة املرشوع اإلجرامي، فإذا نوسب ويالحظ أنه ال يكفي الت     

ب الخمور. هي جل -هي جلب املخدرات. والثانية -وخمور يف حقائبه من الخارج يف رحلة واحدة، فإنه يرتكب جرميتني؛ األوىل
ذي ال قة بني الجرميتني مل تصل إىل درجة من القوة تربر الرتابط الوال يتوافر وحدة املرشوع اإلجرامي بني الجرميتني. فالعال 

 .يقبل التجزئة؛ لذا فإنه قَض يف هذه الحالة بتوقيع عقوبة عن كل من الجرميتني باعتبار أن األمر يتعلق بتعدد مادي بسيط
 :وحدة املرشوع اإلجرامي .3
مية أخرى )الحالة األوىل( وال يرتكب الجرمية الثانية بغرض يف هذه الحالة ال يرتكب املتهم جرمية بقصد ارتكاب جر      

اإلفالت من العقاب عن الجرمية األوىل )الحالة الثانية( ولكنه يرتكب جرميتني بشكل متزامن يجمع بينهام مرشوع إجرامي 
ة. لذلك قابلية للتجزئواحد، ويقصد بوحدة املرشوع اإلجرامي وحدة الغرض من الجرميتني، هذه الوحدة هي التي تخلق عدم ال

                                                           

 .5رقم 651ص 1جزاء، مجلة القضاء والتشريع، العدد  89لسنة  7، الطعن رقم 23/4/1989تمييز دبي   (229)

 16ية )شرعي( مجموعة أحكام املحكمة سالقضائ 16لسنة  77، الطعن رقم 19/11/1994في هذا حكم؛ اتحادية عليا، جزائي شرعي   (230)

 .348ص 68رقم

 .جزائي 159/1976، طعن رقم 30/1/1978تمييز كويتي   (231)
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يرتتب عليه قَض بأن وحدة الغرض وعدم القابلية للتجزئة عنرصان متالزمان يف اإلرتباط بني الجرائم.... وأن انتفاء إحداهام 
 .(232)انتفاء الوحدة اإلجرامية

خدرات بقصد جرمية حيازة املوعىل ذلك قَض بعدم وجود إرتباط ال يقبل التجزئة بني جرمية حيازة املخدرات بقصد اإلتجار و      
التعاطي، وقد استندت املحكمة يف قضائها إىل أن الجرميتني ال تعترب إحداهام وسيلة لألخرى و مقدمة لها أو ناتجة عنها 
ومبنية عليها، فلم ترتكب لغرض واحد ومل ترتبط ببعضها ارتباطاً ال يقبل التجزئة، ومام يستوجب إفراد كل منها بعقاب 

 .(233)خاص
ولذلك قَض بتوافر اإلرتباط الذي ال يقبل التجزئة بني الرشوع يف ارتكاب جرمية القتل، وتحريض الغري عىل ارتكابها،       

 .(234)وبالتايل فإنه ال محل لتعديل وصف التهمة اىل الجرمية األخف
 

 :ثانياً: تقدير اإلرتباط يكون بني جرائم كل مساهم عىل حده
يل اكرث من متهم إىل املحاكمة واشرتكوا يف بعض الجرائم، وانفرد بعضهم بتهم مل يشرتكوا مع يقصد بذلك أنه إذا أح      

 .غريهم فيها، فإن تقدير اإلرتباط كوسيلة لتحديد املسئولية الجنائية لكل منهام يتم بالنسبة لكل مساهم عىل حده
ية عدد الجناة أي يف تلك الحالة التي فيها مساهمة جنائمبعنى آخر، أنه يجب لتقدير اإلرتباط تقديراً صحيحاً يف حالة ت     

ينبغي بحث حالة كل متهم عىل حدة و تبيان الجرائم التي ساهم فيها ألنه رمبا ساهم يف جرائم ومل يساهم يف غريها من 
بني للمحكمة وجود إذا تالجرائم املرتكبة، ثم فحص هذه الجرائم التي ارتكبها من حيث اإلرتباط وفق حاالته التي أرشنا إليها، ف

ويكون الحال ارتباط بني هذه الجرائم التي ارتكبها تقيم اإلرتباط بني جرامئه، وإذا مل يتوافر فال يكون هناك ارتباط بني جرامئه 
 .هو تعدد بسيط لجرامئه

ير اإلرتباط تقد وهكذا، يجب عىل املحكمة أن تبحث ومتحص جرائم لكل مساهم عىل حدة، حتى تستطيع أن تفصل يف       
 .عىل نحو صحيح يف حالة تعدد الجناة املرتكبني لعدد من الجرائم

 :تقدير اإلرتباط مسألة قانون
يتبني لنا من خالل العرض السابق، أن اإلرتباط وتقديره مسألة تتعلق بقواعد وأحكام، وليست مسألة تخضع للرأي أو الهوى       

 .ع الدعوىمن جانب املحكمة التي تفصل يف موضو 
يف املوضوع من حيث وجهة نظرها وتديل برأيها يف املسألة، لكن إذا كان هذا الرأي هي صحيح )أي املحكمة( تحكم       

فإن عىل محكمة  -فيام سبق-وتلك وجهة النظر ال تطابق وقائع الدعوى وال تطابق صحيح القانون من حيث القواعد التي بيناها 
 .اغ صحيح القانونالنقض أن تنقض الحكم إلسب

أن تقدير اإلرتباط مسألة قانون وليست مسألة موضوع، ألنها ال تخضع لرأي املحكمة التي تنظر  -يف رأينا-خالصة القول       
الدعوى وفقط، فلمحكمة املوضوع أن تقول رأيها وتحكم يف املوضوع وفق رؤيتها وليس ألحد أن يفرض عليها رأياً أو وجهه، 

يف النهاية إذا مل يكن حكم املحكمة ورؤيتها يتفق وصحيح الفهم الصحيح للقانون وفق الوقائع محل  لكنهذا صحيح، 
الدعوى، فإن الحكم يكون غري صحيح وخالف صحيح القانون ويتعني نقضه. ألن كل موضوعات القانون محل الدعاوى ليست 

                                                           

 .53رقم 1247ص 5جزاء، مجلة القضاء والتشريع، العدد  1994لسنة  80لسنة  80و 79و 78و 77و75، الطعون أرقام 27/11/1994تمييز دبي   (232)

 .60رقم 316، ص2000، طبعة 18قضائية شرعي، مجموعة األحكام س 18لسنة  39،45، الطعنان رقما 22/10/1996اتحادية عليا، شرعي،   (233)

 .1رقم 663جزاء، مجلة القضاء والتشريع، العدد األول، ص 89لسنة  59و 55، الطعنان رقم 20/1/1990تمييز دبي،   (234)
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 ل املسائل املثارة أمام املحاكم يف أي موضوع قانوينمجرد رأي، وإمنا يجب أن تتفق وصحيح القانون، وعليه يف النهاية ك
تخضع لضوابط قانونية ينبغي توافرها، فإذا كانت قامئة تكون املحكمة طبقت صحيح القانون، وإذا مل ليست مسألة رأي، وإمنا 

 .تتوافر تكون املحكمة أخطأت يف تطبيق القانون ويتعني نقض الحكم
 

 املبحث الخامس
 تقدير اإلقرتانسلطة املحكمة يف 

 
 :متهيد وتقسيم

متلك املحكمة السلطة التقديرية يف قيام اإلقرتان بني الجرائم املرتكبة من عدمه، فاملحكمة هي التي متلك سلطة التقدير       
ر فيف توافر اإلقرتان بني الجرائم محل الدعوى. ولكن من جانب آخر هناك ضوابط لهذا التقدير، فاملحكمة عندما تقرر توا

 .الضوابط التي بناء عليها أقامت املحكمة هذا التقديراإلقرتان، ينبغي توافر 
 :وبناء عىل ما تقدم، نقسم هذا املبحث إىل ماييل

 املطلب األول: سلطة املحكمة يف تقدير اإلقرتان. 
 املطلب الثاين: ضوابط سلطة املحكمة يف تقدير اإلقرتان. 

 
 املطلب األول
 ر اإلقرتانسلطة املحكمة يف تقدي

 
 تقدير اإلقرتان مسألة موضوع )محل نظر يف تقديرنا(:

نسوق أحكام القضاء عىل أن تقدير توافر اإلقرتان مسألة موضوع، تقررها محكمة املوضوع دون معقب عليها من محكمة       
 .النقض، ما دام الحكم مستنداً إىل أسباب كافية و سائغة ولها أصل ثابت يف األوراق

عىل غري ذلك، ذلك أن األمر ليس مجرد رأي للمحكمة تأخذه من قراءة األوراق محل الدعوى  -يف تقديرنا-وحقيقة األمر         
ووقائعها، ذلك أنه إذا كان األمر يتعلق فقط من أنه رأي للمحكمة يف املوضوع املطروح أمامها واملسألة تتعلق باملوضوع، فإنه ال 

املسألة ويكون رأي محكمة املوضوع قوالً فصالً يف املوضوع يف هذه املسألة وال معقب عليها يجوز تخطئة املحكمة يف هذه 
 .من محكمة النقض

البد أن تتوافر  قانونية معينةتتعلق بتوافر رشائط  -يف رأينا-أما وأن األمر غري ذلك، ومسألة قيام اإلقرتان من عدمه، مسألة       
املرتكبة، وليس فقط مسألة رأي للمحكمة، فإذا توافرت هذه الرشائط واكتملت وكانت متوافرة يف الوقائع و مالبسات الوقائع 

يتعني عىل املحكمة أن تقيض باإلقرتان، وإذا مل تقيض بذلك رغم توافر رشائط اإلقرتان تكون املحكمة قد أخطأت يف تطبيق 
مسألة  قرتان ليست مجرد رأي ملحكمة املوضوع وإمنا هيالقانون، ويتعني نقض الحكم، وعىل ذلك تكون املسألة املتعلقة باإل 

 .تتعلق بتطبيق صحيح القانون
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 املطلب الثاين
 ضوابط سلطة املحكمة يف تقدير اإلقرتان

 
 :ضوابط سلطة املحكمة يف تقدير اإلقرتان

أما إذا مل تتوافر  -اوهذا ما نبينه هن-كبة ضوابط ينبغي توافرها عندما تقرر املحكمة قيام اإلقرتان بني الجرائم املرتلإلقرتان       
 .هذه الضوابط، ال يكون هناك مثة اقرتان بني الجرائم املرتكبة

 :وتتمثل هذه الضوابط فيام ييل
 :أوالً: توافر رشائط اإلقرتان

ن من ارتكاب عدة أفعال إجرامية يف مساحة زمنية واحدة وعىل مرسح جرمية واحد وأن تكو يقصد باإلقرتان؛       
 .(235)الجنايات

 :وعىل ذلك ينبغي توافر رشوط معينة حتى يتوافر اإلقرتان بني الجرائم املرتكبة، وهذه الرشوط هي     
 :ارتكاب عدة أفعال إجرامية .1
يشرتط لقيام اإلقرتان أن تكون هناك عدة أفعال إجرامية أدت إىل وقوع جرائم. وليس فعالً واحداً أدى إىل وقوع أكرث من     
 .رميةج

عمداً فيقتل شخصني أو قنبلة تلقى فتصيب أكرث من شخص. إذ وحدة الفعل تكون مثال ذلك أن يطلق أحدهم عيار ناري      
حينئذ مانعة من إنطباق ظرف اإلقرتان، أما إذا تعدد الفعل مع قيام استقالل الجرمية املقرتنة عن جناية القتل ومتيزها عنها 

 .(236)نهام، فإن ذلك كاف بتوافر ظرف اإلقرتانوقيام املصاحبة الزمنية بي
 يف مساحة زمنية واحدة )املصاحبة الزمنية(: .2
باملساحة الزمنية الواحدة أي املصاحبة الزمنية لهذه األفعال اإلجرامية. ويعني ذلك بأن تكون الجرميتان قد ارتكبتا يقصد        

 .يف وقت واحد أو فرتة زمنية قصرية من الزمن
لك قَض بأنه >> إذا كان ذلك وكان الثابت من ماديات الدعوى أن ما أتاه املتهامن من أفعال هي إطالق األعرية النارية لذ       

قهام ومن ثم تكون جناية القتل العمد قد توافرت يف ح -وقد تحقق قصدهام-من سالحهام صوب املجني عليه األول بقصد قتله 
تل املجني عليه الثاين إمنا يتوافر به ظرف اإلقرتان حسبام هو معرف به يف القانون وما وقع منهام بعد ذلك من الرشوع يف ق

 .>>(237)لوقوع الجرميتني يف زمن واحد ومكان واحد وبفعل مادي مستقل لكل جرمية
 :ارتكاب الجرائم يف مرسح واحد .3
لطاعن رسح واحد، ولذلك قَض بأنه >> ملا كان احتى يتوافر اإلقرتان بني الجرائم، البد من ارتكاب األفعال اإلجرامية يف م     

قتل املجني عليه بكتم أنفاسه ثم أتبعا ذلك بجناية وضع النار عمداً يف مكان مسكون بأفعال واملحكوم عليه اآلخر قد قارفا 

                                                           

 .وما بعدها 105يبي، جرائم االعتداء على األشخاص، ص انظر د. املتولي الشاعر، القسم الخاص من قانون العقوبات الل  (235)

 .364ص 10س 7/7/2014، جلسة 2014لسنة  407مجموعة أحكام املحكمة العليا في قطر، الطعن رقم   (236)

 .364ص 10س 7/7/2014، جلسة 2014لسنة  407مجموعة أحكام املحكمة العليا بقطر، الطعن رقم   (237)
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نى اإلقرتان ملا عمستقلة عن الجناية األوىل، وقد ارتكبت الجنايتان يف فرتة قصرية من الزمن ويف مرسح واحد مام يتحقق به م
 .>>(238)( من قانون العقوبات300هو مقرر من أنه يكفي لتغليظ العقاب عمالً بالفقرة الخامسة من املادة )

 :أن تكون الجرائم من الجنايات .4
 .يشرتط لقيام اإلقرتان أن تكون الجرائم املرتكبة يف عداد الجنايات يف قانون العقوبات       

لحكم استقالل الجرمية املقرتنة عن جناية القتل ومتيزها عنها وقيام املصاحبة الزمنية بينهام بأن ولذلك قوَض >> أن يثبت ا
ام ما وتقدير ذلك مام يستقل به قايض املوضوع ما دتكون الجنايتان قد ارتكبتا يف وقت واحد أو يف فرتة قصرية من الزمن 

ة القتل العمد املقرتن بجناية وضع النار عمداً يف مكان ومن ثم تتوافر يف حق الطاعن جرمييقيمه عىل ما يسوغه، 
 .>>(239)مسكون

 :ثانيا: تقدير اإلقرتان وفق كل مساهم عىل حدة يف حالة تعدد الجناة
يقصد بذلك أنه إذا أحيل اكرث من متهم إىل املحاكمة واشرتكوا يف بعض الجرائم، وانفرد بعضهم بتهم مل يشرتكوا مع       

 .إن تقدير اإلقرتان كوسيلة لتحديد املسؤولية الجنائية لكل منهم يتم بالنسبة لكل مساهم عىل حدةغريهم فيها، ف
حتى يكون تقديرها لإلقرتان صحيحاً. ذلك أنه قد يكون وهذه القاعدة يتوجب عىل املحكمة إعاملها يف حالة تعدد الجناة        

بعض الجرائم املرتكبة ومل يساهم يف البعض اآلخر. ومن ثم البد بعض املساهمني يف الجرائم، قد يكون أحدهم ساهم يف 
من توافر رشائط اإلقرتان السابق ذكرها بالنسبة لكل متهم عىل حدة فيام ارتكبه هو أو ساهم فيه من جرائم. ويتعني عىل 

مة صحيحاً، فإذا ون قضاء املحكاملحكمة أن تقيم اإلقرتان إذا قضت بتوافره يف حق أياً من الجناة وتبني رشائط توافره حتى يك
 .مل تفعل يكون حكمها معيباً يستوجب النقض

 
 :تقدير اإلقرتان مسألة قانون

يتبني مام سبق أن اإلقرتان بني الجرائم له ضوابطه التي البد أن تتوافر كام أن له رشائطه التي البد أن تتوافر أيضاً حتى      
 .يكتمل البنيان القانوين لقيام اإلقرتان

مسألة قانون وليست مسألة موضوع، ألنه ال يخضع لرأي املحكمة فقط، أن تقدير اإلقرتان  (240)وعىل ذلك وخالصة القول      
 .فلمحكمة املوضوع أن تقول رأيها وتحكم يف املوضوع وفق رؤيتها وليس ألحد أن يفرض عليها رأي أو وجهة نظر هذا صحيح

م املحكمة أو رؤيتها يتفق وصحيح الفهم السليم للقانون وفق الوقائع محل الدعوى، فإن لكن يف النهاية إذا مل يكن حك      
الحكم يكون غري صحيح وخالف صحيح القانون ويتعني نقضه، ألن كل موضوعات القانون محل الدعاوى بوقائعها 

 .ليست مجرد رأي للمحكمة، وإمنا يجب أن تتفق وصحيح القانوناملختلفة 
النهاية؛ فإن كل املسائل املثارة أمام املحاكم يف أي موضوع قانوين ليست مسألة رأي للمحكمة، وإمنا تخضع  وعليه يف      

لضوابط قانونية، ينبغي توافرها، فإذا كانت قامئة تكون املحكمة طبقت صحيح القانون، وإذا مل تتوافر تكون املحكمة أخطأت 
 .يف تطبيق القانون ويتعني نقض الحكم

 

                                                           

 .84ص 5س 2/2/2009، جلسة 2008لسنة  284عليا قطر، الطعن رقم مجموعة أحكام املحكمة ال  (238)

 .84ص 5س 2/2/2009جلسة  2008لسنة  284مجموعة أحكام املحكمة العليا قطر، الطعن رقم   (239)

 .وهذا رأينا في هذه املسألة الهامة  (240)
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 السادساملبحث 
 أحكام القضاء يف شأن اإلرتباط واإلقرتان بني الجرائم

 
 :متهيد وتقسيم

نرسد من خالل هذا املبحث أحكام القضاء خاصة أحكام املحاكم العليا فيام يتعلق باإلرتباط بني الجرائم وكذلك يف اإلقرتان      
 .يف بعض الدول، من أجل تدعيم ما قدمناه من خالل دراسة هذا املوضوع

 :وعىل ذلك نقسم هذا املبحث اىل ما ييل
 املطلب األول: أحكام القضاء يف شأن اإلرتباط بني الجرائم. 
 املطلب الثاين: أحكام القضاء يف شأن اإلقرتان بني الجرائم. 

 
 املطلب األول

 أحكام القضاء يف شأن اإلرتباط
 

 وسلطنة عامن وقطر واالمارات العربية املتحدة نرسد من خالل هذا املطلب بعض أحكام القضاء يف بعض الدول، منها مرص
 .والكويت. فيام يتعلق باإلرتباط بني الجرائم، وذلك من أجل تسنيد هذه الدراسة بأحكام القضاء يف هذا املوضوع

 :وذلك فيام ييل
  :األحكام  مناط حجية <<قَض عند محاكمة املتهم عن جرمية قيادة السيارة وعن جرمية تعاطي املواد املخدرة بأن

املانعة من إعادة املحاكمة مرة أخرى عن ذات الواقعة هي بوحدة الخصوم واملوضوع والسبب بحيث تكون الواقعة التي 
يحاكم املتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محالً للحكم السابق، وال يكفي لذلك أن تكون الواقعة الثانية من 

القانوين أو أن تكون الواقعتان كلتاهام حلقة يف سلسلة وقائع متامثلة لغرض  نوع األوىل أو أن تتحد معها يف الوصف
واحد وارتبطت ببعضها إرتباطاً ال يقبل التجزئة، أما إذا كان لكل واقعة منها ذاتية خاصة وظروف خاصة بها تجعل منها 

رى، وكان عدم جواز نظر الدعوى مرة أخفعالً مستقالً قامئاً بذاته فإنه تتحقق بذلك املغايرة التي ميتنع معها القول ب
الحكم املطعون فيه قد انتهى يف رده عىل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بإدانته يف قضية الجنحة 

مرور لقيادته السيارة وهو تحت تأثري املواد املخدرة بأن هذه التهمة تعد فعالً مستقالً بذاته عن جناية تعاطي … رقم
ملخدرة وال تعترب هاتان التهمتان فعالً واحداً وإن إدانته عن التهمة السابقة ال متنع محاكمته عن التهمة الثانية املواد ا

 .>>(241)وقَض برفض الدفع، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون
 >>  ني أن املتهم بقَض بتوافر اإلرتباط الذي ال يقبل التجزئة بني جرمية اإلتالف وجرمية الرسقة مادام أن الحكم قد

 .>>(242) إمنا اتلف زجاج إحدى النوافذ اململوكة للرشكة املجني عليها ليك يقوم برسقة أموالها

                                                           

 .80رقم  477ص 1999أبريل  8ع، العدد جزاء، مجلة القضاء والتشري 1997لسنة  66، الطعن رقم  23/11/1997تمييز دبي   (241)

 .1104ص 25رقم  1996جزاء مجلة القضاء والتشريع العدد الرابع يونيو  1993لسنة  41طعن رقم  1993يونيو سنة  12تمييز دبي، جلسة   (242)
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  قَض بتوافر اإلرتباط بني جرمية االعتداء عىل حرية املجني عليه بحجزه يف غرفة وجرمية هتك العرض ارتباطاً ال
 .(243)شديقبل التجزئة وبالتايل يتعني القضاء بعقوبة الجرمية األ 

  من قانون العقوبات الخاصة باإلرتباط الذي ال يقبل التجزئة املعتمد عليها يف سبب … ملا كانت املادة  <<قَض بأنه
الطعن قد اشرتطت لوجود حالة الرتابط بني الجرائم املوجب ملعاقبة الفاعل بالعقوبة املحددة ألشد تلك الجرائم أن يكون 

قصد بها الحصول عىل غرض واحد وبالرجوع اىل األفعال التي ارتكبها املحكوم عليه الفاعل ارتكب عدة أفعال، وكان ي
يف هذه القضية يتضح أنه ال ميكن بحال اعتباره تناول الخمر بقصد قيادة السيارة تحت تأثري السكر، إذ ال يقصد 

عدة أفعال والتي  لة الرتابط بنيعاقل باملخاطرة بحياته فيتناول الخمر ليؤذي نفسه وغريه، ومن ذلك يتبني أن وجود حا
تستوجب العقوبة األشد لواحد منها رشطه األسايس أن يتوفر قصد الفاعل اإلتيان بها لتحقيق غرض واحد كام هو 

املستدل بها من قبل النيابة لتدعيم نعيها عىل الحكم املطعون فيه الذي عاقب املتهم عىل كل من  88رصيح املادة 
وعىل القيادة تحت تأثري الخمر بالعقوبة التعزيرية املذكورة، وحيث إنه بهذا يكون استدالل  رشب الخمر بالجلد حداً 

 .(244)النيابة باملادة املذكورة يف غري محله الذي يجعل سبب النعي مردوداً ويتعني تبعاً لذلك رفضه
  ليك ميتنع عن اتخاذ عرض املتهم بجلب املخدرات من الخارج عىل موظف الجامرك رشوة عند ضبطه  <<قَض بأنه

 .>>(245)اإلجراءات القانونية ضده ميثل ارتباط ال يقبل التجزئة
  قَض بعدم توافر اإلرتباط بني جرمية حيازة املخدرات بقصد اإلتجار وجرمية تعاطي املخدرات، فاألمر يتعلق بنشاط

ة توصالً ر ال يقوم بذلك بالرضور مستقل ال يربطهام مرشوع إجرامي واحد، فاملتهم عندما يقوم بالحيازة بقصد اإلتجا
 .(246)إىل تعاطي املخدر، ومن ثم فإن األمر يتعلق بتعدد بسيط للجرائم

  اختالف تواريخ استحقاق أو قيمة الشيكات وتباعد الرقم املسلسل لكل منها وتحرير كلامتها بلغة مختلفة  <<قَض بأن
 واحد تنقيض به الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهايئال يعني بذاته أن إصدار كل منها مل يكن وليد نشاط إجرامي 

 .>>(247)يف إصدار أي منها
  إذا كان املتهم حائزاً لسالح بدون ترخيص ثم حدث أن تأمر عىل خطف املجني عليها، فإنه ال ارتباط بني  <<قَض

رمية عامله يف جالجرميتني، عىل خالف الحال إذا ما كان املتهم قد سعى إىل الحصول عىل السالح بغرض است
 .>>(248)الخطف

  الحكم املطعون فيه قد دان املطعون ضده بجرائم القتل الخطأ وإلحاق رضر مبمتلكات الغري، وعدم اهتاممه  <<قَض
بأمر املصاب يف الحادث وقيادته السيارة برسعة زائدة وبطريق التهور وبرخصة منتهية وعاقبه عىل كل هذه الجرائم 

من قانون العقوبات  88عىل الجرائم املذكورة كلها مستعمالً قاعدة الرتابط، وحيث أن املادة  بعقوبة واحدة وهي األشد
أن  -املرصي اشرتطت لتوفري حالة الرتابط باقرار عقوبة واحدة لجرائم متعددة أن يتوفر عنرصان أساسيان هام: األول

ة القيادة اطاً ال يقبل التجزئة، وبالنظر إىل جرميأن تكون مرتبطة ببعضها إرتب -ترتكب هذه الجرائم لغرض واحد، الثاين
                                                           

 .5رقم  651ص 1جزاء، مجلة القضاء والتشريع، العدد  89لسنة  7، الطعن رقم  23/4/1989تمييز دبي،   (243)

 .348ص 68رقم  16القضائية ) شرعي ( مجموعة أحكام املحكمة العليا س 16لسنة  77، الطعن رقم 19/11/1994اتحادية عليا، جزائي   (244)

 .جزائي 1976/ 159، طعن رقم 30/1/1978تمييز كويتي،   (245)

 .131ص 34رقم  14حكمة سالقضائية، مجموعة أحكام امل 14لسنة  29، الطعن رقم 15/4/1992اتحادية عليا، جزائي   (246)

 .36رقم  1148ص 4جزاء مجلة القضاء والتشريع، العدد  1993لسنة  29، الطعن رقم 24/10/1993تمييز دبي،   (247)

 .1رقم  685ص 7جزاء، مجلة القضاء والتشريع، العدد  1995لسنة  68، الطعن رقم  6/1/1996تمييز دبي،   (248)
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برخصة منتهية يتبني أنها ال يتوفر بشأنها رشط من الرشطني املذكورين إلعتبارها مرتابطة مع باقي الجرائم األخرى إذ 
لسيارة ل القيادة بدون رخصة قيادة ال يشرتط لتصبح جرمية أن يرتكب املتهم بها حادثة ليعاقب عليها، بل مجرد قيادته

برخصة منتهية يستحق اإلدانة والعقوبة بعقوبة مستقلة عىل هذه الجرمية، ألنه ال تجمع بينها وبني باقي الجرائم 
األخرى وحدة النصوص واإلرتباط الذي ال يقبل التجزئة مام كان يتعني عىل املحكمة االستئنافية أن تفرد لها عقوبة 

 …املحكمة لذلك يكون حكمها باطالً ملخالفة القانون باستعامله املادة مستقلة عن عقوبة باقي الجرائم ومبخالفة
)الخاص باإلرتباط( يف غري محلها الصحيح، األمر الذي يكون معه ما جاء يف هذا السبب من النعي صحيحاً ويتعني 

 .>>(249)معه نقض الحكم املطعون فيه
 اقب قايض املوضوع يف قوله باإلرتباط أو نفيه له من سلطتها لتلك أن تر  << تؤكد محكمة النقض املرصية عىل أنه

فإن ذلك  …" متى كانت وقائع الدعوى كام أوردها الحكم املطعون فيه ال تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه يف منطوقه
منه يكون من قبيل األخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقض إلنزال حكم القانون عىل وجهه 

 .>>(250)الصحيح
 إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت  <<من قانون العقوبات تنص يف فقرتها الثانية عىل أنه  32إن املادة  <<قَض

 >>مرتبطة ببعضها بحيث ال تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جرمية واحدة والحكم بالعقوبة املقررة ألشد تلك الجرائم 
ص يف أن املجني عليه كان عائداً من حقله وبينام هو يف طريقه إىل فاذا كان الثابت بالحكم أن واقعة الدعوى تخل

بلدته أطلق عليه املتهم عياراً نارياً من فرد كان معه وأن هذا الفرد ضبط واعرتف املتهم بالتحقيقات بإحرازه له بدون 
ن املتهم قد دفع يف وأنه صالح لإلستعامل، وكا 16ترخيص وتبني من فحصه أنها عبارة عن آلة نارية بخرطوش عيار 

املذكرة املقدمة منه للمحكمة االستئنافية بعدم إختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى بناء عىل أن السالح املسند إليه 
احرازه بدون ترخيص أسند إليه أيضاً أنه استعمله يف واقعه رشوع يف قتل ملا يفصل فيها بعد، ملا كان ذلك وكانت واقعة 

كم املطعون فيه توحى باإلرتباط الذي يقول به الطاعن، ومع ذلك قضت املحكمة برفض الدفع الدعوى كام بينها الح
 .>>(251)بتوقيع عقوبة عىل املتهم، فإن حكمها يكون معيباً يستوجب النقض

  رإذا كانت النيابة العامة قد أقامت دعويني عىل الطاعن أحدهام ألنه زور سنداً واستعامله والثانية لتزوي <<قَض أنه 
التظهري واستعامله فقضت محكمة أول درجة بعقوبة يف كل من الدعويني وعند  نظر اإلستئناف، قررت املحكمة ضم 
املدعويني وقضت بعقوبة واحدة، فإنه ال جدوى للطاعن من التمسك بوجوب تنبيهه إىل هذا اإلجراء الذي تم لصالحه 

عامله وير السند واستعامله وتزوير التحويل املظهر عليه واستوالذي انتهى بالحكم عليه بعقوبة واحدة عىل أساس أن تز 
كل هذا كان نتيجة نشاط إجرامي واحد يعاقب عنه بعقوبة واحدة، وملا كان الحكم مل يضف جديداً للوقائع التي رفعت 

 .>>(252)بها الدعويان والتي تناولها التحقيق ودارت عليها املرافعة فال إخالل بحق الدفاع
  من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية  32مناط تطبيق الفقرة الثانية من املادة  <<قَض أنه

واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فكونت منها مجتمعة الوحدة اإلجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد يف 

                                                           

 .51، رقم 256، ص 2000،ط 21، القضائية )شرعي( مجموعة احكام املحكمة ،س  2/10/1999شرعي،  -اإلمارات -اتحادية عليا  (249)

 .1168ص 245رقم  18س 1967نوفمبر سنة  27، 590ص 151رقم  9، مجموعة أحكام النقض س1958مايو  27نقض  (250)

 .25/3/1952ق ، جلسة  21سنة  1609نقض مصري: الطعن رقم   (251)

 . 28/5/1996ق جلسة  31لسنة  2154نقض مصري، الطعن رقم   (252)



                                                                                                                                                                                                                                             

101 

 2021 يونيو 34 العدد
 مجلة القانون واألعمال الدولية

ملة يني عامل دون الحصول عىل شهادة قيد من مكتب القوى العاالفقرة الثانية من املادة املذكورة، وملا كانت جرميتا تع
غري متالزمتني فقد تقع إحداهام دون أن تقوم  -وعدم اإلبالغ عن الوظائف الخالية املسندتان اىل املطعون ضده 

مخالفة  األخرى، فإن ما انتهى إليه الحكم املطعون فيه من عدم قيام اإلرتباط بني هاتني الجرميتني يكون سديداً ال
 .>>(253)فيه للقانون

  ملحكمة الجنايات إذا ما أحيل إليها بأمر إحالة واحد جنحة مع جناية للفصل فيهام معاً أن تقرر الفصل  <<قَض بأنه
بينهام وتستبقى الجناية وحدها إذا كان ال يوجد بينهام ارتباط وثيق يحول دون ذلك، وال مينعها هذا من أن تسمع 

 .>>(254)جنحة كشهود يف الجناية املنظورة أمامهابعض املتهمني يف ال
  من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها  32متى كان مناط تطبيق الفقرة الثانية من املادة  <<قَض بأنه

خطة جنائية واحدة بعده أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها الوحدة اإلجرامية التي عناها الشارع بالحكم 
وارد يف الفقرة املشار إليها، وملا كان األصل أن تقدير قيام اإلرتباط بني الجرائم هو مام يدخل يف حدود السلطة ال

التقديرية ملحكمة املوضوع، وكانت الوقائع كام أثبتها الحكم املطعون فيه وعىل ما يسلم به الطاعن، تشري إىل أن 
ماوقع  خصني مختلفني ويف تاريخيني ومكانني وظروف مختلفة وهوالرسقتني اللتني قارفهام الطاعن قد وقعتا عىل ش

منه يف كل جرمية مل يكن وليد نشاط إجرامي واحد، وذلك ال يتحقق به اإلرتباط الذي ال يقبل التجزئة بني الجرمية 
ة إليها موموضوع الدعوى الحالية وبني الجرمية األخرى موضوع الدعوى املشار إليها بأسباب الطعن التي كانت منض

ومن ثم فإن إنزال الحكم عقوبة عن كل من الجرميتني يكون صحيحاً يف القانون وما أورده يف الدعوى عىل هذا 
 .>>(255)الدفاع سائغ ومقبول ومنعي الطاعن يف هذا الخصوص غري صحيح

  الطريق يف متى كان الثابت من الحكم يف قضية معينة ويف قضية أخرى أن الجناة أنفسهم ترصدوا <<قَض بأنه 
ملن مير عليهم وارتكبوا جنايتني يف وقتني مختلفني وعىل مجني عليهم مختلفني، فإن املحكمة ال تكون قد أخطأت 

( من قانون العقوبات واعتربت الحادثتني غري مرتبطتني إحداهام باألخرى ارتباطاً ال يقبل 32إذا هي مل تطبق املادة )
 .>>(256)حدةالتجزئة ولو أنهام وقعتا يف ليلة وا

  ( من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم املرتبطة قامئة 32من املقرر أن مناط اإلرتباط يف حكم املادة ) <<قَض بأنه
مل يجد عىل إحداها حكم من األحكام املعفية من املسؤولية والعقاب ألن متاسك الجرمية املرتبطة وانضاممها بقوة 

رر لها أشد العقاب ال يفقدها كيانها وال يحول دون تصدي املحكمة لها والتدليل اإلرتباط القانوين إىل الجرمية املق
( من قانون العقوبات عند القضاء بالرباءة يف إحدى 32عىل نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً فإنه ال محل إلعامل حكم املادة )

ة فال محل للقول بانقضاء الدعوى بالنسبومن ثم  -كام هو الحال يف الدعوى املطروحة  -التهم أو سقوطها وانقضائها 
لسنة  …لجرمية التزوير يف محررات رسمية ترتيباً عىل القضاء برباءة الطاعن عن جرمية الرشاء موضوع الجنحة رقم

                                                           

 .6/3/1969ق جلسة  36لسنة  2151نقض مصري، الطعن رقم   (253)

 .2/1/1939ق جلسة  8لسنة  1924نقض مصري، الطعن رقم   (254)

 .7/5/1979ق جلسة  49لسنة  96نقض مصري، الطعن رقم   (255)

 .22/2/1949ق جلسة  18لسنة  2399نقض مصري، الطعن رقم   (256)
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ذات العقوبة األخف املرتبطة بها ألن مجال البحث يف اإلرتباط إمنا يكون عند قيام املسؤولية  -آمن دولة طوارئ 1982
 .>>(257)عن الجرائم املرتبطة الجنائية

  جرى قضاء محكمة النقض عىل أن جرمية عدم التأمني عىل العامل وعدم االحتفاظ بالدفاتر والسجالت  <<قَض بأنه
ال تجمع بينهام وحدة الغرض وليستا مرتبطني ارتباطاً ال يقبل التجزئة، ومن ثم فإن الحكم املطعون فيه إذ مل يلتزم 

خطأ يف تطبيق القانون مبا يستوجب نقضه وتصحيحه وذلك بتوقيع عقوبة مستقلة عىل املطعون هذا النظر، يكون قد أ 
 .>>(258)ضده عن كل جرمية عىل حدة

  من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها  32من املقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من املادة  <<قَض بأنه
لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة اإلجرامية التي عناها الشارع خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة 

بالحكم الوارد يف الفقرة املشار إليها، وملا كان األصل أن تقدير قيام اإلرتباط بني الجرائم هو مام يدخل يف حدود 
طاعن يف طعنه، عىل ما يسلم به اللسلطة التقديرية ملحكمة املوضوع، وكانت الوقائع كام أثبتها الحكم املطعون فيه، و 

تشري إىل أن الرسقات التي قارفها الطاعن هو ورشيكاه قد وقعت عىل أشخاص مختلفني ويف تواريخ وأمكنه وظروف 
مختلفة وهو ما يفيد بذاته أن ماوقع منهم يف كل جرمية مل يكن وليد نشاط إجرامي واحد، فإن ذلك ال يتحقق به 

تجزئة بني الجرمية موضوع الدعوى الحالية وبني الجرائم األخرى موضوع الدعاوي املشار اإلرتباط الذي ال يقبل ال
 .>>(259)إليها بأسباب الطعن، التي كانت منظورة معها يف الجلسه نفسها التي صدر فيها الحكم املطعون فيه

  كر والقيادة من جرميتي السملا كان الحكم املطعون فيه قد قَض مبعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل  <<قَض بأنه
تحت تأثري املسكرات، اللتني دان الطاعن بهام عىل الرغم مام تنبئ عنه صورة الواقعة كام أوردها الحكم من أن 
الجرميتني قد وقعتا وليدتا نشاط إجرامي واحد يتحقق به اإلرتباط الذي ال يقبل التجزئة الذي عناه الشارع بالحكم 

قانون العقوبات، مام كان يوجب الحكم عىل الطاعن بالعقوبة التعزيزية للجرمية األشد وحدها، من  85الوارد يف املادة 
وهي العقوبة املقررة للجرمية الثانية، وإن كانت املحكمة قد نزلت بالغرامة املقيض بها عن هذه الجرمية عن الحد 

املحكمة ال متلك تصحيحها حتى ال يضار الطاعن ، إال أن 2007لسنة  19من قانون املرور رقم  94األدِن مبقتَض املادة 
بطعنه، ملا كان ما تقدم، فإنه يتعني تصحيح الحكم املطعون فيه بالغاء عقوبة الجلد املقَض بها عن جرمية رشب 

 .>>(260)الخمر
  لتقديرية امن املقرر أنه وان كان األصل أن تقدير قيام اإلرتباط بني الجرائم مام يدخل يف حدود السلطة  <<قَض بأنه

ملحكمة املوضوع إال أنه متى كانت وقائع الدعوى كام حصلها الحكم ال تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من عدم قيام 
اإلرتباط بني الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها فإن ذلك يكون من قبيل األخطاء القانونية التي توجب تدخل 

عىل وجهه الصحيح، وكان الحكم املطعون فيه قد قَض مبعاقبة املطعون ضده محكمة التمييز إلنزال حكم القانون 
بعقوبة مستقلة عن جرميتي السكر وقيادة مركبة تحت تأثري املسكرات التي دانه بهام رغم ما تنبئ عنه صورة الواقعة 

ونت منهام ها البعض فتككام أوردها الحكم من أن الجرميتني قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعض
                                                           

 .4/1/1994ق جلسة  61لسنة  8565قض مصري، الطعن رقم ن  (257)

 .14/2/1972ق جلسة  41لسنة  1637نقض مصري، الطعن رقم   (258)

 .14/2/1972جلسة  41لسنة  1637نقض مصري، الطعن رقم   (259)

 .329/2012املواد الجنائية، رقم  -محكمة التمييز القطرية  (260)
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من قانون العقوبات، ذلك أن رشب الخمر مناط قيام الجرمية  85مجتمعة الوحدة اإلجرامية التي عناها الشارع باملادة 
األوىل هو بذاته العنرص األسايس لجرمية قيادة سيارة تحت تأثري املسكرات موضوع الجرمية الثانية، وال يتصور قيام 

ملعطى لها دون تحقق الجرمية األوىل، مام كان يوجب الحكم عىل املطعون ضدة بعقوبة تلك الجرمية بالوصف ا
الجرمية األشد وحدها وهي العقوبة املقررة لجرمية رشب الخمر الجلد أربعني جلدة والتي أثبتها الحكم يف حقه، ومن 

 .>>(261)الجرمية الثانيةثم فإنه يتعني تصحيح الحكم املطعون فيه وإلغاء عقوبة الغرامة املقَض بها عن 
  إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت  <<من قانون العقوبات عىل أنه  85من املقرر أن النص يف املادة  <<قَض بأنه

مرتبطة ببعضها ارتباطاً ال يقبل التجزئة، فيجب اعتبارها كلها جرمية واحدة والحكم بالعقوبة األشد املقررة ألي من تلك 
ه أن مناط تطبيقه أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض مفاد >>الجرائم 

بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة االجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد يف تلك املادة، كام أن األصل أنه ولنئ 
قائع سلطة التقديرية ملحكمة املوضوع إال أنه متى كانت و كان تقدير قيام اإلرتباط بني الجرائم مام يدخل يف حدود ال

الدعوى كام حصلها الحكم ال تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من قيام اإلرتباط من عدمه بني الجرائم، فإن ذلك يكون 
 .>>(262)من قبيل األخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة التمييز إلنزال حكم القانون عىل وجهه الصحيح

  من املقرر أن تقدير قيام اإلرتباط بني الجرائم هو مام يدخل يف حدود السلطة التقديرية ملحكمة املوضوع،  <<قَض بأنه
وكانت الوقائع كام أثبتها الحكم املطعون فيه وعىل ما تسلم به الطاعنه يف طعنها تشري إىل أن جرمية القذف تختلف 

ب والسب فإن مفاد ذلك أنها مل تكن وليدة نشاط إجرامي واحد، وال يكون يف تاريخ وقوعها ومكانها عن جرميتي الرض 
مثة محل إلثارة اإلرتباط بينهام. ملا كان ذلك، وكان الحكم املطعون فيه قد عاقب الطاعنة بعقوبة مستقلة عن كل من 

نتظمتها الجرميتني قد ا جرميتي الرضب والسب اللتني دانها بهام رغم ما تنبئ عنه الواقعة كام أوردها الحكم من أن
خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة اإلجرامية التي عناها الشارع باملادة 

من قانون العقوبات، فإنه يتعني تصحيح الحكم والحكم بعقوبة واحدة عن الجرميتني، ملا هو مقرر، من أن املادة  85
عىل توقيع عقوبة الجرمية األشد، اإل أنها دلت ضمنياً بطريق اللزوم عىل أنه إذا تساوت العقوبتان  بادية الذكر وإن نصت

يف حالة اإلرتباط بني الجرائم الذي ال يقبل التجزئة ال توقع سوى عقوبة واحدة منها، ملا كان  -كالحال يف الدعوى  -
 .>>(263)اعنة مبلغ ألف ريال عن تهمتي الرضب والسبما تقدم، فإنه يتعني تصحيح الحكم املطعون فيه بتغريم الط

  من املقرر أنه وإن كان األصل أن تقدير قيام اإلرتباط بني الجرائم مام يدخل يف حدود السلطة التقديرية  <<قَض بأنه
ليه من إعىل النحو الذي حصله الحكم ال تتفق قانوناً مع ما انتهى  -ملحكمة املوضوع إال أنه متى كانت وقائع الدعوى 

عدم قيام اإلرتباط بني الجرائم وتوقيع عقوبة مستقلة عن كل منها، فإن ذلك يكون من قبيل األخطاء القانونية التي 
تستوجب تدخل محكمة التمييز إلنزال حكم القانون عىل وجهه الصحيح، ملا كان ذلك وكان الحكم املطعون فيه قد 

يش بقصد التعاطي وتعاطيه التي دان الطاعن بهام لجامع اإلرتباط أوقع عقوبة واحدة عن جرميتي إحراز مخدر الحش
لرسوم مستقلة عن جرمية التهرب من أداء ا -وهي العقوبة املقررة أليهام لتساوي العقوبة املقررة قانوناً للجرميتني  -

حة ال ينازع الطاعن يف صوهو  -الجمركية املقررة عن ذلك املخدر رغم أن املستفاد من صورة الواقعة كام أوردها الحكم 

                                                           

 (.436ص 4س 9/6/2008جلسة  - 2008لسنة  123 محكمة التمييز القطرية ) الطعن رقم  (261)

 .239ص 5س  1/6/2009جلسة  - 2009لسنة  121محكمة التمييز القطرية )الطعن رقم   (262)

 (.322ص 9س 17/6/2013جلسة  - 2013لسنة  125محكمة التمييز القطرية ) الطعن رقم   (263)
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تظمت وبالتايل فقد ان… الجمريك قادماً من … أن الطاعن ضبط محرزاً ملخدر الحشيش مبنفذ -ما نقله الحكم عنه 
نونية وحدة الغرض فجعلت منها وحدة قا -الجرائم -الجرائم الثالث التي أثبتها الحكم يف حقه فكر واحد وجمعت بينها 

ها يف توقيع العقوبة عىل مرتكبها مام كان يوجب الحكم عىل الطاعن بعقوبة الجرمية األشد غري قابلة للتجزئة لها أثر 
التعاطي واإلحراز و  -من قانون العقوبات وهي تلك التي أوقعها الحكم عىل الجرميتني األوىل والثانية  85عمالً باملادة 

 40من قانون الجامرك رقم  141يف املادة  وهي تجب العقوبة األصلية لجرمية التهريب الجمريك املنصوص عليها -
من قانون العقوبات وهي  86، وعىل أال يخل ذلك بتوقيع العقوبة الفرعية املقررة للجرمية األخرية وفقاً للامدة 2002لسنة 

 من قانون 136و  22الغرامة التي ال تقل عن خمسامئة ريال وال تزيد عىل ألف ريال عىل ما يستفاد من نص املادتني 
( من الئحته التنفيذية ومن ثم فإنه يتعني تصحيح الحكم املطعون فيه 6/ 31و  28و  26الجامرك املار ذكره واملواد )

 .>>(264يجعل الغرامة الجمركية املقَض بها خمسامئة ريال وهي العقوبة التكميلية الواجب القضاء بها)
  إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت  <<عىل أنه من قانون العقوبات قد نصت  85ملا كانت املادة  <<قَض بأنه

مرتبطة ببعضها ارتباطاً ال يقبل التجزئة، فيجب اعتبارها كلها جرمية واحدة، والحكم بالعقوبة األشد املقررة ألي من 
لة متلك الجرائم، ومفاد هذا النص أن مناط تطبيقه أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مك

لبعضها البعض، بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة اإلجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد باملادة املار ذكرها، وكان 
استعامل الطاعن القوة مع رجال الرشطة لحملهم بغري حق عىل االمتناع عن أداء عمل من أعامل وظيفتهم ال يجعل 

ة السياقة لرجال الرشطة عن طلبها وبالجرائم محل التهم السابعة هذه الجرمية مرتبطة بجرمية عدم تقديم رخص
والثامنة والتاسعة والحادية عرشة والتي أوقع الحكم العقوبة األشد لجامع اإلرتباط، فإن الحكم املطعون فيه إذ قَض 

صحيح ما إمكان ت بعقوبة مستقلة عن كل منها عىل سند أنها مل تكن وليدة نشاط إجرامي واحد، بعد أن أشار إىل عدم
قيادة مركبة برسعة  <<تردى فيه حكم محكمة أول درجة من خطأ يف القانون بإعامله أحكام اإلرتباط بني جرميتي 

وجرمية قيادة مركبة تحت تأثري  >>تزيد عن الحد األقىص املقرر قانوناً وبحالة تعرض حياة األشخاص واألموال للخطر
د اقرتن فإنه يكون ق -وهو مامل يخطئ فيه الحكم املطعون فيه  -ة الطاعن بطعنه املسكرات، إعامالً لقاعدة عدم إضار 

بالصواب، األمر الذي ينتفي معه وجه الطعن عىل الحكم يف هذا الشأن، إال أن الحكم املطعون فيه وقد قَض بعقوبة 
لقوة مع رجال واستعامل ا - مسدس وبندقية آلية -مستقلة عن كل من جرميتي حيازة أسلحة نارية وذخائر بغري ترخيص 

الرشطة لحملهم بغري حق عىل اإلمتناع عن أداء عمل من أعامل وظيفتهم، اللتني دان الطاعن بهام، عىل الرغم مام 
تنبئ عنه صورة الواقعة كام أوردها من أن الجرميتني قد انتظمتهام خطة إجرامية واحدة مبا يتحقق به معنى اإلرتباط 

بني هاتني الجرميتني، فإن الحكم املطعون فيه إذ قَض بعقوبة مستقلة عن كل منها يكون قد  الذي ال يقبل التجزئة
 .>>(265)أخطأ يف القانون مبا يوجب تصحيحه بالغاء عقوبة الحبس املقَض بها عن الجرمية الثانية

 انت العقوبة واحدة عن زئة وكقَض بأنه " ملا كانت الجرميتان اللتان ارتكبهام املتهامن مرتبطتني ارتباطاً ال يقبل التج
كل منهام، فإن املحكمة تقيض مبعاقبتهام عن الجرميتني بعقوبة واحدة عىل النحو املبني مبنطوق الحكم عمالً باملادة 

 .>>(266)من قانون العقوبات 85

                                                           

 (.180ص 10س 17/3/2014سة جل - 2013لسنة  336محكمة التمييز القطرية ) الطعن رقم   (264)

 (.193ص 8س 5/3/2012جلسة  - 2011لسنة  220محكمة التمييز القطرية ) الطعن رقم   (265)

 (.244ص 9س 6/5/2013جلسة  - 2013لسنة  79محكمة التمييز القطرية ) الطعن رقم   (266)
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  ة جنائية واحدةمن قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خط 85من املقرر أن مناط تطبيق املادة  <<قَض بأنه 
بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها الوحدة اإلجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد باملادة املشار 
إليها، كام أن تقدير قيام اإلرتباط بني الجرائم هو مام يدخل يف حدود السلطة التقديرية ملحكمة املوضوع، وإذ كان 

ام أثبتها الحكم وهو ماال تنازع الطاعنة يف صحة ما نقله الحكم عنها أن الطاعن قذف ما تقدم، وكانت الواقعة ك
املجني عليه بأن وجه إليه الفاظاً متس رشفه وكرامته كام أبدى إشارة مخلة بالحياء يف مكان عام قاصداً إياه ثم عاد 

ه مام بينهام حال قيادة كل منهام لسيارت ووجه إليه ذات األلفاظ التي وجهها إليه من قبل وذلك عىل إثر مشادة نشبت
يوفر وحدة النشاط اإلجرامي بني الجرميتني اللتني دين بهام املطعون ضده ويتحقق به اإلرتباط الذي ال يقبل التجزئة 

من القانون السابق، وليس عىل أساس التعدد املعنوي للجرميتني يف معنى املادة  85بينهام عىل سند من نص املادة 
القانون ذاته كام ذهب الحكم الطعني، وإذ أوقع الحكم عىل املطعون ضده عقوبة واحدة عن كل من الجرميتني  من 84

فإنه يكون قد اقرتن  -وهو مامل يخطئ الحكم فيها  -هي عقوبة جرمية القذف باعتبارها العقوبة األشد 
 .>>(267)بالصواب

  تعمل املحكمة عىل إدانته بكل جرم عىل حدة وتعاقبه عندما يرتكب شخص واحد عدة جنايات أو جنح  <<قَض بأنه
عليه ثم تدغم العقوبات ببعضها وتحكم بتنفيذ العقوبة األشد، ذلك أن كل جرمية تحتفظ بذاتيها وكيانها القانوين، 

ها توتظهر أهمية ذلك يف وجهني األول يف حالة إلغاء إدانة الجاين بالنسبة للجرمية ذات العقوبة األشد والغاء عقوب
نفذت عىل املحكوم عليه العقوبة التالية لها يف الشدة ألنها أصبحت العقوبة األشد، وإذا اقترص القايض عىل الحكم 
بالعقوبة األشد ال ميكن تنفيذ عقوبات أخرى ألنها مل توقع، والوجة الثاين أن العقوبات األقل شدة تعترب سوابق يف 

 .>>(268)قايض هذه العقوبات ال ميكن الوصول لهذه النتيجةالتكرار رغم عدم تنفيذها وإذا مل يوقع ال
 املطلب الثاين

 أحكام القضاء يف شأن اإلقرتان بني الجرائم
 
 

نعرض هنا بعض أحكام القضاء فيام يتعلق باإلقرتان بني الجرائم، وذلك من أجل تسنيد موضوع البحث فيام يتعلق مبوضوع       
 .اإلقرتان بني الجرائم

  ملا كان الطاعن واملحكوم عليه اآلخر قد قارفا قتل املجني عليه بكتم أنفاسه ثم أتبعا ذلك بجناية وضع  <<قَض بأنه
النار عمداً يف مكان مسكون بأفعال مستقلة عن الجناية األوىل، وقد ارتكبت الجنايتان يف فرتة قصرية من الزمن ويف 

 300أنه يكفي لتغليظ العقاب عمالً بالفقرة الخامسة من املادة مرسح واحد مام يتحقق به معنى اإلقرتان ملا هو مقرر من 
من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقالل الجرمية املقرتنة عن جناية القتل ومتيزها عنها وقيام املصاحبة الزمنية 

ستقل به قايض ي بينهام بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا يف وقت واحد أو يف فرتة قصرية من الزمن وتقدير ذلك مام

                                                           

 .(75ص 5س 2/2/2009جلسة  - 2009لسنة  16محكمة التمييز القطرية ) الطعن رقم   (267)

 م(.2004لسنة  25في الطعن رقم  59من مبادىء املحكمة العليا العمانية ) القرار رقم   (268)
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املوضوع مادام يقيمه عىل ما يسوغه، ومن ثم تتوافر يف حق الطاعن جرمية القتل العمد املقرتن بجناية وضع النار 
 .>>(269)عمداً يف مكان مسكون

  فقرة خامسة من قانون العقوبات،  300حيث إنه عن ظرف اإلقرتان فلام كان املقرر أن كل ما تشرتطه املادة  <<قَض
ظرف اقرتان القتل بجناية أخرى، هو أال تكون الجنايتان ناشئتني عن فعل واحد، كعيار ناري يطلق عمداً فيقتل لتوافر 

شخصني أو قنبلة تلقى فتصيب أكرث من شخص، إذ وحدة الفعل تكون حينئذ مانعة من انطباق ظرف اإلقرتان، أما إذا 
أن تكون القتل ومتيزها عنها وقيام املصاحبة الزمنية بينهام بتعدد الفعل مع قيام استقالل الجرمية املقرتنة عن جناية 

الجنايتان قد ارتكبتا يف وقت واحد أو فرتة قصرية من الزمن، فإن ذلك كاٍف لتوافر ظرف اإلقرتان، وإذ كان ذلك 
جني وب املوكان الثابت من ماديات الدعوى أن ما أتاه املتهامن من أفعال هي إطالق األعرية النارية من سالحهام ص

ومن ثم تكون جناية القتل العمد قد توافرت يف حقهام وماوقع منهام  -وقد تحقق قصدهام  -عليه األول بقصد قتله 
بعد ذلك من الرشوع يف قتل املجني عليه الثاين إمنا يتوافر به ظرف اإلقرتان حسبام هو معرف به يف القانون لوقوع 

 .>>(270)ل لكل جرميةالجرميتني يف زمن واحد وبفعل مادي مستق
  وحيث إنه ملا كان يكفي لتوافر ظرف اإلقرتان  <<ملا كان الحكم قد إستظهر ظرف اإلقرتان يف قوله  <<قَض بأنه

عقوبات يف األوراق أن يثبت استقالل الجرمية املقرتنة عن القتل ومتيزها عنها وقيام  234/1املنصوص عليه يف املادة 
تكون الجرميتني قد ارتكبتا يف وقت واحد ويف فرتة قصرية من الزمن، وإذ كان ذلك، املصاحبة الزمنية بينهام بأن 

وكان الثابت من األوراق استقالل جرمية قتل املجني عليه عن جرمية رسقة سيارته من الطريق العام ليالً حال حمله 
د بدأ يف تنفيذ بقتل املجني عليه فقسالحاً وقد متيزت تلك الجرمية األخرية بأفعال مستقلة ذلك أنه بعد قيام املتهم 

باقي مخططه الذي عقد العزم عليه واعرتف به وهو رسقة سيارة املجني عليه لبيعها وقد قامت املصاحبة الزمنية بني 
الجرميتني، األمر الذي يوفر يف حق املتهم ظرف اإلقرتان ويدحض معه دفاعه يف شأن عدم توافره وأنه مل يقصد 

لك لتوفر رشط اإلقرتان واقعاً قانوناً، واطمئنان املحكمة إىل اعرتافه بأن قصده من القتل هو الرسقة، من القتل الرسقة ذ
فإن ساقه الحكم فيام تقدم يتفق وصحيح القانون ويتحقق به معنى اإلقرتان، ملا هو مقرر من أنه يكفي لتغليط العقاب 

، أن يثبت الحكم استقالل الجرمية املقرتنة عن جناية القتل من قانون العقوبات 234عمالً بالفقرة الثانية من املادة 
ومتيزها عنها وقيام املصاحبة الزمنية بينهام، بأن تكون الجرائم قد ارتكبت يف وقت واحد ويف فرتة قصرية من الزمن، 

 .>>(271)ةحوتقدير ذلك مام يستقل به قايض املوضوع، مادام يقيمه عىل ما يسوغه كام هو الحال يف الدعوى املطرو 
  ال محل للنص يف منطوق الحكم عىل الجرمية املقرتنة إذ العربة بالجرمية األصلية التي اقرتنت بها،  <<قَض بأنه

ذلك بأن الجرمية األوىل هي ظرف مشدد للجرمية الثانية، وإن كانت تسرتد استقاللها متى انعدمت هذة األخرية لعدم 
 .>>(272)ا يتعني الحكم يف موضوعها استقالالً ثبوتها أو لسبب آخر ويف هذه الحالة وحده

 
 

                                                           

 (.84ص 5س  2/3/2009جلسة  - 2008لسنة  284محكمة التمييز القطرية ) الطعن رقم   (269)

 (.364ص 10س 7/7/2014جلسة  - 2014لسنة  407محكمة التمييز القطرية ) الطعن رقم   (270)

 (.10/3/2014النقض املصرية ) حكم في محكمة   (271)

 (.16/5/1955ق جلسة  25لسنة  313محكمة النقض املصرية )الطعن رقم   (272)
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 الخامتة
 

يتضح لنا مسألة هامة ويف  >>سلطة املحكمة الجنائية يف تقدير اإلرتباط واإلقرتان <<من خالل دراسة هذا املوضوع وهو        
ان بني الجرائم، ومن باط أو اإلقرت غاية الدقة القانونية وهي هل متلك املحكمة الجنائية فعالً سلطة تقديرية يف تقرير قيام اإلرت

 جانب آخر هل هذه مسألة تتعلق باملوضوع فعالً أم أنها مسألة قانون.
الثابت لدى أقوال الفقه وكذلك أحكام القضاء أن هذا التقدير للمحكمة مسألة موضوع وتخضع لسلطتها التقديرية، وكذلك       

 الثابت أن املسألة هي مسألة موضوع.
من أجل وضع األمور يف نصابها الصحيح. لهذا كانت أهمية دراسة  -يف رأينا–ذا املوضوع كان يحتاج إىل تدقيق لكن ه      

هذا املوضوع، وعىل ذلك ألقينا الضوء عىل ماهية اإلرتباط واإلقرتان بني الجرائم، ثم أتبعنا ذلك باألحكام الخاصة باإلرتباط ثم 
 مسألة سلطة املحكمة يف تقدير اإلرتباط من خالل األحكام الخاصة باإلرتباط، ثم ناقشنااألحكام الخاصة باإلقرتان. ثم ناقشنا 

 مسألة سلطة املحكمة يف تقدير اإلقرتان وضوابط هذا التقدير من خالل األحكام الخاصة باإلقرتان.
 

 ومن خالل هذه الدراسة انتهينا إىل مجموعة من النتائج وكذلك بعض التوصيات وذلك فيامييل: 
 أوالً: النتائج:

وع أو ليس مسألة هوى ملحكمة املوض -أي أنه قائم بني الجرائم محل الدعوى أم ال–أن اإلرتباط بني الجرائم وتقديره  .1
 رأي.

، وهذه الضوابط ليست مسألة رأي، بل هي قواعد قانونية إذا توافرات هذه (273)إن تقدير املحكمة يخضع لضوابط  .2
ملحكمة أن تقرر قيام اإلرتباط بني الجرائم وإال تكون قد أخطأت يف تطبيق صحيح القواعد والرشائط، يلزم عىل ا

 القانون.
والدليل عىل صحة ذلك، هو أحكام املحاكم العليا العديدة التي فيها تصحيح أحكام ونقض األحكام التي قيل فيها من محكمة 

األحكام التي قيل فيها من محكمة املوضوع أنه ال  املوضوع أن بها ارتباط وتم نقض الحكم اىل غري ذلك، وكذلك كثري من
 .(274)يوجد ارتباط وقضت املحاكم العيا بعكس ذلك

إن اإلقرتان بني الجرائم وتقديره مبعنى أنه قائم أو غري قائم بني الجرائم محل الدعوى، ليس هو اآلخر مسألة رأي  .3
 أو هوى ملحكمة املوضوع.

ان يخضع لضوابط، وهذه الضوابط ال تخضع لرأي، بل هي قواعد ورشائط إن تقدير محكمة املوضوع ملسألة اإلقرت  .4
، إذا توافرت يلزم ويتعني عىل املحكمة أن تقرر توافر وقيام اإلقرتان بني (275)قانونية يف ضوء األحكام القانونية

 الجرائم وإال تكون املحكمة قد أخطأت يف تطبيق صحيح القانون.

                                                           

 انظر هذه الضوابط فيما سبق في املبحث الخاص بالضوابط.  (273)

 انظر املبحث األخير الخاص باألحكام القضائية.  (274)

 انظر ضوابط اإلقتران فيما سبق.  (275)
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ملحاكم العليا العديدة التي فيها تصحيح أحكام بنقضها التي قيل فيها من محكمة املوضوع والدليل عىل صحة ذلك، هو أحكام ا
أن بها إقرتان وتم نقض الحكم إىل غري ذلك، وكذلك كثري من األحكام التي قيل فيها من محكمة املوضوع أنه ال يوجد إقرتان 

 وتم نقض الحكم اىل غري ذلك القول.
اسة أن تقدير اإلرتباط أو اإلقرتان، ليس مجرد تقدير ملحكمة املوضوع يخضع لرأيها يتضح ويتبني من خالل هذه الدر  .5

وهواها، وأمنا املسألة هي مسألة قانون، ذلك ألن اإلرتباط أو اإلقرتان لهام ضوابط قانونية يقوما عليها، فإذا توافرت 
تطيع  تتوافر هذه الضوابط والرشائط ال تسهذه الضوابط والرشائط البد من الحكم بقيام اإلرتباط أو اإلقرتان وإذا مل

 املحكمة أن تقيض بتوافر أياً منهام.
 

 ثانياً: التوصيات:
إن مسألة تقدير اإلرتباط أو تقدير اإلقرتان من جانب محكمة املوضوع هو مسألة قانون وليس مسألة رأي أو هوى  .1

 .ملحكمة املوضوع
فقهاء رتباط التي تم استخالصها من خالل أحكام القضاء وأقوال الينبغي أن يتدخل املرشع بنص يقنن فيه ضوابط اإل .2

ومن ثم يصبح املوضوع مسألة قانون. إذا توافرت تحكم املحكمة بقيام اإلرتباط وإذا مل تتوافر تحكم بعدم توافره 
 .(276)ويصبح املوضوع أمر قانوين

صها من خالل بني الجرائم والتي تم استخال  كذلك ينبغي أن يتدخل املرشع بنص يقنن فيه ضوابط ورشائط اإلقرتان .3
، ومن ثم يصبح املوضوع مسألة قانون من خالل نص رصيح، فإذا توافرت هذه الرشائط (277)أحكام املحاكم العليا

تحكم محكمة املوضوع وتقرر قيام اإلقرتان، فإذا مل تتوافر هذه الرشائط تقرر عدم قيام اإلقرتان، ذلك أن األمر هو 
ة قانون وليس مجرد رأي ملحكمة املوضوع بدليل أحكام النقض بتصحيح آراء محكمة املوضوع يعكس ما بالفعل مسأل
 .قضت به

أن النص يف القانون بنصوص تحدد ضوابط اإلرتباط واإلقرتان يقرص الوقت والجهد عىل املحاكم وعىل املتقاضني  .4
ك، قرتان، ثم يتم نقضه من املحكمة العليا بعد ذلبدالً من أن تحكم محكمة املوضوع برأي يف مسألة اإلرتباط أو اإل 

أن هناك نص يحسم كل مسألة، سوف تحكم محكمة املوضوع وفق ضوابط النص ورشائطه وتصبح املسألة ليست فلو 
 .محل اجتهاد أو رأي بل مسألة قانون رصيحة

 
 
 
 
 
 

                                                           

 .الضوابط التي قمنا باستنتاجها، في املبحث الخاص بالضوابط في سلطة املحكمة في تقدير اإلرتباط انظر هذه  (276)

 .انظر هذه الضوابط والشرائط والتي قمنا باستخالصها، في املبحث الخاص بضوابط وشرائط اإلقتران فيما سبق  (277)
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 دراسة مقارنة جائحة كرونا وتداعياتها عىل العقود التجارية
The Krona Pandemic and its implications for commercial contracts (comparative study) 

 د. سعدية البدوي السيد أحمد بدوي
 جامعة امللك فيصل -كلية الحقوق -أستاذ مساعد القانون التجاري

 اململكة العربية السعودية
 

 امللخص:
نتناول يف هذه الدراسة، جائحة كرونا وتداعياتها عىل العقود التجارية، حيث تهدف هذه الدراسة، إىل بيان اآلثار القانونية عىل 

 عقد التجاري، وتأثري الجائحة عىل العقود التجارية ومعرفة ضوابط سلطة القايض يف إعادة التوازن االقتصادي للعقد. أطراف ال
وتتطلب منا هذه الدراسة تحليل عميق ملدى إلزام تطبيق نظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة، ومدى تكييف فريوس كورونا، 

اإلشكاليات التي قد يثريها وباء كورونا وتداعياته عىل تنفيذ العقود التجارية، ومن ثم  هل هو ظرف طارئ أم قوة قاهرة، ودراسة
 تحديد املسئولية القانونية عن عدم تنفيذ أو التأخري يف التنفيذ.

ية نوقد كشفت هذه الجائحة النقاب عن الحاجة امللحة لوجوب تدخل املرشع إلصدار ترشيع خاص يعالج اآلثار االقتصادية والقانو 
 للجائحة، وتعديل بعض نصوص القانون املدين مبا يضمن عالج أوجه القصور التي أظهرها الواقع.

 د.تعديل العق -االلتزام املرهق –العقود التجارية  -جائحة كرونا -الظروف الطارئة  -: القوة القاهرةالكلامت املفتاحية
 

Abstract:  
In this study, we address the krona pandemic and its implications for commercial contracts, where this study 
aims at statement of legal implications for parties to a commercial contract, impact of the pandemic on 
commercial contracts and knowledge of controls the judge s power to restore the economic balance of 
contract. 
This study requires us to analyse in depth the extent to which emergency and force majeure theory must be 
applied and the extent to which adapting the Cornea virus, is it an emergency or force majeure, and studying 
the problems that an epidemic might raise Corona and its implications for the execution of commercial 
contracts, hence the determination of libility legal failure or delay in execution. 
This pandemic has revealed the urgent need for the legislator to intervene to pass special legislation to 
address this problem economic and legal consequences of the pandemic, and amendment of certain 
provisions of the Civil Code to remedy the shortcomings shown by reality. 
Keyword: Force majeure, Emergency conditions, Krona pandemic, Commercial contracts, Onerous obligation, 
Contract modification. 
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 مقدمة:
(، هذه 19-قامت معظم دول العامل باتخاذ إجراءات احرتازية غري مسبوقة، عىل إثر انتشار جائحة فريوس كورونا املستجد )كوفيد

كان لصحة العامة للمواطنني واملقيمني، و الجائحة التي عصفت بالعامل أجمع، وكانت اإلجراءات الحكومية تستهدف حامية ا
مام اشتملت عليه تلك القرارات، إيقاف الكثري من األنشطة االقتصادية، وإغالق غالبية املحال التجارية، وفرض حظر جزيئ 

رت دوكيل للتجول، وتوقف حركة املالحة الجوية والبحرية بصورة كبرية. ومام ال شك فيه أن هذه القرارات الحكومية التي ص
بناء عىل الجائحة التي فرضت نفسها كواقعة مادية، قد ألقت بظاللها عىل النشاط التجاري بصورة عامة، وعىل العقود التجارية 
بصورة خاصة، فتوقف تنفيذ كثري من األعامل التجارية بصورة تامة مثل عقود التوريد واملقاوالت، والنقل الجوي والبحري 

 ، يف حني طال اإلغالق التام غالبية املحال التجارية، كام أغلق البعض اآلخر جزئيا.والربي، وبيع ورشاء العقارات
وبنا عليه فقد تأثرت العقود التجارية القامئة بهذه القرارات الحكومية املستندة إىل الجائحة، مام ترتب عليه استحالة تنفيذ بعض 

اللجوء  للمدين، بحيث يهدده بخسارة فادحة، مبا يسوغ معه طلب العقود، وصعوبة تنفيذ بعضها اآلخر، حيث أصبح تنفيذها مرهقا
 إىل القضاء، بإعادة التوازن املايل إىل العقد، ورد االلتزام املرهق إىل الحد املعقول. 

 أهمية املوضوع: 
 :ميكن إيجاز أهمية بحث هذا املوضوع يف النقاط التالية

ف ، وما أبرمته الرشكات واألفراد من عقود تجارية تراخى تنفيذها فصادإن املوضوع ذو صلة مبارشة بالواقع الدويل الحايل -1
 الجائحة التي أثرت عليها، وشكلت أزمة حقيقية ألطراف التعاقد.

تتعرض الكثري من الرشكات أثناء حياتها لظروف قاهرية، تؤثر عىل تنفيذ عقودها، كأزمة جائحة كورونا، التي كان لها  -2
ت العقدية، ومن األهمية مبكان أن يتواصل الفقه القانوين يف بحث هذا املوضوع، ومناقشة تأثري عىل تنفيذ االلتزاما

 مدى كفاءة النظم القانونية يف معالجة هذه األزمات. 
 مشكلة البحث: 

تتمثل مشكلة البحث الرئيسية يف التوصيف أو التكييف القانوين لجائحة فريوس كورونا، فهل ترقى الجائحة، إىل أن 
رفا طارئا أم قوة قاهرة؟ وما مدى تحقيق التوازن بني طريف العقد عند اللجوء إىل نظرية الظروف الطارئة أو تكون ظ

القوة القاهرة ملعالجة آثار جائحة فريوس كرونا عىل االلتزامات العقدية؟ حيث أن الكثري من العقود التجارية تواجه 
ونا، والقرارات الحكومية االحرتازية التي صدرت بناء عىل ذلك، اختالال يف توازنها االقتصادي جراء حدوث جائحة كور 

مام تعذر معه تنفيذ العقود يف مواعيدها من جانب وصعوبة تنفيذها بذات الرشوط املتفق عليها عند إبرامها من جانب 
اء طلبا لذلك.آخر، مبا يدفع املتعاقدين إىل معالجة هذه االختالالت باالتفاق بينهم وديا، أو باللجوء إىل القض  

 أهداف البحث:
يتمثل هدف البحث بدراسة آثار جائحة كرونا عىل االلتزامات العقدية، حيث ال ميكن إغفالها، والبحث تبعا لذلك يف 
خيارات أطراف العقد التجاري يف مواجهة الجائحة، والحق يف طلب رد االلتزام إىل الحد املعقول، وإثبات تأثري 

 الجائحة عىل العقد.
يهدف البحث إىل تسليط الضوء لبيان ضوابط سلطة القايض يف إعادة التوازن االقتصادي للعقد، ووسائله املتاحة  كام

 يف هذا الشأن.
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 منهج البحث:  
اعتمدنا يف دراسة هذا املوضوع عىل املنهج التحلييل يف مناقشة مفهوم الجائحة وتأثرياتها من خالل طرح اآلراء الفقهية 

قه اإلسالمي والقانون املقارن، وأحكام املحاكم، والقرارات القضائية ملحكمة النقض الفرنسية، وتحليلها ملفهوم الراجحة يف الف
نظريتي القوة القاهرة والظرف الطارئ، ويف سبيل تحقيق ذلك متت مناقشة اآلراء القدمية والحديثة وموقف محكمة النقض 

 رئ سابقا، ومواقفها الحقا.الفرنسية من نظريتي القوة القاهرة والظرف الطا
 خطة البحث: 

د التجارية، العقو    والذي جاء بعنوان " جائحة كورونا وتداعياتها عىل –وانطالقا مام سبق ارتأينا تقسيم هذا البحث      
 إىل مبحثني عىل النحو التايل:

 املبحث األول: القوة القاهرة وجائحة كرونا.
   فريوس كرونا.املبحث الثاين: التكييف القانوين ل

                  
 املبحث األول                                            

 القوة القاهرة وجائحة كرونا                                     
 متهيد:

سائل من ذه املسوف نتناول يف هذا املبحث مفهوم القوة القاهرة أوال، ثم نتناول ثانيا رشوط القوة القاهرة، ونعالج ه
 خالل مطلبني عىل النحو التايل:

 املطلب األول: مفهوم القوة القاهرة.
 املطلب الثاين: رشوط القوة القاهرة.

 املطلب األول
 مفهوم القوة القاهرة

اآلية  مهي الواقعة التي يرتتب عليها عدم قدرة االنسان عىل القيام مبا كلف به، فال تكليف مبستحيل كام ورد يف القرآن الكري
( من سورة البقرة، فقد سن القرآن الكريم قاعدة يف مناط التكليف هي االستطاعة، وهي أن "الله تعاىل" ال يكلف 286رقم )

عبدا بعباده أو تكاليف تفوق طاقته، فيضيق بها جهده، والوسع هو الجهد، وما يسع اإلنسان وال يضيق به وال يجعله يف حرج 
 نسان مبا يف طاقته وييرس عليه يف التكاليف، "وقول النبي صيل الله عليه وسلم " يف الحديثعند تنفيذه، فالله يكلف اإل 

الرشيف " ال رضر وال  رضار" لذلك أسس الفقهاء عىل هذه األسس الرشعية جملة من القواعد كقاعدة " ال رضر وال رضار" 
( 278ا من القواعد الفقهية من قواعد فرعية وضوابط فقهية)وقاعدة " املشقة تجلب التيسري " وما تندرج تحت هذه القواعد وغريه

 ، مام يشهد بعراقة الفقه اإلسالمي ومواكبته للحوادث والنوازل.
من القانون املدين  165وقد تم النص رصاحة عىل القوة القاهرة، كأحد صور السبب األجنبي للتحلل من االلتزام وذلك يف املادة 

ا أثبت الشخص أن الرضر قد نشأ عن سبب أجنبي ال يد له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة املرصي التي تنص عىل أنه:" إذ
 178او خطأ املرضور أو خطا الغري، كان غري ملزم بتعويض هذا الرضر ما مل يوجد نص خاص أو اتفاق عىل ذلك" وكذلك املادة 

                                                           

قهي لنظرية الظروف الطارئة، نماذج تطبيقية، رسالة دكتوراه، أمجد فالح سالم الوليدات، القواعد الفقهية وأثرها في التأصيل الف (1)

 .12م، جامعة مؤتة، األردن، ص2018
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ئوال اية خاصة أو حراسة آالت ميكانيكية يكون مسمدين التي تنص عىل أنه " كل من توىل حراسة أشياء تتطلب حراستها عن
مدين التي  373عام تحدثه هذه األشياء من رضر، ما مل يثبت أن وقوع الرضر كان بسبب اجنبي ال يد له فيه". كذلك املادة 

( إىل جانب 279) " تنص عىل أنه: " ينقيض االلتزام إذا اثبت املدين أن الوفاء به أصبح مستحيال عليه لسبب أجنبي ال يد له فيه
( من نفس القانون التي جاء فيها: " إذا استحال عىل املدين أن ينفذ االلتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء 215املادة )

بالتزامه ما مل يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي ال يد له فيه" ونص القانون املدين املرصي يجب أن يقرا إىل 
( مدين مرصي حيث جاء فيها: " يف العقود امللزمة للجانبني إذا انقَض التزام بسبب استحالة تنفيذه 159نص املادة )جانب 

 انقضت معه االلتزامات املقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه".
قد ساخ(، ذلك أن الع، أن هذا النص كام هو واضح يوضح حكم االستحالة، وحكمها كام هو وارد يف النص )االنفويتضح لنا

 ينفسخ، وال يتحمل املدين تبعا لهذا االنفساخ أية مسؤولية عقدية.
(  يف شأن القوة القاهرة بأن القوة القاهرة ظرف استثنايئ، أجنبي 280ويتفق هذا التعريف مع ما ورد يف القانون املدين الفرنيس )
 عن إرادة الشخص متنعه من القيام بالتزاماته تجاه الدائن.

 ؟ثري التساؤل هنا: هل القوة القاهرة محددة يف القانون الفرنيسوي
، كانت القوة القاهرة تعرف بانها حدث ال يقاوم ال ميكن التنبؤ به وقت 2016لإلجابة عىل هذا التساؤل يتبني اآليت: أنه قبل عام 

 إبرام العقد وخارج املدين بااللتزام.
( من القانون املدين الفرنيس التي نصت عىل أنه: " توجد قوة قاهرة يف املسائل 1رة )( الفق1218، ومبوجب املادة )2016ومنذ عام 

التعاقدية، عندما مينع الحدث الخارج عن سيطرة املدين، الذي ال ميكن التنبؤ به عىل نحو معقول وقت إبرام العقد والذي ال 
 (281امه.".)ميكن إبطال آثاره باتخاذ تدابري مناسبة، املدين من االضطالع بالتز 

 :ويتضح لنا من خالل هذا النص أن القوة القاهرة تنطوي عىل وصف العنارص الرتاكمية التالية
 حدث خارج عن سيطرة املدين. -1
 ال ميكن توقعه عند إبرام العقد. -2
 مينع املدين من تنفيذ التزامه. -3

من القانون املدين تكون حربا  165الوارد يف املادة وقد عرفت محكمة النقض املرصية القوة القاهرة بأنها: " القوة القاهرة باملعنى 
 أو زلزاال أو حريقا، كام قد تكون أمرا إداريا واجب التنفيذ، برشط أن يتوافر فيها استحالة التوقع واستحالة الدفع".

                                                           

 م.5/2/2014جلسة  –محكمة النقض املصرية  -الدوائر التجارية  –قضائية 76لسنة  1038الطعن رقم  (2)

(3)  Code civil, Articles 607, 1148 ,1302 ,1348.1722. 

(4) Mustapha Mekki, de Lurgen Ce a l imprevu du Covid-19: quelle boite a outils Contractuels? AL Contrat, Dalloz, N4-Avril 2020, 

p,180., 

(5)    Nicolas Demigneux, Pierre linais, la force majeure: un remade contre le COVID - 19 ?1Apr 2020 

http: // www.shlegal.com/ news/ la – force- majeure- un-rem%A8de-contre-le Covid - 19 
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ذه األنظمة، ا، ومن هوقد تناولت عددا من األنظمة السعودية بعضا من األحكام املتعلقة بالقوة القاهرة دون ذكر تعريف محدد له
( نص  عىل أنه: " إذا منعت قوة قاهرة أو أعاقت أو أخرت قيام املرخص له بأي من التزاماته يف 282نظام االستثامر التعديني)

الوقت املحدد، فإن التعطيل أو التأخري الناتج عن ذلك ال يعد إهامال أو تقصريا يف العمل أو األداء. وللوزارة يف هذه الحالة 
الفرتة التي كانت محددة للعمل الذي توقف او تعطل ملدة ال تقل عن فرتة بقاء القوة القاهرة، أو أن متنح املرخص له  متديد

 موقعا بديال للرخصة متى ما كان ذلك ممكنا وفقا لنوع الخام والرخصة.
إصدار  ناجمة عن ظروف غري متوقعة وقتويقصد بالقوة القاهرة يف احكام هذه املادة األحداث املتعارف عليها أصوليا كقوة قاهرة 

 الرخصة، والتي ال يرجع وجودها إىل أي من الطرفني وتجعل تنفيذ املرخص له اللتزاماته املحددة بالرخصة مستحيال".
 (عىل أنه: 283كام جاء يف الالئحة التنفيذية لنظام اإلفالس السعودي )

ك وتحدد عىل تقديم مقرتح لتعديل الخطة للدائنني واملال –حسب اإلجراء بناء عىل طلب املدين أو األمني ب –توافق املحكمة   -1
 موعدا للتصويت عليه، وذلك يف أي من الحاالت اآلتية:

 إذا تحقق أي من حاالت التعديل الواردة يف الخطة. -أ
شوء الحالة، ن إذا نشأت حالة مؤثرة يف تنفيذ الخطة مل ترد يف الخطة عىل أن يقدم الطلب خالل )أربعة عرش( يوما من -ب

 ويعد أي مام يأيت حالة مؤثرة:
 حاالت القوة القاهرة. -1
 حاالت الظروف الطارئة املؤثرة، كاالضطرابات االقتصادية أو املالية االستثنائية أو وفاة ضامن الخطة. -2
 افتتاح إجراء إفالس ملتعاقد مع املدين تكون سلعه أو خدماته مؤثرة يف استمرار نشاط املدين. -3

( أو أكرث من إجاميل قمة ديون الدائنني يف الخطة أو وافقوا %50رتح التعديل دائن او أكرث متثل مطالباتهم )إذا اق -ج
 عىل طلب التعديل الذي قدمه املدين.

 ( من هذه املادة املعلومات والوثائق املحددة لذلك.1يجب أن يرافق طلب تعديل الخطة املنصوص عليه يف الفقرة ) -2
 ؤثرة.بتعليق املطالبات إذا كان سبب تعديل الخطة نشوء حالة م –بناء عىل طلب املدين أو األمني  –للمحكمة أن تقيض  -3
ترسي أحكام تصويت الدائنني واملالك عىل املقرتح وأحكام التصديق عليه والتبليغات واإلعالنات ذات العالقة، عىل  -4

 التصويت عىل مقرتح تعديل الخطة والتصديق عليه.
" ينفسخ عقد إيجار السفينة دون تعويض عىل املؤجر أو املستأجر إذا قامت قوة قاهرة تجعل تنفيذ كام نص عىل أنه: 

كام نص عىل 284) الرحلة مستحيال، أو إذا منعت التجارة مع الدولة التي يقع فيها أحد ميناءي الشحن أو التفريغ")
قاذ لبحر أو التضحية بها بأي صورة أخرى إلنأنه: " تستحق أجرة النقل عن البضائع التي يقرر الربان إلقاءها يف ا

( كام نص عىل أنه: 285السفينة أو الشحنة، مع مراعاة أحكام الخسائر البحرية املشرتكة املنصوص عليها يف النظام".)

                                                           

 .-هـ1441( من نظام االستثمار التعديني السعودي رقم 30املادة ) (6)

 .-هـ1439( من الالئحة التنفيذية لنظام اإلفالس السعودي رقم 31املادة ) (7)

 .-هـ5/4/1440( تاريخ 33وم ملكي رقم )م/مرس –( من النظام البحري التجاري السعودي 171املادة ) (8)

 .-هـ5/4/1440( تاريخ 33مرسوم ملكي رقم )م/ -( من النظام البحري التجاري السعودي103املادة ) (9)
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فينة، إذا انقطعت أنباء الس -2ال تستحق األجرة إذا هلكت السفينة، أو توقفت بسبب قوة قارة او بفعل املؤجر أو تابعيه  -1" 
 (286ثم ثبت هالكها استحقت األجرة إىل تاريخ آخر نبأ عنها".)

يف العقود امللزمة للجانبني، إذا أصبح تنفيذ التزام أحد الطرفني مستحيال  -1وقد نص القانون املدين الكويتي عىل أنه: " 
سخ العقد من الطرف االخر وانفلسبب أجنبي ال يد له فيه، انقَض هذا االلتزام، وانقضت معه االلتزامات املقابلة عىل 

 تلقاء نفسه.
فإن كانت االستحالة جزئية، كان للدائن، بحسب األحوال، ان يتمسك بالعقد فيام بقى ممكن التنفيذ، أو أن يطالب  -3

 ( 287فسخ العقد".)
 ( بأنها: 288كام عرف املرشع اإلمارايت القوة القاهرة )

لعقد اهرة تجعل تنفيذ االلتزام مستحيال انقَض معه االلتزام املقابل له وانفسخ ايف العقود امللزمة للجانبني إذا طرأت قوة ق   -1
 من تلقاء نفسه 

وإذا كانت االستحالة جزئية انقَض ما يقابل الجزء املستحيل وينطبق هذا الحكم عىل االستحالة الوقتية يف العقود  -2
 ملدين"املستمرة ويف هاتني الحالتني يجوز للدائن فسخ العقد برشط علم ا

وميكننا تعريف القوة القاهرة بأنها: " كل حادث الحق عىل تكوين العقد وغري متوقع الحصول أثناء التعاقد ينجم عنه اختالف 
بني املنافع املتولدة عن العقد يؤدي إىل تراخي تنفيذه إىل أجل أو أجال، بحيث يصبح تنفيذ املدين اللتزامه كام أوجبه العقد 

 ، يتهدده بخسارة فادحة تخرج عن الحد املألوف يف خسارة التجارة.يرهقه إرهاقا شديدا
 املطلب الثاين

 رشوط القوة القاهرة
 متهيد:

سوف نتناول يف هذا املبحث رشوط القوة القاهرة، ثم نتناول متييزها عن باقي الوقائع املتشابهة، وسوف نعالج هذه املسائل من 
 : التايلخالل تقسيم املطلب إىل فقرتني عىل النحو 

 الفقرة األوىل: رشوط القوة القاهرة:
 الرشط األول: عدم التوقع: 

يشرتط العتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه فإذا تخلف أحد هذين الرشطني انتفت عن الحادث 
ظروف يكفي لذلك أن تشري الصفة القوة القاهرة، وال يلزم العتباره ممكن التوقع أن يقع وفقا للأملوف من األمور بل 

واملالبسات إىل احتامل حصوله، وال يشرتط ان يكون املدين قد علم بهذه الظروف إذا كانت ال تخفي عىل شخص شديد 
اليقظة ألن عدم إمكان التوقع الالزم لتوافر القوة القاهرة يجب أن يكون مطلقا ال نسبيا، فاملعيار يف هذه الحالة موضوعي 

 (.289ال ذايت )

                                                           

 .-هـ5/4/1440( تاريخ 33مرسوم ملكي رقم )م/ -( من النظام البحري السعودي162املادة ) (10)

 بإصدار القانون املدني(.  1980لسنة  67انون رقم ( من القانون املدني الكويتي )مرسوم بالق215املادة ) (11)

 م.1987( لسنة 1( من قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة املعدل بالقانون االتحادي رقم )273املادة ) (12)

 ، أحكام محكمة النقض املصرية.20/5/2008قضائية، الدوائر املدنية، جلسة  66لسنة  1755الطعن رقم  (13)
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(، 290ام قَض بأن : " اعتقال العامل، قوة قاهرة تجعل تنفيذ التزامه مستحيال، وأثره، وقوف العقد مؤقتا دون انفساخه)ك
كام قَض بأن املخاطر الغري متوقعة وال يستطاع دفعها تعد من قبيل القوة القاهرة، أثرها، اعتبارها سببا قانونيا لإلعفاء من 

 تي ميكن دفعها تصلح سببا اتفاقيا لإلعفاء من املسئولية.املسئولية، املخاطر املتوقعة وال
مخاطر البحر، وإن كانت تصلح يف ذاتها سببا اتفاقيا لإلعفاء من املسئولية ولو كانت متوقعة الحدوث أو ميكن دفعها، إال 

وة القاهرة د من قبيل القان هذه املخاطر إذا بلغت من الشدة مدى يجعلها غري متوقعة الحدوث أو غري مستطاع دفعها فإنها تع
التي تصلح سببا قانونيا لإلعفاء، فإذا كان الحكم املطعون فيه قد استند يف صدد اإلعفاء من املسئولية عىل ما ورد به من " 

لتي يرجع سبب العجز إىل الحالة الجوية الشديدة الشاذة ا -أن التقرير البحري" الذي تايد مبا أثبت بدفرت يومية الباخرة
السفينة يف رحلتها من أمواج عالية وعواصف طاغية أطاحت بجزء من بضاعة السطح التي كانت تضم القدر الفاقدة  صادفت

موضوع هذه الدعوى رغم املجهودات الشاقة التي قام بها الربان والبحارة ملقاومة تلك الحالة الشاذة ". فإن هذا الذي أثبته 
هرة من حيث الخروج عن نطاق ما هو متوقع حدوثه عادة وعدم استطاعة دفع الحكم يكفي بذاته لتوافر عنارص القوة القا

 (.291الخطر الناجم عنه ويصلح سببا قانونيا لإلعفاء من املسئولية")
 :الرشط الثاين: عدم القدرة عىل دفع الحادث أو مقاومته

أن يكون من شأنها  عن عدم تنفيذ العقديشرتط يف القوة القاهرة التي ترتتب عليها عدم املسئولية عن تعويض الرضر الناتج 
وأن تكون غري متوقعة الحصول وقت التعاقد  -جعل الوفاء بااللتزام مستحيال –عىل ماجري به قضاء محكمة النقض 

( لكن إذا كان تنفيذ االلتزام يف حدود اإلمكان فإن استحالة الدفع غري متوفرة وبالتايل ال ميكن 292ويستحيل دفعها)
 القوة القاهرة. التمسك بنظرية

م تبني وجود نوعني من االستحالة، استحالة 2016بعد تعديالت عام  –من القانون املدين الفرنيس  1218وبعد تعديالت املادة 
لك وبالنسبة لالستحالة املؤقتة يتم وقف تنفيذ العقد مؤقتا، لكن املبدأ هو استمرار العقد، وذ -دامئة -مؤقتة، واستحالة نهائية

ستحالة النهائية والدامئة التي ينفسخ معها العقد بقوة القانون، وبالتايل يربأ األطراف من التزاماتهم املرتتبة عىل خالفا لال 
 (293تعاقدهم.)

 الرشط الثالث: أن يكون الحادث خارجيا ومنبت الصلة عن إرادة املدين:
ستحيل ما توافرات هذه الرشوط كنا أمام قوة قاهرة ي مبعنى أنه ال دخل إلرادة املدين فيه، ويستحيل معه تنفيذ االلتزام. فإذا

 معها تنفيذ االلتزام، وبالتايل ينقيض االلتزام بقوة القانون.
                                                           

 ، أحكام محكمة النقض املصرية.1993من مايو  12قضائية، جلسة  60لسنة 20470طعن رقم ال (14)

 م.1973من مايو سنة  7القضائية جلسة  43لسنة 267نقض مصري، الطعن رقم   (15)

 199م، الطعن رقم 1966من ديسمبر سنة 13جلسة  -نقض مصري  -ق32لسنة 393انظر أحكام النقض بخصوص هذا املوضوع: الطعن رقم   (16)

سنة 6/2/1980جلسة  -نقض مصري  -ق47لسنة 253م، الطعن رقم 1966من ديسمبر سنة  20جلسة  -إدارية عليا مصرية -قضائية 33لسنة 

، تمييز 519ص  -الجزء الثاني –م  1944سنة  1933/5/35جلسة  –أحوال شخصية  –ق 60لسنة  69، نقض مصري الطعن رقم 427ص 31

الطعن رقم  –م ، نقض مصري 11/6/1968جلسة  –ق 48لسنة  287الطعن رقم  -نقض مصري  م ،12/15/2009جلسة  –مدني قطري 

م، الطعن 1998سنة  -من يوليه 2جلسة  –ق 66لسنة  16491الطعن رقم  -م، نقض مصري 2012من أكتوبر سنة  6ق جلسة  81لسنة  1565

 م ،.1993سنة   –من مايو  12جلسة  –القضائية  60لسنة 20470رقم 

(17)  Aymeric discours, SHurong qu, Jacques buhart, l impacts du COVID-19 sur l execution des contrats, etude comparative droit 

chinois / droit francais, la semaine Juridique- edition generale - n 12-23 mars 2020. P 559-560. 
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 الفقرة الثانية: متييز القوة القاهرة عن غريها من املفاهيم األخرى:
 أوال: القوة القاهرة والحادث الفجايئ:

( وأحكام 294 ميكن توقعه، وإذا وقع يستحيل دفعه وقد نهج الفقه)القوة القاهرة والحادث الفجايئ هو الحادث الذي ال
القضاء املرصي هذا االتجاه باعتبار كل من القوة القاهرة والحادث الفجايئ مرتادفان، حيث قضت محكمة النقض املرصية 

التوقع من جانب  أن، توافر القوة القاهرة، رشطه عدم إمكان توقع الحادث واستحالة دفعه، وجوب أن يكون عدم إمكان
أشد الناس يقظة وبرصا، رشط استحالة دفع الحادث، فإذا كان نص املادة من التقنني املدين يصف القوة القاهرة والحادث 
الفجايئ بأنهام سبب أجنبي ال يد للشخص فيه، إال أنه يحتاج إىل تحديد، فيشرتط العتبار الحادث قوة قاهرة أو حادثا 

عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه، فيجب أن يكون الحادث غري مستطاع  -قضاء محكمة النقض  –فجائيا، وعىل ما جرى به 
التوقع ال من جانب املدعي عليه فحسب، بل من جانب أشد الناس يقظة وبرصا باألمور، واملعيار هنا موضوعي ذايت، ويعني 

يكن قوة قاهرة أو حادثا فجائيا، ويجب أن يكون رشط استحالة دفع الحادث أنه إذا أمكن دفعه حتى لو استحال توقعه مل 
الحادث من شأنه أن يجعل تنفيذ االلتزام مستحيال استحالة مطلقة، فال تكون استحالة بالنسبة إىل املدين وحده بل استحالة 

 بالنسبة ألي شخص يكون يف موقف املدين.
 ( :295ثانيا: القوة القاهرة والظرف الطارئ)

ميكن تعريفها: بانها الحالة االستثنائية، التي يطرأ فيها، بعد إبرام العقد وقبل متام تنفيذه، حادث  -نظرية الظروف الطارئة
مل يكن متوقعا، من شأنه أن يؤدي إىل اختالل التوازن بني التزامات الطرفني اختالال فادحا، فيصبح االلتزام امللقي عىل 

 يذه خسارة فادحة.عاتق املدين مرهقا له إرهاقا شديدا، ويرتتب عىل تنف
( " إذا طرأت حوادث استثنائية عامة 296وقد وجدت نظرية الظروف الطارئة تطبيقاتها يف القانون املرصي فنصت عىل أنه: )

ومل يكن يف الوسع توقعها وترتب عىل حدوثها أن تنفيذ االلتزام التعاقدي، وإن مل يصبح مستحيال صار مرهقا للمدين 
قايض تبعا للظروف بعد املوازنة بني مصلحة الطرفني أن يرد االلتزام املرهق إىل الحد املعقول يهدده بخساره فادحة جاز لل

 ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك".
( : " إذا طرأت، بعد العقد وقبل متام تنفيذه، ظروف استثنائية عامة مل يكن يف 297كام نجد املرشع الكويتي نص عىل أنه)

ىل حدوثها أن تنفيذ االلتزام الناشئ عنه، وأن مل يصبح مستحيال، صار مرهقا للمدين، الوسع توقعها عند إبرامه، وترتب ع
بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقايض بعد املوازنة بني مصلحة الطرفني، أن يرد االلتزام املرهق إىل الحد املعقول، بأن 

 ".يضيق من مداه أو يزيد يف مقابله، ويقع باطال كل اتفاق عىل خالف ذلك

                                                           

/، دار النهضة العربية، القاهرة، 1984، 2املدني الجديد املجلد الثاني، انقضاء االلتزام، طبعة عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون  (18)

 .233، ص 205م، مكتبة دار النهضة املصرية، بند 1975، لبيب شنب، املسئولية عن األشياء، طبعة 876، ص 586بند 

ر في املجلة األردنية في الدراسات                 اإلسالمية املجلد أحمد الصويعي شلبيك، نظرية الظروف الطارئة، أركانها وشروطها، منشو   (19)

 م.2007- -هـ1428(، 2الثالث، العدد )

 .1948لسنة  131( من القانون املدني املصري رقم 2فقرة ) 147املادة    (20)

 م. 1980( لسنة 67من القانون املدني الكويتي رقم ) 198( املادة 20)
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( إذا طرأت حوادث استثنائية عامة ومل يكن يف الوسع توقعها وترتب عىل 298كذلك نجد املرشع اإلمارايت نص عىل أنه)
حدوثها أن تنفيذ االلتزام التعاقدي وأن مل يصبح مستحيال صار مرهقا للمدين يهدده بخساره فادحة جاز للقايض، تبعا 

اق رد االلتزام املرهق إىل الحد املعقول إن اقتضت العدالة ذلك ويبطل كل اتفللظروف بعد املوازنة بني مصلحة الطرفني أن ي
 بخالف ذلك ".

( " إذا طرأت حوادث استثنائية عامة ومل يكن يف الوسع توقعها، وترتب عىل حدوثها 299وقد نص املرشع العراقي عىل أنه:)
ظروف بعد يهدده بخساره فادحة جاز للقايض تبعا لل أن تنفيذ االلتزام التعاقدي وإن مل يصبح مستحيال صار مرهقا للمدين

املوازنة بني مصلحة الطرفني أن ينقص االلتزام املرهق إىل الحد املعقول إن اقتضت العدالة ذلك ويبطل كل اتفاق بخالف 
 ذلك".

ل اتفاق ل ك، عىل كل هذه النصوص أن املرشع استخدم عبارة إذا طرأت حوادث استثنائية عامة ...ويبطوميكننا القول
 بخالف ذلك، مبا يدل عىل أن املرشع استعملها كقاعدة عامة أمره وردت يف القانون املدين، وبالتايل ال يجوز مخالفتها.

كذلك نجد أن القضاء يف اململكة العربية السعودية بكافة أنواعه ومحاكمه يستقي من معني الرشيعة اإلسالمية واألنظمة 
يحقق العدل والقسط بني الناس، ومن ذلك مراعاة الظروف واألحوال والجوائح، ومن تطبيقات املرعية املبنية عليها، ما 

( وجاء مضمون الحكم يف مطالبة املدعية 300املحاكم السعودية يف قاعدة الجوائح أو الظروف الطارئة، نجد هذا الحكم )
ركز اإلسالمي ور العامل يف دولة غينيا أثناء تنفيذها املإلزام املدعي عليها دفع املبالغ املالية التي دفعتها يف مقابل زيادة أج

يف مدينة كوناكري محل العقد املربم بينهام، وكذلك دفع املبالغ املدفوعة مقابل الرضائب والرسوم الجمركية، ومن األسباب 
ابه ما يذكره رئة، والتي تشالتي ذكرها الحكم: ) أما عن مطالبة املدعية األوىل فاملقرر أنها تستند عىل نظرية الظروف الطا

الفقهاء عند مسألة رد الجوائح واملقرر أن لهذه النظرية رشوط أربعة ملخصها: كون الفرتة الزمنية بني العقد والظرف الطارئ 
مرتاخية، مع وجود حوادث استثنائية طارئة عامة بعد العقد، واال تكون هذه الحوادث يف الوسع توقعها أو دفعها، وان يكون 

يذ االلتزام مرهقا والثابت من وقائع هذا الدعوى انطباق رشوط النظرية املذكورة عىل مطالبة املدعية إذ أن تنفيذ العقد كان تنف
( يوما، وقد جدت بعد التعاقد أمور طارئة استثنائية عامة وهى قيام حكومة غينيا بزيادة رواتب واجور العامل، 600مرتاخيا ملدة )

ة توقع حدوث ذلك، مام جعل التزامها مرهقا إرهاقا شديدا أخل بالتوازن املايل للعقد، مام ترى معه ومل يكن بإمكان املدعي
أما  –الدائرة رد االلتزام املرهق للمدعية إىل الحد املعقول وذلك بتشارك املدعية واملدعي عليها يف تحمل زيادة الجور معا 

يا، ء املقاول من الرسوم والرضائب مبوجب خطاب سفارة جمهورية غينعن املطالبة الثانية فالنص رصيح يف العقد عىل إعفا
وبالتايل فال يجب أن تتحمل املدعية ما دفعته من هذه الرسوم والرضائب، وللمدعي عليها ان تطالب الحكومة الغينية بها، 

 وال شأن للمدعية بذلك.

                                                           

 م.1985( لسنة 5املعامالت املدنية اإلماراتي رقم ) من قانون  249(  املادة 21)

 م.1951لسنة  40( من القانون املدني العراقي رقم 2فقرة ) 146(  املادة رقم 22)

 1/ت/5رقم حكم هيئة التدقيق  -هـ1416لعام  3/د/إ/15ورقم الحكم االبتدائي  -هـ1415ق لعام  1554/1و 1414ق لعام 1146/1( قضية رقم 23)

 .-هـ3/2/1417تاريخ الجلسة  - -هـ1417لعام 
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ائب ة الزيادة يف أجور العامل، ومقابل الرسوم والرض لذلك حكمت الدائرة: بإلزام املدعى عليها أن تدفع للمدعية نصف قيم
الجمركية التي دفعتها املدعية، عىل أن ترصف هذه املبالغ بالريال السعودي عىل النحو املذكور، ورفض ما عدا ذلك من 

 ( 301طلبات، وحكمت هيئة التدقيق بـتأييد الحكم فيام انتهى إليه من قضاء. )
الذي نصت املادة  2016لعام  131باعرتاف املرشع الفرنيس إال مؤخرا مبقتَض املرسوم رقم  ومل تحظى نظرية الظروف الطارئة

( منه عىل أنه: " إذا كان هناك تغيري يف ظروف غري متوقعة عند إبرام العقد، مام يجعل تنفيذه مرهقا بشكل مفرط للطرف 1195)
 اوض بشأن العقد مع الطرف املتعاقد اآلخر عىل أن يبقى عىلالذي مل يوافق عىل تحمل املخاطر، يجوز له أن يطلب إعادة التف

تنفيذ التزامه خالل مدة التفاوض. يف حال رفض أو فشل التفاوض، يجوز لألطراف أن يتفقا عىل إنهاء العقد يف الوقت 
زمنية معقولة،  ةوالظروف التي يحددونها، أو يطلب كالهام من القايض القيام بتكييفه. ويف حال عدم االتفاق يف غصون فرت 
 يجوز للقايض بناء عىل طلب أحد الطرفني إعادة النظر يف العقد أو فسخه يف التاريخ والرشوط التي يحددها ". 

 املبحث الثاين
 التكييف القانوين لفريوس كرونا

 متهيد:
د الجائحة عىل العقو هل يعد قوة قاهرة أم ظرف طارئ، وما تأثري هذه  -سوف نتناول يف هذا املبحث طبيعة فريوس كرونا

 التجارية، وسوف نعالج هذه املسائل من خالل مطلبني عىل النحو التايل:
 املطلب األول: طبيعة فريوس كرونا.

  املطلب الثاين: تأثري جائحة فريوس كرونا عىل العقود التجارية.
 املطلب األول

 طبيعة فريوس كرونا
من فريوس كورونا هو حالة طوارئ صحية عامة ذات  COVID-19وباء ، أعلنت منظمة الصحة العاملية أن 2020يف فرباير 

أعلن د. تادرس أدهانوم غيربيسوس، املدير العام ملنظمة الصحة العاملية يف مؤمتر 2020مارس  11ويف  USPPIاهتامم دويل 
عامة بل أنها أزمة قد أصبح وباء وتهديدا عامليا وأنه ليس مجرد أزمة للصحة ال Coronavirus COVID-19صحفي أن : " 

حالة كورونا يف أكرث 180،000ستؤثر عىل جميع القطاعات، يف جميع أنحاء العامل، وأوضحت تقارير املنظمة إصابة أكرث من 
بلدا وإقليام يف جميع أنحاء العامل وبدأت املنظمة يف تنفيذ تدابري جذرية للتخفيف من انتشار الوباء مبا يف ذلك  170من 

الق املطاعم واملقاهي ومراكز التسوق واملحالت التجارية، وحظر التجمعات وإلغاء الفعاليات واملؤمترات الحجر الصحي وإغ
 يف جميع أنحاء العامل والحظر الصارم للسفر جوا وبحرا وسكك حديد وبرا.

السل تعطل سكان له، وسيظل، له تأثري سلبي عىل االقتصاد العاملي، مع  Coronavirus COVID-19ومام ال شك فيه أن 
التوريد والعمليات التجارية والدولية ولن يتمكن العديد من األفراد والرشكات بالتأكيد من الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية الحالية، 

 فكيف ميكنهم تاليف اآلثار املدمرة لتنفيذ العقود الخاصة بهم؟
                                                           

ورقم الحكم االبتدائي  -هـ1414/ق لعام 137(  انظر سوابق وأحكام قضائية سعودية في قاعدة الجوائح أو الظروف الطارئة، القضية رقم 24)

، -هـ1425/ق لعام 1885/1ة رقم ، القضي-هـ5/8/1417، تاريخ الجلسة -هـ1417/ لعام 1/ت/199رقم حكم هيئة التدقيق  -هـ1417لعام  3و/د/إ /

، املحكمة العامة في -هـ29/8/1429، تاريخ الجلسة -هـ1429لعام  1/إس/ 381، رقم حكم االستئناف -هـ1425لعام  5/د/إ/53رقم الحكم االبتدائي 

 هـ.2/12/1439الرياض، تاريخ الصك 
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ود واملستندة ة قد يتعارض مع النظرية املستقرة لتنفيذ العقفإن إعفاء األطراف يف عقود تجارية من الوفاء بالتزاماتهم التعاقدي
 (Pasta Sunt Servanda(.)302إىل فكرة قدسية العقد )

هل يعد قوة قاهرة أم ظرف طارئ؟ ولإلجابة  -وهو ما يدعونا إيل طرح التساؤل التايل، ما هي طبيعة فريوس كرونا
 ة يف شأن تكييف الفريوسات واسعة االنتشار:عىل هذا التساؤل يتعني علينا أن نعرض للسوابق القضائي

 االتجاه األول: عدم اعتبار الفريوسات قوة قاهرة:
( أن وباء أو فريوس ال يكفي لوصف حالة القوة القاهرة، ويجب أن تتسم جميع 303لقد رأت السوابق القضائية الفرنسية )

ني يكن حالة قوة قاهرة ألنه مل تكن هناك عالقة سببية بلبنات البناء . وقد رأت أن الوباء الذي يولده فريوس اإليبوال مل 
الفريوس وانخفاض نشاط الرشكة، وكان الحل هو نفسه عندما مل يتمكن املدين من إثبات كيف أن تفيش 

( يف جزيرة ريونيون كان عىل هذا النحو ملنعه من استئجار شقته خالل فرتة األشهر الستة املمنوحة من 304الشيكونغونيا)
 ستفادة من اإلعفاء الرضيبي.أجل اال 

أما بالنسبة لتقييم املعيار الذي ال يقاوم، وفيام يتعلق بفريوس شيكونغونيا شددت محكمة االستئناف عىل أنه: " عىل الرغم 
من خصائصه )آالم املفاصل والحمى والصداع التعب، وما إىل ذلك( وانتشاره يف قوس الكاريبي وخاصة يف جزيرة سانت 

من 1148، فإن هذا الحدث ال يشمل )القوة القاهرة ( باملعنى املقصود يف أحكام املادة 2014-2013خالل الفرتة بارثولوميو 
القانون املدين) القديم( يف الواقع، وال ميكن اعتبار هذا الوباء ال ميكن التنبؤ به وقبل كل يشء ال يقاوم منذ، ويف جميع 

ألمل ميكن التغلب عليه بشكل عام ) مل يبلغ املجيبون عن هشاشة طبية الحاالت، هذا املرض الذي يخفف من مسكنات ا
 (305معينة(، وأن الفندق ميكن أن يحرتم خالل هذه الفرتة".)

أن نتيجة هذا الحكم أنه مادام الفريوس معروفا، فإن القوة القاهرة ال تطبق، ولكن تشري قراءة الحكم عىل الوجه  ونرى
( يف الوقت الحارض وفتكه ميكن أن يساعد 19-ىل أن نقص العالج للفريوس التاجي )كوقيد اآلخر قراءة مضادة لهذا الحل إ

عىل الحفاظ عىل الطابع الذي ال يقاوم، غري أن هذا الوصف من املرجح أن يكون موضوع شك مبجرد معرفة العالج املؤكد 
 والفعال.

 االتجاه الثاين: اعتبار الفريوسات قوة قاهرة:

                                                           

 (1/3/2021ئحة عاملية، منشور على موقع قناة فرانس: )تاريخ االطالع ( جا19 –(  منظمة الصحة العاملية تعلن تصنف فيروس كورونا )كوقيد 25)

https://www,france 24,com , 2020/03/24. 

  :ورجع أحدث إحصائيات وفيات كرونا على املواقع التالية

https://en.wikipedia.org/wiki/Template:COVID-19_pandemic_data: 

https://elaph.com/coronavirus- statics. Html  

 

)26( https ://www.avocats- mathias.com/ actualites/force                                                                           

هو مرض فيروس ي ينتقل عن طريق البعوض ويتسبب في ظهور مفاجئ للحمى وآالم حادة باملفاصل، وقد تشمل العالمات واألعراض األخرى   (27)

تظهر عالمات وأعراض مرض شيكونغونيا خالل فترة تتراوح من يومين إلى سبعة أيام من  التعب وآالم العضالت والصداع والطفح الجلدي، وعادة ما

   g                                                                  20109686www.mayoclinic.or-Faqالتعرض للدغة البعوضة املصابة. ملزيد من التفصيل انظر املوقع     التالي: 

(28 ) RG 17/00739,2018,CA LOWER Earth,17) 

https://www,france/
https://en.wikipedia.org/wiki/Template:COVID-19_pandemic_data
https://elaph.com/coronavirus-
http://www.avocats-/
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القوة القاهرة يف حالة،  COVID-19ا، احتفظت محكمة االستئناف يف كوملار مبؤهالت القوة القاهرة يف قرار صدر مؤخر 
فشل طالب اللجوء يف املثول أمام املحكمة، اعترب القضاة أن منعه كان بسبب حالة قوة قاهرة عىل أساس أنه كان عىل 

 (306. )اتصال مؤخرا بشخص تظهر عليه أعراض الفريوس وأن هناك خطر العدوى
يف هذا القرار، أشارت املحكمة إىل أن مركز االحتجاز الذي احتجز فيه املدعي مل يكن به املعدات التي تسمح بجلسته عن 

 طريق التداول بالفيديو، مام جعل الحدث ال يقاوم.
 املطلب الثاين

 ( عىل تنفيذ العقود التجاريةCOVID-19تأثري جائحة فريوس كورونا املستجد )
 متهيد: 

وف نتناول يف هذا املبحث تأثري جائحة فريوس كورنا عىل تنفيذ العقود التجارية، ثم نتناول االعرتاف بجائحة فريوس كورونا س
 كحالة قوة قاهرة، وسوف نعالج هذه املسائل من خالل تقسيم املطلب إىل فقرتني عىل النحو التايل: 

 لعقود التجارية:الفقرة األوىل: تأثري جائحة فريوس كورونا عىل تنفيذ ا
 

مام ال شك فيه أن للعقود أهمية بالغة يف حياتنا العملية اليومية، نظرا لكونها األداة األكرث استخداما وشيوعا بني األفراد يف 
، فمن خاللها تتم أغلب املعامالت والترصفات القانونية من: عمل ووكالة وبيع وتبادل سلع وخدمات، وغريها من 307املجتمع

 الترصفات.
أداة تهدف إىل تلبية احتياجات األفراد كافة، ووسيلة ال غني عنها لضبط األسواق، فمن خاللها يطمنئ أفراد  –حقا  –فالعقد 

املجتمع عىل ما أبرموه من التزامات عقدية دون خوف أو فزع من أن يتملص أحدهم عام تم االتفاق عليه، نظرا لكون العقد 
 308.رشيعة املتعاقدين يف املقام األول

                                                           

(29) CA 20/01098,2020,12 Mars, كوملار    

من القانون املدني املصري، وفي املقابل أفرد املشرع الفرنس ي له الباب  161وحتى  89( نظرا ألهمية العقد أفرد املشرع املصري له املواد من 30)

م 2016من القانون املدني الفرنس ي )بعد تعديالت عام  7-1231وحتى 1101رنس ي )املواد من األول الفرعي من الباب الثالث من القانون املدني الف

 (.2016لسنة  131الصادرة بموجب مرسوم بقانون رقم 

سباب من القانون املدني املصري على أن " العقد شريعة املتعاقدين، فال يجوز نقضه أو تعديله إال باتفاق الطرفين أو لأل  147/1( تنص املادة 32)

من القانون املدني الفرنس ي )بعد تعديالت عام 1103التي يقرها القانون. " فالعقد إذا كالقانون بالنسبة لعاقديه، وهو ما تأكده أيضا نص املادة 

رعي مت على وجه شم(، حيث تقرر بأن العقود املبرمة على الوجه القانوني تنزل منزلة القانون بالنسبة ملن أنشأها. بمعنى ان العقود التي ت2016

 (.2016من القانون الفرنس ي )بعد تعديالت عام  1103تقوم مقام القانون بالنسبة لعاقديها، راجع نص املادة 

ART.1103 (Les contrast legalement forms tiennent lieu de loi a ceux qui les ont fiats).  

م وإن كان هناك اختالف بسيط، حيث استخدم  2016لفرنس ي )قبل تعديالت عام من القانون املدني ا 1134/1ويقابل هذا النص نص املادة 

 م( مصطلح العقد بدال من مصطلح االتفاق.2016املشرع في القانون املدني )بعد تعديالت عام 

Art. 1134 aliens – (les conventions legalement formees tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faite. 
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بيد أنه عند النظر إىل األزمة الصحية العاملية املؤخرة )فريوس كورونا املستجد( نجد ان تنفيذ االلتزامات التعاقدية قد يكون مرهقا 
أحيانا أو مستحيال أحيانا أخرى ال سيام فيام يتعلق بعقود التوريد والتبادالت التجارية وعقود العمل وعقود اإليجار سواء بسبب 

 وس كورونا املستجد ذاته أو بسبب اإلجراءات االحرتازية التي اتخذتها معظم الدول ملواجهة انتشار هذا الفريوس.انتشار فري 
وبالنظر يف العقود التجارية أو العقود التي يرتاخى تنفيذها إىل ما بعد تاريخ إبرامها عىل وجه الخصوص نجد أن فريوس كورونا 

العقود  ألن قدرة كال املتعاقدين عىل تنفيذ التزاماتهام تجاه بعضهام البعض تتأثر بقوة يف املستجد قد أثر عىل استمرار تنفيذها،
التي يدخل الزمن عنرصا جوهريا فيها، فيكون كالهام راضيني عن بنود العقد عىل أساس أن األمور تسري بشكل طبيعي، لكن 

ا عىل أحد يجعل االستمرار يف تنفيذ العقد مستحيال او مرهق –مل يكن يف الحسبان إبان إبرام العقد  –قد يطرأ وضع استثنائيا 
 الطرفني.

ومن زاوية أخرى قد تؤثر جائحة فريوس كورونا عىل تنفيذ العقد بصورة غري مبارشة، ويظهر ذلك جليا من خالل تذرع أحد 
تعاقدية، حيث يصور التزاماته ال املتعاقدين بوقوع الجائحة، حيث يقوم بتضخيم صورتها وآثارها السلبية عليه بغرض التهرب من

للطرف اآلخر بان تنفيذ العقد قد بات مستحيال بعد وقوع الجائحة، رغم أنه قد يكون قادرا عىل إيجاد الحلول إلنقاذ العقد من 
 309الفسخ حتى يف ظل وجود جائحة فريوس كورونا، لكنه يزعم غري الحقيقة بسوء نية. 

ائل املتاحة إلثبات تأثري جائحة كورونا عىل العقد أو بعبارة أخرى كيفية إثبات ويثور التساؤل يف هذا الصدد عن الوس
املدين لحقه املطالب به يف الدعوى؟ وكيف سيواجه القضاء هذه اإلشكالية السيام يف ظل صعوبة إثبات سوء النية يف 

 ضوء تفيش هذا الفريوس بالفعل؟
القضاء، تحتاج إىل إثباتها وفقا ملا هو مقرر يف قانون اإلثبات يف املواد  غنى عن البيان أن كل واقعة متثل محال للنزاع أمام

التجارية واملدنية، وذلك إلثبات ما يدعيه الخصم، وصوال للحكم له بطلباته، وال يكفي يف هذا الشأن التذرع بحدوث جائحة 
بالتايل فإن عليه ثبات تأثريها عىل التزاماته، و كورونا للتنصل من االلتزامات العقدية، بل إنه يتحتم عىل من يتمسك بالجائحة إ 

 إنزال جائحة كورونا عىل االلتزام الذي أصبح القيام به مرهقا له، وذلك فإن القايض ال يستطيع تعديل تلك االلتزامات.
دين قامئا، قوقد قَض بأن " مفهوم ذلك أن محل تطبيق هذا االستثناء أن يكون االلتزام الذي حصل االتفاق عليه بني املتعا

وأن تنفيذه بالرشوط املتفق عليها بينهام أصبح مرهقا للمدين بسبب الحادث الطارئ مبعنى أن تكون هناك عالقة سببية بني 
القدرة عىل تنفيذ االلتزام بالرشوط املتفق عليها دون إرهاق وبني الحادث الطارئ الذي مبقتضاه أصبح تنفيذ هذا االلتزام مرهقا 

 للمدين.
، فإنه إذا تعذر عىل املدين تنفيذ التزاماته املقررة يف العقد نتيجة انتشار جائحة كورونا ، أو بسبب اإلجراءات الحكومية وعليه 

االستثنائية التي تم اتخاذها لنواجه ذلك الوباء ، ولجأ الدائن عىل إثرها إىل القضاء ، طالبا إرغام املدين عىل تنفيذ التزاماته 
فإنه ميكن للمدين أن يتمسك بوجود مربر مرشوع لعدم تنفيذ التزاماته العقدية ، ويتمثل هذا املربر بجائحة الواردة يف العقد ، 

كورونا التي تجعل من تنفيذه اللتزامه يف ظلها سببا إلصابته بخسارة فادحة ، مام يسوغ معه طلبه من القايض برد االلتزام 
م يف هذا الشأن بإثبات أثر الجائحة عىل تنفيذه اللتزامه ، ومن بعدها يخضع املرهق إىل الحد املعقول ، عىل ان املدين يلتز 

                                                           

مجلة الدراسات القانونية  ،Covid (19)عبد السعيد محمد أبو طالب، أزمة تنفيذ العقد " في ضوء جائحة فيروس كورونا املستجد  ( بكر32)

 .10، ص 2020)عدد خاص الصيف(،  6واالقتصادية، املجلد 
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األمر للسلطة التقديرية لقايض املوضوع ، والذي يبحث يف كل حالة عىل حدة ، مبا يحقق العدالة واإلنصاف بني طريف النزاع 
.310 

لخصمه  ا ملا تقيض به قواعد اإلثبات، كام يكونولذلك فإن إثبات الجائحة وتأثريها عىل االلتزامات يقع عىل من يدعيها وفق
أن ينفي وقوعها أو عنارصها أو تأثريها أو مسؤولية املدين بفعله عن تفاقم أثرها، وذلك بكافة طرق اإلثبات، وللقايض سلطة 

 تقديرية يف التحقق من جميع الوسائل املتاحة، مبا فيها االستعانة بالخرباء املختصني.
دين ليس بحاجة إىل إثبات واقعة جائحة كورونا املستجد بذاتها، إذ إنها باتت يف حكم املعلوم بالرضورة من ويظهرمن ذلك أن امل

الجميع مبا فيهم قايض النزاع، ولذا فإن جهده يجب أن ينصب عىل إثبات أثر تلك الجائحة عىل التزاماته العقدية، ولكن املسالة 
، حتى يتمكن القايض من بسط رقابته عىل تأثريها عىل التزامات 311لجائحة قد تكون أكرث دقة يف تحديد تاريخ بداية ا

 املتعاقد، لحسم موضوع النزاع.
وملا كان من غري املتصور أن تتباين اتجاهات القضاة حيال مسألة وقوع الجائحة، إال أن ذلك ال يسلب محكمة املوضوع سلطتها 

 لتزامات املتعاقد املدين. وبناء عله ميكن القول بوجوب وجود منازعة بنيالتقديرية يف تقرير مدى تأثري جائحة كورونا عىل ا
متعاقدين عىل واقعة معينة، فيدعى أحد املتعاقدين وجودها وتأثريها وينازعه اآلخر يف ذلك، وعندها يلتزم املدين بإثبات ما يدعيه 

عه ودفعه، وقد تغنيه الجهات اإلدارية عن ذلك من حدوث الظرف الطارئ )الجائحة(، وعمومتيه واستثنائيته وعدم إمكان توق
 بيد أنه يجب عليه باإلضافة إىل ذلك إثبات أن الجائحة أصابته بإرهاق يهدده بخسارة فادحة. يف بعض األحيان،

 كحالة قوة قاهرة: COVID-19الفقرة الثانية: االعرتاف بجائحة فريوس كورونا املستجد 
شباط/ فرباير خالل اجتامع مع الرشكاء  28ملالية، برونو لومري، خالل خطابه الذي ألقاه يف يف بيان أدىل به وزير االقتصاد وا 

االجتامعيني والذي جاء كالتايل: " وتعترب الدولة الفريوس التاجي حالة من القوة القاهرة للرشكات، وهذا يعني أنه بالنسبة 
سطة  تأخري يف التسليم من قبل الرشكات الصغرية واملتو لجميع املشرتيات العامة يف الدولة، إذا كان هناك أي وقت مَض

 (312أو الرشكات، فإننا لن تطبق العقوبات، ألننا نعترب الفريوس التاجي كحالة قوة قاهرة".)
وقد يتري ذلك التساؤل التايل: ماذا لو مل يعد الطرف املتعاقد الخاص يؤدي التزاماته؟ أو إذا كنت أنا نفيس غري قادر 

 التزامات العقد؟عىل تنفيذ 

                                                           

جائحة فيروس كورونا وسلطة القاض ي في إعادة التوازن  الخيارات القانونية املتاحة ألطراف العقد التجاري في مواجهة فارس محمد العجمي،   (33)

 .346، ص 2020، 6االقتصادي للعقد، مجلة كلية القانون الكويتية، السنة الثامنة، ملحق خاص، العدد 

 

قاهرة الذي على أنه " جائحة " من قبل منظمة الصحة العاملية سيؤدي إلى إطالق تطبيق شرط القوة ال 19( يرى البعض أن تصنيف كوقيد 34)

 ،19يغطي نتائج كوقيد 

H. Christopher Boehning, and others, " Force Majeure Under the Coronavirus (COVID -19) Pandemic", Paul Weiss, March 16, 2020, 

an aricle existed on this website: https// www. Paul Weiss. Com/ media/ 3979438/ 16 mar 20- update- force - majeure.pdf. last 

vested April.pril.25, 2020.   

(35 ) https:// www.shlegal.com/ news/ la – force- majeure- un-rem%A8de-contre-le Covid - 19  

 1/3/2021تاريخ االطالع 

http://www.shlegal.com/
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 يف هذه الحالة، يجب تحليل املصلحات لتحديد ما إذا كانت، حاالت الوباء أو الجائحة مستهدفة عىل وجه التحديد.
 :ولإلجابة عىل هذا التساؤل يلزم اآليت

 توفري الرشوط التي يجب أن يستوفيها الحدث ليكون قوة قاهرة. -1
 إمكانية تعليق أداء التزاماته، وما إىل ذلك(.تحديد اآلثار التي سيحدثها الحدث عىل العقد ) -2

( من القانون املدين الفرنيس تفرض تنفيذ االلتزامات بحسن نية. ميكن أن يطلب هذا الحكم بشكل 1104ولنتذكر أن املادة )
 خاص من قبل املتقاضني يف السياق الحايل، بحيث يكون كل واحد قادرا عىل رؤية الصعوبات التي يواجهها رشكاؤه.

ويجب اإلشارة إىل الرشوط الثالثة وهي: عدم القدرة عىل التنبؤ، والظاهرة الخارجية، وعدم املقاومة، وبالتايل تقييم هذه 
املعايري الثالثة عىل أساس كل حالة عىل حده، فمن املستحيل رسد جميع أنواع العقود التي من املحتمل أن تستفيد بشكل، 

ومع ذلك، يجب أن يكون املوقف الناجم  COVID – 19القانون املدين الفرنيس، وعواقبه  ( من1218إيجايب من أحكام املادة )
عن الكارثية )الطوارئ الصحية، واالحتواء، وإغالق الحدود، وما إىل ذلك( عىل النحو الذي يفضل االعرتاف بحدث القوة 

د علقوا ابها يف جميع أنحاء البالد وأن أعضائها قالقاهرة يف كثري من الحاالت. إن حقيقة أن املحاكم الفرنسية قد أغلقت أبو 
جزءا من نشاطهم ميكن أن يساعد أيضا، يف سبيل تساهل بعض القضاة تجاه املدينني املتخلفني، ومع ذلك، فإن االعرتاف 

ن الحاالت، م بحالة القوة القاهرة لن يكون تلقائيا. يجب أن يظل أيضا )استثنائيا(، حيث ميكن تنفيذ تدابري متعددة يف كثري
 للتخفيف من عواقب الوباء )مثل العمل عن بعد، معدات السالمة، إلخ(.

وإذا مل يتم العثور عىل حل ودي، فسيكون من املمكن اتخاذ إجراء قانوين، إما للحصول عىل إدانة املتعاقد املتعرث، أو إلعفاء 
 نفسه من التزاماته، ومع ذلك نأمل أن يظل هذا هو االستثناء.

( كسبب لخرق االلتزامات التعاقدية، (COVID-19 نا طرح التساؤل التايل، إىل أي مدى ميكن االستشهاد بوميكن
 فضال عن الخطوات الفورية التي يتعني عىل الرشكات اتخاذها لالستعداد لالضطراب الناجم عن تنفيذ العقود؟

ة. التعاقدية يف حالة ظروف خطرية وغري متوقع تنص معظم أغلب القوانني  عىل إمكانية إعفاء الطرفني من التزاماتهام
غالبا ما يطلق عليها " )رشوط القوة القاهرة(، فإن هذه األحكام تعفي عموما الطرف املتعاقد من التزاماته عندما يؤدي 
وقوع حدث، خارج عن سيطرة كل من الطرفني، إىل استحالة تنفيذ العقد. عىل الرغم من اختالف صياغة بنود القوة 

قاهرة، إال أن القاسم املشرتك بينهام هو ظهور حقيقة غري متوقعة ال يستطيع أي شخص عاقل توقعها او السيطرة عليها. ال
(313) 

يف مقاطعات القانون العام يف كندا، تركز هذه النرشة عىل القوة القاهرة يف اإلنشاء التعاقدي، ال ميكن االحتجاج به إال 
 يتم تحديد تطبيقه وتأثريه من خالل تفسري العقد.إذا كان منصوصا عليه يف العقد، و

ويجب عىل الطرف الذي يرغب يف االحتجاج برشط القوة القاهرة أوال أن يثبت أن الحدث املعني يتوافق مع القوة القاهرة 
 الواردة يف العقد.

 جائحة" ستنطبق عىل األرجحترسد معظم بنود القوة القاهرة أحداثا محددة. من الواضح أن مصطلحات مثل " وباء، ومرض، و 
 ( الذي يشمل اإلجراءات الحكومية                  19 –إذا مل يكن الوباء مشموال مبصطلح )كوقيد 

                                                           

(36) https://www.blakes. Com/perspectives/ bulletins/2020/ la- covid-19-et-vos-contrats 

  1/3/2021تاريخ االطالع 

https://www.blakes/
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أو اإلدارية، مثل كقرار او مرسوم مينع أو يجعل التنفيذ صعبا. تتضمن بعض العقود حتى لغة ذات تطبيق عام أوسع، والتي 
املعقولة لألطراف، والتي من شبه املؤكد أن تشمل جائحة كورونا الحايل،  COVID-19يطرة تشمل أحداثا أخرى خارجة عن الس

 ويجب أن يتم هذا التحديد عىل أساس كل حالة عىل حده وسيعتمد عىل صياغة العقد والظروف الواقعية.
. فيجب ء من تنفيذ العقدكام أن الحدث الذي ميكن وصفه بأنه قوة قاهرة لن مينح يف حد ذاته لألطراف الحق يف اإلعفا

أن يثبت الطرف الذي يحتج بالقوة القاهرة أيضا أن الحدث املعني قد تداخل بشكل كاف مع أداء العقد. فتنص الغالبية 
العظمى من رشوط القوة القاهرة عىل درجة التأثري املطلوبة، والتي ترتاوح من املعيار األكرث إلحاحا بأن الحدث " منع األداء 

 أقل رصامة، أي أن األداء كان صعبا أو عرقل أو تأخر، ومع ذلك، يف الحاالت التي ال يكون فيها التأثري إىل معايري
محددا يف العقد، تطبق املحاكم الكندية عموما حدا مرتفعا، حيث تعفى األطراف فقط من تنفيذ العقد إذا كان الحدث 

 يجعل األداء مستحيال بشكا أسايس.
عالقة سببية كبرية بني حالة القوة القاهرة وعدم أداء التزامات الطرف التعاقدية. فيام يتعلق كام يجب أن تكون هناك 

(، والتي تعترب شهادات القوة القاهرة دليال عىل حدوث حدث معني، ولكن هذا لن يكون كافيا CCPClبالرشكات الصينية )
داء بسبب هذا الحدث. وباملثل، فإن ما إذا كان الستيفاء رشوط القوة القاهرة دون دليل عىل ذلك، وهو حدوث عدم األ 

اضطراب سلسلة التوريد للسلع يشكل قوة قاهرة يعتمد عىل ما إذا كان من املمكن الحصول عىل السلع من مصدر آخر أم 
ة قاهرة مبا إذا كان تأثري أداء العمل املتعاقد عليه يشكل قو  COVID-19ال. فيام يتعلق عىل توافر املوظفني القادرين عىل 

أم ال، ميكن أن يعتمد هذا السؤال عىل الحاجة الفعلية للرشكة لتنفيذ، أثناء الوباء، سياسات تسمح عىل وجه الخصوص 
عن بعد أو أعامل الحجر الصحي، وحقيقة أن تنفيذ العقد كان، يف الواقع، ممكنا حقا أم ال. هذه األسئلة واقعية تنفرد بها 

عىل أن العديد من أحكام القوة القاهرة لها متطلبات إشعار صارمة، لذلك يجب تنشيط كل حالة، وتجدر اإلشارة أيضا 
 متطلبات اإلشعار الخاصة بالعقد واتباعها حرفيا من قبل الطرف الذي يعتزم اللجوء إىل رشط القوة القاهرة.

ظم رشوط القوة متوخي يف العقد، تعلق معكام أنه عندما يتم التذرع برشط القوة القاهرة بنجاح، يتم تحديد تأثريه وفقا ملا هو 
القاهرة أداء الطرف اللتزام تعاقدي طوال مدة حدث القوة القاهرة، لكنها ال تسمح بإنهاء العقد. تسمح البنود األخرى بإنهاء 

عفاء إ العقد يف تاريخ الحق، ولكن فقط إذا استمرت القوة القاهرة لفرتة محددة. قد تؤدي بعض رشوط القوة القاهرة إىل 
املقاول جزئيا من أداء االلتزامات التعاقدية امللقاة عليه أو السامح للمقاول املشارك بالحصول عىل منتجات أو خدمات من 

 مورد آخر أثناء الحدث. وعىل كل حال، فإن الدليل عىل نية األطراف هو العقد.
لقاهرة اقدة واجب تخفيف الرضر. تشكل القوة اويف أي حالة يحتمل أن تتكبد فيها خسائر، يقع عىل عاتق األطراف املتع

واستحالة األداء املالذ األخري، والذي لن يكون مفتوحا حتى يستنفذ األطراف جميع الخيارات املتاحة لهم ألداء التزاماتهم 
لحد من لمبوجب العقد، عندما يحتج أحد الطرفني برشط القوة القاهرة، يجب عليه إثبات عدم وجود بدائل معقولة تجاريا 

عواقب الحدث وانعكاساته عىل الطرف اآلخر. ال يشمل التزام التخفيف هذا واجب تجنب أو تقليل أي خسارة، ولكن أيضا، 
رمبا ملنع وقوع الحدث. يف نفس ترتيب األفكار، األطراف الذين قد يفقدون مزايا بسبب عدم أداء التزامات الطرف اآلخر 

لناتج، وال ميكن للمدعي الحصول عىل تعويضات عن اإلخالل بالعقد إال إذا اتخذ مطالبون أيضا بالتخفيف من الرضر ا
 خطوات معقولة لتجنب تكبد املزيد من الخسائر.

باإلضافة إىل ذلك، هناك عدد من األثار التعاقدية املحتملة األخرى التي يجب مراعاتها، والتي تكون خاصة بنوع العقد 
COVID – 19 العديد من العقود " أحداث سلبية مادية" أو " تغيريات عكسية مادية" التي قد يتم  املعني ورشوطه، تتضمن
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صياغة البند، من خالل حدث مثل جائحة عندئذ يكون لدى األطراف  COVID -19تفعليها، اعتامدا عىل الوضع الحايل 
 يتوقف عىل املوقف.خيار إعادة التفاوض عىل الرشوط أو زيادة األسعار بسبب ارتفاع التكاليف، وكل هذا 

الفريدة  COVID -19لذلك يجب عىل الرشكات مراجعة عقودها بعناية لتقييم النتائج عىل عالقاتها التعاقدية، باإلضافة إىل 
الوباء، عندما يقوم األطراف بتقييم ما إذا كان ينبغي عليهم الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وكيفية ذلك، يجب عليهم أن يضعوا 

 هم التزامهم األسايس بالترصف بحسن نية يفيف اعتبار 
أداء العقود، ومن املحتمل أن يكون هذا املنظور هو املنظور الذي ستتبناه املحاكم للحكم عىل أي نزاع محتمل يتعلق بواحد  

قد تم تحديده  ةأو أكرث من العواقب التعاقدية املذكورة أعاله، حتى لو مل يكن املعنى الدقيق لهذا االلتزام بالترصف بحسن ني
 نهائيا من قبل املحكمة العليا لكندا.

لتغري تأثريها لجميع االحتامالت  COVID -19، فإنه برسعة كبرية ال توجد إجابات قابلة للتطبيق عىل واستنتاجا يف النهاية
ية لتحديد حقوقهم ساملمكنة، فيجب عىل األطراف يف االتفاقيات التجارية مراجعة عقودهم الرئيسية وبوالص التأمني الرئي

ومسؤولياتهم يف ضوء الوباء الحايل، مبا يف ذلك التزاماتهم بإخطار األطراف األخرى إذا كان أداء العقد سيتأخر أو يصبح 
مستحيال بسبب أحداث خارجة عن حقوقهم، كام يجب عىل األطراف أيضا النظر يف التزاماتهم لتخفيف الرضر والترصف 

 بحسن نية.
 الخامتة

ض جائحة كرونا وتداعياتها عىل العقود التجارية، نستطيع أن نوجز ما انتهينا اليه يف هذا البحث يف النقاط بعد عر 
 التالية:

 أوال: النتائج:
من القانون املدين الفرنيس بالقوة القاهرة يف املسائل  1218مبوجب املادة  2016اعرتاف املرشع الفرنيس منذ عام  -

 التعاقدية.
( كحالة قوة قاهرة، عىل أن يظل حالة )استثنائية(، حيث 19-فرنيس مؤخرا بالفريوس التاجي )كوفيداعرتاف املرشع ال -

معدات السالمة،  –ميكن تنفيذ تدابري متعددة يف كثري من الحاالت للتخفيف من عواقب الوباء مثل )العمل عن بعد 
 إلخ(.

دة الف ذلك" يدل عىل أن املرشع استعملها كقاعاستخدام املرشع يف أغلب القوانني لعبارة " ويبطل كل اتفاق بخ -
 عامة آمره وردت يف القانون املدين، وبالتايل ال يجوز مخالفتها.

مل يرد تعريفا محددا يف النظام السعودي لتعريف القوة القاهرة، وإمنا ورد ذكرها من خالل األحكام املتعلقة بالقوة  -
 القاهرة.

( يف الوقت الحارض وفتكه ميكن أن يساعد عىل الحفاظ عىل الطابع الذي 19-نقص العالج للفريوس التاجي )كوقيد  -
ال يقاوم، غري أن هذا الوصف من املرجح أن يكون موضوع شك مبجرد معرفة العالج املؤكد والفعال، وبالتايل يف حالة 

 كان الفريوس معروفا فإن القوة القاهرة ال تطبق.
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ع ادية" أو " تغيريات عكسية مادية" التي قد يتم تفعليها، اعتامدا عىل الوضتتضمن العديد من العقود " أحداث سلبية م -
صياغة البند، من خالل حدث مثل جائحة عندئذ يكون لدى األطراف خيار إعادة التفاوض عىل  COVID -19الحايل 

 الرشوط أو زيادة األسعار بسبب ارتفاع التكاليف، وكل هذا يتوقف عىل املوقف.
وف كل عقد وبعد موازنة بني مصلحة أطراف التعاقد أن ينقص االلتزام املرهق إىل الحد املعقول إن للقايض تبعا لظر  -

 اقتضت العدالة ذلك ويبطل كل اتفاق بخالف ذلك.
يجب أن يثبت الطرف الذي يحتج بالقوة القاهرة أن الحدث املعني قد تداخل بشكل كاف مع آداء العقد، حيث يعفى  -

 د إذا كان الحدث يجعل اآلداء مستحيال بشكل أسايس.األطراف من تنفيذ العق
اتاحة الخيار لألطراف املتعاقدة بإعادة التفاوض عىل الرشوط أو زيادة األسعار بسبب ارتفاع التكاليف وكل هذا يتوقف  -

 عىل املوقف واآلثار التعاقدية االحتاملية خالل أزمة كرونا.
 ة القوة القاهرة وعدم آداء التزامات الطرف التعاقدية.يجب أن يكون هناك عالقة سببية كبرية بني حال -
اعفاء الطرفني من التزاماتهم التعاقدية يف حالة وقوع حدث خارج عن سيطرة كل من الطرفني، يؤدي إىل استحالة  -

 تنفيذ العقد وهو )القوة القاهرة(.
:ثانيا: التوصيات  

اف وتنفيذ لقانون املدين للموازنة بينها، واحرتام إرادة األطر نويص برضورة وضع تعديال ترشيعيا ينظم أدلة اإلثبات يف ا -
العقد بالرشوط املتفق عليها لحظة إبرام العقد، وبني إمكانية فسخ العقد أو تعديل االلتزامات الواردة فيه، حيث أن 

تتضمن  د، فقدهناك عدد من اآلثار التعاقدية املحتملة األخرى التي يجب مراعاتها، والتي تكون خاصة بنوع العق
 COVIDالعديد من العقود أحداث سلبية مادية أو تغيريات عكسية مادية والتي يتم تفعيلها اعتامدا عىل الوضع الحايل 

صياغة البند من خالل حدث مثل جائحة كرونا عندئذ يكون لدى األطراف خيار إعادة التفاوض عىل الرشوط أو   19 –
 وكل هذا يتوقف عىل املوقف والوضع الراهن للجائحة. زيادة األسعار بسبب ارتفاع التكاليف

الجائحة  COVID -19يجب عىل الرشكات مراجعة عقودها بعناية لتقييم النتائج عىل عالقاتها التعاقدية، يف ظل   -
جب يالفريدة الوباء، عندما يقوم األطراف بتقييم ما إذا كان ينبغي عليهم الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وكيفية ذلك، 

عليهم أن يضعوا يف اعتبارهم التزامهم األسايس بالترصف بحسن نية يف أداء العقود، ونأمل أن يكون هذا املنظور هو 
الذي تتبناه املحاكم للحكم عىل أي نزاع محتمل يتعلق بواحد أو أكرث من العواقب التعاقدية، حتى ولو مل يكن املعنى 

  قد تم تحديده نهائيا يف العقد.الدقيق لهذا االلتزام بالترصف بحسن نية 
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-دور الدعاية التجارية عرب مواقع التواصل اإلجتامعي يف توجيه سلوك املستهلك النهايئ
 -االطالب الجامعي منوذج

The role of commercial advertising through social media in guiding the behavior of the final 
consumer - University student form- 

 
 
 
 
 
 
 

 : ملخص
وم، برزت العديد يهناك العديد من العوامل التي تؤثر يف السلوك اإلستهاليك لدى الفرد، ويف ظل املنافسة التي متيز سوق األعامل ال

من اإلستخدامات إلشباع وإرضاء املستهلك النهايئ والتأثري فيه، ولعل التغريات التي طرأت عىل عامل املنظامت اليوم أحدثت العديد من 
لتواصل ا األساليب الحديثة يف عملية التسويق أين تعد الدعاية التجارية عرب مواقع التواصل اإلجتامعي أبرزها من خالل إستخدام مواقع

اإلجتامعي يف التسويق للخدمات والسلع املختلفة للمنظامت، وهنا تحاول املنظمة جذب الزبائن والتأثري فيهم عن طريق ما تنرشه عرب 
مواقع التواصل اإلجتامعي من إعالنات وإشهارات، وسنحاول يف هذا املقال محاولة معرفة دور الدعاية التجارية عرب هذه املواقع يف 

 سلوك املستهلك النهايئ لدى الطالب الجامعي.توجيه 
 الكلامت املفتاحية: الدعاية التجارية، مواقع التواصل اإلجتامعي، سلوك املستهلك، املستهلك النهايئ، الطالب الجامعي.

 
Abstract:  
There are many factors that affect an individual's consumption behavior, And in light of the competition that 
characterizes the business market today, Many uses emerged to satisfy and satisfy the final consumer and 
influence it, Perhaps the changes that have occurred in the world of organizations today have brought about 
many modern methods in the marketing process Commercial advertising on social media is the most 
prominent, Through the use of social networking sites in marketing services and various goods to 
organizations, The organization tries to attract customers and influence them through what it publishes on 
social media sites of ads and advertisements, In this article, we will try to find out the role of commercial 
advertising on these sites in guiding the end-consumer behavior of the university student. 
Keywords: commercial advertising, social media, consumer behavior, end consumer, college student 
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 مقدمة:

لقد تغريت فكرة التسويق من الفكر التقليدي إىل الفكر الحديث أين أضحت املؤسسات تستخدم كل الطرق واألساليب املتاحة 
من أجل تسويق منتجاتها وخدماتها خاصة وأن املنافسة اليوم أضحت رشسة يف ظل تدفق السلع والخدمات عىل املستهلك، 

يق التنويع يف اإلسرتاتجيات املستخدمة لجلب الزبون من خالل الرتويج للسلع وقد صاحب هذا التغري يف عملية التسو
 والخدمات املختلفة.

وعىل إعتبار أن التغريات التي طرأت يف عامل التكنولوجيات الحديثة خاصة من حيث إستخدام اإلنرتنيت الذي أضحى حاجة 
أساليب  بت هذه التغريات الطارئة الكثري من التغريات يفأساسية لكل فرد يف املجتمع، بالنظر مليزاتها وخصوصياتها، صاح

وطرق التسويق خاصة من خالل إستغالل كل الفضاءات املتاحة للرتويج للمنتج وهو ما تقوم به املؤسسات اليوم من خالل 
واقع التواصل مإستخدام مواقع التواصل اإلجتامعي كمنصة لتنفيذ مختلف عمليات التسويق أين أضحت الدعاية التجارية عرب 

 اإلجتامعي سمة أساسية يتميز بها العرص اليوم خاصة يف عامل األعامل.
وألن الطالب الجامعي يعد مستخدم أسايس ملختلف مواقع التواصل اإلجتامعي فإنه باإلضافة لذلك يعد مستهلك نهائيا ملختلف 

الخدمات، ل ما ينرش داخل هذا الفضاء من ترويج للسلع و السلع والخدمات إما إلستخدامها الشخيص أو العائيل ما يجعله يتأثر بك
والتي قد تؤثر عىل إتخاذه القرار الرشايئ يف ظل املغريات التجارية التي تحيط به عرب مختلف الصفحات واملجموعات، خاصة 

اهد لتوجيه سلوك سعى جوأن املؤسسات اليوم عرب هذا الفضاء املتاح لها تحاول ليس فقط أن تجلب الزبون وتؤثر فيه بل إنها ت
املستهلك مبا يخدم أهدافها املؤسسايت وينمي رقم أعاملها ويضمن بقاءها وإستمراها يف ميدان األعامل، وإنطالقا من ذلك 
سنحاول يف هذا املقام أن نتاول ذلك الدور الذي تقوم به الدعاية التجارية عرب مواقع التواصل اإلجتامعي يف توجيه سلوك 

، وذلك وفق ثالث مطالب رئيسسية هي: املطلب األول مشكلة الدراسة، املطلب -الطالب الجامعي منوذجا-هايئاملستهلك الن
 الثاين اإلجراءات املنهجية، املطلب الثالث عرض النتائج ومناقشتها.

 
 املطلب األول: مشكلة الدراسة

 أوال: إشكالية الدراسة
تمع ين الحاسبات واإلتصاالت والشبكات والوسائط املتعددة، أين يهدف املجمن بني أهم املكونات الرئيسية للمجتمع اإللكرتو 

اإللكرتوين إىل توفري املعلومة وتحقيق أهداف متعددة ومتشابكة من منطلقات مختلفة تتعلق بطبيعة املجتمع اإللكرتوين يف 
 حد ذاته.

يصبح ذلك  لتأثري عىل سلوك املستهلك الذي ملكام تعترب الدعاية التجارية للمنتجات رشطا أساسيا للرتويج للمنتجات وا
املستهلك التقليدي الذي يقتني سلعته من خالل عالقة إتصال مبارشة بينه وبني البائع، ألن تطور املجتمع ساهم يف إحداث 

تغيريات لعدة تغيريات طرأت عىل املجتمع وغريت طريقة اقتناء الفرد للسلعة، ولعل من بني أهم التغيريات التي حدثت تلك ا
عىل املستوى التكنولوجي واإللكرتوين أين أضحى العامل اليوم قرية صغرية يف ظل ثورة املعلومات القادمة من كل مكان لتحقيق 

 أهداف غايتها األساسية الربح املادي وتحقيق أكرب قدر معني من احتواء السوق من طرف كربى املؤسسات العاملية.
ايسبوك هو من أكرث الوسائل استخداما ويف ظل الحراك اإللكرتوين الحاصل اليوم مل تبقى ومواقع التواصل اإلجتامعي كالف

املنظامت منغلقة عىل نفسها بل إنها دامئا ما تكون مسايرة للتطور التكنولوجي ملواكبة التغيري إنطالقا من كون أن الذي ال يتغري 
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لخدماتية يادين، لذا فإن الكثري من املؤسسات اإلنتاجية واسيضمحل ويتالىش يف مجتمع أصبح للمعلومة مكانتها يف كل امل
إتجهت للرتويج ملنتجاتها مستخدمة عرب مواقع التواصل اإلجتامعي عرب صفحات خاصة بها أو اإلعالن واإلشهار يف منتديات 

 التنمية يسيا يفأو صفحات معينة، وهو ما يساهم بدرجات مختلفة يف تحقيق الربح املادي للمؤسسة الذي يعد محورا رئ
 اإلقتصادية املحلية أو الوطنية، وهو ما يؤكده علامء علم النفس اإلقتصادي والتجاري.

وبالنظر ألهمية املوضوع جاءت دراستنا الحالية التي هدفت إىل معرفة مدى مساهمة الدعاية التجارية عرب مواقع التواصل 
املستهلك، وذلك إنطالقا من إشكالية مفادها: ما هو دور الدعاية اإلجتامعي يف التنمية اإلقتصادي من خالل توجيه سلوك 

 يف توجيه سلوك املستهلك؟ -الفايسبوك-التجارية عرب موقع التواصل اإلجتامعي
 ثانيا: فرضيات الدراسة

 الفرضية العامة:
 املستهلك.بعدة أدوار يف توجيه سلوك   -الفايسبوك-تقوم الدعاية التجارية عرب مواقع التواصل اإلجتامعي

 الفرضيات اإلجرائية:
 دور يف توجيه املستهلك من خالل اقتناء السلع. -الفايسبوك-. للدعاية التجارية عرب مواقع التواصل اإلجتامعي1
 .دور يف توجيه املستهلك من من خالل إتخاذ القرار الرشايئ -الفايسبوك-. للدعاية التجارية عرب مواقع التواصل اإلجتامعي2
 دور يف توجيه املستهلك من من خالل تكوين الرأي. -الفايسبوك-ة التجارية عرب مواقع التواصل اإلجتامعي. للدعاي3

 ثالثا: أهداف الدراسة
 معرفة تأثري الدعاية التجارية عىل سلوك املستهلك. -
 معرفة تأثري مواقع التواصل اإلجتامعي يف سلوك املستهلك -
 تواصل اإلجتامعي وتوجيه سلوك املستهلكمعرفة العالقة التي تربط مواقع ال -
 التأكيد عىل أهمية مواقع التواصل اإلجتامعي كوسيلة للدعاية التجارية للمنتج. -

 رابعا: حدود الدراسة
، حيث مست مستخدمي الفايسبوك الذين تربطهم 2018/2019متت هذه الدراسة بوالية سطيف أين أجريت خالل العام الجامعي 

ت التي تستخدم الدعاية التجارية، من مختلف فئات املجتمع، وقد تم تطبيق اإلستبيان الخاصة بالدراسة عالقات مع الصفحا
 بصورة مبارشة بني الباحث واملبحوثني عينة الدراسة وبصورة فردية.

 خامسا: تحديد مصطلحات الدراسة
اتجاهات جامعات أخرى أو التحكم فيها أو  : هي املحاولة املقصودة التي يقوم بها الفرد أو جامعة من أجل تشكيلالدعاية

تغيريها، وذلك عن طريق إستخدام وسائل اإلتصال الهدف من ذلك أن يكون رد فعل الناس املتعرضني لتأثري الدعاية يف أي 
 .(314)موقف من املواقف هو نفسه رد الفعل الذي يرغب الداعية

معية تج أو خدمة ما أيا كانت الوسيلة املستخدمة لذلك سواء وسائل س: هي الدعاية املنظمة لتسويق وترويج منالدعاية التجارية
 . (315)وبرصية، وسائل إعالنية مطبوعة، وسائل ثابتة

                                                           

 .177،  ص2012، 29فايز عبد هللا مكيد العساف، أساليب اإلدارة املتقدة للدعاية اإلعالمية الدولية، مجلة كلية بغداد للعلوم اإلقتصادية، ع(314)

 .9، ص2007قرد: الحماية املدنية من الدعاية التجارية الكاذبة واملضللة، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، أحمد السعيد الز (315)
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: هو عبارة عن تجمعات سوسيوثقافية تنشأ عرب شبكات اإلنرتنيت عند توفر عدد كاف من األفراد املشاركني املجتمع اإللكرتوين
ية كافية والعمل مبا يف وسعهم من أجل نسج شبكة من العالقات اإلجتامعية عرب الفضاء يف املحادثات العامة خالل مدة زمن

 .(316)املعلومايت
: هي منظومة من الشبكات  اإللكرتونية تسمح للمشرتك فيها بإنشاء موقع خاص به، حيث يرتبط مواقع التواصل اإلجتامعي

 .(317)إهتاممات وهوايات مشرتكةمن خالله بنظام اجتامعي إلكرتوين مع مشرتكني آخرين لديهم 
هو منصة مصممة من أجل أن يتشارك ويتواصل األشخاص من خاللها، لذلك فهي خصوصية وشخصية، من أجل  الفايسبوك:

إستخدام املواقع يقوم املستخدمون بالتسجيل فيه، وبإنشاء ملف شخيص ثم إضافة مستخدمني آخرين كأصدقاء وتبادل الرسائل 
، فهو موقع من (318)عات أو صفحات تالقي اإلستحسان لديهم وتشكل مصدر إهتامم معني عندهمواإلنضامم إىل مجمو 

مواقع التواصل اإلجتامعي ميكن الدخول والتسجيل فيه مجانا حيث يوفر هذا املوقع ملستخدميه عدة خدمات تركز عىل بناء 
 اعل مع أعضاء آخرين.عالقات اتصالية مع األصدقاء وأشخاص آخرين حيث يساهم يف  اإلتصال والتف

: هي عملية متعددة األبعاد تتضمن إجراء تغيريات جذرية يف الهياكل اإلجتامعية والسلوكية والثقافية التنمية اإلقتصادية
والنظم السياسية واإلدارية جبنا إىل جنب مع زيادة معدالت النمو اإلقتصادي وتحقيق العدالة يف توزيع الدخل الوطني واستئصال 

 .(319)فقر املطلق يف مجتمع ماجذور ال
: هو الجهد املبذول من جانب البائع إلقناع املشرتي املرتقب بقبول معلومات معينة عن سلعة أو خدمة وحفظها يف ذهنه الرتويج

 .(320)بشكل ميكنه من اسرتجاعها
ة والخدمات ومبا اإلقتصادي: هو مجموعة الترصفات التي تصدر عن األفراد واملرتبطة برشاء واستعامل السلع سلوك املستهلك

 .(321)يف ذلك إتخاذ القرارات التي تسبق وتحدد هذه الترصفات
 املطلب الثاين: اإلجراءات املنهجية

 أوال: عينة الدراسة
طالب جامعي مستخدم مواقع التواصل اإلجتامعي الذين تربطهم عالقات  120لقد تم تطبيق أدوات الدراسة عىل عينة مكونة من 

 سبوك خاصة بالدعاية التجارية ملنتجات مختلفة، والجداول التالية توضح طبيعة العينة أكرث.عرب صفحات في
 النسب املئوية التكرار الجنس
 %52.5 63 إناث
 %47.5 57 ذكور
 %100 120 املجموع

 ( يوضح خصائص العينة حسب متغري الجنس.01جدول رقم)
                                                           

(316)jean francoin marcotte :les communautés virtuelles mécanismes de régulation et identités social , mémoire déposé comme 

exigence de la métrise an sociologie , Montréal, unv du Québec a Montréal, département de sociologie, 2003, p 6. 

 .23، ص2003، جامعة عمان األهلية، عمان، األردن،15راض ي زاهر: إستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي في العالم العربي، مجلة التربية، ع(317)

 .7ص 2014، مركز معلومات الجوار األوروبي ، 2014ألوروبي: إستخدام وسائل التواصل اإلجتماعي، الطبعة دليل املشاريع املمولة من اإلتحاد ا(318)

 .197، ص1991رمزي علي إبراهيم سالمة: اقتصاديات التنمية، الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، (319)

 .294، ص2002ر وائل للنشر عمان األردن، ، دا1ناجي معال، رائف توفيق، أصول التسويق، ط(320)

 .11-10، ص 2003عنابي بن عيس ى سلوك املستهلك، ديوان املطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، (321)
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 النسب املئوية التكرار السن
20-25 95 79.17% 
25-30 20 16.66% 
30-35 5 4.17% 

 %100 120 املجموع
 ( يوضح خصائص عينة الدراسة حسب متغري السن.02جدول رقم)

 النسبة املئوية التكرار املستوى الدرايس
 %28.33 34 أوىل جامعي
 %22.5 27 ثانية جامعي
 %29.17 35 ثالثة جامعي

 %20 24 2و  1ماسرت 
 %100 120 املجموع

 ( يوضح خصائص عينة الدراسة حسب متغري املستوى الدرايس.03جدول رقم)
 ثانيا: املنهج املستخدم

لقد كان املنهج املطبق يف دراستنا هو املنهج الوصفي الذي يعرف بأنه" طريقة لوصف الظاهرة املدروسة وتصويرها كميا عن 
، ولقد تم إستخدام هذا النوع من (322)ة الدقيقة"طريق جمع معلومات مقننة عن املشكلة وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراس

 املناهج ملالءمته دراسته من حيث تعديه حدود جمع البيانات لظاهر ما إىل تحليل هذه الظاهرة وعالقتها بالظواهر األخرى.
 ثالثا: أداوت الدراسة

امت للمستجوب وحددت له عدة سؤال يف حني أعطيت تعلي 25لقد تم اإلعتامد عىل استبيان من إعداد الباحثني حيث شمل 
، حيث بلغ الصدق 02أساتذة من قسم علم النفس بجامعة سطيف  5خيارات ترتبط بطبيعة السؤال، وقد تم عرض اإلستبيان عىل 

 فقد بلغ ومنه فاالستبيان قابل للتنفيذ عىل عينة الدراسة. 0.92أما الثبات  0.89
 رابعا: األدوات اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة

 نظرا لطبيعة املوضوع الذي درسناه فإننا قد استخدمنا النسب املئوية وهو أكرث الوسائل اإلحصائية مالمئة ومعادلته كاآليت:
 / مجموع التكرارات.x  100 النسبة= تكرار البند

 املطلب الثالث: عرض النتائج ومناقشتها
 أوال: عرض نتائج الدراسة والتعليق عليها

 
 
 
 ضيات اإلجرائية األوىل والتعليق عليها.عرض نتائج الفر 1

                                                           

عمار بوحوش، محمد محمود الذنيبات: مناهج البحث العلمي  و طرق إعداد البحوث، ديوان املطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، ص  (322)

140. 
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 : هل تتابع اإلعالنات التجارية املوجودة عىل الفايسوك؟01البند 
 املجموع عند الحاجة لسلعة ما أحيانا دامئا 01البند 

 120 50 42 28 التكرار
 %100 %41.67 %35 %23.33 النسبة املئوية

ة أعاله أن عينة الدراسة تتابع اإلعالنات التجارية عن الحاجة القتناء سلع نالحظ من خالل النتائج املعروضة سابقا يف الجدول
تتابع اإلعالنات دامئا، وهو  %23.33من عينة الدراسة تتابع اإلعالنات أحيانا، و %35، يف حني أن %41.67معينة بنسبة بلغت 

ويرجع  امئا أو أحيانا أو عند الحاجة لسلعة معينة،ما يؤكد أن عينة الدراسة جميعها تتابع اإلعالنات التجارية عرب الفايسبوك د
 ذلك لطبيعة العينة املختارة للدراسة والتي كانت قصدية.

 : ما الهدف من متابعة اإلعالنات التجارية عرب صفحات الفايسبوك؟02البند 
التعرف عىل أسعار السلع  البحث عن سلعة معينة املتعة 2البند 

 واملوضة
 املجموع

 120 55 33 32 التكرار
 %100 %45.83 %27.5 %26.67 النسبة املئوية

 %45.83من خالل النتائج املتوصل إليها فيام يخص الهدف من متابعة اإلعالنات التجارية عرب صفحات الفايسبوك نالحظ أن 
ف البحث عن سلعة يتابعونها بهد %27.5من عينة الدراسة يتابعونها من أجل التعرف عىل أسعار السلع واملوضة، يف حني أن 

 من عينة الدراسة فهم يتابعون هذه اإلعالنات لتحقيق املتعة فقط والفرجة. %26.67معينة، أما 
 : هل ترغب يف اقتناء السلع التي تراها عىل صفحات الفايسبوك؟03البند 

 املجموع أبدا أحيانا دامئا 3البند 
 120 21 61 38 التكرار

 %100 %17.5 %50.83 %31.67 النسبة املئوية
من عينة الدراسة يرغبون يف اقتناء السلع التي يرونها  %50.83من خالل النتائج املتوصل إليها يف الجدول أعاله نالحظ أن 

من عينة الدراسة فهم ال  %17.5من عينة الدراسة يرغبون يف اقتنائها دامئا، أما  %31.67عرب الفايسبوك أحيانا، يف حني أن 
 ذه السلع.يرغبون يف اقتناء ه

 
 
 

 : هل قمت برشاء سلعة معينة من خالل أحد صفحات الفايسبوك؟04البند 
 املجموع ال نعم 4البند 
 120 66 54 التكرار
 %100 %55 %45 املجموع

من عينة الدراسة قد قاموا برشاء سلعية معينة من خالل أحد  55%من خالل النتائج املتوصل إليها يف الجدول أعاله نالحظ أن 
 من عينة الدراسة مل يشرتوا أي سلعة عرب الفايسبوك. %45فحات الفايسبوك، يف حني أن ص
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 : كم من مرة اقتنيت سلعة معينة عن طريق الفايسبوك؟.05البند 
 املجموع مرات 3أكرث من  مرات 2 مرة واحدة 5البند 
 54 15 16 23 التكرار

 %100 %27.78 %29.63 %42.59 النسبة املئوية
من عينة الدراسة اقتنوا سلعة معنية عر الفايسبوك %42.59النتائج املتوصل إليها يف الجدول املبني أعاله نالحظ أن  من خالل

من عينة الدراسة فقد قاموا برشاء السلع ألكرث  %27.78، أما %29.63مرة واحد، يف حني أن هناك من اقتناها ملرتني بنسبة بلغت 
 لدراسة لديها ثقافة التجارة اإللكرتونية.من مرتني، وهو ما يؤكد أن عينة ا

 : هل دفعتك الحاجة القتناء هذه السلع؟06البند  
 املجموع إىل حد ما ال نعم 6البند 
 54 17 4 33 التكرار

 %100 %31.48 %7.41 %61.11 النسبة املئوية
تهم الحاجة لرشاء السلع، يف حني أن دفع %61.11من خالل النتائج املتوصل إليها واملبينة يف الجدول أعاله، نالحظ أن 

 فقد إشرتو السلع لعوامل أخرى. %7.41من عينة الدراسة دفعتهم الحاجة إىل حد ما، أما  31.48%
 : هل حدثت مشكلة ما بعد رشاء السلعة عن طريق الفيسبوك؟07البند 

 املجموع ال نعم 7البند 
 54 49 5 التكرار

 %100 %90.74 %9.26 النسبة املئوية
من عينة الدراسة مل تحدث لهم أي مشكلة بعد  %90.74من خالل النتائج املتوصل إليها املبينة يف الجدول أعاله نالحظ أن 

شاء سلعة عن طريق الفايسبوك، وهو ما يؤكد مدى جدية البيع املستخدم عن طريق الفايسبوك واإلعالنات التجارية، يف حني 
 مشاكل حينام قاموا برشاء السلع عن طريق الفايسبوك.من عينة الدراسة حدثت لهم  %9.26أن 

 : هل ستقوم بتكرار عملية رشاء سلعة ما عن طريق الفايسبوك؟08البند 
 املجموع رمبا ال نعم 8البند 
 54 12 19 23 التكرار

 %100 %22.22 %35.17 %42.59 النسبة املئوية
 أتم االستعداد لتكرار عملية رشاء السلع عن طريق الفايسبوك، يف هم عىل %42.59من خالل النتائج املتوصل إليها نالحظ أن 

من عينة الدراسة  %22.22من عينة الدراسة أكدوا أنهم لن يقوموا بتكرار رشاء سلعة عن طريق الفايسبوك، أما  %35.17حني أن 
 فهم يف حالة تردد حيث أنهم سيقومون بتكرار رشاء سلع عن طريق الفايسبوك.

 
 هل السلع التي اشرتيتها تتوافق مع املوضة؟: 09البند 

 املجموع أبدا أحيانا دامئا 9البند 
 54 00 17 37 التكرار

 %100 %00 %31.48 %68.52 النسبة املئوية
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من خالل النتائج املتوصل إليها نالحظ أن السلع التي يشرتيها أفراد عينة الدراسة يرون أن السلع التي اشرتوها تتوافق ومعايري 
من عينة الدراسة يرون أنها تتوافق مع املوضة أحيانا، يف حني أن وال أحد %31.48 ، يف حني أن%68.52ملوضة بنسبة بلغت ا

 من عينة الدراسة رأى أنها ال تتوافق مع املوضة وهو ما يؤكد طبيعة السلع املعروضة عرب الفايسبوك للبيع.
 دفعك ذلك إلشرتائها؟: هل الفايسبوك يعرض السلع التي تعجبك وي10البند 

 املجموع أبدا أحيانا دامئا 10البند 
 120 6 46 68 التكرار

 %100 %5 %38.33 %56.67 النسبة املئوية
من عينة الدراسة تعجبها السلع املعروضة عرب الفايسبوك وترغب يف اقتناء  %56.67من خالل النتائج املتوصل إليها نالحظ أن 

من عينة الدراسة فهي ال تعجبها  %5تعجبها السلع وترغب يف اقتنائها أحيانا، أما  %38.33 أن هذه السلع وذلك دامئا، يف حني
 السلع وال ترغب يف اقتنائها، وهو ما يؤكد أن معظم عينة الدراسة لديها اهتامم بالسلع املعروضة عرب صفحات الفايسبوك.

 .عرض نتائج الفرضيات اإلجرائية الثانية والتعليق عليها:2
 :هل قراراتك الرشائية تتوافق مع ما تعرضه صفحات الفايسبوك من سلع؟11بند ال

 املجموع أبدا أحيانا دامئا 11البند
 120 23 70 27 التكرار

 %100 %19.17 %58.33 %22.5 النسبة املئوية
وافق قراراتها الرشائية مع من عينة الدراسة تت %58.33من خالل النتائج املتوصل إليها يف الجدول املوضح أعاله، نالحظ أن 

من عينة الدراسة قراراتها الرشائية تتوافق  %22.5ما تعرضه صفحات الفايسبوك من سلع وخدمات وذلك أحيانا، يف حني أن 
من عينة الدراسة فهي ترى أن قراراتها الرشائية ال تتوافق وما تعرضه  %19.17مع ما تعرضه صفحات الفايسبوك من سلع، أما 

 ايسبوك من سلع.صفحات الف
 : هل إتخاذ القرار الرشايئ بالنسبة لك نابع من قناعاتك الشخصية؟12البند

 املجموع أبدا أحيانا دامئا 12البند 
 120 7 21 92 التكرار

 %100 %5.83 %17.5 %76.67 النسبة املئوية
عينة الدراسة تتخذها قرارها الرشايئ من من  %76.67من خالل النتائج املتوصل إليها واملبينة يف الجدول أعاله، نالحظ أن 

فرتى  %5.83يكون قرارها الرشايئ نابع من قناعتها الشخصية أحيانا، أما  %17.5قناعتها الشخصية وذلك دامئا، يف حني أن 
 من يئأن قرارها الرشايئ ال يكون نابع من قناعتها الشخصية، وهو ما يؤكد لنا أن معظم عينة الدراسة تتخذها قرارها الرشا

 قناعاتها الشخصية.
 : هل توصية األصدقاء تؤثر يف قرارك الرشايئ لسلعة ما عن طريق الفايسبوك؟13البند

 املجموع أبدا أحيانا دامئا 13البند 
 120 28 35 57 التكرار

 %100 %23.33 %29.17 %47.5 النسبة املئوية
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من عينة الدراسة حينام تتخذ القرار الرشايئ لسلعة  %47.5الحظ أن من خالل النتائج املتوصل إليها املبينة يف الجدول أعاله ن 
ما عن طريق الفايسبوك تتأثر بتوصية األصدقاء دامئا أين يعترب األصدقاء الفاصل األسايس يف إتخاذ قرارهم الرشايئ، يف حني 

فهم ال يعتمدون عىل األصدقاء يف  %23.33أحيان يعتمدون عىل توصية األصدقاء يف إتخاذ القرار الرشايئ، أما  %29.17أن 
 إتخاذ القرار الرشايئ.

 : هل اإلغراء املعتمد يف هذه املواقع  يدفعك القتناء السلع دون مشاورة اآلخرين؟14البند
 املجموع أبدا أحيانا دامئا 14البند 

 120 62 41 17 التكرار
 %100 %51.67 %34.17 %14.16 النسبة املئوية

من عينة الدراسة يرون أن اإلغراء الذي يتم اعتامده يف الفايسبوك ال  %51.67توصل إليها نالحظ أن من خالل النتائج امل
يتأثرون  %34.17يدفعهم القتناء السلع، مام يعني أن قرارهم االستهاليك مبني عىل أسس واقعية موضوعية، يف حني أن 

 إلغراء دامئا، وهو ما يؤكد تنوع طبيعة املستهلكني يف عينة الدراسة.من عينة الدراسة فهم يتأثرون با %14.16باإلغراء أحيانا، أما 
 : هل تقتني سلعة معينة يف السوق سبق وأن رأيتها عرب صفحات الفايسوك؟15البند

 املجموع أبدا أحيانا دامئا 15البند 
 120 29 38 53 التكرار

 %100 %24.16 %31.17 %44.17 النسبة املئوية
من عينة الدراسة يقتنون السلع التي يجدونها يف األسواق  %44.17ملتوصل إليها يف الجدول أعاله نالحظ أن من خالل النتائج ا 

من عينة الدراسة أحيانا ما يقتنون السلع التي رأوها يف  %31.17والتي يرونها عرب صفحات الفايسبوك دامئا، يف حني أن 
 لع بدون التأثر مبا شاهدوه يف الفايسبوك.من عينة الدراسة يقتنون الس %24.17الفايسبوك، أما 

 : هل يساعدك الفايسبوك عىل إختيار السلعة التي تناسبك؟16البند
 املجموع أبدا أحيانا دامئا 16البند 

 120 10 48 62 التكرار
 %100 %8.33 %40 %51.67 النسبة املئوية

ة يعتربون الفايسبوك وسيلة مساعدة عىل إختيار السلع من عينة الدراس %51.67من خالل النتائج املتوصل إليها نالحظ أن 
 يعتربون الفايسبوك ال يساعدهم يف إختيار السلع. %8.33يعتربونه مساعد أحيانا، أما نسبة  %40دامئا، يف حني أن 

 : هل يساعدك الفايسبوك عىل إكتشاف خصائص السلع؟17البند
 املجموع أبدا أحيانا دامئا 17البند 

 120 10 32 78 التكرار
 %100 %8.33 %26.67 %65 النسبة املئوية

من عينة الدراسة يعتربون الفايسبوك وسيلة تساعدهم عىل  %65من خالل النتائج املتوصل إليها أعاله يف الجدول، نالحظ أن  
روضة، سلع املعيساعدهم الفايسبوك أحيانا عىل إكتشاف خصائص ال %26.67معرفة خصائص السلع املعروضة دامئا، يف حني أن 

 فريون أن الفايسبوك ال يساعدهم عىل إكتشاف خصائص السلع. %8.33أما 
 . عرض نتائج الفرضية اإلجرائية الثالثة:3
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 : هل تعتقد أن الفايسبوك من خالل اإلعالنات التجارية يحاول أن يكون لك  رأي حول السلع؟18البند
 املجموع أبدا أحيانا دامئا 18البند 

 120 25 27 68 التكرار
 %100 %20.83 %22.5 %56.67 النسبة املئوية

عينة الدراسة يعتقدون أن الفايسبوك من خالل اإلعالنات  %56.67من خالل النتائج املبينة يف الجدول أعاله نالحظ أن 
فهم يرون أن  %20.83يرون أن ذلك أحيانا، أما  %22.5التجارية يحاول أن يكون لديهم  رأي حول السلع دامئا، يف حني أن 

 الفايسبوك من خالل اإلعالنات التجارية ال يحاول أن يكون لديهم رأي حول السلع. 
 : هل تحمل نفس األفكار التي يحملها أصدقاؤك يف الفايسبوك حول اإلعالنات التجارية؟.19البند

 املجموع أبدا أحيانا دامئا 19البند 
 120 29 36 55 التكرار

 %100 %24.17 %30 %45.83 النسبة املئوية
من عينة الدراسة يحملون نفس أفكار أصدقائهم يف  %45.83املرصودة يف الجدول أعاله نالحظ أن  19من خالل نتائج البند 

من عينة الدراسة  %24.17منهم يجملون نفس األفكار أحيانا، أما  %30الفايسبوك حول اإلعالنات التجارية دامئا، يف حني أن 
 قائهم نفس األفكار.ال يحملون مع أصد

 : هل متلك القدرة عىل التأثري يف اآلخرين من خالل دفعهم القتناء سلعة معينة عن طريق الفايسبوك؟20البند
 املجموع أبدا أحيانا دامئا 20البند 

 120 16 53 51 التكرار
 %100 %13.33 %44.17 %42.5 النسبة املئوية

من عينة الدراسة يرون أنهم ميلكون القدرة عىل التأثري يف اآلخرين من  %44.17من خالل النتائج املتوصل إليها نالحظ أن 
 %13.33منهم ميلكون تلك القدرة دامئا، أما  %42.5خالل دفعهم القتناء سلعة معينة عن طريق الفايسبوك أحيانا، يف حني أن 

 من العينة فهم ال ميلكون القدرة عىل التأثري يف اآلخرين.
 ب الفايسبوك دورا يف تشكيل الرأي لدى املستهلك بخصوص السلع؟: هل يلع21البند

 املجموع أبدا أحيانا دامئا 21البند 
 120 21 42 57 التكرار

 %100 %17.5 %35 %47.5 النسبة املئوية
الرأي  شكيلمن عينة الدراسة يعتربون أن الفايسبوك يلعب دورا يف ت %47.5من خالل النتائج املتوصل إليها أعاله نالحظ أن  

من عينة الدراسة يرون أن الفايسبوك  %17.5يعتربون ذلك أحيانا، أما  %35لدى املستهلك بخصوص السلع دامئا، يف حني أن 
 يلعب دورا يف تشكل الرأس لدى املستهلك بخصوص السلع.

 ت؟: هل ساهم الفايسوك يف توسيع أفكارك حول الخدمات واملنتجات املعروضة يف اإلعالنا22البند 
 املجموع أبدا أحيانا دامئا 22البند 

 120 24 37 59 التكرار
 %100 %20 %30.83 %49.17 النسبة املئوية
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من عينة الدراسة يرون أن الفايسبوك ساهم يف توسيع  %49.17من خالل النتائج املتوصل إليها يف الجدول أعاله نالحظ أن 
من عينة الدراسة اعتربوا  %30.83ة عرب صفحاته وذلك دامئا، يف حني أن أفكار املستهلكني حول الخدمات واملنتجات املعروض

من العينة رأت أنه ال يساهم يف توسيع األفكار بالنسبة للمستهلكني حول الخدمات واملنتجات  %20مساهمته أحيانا فقط، أما 
 املعروضة.

 ر ثقافتهم االستهالكية؟: هل الفايسبوك يساهم يف زيادة الوعي االستهاليك لألفراد ويطو 23البند 
 املجموع أبدا أحيانا دامئا 23البند 

 120 16 38 66 التكرار
 %100 %13.33 %31.67 %55 النسبة املئوية

من  %55من خالل النتائج املتوصل إليها نالحظ أن الفايسبوك يزيد يف الوعي االستهاليك وتطوير الثقافة االستهالكية لدى 
من عينة الدراسة فريون أنه ال يساهم يف زيادة الوعي االستهاليك وتطوير  %13.33أحيانا، أما  %31.67عينة الدراسة دامئا، و

 الثقافة االستهالكية لألفراد.
 : حينام تريد أن تقتني سلعة ما عىل أي رأي تعتمد؟24البند 

 املجموع املوضة األصدقاء رأيي 24البند 
 120 47 27 46 التكرار

 %100 %39.17 %22.5 %38.33 النسبة املئوية
 %38.33من عينة الدراسة يقتني السلعة عىل أساس املوضة، أما  %39.17من خالل النتائج املتوصل إليها أعاله نالحظ أن 

 فيقتنون السلعة نتيجة آراء األصدقاء. %22.5فيقتنون السلع عىل أساس الرأي الشخيص أما 
 ه من إعالنات عىل إقبال مستخدميه عىل رشاء السلع واالقتناع بها؟: هل يؤثر الفايسبوك من خالل ما يعرض25البند 

 املجموع ال نعم 25البند 
 120 21 92 التكرار

 %100 %42.5 %57.5 النسبة املئوية
من عينة الدراسة يؤثر الفايسبوك من خالل ما يعرضه  %57.5من خالل النتائج املتوصل إليها يف الجدول املبني أعاله نالحظ أن 

 من عينة الدراسة ال يؤثر فيهم الفايسبوك. %42.5ن إعالنات عىل إقبال عىل رشاء السلع واالقتناع بها، يف حني أن م
 تحليل وتفسري النتائج املتوصل إليها عىل ضوء الفرضيات ثانيا:

 . تحليل وتفسري النتائج عىل ضوء الفرضية اإلجرائية األوىل:1
 ا وارشنا إليها سابقا بخصوص الفرضية اإلجرائية األوىل وجدنا أن الدعاية الدعاية التجاريةمن خالل النتائج التي توصلنا إليه 

ات لها دور يف توجيه سلوك املستهلك من خالل اقتناء السلع، فمتابعة الفرد لإلعالن -الفايسبوك-عرب مواقع التواصل اإلجتامعي
يه من بالنظر للهدف الذي يرد مستخدم الفايسبوك الوصول إل التجارية عرب الفايسبوك يساهم يف عملية رشاءه للسلع وذلك

خالل هذه املتابعة، وبسبب هذه املتابعة والتعود عىل مشاهدة اإلعالنات التجارية تتكون لدى الفرد الرغبة يف اقتناء سلعة ما 
السلع وإشرتائها،  مجاال القتناء أعجبته وهو ما يجعله يشرتيه عن طريق التواصل مع عارض السلعة أي أن الفايسبوك اليوم أصبح

ويف الكثري من املرات تعرض العديد من السلع يف الفايسبوك بأسعار مغرية أو غري موجودة يف السوق ما يدفع مرتادي الفايسبوك 
حقا القتناء القتنائها من اإلنرتنيت خاصة إذا توفر عنرص الثقة يف عملية البيع والرشاء وهو عنرص مهم لدى الفرد، والذي يدفعه ال 
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سلعة ما دون أي مخاطر تذكر، مع العلم أن األفراد يشرتون السلع التي تتمتع باملوضة بالنظر رمبا لعدم وجودها يف السوق، 
لذلك نجد أن أغلب مواقع التواصل اإلجتامعي تعرض السلع التي تغري الزبون وتدفعه لرشائها، ولعل اكتساب الفرد لثقافة البيع 

اهم يف خلق نوع من اإلقتصاد الجديد يف بالدنا وهو ما يدفع اإلقتصاد للنمو خاصة أن املستهلك الفرد هو اإللكرتوين سيس
الركيزة األساسية لالقتصاد، ومن خالل ما تم عرضه نستنتج أن الدعاية التجارية عرب الفايسبوك تؤثر يف عملية اقتناء املستهلك 

 للسلع.
 فرضية اإلجرائية الثانية:. تحليل وتفسري النتائج عىل ضوء ال2

ور يف عملية إتخاذ لها د -الفايسبوك–من خالل النتائج املتوصل إليها وجدنا أن الدعاية التجارية عرب مواقع التواصل اإلجتامعي 
اية عالقرار الرشايئ للمستهلك، ذلك أن الفرد حينام تتوافق قراراته الرشائية مع ما تعرضة مختلف الصفحات التي تعتمد عىل الد

التجارية من سلع وخدمات يدفعه ذلك القتناء هذه السلع، بعدما تتكون لديه قناعات شخصية حول السلع املعروضة وهذا ما 
الحظناه من خالل بعض املقابالت التي جمعتنا مع أفراد العينة الذين ال يقتنون السلع إال لقناعة شخصية بأهمية السلعة ومدى 

ئهم لبعض السلع يكون نتيجة التوصيات التي يقوم بها األصدقاء أين يتأثر املستهلك بهم، كام قد حاجتهم إليها، كام أن اقتنا
يتخذ الفرد قراره الرشايئ بناءا عىل الفايسبوك من خالل إغراء السلع أين تتكون لديه فكرة أولية حول السلع ما إن يشاهدها يف 

وم أن عرف خصائصها التي متيزها وهذا ما يجعل الفايسبوك يتحول اليالسوق الواقعي حتى يقتنيها بدون تردد ألنه سبق له و 
إىل وسيلة مساعدة عىل إتخاذ القرار الرشايئ للفرد، ومن خالل ما تم عرضه نستنتج أن الدعاية التجارية عرب الفايسبوك تساهم 

ساعده عىل إتخاذ ه لسلوك املستهلك وييف إتخاذ القرار الرشايئ للمستهلك، خاصة وأن الفايسبوك اليوم أصبح يلعب دور املوج
قراره الرشايئ وهو ما يجعله وسيلة لإلعالن والدعاية التجارية ويساهم يف تطوير اإلقتصاد وتنويعه خاصة إذا تم استغالله 

 بالكيفية املناسبة وذلك بضامن التسويق اإللكرتوين للسلع املحلية.
 ائية الثالثة:. تحليل وتفسري النتائج عىل ضوء الفرضية اإلجر 3
عب دورا يف تكوين تل -الفايسبوك–من خالل النتائج املتوصل إليها وجدنا أن الدعاية التجارية عرب مواقع التواصل اإلجتامعي  

الرأي للمستهلك وهو ما يؤثر عىل قراره الرشايئ، فاإلعالنات التجارية تحاول أن تكون لدى املستهلك  وتشكل به رأي حول 
عروضة، كام يتأثر الفرد بأصدقائه يف الفايسبوك حيث نجد أن جل األصدقاء الذين لديهم إهتاممات مشرتكة مختلف السلع امل

يكونون مجموعات خاصة بهم، ويحاولون التأثري ودفع بعضهم البعض القتناء السلع، وبهذا يساهم الفايسبوك يف تشكيل الرأي 
سلع املستهلكني حول الخدمات واملنتجات وذلك بتقديم خصائص الحول السلع لدى املستهلك، كام يسعى إىل توسيع أفكار 

ومميزاتها لدفع املستهلك القتنائها، كام يعمل الفايسبوك يف بعض األحيان عىل زيادة الوعي االستهاليك بالتحذير من بعض 
ع بها ويقبل عليها يف هلك يقتنالسلع والخدمات أو دفع املستهلكني القتناء سلعة معينة بالرتويج لهذه السلعة مام يجعل املست

األسواق، كام يغري الفايسبوك ثقافة املستهلكني االستهالكية بتقديم النصائح واإلرشادات الخاصة بطريقة استهالك السلع، 
ومن خالل ما تم عرضه سابقا نرى أن الدعاية التجارية تساهم عرب الفايسبوك تشكل الرأي حول السلع وهو ما يساهم يف 

 .كة السوق التي تعترب أحد أهم الدعائم اإلقتصادية لتطوير ومنو اإلقتصاد املحيلتوسيع شب
 خامتة:

إن إستخدام الفايسبوك اليوم مل يعد بشكل تقليدي أي أنه تحول من مجرد وسيلة اتصالية بني األصدقاء إىل وسيلة تستخدم 
اتها قتصادية تستخدم الفايسبوك من خالل صفحألغراض مختلفة أهمها الدعاية التجارية أين أضحت مختلف املؤسسات اإل 

 الرسمية من أجل استقطاب أكرب عدد ممكن من الزبائن.
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فالرتويج والدعاية عن طريق مختلف الوسائط اإللكرتونية اليوم أصبح رضورة ملحة ألي بلد والجزائر ليست يف غنى عن هذه 
رد بها من واإلعالنات التجارية خاصة بالنظر للميزات التي ينفالبلدان، أين يلعب أهمية يف االستقطاب والتسويق للمنتجات 

خالل إتاحة مواقع التواصل اإلجتامعي لألفراد حرية التعبري عن أفكاره ومشاركاته مع اآلخرين، كام أنها تعترب مصدر لتدفق 
ة بالنظر إلعالن والدعاياملعلومات للمستهلك فيام يخص خصائص ومميزات السلع وهو ما يحول هذه املواقع ألكرب فضاء ل

 لخصوصياتها وهو ما يوسع السوق واملستهلكني ألي مؤسسة تحسن إستخدام هذه املواقع. 
والدعاية التجارية تساهم يف تنمية اإلقتصاد من خالل تطوير السوق وتوسيعه وهو ما ينتج تجارة جديدة مل تنرش يف بلدنا كام 

كرتونية التي تساهم هي األخرى يف اإلقتصاد، وبالنظر للتطورات الحاصلة اليوم هي عليه يف باقي البلدان وهي التجارة اإلل
 ظروف النطالقها يف الوقت الراهن.فقد أصبحت أكرث من رضورة خاصة بتوفر كل ال
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 خصوصية التزامات صاحب االمتياز التجاري)الفرنشايز( يف الترشيع السعودي
The privacy of the obligations of the franchisor in the Saudi legislation 

                   

 امللك عبدالعزيز ، كلية األعامل، جامعةاستاذ مشارك، قسم القانون                                
 حاليا منتدبة يف كلية القانون والدراسات القضائية، جامعة جدة                                    

 
 
 

 ملخص:
التجاري مكانة كبرية يف االقتصاد املعارص، وقد انترشت بشكل واسع يف مختلف املجاالت ، من  تحتل اتفاقية االمتياز

ا يتم السامح من أحد طرفيها وهو مانح االمتياز التجاري إىل الطرف الثاين وهو صاحب االمتياز التجاري ، باستعامل خالله
االسم والعالمة التجارية ، وكذلك الشعارات واملعرفة الفنية ، ملدة معينة مقابل مبلغ مايل بناء عىل الرشوط التعاقدية املضمنة يف 

 طرفيها.هذه االتفاقية واملوقعة من 
وباملقابل تكون هذه االتفاقية وسيلة لجذب االستثامرات التي تجلب التكنولوجيا املتقدمة، ووسيلة لتطوير اليد العاملة  

الوطنية، مام يؤدي إىل التقليل من نسب السيولة املترسبة للخارج، وزيادة االستثامر يف املشاريع واملبنية عىل العالمات التجارية 
ل عىل عدم اإلرضار باملنتجات الوطنية، وتحفيز الرشكات الوطنية حتى تتمكن من املنافسة مبا يرفع من قيمة الناجحة، والعم

 منتجاتها وخدماتها املقدمة للمستهلك.
ونظرا ألهمية االمتياز التجاري فقد تدخل املرشع السعودي بإصدار نظام االمتياز التجاري والالئحة التنفيذية له، نص من 

 عىل مجموعة من االلتزامات التي تقع عىل عاتق طريف اتفاقية االمتياز التجاري .خاللهام  
وتأيت هذه الدراسة من أجل بحث وتحليل التزامات صاحب االمتياز التجاري يف الترشيع السعودي سواء كانت أثناء تنفيذ 

أو الفقهي  نونية األخرى، سواء عىل املستوى الترشيعياتفاقية االمتياز أو أثناء انتهائها أو انقضائها، ومقاربتها مع األنظمة القا
 أو القضايئ.  
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Summary: 
 
The Franchise Agreement has a significant position in contemporary economy, and   It has been spreading 
widely in various fields. Franchise Agreement allows the first party "the Franchisor" (grantor of Franchise), 
to grant the second party, "the franchise" (owner of the Franchise), to use the name, trademark, logos, and 
technical knowledge, for a certain period and agreed sum of money. This shall be done based on the 
contractual terms included in this Agreement and signed by both parties. 
The Franchise Agreement shall be used as a mean to attract investments that bring advanced technology, to 
develop the national labour force, which leads to a reduction in outward liquidity ratios, increasing 
investment in projects based on successful brands, working on supporting national products, and 
stimulating national companies so that they could from competition to increase the value of its products 
and services provided to the consumer. 
Due to the importance of Commercial Franchise, the Saudi legislator has issued a  franchise system and its 
executive regulations, which stipulates a set of obligations that fall on both parties in a  Franchise 
Agreement. 
This study comes in order to research and analyse the obligations of the franchisor in Saudi legislation, 
whether during the enforcement or terminations of the Franchise Agreement and its approach with other 
legal systems, whether at the legislative, jurisprudential, or judicial level. 

 
 مقدمة

يعلب االمتياز التجاري دورا مهام يف االقتصاد، حيث يساهم بتشغيل اليد العاملة، وزيادة االستثامر يف املشاريع الصغرية 
واملتوسطة، وتحفيز الفاعليني االقتصاديني املحليني حتى تتمكن من املنافسة مبا يرفع جودة الخدمة أو املنتج املحيل ويشجع 

ورفع كفاءة اليد العاملة الوطنية من خالل التدريب الذي تتلقاه يف املشاريع املقامة واملعرفة الفنية عىل زيادة الطلب عليه، 
، وأهم ما 2020ليطبق اعتبارا من العام  323 "نظام االمتياز التجاري" ذلك أصدر املرشع يف اململكة العربية السعوديةلاملنقولة.

 ياز التجاري ووثيقة اإلفصاح لدى وزارة التجارة واالستثامر يف اململكة، كام جاءتمييز هذا النظام هو توثيق وقيد اتفاقية االمت
 324الالئحة التنفيذية لنظام االمتياز التجاري لتعزز ذلك.

                                                           
هـ املوافق 24/2/1441، واملنشور بتاريخ 8/10/2019هـ ،املوافق 9/2/1441بتاريخ  22نظام االمتياز التجاري الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم م/ 323

23/10/2019. 
التجارية  نظومة التشريعية لألنظمةحيث يعد نظام االمتياز التجاري رافدا اقتصاديا مهما يعزز جهود تحسين البيئة التجارية واالستثمارية، ولبناء امل

، كما أنه يشجع أنشطة االمتياز التجاري في اململكة عبر وضع إطار نظامي للعالقة بين مانح االمتياز وصاحب االمتياز وفق 2030ضمن رؤية اململكة 
مارية صائبة تسهم في رفع مستوى جودة السلع أسس تعزز مبدأ الشفافية والوضوح، ويوفر الحماية الالزمة لهما، ويمكنهما من اتخاذ قرارات استث

 والخدمات املعروضة في السعودية.
 م. 2020-ه1441التنفيذية لنظام االمتياز التجاري السعودي بموجب قرار وزير التجارة سنة  صدرت الالئحة  324
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مجموعة من االلتزامات،  327ومانحه 326ملزمة لطرفيها، حيث يقع عىل صاحب االمتياز 325إن اتفاقية االمتياز التجاري
بال ملا أعطى، لذا فهو يرتب التزامات متقابلة يف ذمة طرفيه، بحيث ميثل بعضها حقوقا ألحد بحيث يأخذ كل طرف فيها مقا

 الطرفني، والبعض اآلخر التزامات عليه ملصلحة الطرف اآلخر.
ها ذحيث تعترب اتفاقية االمتياز التجاري مستمرة يف التنفيذ مدة من الزمن، تكون املدة عنرصا أساسيا يف إبرامــــــــها وتنفي

كمــــــا قـــــــــد تشمل نشاطا محددا، أو قد يفتح املجال لزيادة النشاط وإدخال فروع جديدة فيه، حسب طبيعة اتفاقية ، 
 328االمتياز التجاري.

التي يجنيها صاحب االمتیاز التجاري بصفته طرفا ثانيا يف اتفاقية االمتياز التجاري،فإنه يلتزم بعدة 329ويف مقابل املنافع
مات مبوجب هذه االتفاقية وعلیه تنفیذها ، وهي يف األساس تعد حقوقا ملانح االمتیاز، وهو الطرف الذي یرصح له باستغالل التزا

                                                           

 وله:عرف املشرع السعودي االمتياز التجاري في نص املادة األولى من نظام االمتياز التجاري بق 325
لحسابه الخاص ربطا بالعالمة  -محـل االمتيـاز-" قيام شخص يسمى مانح االمتياز بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب االمتياز في ممارسة األعمـال 

االمتياز،  فة الفنية لصاحبالخبرات التقنية واملعر  التجارية أو االسم التجاري اململوك ملانح االمتيـاز أو املرخـص لـه باستخدامـه، بمـا فـي ذلـك تقديـم
متيـاز مقابل اال وتحديد طريقة تشغيله ألعمال االمتياز، وذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي ال يدخل ضمنه املبالغ التي يدفعها صاحب االمتيـاز ملانـح 

 السلع أو الخدمات".

بأنها "اتفــاق يحصــل عــادة بيــن تاجــر أو صناعــي يتعاطــى تجــارة الجملــة وبيــن  عرفت محكمــة الدرجــة األولــى فــي بيروت اتفاقية االمتياز التجاري  وقد
ــون مركــز ًأو محــل تجــاري يك شــخص يتعاطــى أو يرغــب بتعاطــي تجــارة املفــرق بصــورة مســتقلة ولحســابه الخــاص؛ فتعمــد الشــركة إلــى تســهيل تكويــن

بيــع  ن يمتنــع التاجــر عــنجــر وتعطيــه حــق بيــع بضاعــة مــن ماركــة مشــهورة وحــق اســتعمال هــذه املاركــة واالســم التجــاري فــي محلــه علــى أملــكا للتا
 بضاعــة أخــرى مزاحمــة لهــذه املاركــة".

، أشارت إليه: أالء أحمد شاهين، ومحمد فاروق أبو  1992لعــام  96قــرار  28ــاس حكم صادر عن محكمــة الدرجة األولى فــي بيروت بالقضيــة أس-
 1ـ العدد 17الشامات: التكييف القانوني لعقد الفرنشايز: دراسة مقارنة، مقال منشور بمجلة العلوم القانونية، تصدر عن جامعة الشارقة،املجلد 

 .419ص  . 2020هـ/ يونيو 1441شوال 
 األولى من نظام االمتياز التجاري صاحب االمتياز بقولها:عرفت املادة  326

صاحب ا يتعلــق بعالقتــه ب"شخــص ذو صفـة طبيعيـــة أو اعتباريـــة يمنـــح االمتياز بموجب اتفاقية االمتياز، ويشمــل ذلك صاحــب االمتيــاز الفرعــي فيمــ
 االمتيــاز الرئيــس".

 ظام االمتياز التجاري مانح االمتياز بقولها :كما عرفت املادة األولى من ن 327
صاحب بعالقته ب"شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يمَنح االمتياز بموجب اتفاقيـة االمتيـاز، ويشمـل ذلـك صاحـب االمتيـاز الرئيـس فيما يتعلق 

 االمتياز الفرعي."
ائية، مسماة، املعاوضة، ملزمة للجانبين،زمنية،استقالل أطرافها، التبعية هناك مجموعة من الخصائص التفاقية االمتياز التجاري تتمثل بالرض328

 االقتصادية.
 للمزيد من اإلطالع والتوسع حول هذه الخصائص أنظر:-
 .38. ص  2007ياسـر محمـد الحديدي: النظام القانوني لعقد االمتياز التجاري، دار الفكر العربي، القاهرة،  -
لقانوني لعقود التوزيع الدولية، رسالة لنيل درجة املاجستير في القانون، فرع قانون األعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود يعقوبي نادية :النظام ا -

 .42، ص. 2006معمري تيزي وزو، الجزائر 
الفكر الجامعي، اإلسكندرية، ،  دار -دراسة مقارنة-حسام الدين خليل فرج محمد: عقد االمتياز التجاري )الفرنشيز( وأحكامه في الفقه اإلسالمي -

 .75، ص. 2012
ــد االمتيـاز التجـاري، رسالة دكتوراه، جامعــة  وهران، الجزائر، -  .67م ، ص. 2010يوسف الجياللي:النظـام القـانوني لعقـ
خاص، كلية الحقوق والعلوم ابن مبارك عبد الباري، حنين عبد الوهاب: عقد االمتياز التجاري، مذكرة لنيل شهادة املاستر في القانون ال-

 .11ص  2017-2016أدرار، الجزائر، السمة الجامعية  –السياسية،قسم الحقوق،جامعة احمد دراية 
-Alsuraihy )Y( :La fin du contrat de Franchise, Thèse pour le doctorat en droit, Faculté de 
droit et des sciences sociales, Université de Poitiers, 2008, p.12. 
-Flour) J( :Droit civil les obligation, Paris, l’acte juridique, édition5,Tome 1, Dalloz, 2012. P.115 

 تحقق اتفاقية االمتياز التجاري مجموعة من املزايا لصاحب هذا االمتياز تتمثل في: 329
بوابه، بحيث يضمن له فرص نجاح شبه  استفادته من إسم املانح وعالمته وشهرته وخبرته، مما يعزز ثقة -

َ
الزبائن به وإقبالهم عليه بمجرد فتح أ

 مؤكدة. 
استقالل صاحب االمتياز التجاري بوصفه مستثمرا ومالكا للمشروع ، كذلك تجنب الخسائر بحيث يضمن النجاح كنتيجة طبيعية للدعم الفني -

 نح.واإلداري والتسويقي، واسم الشهرة الذي يحصل عليه من املا
ن املانح، ماستفادة صاحب االمتياز التجاري من قيمة املواد التي يوفرها  له املانح ، بأسعار تنافسية يفيده من التدريب النوعي واملستمر املقدم -

 .إذ ُيجنبه األخطاء، وتحقيق كمية أكثر من األرباح
 .املجرب من قبل سهولة الحصول على تمويل من املؤسسات املالية، لثقتها في نجاح املشروع-
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املعرفة الفنیة التي تعترب نتاج تجارب طویلة له، لذلك تكون االلتزامات التي تقع عىل صاحب االمتياز أوسع نطاقا من تلك التي 
 متیاز، وتأيت هذه الدراسة من أجل بحث وتحليل هذه االلتزامات .تقع عىل عاتق مانح هذا  اال 

 أهمية البحث:-
 تتمثل أهمية البحث يف اآليت:

تعزيـز وإثراء  ثقافـة االســتثامر مــن خالل اتفاقية االمتيــاز التجــاري علـى مستوى األفراد والرشكات يف محاولة لجــذب  -
السعودية، ملـا لهـذه االتفاقية من دور هـام فـي تطـوير وحامية االقتصاد الـوطني مـن خـالل التعامل بهــذه االتفاقية إىل داخل 

مـا تتيحـه للمسـتثمرين مـن إنشاء مشاريع إنتاجية تساهم فـي دفع عجلـة التنمية واالستثامر، ولبناء املنظومة الترشيعية لألنظمة 
 .2030التجارية ضمن رؤية اململكة 

يف اقتصاد السعودية من حيث االنفتاح عىل االستثامرات األجنبية وكونه أحد أدوات العوملة يف تحقيق أهمية البحث  -
 التنمية االقتصادية يف البالد.

كام تتجيل أهمية البحث يف كونه يدخل يف إطار تدعيم البحث العلمي األكادميي، نظرا لجدية وحداثة املوضوع الذي  -
 لسعودي اصدر نظام االمتياز التجاري يف وقت قريب وكذلك الالئحة التنفيذية له.يتم تناوله، حيث إن املرشع ا

 أهداف البحث:-
 عىل الشكل التايل:تظهر أهداف البحث 

نرش الثقافة االستثامرية وتوجيه رجال األعامل بصفتهم أصحاب االمتياز التجاري، ألن الدخول يف إبرام اتفاقية االمتياز  -
 د من املعرفة القانونية واملالية والتكنولوجية التي يجب أن يتسم بها صاحب االمتياز التجاري، والتي تعتربالتجاري يتطلب املزي

محور االلتزامات التي تقع عليه، وتفاديا للمشاكل التي قد تنتج عند اإلخالل بهذه االلتزامات، مام يؤدي إىل فشل املرشوع أو 
 فاء بها مستقبال.الوقوع يف التزامات مالية ال يستطيع الو 

إن االمتياز التجاري هو أحد عوامل استقطاب املستثمرين واالستفادة من الربامج التدريبية والدعم الفني والتكنولوجي،  -
كام أنه يأيت بالعديد من املعايري كحسن اإلدارة وخدمات الزبائن وضبط الجودة، وهي مجاالت يتم الرتكيز عليها كثريا يف الدول 

وتشكل أساس نجاح الرشكات الكربى الناجحة، لهذا يعطي هذا البحث معلومات قانونية متعمقة للباحثني واملعنيني املتقدمة 
 سواء عىل املستوى القانوين أو االقتصادي عن خصوصية التزامات صاحب االمتياز التجاري يف الترشيع السعودي.

قضائها اء تنفيذ اتفاقية االمتياز التجاري أو عند انتهائها، أو اتتبيان خصوصية التزامات صاحب االمتياز التجاري سواء أثن -
 نظرا لحداثة هذا املوضوع يف  الترشيع السعودي .

 اإلشكال الذي يثريه البحث:-
نظرا لحيوية املوضوع وحداثته، عىل اعتبار أن االمتياز التجاري يتم من خالله تحريك االقتصاد يف الكثري من الدول والرقي 

  مصاف الدول املنتجة بسبب املعرفة الفنية التي ينقلها من جهة .بها إىل
ومن جهة أخرى النمو املتزايد لالمتياز التجاري والذي يربزه كخيار مفضل للمرشوعات الكربى، بذلك تصبح الحاجة ملحة 

اعليني مصلحة للف للبحث عن خصوصية التزامات صاحب االمتياز التجاري من خالل تحليل هذه االلتزامات ملا فيه من

                                                           
 يتمتع صاحب االمتياز التجاري بحماية من املنافسة، إذ يحدد له منطقة جغرافية خاصة به. -
 .10ص  2006، 244عدد ، .نادر  شافي :عقد الفرنشايز، مقال منشور بمجلة الجيش اللبناني -
تخصص قانون األعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة  شعبة الحقوق،خلفاوي توفيق: عقد االمتياز التجاري، الفرنشايز، رسالة ماستر  -

 .31ص  2015-2014 الجزائرة السنة الجامعة -أم البواقي-العربي بن مهيدي
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االقتصاديني املحليني يف االستثامر، ليتمكنوا من مواجهة عروض االمتياز التجاري ومعرفة أيها أكرث فائدة لهم ولالقتصاد 
 الوطني.

وتبعا لذلك يربز اإلشكال الرئييس لهذا البحث حول أين تكمن خصوصية التزام صاحب االمتياز التجاري سواء كان ذو صفة 
 اعتبارية يف الترشيع السعودي؟طبيعية أو 

 خطة البحث: -  
 التجاري. املبحث األول: التزامات  صاحب االمتياز أثناء تنفيذ اتفاقية االمتياز-  
 املبحث الثاين:التزامات  صاحب االمتياز عند إنهاء أو انقضاء اتفاقية االمتياز التجاري.-   

 فيذ اتفاقية االمتياز التجاري: أثناء تن املبحث األول: التزامات صاحب االمتياز
نتيجة للتطور االقتصادي الذي  رافق التطور التكنولوجي وما رافق ذلك من انفتاح العامل بحلول عرص العوملة، ظهر نظام 
االمتياز التجاري، مام أدى إىل تراجع املرشوعات الصغیرة ، واعتمدت التجارة يف توسعها إىل األسواق العاملية املطلوب عىل 

 رشكات تجاریة مشهوره عامليا .
ولقد تطور هذا النظام يف العديد من الدول ومنها السعودية، حيث صدر نظام االمتياز التجاري السعودي محددا التزامات 

 صاحب االمتياز التجاري.  
فرضها طبيعة لتي تلهذا، سوف نتطرق يف هذا املبحث إىل االلتزامات املالية )املطلب األول( ثم نتطرق إىل االلتزامات ا

 االتفاقية )املطلب الثاين(.
 املطلب األول: االلتزامات املالية:

یعد االلتزام املايل من أهم مرتكزات اتفاقية االمتياز التجاري، حیث یقوم علیه مفهوم التبعیة املالیة بین مانح االمتياز 
ریة لیة للدخول لشبكة االمتياز التجاري وأخرى بصفة دو التجاري وصاحب هذا االمتياز، حيث یلتزم هذا األخري بدفع عائدات ما

 اثناء تنفيذ هذه االتفاقية، وتقاس هذا املبالغ املالیة بقیمة العالمة التجاریة ملانح االمتياز التجاري وشهرتها .
يلتزم األول بدفع  ثويعترب هذا االلتزام ناتجا عن تبعية صاحب االمتياز التجاري ملانح االمتياز من الناحة االقتصادية، حي

مبلغ مايل محدد، يراعى عند تقديره قيمة وشهرة العالمة والنجاح العميل للمعرفة الفنية وسمعة شبكة االمتياز التجاري للامنح ، 
 فالثمن يعد قيمة لشهرة العالمة .

ة رسيان االتفاقية )الفقرة عند بداي وتتمثل االلتزامات املالية التي تقع عىل صاحب االمتياز التجاري يف املقابل املايل املدفوع
 األوىل( والثاين الدفعات املالية الدورية خالل مدة تنفيذ ورسيان االتفاقية )الفقرة الثانية(.

 الفقرة األوىل: املقابل املايل املدفوع عند بداية رسيان االتفاقية:
أو رسم الدخول إىل شبكة  331ل الثابت الجزايفيسمي محل هذا االلتزام باملقاب 330نشري يف هذا السياق إىل أن أحد الفقه

ذلك مقابل نقل و االمتياز التجاري، أي ما يدفعه صاحب االمتياز التجاري إىل مانحه عند توقيع االتفاقية التي تربط بينهام، 

                                                           
330 William )P( : initiation au droit commercial international , éditions de boeck université , Paris , 2004 , p : 335 

اق على مقدار املبلغ املالي ال یوضح األساس الذي تم اعتماده لتحدید هذا املقدار، حيث يكون مانح االمتياز التجاري محتفظا ألن عادة االتف 331
 بسریة املعرفة الفنیة الذي یسعى صاحب االمتياز للحصول عليها.

ن الخاص ، كلية الحقوق، جامعة الشرق األوسط ، كانون عبدهللا  محمد أمين القضاه: آثار عقد الفرنشایز وانقضاؤه، رسالة ماجستير في القانو  -
 .55ص   2015الثاني 
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وت نسبة املبلغ ااملعرفة العملية وحق استثامر العالمة، أي جميع االمتيازات التي يستفيد منها صاحب االمتياز التجاري، وتتف
 332حسب شهرة العالمة التجارية وأهمية املنطقة التي سوف ميارس فيها صاحب االمتياز التجاري وعدد املنتمني لشبكة االمتياز.

)ب(  من نظام االمتياز التجاري،  2واملالحظ أن املرشع السعودي تطرق لهذا االلتزام يف نص املادة الحادية عرشة الفقرة 
 333من اتفاقية االمتياز عىل املقابل املايل لالمتياز الذي يجب دفعه ملانح هذا االمتياز.حيث يجب أن تتض

وقد فصلت املادة السابعة من الالئحة التنفيذية لنظام االمتياز التجاري لهذا االلتزام حيث نصت عىل أن املانح عندما يقوم 
 334لسابق أن يضمنها مجموعة من املعلومات.بتقديم معلومات يف وثيقة اإلفصاح واملتعلقة باألداء املايل ا

ويختلف املبلغ املايل للدخول إىل شبكة االمتياز التجاري باختالف نوع هذه الشبكة، فهو يتأثر مبدى شهرتها، ومدى توسعها، 
ثر املبلغ املايل أ ومدى أهمية املعرفة الفنية واملساعدة التقنية التي يقدمها مانح االمتياز التجاري لصاحب هذا االمتياز، كام يت

مبقدار االستثامرات املقدمة من قبل املانح يف تطوير نظام االمتياز الخاص به، كام يدخل يف تقديره بالوقت الذي يوفره لصاحب 
 335االمتياز، إضافة إىل الفوائد املتوقعة من انضاممه إىل شبكة المتياز التجاري.

اراتها والذي جاء فيه "بدل الشهرة هو ربح تجاري داال للشهرة عىل حق وهذا ما أكدته محكمة التمییز األردنية يف أحد قر 
االمتیاز أو استغالل عالمة تجاریة أو تصمیم أو براءة اخرتاع من حیث توزیع أو استهالك الشهرة عىل عدة سنوات وعىل بدایة 

باریة للرشكة تاریخ نشوء الشخصیة االعتتاریخ قیام املرشوع التجاري صاحب الشهرة، وعلیه فإن استهالك بدل الشهرة یبدأ من 
 336املكلفة ویمتد إىل خمس سنوات تيل تاریخ تسجیلها".

                                                           
 .269، ص 1998محمود الكيالني : جزاء اإلخالل في تنفيذ العقود الدولية لنقل التكنولوجيا، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  332

ـــرانشيـ- ـز، رسالة ماجستير في العلوم القانونية، قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عروس ي سـاسية: الطبـــيعة القـانونية لعقـد الفـ
 .50ص  2015-2014،الجزائر السنة الجامعية، 2سطيف

لنظام بكافة افي هذا السياق نشير إلى أن صاحب االمتياز التجاري يستفيد عند االنضمام إلى شبكة االمتياز التجاري من إيجابياتها ، حيث يستفيد من 
ياز التجاري، المتعناصره املادية واملعنوية ويوفر له االستفادة كذلك من املعرفة الفنية واملساعدة التقنية، وغيرها من االلتزامات الواقعة على مانح ا

ام لشبكة تفيد منها من هذا االنضمفحق الدخول  مقابل للخطوة األولى املتمثلة في االنضمام إلى الشبكة ويستمد مشروعيته من االيجابيات التي يس
 االمتياز التجاري.

العلوم و إقجطال فريدة: النظام القانوني لعقد الفرنشيز في ظل القانون الجزائري، رسالة ماجستير في القانون ، فرع قانون العقود، كلية الحقوق -
 .87ص  2016-2015السياسية، جامعة أكلي محمد اولحاج، البويرة،الجزائر السنة الجامعية 

 من نظام االمتياز التجاري السعودي على ما يلي: 2تنص املادة الحادية عشرة الفقرة   333
 ما يأتي: -باإلضافة إلى ما يتفق عليه بين طرفيها -" يجل أن تتضمن اتفاقية االمتياز

 لي لالمتياز..."....)ب( أي مقابل يتعين على صاحب االمتياز دفعه إلى مانح االمتياز بما في ذلك املقابل املا
 لقد نصت على هذه املعلومات  املادة السابعة من الالئحة التنفيذية لنظام االمتياز التجاري بقولها :  334

 ألي شخص ضمن ه أو " يراعي مانح االمتياز في حال تقديم معلومات في وثيقة اإلفصاح تتعلق باألداء املالي السابق أو املتوقع ألعمال االمتياز اململوكة ل
 مجموعته أو تتعلق باألداء املتوقع لصاحب االمتياز، أن يضمنها اآلتي:

  .االفتراضات الجوهرية التي تحيط بإعداد تلك املعلومات وتقديمها-أ
 .ما إذا كانت املعلومات مؤسسة على نتائج فعلية ملنافذ بيع قائمة -ب
 .تياز أو لصاحب االمتيازما إذا كانت املعلومات متعلقة بمنافذ بيع مملوكة ملانح االم -ج
احب ص النص على التنويه اآلتي: "قد يتباين الدخل بين االمتيازات، وتعتبر املعلومات املحتملة أو السابقة معلومات ذات طبيعة عامة. وعلى كل-د

 " امتياز األخذ بعين االعتبار الظروف الخاصة والنطاق الجغرافي الذي يمارس فيه أعمال االمتياز.
 77، ص2001يبل: عقد الفرنشايز، مكتبة صادر الحقوقية ، بيروت، لبـنان،جلول س 335

 .87إقجطال فريدة:مرجع سابق. ص -
في مقابل حق الدخول يتمثل في قيامه باإلنفاق على األبحاث والتجارب التي قام بها مستخدمون تابعون له للوصول  مصدر حق املانحواملالحظ أن  

نظرا لقيامه بالسماح لصاحب االمتياز التجاري  باستغالل هذه النتائج ، فإن ذلك يشكل له حقا يتمثل في اقتضاء رسم إلى نتائج مميزة في السوق، و 
 الدخول.

 50عروس ي ساسية: مرجع سابق.ص -
 القرار على املوقع  نشر هذا .1985لسنة  57اسم التشریع: قانون ضریبة الدخل رقم  (1259/1994) قرار صادر عن محكمة التمیيز األردنیة رقم  336 

www.qistas.com على الساعة العاشرة صباحا. 2021فبراير 20تاريخ الدخول 
الساس من في اويرى أحد الباحثين معلقا على هذا القرار أن الشهرة التجاریة لشبكة االمتياز التجاري التي تكون محور اتفاقية  االمتياز التجاري هي 

ندما يصدر الرض ى من طرف صاحب االمتياز بالدفع والقبول ینفي الفكرة الجزافیة لهذا املبلغ املالي ویتفق مع تحدد قیمة الدخول لهذه الشبكة وع
 ما ذهب إليه هذا القرار.

 .55عبدهللا  محمد أمين القضاه:مرجع سابق . ص -
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وقـد اختلف الفقه يف تحديـد طبيعة هـذا االلتـزام، حيث يـرى فريق منهم أن هـذا االلتزام يعترب تعـويض ملانح االمتياز 
 ء املايل مبثابـة مقابـل ملـا حصل عليـه صاحب االمتياز من خدماتالتجاري عـن التكـاليف التي تحملهـا ، إذ يعتبـر هـذا األدا

يف الفتـرة التي سـبقت االتفاقية، أو الفتـرة التي سبقت مامرسـة صاحب االمتياز للنشاط التجاري، يف حني ذهب الفريق الثاين 
 337 ه التعاقد مع مانح االمتياز التجاري.اعتبار هذا األداء املايل التزاما جزافيا يقع عىل عاتق صاحب االمتياز مقابل قبول

ويف هذا السياق نشري إىل أن القضاء الفرنيس قَض بأن عنارص تقدير قيمة هذا املبلغ املايل ال تتحدد دامئا مبقدار ما تحمله 
إمنا يتم تقدير  ،مانح  االمتياز التجاري من نفقات البحث، مضافا إليها نفقات إعداد العقود النموذجية لشبكة االمتياز التجاري

 338هذا املبلغ املايل بطريقة تحكمية.
ولهذا، يجب عىل مانح االمتياز التجاري إعالم صاحب االمتياز بقيمة املبالغ املالية الواجب دفعها قبل إطالق نشاطه، وأن 

لصاحب االمتياز بتأجيل  انحيوضح رشوط التعاقد، حيث غالبا ما يدفع املقابل املايل عند توقيع االتفاقية، كام ميكن أن يسمح امل
دفع املقابل املايل بصورة كلية أو جزئية إىل حني إنطالق نشاطه التجاري، ويف جميع الحاالت يخضع هذا األمر إلرادة واتفاق 

 339املتعاقدين.
بيان ما إذا كان ( من أنه يتعني 1ويف هذا السياق نشري إىل أن متطلبات وثيقة اإلفصاح نصت رصاحة يف املادة الثامنة الفقرة )

من  9أي مبلغ قابل للرد إذا طلب مانح االمتياز من صاحب االمتياز سداد مبلغ مايل قبل إبرام اتفاقية االمتياز، كام نصت املادة 
 340االستثامر املبديئ. نفس امللحق عىل تقدير

االتفاقية  ن اسرتجاعه حتى ولو توقفتأن دفع املقابل املايل عند توقيع اتفاقية االمتياز التجاري ال ميك 341ويرى أحد الفقه
بعد فرتة قصرية من إبرامها، لكن إذا كان هذا التوقف ناتجا عن خطأ مانح االمتياز التجاري فيتم مساءلته قضائيا عن األرضار 

از التجاري يأما إذا كان التوقف قبل إمتام االتفاقية وتوقیعها فإنه يجب عىل مانح االمت التي تلحق بصاحب االمتياز التجاري.
 342إعادة املقابل املايل إذا كان مدفوعا.

                                                           
 أنظر هذه االتجاهات :  337

 .208ص  2006لطبعة األولى، نعيم مغبغب: الفرتشايز ، دار الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ا -
338 Cass.com , 18 octobre 2011 , pourvoi n° 10-21.800 , Bull.civ 2011 , IV , n° 168 . 

 .87إقجطال فريدة:مرجع سابق. ص  339
التفاقية يعد باطال ، وذلك االستمرار بدفع املبلغ املالي بعد انتهاء هذه ا وأسس دفع املقابل تستمد وجودها من اتفاقية االمتياز التجاري ذاتها، وأن

 النعدام السبب املوجب له.
 .51عروس ي ساسية: مرجع سابق.ص -

 من ملحق متطلبات وثيقة اإلفصاح على ما يلي: 9تنص املادة   340
من مانح   نت معلومة" تقدير االستثمار املبدئي : لتكاليف التقديرية اإلجمالية التي سيتحملها صاحب االمتياز لبدء تشغيل أعمال االمتياز، إذا كا

ملعدات أو ااالمتياز. ومن أمثلة هذه التكاليف ما يتعلق بتكاليف استئجار العقار، وتحسينه، وأعمال اإلنشاء، وإعادة التصميم، والديكورات، وشراء 
وفي حال كانت أعمال االمتياز لم إال خارج  استئجارها،واملخزون، واإلمدادات، والتقنية، والتأمين، والعاملين، ورأس املال الالزم لبدء أعمال االمتياز.

 اململكة، يجوز تضمين التكاليف املقدرة في البلد املشغلة فيه".
341 Pierre )C  (: le droit de la communication financière , éditions joly , Paris , 2009 , p : 109 . 

 .210مغبغب نعيم: مرجع سابق. ص. 342
بين هذا الثمن وبين أي نفقات یدفعها صاحب االمتياز التجاري ملانحه،  فقد یقوم بدفع مبلغ من أجل عمل الدراسات ولكن یجب أن يتم التفرقة   

دخل تعلى السوق املحلي من قبيل دراسات جدوى وتكلفة كلفة املشروع وتكون هذه الدراسات واالستشارات من قبل مانح االمتياز وهذه املبالغ ال 
الشبكة، و إنما رسم الدخول یعني ارتباط اإلیجاب والقبول بين أطراف االتفاقية  وأن مانح االمتياز قد منح لصاحب االمتياز ضمن عناصر الدخول إلى 

لدفع من ااإلذن باالستثمار ویكون الدفع سابقا على توقیع االتفاقية وأن هذه االتفاقية هي بين طرفين عادة یكون كل منهما في دولة فقد یتم هذا 
 لية االعتماد املستندي یقوم به اآلمر وهو صاحب االمتياز ملصلحة املستفيد وهو مانح االمتياز التجاري.خالل عم

 .56عبدهللا  محمد أمين القضاه:مرجع سابق. ص  -
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ويل العملة التي يتم عىل أساسها الوفاء، وتحديد سعر الرصف وطريقة التح ويف نفس السياق نشري إىل أن يجب تحديد نوع
املقابل املايل  حيث إن يف حال ما إذا كان أداء املبلغ نقدا، أما إذا كان عينا فالبد من وصفه وصفا دقيقا من حيث الجنس والنوع،

 343بهذه الحالة يخضع لذات أحكام عقد البيع من رشوط التسليـــم واملطابقة.
 الفقرة الثانية: الدفعات املالية الدورية خالل مدة تنفيذ ورسيان االتفاقية:

املتعاقدة طيلة  رافكام هو معروف أن اتفاقية االمتياز التجاري هي مستمرة تتضمن التزامات أساسية تبقى عىل عاتق األط
  344مدة قيام هذه االتفاقية ويجب تنفيذها بحسن نية.

 345واملالحظ أن الدفعات املالية الدورية تحتسب نسبة لحجـم األعامل املحققة من قبل صاحب االمتياز التجاري.
وصف الدفعة واملبلغ وكذلك ( رضورة تبيان 2ويف نفس السياق نشري إىل أن متطلبات وثيقة اإلفصاح أقرت يف املادة الثامنة ) 

 تاريخ أداء كل دفعة واجبة السداد ملانح االمتياز بعد إبرام اتفاقية االمتياز والتي يجب عىل صاحب االمتياز دفعها.
يف قيام صاحب االمتياز التجاري بـــــأداء دفعــات دوريــة للمـانح خالل فتـــرة سـريان االتفاقية، 346ويتمثل هذا االلتزام 

تعتبــر مقابال للتعـاون الدائم مع املانح، فكلام ساعد مانح االمتياز صاحب هذا األخري ومكنه من التحكم يف محل اتفاقية  وهــي
االمتياز ازدادت إنتاج وحجم أعامله صاحب االمتياز، وبالتايل ازدادت هذه الدفعات املالية الدورية، وهــذه األخرية يتفــــق علـى 

 ي يتــوىلالسـلع التمنذ البداية ، وقــــد تكـون أداء ماليــــا ، أو عينيـا يتمثــل يف كميـة معينــــة مــن مقــدارها الطرفني 
صاحب االمتياز إنتاجها، كام قد تكون هذه الدفعات مبالغ مالية ثابتة محددة املقـــدار، وقــد تكون مرتبطـة بحجــــم نشــــاط 

 347ـــتم ربطهــــا بكمية وقيمة اإلنتـاج وهــامش الــربح الـذي يتحصـــل عليــه هذا االخري.صاحب االمتياز التجاري، حيث يـ
وتحتسب هذه الدفعات املالية بنسبة مئویة من رقم األعامل لصاحب االمتياز التجاري أي یتم تحدیدها من قیمة املبیعات، 

زایدة ت املسموح بها ، وتكون هذه النسبة معلومة وقد تكون متباستثناء الرضائب والجامرك وما يتم إعادته للزبائن والتنزیال 
 348.بشكل سنوي وقد تكون متناقصة بزیادة رقم األعامل حسب ما یتم االتفاق علیه بني طريف اتفاقية االمتياز التجاري

                                                           
 .52عروس ي ساسية: مرجع سابق.ص   343 
 .56عبدهللا  محمد أمين القضاه:مرجع سابق. ص  -
 .77خلفاوي توفيق: مرجع سابق.  ص -
-يشاوي أميرة: عقد االمتياز التجاري، رسالة ماجستير في القانون العام، فرع التنظيم االقتصادي، كلية الحقوق، جامعة األخوة منتوريو  -

 .100. ص 2015-2014قسطنطينة،الجزائر، السنة الجامعية 
 وقد نص املشرع السعودي في نص املادة العاشرة من نظام االمتياز التجاري على ما يلي:  344

 "على مانح االمتياز وصاحب االمتياز الوفاء بالتزاماتها املنصوص عليها في اتفاقية االمتياز بحس نية ".
 .88إقجطال فريدة:مرجع سابق. ص  345
 ( على ما يلي:2نصت املادة الثامنة من متطلبات وثيقة اإلفصاح الفقرة )  346

 :از إلـــى مانـــح االمتياز بعـــد إبـــرام اتفاقية االمتياز، فيتعين بيان" بالنســـبة إلى كل دفعة واجبة السداد من صاحب االمتيـــ
 .وصف الدفعة-أ

 .املبلغ-ب
 .تاريخ أداء الدفعة"-ج

 80جلول سيبل: مرجع سابق،  347
 91ص 2018-2017ة هديل خالد محمد مصطفى سدر: التنظيم القانوني لعقد االمتياز التجاري، رسالة ماجستير، جامعة القدس، السنة الجامعي -
 .88إقجطال فريدة:مرجع سابق. ص  -

احب صتشكل االدفعات املالية الدوریة إحدى املداخیل الهامة ملانح االمتياز التجاري، والتي تدفع ليس ألجل املعلومات التي وضعها تحت تصرف  348
قني واإلعالني ، وهنا یجب التنبه إلى أنه یتم تحدید هذه الدفعات االمتياز التجاري فقط، إنما تدفع مقابل التحسینات التي وعد بها وعن التطویر الت

یستطیع  يبعد احتساب الكلف واألجور والضرائب وغيرها من النفقات السنویة وقیمة املصاریف األساسیة حتى ال تكون هذه ااملبالغ أكثر من الحد الذ
 صاحب االمتياز تحمله لإلبقاء على نشاطه التجاري .

 . 211مرجع سابق  نعيم مغبغب:-
 .57عبدهللا  محمد أمين القضاه: مرجع سابق . ص -
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وتلجأ  349،و سنويا، أ كام ميكن حساب هذه الدفعات املالية الدورية بطرق مختلفة ويتم تسديدها للامنح إما شهريا، أو فصليا
يادة إنتاجه، بحيث ز االمتياز عىل بعض املؤسسات املانحة لالمتياز التجاري إىل احتساب نسبة تنازلية بهدف تشجيع صاحب

تقل هذه النسبة كلام ازداد حجـم األعامل، كام ميكن للامنح أن يلزم صاحب االمتياز بدفع قيمة لها سقف معني من هذه 
الوفاء بها بغض النظر عن حجـم األعامل املحققة، بحيث يلتزم صاحب االمتياز بالوفاء بها حتى لو كان  الدفعات الدورية يجب

 350حجـم األعامل املحقق من طرفه أقل من قيمة هذه الدفعات الدورية.
المتياز االلتزام ا ويعترب هذا الثمن نسبيا ألنه يتعلق برقم املبيعات املحققة، لذا يطلب مانح االمتياز التجاري من صاحب هذا

 351مبعايري محاسبية، ورضورة تقديم تقارير دورية عن املبيعات والدخل املحقق من طرفه.
حيث یتم تقدیم السجالت من طرف صاحب االمتياز التجاري إىل مانح هذا االمتياز تتضمن حجم املبیعات ودفاتر الحسابات 

وازنة السنویة، وغالبا ما تكون هذه الحسابات مقدمة من قبل خبري وتبيان األرباح والخسائر، والتي تكون معتمدة لعمل امل
حسابات معتمد لدى الطرفین، والذي یقوم باعتامد هذه األرقام وتحدید نسبة املبالغ السنویة الواجبة الدفع ، واملالحظ هنا أن 

اتر املتعلقة ن له الحق يف االطالع عىل الدفإحدى الرشوط التي ترد يف اتفاقية االمتياز التجاري من قبل مانح االمتياز  أن یكو 
 352بأعامل صاحب االمتياز التجاري والرقابة املالیة عليها.

واملالحظ أن التوقف عن دفع الدفعات املالية الدوریة باملوعد املتفق عليه قد يؤدي إىل تحميل صاحب االمتياز التجاري فوائد 
خ التوقف عن الدفع إىل حین السداد، ویمكن االتفاق عىل الدفع بالحد عن هذا التأخري تكون متفق علیها، تحسب من تاري

األدِن يف كل الظروف وال تتأثر بأثر عوائق غیر مرفقیة، ومن الضامنات التي تساهم بنجاح املرشوع أن تكون هذه الدفعات 
ن يف عات أو تقديم الخدمات، أل املالية محددة من خالل األرباح التي يجنيها صاحب االمتياز التجاري ولیس من مثن املبی

 353ذلك سوف يؤدي إىل تحمله جمیع التكاليف والخسائر لوحده.
لهذا، يتوجـب تضـمني اتفاقية االمتياز التجاري نصوصا تعــالج موضــوع تقلـب األسعار، إذ عــادة ما تخضع هــذه األخيـرة 

ري عىل قلب األوضاع السياسية واالقتصادية وما يشكله من تأثلقــوانني العـرض والطلـب التي تحكــم األسواق ، إضافة إىل ت
 354السلع والخدمات محل اتفاقية االمتياز التجاري.

                                                           
 .81م ص 1984شـفيق : نقل التكنولوجيا مـن الناحية القانونيـة ، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األولى  محسن 349

 .91هديل خالد محمد مصطفى سدر:مرجع سابق. ص. -
350 Leloup )J- M ( :La franchise Droit et pratique, 4e édition, DELMAS, Paris,2004. p. 222. 

 .88إقجطال فريدة:مرجع سابق. ص -
 65، ص .  2010أحمد أنور محمد: املحل في عقد االمتياز التجاري ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان، الطبعة األولى  351

 .52عروس ي ساسية: مرجع سابق.ص .-
 80ص.جلول سيبل: مرجع سابق -

 70،ص ،1993حسام الدين عبد الباقي الصغير: الترخيص باستعمال العالمة التجارية، دار النهضة العربية،  القاهرة،  352
 .57عبدهللا  محمد أمين القضاه:مرجع سابق . ص. -
 .78خلفاوي توفيق:مرجع سابق .ص.  -
 91سابق ص  سدر:مرجعهديل خالد محمد مصطفى  -

353 Guyenot (J): Qu'est ce que le franchising?, paris , Dunod entreprise, ,1993p3. 
 .58عبدهللا  محمد أمين القضاه:مرجع سابق. ص  -

 .302محمود الكيالني : مرجع سابق.   354
 .91هديل خالد محمد مصطفى سدر : مرجع سابق. ص. -
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واملالحظ أن القضاء الفرنيس ممثال مبحكمة االستئناف بباريس قررت بأن االلتزام بدفع املقابل املايل عند الدخول إلال شبكة 
ات املالية األساسية التي تقع عىل عاتق صاحب االمتياز التجاري وعند خرق هذا االلتزام االمتياز والدفعات الدوروية من االلتزام

 355يؤدي إىل ترتيب املسؤولية العقدية يف حقه.
 املطلب الثاين: االلتزامات التي تفرضها طبيعة االتفاقية:

ة االمتياز التجاري وصـية اتفاقييلتزم صاحب االمتياز التجاري ببعـض االلتزامات الخاصة التي تستمد خصوصيتها من خص
 ذاتها.

وبناء عىل ذلك سوف نتطرق إىل هذه االلتزامات املتمثلة يف التزامات متعلقة بتنفيذ اتفاقية االمتياز)الفقرة األوىل( ثم 
لثالثة( وأخريا ا لاللتزامات املتعلقة بحسن النية )الفقرة الثانية( وكذلك  االلتزامات املتعلقة بدميومة النشاط التجاري )الفقرة

 االلتزام برشوط التنازل عن اتفاقية وأعامل االمتياز التجاري للغري )الفقرة الرابعة(.
 الفقرة األوىل:االلتزامات املتعلقة بتنفيذ اتفاقية االمتياز:

جي هرها الخار مام تجدر اإلشارة إليه أن شهرة شبكة االمتياز التجاري ترتبط بالعديـد مـن العوامل من أهمها وحدة مظ   
والداخيل، وترابط نشاطها ووحدتـها يف كل مكان، حيث كلام ظهـرت شبكة االمتياز التجاري  بصـورة موحدة كلام زادت قيمتها 

 لدى الجمهـور.
ولتحقيق هذا الهدف يقع عىل صاحب االمتياز التجاري مجموعة من االلتزامات تتمثل يف تنفيذ االتفاقية وفقا ملعايري مانح 

تياز )أوال( ثم االلتزام باملحافظة عىل جودة املنتج )ثانيا( ثم االلتزام ببنود الحرصية )ثالثا( وأخريا اللتزام بتمكني املانح من االم
 إجراء الرقابة الالزمة للنشاط التجاري واإلرشاف عليه )رابعا(. 

 أوال: تنفيذ االتفاقية وفقا ملعايري مانح االمتياز:
دف االمتيـاز التجاري يتمثل فـي وحـدة ونـوع وشـكل النشاط بـني صاحب االمتياز التجاري ومانحه، بداية نشري إىل أن هــ

 وحتى يتحقق هذا الهدف يجب عىل صاحب االمتياز التجاري أن يلتزم بكافـة املعـايري املقدمه له من قبل مانح االمتياز .
س الطريقة، تقوم يف جوهرها عىل تكرار تجربة املانح وتنفيذها بنفويف نفس السياق نشري إىل أن اتفاقية االمتياز التجاري   

وبالتايل يجب عىل صاحب االمتياز عند مامرسة نشاطه أن يتوافق مع الضوابط واملعايري املفروضة من قبل مانح االمتياز التجاري. 
طالق لضوابط واملعايري، ليك يتم انوبناء عىل ذلك يجب عىل صاحب االمتياز إعداد دورات تدريبه ملوظفيه، من خالل هذه ا

 356نشاطه التجاري بفريق عمل ذو كفاءة وفاعلية.
كام يجب عىل صاحب االمتياز أن يقوم بتطبيق معايري شبكة االمتياز التجاري والضوابط املفروضة من طرف مانح االمتياز 

، حيث إن مظهر هذه الشبكة وهويتها 357از التجاريوتعليامته، وهذا مانصت عليه املادة الحادية عرش الفقرة )ه( من نظام االمتي
هو العنرص األسايس يف جذب الزبائن والتي تدعـم شهرة العالمة التجارية التي تشكل نقطة اتصال بني الزبائن واملنتوج محل 

 358اتفاقية االمتياز التجاري.

                                                           
355 CA Paris, 1 octobre 2008,RG n° 06/10492,Juri-Data n°2008-374080. 
356 Leloup )J- M( :op.cit. p. 222. 

 98، 2008حسن القاض ي: الحماية القانونية للفرنشيز، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان -
 تنص املادة الحادية عشرة  الفقرة )ه( من نظام االمتياز التجاري السعودي على ما يلي:  357

 يق والعرض واملحافظة على هوية االمتياز"." التزام صاحب االمتياز بالتقييد بالتعليمات وطريقة التسو 
 .88إقجطال فريدة: مرجع سابق.ص  358

ـــد، دار النشر غ- ـــانون التجــــارة الجديـ ـــام قـ ـــا فــــي ظــــل أحكـ  256،  2001ير مذكورة الطبعة االولى،هاني صالح الدين سري الدين: عقد نقـــــل التكنولوجيـ
 . 95در: مرجع سابق صهديل خالد محمد مصطفى س-



                                                                                                                                                                                                                                             

153 

 2021 يونيو 34 العدد
 مجلة القانون واألعمال الدولية

يل رس فيه نشاطه التجاري، من قبلهذا، يجب تطبيق جميع هذه الضوابط واملعايري املتعلقة مبظهر املحل الذي ميا
التجهيزات والديكور وطريقة عرض السلع والخدمات، وكيفية إدارة املحل املامرس فيه النشاط التجاري، إضافة إىل ذلك طريقة 
تعامل املوظفني مع الزبائن واملظهر الخارجي الخاص بهم، وكذلك وقت القيام بالحمالت الدعائية الخاصة مبوضوع االمتياز 

 359تجاري.ال
لهذا، ال يجب عىل صاحب االمتياز التجاري إجراء أي تغيري يف السلع أو الخدمات أو طريقة اعامل االمتياز دون املوافقة 

 360( من نظام االمتياز التجاري السعودي.1املسبقة من طرف املانح وذلك بناء عىل نص املادة التاسة الفقرة )
طالع عليها بحيث ميكن للامنح اال  وإنشاء محاسبة منظمة،ك الدفاتر التجارية كام يتوجب عىل صاحب االمتياز التجاري مس

 361( من نظام االمتياز التجاري السعودي.2دوريا مام يؤدي إىل تطوير اعامل االمتياز بناء عىل نص املادة التاسعة الفقرة )
تجات والسلع، كذلك باألسعار، وأسامء املن ويف نفس السياق يلتزم صاحب االمتياز التجاري بأن يستعمل الكتلوجات املتعلقة

التقيد بالزى الرسمي وجودة اإلعالنات والتسويق املالئم، ويساهم مانح االمتياز التجاري يف متويل هذه اإلعالنات بنسبة 
تياز مع تقديم تقريرا إىل صاحب االم، 362محددة ويتم االتفاق عىل كيفية دفع هذه النسبة من املدفوعات الخاصة باإلعالن

 363.يبني كيفية رصف املبالغ املساهم بها يف ذلك
                                                           

359 Letourneau )Ph(:  Les contrats de franchisage, Juris -Classeur, LITEC, Paris, 2003, p. 241 
 .89إقجطال فريدة: مرجع سابق.ص  -
 .104محسن شفيق: مرجع سابق،ص  -
 .94هديل خالد محمد مصطفى سدر: مرجع سابق ص  -

 ز التجاري السعودي على ما يلي:تنص املادة التاسعة من نظام االمتيا  360
 بما يلي: –ما لم يتفق كتابة مع مانح االمتياز على غير ذبك  -" يلتزم صاحب االمتياز

 الحصول على موافقة مانح االمتياز عند أي تغيير في السلع أو الخدمات أو طريقة ممارسة أعمال االمتياز". -1"
 تجاري على ما يلي:حيث تنص املادة التاسعة من نظام االمتياز ال 361

 بما يأتي: -مالم يتفق كتابة مع مانح االمتياز على غير ذلك –" يلتزم صاحب االمتياز 
املحاسبية املتعلقة و  أن يقدم إلى مانح االمتياز البيانات املتعلقة بأعمال االمتياز التي تمكنه من تطوير نموذج عمل االمتياز، بما فيها البيانات املالية -2...

 ألعمال".بتلك ا
 .217مغبغب نعيم: مرجع سابق. ص.  362

 .83خلفاوي توفيق:مرجع سابق ص -
ئحة املالحظ أن املادة الثانية عشرة من نظام االمتياز التجاري السعودي أحالة بخصوص أنشطة الدعاية والتسويق املتعلقة باالمتياز على الال  363

 التنفيذية .
 : يذية لنظام االمتياز التجاري  السعودي على ما يليحيث تنص املادة التاسعة من الالئحة التنف-

متياز الذين ال " ما لم تنص اتفاقية االمتياز على غير ذلك، إذا أنشأ مانح االمتياز حسابا بنكيا لتمويل أنشطة الدعاية والتسويق، وساهم فيه أصحاب ا
تقريرا إلى أصحاب االمتياز يبين كيفية صرف املبالغ املساهم بها، وذلك خالل  يمارسون أعمال االمتياز في اململكة، فيتعين على مانح االمتياز أن يقدم

 )أربعة( أشهر من انتهاء سنته املالية".
 والتي جاء فيها ما يلي: 16واملالحظ أن وثيقة متطلبات وثيقة اإلفصاح فصلت بخصوص هذا املقتض ى في املادة 

 "التسويق واإلعالن :
 يــات املتعلقة بالتســـويق واإلعالن عن أعمال االمتياز، ويشمل ذلك ما إذا كان مانـــح االمتيـــاز ســـيدفع أي نفقـــات إعالنية فوصف الحقـــوق وااللتزامـ-1

 .منطقة صاحب االمتياز
ــه مانح االمتياز أو يديره بنفســـه أو يســـي-2 ح طر عليه الغير أو يديـــره ملصلحة مانإذا كان هناك حساب تسويق، أو أي حساب تشاركي آخر، يســـيطر عليـ

 االمتياز، ويكـــون صاحـــب االمتيـــاز ملزمـــا باملســـاهمة فيه، فيجب بيان ما يأتي:
 صفة املساهمين في الحساب )مثل: صاحب االمتياز، مانح االمتياز، مورد خارجي(.-أ

 .الحساب، وما إذا كان على أصحاب امتياز آخرين أن يساهموا بمقدار مختلفتحديد املبلغ الذي يجب على صاحب االمتياز املساهمة به في  -ب
اهم به ي يسما إذا كان على منافذ البيع اململوكة ملانح االمتياز أن تساهم في الحساب، وفي حال مساهمتها: ما إذا كانت املساهمة بالقدر ذاته الذ-ج

 .أصحاب االمتياز
 .ول عن إدارتهالشخص املسيطر على الحساب واملسؤ  -د
 اإلدارة املحاسبية للحساب، واملسؤول عنها.-ه
 .أنواع النفقات التي يمكن استخدام الحساب ألجلها-و 
 نفقات الحساب للسنة املالية األخيرة.-ز
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كذلك يجب عىل صاحب االمتياز التجاري بيع البضاعة أو تقديم الخدمة موضوع االتفاقية يف مكان مناسب حسب تعليامت 
ط صاحب ، وهذا يؤدي إىل استحالة نقل نشا364املانح أو حسب البند املنصوص عليه يف االتفاقية الذي يفرض مكانا ما للمحل

، كام 365( من املادة التاسعة من نظام االمتياز التجاري4االمتياز إىل مكان آخر دون موافقة املانح ،وهو ما نصت عليه الفقرة )
 366من متطلبات وثيقة اإلفصاح  كل ما يتعلق مبوقع مامرسة أعامل االمتياز. 11أقرت املادة 

ولية وفقا ملعايري وضوابط مانح االمتياز، ويجب أن تكون املواد األ  ويقوم صاحب االمتياز التجاري بتطبيق املعرفة الفنية
، إضافة إىل وسائل اإلدارة بحيث يجب عىل صاحب االمتياز التجاري 367املستعملة مطابقة لتلك املحددة من قبل هذا األخري

 368نية.يضمن فعالية املعرفة الف االلتزام بإدارة النشاط التجاري بالطريقة املحددة له من قبل مانح االمتياز التجاري مام
 ثانيا: االلتزام باملحافظة عىل جودة املنتج:

، بحيث يجب عليه العمل عىل عدم تدين جودة املنتج أو الخدمة 369يقع هذا االلتزام عىل عاتق صاحب االمتياز التجاري
هـو التطـابق بني جـودة املنــتج طبقا  ألي سبب، كام يجب عليه االلتزام بعــــدم تحســينها، ألن جــوهر هــذا االلتــزام

للمعـايري املحـددة لـه مــن قبـــــل مانح االمتياز التجاري ، حيث إن االلتزام الحقيقـي والـذي يقـع عىل عـاتق صاحب االمتياز 
 370هــو الحفـاظ شكال وموضوعا علـى الجودة املوحدة للمنتج موضوع االمتياز التجاري.

                                                           
 ما إذا كان يجب على مانح االمتياز صرف جزء من الحساب لترويج أعمال صاحب االمتياز". -ح

364Bessis )Ph (:Le Contrat De Franchisage(notions actuelles et apport du droit europeen).L.G.D.J.1992. .p.84. 
 حيث تنص املادة التاسعة من نظام االمتياز التجاري السعودي على ما يلي: 365

 بما يأتي: –ما لم يتفق كتابة مع مانح االمتياز على غير ذلك  -" يلتزم صاحب االمتياز
 مانح االمتياز عند تغيير مكان ممارسة أعمال االمتياز..".الحصول على موافقة -...هـ 

 كما أكدت املادة الثامنة  الفقرة من الالئحة التنفيذية لنظام االمتياز التجاري على ذلك بقولها:-
 -ة إلى ما يَتفق عليه بين طرفيهاباإلضاف - ( من املادة الحادية عشرة من النظام، يجب أن تتضمن اتفاقية االمتياز2" مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة )

 ما يأتي:
 التزامات صاحب االمتياز املتعلقة بموقع أو مقر أعمال االمتياز، إن وجدت، وحقه في تغيير ذلك املوقع أو املقر، إن وجد...". -"... ح
 من متطلبات وثيقة اإلفصاح ما يلي: 11حيث جاء في املادة  366

 :" موقع ممارسة أعمال االمتياز
 .يان أي سياسة ملانح االمتياز بشأن اختيار موقع ممارسة أعمال االمتيازب -1
 مدى مســـاعدة مانـــح االمتيـــاز لصاحـــب االمتياز بشأن تحديد املوقع والتفاوض على شرائه أو استئجاره. -2
 فيما يتعلق بموقع ممارسة االمتياز: -3

 التزامات الطرفين قبل االفتتاح بشأن
 .وقع أو تشييد املقر وتجهيزهاختيار امل-أ

 مدى وجوب موافقة مانح االمتياز أو صاحب االمتياز على املوقع، والشروط املتعلقة باملوافقة. -ب
ــييد املقر وإدخـــال التعديالت التـ-4 فة إلى ليـــه، باإلضاــي تطرأ عما إذا كان على مانح االمتياز التزامات تجاه صاحب االمتيـــاز بشـــأن املســـاعدة فـــي تشـ

 تحديد نطاق املساعدة".
367 Letourneau )Ph( :Les contrats de franchisage, Op. Cit., p. 249 

 .89إقجطال فريدة:مرجع سابق.ص -
 .95هديل خالد محمد مصطفى سدر: مرجع سابق ص-

 لسعودي.بناء على نص الفقرة )ه ( من املادة الحادية عشرة من نظام االمتياز التجاري ا  368
ز يإن جودة املنتج أو الخدمة هي مطلب يتطلع إليه املستهلك في كل مشروع يحمل العالمة التجارية أو شعار شبكة االمتياز التجاري، دون تمي 369

 لهوية املشروع سواء أكان هذا املشروع مانحا أم ممنوحا.
ز التجاري وصاحب هذا االمتياز، فهذا األخير ملتزما باحترام مستوى الجودة في لهذا،فإن هذا االلتزام يرتب التزامات مشتركة بين كل من مانح االمتيا

رمة تكفل امواجهة مستهلكيه، ومن ثم الحفاظ على السمعة التجارية العامة لشبكة االمتياز التجاري ، بينما يلتزم مانح االمتياز بالقيام برقابة ص
 حماية عالمته التجارية محل التعاقد.

 .59ه:مرجع سابق ص عــروس ي ساس -
 .112حسن القاض ي:مرجع سابق ص  370

 .95هديل خالد محمد مصطفى سدر: مرجع سابق ص-
دية اخالد محمد فالح الصوالحه ومنير علي خليل : الجوانب القانونية لعقد االمتياز التجاري )الفرنشايز( ، مقال منشور بمجلة العلوم االقتص -

 130ص  2س ، املجلد الثالث ، مايو واإلدارية والقانونية ، العدد الخام
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إقرار صاحب االمتياز بحق مانحه  دل عىل قيام رقابة الجودةـ من طرف مانح االمتياز التجاري، وبالتايلومن املظاهر التي ت
بالتحكم يف الجودة، وموافقته عىل مستوى الجودة املقررة من طرف هذا األخري، من قبيل وصفة معينة قدمها املانح أو مبوافقته 

ة ملانح يف تفقد أماكن عمل صاحب االمتياز التجاري ملعاينة املرافق املستخدمعىل العينات التي قدمها هذا األخري، وكذلك حق ا
من أجل التأكد من التزامه باملحافظة عىل جودة املنتج، والذي يؤدي إىل  يف مامرسة أعامل االمتياز، والتفتيش املفاجئ ملنشأته

ة أو عند طلب تياز التجاري لعينات من املنتج بصفة دورياملحافظة عىل املظهر العام لشبكة االمتياز التجاري، وتوفري صاحب االم
املانح، وموافقة هذا األخري عىل طريقة صاحب االمتياز التجاري يف التغليف، والدعاية وكذلك طريقة استخدام العالمة 

 371التجارية.
 ثالثا: االلتزام ببنود الحرصية:

جاري  بندا خصوص االلتزام األول قد تتضمن اتفاقية االمتياز التيتمثل هذا االلتزام بحرصية التموين والحرصية املكانة، فب
، 372يحرص مصدر التموين من مانح االمتياز التجاري نفسه أو مبوردين محددين عىل صاحب االمتياز التجاري التزود من عندهم

وريا تياز التجاري أو يكون رض وال يكون هذا البند مرشوعا إال عندما يكون من أجل املحافظة عىل الهوية املوحدة لشبكة االم
  373لحامية امللكية الفكرية أو الصناعية ملانح االمتياز التجاري.

                                                           
إن جوهر نجـاح سلسلة دمونوز بيتـــزا للوجبـات   وفي هذا السياق جاء في أحد حيثيات  الحكم الصادر عن إحدى املحـاكم الفدراليـة األمريكيـة بما يلي:"

ـــك التوحيـد فوائــد لصاحب االمتياز  الســريعة على مستوى الواليات املتحـدة األمريكيـة يكمــن فـي املنـــتج ذي الجــودة ـــدة واملتسـاوية ويحقـــــق ذلــ املوحــ
ـــن أي متجـر يحمـل اسـم دومينــــوز ويكـــون علـــى يقــــين بـــأن البيتـ ــــزا مــ ـــراء البيتـ ـــث يمكـن للعمـالء شــ ا ز ـــزا سـوف تكــون بجــــودة ومــــذاق وشـكل البيتــــحيــ

ــه ومـــــن ثــم شـهيرة لاملألوفه املقدمة في دومينوز بيتزا األصلية كذلك تحقق الفائدة للمانح حيث يؤدي توحيد الجــودة إلـى تـدعيم العالمـة التجاريــة ال
التجاري بدفعها".أشار إليه محمد سادات:  ستسـتمر فـي جــذب العمالء بمـا يؤدي إلى زيادة في رسوم االمتياز واألداء الدوري التي يلتزم صاحب االمتياز 

 لعددلخضر، الجزائر ، ا آثــار عقـد الفرنشــايز فـي ضوء قواعــد الفرنشـايز األمريكيــة، منشور بمجلــة العلـوم القانونيــة والسياسية، جامعة الشهيد حمه
 .60م، ص 2017، 15

371 Christophe )C( et Christophe )R( : Droit de la concurrence et de la consommation , droit de l’entreprise 2011/2012 , édition Lamy, 
France , 2012  , p : 698 

-Dominique )B( : le savoir-faire dans le contrat de  franchise , éditions Economica , Paris , 1994, p : 203 . 
 244ص   2007التجاري، )دراسة في نقل املعارف الفنية(، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية،  محمد محسن إبراهيم النجار: عقد االمتياز  -
 .60عــروس ي ساسه:مرجع سابق ص -
 .86خلفاوي توفيق:مرجع سابق ص -

، مقابل  ريقة حصرية من املانحيترتب على وجود مثل هذا الشرط في اتفاقية االمتياز التجاري، التزام صاحب االمتياز بشراء السلع والبضائع بط 372
نطقة التعاقدية ، وقد يكون االلت

َ
و الخدمات ضمن امل

َ
خير بأن ال يبيع إلى أي شخص ثالث  من هذه السلع والبضائع أ

َ
هذا زام بذلك  يلتزم هذا األ

ن املانح يفضل اشتراط بنود 
َ
سلع، ويالحظ أ

ِّ
و  مقتصرا على بعض ال 

َ
لتموين من قبل املانح كامال أ

َ
سباب وهي خفض تكاليفا

َ
عدة أ  التموين الحصري ل 

سماح ال
َّ
خزون وال

َ
سعار، وكذلك زيادة تقديماته للممنوحين ماداموا يرغبون بذلك، وحسن  إدارة امل

َ
و ُمفاوضة املمونين باأل

َ
ياز صحاب االمتاإلنتاج أ

مستهلكين.
ُ
ل قدمة ل 

ُ
 بتحسين الخدمات امل

 .21مغبغب نعيم:مرجع سابق ص -
رق بكر البشتاوي :عقد الفرانشيز وآثاره ، أطروحة قدمت استكماال ملتطلبات الحصول على درجة املاجستير في القانون الخاص من كلية دعاء طا-

 . 102، ص   2008الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس ، فلسطين ، 
ن يت

َ
ناول منتجات من نفس طبيعة املنتجات املوزعة من املانح املعدة  إلعادة بيعها، وفي فرنسا، هذا االلتزام ال يصح إال بشروط معينة، فيجب أ

 وبانعدام هذا الشرط ، يعتبر هذا البند باطال ألنه يعيق  مسار حرية التجارة.
-Martine )B-T  (  : de la création d’un site internet par le franchiseur qui a consenti une exclusivité territoriale à son franchisé , revue des 
contrats , n° 3 / 2006 , librairie générale de droit et de jurisprudence , Paris , 2006  , p : 788 . 

 .86جلول سيبل:مرجع سابق ص -
373 cass. com. 10 jan. 1995, Gazette Du Palais, 1995, 2, p. 502.  

نها ال تعد شرطا جوهريا في االتفاقية، ويمكن تصور  قيامها بدونه و هو ما كرسه االجتهاد القضائي واملالحظ أنه إذا كانت الحصرية 
َ
جائزة  قانونا إال أ

 الفرنس ي.أنظر في ذلك:
-Olivier )G( :la clause d’exclusivité territoriale est-elle essentielle au contrat de franchise ? petites affiches – 29 juillet 1987 – N° 90 , 
éditions Lextenso , Paris: , p : 29 

 .23عــروس ي ســـاسية: مرجع سابق ص  -
 .64سهام عبدلي:مرجع سابق ص -
 .81خلفاوي توفيق: مرجع سابق ص-
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ولهذا، عندما يتوفر هذا البند يف اتفاقية االمتياز التجاري يجب عىل صاحب االمتياز التجاري التقيد به، تحت طائلة فسخ 
 374قد يرتتب عنه من رضر ملانح االمتياز التجاري. العقد مع ترتيب تعويضات مالية نتيجة مخالفة هذا الرشط وما

وقد تطرق املرشع السعودي يف سياق نص املادة الحادية عرشة الفقرة )و( من نظام االمتياز التجاري إىل التزام صاحب 
ىل ع االمتياز بخصوص مسألة حصوله عىل السلعة أو الخدمة سواء من طرف مانح االمتياز أو من طرف جهة أخري  ولكن بناء

 376(.2( و)1من متطلبات وثيقة اإلفصاح الفقرتني ) 15، وقد تم تفصيل ذلك يف املادة 375تعليامته
املكانية أو االقليمية فإنه يجب عىل صاحب االمتياز التجاري االمتناع عن  377أما بخصوص االلتزام الثاين املتمثل بالحرصية

د الحرصية املكانية أو االقليمية املمنوحة له، تحت طائلة ترتيب مامرسة نشاطه التجاري موضوع اتفاقية االمتياز خارج حدو 
مسؤوليته العقدية تجاه املانح، كام ميكن أن يرتتب عىل ذلك تحقق مسؤوليته التقصريية تجاه باقي أعضاء شبكة االمتياز 

اين املمنوح ىل النطاق املكالتجاري، حيث إن مامرسة نشاطه التجاري خارج النطاق املكاين املتفق عليه، قد يشكل تعديا ع
لصاحب امتياز تجاري ينتمي إىل نفس الشبكة، وبالتايل يحق لهذا األخري إثارة مسؤولية صاحب االمتياز املعتدي والحصول 

ألنه عندما يتم خرق بنود الحرصية املكانية فإن ذلك يشكل منافسه غري مرشوعة لباقي  عىل تعويض عن الرضر الذي لحق به،
 378االمتياز التجاري.  أعضاء شبكة

                                                           

 .104ويشاوي أميرة: مرجع سابق ص  -
املؤسسات،كلية الحقوق والعلوم اإلدارية، ابن عكنون، جامعة اينوجال نسيمه:عقد الفرنشيز في القانون الجزائري، رسالة ماجستير في قانون  -

 . 25ص  2004-2003الجزائر، السنة الجامعية 
374 Letourneau)Ph(  : Op. Cit, p. 225. 

 .91إقجطال فريدة:مرجع سابق .ص -
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 لتجاري السعودي على ما يلي:حيث تنص املادة الحادية عشرة الفقرة )و(  من نظام االمتياز ا  375
 االمتياز".  نح"...والتزام صاحب االمتياز في شأن حصوله على تلك السلعة أو الخدمة من مانح االمتياز مباشرة أو بواسطة طرف آخر بناء على تعليمات ما

 من متطلبات وثيقة اإلفصاح على ما يلي: 15حيث تنص املادة   376
 تياز:"توريد سلع أو خدمات ألصحاب االم

 بيان التفاصيل اآلتية:-1
 .أي اشتراط على صاحب االمتياز لالحتفاظ بمستوى مـــن املخـــزون أو شـــراء حـــد أدنـــى من الســـلع أو الخدمات-أ

 .اء بضائع أو خدمات منهأية ملكية ملانح االمتياز، أو أي من أعضاء مجموعته، لحقـــوق فـــي أي مورد قـــد يكون صاحـــب االمتياز مطالبا بشر  -ب
 تمدين.أي التزام على صاحب االمتيـاز بقبول سلع أو خدمت من مانح االمتياز، أو أي من أعضاء مجموعته، أو أي مـــن مورديه املحدديـــن واملع -ج
 .التزام مانح االمتياز بتوريد سلع أو خدمات لصاحب االمتياز في حال تم االتفاق على ذلك-د
 .ان ملانـح االمتياز صالحية في تغيير نطاق السلع أو الخدمات، وحدود هذه الصالحيةمـــا إذا ك-ه
 ما إذا كان مانح االمتياز أو أي من أعضاء مجموعته أو أي مورد معتمد له )إن وجد( يتمتع بتخفيض أو مزايا -و

 أو غير مباشر مع صاحب االمتياز. ماليـــة من الغيـــر املرتبط بصاحب االمتيـــاز ومدى مشـــاركته بشكل مباشـــر 
 ".زما إذا كان مانح االمتياز ســـيتفاوض على ترتيبات الشراء مع املوردين، ويشمل ذلك التفاوض على تحديد األسعار، ملصلحة أصحاب االمتيا-2

از اشرة أي عضو من أعضاء شبكة االمتيواملالحظ أن هذه الحصرية قد تكون منصوص عليها في اتفاقية االمتياز التجاري ، بحيث يشترط عدم مب 377
ون ذلك كالتجاري نشاطه التجاري خارج نطاقه املكاني أو اإلقليمي ، بحيث ال يستطيع صاحب االمتياز التجاري تجاوز حدوده اإلقليمية إال عندما ي

 ملواجهة طلب طارئ تعرض له صاحب امتياز آخر، دون أن يكون األخير قادرا على مواجهته.
 .45، ص .  2009سيد البدوي الدسوقي : ماذا تعرف عن الفرانشيز ؟ حق االمتياز التجاري ، مركز اإلسكندرية للكتاب ، محمد ال-
 .53عــروس ي ســـاسية: مرجع سابق ص  -
 .64سهام عبدلي:مرجع سابق ص -
، فرع قانون األعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر  توات أمال :الفرنشيز وقانون املنافسة في الجزائر، بحث لنیل شهادة املاجستير في الحقوق  -

 .32ص  2008
378  Letourneau)Ph(  : Op. Cit p. 226. 

للكتاب،  ةلبنى عمر مسقاوي : عقد الفرنشيز، دراسة على ضوء الفقه واالجتهاد والعقد النموذجي املعتمد في غرفة التجارة الدولية، املؤسسة الحديث -
 .169،ص 2012لبنان، 
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وقد تطرق املرشع السعودي يف إطار املادة العارشة من نظام االمتياز التجاري عىل أنه يجب عىل طريف اتفاقية االمتياز 
 الوفاء بجميع التزاماتهم املنصوص عليها يف اتفاقية االمتياز بحسن نية.

 مة للنشاط التجاري واإلرشاف عليه :رابعا: متكني مانح االمتياز التجاري من إجراء الرقابة الالز 
من أجل تحقيق قدر أكرب من األرباح، يجب عىل صاحب االمتياز التجاري أن يطبق النظام الذي ابتكره املانح ، والسامح 
 طله التحقق من مدى حسن تطبيق النظاـم واحرتام املعايري املفروضة من طرفه، كام أن املنتوج الذي يقدمه صاحب االمتياز مرتب

باسـم املانح وسمعته كونه صاحب العالمة التجارية، هذا كله يربر حق املانح بإجراء الرقابة عىل نشاط صاحب االمتياز حفاظا 
  379عىل سمعة شبكة االمتياز، ويحقق املصلحة العامة لكل أعضاء شبكة االمتياز التجاري.

يـه، ـة النشاط التجــــاري الــذي يقــــوم بــــه واإلشــراف علولهذا، يلتـزم صاحب االمتياز التجاري بالسـامح للمـانح مبراقب
وتـــتم عمليـة املراقبة واإلشــراف بعــدة طـــرق علـى صاحب االمتياز التجاري أن يوفرها للمـانح ، من قبيل التفتـيش الــدوري 

صاحب االمتياز مجـرد السـامح للمــانح مبراقبـة  أو املفــاجئ ، وفحـص عينــات مــن اإلنتـاج ، وغريهـــا، وال يجب فقط عىل
 380نشـاطه واإلشــراف عليه، بل يجب عليه أيضا القيام بتسهيل هذه املهمة .

( من نظام االمتياز التجاري، غري أنه 3وقد نص املرشع السعودي عىل هذا االلتزام يف سياق نص املادة التاسعة الفقرة )
متياز أو إلحاق أي رضر به نتيجة هذا التفقد للمرافق املستخدمه يف مامرسة أعامل االمتياز قيده بعدم تعطيل أعامل صاحب اال 

  381سواء كان هذا التفقد قام به مانح االمتياز أو ممثليه.
 الفقرة الثانية: االلتزامات املتعلقة بحسن النية:

لـى عـــاتق صاحب االمتياز التجاري والتي نشري يف هذا السياق إىل أن هنـاك مجموعــة مـن االلتزامـات والتي تقـع ع
مـن شــأنها أن تحافظ علـى مبـــدأ حســن النية بـني املتعاقـــدين، وهـذه االلتزامـات تهــدف فـي حقيقتهـا إىل املحافظة عىل 

 شبكة االمتياز التجاري، وعدم اإلرضار مبانح االمتياز.
تزام ملعرفة الفنية )أوال( ثم إىل االلتزام بعدم املنافسة )ثانيا( وأخريا إىل االلولهذا، سوف نتطرق إىل االلتزام بحامية رسية ا

 باإلعالم عن التحسينات الطارئة )ثالثا( .
 أوال:االلتزام بحامية رسية املعرفة الفنية:

ظ برسیتها عىل ااألصل يف اتفاقية االمتياز التجاري عدم فقدان مانح االمتياز بصفته صاحب املعرفة الفنیة حقه باالحتف
الرغم من اطالع صاحب االمتياز عىل هذه املعرفة تطبیقا التفاقية االمتياز، حیث إنه مبوجب هذه األخرية ال ینقل مانح االمتياز 
ملكیة هذه املعرفة، وبالتايل یبقى هو صاحب الحق وحده يف استغاللها أو السامح للغیر باستخدامها مع التقيد بالضوابط واملعايري 

 382حددة لذلك من قبل مانح االمتياز التجاري.امل
 383وقد أقر املرشع السعودي هذا االلتزام يف إطار نص املادة الثامنة الفقرة )ط( من الالئحة التنفيذية لنظام االمتياز التجاري.
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 ( من نظام االمتياز التجاري السعودي على ما يلي:3حيث تنص املادة التاسعة الفقرة ) 381

املرافق املستخدمة في ممارسة أعمال االمتياز، على أال يترتب على ذلك تعطيل أعمال صاحب االمتياز أو  "تمكين مانح االمتياز أو ممثليه من تفقد
 إلحاق الضرر به".

 .67ص   2003عالء الجبوري: عقد الترخيص ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان، األردن، الطبعة األولى  382
 .58عبدهللا  محمد أمين القضاه: مرجع سابق . ص. -

 حيث تنص املادة الثامنة من الالئحة التنفيذية لنظام االمتياز التجاري السعودي على ما يلي: 383
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لتجاري، سواء ا لهذا، يجب عىل صاحب االمتياز التجاري االلتزام بعدم إفشاء أية معلومات رسية خاصة باتفاقية االمتياز
كانت تتعلق باملستندات أو الرباءة أو أساليب أو طرق أو كيفية االستعامل والتي  تعترب رسية، بحيث إذا تم إفشاؤها قد يسبب 

 384رضرا بشبكة االمتياز التجاري، حيث يجب أن تحفظ هذه املعلومات بطريقة رسية.
الية أو ية املعرفة الفنية، إمنا كافة املعلومات ذات الطبيعة املومفهوم املعلومات الرسية يتسع بحيث إنه ال يشمل فقط رس

 385التجارية يف إطار تنفيذ اتفاقية االمتياز التجاري.
وكام هو معلوم أن رس نجاح مانح االمتياز التجاري هي املعرفة الفنية، ألنها محور نظام االمتياز التجاري، وبالتايل إذا قيام 

هذه املعرفة الفنية، فإنه بذلك يلحق رضرا باملانح وبالشبكة كلها ويهدد أساس وجودها وأسباب  صاحب االمتياز التجاري بكشف
 386نجاحها، لهذا يجب عىل صاحب االمتياز املحافظة عىل رسية املعرفة الفنية وعىل كل املعلومات املرتبطة بها.

اقية وكذلك إىل لسابقة لالتفاقية وفرتة تنفيذ االتفوالتقيد بهذا االلتزام من قبل صاحب االمتياز التجاري ميتد من الفرتة ا
فرتة انهائها أو انقضائها ، حيث يلتزم بعدم إفشاء أي عنرص يشكل رسا صناعيا أو تقنيا أو غريه يف الفرتة الالحقة النتهاء 

 387االتفاقية.
ل املانح، ألن إىل علمه من قب وبناء عىل ذلك فصاحب االمتياز التجاري ملزما باملحافظة عىل رسية املعلومات التي تصل

إفشائها يرض باملصالح االقتصادية واالستثامرية لهذا األخري، وجزاء اإلخالل بهذا االلتزام أثناء إبرام االتفاقية هو إنهائها من 

                                                           
باإلضافة إلى ما يَتفق عليه بين  - ( من املادة )الحادية عشرة( من النظام، يجب أن تتضمن اتفاقية االمتياز2" مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة )

 ما يأتي: -طرفيها
 ت كل من مانح االمتياز وصاحب االمتياز املتعلقة بسرية املعلومات وحماية البيانات".التزاما -...ط

384 Alexandra )M-c( :droit de la distribution ,éditions lextenso, Paris , 2011 . , p : 159 
 خلين الوصول إلى املعلومات املهمة.في نفس السياق نشير إلى أن هذا األمر يتطلب اتخاذ بعض اإلجراءات الكفيلة بعدم السماح للمتد

-Muhieddine )K( : business law , university house for printing and publishing , Beirut , 2011 , p : 125 
 .55عــروس ي ســاسية: مرجع سابق ص  385

ـــية بصفته في اتفاقية يعـرف هذا التـزام علـى أنه "التـزام يقيـد بصـــورة مباشــرة أو غيــر مباشــــرة صاح ب االمتياز التجاري فــــي مناقشـة خبراتــــه الشخصـ
ـــع أي شــخص آخــر، ويبــدأ هذا االلتـزام منــذ لحظة بـــدء املفاوضــات، فهــو ال يبـدأ بمجــــرد إ تمام اتفاقية االمتياز التجاري كمـا هــــو االمتيـــاز التجـــاري مـ

ـــــى التعاقـــد أي فـي مرحلــة املفاوضــات ويسـتمر إلـى مـا بعــد التعاقـ الشأن فــي معظم أن  ـد، ويجـــبااللتزامات، وإنمـا ينسحب إلى املرحلـة السـابقة علـ
ـــب السرية على جميع عناصـر املعرفة الفنية التي منحها مانح االمتياز التجاري لصاحب هذا االمتياز ، وكل ما من  ش أنه أن يسهل للغير من تنصـــ

 املنافسين االنخراط في النشاط أو التعامل فيه".
 .178لبني عمر مسفاوي:مرجع سابق ص -
 .97هديل خالد محمد مصطفى سدر: مرجع سابق.ص -

386Fabre )R( :Règlement législative du contrat de franchise dans d’autres pays, l’esquisse d’une philosophie., séminaire organisé à Liège 
le vendredi 29 septembre 2000, Commission : Droit et vie des affaires, faculté de droit de l’université de Liège, Buylant, Bruxelles, 2001, 
p. 219. 

ى فرده، بل بواسطة فريق عمل، والذي البد من اطالعهم علوفي نفس السياق نشير إلى أن صاحب االمتياز التجاري ال ينفذ اتفاقية االمتياز التجاري بم
ز، بل يمتد ااملعلومات السرية لالتفاقية وفق توجيهات املانح، فإن االلتزام بالحفاظ على سرية املعرفة الفنية ال يعتبر التزام شخص ي لصاحب االمتي

 تفاقية االمتياز التجاري، سواء كانوا موظفين لدى صاحب االمتياز أو مقاولينإلى كل من يطلع على املعلومات السرية بمناسبة قيامه بعمله، في تنفيذ ا
 أو متعهدين من الباطن.

- FABRE )R ( :Op. Cit., p. 244.  
 .93إقجطال فريدة: مرجع سابق .ص -

ار املهمة كما يتوجب على العاملين في إط ولهذا ، فإن مثل هذا األمر يتطلب اتخاذ بعض اإلجراءات الكفيلة بعدم السماح للغير للوصول إلى املعلومات
يد داملعلوماتية توقيع تعهد بعدم إفشاء أية معلومات سرية فيما يخص هذه البرامج، حيث يفضل عند تحرير صياغة اتفاقية االمتياز التجاري تح

 ها.املعلومات التي يرغب األطراف في أن تكون سرية وذلك بعدم التوسع أو التضييق في تعريفها وبيان
 .100ويشاوي أميرة:مرجع سابق. ص -

- Fabre )R ( :Op. Cit., p. 244.  
 .93إقجطال فريدة: مرجع سابق .ص -

387 Le Tourneau (PH): Le Franchisage, paris, ed economica,1994 .p77. 
 .157حسن القاض ي: مرجع سابق. ص -
 .100ويشاوي أميرة:مرجع سابق. ص  -
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باداء تعويض يقدر  هجانب املانح مع التعويض، أما إذا أخل بهذا االلتزام قبل إبرام االتفاقية أو بعد انهائها أو انقضائها يحكم علي
 388عىل حسب جسامة الرضر.

( أعطى الصالحية إلنهاء اتفاقية 1ومام تجدر اإلشارة إليه أن املرشع السعودي ويف إطار نص املادة الثامنة عرشة الفقرة )
كون لهذه اإلنهاء ياالمتياز التجاري من طرف مانح االمتياز قبل انتهاء مدتها ودون املوافقة املكتوبة من صاحب االمتياز، عندما 

سببا مرشوعا، ومن هذه األسباب إخالل صاحب االمتياز بالتزاماته الجوهرية املقررة مبوجب االتفاقية، ومنها بطبيعة الحال 
 389االلتزام بحامية رسية املعرفة الفنية.

ه صاحب االمتياز نطبع القيام بلهذا، فامنح االمتیاز التجاري له الحق وحده  بنقل املعرفة الفنیة ملن یشاء، وهذا الحق اليس
 390التجاري  دون موافقة املانح هذا االمتياز .

 ثانيا:االلتزام بعدم املنافسة:
يجب عىل صاحب االمتياز التجاري عند قيامه باالنضامم إىل شبكة االمتياز عدم إلحاق إي رضر بأي عضو منظم لهذه 

 391ه لهم أو ملانح االمتياز التجاري.الشبكة، وعليه االمتناع عن مامرسة إي نشاط يشكل منافس
ويف هذا السياق نص املرشع السعودي يف املادة الثامنة الفقرة )و( من الالئحة التنفيذية لنظام االمتياز التجاري عىل أن 

ذلك و تتضمن اتفاقية االمتياز القيود املفروضة عىل صاحب االمتياز بشأن مامرسة أي أعامل منافسة ألعامل االمتياز من طرفه 
 392خالل رسيان االتفاقية أو بعد إنهائها أو انقضائها.

ويدخل إخالل صاحب االمتياز التجاري بهذا االلتزام ضمن األسباب املرشوعة التي تخول مانح االمتياز إىل إنهاء االتفاقية 
 393قبل انتهاء مدتها دون موافقة مكتوبة من صاحب االمتياز.

كاين يع منتجات منافسة ملنتجات املانح أو مامرسة نشاط شبيه لنشاط املانح يف الحيز املوتبعا لذلك، يجب عليه االمتناع عن ب
الخاص بهذا األخري أو بباقي أعضاء شبكة االمتياز، واالمتناع كذلك عن استثامر نشاطه خارج نطاق الحرصية املكانية املمنوحة 

ناع اتفاقية االمتياز التجاري دون موافقة املانح، وكذلك االمت له، واالمتناع عن تقديـم منتوجات أو خدمات غري متفق عليها يف

                                                           
388 TORBEY (K),:Les Contrats de franchise et de management à l'épreuve du droit des sociétés ,paris, librairie générale de droit et de 
jurisprudence,2002.p 53. 

 حيث تنص املادة الثامنة عشرة من نظام االمتياز التجاري السعودي على ما يلي:  389
قبل انتهاء مدتها دون موافقة مكتوبة من صاحب االمتيازـ إال إذا كان لإلنهاء سبب مشروع ويكون سبب "ال يجوز ملانح االمتياز إنهاء اتفاقية االمتياز 

 اإلنهاء مشروعا في أي من الحاالت اآلتية:
وجيه من تاريخ ت إذا أخل صاحب االمتياز بالتزاماته الجوهرية املقررة بموجب اتفاقية االمتياز ولم يعالج اإلخالل مدة ال تزيد على أربعة عشر يوما-1

 مانح االمتياز إشعارا مكتوبا له بذلك...".
 .60عبدهللا  محمد أمين القضاه: مرجع سابق . ص.  390

 .223ياسـر محمـد الحديدي: مرجع سابق . ص -
الشهرة التجاریة  التصال بالعمالء،أو يوفر هذا االلتزام تأكیدا ملانح االمتياز التجاري احتكاره للعناصر املعنویة املختلفة لالمتياز التجاري من قبيل ا 391

 ،أو املعرفة الفنیة املستخدمة ، أو أيا من العناصر املعنوية األخرى.
سهام عبدلي:عقد االمتياز التجاري)الفرنشيز(، رسالة ماجستيرـ تخصص قانون أعمال،كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة -

 .61.ص2013-2012ة املسيلة، الجزائر، السنة الجامعي
 حيث تنص املادة الثامنة من الالئحة التنفيذية لنظام االمتياز التجاري السعودي على ما يلي: 392

 -باإلضافة إلى ما يَتفق عليه بين طرفيها - ( من املادة )الحادية عشرة( من النظام، يجب أن تتضمن اتفاقية االمتياز٢"مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة )
 ما يأتي:

 ...)و( ي قيود مفروضة على كل من مانح االمتياز وصاحب االمتياز بشأن ممارسة أي أعمال منافسة ألعمال االمتياز 
 خالل مدة سريان االتفاقية أو بعد إنهائها أو انقضائها، وذلك دون إخالل بأحكام نظام املنافسة...".

 متياز التجاري.( من نظام اال 1بناء على نص املادة الثامنة عشرة الفقرة )  393
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عن املساهمة يف رأسامل رشكة منافسة للامنح، فاستثامر صاحب االمتياز التجاري عن طريق اكتساب حصص أو اسهم يف 
 394رشكات منافسة يشكل  تضارب مصالح بني الطرفني.

 ة حتى وإن وضعت له معايري يبقى أمرا يكتنفه الغموض، ألن األمروأخريا نشري إىل أن تقدير مرشوعية رشط عدم املنافس
 395يتعلق مبسألة واقع يخضع تقديرها إىل الظروف املحيطة بكل عقد عىل حدة وللسلطة التقديرية ملحكمة املوضوع.

 ثالثا:االلتزام باإلعالم عن التحسينات الطارئة:
نظام االمتياز التجاري عىل أنه يجب عىل صاحب االمتياز أن يقدم  لقد تطرق املرشع السعودي يف إطار املادة التاسعة من

 396إىل مانح االمتياز كافة البيانات املتعلقة بنشاط االمتياز التجاري والتي متكنه من تطويره.
ند عومفاد هذا االلتزام الذي يقع عىل عاتق صاحب االمتياز التجاري إعالم مانح االمتياز بكافة التحسينات التي قد تقع 

تنفيذ االتفاقية، والتي يكون لها فائدة لالستثامر، مع مالحظة أن ما يدخله صاحب االمتياز من تحسينات يكون مملوكا له، إال 
 397أن نطاق مبارشة حق امللكية تعتمد عىل طبيعة هذا التطوير.

                                                           
394Louis )V( : droit de la concurrence européen et français , traité de droit économique , tome 1 , éditionlawlex , Paris , 2012 , p : 207 

 .221نعيم مغبغب:مرجع سابق ص  -
 .94إقجطال فريدة: مرجع سابق .ص -
 .99هديل خالد محمد مصطفى سدر: مرجع سابق.ص  -
 .56عــروس ي ســـاسية: مرجع سابق ص -

ا يعــــرف يموفي هذا السياق أكدت محكمـة العـدل األوروبية مشروعية إدراج شـرط عدم منافسة صاحب االمتياز التجاري في اتفاقية االمتياز التجاري ف
ـــي قراراها ما يلي" إن االتفـاق على التزا ـــية برونــــو بيتــــا حيث جاء فـ م صاحب االمتياز التجاري بعـدم فـتح محل يزاول نشاطا مماثال، أو مشابها بقضـ

لشبكة، حد أعضاء النشاط الشبكة أو أثناء سريان االتفاقية، أو بعـد انقضـائها بمدة معقولة فـي منطقة جغرافيـة معينــــة تتـيح له منافسة املانج أو أ
تفاقية بعـد انتهـاء مدتـها إال بعـد موافقـة املانح املسـبقة، هـذه الشـروط كلهـا مشـروعة ألنهـا تهدف وكذلك الشـرط القاض ي بعـدم التصـرف فـي محل اال

 إلى حماية املعرفة الفنية املقدمة من املانح".
-La cour de justice des communautés européennes(CJCE) 28 /01/1986 ,affaire Pronuptia , n° 161/84 , recueils CJCE 1986 , p : 153 

 اعتبر أن بنود عدم املنافسة ال تكون مشروعة إال عند اجتماع الشروط التالية:  1990-2790غير أن التنظيم األوربي رقم 
 أن يتضمن بند عدم املنافسة سلع أو خدمات تنافس السلع والخدمات موضوع اتفاقية االمتياز التجاري.-
 اإلقليم الجغرافي الذي مارس فيه صاحب االمتياز نشاطه أثناء سريان اتفاقية االمتياز التجاري.أن يكون بند عدم املنافسة محدد ضمن -
 أن تكون الحاجة لهذا البند جد ضرورية ، بأن يكون ال غنى عنه لحماية املعرفة الفنية التي نقلت سابقا إلى صاحب االمتياز التجاري.-
 نة واحدة من تاريخ انتهاء االتفاقية .أن ال تتجاوز مدة سريان بند عدم املنافسة س- 

-Règlement de la communauté européenne (CE) n°- 2790/1999 de la commission du 22 décembre 1999 
concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiquesconcertées. journal 
officiel des communautés européennes ( JOCE) , n° L 336/21, 29/12/1999 , article : 5/B . 

 .221لبنى عمر مسقاوي : مرجع سابق ص  395
كيد على ذلك بالتأ وفي هذا السياق نشير إلى أنه قد يسمح املانح  بعرض منتجات غير منافسة وببيعها، حتى لو لم  تكن ضمن عالمته التجارية، وذلك

خرى، بشرط الحصول على إذن ُمس
ُ
ق من بفي اتفاقية االمتياز التجاري، مثال سمحت " كنتاكي" لصاحب االمتياز التجاري ببيع منتجات غير منافسة أ

ن املانح يستطيع َسحب اإلذن على سبيل املثال منتجات اختيارية َمسموحة في محالت املقلية، ويالحظ  املانح، نذكر منها السلطة الطازجة، البطاطا
َ
أ

 املتعلق باملنتجات االختيارية إذا ارتأى أن في ذلك ضرر لشركته.
 .86خلفاوي توفيق :مرجع سابق ص -

 حيث تنص املادة التاسعة من نظام االمتياز التجاري السعودي على ما يلي: 396
 بما يلي: –ذلك  ما لم يتفق كتابة مع مانح االمتياز على غير  -" يلتزم  صاحب االمتياز

 أن يقدم إلى مانح االمتياز البيانات املتعلقة بأعمال االمتياز التي تمكنه من تطوير نموذج عمل االمتياز...". -2"...
 .58عــروس ي ســـاسية: مرجع سابق ص  397

ي إلـى املنـتج أو الخدمة، أو أن يبتكـر طريقـة ما تـؤدواملالحظ أن التحسينات املتعلقة باإلنتـاج تتمثل في أن يجـد صاحب االمتياز طريقـة أسـرع لتحضـير 
ـؤدي إلى زيادة تخفـض تكـاليف النشاط التجاري، وبالتالي يزيد مـن االرباح، فمن قبيل التحسين املتعلـق بالجودة فقــد يجـد صاحب االمتياز طريقـة ما 

 بط بالتسويق فقـد يبتكـر صاحب االمتياز التجاري طريقة معينة في التسويق بتفـويضجـودة املنتج بـدون تكلفة أو بتكلفة قليلـة، وعـن التحسـين املرت
 مـن املانح أو بدون تفويض، فيؤدي إتباعها إلى زيادة املبيعات، وبالتالي زيادة األرباح.

 . 68محمد سادات:مرجع سابق.ص -
 .101هديل خالد محمد مصطفى سدر: مرجع سابق.ص -
 .56ق صعالء الجبور: مرجع ساب-
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ية عىل ما از له كامل الصالحفإذا كان التطوير ميكن فصله عن نشاط محل اتفاقية االمتياز التجاري، فإن صاحب االمتي
أدخله من تطوير باعتباره مالكا لها، وال يحد من مبارشة حق ملكيته سوى التزامه باالمتناع عن كل ما من شأنه إفشاء معرفة 

 398املانح  الفنية األصلية.
ح ترخيصا باستغالل عطاء املانأما إذا كان التطوير يرتبط بجوهر املعرفة الفنية للامنح ، فإن صاحب االمتياز التجاري يلتزم بإ

عىل ما أدخله من تطوير عىل هذه املعرفة ، ويكون هذا الرتخيص قامئا خالل مدة االتفاقية، وكذلك بعد انتهائها أو انقضائها 
 399إن كان ذلك راجعا لخطأ صاحب االمتياز التجاري.

وير شبكة االمتياز ، بتحقيقها وأثبتت فعاليتها يف تطلهذا، يلتزم صاحب االمتياز بأن يعلم املانح بكافة التحسينات التي قام 
وأن ينقل إليه حقوق امللكية الفكرية، فال يحق لصاحب االمتياز أن يتفرد بنفسه بتطبيق هذا التحسينات وأن ميتنع من نقلها 

ضافة إىل أن املانح هو باإل  املشرتكة، كام يؤثر عىل وحدة الشبكة وصورتها املتجانسة، مبدأ املصلحةللامنح، ألن ذلك يتنايف مع 
  400املالك األسايس للمعرفة الفنية، ، فأي تحسني يحدثه صاحب االمتياز يعترب إضافة لألساس الذي وضعه املانح.

 االلتزامات املتعلقة بدميومة النشاط التجاري: الفقرة الثالثة:
اظ عىل التي تؤدي يف نهاية املطاف إىل الحفإن دميومة النشاط التجاري يفرض التزامات تقع عىل عاتق صاحب االمتياز و 

هذا النشاط ، وتتمثل هذه االلتزامات بااللتزام باملحافظة عىل نسبة املبيعات أو برفعها)أوال( ثم االلتزام بالحامية وإبرام عقود 
 التأمني )ثانيا( وأخريا االلتزام باملساعدة واملحافظة عىل حقوق امللكية الفكرية )ثالثا(.

 لتزام باملحافظة عىل نسبة املبيعات أو برفعها:أوال:اال
بداية نشري إىل أن مسألة نسبة املبعيات ترتبط بالعرض والطلب ومعايري أخرى يحدها السوق الذي ميارس فيه نوعية النشاط 

نسبة معينة من  التجاري محل اتفاقية االمتياز، إال أنه قد يشرتط مانح االمتياز عىل صاحب االمتياز املحافظة بحد ادين عىل
نسبة املبيعات ، أو أن يلتزم برفع نسبة املبيعات وفق جدول زمني معني، فإذا نصت االتفاقية عىل هذا الرشط فإنه يجب عىل 

 401صاحب االمتياز القيام به أو أن يبذل قصارى جهده يف تحقيقه.

                                                           
398 Dominique )B( : op.cit , p : 202 . 

 .230محمد محسن إبراهيم النجار: مرجع سابق .ص -
 .103ويشاوي أميرة:مرجع سابق ص  -
 .84خلفاوي توفيق :مرجع سابق ص -

399 Dominique )B( : op.cit , p : 203 . 
 .230محمد محسن إبراهيم النجار:مرجع سابق ص  -
 .84بق ص خلفاوي توفيق : مرجع سا-
 .103سابق ص ويشاوي أميرة: مرجع  -

400 Leloup )J- M( :Op. Cit., p. 28. 
 .93إقجطال فريدة: مرجع سابق .ص -

 فقها على أنه سلط
ً
لمانح ة لوفي هذا السياق نشير إلى أنه إذا  كان اسـتخدام هذه التحسينات من عدمه في النشاط محـل االمتياز التجاري  محسوما

ة هذه التحسـينات هـي مثـار جدل  فقهـي، ففي حين يـذهب بعـض الفقه للقول بأن هـذه التحسينات هـي ملكية خالصة للمانح ، على وحده، فإن ملكي
ـى اعتبار عل ب االمتياز اعتبار أنها ما كانت لتوجـد لـوال املعرفة الفنية التي قـدمها ، يـذهب البعـض  اآلخر من الفقه إلى القـول بأنها ملكيـة خالصة لصاح

ناء لها من عدمه أثأنه مـن أوجدها، ويـرى اتجاه فقهي ثالث أن هــذه التحسينات هـي ملكيـة مشـتركة بين املانح وصاحب االمتياز، علــى أن أمـر  اسـتعما
 فترة سريان االتفاقية، وفي جميع األحـوال تعود للمانح وحده.

 أنظر في ذلك :-
 .191لبني عمر مسفاوي: مرجع سابق ص -
 .101هديل خالد محمد مصطفى سدر: مرجع سابق.ص  -
 .93إقجطال فريدة: مرجع سابق .ص  -

 ..94جلول سيبل: مرجع سابق  401
 .103هديل خالد محمد مصطفى سدر: مرجع سابق.ص  -
 .85خلفاوي توفيق:مرجع سابق ص -
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 لفقرة )هـ( حيث ألزم صاحب االمتياز التجاريواملالحظ أن املرشع السعودي تطرق لهذا االلتزام يف املادة الحادية عرش ا
التقيد بطريقة التسويق والعرض الخاص بالسلع والخدمات محل اتفاقية االمتياز وذلك بناء عىل التعليامت التي يعطيها مانح 

  402االمتياز، مع وجوب تضمني ذلك يف اتفاقية االمتياز التجاري.
 ني :ثانيا:االلتزام  بالحامية وإبرام عقود التأم

أو  403قد تتضمن اتفاقية االمتياز التجاري أن يتحمل صاحب االمتياز التجاري االلتزام بالحامية وإبرام عقود التأمني
الحراسة أو النظافة أو غريها من األعامل التي تضمن حسن سري النشاط التجاري محل ، فإذا وجد هذا الرشط يجب عىل 

والضوابط املحددة من قبل مانح االمتياز ومبوجب ما تنص عليه اتفاقية االمتياز  صاحب االمتياز االلتزام به طبقا للمعايري
 404التجاري.

 ثالثا:االلتزام باملساعدة واملحافظة عىل حقوق امللكية الفكرية:
اعترب املرشع السعودي أن التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية من طرف صاحب االمتياز عند مامرسة أعامل هذا االمتياز من 
األسباب املرشوعة والتي تخول إنهاء اتفاقية االمتياز قبل انتهاء مدتها ودوم موافقة صاحب االمتياز املكتوبة وذلك يف إطار املادة 

  405( من نظام االمتياز التجاري.9الثامنة عرش الفقرة )
املرتبطة بحامية حقوق  وااللتزامات ويف هذا السياق يجب التفريق بني االلتزامات املرتبطة باستعامل عنارص امللكية الفكرية،

 امللكية الفكرية.
بخصوص االلتزام األول، يجب عىل صاحب االمتياز التجاري استعامل العنارص الجاذبة للزبائن التي وضعها املانح تحت 

 406عها املانح.ضترصفه يف استعاملها من عدمه، ألنه ملزم بتطبيق نظام االمتياز التجاري بكافة عنارصه وفقا للضوابط التي ي
كام يجب عىل صاحب االمتياز التجاري استعامل العالمة التجارية وحقوق امللكية الفكرية وفقا للضوابط التي يضعها مانح  

 االمتياز من أجل تحقيق النشاط التجاري محل االمتياز.
رة )ز( ظة عىل هوية االمتياز، والفقوقد أكد عىل ذلك املرشع السعودي يف إطار املادة الحادية عرشة الفقرة )ه( وهي املحاف
 والتي تطرقت إىل مسألة اإلخالل بحقوق امللكية الفكرية والتعويضات املرتتبة عىل ذلك.

                                                           
 يلي:حيث تنص املادة الحادية عشر من نظام االمتياز التجاري السعودي على ما   402

 ما يأتي: -باإلضافة إلى ما يتفق عليه بين طرفيها –"يجب أن تتضمن اتفاقية االمتياز 
 التزام صاحب االمتياز بالتقيد بالتعليمات وطريقة التسويق والعرض واملحافظة على هوية االمتياز...".-...هـ

403   
َ
ي أذى تكون املعدات واآلالت حيث يمكن أن يدرج في اتفاقية االمتياز التجاري بندا يلزم إبرام عقد تأ

َ
مين على املؤسسة، بحيث  إذا ما تعرضت أل

مين أيضا الحوادث التي  قد تحصل ألي زبون باإلضافة إلى الحريق والسرقة والحوادث كافة.
َ
 مؤمن عليها، ويشمل  التأ

 .232نعيم مغبغب: مرجع سابق ص -
 .85خلفاوي توفيق: مرجع سابق ص -

 .157بق ص حسن القاض ي: مرجع سا 404
 .103هديل خالد محمد مصطفى سدر: مرجع سابق.ص -

 حيث تنص املادة الثامنة عشرة من نظام االمتياز التجاري السعودي على ما يلي: 405
كون سببا روع، ويمش"ال يجوز ملانح االمتياز إنهاء اتفاقية االمتياز قبل انتهاء مدتها دون موافقة مكتوبة من صاحب االمتيازـ إال إذا كان  لإلنهاء سبب 

 مشروعا في أي من الحاالت اآلتية:
 إذا تعدى صاحب االمتياز على حقوق امللكية الفكرية ملانح االمتياز خالل سريان اتفاقية االمتياز...".-9...

406 LE Tourneau )Ph( :Les contrats de franchisage, Op. Cit., p. 299. 
ل نشاطه واسم وشعار املانح ألنها تمثل القيمة الجاذبة للزبائن والتي يزيد من قيمتها االقتصادية حيث يجب على صاحب االمتياز التجاري استغال

أكبر   ةبتطور شبكة االمتياز التجاري. لذلك على صاحب االمتياز استعمال نفس العالمة التجارية للمانح كأحد عناصر نظام االمتياز مما يحقق شهر 
مردوديتها، كنا يجب عليه أن يبين للزبائن أن لديه فقط حق االمتياز على االسم التجاري وليس مالكا لها على جميع ويزيد من توسيع هذه العالمة ومن 

 املستندات املستعملة من طرفه.
- LE Tourneau )Ph ( :Les contrats de franchisage, Op. Cit., p. 200 

 .94إقجطال فريدة: مرجع سابق .ص  -
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ويف هذا السياق ال يحق لصاحب االمتياز التجاري أن يقوم بأي إجراء يؤدي إىل تعديل العالمة التجارية أو الشعار،  وعليه  
 يحق له أيضا أن يستضيف يف محل مامرسة نشاطه أي عالمة تجارية أخرى أو أي إشهار غري استعاملهام دون تحويل، كام ال

  407 تلك املحددة من املانح حتى ال ينقص من تجانس ووحدة شبكة االمتياز التجاري واملحافظة عىل هويتها.
ريـة اململوكـة لكيـة الفكرية التجاأما بخصوص االلتزام الثاين، يلتزم صاحب االمتياز التجاري باملحافظة علــى حقـوق امل

للمـانح، واملتمثلة بالعالمـة التجارية واالسم والعنـوان التجاريني، فـال يسمح ألحد غري مخـول له مـن املانح باستعامل هـذه 
افقة املانح و العنارص فـي منطقـــــة النشاط التجاري محل اتفاقية االمتياز، أي ال يقوم بتفـويض أي شخص باستعاملها دون م

. 
كام يلتـزم بإخبار املانح إذا علم بوجـود أيـة أنشطة أو استعامالت غيـر مشـروعة تتعلـق بهـذه العنارص أو أي مامرسة تؤثر 

 408سلبا عىل شهرة أو سمعة العالمة التجارية املميزة لنظام االمتياز التجاري.
متياز ية يف املنطقة الجغرافية املامرس فيها نشاط صاحب اال حيث يشكل تنفيذ هذا االلتزام حامية لحقوق امللكية الفكر

التجاري، بحيث يجب عليه أن يتخذ كافة اإلجراءات القانونية الكفيلة بحامية عنارص امللكية الفكرية وفقا للقانون ، كام يجب 
حاميتها ومينحها   يؤمنعليه أن يستجيب لجميع نصائح مانح االمتياز يف كل ما يتعلق بتسجيل الحقوق بصورة رسمية مام

 409حجية يف مواجهة الغري.
 الفقرة الرابعة: االلتزام برشوط التنازل عن االتفاقية وأعامل االمتياز التجاري للغري:

تطرق املرشع السعودي لهذا االلتزام يف الفصل السابع  يف املادة الثالثة عرشة من نظام االمتياز التجاري، بحيث إذا رغب 
التجاري وكانت اتفاقية االمتياز تسمح بالتنازل عن اتفاقية وأعامل االمتياز للغري، أن يحصل عىل موافقة مانح صاحب االمتياز 

 410االمتياز.
واملالحظ أن هذا الطلب يجب أن يقدم كتابة من صاحب االمتياز التجاري إىل مانحه ويعد هذا األخري موافقا حكام إذا مل 

 411ا الشأن.يرد بنفس الطريقة عىل الطلب يف هذ
ويف نفس السياق نشري إىل أنه يف حالة رفض طلب صاحب االمتياز، يجب عىل مانحه أن يرد خالل ثالثني يوما من تاريخ 
الطلب، وأن يبني أسباب الرفض، لكن يف حالة إذا كان مانح االمتياز طلب معلومات إضافية بخصوص طلب منح االمتياز من 

 412جديد وهو ثالثني يوما تبتدأ من تاريخ تسلم مانح االمتياز هذه املعلومات املطلوبة.  طرف صاحب االمتياز، فإنه يفتح أجل

                                                           
407 Baschet )D  (: La Franchise: Guide juridique et pratique , Gualino Edition, Paris, 2005. p. 100. 
-  Le Tourneau )Ph( :Les contrats de franchisage, Op. Cit., p. 291. 

 .94إقجطال فريدة: مرجع سابق .ص  -
 .76محمد سادات: مرجع سابق. ص  408

 .103هديل خالد محمد مصطفى سدر: مرجع سابق.ص -
409 Baschet )D( :Op. Cit., p. 100. 
-Bessis  )P  (: op.cit.p.84. 

 .95إقجطال فريدة: مرجع سابق .ص -
 .84خلفاوي توفيق: مرجع سابق ص  -

 بناء على نص املادة الثالثة عشرة من نظام االمتياز التجاري السعودي والتي جاء فيها ما يلي:  410
 ز ــر ذلــك، يجــب قبــل تغييــر الشــخص الــذي يســيطر علــى صاحــب االمتيــاز، أو التنــازل عــن اتفاقيــة وأعمــال االمتيــا"ما لــم تنــص اتفاقيــة االمتيــاز علــى غي

 للغيــر، أن يحصــل صاحــب االمتيــاز علــى موافقــة مانــح االمتيــاز...".
 تجاري السعودي والتي جاء فيها ما يلي:بناء على نص املادة الرابعة عشرة من نظام االمتياز ال  411

 ـب االمتيــاز عــن "مــع مراعــاة أحــكام املــادة )الثالثــة عشــرة( مــن النظــام، يعــد مانــح االمتيــاز موافقــا ًحكمــا علــى تنــازل صاحـ
 علــى الطلــب املكتــوب املقــدم إليــه فــي هــذا الشــأن مــن -كتابــة-ملســيطر عليــه؛ إذا لــم يــرد اتفاقيــة االمتيــاز وأعمــال االمتيــاز إلــى الغيــر أو تغيــر الشــخص ا

 صاحــب االمتياز، وذلك وفقا ملا تحدده الالئحة".
 ا يلي:بناء على نص املادة الحادية عشرة من الالئحة التنفيذية لنظام االمتياز التجاري السعودي والتي جاء فيها م  412
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وقد أكد املرشع السعودي أنه ال يحق ملانح االمتياز االعرتاض عىل هذا التنازل أو يسحب موافقته بعد منحها إال يف عدة 
وكذلك املادة العارشة من الالئحة التنفيذية لنظام االمتياز  ، 413حاالت نصت عليها املادة الثالثة عرشة من نظام االمتياز التجاري

 414التجاري.
 التزامات صاحب االمتياز عند إنهاء أو انقضاء اتفاقية االمتياز التجاري: املبحث الثاين :

اري، ولذلك جتتميز اتفاقية االمتياز التجاري بطابع خاص من خالل طبيعة العالقات املتشابكة بني املانح وصاحب االمتياز الت
توجب املصلحة املشرتكة لطريف االتفاقية التعاون املستمر بهدف إنجاح مرشوع االمتياز التجاري وهو ما يتطلب انسجام العالقة 

هذه العالقة والتي نضمها املرشع السعودي يف  416أو انقضاء 415بني طرفيه وتنفيذ هذه االتفاقية بحسن نية، ويرتتب عىل إنهاء
 ع من نظام االمتياز التجاري، مجموعة من االلتزامات تقع عىل عاتق صاحب االمتياز التجاري.إطار الفصل التاس

                                                           
 يوما من"مع مراعاة ما نصت عليه املادة )الرابعة عشرة( من النظام، على مانح االمتياز في حال رفض طلب  صاحب االمتياز أن يرد خالل )ثالثين( 

ت إضافية أي معلوماتاريخ طلب صاحب االمتياز موافقة املانح وأن يبين في رده أسباب الرفض. وفي حال طلب مانح االمتياز من صاحب االمتياز تقديم 
 حول الطلب، تبدأ مدة )الثالثين( يوما من تاريخ تسلم مانح االمتياز املعلومات اإلضافية".

 حيث تنص املادة الثالثة عشرة من نظام االمتياز التجاري السعودي على ما يلي:  413
يطر علــى صاحــب االمتيــاز أو االعتــراض علــى تنــازل صاحــب االمتيــاز عــن اتفاقيــة "...وال يجــوز ملانــح االمتيــاز االعتــراض علــى تغيــر الشــخص الــذي يســ

 :االمتيــاز وأعمــال االمتيــاز للغيــر أو أن يسحب موافقته بعد منحها؛ إال في الحاالت اآلتية
 االلتزامات املترتبــة علــى صاحــب االمتيــاز بموجب اتفاقية االمتياز. إذا كان من غير املرجح امتالك املتنازل له موارد مالية كافية تمكنه من تنفيذ-1
 .إذا كان املتنازل له غير قادر على استيفاء متطلبات مانح االمتياز املعقولة في شأن التنازل عن اتفاقية وأعمال االمتياز-2
 .الختيار أصحاب االمتيازات إذا كان املتناَزل له غير مستوٍف للمعايير املعتمدة من مانح االمتياز -3
ـــل التزامات صاحب االمتياز بموجــب اتفاقيــة االمتيـــاز من تاريخ التنازل عنها -كتابــــة-إذا لــم يوافــق املتنــازل لــه -4  .علــى تحمـ
 إذا لم يسدد صاحب االمتياز أي مقابل مستحق عليه ملانح االمتياز. -5
 ئحة".أي حالة أخرى تحددها الال -6

 حيث تنص املادة العاشرة من الالئحة التنفيذية لنظام االمتياز التجاري السعودي على ما يلي:  414
تياز أو م"مع مراعاة ما نصت عليه املادة )الثالثة عشرة( من النظام، ال يجوز ملانح االمتياز االعتراض على تغير الشخص الذي يسيطر على صاحب اال 

 المتياز عن اتفاقية االمتياز وأعمال االمتياز إلى الغير، أو أن يسحب موافقته بعد منحها، إال في الحاالت اآلتية:االعتراض على تنازل صاحب ا
 .إذا كان مفتتحا للشخص املحتمل سيطرته على صاحب االمتياز أي من إجراءات اإلفالس-أ

رسة أعمال االمتياز، أو كان ممنوعا من ممارستها بموجب حكم قضائي أو إذا لم يكن املتنازل له حاصال على التراخيص أو املوافقات الالزمة ملما-ب
 .نص نظامي

خ من تاريإذا كان صاحب االمتياز مخال بأي من التزاماته الجوهرية املقررة بموجب اتفاقية االمتياز، ولم يعالج اإلخالل خالل )أربعة عشر( يوما -ج
 تسلمه إخطارا مكتوبا بذلك من مانح".

 نص املادة الثامنة عشرة من الفصل التاسع من نظام االمتياز التجاري السعودي على ما يلي: بناء على 415
ن و از؛ إال إذا كان لإلنهــاء ســبب مشــروع. ويكــ" ال يجــوز ملانــح االمتيــاز إنهــاء اتفاقيــة االمتيــاز قبــل انتهــاء مدتهــا دون موافقــة مكتوبــة مــن صاحــب االمتيــ

 ســبب اإلنهــاء مشــروعا فــي أي من الحاالت اآلتية:
ة عشـر( يومــا ًمــن إذا أخل صاحب االمتياز بالتزاماته الجوهريـة املقـررة بمـوجب اتفاقية االمتياز, ولـم يعالج اإلخـالل خـالل مدة ال تزيد علـى )أربع-1

 .بذلكتاريــخ توجيــه مانــح االمتيــاز إشعــارا مكتوبا له 
 از للغير.بأعمال االمتي إذا تمت تصفية صاحب االمتياز أو حله، أو تنازل عــن أعمــال االمتياز أو املنفعة منهــا لدائنيـه, أو تصــرف في األصــول املتعلقة-2
 ة.إذا ترك صاحب االمتياز أو توقـف طوعـا عن ممارســة أعمال االمتياز ملدة تزيد على )تسعين( يوما متتالي-3
وعته في شأن إذا تكــرر عدم التـــزام صاحب االمتيــاز بأحكــام اتفاقيــة االمتياز أو أي اتفاقية أخرى مبرمة مع مانح االمتياز أو شخص ضمن مجم-4 

 .االمتياز على الرغم من قيام مانح االمتياز بإخطاره كتابة بأداء التزاماته
 .ال االمتيــاز خطر على الصحة والسالمة العامةإذا كان في ممارسة صاحب االمتيـاز ألعمــ-5
 إذا فقــد صاحــب االمتيــاز أي مـــن التراخــيص الالزمــة ملمارسة أعماله.-6
 .إذا ارتكب صاحب االمتياز مخالفات جوهريــة ألي مــن أحكام األنظمة املعمول بها في اململكة تؤثر سلبا في سمعة أعمال االمتياز-7
 .صاحــب االمتيــاز فعــال من أفعـــال الغــش التجاري عند ممارسته أعمال االمتيازإذا ارتكب -8
 .إذا تعدى صاحب االمتياز على حقوق امللكية الفكرية ملانح االمتياز خالل سريان اتفاقية االمتياز-9

 أي حالة أخرى تنص اتفاقية االمتياز على كونها سبـبا مشروعا لإلنهاء".-10
 نص املادة السادسة عشر من الفصل التاسع من نظام االمتياز التجاري السعودي والتي جاء فيها ما يلي: بناء على  416

 ة االمتيــاز بافتتــاح أي مــنمــا لــم تنــص اتفاقيــة االمتيــاز علــى غيــر ذلــك، إذا كان صاحــب االمتيــاز شــخصا ذا صفــة طبيعيــة، فتنقضــي اتفاقيــ-1" 
ـوز لــى ممارســة أعمــال االمتيــاز.ويجـــراءات التصفيــة لــه بموجــب نظــام اإلفــالس أو بوفاتــه أو بفقــده األهليــة أو بنشــوء مانــع صحــي يحــول دون قدرتــه عإج

متياز من ورثة صاحب اال  -أو أكثر-ة أو نشــوء املانــع الصحــي إلــى واحد أن تتضمــن االتفاقيــة حكمــا يقضــي بانتقالهــا فــي حــاالت الوفــاة أو فقــدان األهليــ
 .أو إلى شخص آخر
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وتتمثل هذه االلتزامات يف االمتناع عن مواصلة استعامل عنارص نظام االمتياز التجاري )املطلب األول( وكذلك االلتزامات 
 الناشئة عن الرشوط التعاقدية )املطلب الثاين(.

 االلتزام باالمتناع عن مواصلة استعامل عنارص نظام االمتياز التجاري: املطلب األول:
 ينـتج عــن انهــاء أو انقضاء اتفاقية االمتيـاز التجـاري عدة آثــار ،وميكـن القـول بـأن هـذه اآلثـار مـا هـي فـــــي حقيقتهــا

 ري. إال مجموعــة من االلتزامات التي تقع عىل عاتق صاحب االمتياز التجا
بناء عىل ذلك سوف نتطرق يف هذا املطلب إىل االلتزام باالمتناع عن استعامل الشارات املميزة لشبكة االمتياز التجاري 
)الفقرة األوىل( ثم إىل االلتزام باالمتناع عن استعامل املعرفة الفنية )الفقرة الثانية( وأخريا إىل االلتزام برد املعدات واآلالت 

 .)الفقرة الثالثة(
 الفقرة األوىل :االمتناع عن استعامل الشارات املميزة لشبكة االمتياز التجاري:

، حيث إن 417لقد تطرق املرشع السعودي إىل هذا االمتناع يف سياق نص املادة الثانية والعرشون من نظام االمتياز التجاري
د وضعت استعامل عنارص نظام االمتياز التي كانت قانتهاء اتفاقية االمتياز التجاري يرتب امتناع صاحب االمتياز التجاري عن 

تحت ترصفه من قبل املانح، ومنها الشارات املميزة لشبكة االمتياز التجاري واملتمثلة يف االسـم التجاري، العالمة التجارية، 
 418والشعار، وكذا اسـم املوقع االلكرتوين عىل شبكة  االنرتنت.

ز التجاري يحق للامنح متابعته بناء عىل دعوى املنافسة غري املرشوعة، واملطالبة وإذا خالف هذا االلتزام صاحب االمتيا
 .419الشارات املميزة لشبكة االمتياز التجاري بالتعويض عن الرضر الذي لحقه عن استعامل

متياز التجاري ال وإذا استمر صاحب االمتياز التجاري يف استعامل  تلك الشارات عىل منتوجاته بعد انتهاء أو انقضاء اتفاقية ا
 420، يحق ملانح االمتياز التجاري متابعته عىل أساس جرمية التقليد أو التزييف.

 الفقرة الثانية: االمتناع عن استعامل املعرفة الفنية:
ع عن ا تعترب املعرفة الفنية من أهم العنارص املكونة التفاقية االمتياز التجاري، لذا يتعني عىل صاحب االمتياز التجاري االمتن  

 استعاملها مبجرد انقضاء االتفاقية، سواء كان ذلك يف نشاط مامثل أو يف نشاط مختلف عن موضوع االمتياز التجاري.
إضافة إىل ذلك عىل صاحب االمتياز التجاري إرجاع جميع الوسائط املادية املتضمنة رشح املعرفة الفنية وكيفية استغاللها 

  421واملراجع والرسوم التخطيطية ودليل االستخدام التي وضعها املانح تحت ترصفه.إىل مانح االمتياز، أي كل الوثائق 
وميكن ملانح االمتياز متابعة  صاحب االمتياز التجاري يف حالة مواصلة هذا األخري استعامل املعرفة الفنية بعد انتهاء أو 

التعويض عن مطالبة بوقف استغالل املعرفة الفنية و انقضاء اتفاقية االمتياز، وذلك عىل أساس دعوى املنافسة غري املرشوعة لل
 422األرضار الالحقة به.

                                                           
فيتــه ــة االمتيــاز بصــدور قــرار بتصمــا لــم تنــص اتفاقيــة االمتيــاز علــى غيــر ذلــك، إذا كان صاحــب االمتيــاز شــخصا ذا صفــة اعتباريــة، فتنقضــي اتفاقي-2
ـــه. وال يرتــب تحولــه أو اا ـــالس أو بانقضاختياريــا أو بافتتــاح أي مــن إجــراءات التصفيــة لــه بموجــب نظــــام اإلفــــالس أو بانقضائـ ـــه فــي نظــــام اإلفـ ئــــه. ندماجـ

 تفاقية".وال يرتــب تحولــه أو اندماجــــه فــي شخــص ذي صفة اعتبــارية آخر، انقضاء اال
 حيث تنص املادة الثانية والعشرون من نظام االمتياز التجاري على ما يلي: 417

و أسم تجارية أ"يترتب على التنازل عن اتفاقية االمتياز وأعمال االمتياز أو إنهائها أو انقضائها أو عدم تجديدها انقضاء اتفاقية استخدام أي عالمة 
 تجاري مرتبط بأعمال االمتياز ...".

 .298ياسر محمد الحديدي:مرجع سابق ص  418
 .235محمــد محسن النجار:مرجع سابق ص  -

419 LE Tourneau )Ph( :Les contrats de franchisage, Op. Cit., p. 283. 
 .125إقجطال فريدة: مرجع سابق .ص  420

421 ALsuraihy )Y  :(  op.cit p.322 
 .126إقجطال فريدة: مرجع سابق .ص  422
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واملالحظ أن املرشع السعودي تطرق يف إطار املادة الثامنة الفقرة )و( من الالئحة التنفيذية لنظام االمتياز التجاري إىل 
إنهاء أو  ل منافسة ألعامل المتياز بعدتضمني اتفاقية االمتياز أي قيود مفروضة عىل صاحب االمتياز بشأن مامرسة أي أعام

 انقضاء اتفاقية االمتياز التجاري.
وقــد ثــار خـالف فقهــي حــول إمكانيـة اســتعامل صاحب االمتياز التجاري لعناصـــر املعرفــة الفنيــة غري املرتبطة 

 ـــق منهم إلـى جــواز استعامل هـــذه املعرفـة عندمابالعالمــات التجاريـة بعـد انتهــاء أو انقضاء االتفاقية، حيث ـذهب فريــ
 ال يـرد نص يف االتفاقية مبوجبه يشـــرتط علـــى صاحب االمتياز عـــدم اســـتغاللها بعــد انتهائها أو اتقضائها.
د انتهـاء أو بعــــ فـي حـني ذهب فريق منهم إىل عدم جواز اســتعامل املعرفـة الفنيـة مــــن قبل صاحب االمتياز التجاري

 اتقضاء االتفاقية ســـواء عند وجود شــرط فـــيها يقيض بجـــواز ذلـــك من عدمه، معللـــني ذلـــك بـــأن هـــذه املعرفة التقنيـة
ألخيـــر ا التـي حصـل عليهــــــا صاحب االمتياز غيـــر محميـة بحقـــــوق امللكيــة الفكريـة فهــذه التقنيـة حصــل عليهــا

مــن خـالل مامرسته لنشـاط االمتياز التجـاري مبوجــب اتفاقية االمتياز ، وتالفيا لقيــــام صاحب االمتياز التجاري وبسـوء نيـة 
 423بالسعي إىل إنهـاء اتفاقية االمتيـاز، وبـدأ مشـروعه الخاص املنفصل عـن شبكة االمتياز التجاري والتي ميلكها املـانح .

 الثالثة: االلتزام برد املعدات واآلالت:الفقرة 
يقع هذا االلتزام عىل صاحب االمتياز التجاري املتمثل برد املعدات واآلالت، ومعدات التخزين واإلشهارات االعالنية والتي 

 424سلمت له عىل سبيل العارية من قبل مانح االمتياز التجاري.
عدات واآلالت للامنح، جاز لهذا األخريمطالبته قضائيا عىل أساس دعوى وعند امتناع صاحب االمتياز التجاري عن رد هذه امل

املسؤولية املدنية للمطالبة بالتعويض عن الرضر الناجـم عن ذلك. كام ميكن للامنح متابعة صاحب االمتياز التجاري عىل أساس 
 425جرمية خيانة األمانة.

ت والتي تدخل حرصا يف أعامل االمتياز من مانح االمتياز أو من لكن إذا كان صاحب االمتياز قام برشاء هذه املعدات واآلال 
غريه بناء عىل تعليامت وتوجيهات املانح، أن يقوم برشائها هذا األخري وذلك خالل أجل ستني يوما من تاريخ طلب صاحب 

كها، بناء عىل مقدار استهال  االمتياز،عىل أال يقل مثنها عن املبلغ األصيل لرشائها األول من طرف صاحب االمتياز مخصوما منه
خربة حسابية مبنية عىل املعايري املحاسبية املتعارف عليها وكذلك عىل املحاسبية السابقة لصاحب االمتياز التي تثبت مثنها 

( من نظام 1الحقيقي وهي يف حالتها الجديدة، وكل ذلك يكون بتوفر الرشوط املنصوص عليها يف املادة العرشون الفقرة )
 426از التجاري.االمتي

                                                           

 أنظر في ذلك : 423
 .119هديل خالد محمد مصطفى سدر: مرجع سابق.ص -

424 ALsuraihy ) Y ( :Op. Cit., p.322. 
 .127إقجطال فريدة: مرجع سابق .ص -

425LE Tourneau )Ph(  :  Les contrats de franchisage, Op. Cit., p. 286. 
 .127إقجطال فريدة: مرجع سابق .ص -

 التجاري على ما يلي:حيث تنص املادة العشرون من نظام االمتياز   426
 االمتيــاز  " إذا طلــب صاحــب االمتيــاز إنهــاء اتفاقيــة االمتيــاز وفقــا للمــادة )الســابعة عشــرة( مــن النظــام، أو أنهــى مانــح

ــح االمتيــاز فــي تجديــد اتفاقيــة االمتيــاز أو تمديدهــا ألي ســبب غيــر االتفاقيــة باملخالفــة ألحــكام املــادة )الثامنــة عشــرة( مــن النظــام، أو إذا لــم يرغــب مان
ســواء بنفسه أو عبر أي شخص -( مــن املــادة )الخامســة عشــرة( مــن النظــام، يلتــزم مانــح االمتيــاز 5( إلــى )2الحــاالت املنصــوص عليهــا فــي الفقــرات مــن )

 :ما يأتيب -ضمن مجموعته
الل توجيهاتــه، وذلك خإعـادة شـراء األصـول املاديـة املستخدمـة حصـرا فـي أعمـــال االمتيـاز التي قام صاحب االمتياز بشرائها منه أو من غيره بناء على  -أ

  .)ستين( يوما من تاريخ طلب صاحب االمتيـاز
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( إىل رضورة ذكر تفاصيل الرتتيبات التي سيتم تطبيقها 2كام تطرقت وثيقة اإلفصاح يف إطار املادة السابعة عرشة الفقرة )
 427عند رشاء مانح االمتياز املعدات واألصول األخرى، وآلية تحديد األسعار.

 االلتزامات الناشئة عن الرشوط التعاقدية: املطلب الثاين:
نح االمتياز ومن أجل حامية مصلحة شبكة االمتياز التجاري الخاصة به بتضمني اتفاقية االمتياز مجموعة من الرشوط يقوم ما

والتي تقع عىل صاحب االمتياز التجاري وهي االلتزام برشط عدم املنافسة بعد انتهاء أو انقضاء االتفاقية )الفقرة األوىل( ثم 
 لثالثة(.نافسة )الفقرة الثانية( وأخريا االلتزام برشط الحفاظ عىل رسية املعرفة الفنية )الفقرة اااللتزام بعدم االنضامم إىل مؤسسة م

 الفقرة األوىل:االلتزام برشط عدم املنافسة بعد إنهاء أو انقضاء االتفاقية:
ري والذي مبوجبها از التجالقد تطرق املرشع السعودي من خالل املادة الثامنة الفقرة )و( من الالئحة التنفيذية لنظام االمتي

يحق ملانح االمتياز التجاري تضمني بند يف اتفاقية االمتياز مفاده رشط عدم منافسته من قبل صاحب االمتياز يف فرته ما بعد 
 إنهاء أو انقضاء االتفاقية.

رتة زمنية محدودة ف لكن تطبيق هذا االلتزام من قبل صاحب االمتياز يجب أن يكون محصورا يف منطقة جغرافية معينة ويف
 428ويجب أن يكون أن هذا التحديد واضحا ، وال يجوز أن يكون هذا الرشط مطلقا.

ويرتتب عن إخالل صاحب االمتياز التجاري بهذا الرشط بعد انتهاء أو انقضاء االتفاقية إلحاق رضرا باملانح مام قد يدفع هذا  
ة بالتنفيذ الجربي لرشط عدم املنافسة ووضع حدا لها، مع املطالبة األخري إىل اللجوء للقضاء عن طريق رفع دعوى واملطالب

بالتعويض عن الرضر الالحق به إما عىل أساس دعوى املنافسة غري املرشوعة أو عىل اساس االخالل بااللتزام العقدي وقيام 
 429املسؤولية العقدية.

ىل فـي عــدة لية صاحب االمتياز اتجـاه املانح يتجويف نفس السياق نشري إىل أن التشابه الـذي  عىل أساسه تنبني مسـؤو 
صور، كنوع السـلع املنــتجة أو طريقـة تصـنيعها أو إعـــدادها بصـــورة مبتكـرة، أو فـي شـكلها  وأوصافها املميــزة. كام ميكن 

متيـاز التجــاري، محـل اتفاقية اال أن يعتبـر مـن قبيـل التشـابه إضافة يشء بســيط أو إلغاؤه عىل النشاط األسايس الـذي كـان 
أو تغليــف السلع بصــــــورة يظهـــر فيهــا مختلفـا مع احتفاظـها مبضــمونها األسايس، أو طريقة تقديم الخدمات إىل غيــــر 

 430ذلــــك مــــن األساليب التــــي قــــد يتبعهــــا صاحب االمتياز التجاري  .
 بعدم االنضامم إىل مؤسسة منافسة:الفقرة الثانية: االلتزام 

                                                           
فعــه صاحــب المتياز مخصوما منـه مقدار استهالك أي معــدات أو تجهيــزات مــن هذه األصول، وتكـون إعادة الشراء بثمـن ال يقـل عــن الثمــن الــذي د

 ويحتسب مبلغ االستهالك وفقا للمعايير املحاسبية املتعارف عليها واملمارسات املحاسبية السابقة لصاحــب االمتيــاز...".
 لى ما يلي:( ع2من متطلبات وثيقة اإلفصاح  الفقرة ) 17تنص املادة  427

ــيتم تطبيقهـــا علـــى ...، وامل عدات واألصول األخرى، التي " دون إخالل بأحكام املادة )العشرين( من النظام، تفاصيـــل الترتيبـــات، إن وجـــدت، التـــي سـ
 سبق شراؤها عند إبرام االتفاقية، ويشمل ذلك:

 ول األخرى .واملعدات واألص.في حال قيام مانح االمتياز بشراء..-أ
 آلية تحديد األسعار في حال كان على مانح االمتياز شراء..... ،واملعدات واألصول األخرى ".-ب

 .225لبني عمر مسفاوي: مرجع سابق. ص  428
 .120هديل خالد محمد مصطفى سدر: مرجع سابق.ص -

429LE Tourneau )Ph(  : Les contrats de franchisage, Op. Cit., p. 286. 
 .146ص  2009سميع االوذن : تسويق الشهرة التجاريـة )الفرنشايز( ودور التحكـيم فـي منازعاتها ، منشاة املعارف، اإلسكندرية، الطبعة األولى عبـد ال-

 .124حسـام الدين عبدالباقي الصغير :مرجع سابق ص 430
 .120هديل خالد محمد مصطفى سدر: مرجع سابق.ص -
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يدرج رشط  االلتزام بعدم االنضامم إىل مؤسسة منافسة من طرف املانح ويضمن يف اتفاقية االمتياز التجاري، والذي يكون 
مبوجبه منع صاحب االمتياز التجاري االنضامم ألي شبكة امتياز منافسة، وبصفة عامة مينع عىل هذا األخري بشكل مبارش أو 

 431مبارش منافسة مانح االمتياز التجاري واالنضامم إىل شبكة منافسة متارس نفس نوعیة نشاط املانح أو نشاط آخر مرتبط به. غري
حیث إن انضامم صاحب االمتياز التجاري بعد انتهاء أو انقضاء اتفاقية االمتياز إىل شبكة جديدة قد يخفي تواطؤ بينه وبني 

الجديدة، حیث یأيت صاحب االمتياز التجاري ولديه كل املعارف الفنیة والعنارص املعنویة  مانح االمتياز الجديد يف الشبكة
والخربات املختلفة التي اكتسبها يف عالقته املنتهية أو املنقضیة مع مانح االمتياز القديم يك يستغلها يف إنجاح الشبكة الجدیدة 

 ، وهو ينطوي عىل رضر بالغ بشبكة مانح االمتياز القديم.
لاللتزام بعدم االنضامم إىل مؤسسة منافسة لیشمل عدم مامرسة صاحب  وتبعا لذلك يجب أن یتحدد النطاق املوضوعي 

االمتياز التجاري ولو بشكل فردي منافسة الشبكة التي كان عضوا فيها بعد انتهاء أو انقضاء اتفاقية االمتياز التجاري التي كان 
 432طرفا فيها.

 زام برشط الحفاظ عىل رسية املعرفة الفنية:الفقرة الثالثة: االلت
يبقى هذا االلتزام عىل عاتق صاحب االمتياز التجاري بعد انتهاء أو انقضاء االتفاقية الرابطة بينه وبني مانح االمتياز، وذلك 

سبها خالل فرتة تعن طريق إدراج رشط يتعهد مبقتضاه صاحب االمتياز بعدم إفشاء املعلومات الرسية واملعرفة الفنية التي اك
 انضاممه إىل شبكة املانح.

وقد تطرق املرشع السعودي إىل مسألة الرسية الخاصة باملعلومات وحامية البيانات املتعلقة باالمتياز التجاري من طرف 
 433صاحب االمتياز يف املادة الثامنة الفقرة )ط( من نظام االمتياز التجاري السعودي.

زام بالرسية عىل شخص صاحب االمتياز فقط، بل ميتد إىل األشخاص العاملني معه والذين إضافة إىل ذلك ال يقترص االلت
ميكنهم االطالع عىل هذه املعرفة، وإذا كان صاحب االمتياز شخصا اعتباريا ينرصف هذا االلتزام إىل كل ممثليه ووكالئها 

 434والرشكاء.
عها دا مبدة زمنية ، وإمنا ميتد طاملا هذه املعرفة محتفظة بطابكام أن االلتزام بالحفاظ عىل رسية املعرفة الفنية ليس محد

 435الرسي، ويتحلل  صاحب االمتياز من هذا االلتزام عندما تصبح املعرفة الفنية معروفة من قبل العديد من األشخاص.
 الفقرة الرابعة: االلتزام برد كل املبالغ ذات األجل:

ل من االلتزامات املتبادلـة بــني األطراف، كام تشـتمل العديـد مـن العقــود من قبييتخلل اتفاقية االمتيـاز التجـاري العديد 
عقــود توريــد املــواد األساســية، وعقــود تطـوير ورعايـة، وإعالن، وتدريب، ممـا يعني احتامليـة وجــود ديــون مسـتحقة 

                                                           
 دة الثامنة من الالئحة التنفيذية لنظام االمتياز التجاري السعودي.بناء على نص الفقرة )و( من املا 431

افسة فال نويهدف هذا الشرط إلى ضمان الحفاظ على املعرفة الفنية للمانح وعدم انتقالها إلى الشبكات املنافسة، وعلى غرار شرط االلتزام بعدم امل
من قبيل أن يكون ضروريا لحماية املصالح املشروعة للمانح، وـن يكون مقيدا من  بد أن يحترم املانح في صياغة هذا الشرط مجموعة من املقتضيات

 حيث الزمان واملكان،وان يكون متناسبا مع مصالح املانح.
-LE Tourneau )Ph( :Les contrats de franchisage, Op. Cit., p. 285. 

 .128إقجطال فريدة: مرجع سابق .ص  -
 .63سهام عبدلي: مرجع سابق. ص.   432
 حيث تنص املادة الثامنة من الالئحة التنفيذية لنظام االمتياز التجاري على ما يلي:  433

باإلضافة إلى ما يَتفق عليه بين  - ( من املادة )الحادية عشرة( من النظام، يجب أن تتضمن اتفاقية االمتياز2" مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة )
 ما يأتي: -طرفيها

 من مانح االمتياز وصاحب االمتياز املتعلقة بسرية املعلومات وحماية البيانات"....)ط( التزامات كل 
434 Bensoussan) H(  :Le droit du franchisage, Éditions Apogée, Paris, 1997, p. 186. 

 .129إقجطال فريدة: مرجع سابق . ص  435
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لتجـاري تأجيــل الــديون وأمثـان السـلع، وذلـك لغايات وأخــرى مؤجلـة يف ذمة صاحب االمتياز، حيـث  يقتيض العــرف ا
تتعلـق بالنشاط التجاري، هــذا بخالف الدفعات املالية الدورية التي يلتـزم بها صاحب االمتياز تجاه املانح  يف كل فرتة زمنية 

 كام بينا سابقا. 436محددة 
هـاء أو تحقاق كافـة الـديون سواء كانت عاجلـة أو آجلـة، إذ بانتوبالتايل يرتتب عىل انتهـاء أو انقضاء اتفاقية االمتيـاز اسـ

انقضاء هذه االتفاقية تسـقط جميع املـدد املتعلقـة بالسداد وتصــبح كافة املبالغ مستحقة وواجبة األداء، فيتوجـب علـى  صاحب 
 437االمتياز التجاري أن يقوم بأداء ما عليه من ديون تتعلق يف ذمتـه للامنح.

 رة الخامسة :مصري البضاعة املخزنة:الفق
بداية نشري إىل أنه عند انتهاء أو انقضاء اتفاقية االمتياز التجاري تربز إشكالية تتمثل يف مصري البضاعة املخزنة، وهذه 

  438املشكلة تظهر فقط إذا كان محل نشاط االمتياز التجاري املنصوص عليه يف االتفاقية منتجات أو بضائع وليس خدمات.
  هذا السياق نشري إىل مالحظتني أساسيتني هام:يف

املالحظ األوىل :إن سحب املـانح لعالمته واسـمه التجاري يؤدي إىل عـدم قابلية البضاعة للتصـريف أو االستفادة منهـا ، 
األخري ببيع هذه  اوبالتايل مينع عىل صاحب االمتياز الترصف يف هذه البضائع، أو باسـتعامل املعرفة الفنية، بحيث لو قام هذ

 عالسـلع يعترب معتديا عىل االسـم والعالمة التجارية، ولو قام بتصـنيعها يعترب معتـديا عىل املعرفة الفنية التي يتوجـب عليه االمتنا 
 عن استعاملها مبجرد انتهاء أو انقضاء اتفاقية االمتياز التجاري.

ن مـدة طويلـة قد يؤدي إىل تلفها أو هالكها، ممـا يرتب خسائر تصيب املالحظة الثانية: أن بقاء هـذه البضاعة يف التخـزي
 439الذمة املالية لصاحب االمتياز التجاري.

 فهل ميكن لصاحب االمتياز التجاري االحتفاظ بهذه البضاعة، وخاصة إذا كانت تحمل العالمة التجارية للامنح؟.

                                                           
 .403يوسـف الجياللي:مرجع سابق .ص 436

 .121ع سابق.ص هديل خالد محمد مصطفى سدر: مرج-
 .239مغبغب نعيم: مرجع سابق. ص.   437

 .121هديل خالد محمد مصطفى سدر: مرجع سابق.ص. -
 .67عــروس ي ســـاسية: مرجع سابق ص  438

 ير القيام خأل عادة ما يضمن في اتفاقية االمتياز التجاري بالتزام املانح  بتقـديم مـا يحتاجه صاحب االمتياز التجاري من بضـائع حتى يتسـنى لهذا ا
ملانح أو ين الحصري مـن ابالعمليـة اإلنتاجية أو الخدمية بــذات الجودة التي يقدمها املـانح ، وفـي مقابـل  ذلك قــد يلتـزم صاحب االمتياز التجاري بـالتمو 

ـــاط فقـد تكـون مواد غيـر كام ـــ لة يلزمهـا التصـنيع، أو تكـون مـواد مصـنعة وجـاهزة وال من الجهة التي يرتضـيها، وتختلـف هــذه املواد بحسـب طبيعة النشـ
من السـلع أو  زونيقــوم صاحب االمتياز بالتغيير في طبيعتها وإنما يقتصـر دوره على توزيعهـا أو تسويقها بطريقـة معينة، وهـذا األمر يفترض وجـود مخـ

 املواد في حيازة صاحب االمتياز بصـورة مستمرة.
 . 55راهيم النجار:مرجع سابق ص محمد محسن إب -
 .122هديل خالد محمد مصطفى سدر: مرجع سابق.ص  -

 .581محمود الكيالني:مرجع سابق. ص  439
 .122هديل خالد محمد مصطفى سدر: مرجع سابق.ص  -

ا مه ولحسابه، فيكـون مالكـا لها وبهـذيرى أحد الفقه إلى أنه يجب النظر على أن صاحب االمتياز التجاري تـاجرا يقوم بشراء البضـائع من املانح باس
ي إنهاء تعسف املانح ف فإن املانح غيـر ملـزم بإعادة شـرائها من صاحب االمتياز، ما لم  يـتم االتفاق على ذـك، أو كان سـبب إنهاء أو اتقضاء االتفاقية هـو 

التصـرف بالبضائع بالشكل الـذي يرغـب فيه، على سـبيل االستقالل الذي العالقـة التعاقدية أو عدم وفائه بالتزاماته، لهذا فإن صاحب االمتياز يملك 
 يتمتع به املتعاقدين.

 . 315محمد محسن إبراهيم النجار:مرجع سابق ص-
جاري بعـدم متياز التبيمنا يرى أحد الفقه أنه يتوجـب على املانح أن يقـوم باسترداد هـذه  البضـاعة، وبـالثمن الذي تـم بيعها به، إذ أنه يلتـزم صاحب اال 
املواد، بعكس  هذه استخدام عناصر املعرفة الفنية والعالمات التجارية الفارقـة للمانح بمجـرد انتهـاء االتفاقية، وبـذلك فهـو ال يملك أن يسوق أو يصنع

 املانح الذي يمكنه ذلك.
 . 158حسن القاض ي : مرجع سابق.ص -
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التجاري ملزم بارجاع هذه البضائع إىل املانح يف حالة وجود بندا  أن صاحب االمتياز 440لإلجابة عىل التساؤل يرى أحد الفقه 
يف اتفاقية االمتياز يقيض بذلك،أو قد يوجد بندا يف هذه االتفاقية يقيض بتسويق وترصيف هذه البضائع، ويف حالة عدم وجود 

نوات نشاط ن يحققها طوال سهذا البند يتعني عىل صاحب االمتياز ترصيف هذه البضائع عىل أساس معدالت البيع التي كا
 االمتياز التجاري.

ويف هذا السياق نجد أن وثيقة اإلفصاح امللحقة بالالئحة التنفيذية لنظام االمتياز التجاري السعودي أوجدت حال لذلك من 
ىل املخزون ع( والتي نصت عىل رضورة ذكر تفاصيل الرتتيبات التي سوف يتم تطبيقها 2خالل نص املادة السابعة عرشة الفقرة )

 441غري املبيع ومواد التسويق يف حال قيام مانح االمتياز برشاء هذا املخزون وآلية تحديد األسعار.
 خامتة

يف خامتة هذا املوضوع واملعنون بخصوصية التزامات صاحب االمتياز التجاري)الفرنشايز( يف الترشيع السعودي توصلت 
 شكل التايل:إىل مجموعة من النتائج والتوصيات وهي عىل ال

 أوال:النتائج:
يأيت نظام االمتياز التجاري والالئحة التابعة مبجموعة من األهداف والتي ترتكز بشكل عام عىل زيادة الثقة وتعزيز األمان -

 عىل السوق واالتفاقات التي ستعقد فيه مام يساهم يف تسارع منو السوق وزيادة اإلقبال عليه محليا ودوليا.
عودي قاعدة العقد رشيعة املتعاقدين من خالل العديد من النصوص القانونية يف نظام االمتياز التجاري ، كرس املرشع الس -

حيث تضمنت  هذه النصوص عبارة " باإلضافة إلــى ما يتفــق عليه بني طرفيها" أو عبارة "ما مل يتفــق كتابـة مـع مانـح االمتيـاز 
ابــة مع صاحــب االمتياز عىل غيــر ذلك" أو عبارة "مــا مل تنــص اتفاقيــة االمتيــاز عىل غري ذلك" أو عبارة "ما مل يتفــق كت

 علــى غيــر ذلــك".
لقد عرفت املادة األوىل من نظام االمتياز التجاري السعودي االمتياز التجاري وبالتايل خرج من الجدل القائم حول االختالفات  -

 وص التشابه بني االمتياز التجاري وغريه من املؤسسات القانونية املشابهة.الترشيعية والفقهية والقضائية بخص
لقد أحسن صنعا املرشع السعودي بالنص عىل االلتزامات التي تقع عىل عاتق صاحب االمتياز التجاري والتي بعضها تندرج  -

 ضائها.أثناء تنفيذ اتفاقية االمتياز التجاري ، والبعض اآلخر تندرج عند إنهائها أو انق
تتمثل التزامات صاحب االمتياز التجاري أثناء تنفيذ اتفاقية االمتياز التجاري بااللتزامات املالية وأخرى تفرضها طبيعة  -

االتفاقية،بحيث تتمثل األوىل باملقابل املايل املدفوع عند بداية رسيان االتفاقية واملقابل املايل املدفوع عند بداية رسيان 
االلتزامات لثانية فتتمثل يف  التزامات متعلقة بتنفيذ اتفاقية االمتياز وااللتزامات املتعلقة بتنفيذ اتفاقية االمتياز، و االتفاقية، أما ا

 املتعلقة بدميومة النشاط التجاري .
ز وفقا ملعايري ابخصوص التزامات صاحب االمتياز التجاري املتعلقة بطبيعة االتفاقية فهي التزامات متعلقة بتنفيذ اتفاقية االمتي -

مانح االمتياز واملحافظة عىل جودة املنتج، وااللتزام ببنود الحرصية، متكني املانح من إجراء الرقابة الالزمة للنشاط التجاري 
واإلرشاف عليه.أما االلتزامات املتعلقة بحسن النية فتتمثل بحامية رس املعرفة الفنية وعدم املنافسة، واإلعالم عن التحسينات 

                                                           
 .249سهيل جلول: مرجع سابق.ص 440
 من متطلبات وثيقة اإلفصاح على ما يلي: 17ادة تنص امل 441

ــيتم تطبيقهـــا علـــى املخـــز  ق.....، ون غيـــر املبيـع ومـواد التسوي" دون إخالل بأحكام املادة )العشرين( من النظام، تفاصيـــل الترتيبـــات، إن وجـــدت، التـــي سـ
 ويشمل ذلك:

 .خزون، ومواد التسويق، ...في حال قيام مانح االمتياز بشراء امل -أ
 آلية تحديد األسعار في حال كان على مانح االمتياز شراء املخزون، ومواد التسويق، ...".-ب
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ارئة.أما بخصوص االلتزامات املتعلقة بدميومة النشاط التجاري فتتمثل يف املحافظة عىل نسبة املبيعات أو برفعها و الحامية الط
وإبرام عقود التأمني، واملساعدة عىل املحافظة حقوق امللكية الفكرية وكذلك االلتزام برشوط التنازل عن اتفاقية وأعامل االمتياز 

 التجاري للغري.
ثل التزامات صاحب االمتياز عند إنهاء أو انقضاء اتفاقية االمتياز التجاري مبجموعة من االلتزامات وتتمثل هذه االلتزامات تتم -

يف االمتناع عن مواصلة استعامل عنارص نظام االمتياز التجاري من جهة وكذلك االلتزامات الناشئة عن الرشوط التعاقدية من 
األوىل هي باالمتناع عن استعامل الشارات املميزة لشبكة االمتياز التجاري ، واالمتناع عن جهة أخرى،ـ بخصوص االلتزامات 

استعامل املعرفة الفنية، ورد املعدات واآلالت،أما الثانية فهي عدم املنافسة بعد انقضاء االتفاقية، وعدم االنضامم إىل مؤسسة 
 منافسة والحفاظ عىل رسية املعرفة الفنية .

ع السعودي من خالل نظام االمتياز التجاري والالئحة التنفيذية له أهمية كربى لتوفري الحامية الالزمة لصاحب أهتم املرش  -
 االمتياز، خاصة عند انتهاء اتفاقية االمتياز، مثل وجوب تضمني حقوقه والتزاماته يف حال إنهاء اتفاقية االمتياز أو انقضائها.

 ثانيا:التوصيات:
والتجار بأهمية االلتزامات التي فرضها املرشع السعودي عىل صاحب االمتياز التجاري ، سواء كان  تحسيس املستثمرين -

وتحسني  2030شخصا طبيعيا أو اعتباريا، نظرا ألهميتها، وخاصة أن السوق السعودي يعرف حراكا اقتصاديا مواكبا لرؤية اململكة 
 ا و فنيا.م يف العمل بنظام االمتياز التجاري قانونيا وماليا واقتصاديا وإداريالبيئة التجارية واالستثامرية، و توعية الراغبني منه

يجب عىل صاحب االمتياز التجاري السعودي والذي ينوي إبرام اتفاقية امتياز أن ال ينجر وراء مغريات عرض املانح، بل يجب  -
ه والتزاماته ذها قبل أن يقبل العرض، ومعرفة حقوقعليه أن يتعمق يف فهم طبيعة هذه االتفاقية املعروضة عليه و كيفية تنفي

 املنصوص عليها يف نظام االمتياز التجاري السعودي والالئحة التنفيذية له، ليتجنب أي نزاع محتمل.
حث املرشع السعودي بتعديل املادة الحادية عرشة من الالئحة التنفيذية لنظام االمتياز التجاري بحيث يكون احتساب مدة -

ني يوميا لرد مانح االمتياز بخصوص رفض طلب صاحب االمتياز الخاص بتنازل هذا األخري عن اتفاقية االمتياز وأعامل الثالث
 االمتياز إىل الغري أو تغري الشخص املسيطر عليه، من تاريخ تسلم هذا الطلب وليس من تاريخه الطلب.

فة ام االمتياز التجاري ملبلغ الغرامة بالريال السعودي عند مخالإن املرشع السعودي تطرق يف املادة الرابعة والعرشون من نظ -
أحكام النظام أو الالئحة، وكذلك يف إطار املادة الثالثة من الالئحة التنفيذية بخصوص قيد وتعديل اتفاقية االمتياز وكذلك قيد 

اصة باملقابل املايل ب االمتياز التجاري والخوثيقة اإلفصاح، لكنه مل يتطرق إىل نوع العملة بخصوص املبالغ التي يلتزم بها صاح
 االتفاقية رغم أن األصل يف ذلك أن تكون محدده يفللدخول لشبكة االمتياز أو الدفوعات املالية التي يلتزم بها ملانح االمتياز، 

ال السعودي هو الريالرابطة بني الطرفني، لكن قد تكون غري محددة ، ولهذا ننادي املرشع السعودي بإضافة نوعية العملة و 
 بخصوص االلتزامات املالية لصاحب االمتياز التجاري.

يتوجـب تضـمني اتفاقية االمتياز التجاري السعودي أو الالئحة التنفيذية له نصوصا تعــالج موضــوع تقلـب األسعار، إذ عــادة  -
له فضال عن تقلب األوضاع االقتصادية وما يشك ما تخضع هــذه األخيـرة لقــوانني العـرض والطلـب التي تحكــم األسواق ،

 من تأثري عىل السلع والخدمات محل اتفاقية االمتياز التجاري.
 أن تويل كليات ومعاهـد القـانون بالسعودية املزيد مـن االهتامم بالعقود املستحدثة يف املجال  -

نظام  تخصـيص مساقات خاصـة تتناول ذلك، خاصة أنالتجاري بشكل عام ، وباتفاقية االمتياز التجاري بشكل خاص، وذلـك ب
 االمتياز التجاري السعودي حديث اإلصدار.
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يتبقى لدينا كمهتمني يف مجال االمتياز التجاري املتابعة الدامئة لكل ما يصدر من أنظمة ولوائح ورشوط تتعلق باالمتياز  -
 طلب أسايس لكل تجربة، مام يزيد من فرص النجاح ويقلل منالتجاري وفهمها ومعرفة كيفية االستفادة منها، كام أن الوعي م

 العرثات والتحديات التي تصاحب أي عمل نقوم به.
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 جرائم الحرب يف النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية
War crimes in the Statute of the International Criminal Court 

 

  كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة عني متوشنت أستاذ محارض أ .
الجزائر   

 
 :امللخص

املامرسة اختصاصها عىل األشخاص  نظامها األسايس هيئة قضائية دامئة لها سلطةاملحكمة الجنائية الدولية هي وفقا ل
الطبيعيني ليس الدول إزاء أشد الجرائم خطورة موضع االهتامم الدويل وتكون املحكمة مكملة للواليات القضائية الوطنية،ما 

مية ئم التي متس األرسة الدولية وهي جر جاء يف املادة األوىل من النظام األسايس للمحكمة فهي تختص بالنظر يف الجرا
اإلبادة، الجرائم ضد اإلنسانية،جرائم الحرب وجرمية العدوان،ففي الصدد عرفت املادة الخامسة من النظام األسايس للمحكمة 
الجرائم الدولية وحددت عنارصها وتركت تعريف جرمية العدوان ورشوط مامرسة املحكمة الختصاصاتها يف هذا املجال 

ودخلت حيز  1998قا،بعد ذلك وضعت املعاهدة املنشئة املحكمة الجنائية الدولية املعروفة بنظام روما األسايس يف روما عام معل
 أي بعد أربع سنوات تقريبا من اعتامد ذلك املعاهدة. 2002متوز / يوليو  1النفاذ يف 

 املسؤولية الدولية.:الجرائم،املحكمة،أشخاص الطبيعيني،التعذيب،الحرب،الكلامت املفتاحية
 
 

Résume: 
La Cour pénale internationale est, selon son statut, un organe judiciaire permanent qui a le pouvoir d'exercer 
sa compétence sur des personnes physiques, et non sur des États, pour les crimes les plus graves de portée 
internationale. Les crimes internationaux, qui sont le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les 
crimes de guerre et le crime d'agression. À cet égard, l'article 5 du Statut de la Cour définit les crimes 
internationaux et en définit les composantes et a suspendu la définition du crime d'agression et les conditions 
pour que la cour exerce sa compétence dans ce domaine Après cela, le traité a établi la Cour pénale 
internationale, connue sous le nom de Statut de Rome, à Rome en 1998, et il est entré en vigueur le 1er juillet 
2002, près de quatre ans après l'adoption du traité. 
Mots clés: crimes, tribunal, personnes physiques, torture, guerre, responsabilité internationale. 
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 مقدمة:
مة فقد أفرزت هذه الحرب جملة أمور جسيإن فكرة تأسيس محكمة جنائية دولية بعد أن وضعت الحرب العاملية األوىل أوزارها 

منها الخرق املتكرر للقواعد الدولية، وعدم اقتصار الحرب عىل العسكريني، فقد امتدت لتشمل املدنيني أيضا،إن الحرب العاملية 
لعديد من ا األوىل كانت املرآة العاكسة ملدى حاجة املجتمع الدويل لتقنني جنايئ دويل ،يقوم جهاز قضايئ عىل تطبيقه فظهرت

  الدعوات والجهود ألجل تنظيم هذه الغاية، فتوزعت عىل عمومها تلك التي صدرت من فقهاء أو تلك التي اتخذت طابعا سياسيا.
ونظرا للوضعية التي ألت إليها وضعية حقوق اإلنسان بسب االنتهاكات العامة ألحكام القانون الدويل اإلنساين يف إقليم 

ل انتشار مراكز إحتشادات وتطبيق سياسة التصفية العرقية فإن مجلس األمن الدويل قد أصدر عدة يوغسالفيا سابقا من خال
توصيات يدعو من خاللها األطراف املتنازعة بأن تلتزم بالواجبات املرتتبة عن القانون الدويل اإلنسان. كام اقر مجلس األمن 

ساين فة التفاقيات جنيف أو مخالفات أخرى للقانون الدويل اإلنالدويل املسؤولية الفردية لألشخاص املرتكبني ألعامل مخال
فتقرر إنشاء محاكم خاصة، التي أوكلت لها مهمة محاكمة وإدانة الجرائم املاسة بجرائم الحرب وجميع الجرائم املرتكبة ضد 

 اإلنسانية.
م ت به الحرب من حيث مرشوعيتها وعدو جرائم الحرب يف القانون الدويل مرت بذات التطور يف املفهوم واملضمون الذي مر 

مرشوعيتها ،فالفقه الدويل أورد عدة تعريفات نذكر منها ومن الفقهاء "اوبنهايم" يعرفها بأنها: "هي األعامل التي يرتكبها 
يعاقب  يالعسكريون أو غريهم من األفراد التي يعاقب عليها قانون العدو عند وقوع الفاعلني يف يده"أخر عىل أنها)املخالفة الت

، والتي يتم ارتكابها خالل فرتة العداء ضد أشخاص معنيني، أو ضد املجتمع الدويل ككل ويعرفها  442عليها القانون الدويل
البعض بأنها)األفعال التي ترتكب خالل الحرب وتنتهك القوانني الخاصة بالحرب. وتعترب الجرمية جرمية حرب سواء ارتكبت 

رمية الحرب مبوجب القانون الدويل اإلنساين هي الجرمية التي ترتكب خالل حرب بني من قبل عسكريني أو مدنيني. وج
 .443دولتني، وليس يف إطار حرب أهلية(

وعرفها أستاذنا األستاذ الدكتور صالح الدين عامر بأنها)كل فعل عمدي يرتكبه أحد أفراد القوات املسلحة لطرف محارب أو أحد 
وعرفها أخر بأنها)املخالفات املرتكبة ضد قوانني  444د القانون الدويل اإلنساين الواجبة االحرتام(املدنيني انتهاكا لقاعدة من قواع

الحرب وعاداتها كالقتل وسوء معاملة األرسي واالغتيال واالعتقال وتدمري املدن والقرى مبا ال تربره رضورة الحرب واألشغال 
وقد تعرض القضاء الدويل لتعريف جرائم الحرب فعرفتها 445ل الرهائن(الشاقة لألهايل املدنيني أو مسجوين الحرب والنهب وقت

 وهذه املخالفات واالنتهاكات تتمثل يف القتل واملعاملة السيئة وعادات الحرب وانتهاك قواننيمحاكم نورمربج بأنها)مخالفة 
أو أشخاص  ال قتل أرسى الحربوتهجري املواطنني املدنيني لغرض العمل الشاق أو أي غرض آخر. والقتل يشمل وبطبيعة الح

 يف الحجز أو الرهائن. ومن جرائم الحرب أيضا نهب وسلب األموال العامة والخاصة وتدمري وتخريب بدون مربر املدن والقرى(
م بأنها) أي انتهاك جسيم 1992( عام 780كام عرفتها لجنة خرباء األمم املتحدة يف السابقة التي أنشأها قرار مجلس األمن رقم)

م مل تتعرض 1994( لسنة 955قوانني وأعراف الحرب( أما املحكمة الجنائية الدويل لرواندا املنشأة بقرار مجلس األمن رقم )ل

                                                           

 .245،ص 2001هرمان فول هيبل،تعريف جرائم الحرب في نظام روما األساس ي،دور املحكمة الجنائية الدولية في تحدي الحصانة, 442

  55.443، ص2005واآلثار السياسية والقانونية املترتبة بعد اندالعها، ، بغداد،إعالن الحرب  ،عباس سعيد عبدهللا

تطور مفهوم جرائم الحرب، بحث منشور في كتاب املحكمة الجنائية الدولية املوائمات الدستورية والتشريعية )مشروع  ،صالح الدين عامر  444

 123، ص2004القاهرة، قانون نموذجي(، الصادر عن فرع اللجنة الدولية للصليب األحمر ب

 64م، ص1989الجرائم الدولية دراسة تأصيلية للجرائم ضد اإلنسانية والسالم وجرائم الحرب، القاهرة ، محمد عبد املنعم عبد لخالق،  445
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مع العلم أن قواعد القانون  446لتعريف جرائم الحرب عيل أساس أن الحرب يف رواندا كانت حربا أهلية وليست ذات طابع دويل
املتعلقة بالحرب تطبق أيضا عيل النزاعات الدولية غري ذات الطابع الدويل وهذا املتفق  الدويل اإلنساين عامة وخاصة القواعد

 عليه يف القانون الدويل اإلنساين املعارص حيث انتقل من نظرية الحرب إيل نظرية النزاع املسلح.
 من هنا واجهنا إشكاال رئيسيا يف البحث هو :
 ديدة لضامن صيانة حقوق اإلنسان ؟ما مدى حاجة النظام الدويل إىل آلية دولية ج

إىل آليات دولية لحامية حقوق اإلنسان  1990إن رضورة البحث ألزمتنا التطرق إىل مدى حاجة النظام الدويل الجديد بعد سنة 
 وما مدى فعاليتها وما هي املتغريات الجديدة التي طرأت عليها ؟

جة األوىل يف املحكمة الجنائية الدولية الدامئة ثم بعد ذلك دراسة وعىل هذا األساس كانت خطة الدراسة للموضوع تهدف بالدر 
 جرائم الحرب 
 :املحكمة الجنائية الدولية الدامئة املبحث األول

املامرسة اختصاصها عىل األشخاص  املحكمة الجنائية الدولية هي وفقا لنظامها األسايس هيئة قضائية دامئة لها سلطة
د الجرائم خطورة موضع االهتامم الدويل وتكون املحكمة مكملة للواليات القضائية الوطنية، ما الطبيعيني ليس الدول أزاء أش

جاء يف املادة األوىل من النظام األسايس للمحكمة فهي تختص بالنظر يف الجرائم التي متس األرسة الدولية وهي جرمية 
ة ي الصدد عرفت املادة الخامسة من النظام األسايس للمحكماإلبادة، الجرائم ضد اإلنسانية، جرائم الحرب وجرمية العدوان. فف

الجرائم الدولية وحددت عنارصها وتركت تعريف جرمية العدوان ورشوط مامرسة املحكمة الختصاصاتها يف هذا املجال 
ودخلت  1998ام ع. بعد ذلك وضعت املعاهدة املنشئة املحكمة الجنائية الدولية املعروفة بنظام روما األسايس يف روما 447معلقا

أي بعد أربع سنوات تقريبا من اعتامد ذلك املعاهدة،ونظام هذه املحكمة هو نظام قضايئ  2002متوز / يوليه  1حيز النفاذ يف 
 دويل نشأ بإرادة الدول املنظمة إىل هذا النظام وال تطبق 

ة الفردية الوطني، ويكرر من املسؤولي أحكامه بأثر رجعي، ثم أنه يبني أنه ذات اختصاص مستقبيل مكمل الختصاص القضاء
 .448فقط

 .أهمية إنشاء املحكمة الجنائية الدولية :املطلب األول
تكمن أهمية إنشاء محكمة الجنائية الدولية يف وضع حد إلفالت مرتكبي الجرائم الدولية الخطرية من العقاب وكذلك يف ضامن 

 يف حجم الجرائم الدولية والنزاعات العرفية والعنرصية وقيام ممثيل معاقبة مرتكبي الجرائم الخطرية حيث لوحظ ازدياد كبري
بعض الدول بارتكاب هذه الجرائم دون خوف من عقاب متسرتين وراء السلطة. وقد اعترب إنشاء محكمة الجنائية الدولية خطوة 

. وقد 449كافحة الجرائم الخطريةكربى يف طريق اإلحرام العاملي لحقوق اإلنسان وهي تعد رمزا للتضامن اإلنساين من أجل م
 جاء يف ديباجة النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية تعبريا عن أهمية إنشاء هذه املحكمة حيث نص فيها عىل:

                                                           

م الدولية ة واملحاكاملحكمة الجنائية الدولية نشأتها ونظامها األساس ي مع دراسة تاريخية لتاريخ لجان التحقيق الدولي، محمود شريف بسيوني  446

 .63، القاهرة، ص2002السابقة، 

 .92ص2004سكاكني باية ، العدالة الجنائية الدولية و دورها في حماية حقوق اإلنسان، دار هومة للطباعة والنشر ،  447

 .309ص  1993 عمر سعد هللا،مدخل في القانون الدولي لحقوق اإلنسان ، ديوان املطبوعات الجامعية ،طبعة الثانية،الجزائر، 448

 .267،ص 2007إبراهيم محمد العناني، إنشاء املحكمة الجنائية الدولية، دول اإلمارات العربية،   449
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مشرتكا،و إذ  إن الدولة األطراف يف هذا النظام األسايس تدرك أن متت روابط مشرتكة توجد جميع الشعوب تشكل معا تراثا
النسيج الرقيق ميكن أن يتمزق يف أي وقت وإذ تضع يف اعتبارها أن ماليني األطفال والنساء والرجال قد وقعوا يقلقها أن هذا 

 خالل القرن الحايل ضحايا لفضائح ال ميكن تصورها هزت ضمري اإلنسانية بقوة.
املجتمع  ر الجرائم التي تسيري قلقوإذا تسلم بأن هذه الجرائم الخطرية تهدد السلم واألمن والرفاه يف العامل وإذ تؤكد أن خط

الدويل بأرسه يجب أال مير  بدون عقاب وأنه يجب ضامن مقاضاة مرتكبيها عىل نحو فعال من خالل تدبري تتخذ عىل الصعيد 
 الوطني كلك ومن خالل تعزيز تعاون الدول.

 
 للمحكمة الجنائية الدولية وصالحيتها. الطبيعة القانونية:   املطلب الثاين

فعالية كل جهاز قضايئ تظهر من خالل طبيعته القانونية وكذا من خالل الصالحيات التي يتمتع بها، إذ كان البد من إن 
التحليل والتمعن يف خصائص املحكمة الجنائية الدولية وكيفية تحركها وهو ما سندرسه يف الفرع األول، ويف مدى الصالحيات 

  الفرع الثاين.التي منحت لها وهو ما سيتم التطرق إليه يف
 الجنائية الدولية الدامئة الطبيعة القانونية للمحكمة: الفرع األول
الفقرة األوىل من النظام التأسييس، عىل أن املحكمة الجنائية الدولية الشخصية القانونية الدولية،كام لها األهلية  4تنص املادة 

 القانونية التي تستحقها ملامرسة وظائفها وأداء مهامها. 
عنى هذا أنه ميكن للمحكمة القيام بأي إجراء قانوين من تلقاء نفسها عندما يقتيض الوضع الدويل ذلك، دون انتظار ترخيص م

 من أي طرق كان.
ويؤكد هذا الترصيح  الوارد يف الديباجة والفقرة الثانية من املادة الرابعة من النظام التأسييس للمحكمة التي جاء منها أته" ميكن 

 أداء مهامها وسلطتها". للمحكمة
 من هذه املقتضيات تؤكد أن املحكمة الشخصية القانونية الدولية، كام لها أهلية القانونية تستحقها يف أداء مهامها.

غري أن هده املقتضيات الواردة يف النظام األسايس هي نقيض ما ورد يف املادة الرابعة إذ أن الشخصية القانونية للمحكمة، 
تقلة ال تتامىش والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هو األساس القانوين الدويل الذي استند عليه القانون التأسيس وسلطتها املس
 للمحكمة. 

يقول األستاذ حامدي يف هذا الصدد "" إن النقاش يعارض األطراف التي تفرس التكامل كتفوق للمحكمة الجنائية الدويل، 
 .450ختصاصات للمحاكم الوطنيةوذلك التي تعترب التعامل كقرينة متنح اال 

" ال تتميز املحكمة بالتفوق عىل األجهزة القضائية األخرى، ولكن تأيت كتكملة   Mauro politوحسب األستاذ مورو بوليتي 
الخطرية. و يف حالة عدم قدرة األجهزة القضائية الوطنية عىل التكفل مبثل هذه  لألجهزة القضائية الوطنية يف القضايا

نتساءل عىل أساس أية مادة من القانون األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، توصل األستاذ إىل أن سلطة القرار .451القضايا

                                                           

450 M.hamai :le point sur la question la création dune course criminelle internationale .idra de l'école nationale 

d'administration,volume6n1,1996,p143. 

451 Mauro politi ,le statut de romé de la cour pénale international, le point de vue d'un négociateur ;revue générale de droit 

international public,n2,1999,p.841. 
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محل القضاة الوطنيني، وعىل أي أساس قانوين  يتسم هذا الجهاز القضايئ الجنايئ  النهايئ تعود   للمحكمة فيام يخص حلولها
 الدويل الجديد باالستقاللية والفعالية. 

القانون التأسييس للمحكمة اعتربها جهازا قضائيا تكميليا لكن مل يحدد متى تكون جهاز قضايئ تكمييل ومتى تكون جهاز  إن
دوليا يعلو  عىل  األجهزة الوطنية هدا و أن القانون التأسييس للمحكمة بقي غامضا فيام يخص الطرف الذي يحدد طبيعتها 

 وأساسها القانوين.
 

 .يات املحكمةصالح: الفرع الثاين
تنص املادة األوىل من النظام التأسييس: عىل أن املحكمة تختص بالنظر يف الجرائم التي متس األرسة الدولية، ويف جرمية 

. الجرائم ضد اإلنسانية، جرائم الحرب وجرمية العدوان. ولقد عرفت املادة الخامسة من النظام األسايس للمحكمة 452اإلبادة
عنارصها من جهة أخرى حقق  النظام األسايس للمحكمة تطورا هاما يف مجال الجرائم ضد اإلنسانية،  الجرائم الدولية وحددت

حيث وسع من دائرة اختصاص املحكمة التي أصبحت تنظر يف جرائم القتل العمدي،  التعذيب ،إبادة الجنس البرشي ،و هتك 
. غري أن النص عىل هذه الجرائم كان بصفة 453ق الجنيسالعرض إىل جوانب أخرى التي تتعلق بالعنف الجنيس، الدعارة، الر 

 عامة وغري مدققة.
أما جرائم الحرب فإن اختصاص املحكمة كان مقلصا بحيث ال ميكن للمحكمة البحث يف الجرائم ذات الطابع الدويل املنجزة  

الصادر  ثاين امللحق باتفاقيات جنيفمن أعامل الشغب الناجمة من الرصاعات الداخلية وغري الدولية وهو ما أكده الربتوكول ال
ومبادئ  أما عن القانون الدي تطبقه املحكمة عن أداء مهامها فهو أوال نظامها األسايس  وثانيا االتفاقيات الدولية 1977عام 

لعامة للقانون ا القانون الدويل واملبادئ الخاصة بالنزاعات املسلحة و ثالثا املبادئ العامة للقانون كام كرس هذا النظام املبادئ
 .454الجنايئ ومن أهمها الرشعية عدم الرجعية، املسؤولية الجنائية الفردية، مسؤولية الرئيس عىل املرؤوس

والجانب اإليجايب يف هذا النظام هو جمع الجرائم الدولية يف نص واحد، وعدم قبول تقديم أي تحفظ بشأن النظام األسايس 
 .455للمحكمة

ظام هو نقص يف توحيد كافة الجرائم الدولية التي تنص عليها كجرمية العدوان والسبب يف ذلك هو أما الجانب السلبي يف الن
 االعتبارات السياسية أكرث من القانونية.

: " ... الجرائم ضد اإلنسانية غري محددة بدقة: تحديدها يستند عىل مقاييس تعطي  Serge Sourويقول األستاذ سارج سور 
ت اإلرادية من جهة، والطابع الضخم، واملبارش ملثل هذه األفعال...تعريفات عامة تهدف إىل تغطية مكانة واسعة العتبارا

 افرتاضات غري متوقعة..." 
إن النص عىل هذه الجرائم بصفة عامة يحمل املحكمة رهينة عدة تفسريات تستند عليها الدول لتهرب من إضفاء الصبغة الدولية 

قص من صالحيات املحكمة يف قمع يف هذا النوع من الجرائم ال سيام وأن القانون الجنايئ عىل مثل هذه الجرائم هو ما ين
من النظام األسايس بشأن اإلمكانية املتاحة  124سواء داخيل أو دويل يقتيض الدقة يف تكيف عنارص الجرمية وما وارد يف املادة 

                                                           

 من النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية. 06املادة   452

 من النظام األساس ي للمحكمة. 07املادة   453

 من النظام األساس ي للمحكمة. 33إلى  22املواد من   454

 من النظام األساس ي للمحكمة. 120املادة   455
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الحرب ملدة سبع سنوات إبتداءا من دخول النظام األسايس حيز منه املتعلقة بجرائم  8لدولة العضو الستبعاد مقتضيات املادة 
 .456التنفيذ

 اختصاصات املحكمة الجنائية الدولية الدامئة.:املطلب الثالث
نتيجة هدا حدد النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية اختصاصات هذه املحكمة عىل األسس األربعة، وهي نوع الجرمية  

خص مرتكبها وعىل هذا األساس يوجد ثالثة اختصاصات أولها: االختصاص الشخيص للمحكمة ومكان وزمن ارتكابها وش
 وثانيا: االختصاص املكاين و الزماين وثالثا: االختصاص املوضوعي. 

 االختصاص الشخيص للمحكمة: الفرع األول:
 457يف الباب الثالث من النظام األسايسوما بعدها  25جاء النص عىل االختصاص الشخيص للمحكمة الجنائية الدولية يف املواد 

والذي يقصد به اختصاص املحكمة الجنائية الدولية مبحاكمة األشخاص الطبيعيني فقط، مبعنى أنه ال تسأل أمامها األشخاص 
 املعنوية أو االعتبارية من دول أو منظامت أو هيئات تتمتع بالشخصية االعتبارية. 

من النظام  34مل األفراد إذ كان االختصاص محكمة العدل الدولية، وبحكم املادة فلم يكن االختصاص القضايئ الدويل يش
كام ال يجوز ملرتكب الجرمية الدولية أن تدفع مسؤولية الجنائية عنها استنادا إىل الحصانة املستمدة من صفته  458األسايس

 وهو املعنى املنصوص عليه يف  459الداخيل كرئيس الدولة أو رئيس الحكومة عىل النحو الذي يكون منصوصا عليه يف القانون
 من النظام األسايس عىل أنه "  27املادة 

 يطبق هذا النظام عىل جميع األشخاص بصورة متساوية دون أي متييز الصفة الرسمية. -1
لمحكمة ل ال تحول الحصانات أو القواعد الجزائية خاصة التي قد ترتبط بصفة الرسمية للشخص وقد أخرج النظام األسايس -2

من نظام عىل أنه ال يكون للمحكمة اختصاص عىل أي شخص يقل عمره عن  25األحداث من اختصاصها حيث نصت املادة 
عاما وقت ارتكاب الجرمية املنسوبة إليه وبذلك فإن النظام ال يخرج عن الترشيعات الوطنية فيام يتعلق محاكمة الحدث  17

معنية ومعاقبته بعقوبات مخفضة تسعى مجملها إىل إصالح الحدث وإعادة تأهيله  والتي تسعى إىل اتخاذ تدابري وإجراءات
 اجتامعيا.

،بأنها جاءت لتقوم بدور تكمييل لوظائف محكمة العدل الدولية أو ذلك لتوفري 460ولذلك عند إنشاء املحكمة الجنائية الدولية قبل
 حيث يشمل األفراد.نظري جنايئ الختصاصها املدين أو توسيع نطاق القضايئ الدويل ب

ييل: " أن الجرائم ضد القانون الدويل ترتكب من قبل األفراد وليس  حيث أشارت  محكمة نورومبورغ يف أحد أحكامها إىل ما
من قبل الكائنات املجردة، لذلك فإن الوسيلة الوحيدة لتطبيق قواعد القانون الدويل تكون مبعاقبة أولئك األفراد مرتكبي 

                      الجرائم. "     

                                                           

 .95سكاكني باية ،املرجع السابق، ص   456

 من النظام األساس ي للمحكمة. 33إلى  -25أنظر املواد من   457

للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافا في الدعاوى التي ترفع من النظام األساس ي للمحكمة على ما يلي:  34تنص الفقرة األولى من ملادة   458

 للمحكمة.

  153،ص 2001محمود شريف بسيوني ،املحكمة الجنائية الدولية نشأتها ونظامها األساس ي ، طبعة نادي القضاة،مصر   459

 .155.ص 2008لنشر والتوزيع،الطبعة األولى، لندة معمر يشوي، املحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها،الجزائر، دار الثقافة ل  460
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مبعنى أخر أن املسؤولية الدولية لألفراد تقررت فعال بعد الحربيني العامليتني وخاصة املسؤولية الجنائية عام يكونوا قد ارتكبوه من 
ص االجرائم الدولية، و يعترب من األحكام املقررة للمسؤولية الجنائية لإلفراد يف القانون الدويل املعارص:حيت بات األشخ

الطبيعيون املدانون بارتكاب الجرائم ضد السالم أو اإلنسانية أو جرائم الحرب ، ومن ثم أصبحت املسؤولية الجنائية الدولية 
لألشخاص الطبيعيني عام يرتكبونه من الجرائم الدولية، لها أهمية بالغة كوسيلة تحول دون ارتكاب هذه األفعال وتأمني فاعلية 

 .461مراعاة القانون الدويل
و لدلك جاء نظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية متضمنا هذا املبدأ وذلك يف املادتني األوىل والخامسة والعرشين فقرة 
أوىل منها حيت جاء يف املادة األوىل: " تنشأ بهذا محكمة الجنائية الدولية " املحكمة " وتكون املحكمة هيئة دامئة لها سلطة 

 شخاص أزاء أشد الجرائم خطورة موضع االهتامم الدويل ... "ملامرسة اختصاصها عىل األ 
 الفرع  الثاين: االختصاص الزمني واملكاين للمحكمة. 

إن اختصاص املحكمة الجنائية النظر يف الجرائم املرتكبة بعد نفاد النظام األسايس لها و هذا تحقيقا ملبدأ الرشعية أو تطبيقا 
من النظام األسايس لتقر بأنه ليس للمحكمة  11،ولقد جاءت املادة 462كون مستقبيللعدم الرجعية مبعنى أن اختصاصها ي

حيث نصت هذه املادة عىل دخول  126اختصاص إال فيام يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد نفاد هذا النظام و الذي نظمته املادة 
تصديق أو تني من تاريخ اإلبداع الصك الستني لالنظام األسايس حيز النفاد يف اليوم األول من الشهر الذي يعقب اليوم الس

" ليدخل بذلك النظام األسايس  11/04/2002القبول أو املوافقة أو االنضامم لدى األمني العام لألمم املتحدة، الذي تحقق يف " 
 "        01/07/2002حيزا النفاذ من الناحية القانونية يف " 

ائية الدولية مساءلة أي الشخص مبوجب النظام األسايس، عن أي سلوك سابق لبدئ ومعنى ما تقدم أنه ال يكون للمحكمة الجن
نفاد هذا النظام بالنسبة لدولة هذا الشخص، حتى ولو شكل هذا السلوك الجرمية الدولية حسب ما ورد يف املادة الخامسة من 

ردت استثناء هو إمكانية اختصاص املحكمة لنظر جرائم ( من النظام، مع أنها أو 11النظام و هو ما أقرته الفقرة الثانية من املادة )
 ارتكبها أفراد دولة ليست طرفا يف النظام، إذا ما أعلنت هذه األخرية قبولها باختصاص املحكمة. 

إذن يفهم مام سبق، إن اختصاص املحكمة هو اختصاص مستقبيل فقط.فاملحكمة ال تنظر يف الجرائم التي ارتكبت قبل 
، ما مل تكن الدولة قد أصدرت إعالنا 463سايس و بالتايل  فهي ال متلك اختصاصا رجعيا، إال إذا حدث استثناءنظامها األ  رسيان

تضمنت هذه املادة أحد املبادئ العامة لنظرية القانون أو هو مبدأ عدم الوضعية الذي يقيض  12مبوجب الفقرة الثالثة من املادة 
م خ بدء رسيان مفعولها مام يجعل املحكمة غري مختصة زمنيا للمتابعة عن الجرائم تبعدم تطبيق القوانني ألثر الرجعي من تاري

ويف هذا تطبيق ملبدأ أخر من مبادئ نظرية  01/07/2002ارتكابها قبل بدء نفاد  نظام روما األسايس الذي دخل حيز التطبيق 
ن القول أن بعد بدء رسيان النظام األسايس. كام ميك القانون وهو مبدأ الرشعية بالنظر إىل كل متابعة قضائية تتوالها املحكمة

التي نصت يف مادتها  1969هو نتيجة منطقية لقواعد القانون الدويل وباألخص اتفاقية فينا لقانون املعاهدات لعام  11نص املادة 
دويل هذا ا وقد أكد القضاء العىل مبدأ عدم الرجعية املعاهدات الدولية التي تكون ملزمة فقط ألطرافها من تاريخ بدء نفاده 28

املبدأ يف عدة مناسبات نذكر منها  قرار املحكمة العدل الدولية يف القضية التي جمعت بريطانيا واليونان بالخصوص إعطاء األثر 
عندما رفضت املحكمة طلب اليونان  1993و  1886املوقعة بني دولتي عىل أساس مام تلنها للمعاهدات  1926الرجعي معاهدة 

                                                           

   حنا عيس ى ، مسؤولية األشخاص الطبيعيين عن الجرائم ضد السالم واإلنسانية وجرائم الحرب ،بدون طبعة. 461

 .442،ص  2003هيثم مناع، اإلمعان في حقوق اإلنسان، األهالي للطباعة والنشر والتوزيع سوريا، الطبعة األولى،  462

 .170يشوي ،املرجع السابق، ص  لندة معمر   463
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 320بينها املدة  1926من اتفاقية  29عطاء األثر الرجعي التفاقية بقولها أن " قبول هذه النظرية يعني إعطاء أثر الرجعي للامدة إ 
من نفس االتفاقية تنص عىل أن املعاهدة تدخل حيز النفاذ مبارشة بعد التصديق ويجب أن يخص ذلك كل نصوص املعاهدة، 

  حالة وجود أي نص خاص أو يشء أخر يتطلب التفسري الرجعي.كان باإلمكان رفض هذه النتيجة يف
معنى ذلك أنها أكدت يف البداية مبدأ عدم الرجعية املعاهدات ثم فتحت املجال أمام إمكانية إعطاء االتفاقية طبقا رجعيا إذا 

ارة ما مل يكن من املعاهدة. ومن هنا من اتفاقية فينا يف عب 28تضمنت نصا خاصا  بذلك وهو ما يطابق االستثناء الوارد يف املادة 
 .464إمكانية تطبيق االتفاقية بأثر الرجعي عىل األفعال السابقة لبدأ نفاذ النظام األسايس يف مواجهة تلك الدولة

من النظام األسايس طرحت إشكاال حول هذا األخري واختصاص املحكمة، والتي أجازت للدول التي تقبل  124لكن املادة 
النظام، أن تطالب تأجيل اختصاص املحكمة بالنظر يف جرائم الحرب ملدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ بدأ رسيان  االنضامم إىل

النظام األسايس عليه هذه األحكام تعد تطبيقا للمبدأ العام السائد يف القوانني العادية الوطنية وهو رسيانها فوري ومبارش. و 
ام األسايس للمحكمة دون خوف من العودة إىل املايض وإثارة البحث يف الجرائم دلك لتشجيع الدول عىل االنضامم إىل النظ

  465التي تكون هذه الدولة قد ارتكبتها قبل االنضامم إىل النظام األسايس للمحكمة
و بعد توضيح االختصاص الزمني لهيئة املحكمة، و ما تثريه من اإلشكاالت، سوف نحاول تبيان نطاق رسيان نصوص النظام 

سايس للمحكمة ، و لعل أهم مبدأ يقوم عليه هذا القانون، وهو مبدأ أن ال جرمية و ال عقوبة إال بنص أو ما يسمى مبدأ رشعية األ 
 مبدأ رشعية العقوبة  23من النظام األسايس، مبدأ رشعية الجرمية و نصت املادة  22الجرمية و العقوبة نصت عىل املادة 

رشعية، هو عدم رجعية القواعد الجنائية املجرمة إىل املايض ، فال رسي عىل األفعال الالحقة لكن النتيجة املادة عىل مبدأ ال
( 24/1، معنى ذلك أن قاعدة التجريم و العقاب ترسي بأثر فوري و ال ترتد إىل الخلف،و هو ما نصت عليه املادة )466لنفادها 

   467بق لبدء نفاد النظام" عىل أنه " ال يسأل الشخص جنائيا مبوجب هذا النظام عن سلوك سا
معنى هذا النص: أن الشخص ال يسأل جنائيا عن أي سلوك ارتكبه قبل بدء نفاد نظام املحكمة الجنائية حسب ما قررته املادة 

 السالفة الذكر، حتى وإن كان السلوك يشكل جرمية. 126
 م محاكم خاصة، كذلك التي تشكل ملحاكمة مجرمياستثناءا إن هذا املبدأ ال مينع من محاكمة مرتكبة الجرائم عن سلوكهم أما

الحرب طاملا أن سلوكهم مجرم أصال حسب قواعد القانون الدويل الجنايئ، سواء أكانت اتفاقية أو عرفية، و منال هذه املحاكم 
                                              468محكمتا نور مربح و طوكيو ومحكمتا يوغسالفيا السابقة ومحكمة سرياليون 

إذن فإذا كانت القاعدة العامة، هي رسيان النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية بأثر فوري و مبارش، فإنه متى كان هناك 
 قانون أصلح املتهم، غري القانون أملاديت يف قضية معينة، فان هذا القانون الصلح هو الذي سيطبق.

                                                           

 .55-54، ص 2008الطالب نصر الدين بوسماحة ،املحكمة الجنائية الدولية شرح اتفاقية روما مادة بمادة  ،دار هومة   464

 . 317ص    2005نبيل مصطفى إبراهيم خليل ،آليات الحماية الدولية لحقوق اإلنسان ،دار النهضة العربية القاهرة ،ألطبعة  465

 املحكمة من تقرير عدم رجعة القواعد الجنائية الجريمة إلى املاض ي هي أن تلك القواعد تتضمن الحد األدنى من حريات األفراد و حقوقهم و   - 466

ير غليس من العدل معاقبتهم على أفعال كانت مباحة وقت ارتكابها، أو الحكم عليهم بعقوبات اشد من تلك كانت مقررة في ذلك الوقت، و القول ب

و لك يعني محا سنة اإلفراد عن أفعال ارتكبت في وقت ال توجد فيه تلك القاعدة الجنائية املجرمة ، و في هذا إهدار ملبدأ شرعية الجرائم ذ

 . 173العقوبات ، أ. لندة معمر يشوي ، مرجع السابق ، ص 

كتور محمود شريف بسيوني ، املحكمة الجنائية الدولية ، من النظام األساس ي : انظر : د 11و إن كان موضع هذه الفقرة الطبيعي هو املادة  467

 .  151املرجع السابق ،ص 

 .58.54ص  2004،دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، عبد الفتاح بيومي حجازي ، املحكمة الجنائية الدولية ، 468
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 تهم بأثر رجعي مسألتني مهمتني تتمثل األول يف تحديد القانون الذي ميكن إن يجريو يثري مبدأ تطبيق القانون األصلح امل
 عليه تعديل أو التغيري عند نظر الدعوى  الجنائية 

 و الثانية : تتمثل يف تعيني املعايري املعتمدة لتحديد مدى صالحية القانون الجديد للمتهم من عدمها.
 ( من نظلم روما األسايس، قد حرصت مصادره يف حاالت: 21التطبيق أنحد املادة )فالنسبة ملسألة تحديد القانون الواجب 

 هذا النظام األسايس و أركان الجرائم و القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات الخاصة باملحكمة . -1
ملقررة يف ذلك املبادئ ا حيثام يكون ذلك مناسبا، املعاهدات الواجبة التطبيق و مبادئ القانون الدويل و قواعده مبا يف  -2

 القانون الدويل للمنازعات املسلحة .
و إال : فاملادة العامة للقانون التي تستخلصها املحكمة من القوانني الوطنية للنظم القانونية يف العامل ، مبا يف ذلك ، حسبام  -3

 يكون مناسبا . 
 و بذلك يكون القانون الواجب التطبيق أمام املحكمة له مصدران: 

ثم مبادئ   469مصادر أصلية و تتمثل يف نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك املعاهدات الدولية الشارعة  -1
 470القانون الدويل و قواعده 

 و مبادئ و قواعد القانون  471و املصادر الثانوية و تتمثل يف املبادئ القانونية العامة  -2
 يف حدود معينة. 472ك العرف الدويل املستمدة من أحكام املحكمة و ذل

أكدت انه ال عقوبة إال بنص فان املتهم أمام املحكمة  23أقرت رصاحة بأنه ال جرمية إال بنص و املادة  22و لكن و مبا أن املادة 
و تغيري يف أ ال يؤاخذ إال بالجرائم و العقوبات املنصوص عليها رصاحة يف النظام دون غريها، و بالتايل إذا ما حصل أي تعديل 

هذا النصوص، و كان لصالح املتهم فهو الذي يجب أن يطبق دون املصادر األخرى من عرف و غريه، لكن، بالطبع، إذا ما حدث 
  473التغيري فيها فانه يستعان بها يف التفسري فقط و لكن دامئا يف الحدود التي ينص عليها النظام األسايس .

روما األسايس قد اخذ باملبادئ العامة للقانون الجنايئ ، فأخر عدم الرجعية نصوص  بذلك و كخالصة ملا سبق نقول أن نظام
النظام و رسيانها بأثر فوري و استثنى من ذلك قوانني اإلصالح للمتهم حيث طبق مبدأ األخذ بالقانون اإلصالح للمتهم متى 

ا املجال العتبار بأن القانون الوحيد املعتد به يف هذعدل القانون القديم قبل صدور الحكم النهايئ ضد املتهم مع األخذ بعني ا
 هو روما األسايس .

                                                           

عاهدات العامة التي تبرم بين عدد غير محدود من الدول املعاهدات هي اتفاقيات تبرم الدول في شأن من شؤون الدولية ، و الشارعة منها هي امل  469

 في أمورتهم الدول جميعا أو يكون الغرض منها تسجيل قواعد معينة دائمة لتنظيم عالقة دولية عامة .

ضمنها تي يحكم الحرب و تتو قواعد القانون الدولي و مبادئه هي تلك التي لم ينص عليها في املعاهدات و لكنه معترف بها دوليا مثل املبادئ ال -  470

 قوانينها و أعرافها .

، و  او يقصد باملبادئ العامة للقانون : تلك املبادئ العامة للقانون الداخلي شرط أن يكون املبدأ يعتبر فإنه من الدول املختلفة في مجموعه - 471

 عترف بها في العالم.قد اشترط فيها نظام روما األساس ي أن تكون مبادئ مستخلصه من النظم القانونية امل

 و العرف الدولي هو إتباع املجتمع الدولي لتصرف معين خالل فترة طويلة بحيث يتولد اإلحساس بأن انتهاج هذا التصريح قد أصبح أمر ملزما - 472

 من الناحية القانونية .

كن اللجوء إلى العرف كوسيلة لتقرير عقوبة أو سماع لكن انظرا العتماد مبدأ شرعية الجريمة و العقوبة في النظام األساس ي للمحكمة فإنه ال يم

 صفة الجريمة على فعل معين ليس له هذا الوصف حسب النظام األساس ي.

 .65إلى  62أنظر: عبد الفتاح بيومي حجازي، املرجع السابق، ص 

 . 57عبد الفتاح بيومي حجازي، املرجع  السابق، ص  - 473
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هذا عن االختصاص الزمني للمحكمة: أما عن االختصاص املكاين : فإن املحكمة تختص بنظر الجرائم التي تقع يف إقليم كل 
الجرمية عىل متنها وكانت الدولة  أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا وقعت 474دولة طرف وقد تصبح طرفا يف نظام روما

 طرفا، أو كانت الدولة
التي يحمل جنسيتها الشخص املتهم طرفا يف النظام أما إذا كانت الدول التي وقعت عىل أكليمها الجرمية ليست طرفا يف  -2

 النظام ، فالقاعدة أن املحكمة ال تختص بنظر تلك الجرمية 
 نظر الجرمية أمام املحكمة الصالحية يف نظر أي قضية تحال إليها من قبل مجلس إال إذا قبلت الدولة باختصاص املحكمة يف

 475األمن و بفض النظر عام إذا كانت الدولة املعنية طرفا يف النظام أم ال.
 : جرائم الحرب املبحث الثاين

ألسايس  و قواعد طبقا للنظام ا متارس املحكمة الجنائية الدولية اختصاصات جنائية عديدة يف مجال عملها القضايئ املنوط بها
اإلجراءات و اإلثبات و عنارص الجرمية ، و لعل من بني أهم اختصاصاتها النظر يف الدعاوى املعروضة عليها و املتضمنة إحالة 

 املتهم عليها إلجراء محاكمته الرتكابه إحدى الجرائم املنصوص عليها يف النظام األسايس . 
حكمة الجنائية الدولية يتطلب منا البحث يف الجرائم التي دخل يف اختصاص ، و من ثم و عن البحث يف اختصاصات امل

تحديد نطلق اختصاصها القضايئ يف نظر الدعاوى املوضوعة أمامها بشأن هذه الجرائم، و أن نص النظام األسايس للمحكمة 
جرائم موضع اهتامم املجتمع الدويل بأرسه ، و عىل أنه " يقترص اختصاص املحكمة عىل أشد ال 5الجنائية الدولية يف املادة 

 :  476للمحكمة مبوجب هذا النظام األسايس اختصاص النظر يف الجرائم اآلتية
 جرمية اإلبادة الجامعية  -1
 جرائم ضد اإلنسانية  -2
 جرمية العدوان  -3

 املطلب األول:جرمية اإلبادة الجامعية 
جنس البرشي أو جرائم إبادة الجنس: هي مفاهيم تعرب كلها عن معنى واحد و هو جرمية اإلبادة الجامعية أو جرائم إبادة ال

،والحظ الفقيه دواسوي أن هاته الجرائم 477األفعال التي تهدف إىل القضاء عىل الجنس البرشي و استئصاله من مكان معني
ونها جرمية ة إال أن دلك ال يعفيها من كرغم عدم إنصافها  بتوافر القصد الجنايئ للقضاء عىل جامعة وطنية أو عنرصية أو ديني

 478ضد اإلنسانية
حني أشار الفقيه البولوين ) اليمكني  1933و تنبه إليها العامل عام  479جرمية اإلبادة تعترب من الجرائم القدمية قدم البرشية ذاتها 

lemkem مية هذا االسم ، حيث أنه اخذ التس ( إىل خطورة هذه األعامل و دعا إىل تجرميها ، كام يرجع إليه الفصل يف تسميتها

                                                           

 .329،ص2001.لبنان ،دولي الجنائي ،منشورات حلبي الحقوقية،الطبعة األولىعلي عبد القادر القهواجي ،القانون ال 474

 من النظام األساس ي. 12و  11أنظر املادتين  - 475

 142،ص 2006قيدا نجيب محمد، املحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية ،منشورات الحلبي الحقوقية ،طبعة األولى،لبنان،   476

 . 313زي، املرجع السابق، ص عبد الفتاح بيومي حجا  477

 . 72،ص2006عبد العزيز العشاوي،أبحاث في القانون الدولي الجنائي ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر،طبعة األولى،  478

دث من غزو املغول حيث حمل التاريخ الكثير من املاس ي التي تضمنت حروبا قامت و هدفت إلى اإلبادة األجناس البشرية ، تذكر منها ما ح - 479

مثلت مآس تللبشر اإلسالمي ، و ما ارتكبوه من إبادة السكان املدن و الدول التي استولوا عليها ، و من ثم الجماعات الصليبية و ما حدث فيما بين 
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  genocide( و الذي يعني " القتل " و كون بذلك كلمة  cide( و الذي يعني " الجنس " و ) genosمن االصطالحني  اليونانيني ) 
دأت يف ( و ب9/12/1948أي إبادة الجنس و قد اعتربها جرمية الجرائم ،و قد أقرت الجمعية لألمم املتحدة هذه االتفاقية يف )

   480( وتقيض هذه االتفاقية منع اإلبادة الجامعية و العقاب عليها.12/01/1951الرسيان )
قبل إقرار هذه االتفاقية كانت  الجمعية العامة لألمم املتحدة قد أصدرت قرارها رقم  1964و يف الحادي عرش من ديسمرب عام 

عات برشية بأكملها كالقتل الذي ميثل إنكار حق الشخص يف وقد جاء فيه "إن إبادة الجنس هي إنكار حق الوجود لجام 96
الحياة، هذا اإلنكار لحق الوجود يتناىف مع الضمري العام، و يصيب اإلنسان بأرضار جنسية، سواء من ناحية الثقافية أو من ناحية 

 481القي و مقاصد األمم املتحدة.األموال األخرى التي تساهم بها هذه الجامعة البرشية، األمر الذي ال ينفق و القانون األخ
( أو )تقر( بقولها: " أن الدول األطراف تقر بأن هذه الجرمية تقع confirmواملادة األوىل من هذه االتفاقية استخدمت لفظ )

 قي .ايف القانون الدويل "، ما يعني أن جرمية إبادة الجنس البرشي تستند إىل القواعد الدولية العرفية و ليس إىل املصدر أالتف
جرمية اإلبادة بأنها ارتكاب أعامل معينة تتمثل يف قتل أفراد الجامعة أو إلحاق رضر جسامين  1948واملادة الثانية من اتفاقية 

أو عقالين جسيم بأفراد جامعة أو تدمر فرض ظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إىل تدمري الجامعة بشكل كيل أو جزيئ، أو 
 نقل الصفار. 
أو فرض تدابري من شأنها إعاقة التوالد داخل الجامعة كذلك فان االتفاقية كرست  482عة عىل جامعة أخرى قرسا من جام

املبدأ الذي استقر عليه يف محاكامت نورمبورغ ثم نص عليه يف نظام املحكمة الجنائية الدولية، وأنه ال اعتداء للصفة الرسمية 
لجرمية مبعنى أن الصفة الرسمية أو العسكرية ليست مربر لحصانة األشخاص أو العسكرية يف اإلعفاء من العقوبة ارتكب هذه ا

 483من االتفاقية. 3الذي ارتكبوا هذه الجرائم والتي نصت عليها املادة 
 املطلب الثاين: الجرائم ضد اإلنسانية

انية األخرى انية: األفعال الالإنسالفقرة األوىل من نظام املحكمة الجنائية الدولية عىل أنه :"يعد جرمية ضد اإلنس 7تنص املادة 
 ذات الطابع املامثل التي تنسب عمدا ين معاناة شديدة أو يف أدى خطري يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية " 

 وتعترب الجرائم ضد اإلنسانية من أكرث الجرائم ارتباطا لحقوق اإلنسان ذلك أنها متس الصفة اإلنسانية يف اإلنسان، فإما أن
تهدرها كلية أو أنها تحط من قيمتها مام يتناىف مع ما يسعى املجتمع الدويل لتحقيقه من إرساء لحقوق اإلنسان وإسباغ الحامية 

  484عليها سواء حامية داخلية أو دولية 
ضد اإلنسانية  ، الجرائم1996ولقد عرف مرشوع مدونة الجرائم املخلة بسلم اإلنسانية، و الذي وضعته لجنة القانون الدويل عام 

 كام ييل: 

                                                           

بين العاملتين األول و الثانية، و في إبادة العرب املسلمين ، كما دافعت أوروبا و بال هذه الجريمة و ذلك من خالل ما حصل من مجازر بشرية في الحر 

 ما خلفه ذلك من أثار خطيرة على األمن و السلم و الدولتين .

 .147،ص2005،القضاء الجنائي الدولي في العالم متغير،مصر،إيتراك لنشر والتوزيع القاهرة، الطبعة األولى.علي يوسف الشكري  480
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يقصد بالجرمية املرتكبة ضد اإلنسانية كل فعل من األفعال التالية عند ارتكابه بشكل منتظم أو عىل نطاق واسع أو يندر نص 
 مثل:  485من إحدى الحكومات أو من أي منظمة أو جامعة

 القتل العمد  -1
 اإلبادة  -2
 التعذيب -3
 االسرتقاق  -4
 أو دينية أو أثنية  االضطهاد ألسباب سياسية وعنرصية -5
التميز النظامي ألسباب عنرصية أو أثنية أو دينية الذي يشمل انتهاك الحقوق والحريات األساسية لإلنسان ويؤدي  -6

 إىل إلحاق رضر جسيم بجزء من السكان 
 اإلبعاد التعسفي أو النقل ألقرسي للسكان . -7
 االحتجاز التعسفي . -8
 االختفاء القرسي لألشخاص . -9
 لدعارة القرسية و األشكال األخرى من االعتداء الجنيس .االغتصاب و ا -10
األعامل الالنسانية التي يلحق رضرا جسيام بالسالمة الجسدية أو العقلية أو بالصحة أو بالكرامة اإلنسانية، مثل  -11

 النشوية، و اإلصابة الجسدية الجسيمة" .
ة عن نتائجها، حيث جرى، وألول مرة، تعريف الجرائم ضد ، أسفرت الجهود الدولية السابق1998ومع نظام روما األسايس لعام 

اإلنسانية يف معاهدة دولية اعتمدتها أغلب دول العامل، حيث جاءت املادة السابعة من النظام بتعريف للجرائم ضد اإلنسانية مع 
  486إيراد قامئة باألفعال التي تدخل ضمن هذه الجرائم، و وضع تعريفات لها.

ة السابعة من النظام األسايس، نجد أنها تضع مجموعة رشوط يجب توافرها يف األفعال املذكورة فيها حق وباستقراء هذه املاد
 تندرج ضمن الجرائم ضد اإلنسانية، وهذه الرشوط الخمسة وهي:

 يجب أن ترتكب الجرمية يف إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي. -1
 يني .أن يوجه الهجوم ضد أية مجموعة من السكان املدن -2
 كون املرتكب عىل علم بالهجوم . -3
 عدم اشرتاط ارتكاب الجرمية عىل أساس متييزي -4
 عدم اشرتاط ارتكاب الجرمية بالنزاع املسلح. -5

أما عن األفعال الالإنسانية املشتولة يف الجرائم ضد اإلنسانية فقد ورد تفسريها يف الفقرة الثانية من املادة السابعة من النظام 
 يس فكانت جرمية القتل العمد هي أوىل الجرائم األسا

                                                           

 153علي يوسف الشكري ،مرجع سابق،ص 485

 نظام روما األساس ي .  من 7أنظر املادة  486
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ضد اإلنسانية، والقتل العمد بدين أي شكل من أشكال إزهاق الروح غري الناجم عن حكم قانوين صادر باإلعدام عن محكمة 
ة ج، ويستوي كون الفعل الإلنساين الذي يعاقب عليه الشهود، ارتكب بقصد القتل أو نتج عنه القتل العمد كنتي487مختصة 
، أما الجرمية الثانية واملصنفة كجرمية اإلنسانية أو هي جرمية اإلبادة قد يبني التفصيل فيها يف الفرع األول من 488حتمية له 

املطلب األول والفعل املحظور الثالث هو االسرتقاق وهو أن ميارس مرتكب الجرمية إحدى أو جميع السلطات املتصلة بالحق 
يشرتيهم أو يبيعهم أو يعريهم أو يعاقبهم أو كأن يفرض عليهم ما ماثل ذلك من معاملة يف ملكية شخص أو أشخاص كأن 

 ، و خاصة النساء و األطفال .489سالبة للحرية 
وعن األبعاد أو النقل القرسي للسكان فقد اعتربه نظام روما بني الجرائم ضد اإلنسانية ومل يشرتط يف هذه الجرمية وجوب كون 

املادية أما فيام يخص الفعل الخامس وهو السجن والحرمان الشديد من الحرية املدنية فإنه مل يعرف يف  القرس باستعامل القوة
 النظام األسايس للمحكمة  وسبب ذلك أن كل الدول تطبق عقوبة السجن عىل املجرمني .

شديد و معاناة  تعمد إلحاق أملونص النظام األسايس كذلك عىل جرمية التعذيب واعتربها من الجرائم ضد اإلنسانية ويقصد به 
 شديدة سواء ألحان بدنيا أو عقليا بشخص موجود تحت سيطرة املتهم و إرشافه.

ويشمل الفعل السابع جرمية االغتصاب املعتاد تجرميها يف املواثيق الدولية العامة ولكنه شمل أفعاال أخرى وهو االستبعاد 
عىل ذات  490التعقيم القرسي أو أي شكل أخر، من  أشكال العنف الجنيس الجنيس واإلكراه عىل البقاء، والحمل القرسي، و 

 الدرجة من الخطورة .
أما عن فعل االضطهاد فقد سعت بعض الوقود املشاركة يف مؤمتر روما إىل حدته من مجموع الجرائم ضد اإلنسانية ذلك أن 

نوع فية أو أثينية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة باالضطهاد قد يتم عىل أية جامعة محددة من السكان ألسباب سياسية أو عر 
 الجنس ) ذكر و أنثى ( 

أما عن الفعلني الباقيني و هام االختفاء القرسي لألشخاص ، و جرمية الفعل العنرصي ، فقد نجحت الدول املشاركة يف مؤمتر 
 روما بضمهام إىل األفعال الالنسانية املجرمة 

    املطلب الرابع: جرمية العدوان.
ويدخل ضمن املحكمة الجنائية الدولية أيضا النظر يف جرمية العدوان التي نص عليها النظام األسايس للمحكمة الجنائية 

بأن املحكمة الجنائية الدولية متارس اختصاصها إزاء جرائم العدوان عندما يتم اعتامد حكم يعرف هذه  5/2الدولية يف املادة 
حكمة الختصاصها إزاء، كام هذه الفقرة وجوب كون الحكم املتصل إليه متسقا مع أحكام الجرمية ويحدد رشوط مامرسة امل

األمم املتحدة. وتضمن تعريف العدوان والذي وافقت عليه الجمعية، مثاين مواد تورد املادة األوىل والثالثة منها الرتباطها املبارش 
 بتعريف العدوان 

عدوان هو استعامل القوة املسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سالمة من القرار عىل أن النصت املادة األوىل: 
 أراضها واستقاللها السيايس أو أية طريقة ال تتالءم مع رشعية األمم املتحدة، كام يتضح من هذا التعريف أن كلمة دولة،

 منظمة األمم املتحدة.مستعملة دومنا مبسألة االعرتاف بدولة ما أو معرفة ما إذا كانت عضوا يف  -1

                                                           

 . 199لندة معمر يشوي، املرجع السابق ص   487

 . 481عبد الفتاح بيومي حجازي، املرجع السابق ص    488

 . 539عبد الفتاح بيومي حجازي، املرجع السابق ص    489
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 تتضمن عن اللزوم مفهوم "مجموعة دول". -2
فقد تضمنت رشوط فعل العدوان، فجاء فيها  أن أيا من األعامل الواردة فيام ييل، سواء جرى إعالن حرب أم  أما املادة الثالثة:

 ال مع االحتفاظ بأحكام املادة الثانية: 
من قبل القوات املسلحة لدولة أخرى أو كل احتالل عسكري وإن كان مؤقتا، ناجم اجتياح أرايض دولة ما أو الهجوم عليها  -1

 عن االجتياح أو الهجوم أو استيالء باستعامل القوة عىل أرض دولة أخرى.
 قصف أرايض دولة ما من قبل القوات املسلحة لدولة أخرى أو استعامل أي أنواع أسلحة من قبل دولة ضد دولة أخرى.  -2
 ايت دولة ما أو شواطئها من قبل القوات املسلحة لدولة أخرى.حصار مو  -3
 هجوم قوات مسلحة لدولة ما ضد قوات مسلحة برية، بحرية، أو جوية أو ضد البحرية أو الطريان املدين لدولة أخرى. -4
ط املتوافق ية، خالفا للرشو إذا استعملت دولة ما قوتها املسلحة التي متركزت عىل أرايض دولة أخرى بإرادة هذه الدولة املعن -5

 عليها يف العقد ، أو إدا  متديد وجود تلك  القوات عىل األرض املعنية إىل ابعد من  األجل املتفق عليها. 
 إذا قيلت دولة ما وضعت أراضها تحت ترصف دولة أخرى بأن تستعمل هذه األخرية تلك األرايض للقيام بعمل عدواين. -6
باسمها، زمرا أو جامعات مسلحة، قوات غري نظامية أو مرتزقة للقيام بأعامل قوة مسلحة ضد دولة إذا أرسلت دولة ما هي  -7

 أخرى إىل درجة من الخطورة يلفت حد األعامل املحددة أعاله.
وبالرجوع إىل النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، وموقف الدول من جرمية العدوان، نجد أن هذه األخرية قد عرفت 

لعديد من املناقشات أثناء مؤمتر روما، حيث طلبت مجموعة من الدول منها أملانيا وإيطاليا ومرص بإدراج جرمية العدوان ضمن ا
 اختصاص املحكمة وقد تم تأييدهم من قبل العديد من املشرتكني.

ذا عدمها، والدول الرافضة له كام ثارت إشكالية أخرى، بني الدول املؤيدة لدور مجلس األمن يف تقرير وجود حالة عدوان من
 التدخل من قبل مجلس األمن.

ولذلك وبهدف التوقيف بني هذه اآلراء جميعا، تم االتفاق عىل نص املادة الخامسة من النظام والتي أوردت العدوان كجرمية 
ن دخول ات مرابعة تدخل ضمن اختصاص املحكمة، عىل أن تعرف الجرمية يف وقت الحق خالل مؤمتر يعقد بعد سبع سنو 

 االتفاقية حيز النفاد.
 1977الربوتوكول األول لعام  1949املطلب الخامس: جرائم الحرب يف اتفاقيات جنيف لعام 

 فعل من األفعال التالية ضد األشخاص, أو املمتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة: هي كل 
 " القتل العمد.1
 نسانية, مبا يف ذلك إجراء تجارب بيولوجية." التعذيب أو املعاملة الالإ 2
 " تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطري بالجسم أو بالصحة.3
" إلحاق تدمري واسع النطاق باملمتلكات واالستيالء عليها دون أن تكون هناك رضورة عسكرية تربر ذلك وباملخالفة للقانون 4

 وبطريقة عابثة.
 أي شخص آخر مشمول بالحامية عىل الخدمة يف صفوف قوات دولة معادية." إرغام أي أسري حرب أو 5
 " تعمد حرمان أي أسري حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحامية من حقه يف أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية.6
 " اإلبعاد أو النقل غري املرشوعني أو الحبس غري املرشوع.7
 " أخذ رهائن.8
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رى للقوانني واألعراف السارية عىل املنازعات الدولية املسلحة يف النطاق الثابت للقانون الدويل, ( االنتهاكات الخطرية األخب
 -أي فعل من األفعال التالية:

 " تعمد توجيه هجامت ضد السكان املدنيني بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيني ال يشاركون مبارشة يف األعامل الحربية.1
 مدنية, أي املواقع التي ال تشكل أهدافاً عسكرية." تعمد توجيه هجامت ضد مواقع 2
" تعمد شن هجامت ضد موظفني مستخدمني أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة يف مهمة من مهام 3

 عاملساعدة اإلنسانية أو حفظ السالم عمالً مبيثاق األمم املتحدة ماداموا يستخدمون الحامية التي توفر للمدنيني أو للمواق
 املدنية مبوجب قانون املنازعات املسلحة.

" تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية يف األرواح أو عن إصابات بني املدنيني أو عن إلحاق 4
 لأرضار مدنية أو إحداث رضر واسع النطاق وطويل األجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحاً بالقياس إىل مجم

 املكاسب العسكرية املتوقعة امللموسة املبارشة.
 " مهاجمة أو قصف املدن أو القرى أو املساكن أو املباين العزالء التي ال تكون أهدافاً عسكرية بأية وسيلة كانت.5
 0" قتل أو جرح مقاتل استسلم مختاراً, يكون قد ألقى سالحه أو مل تعد لديه وسيلة للدفاع6
لم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية وزيه العسكري أو علم األمم املتحدة أو شاراتها وأزيائها " إساءة استعامل ع7

 العسكرية, وكذلك الشعارات املميزة التفاقيات جنيف مام يسفر عن موت األفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم.
قل ن سكانها املدنيني إىل األرض التي تحتلها, أو أبعاد أو ن" قيام دولة االحتالل عىل نحو مبارش أو غري مبارش, بنقل أجزاء م8

 كل سكان األرض املحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه األرض أو خارجها.
" تعمد توجيه هجامت ضد املباين املخصصة لألغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخريية, واآلثار التاريخية, 9

 ن تجمع املرىض والجرحى رشيطة أال تكون أهدافاً عسكرية.واملستشفيات وأماك
" إخضاع األشخاص املوجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه البدين أو ألي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي ال 10

لحه وتتسبب يف وفاة اتربرها املعالجة الطبية أو معالجة األسنان أو املعالجة يف املستشفي للشخص املعني والتي ال تجري لص
 ذلك الشخص أو أولئك األشخاص أو يف تعريض صحتهم لخطر شديد.

 " قتل أفراد منتمني إىل دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدراً.11
 " إعالن أنه لن يبقى أحد عىل قيد الحياة.12
 ستيالء مام تحتمه رضورات الحرب." تدمري ممتلكات العدو أو االستيالء عليها ما مل يكن هذا التدمري أو اال 13
 " إعالن أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف املعادي ملغاة أو معلقة أو لن تكون مقبولة يف أية محكمة.14
" إجبار رعايا الطرف املعادي عىل االشرتاك يف عمليات حربية موجهة ضد بلدهم حتى وإن كانوا قبل نشوب الحرب يف 15

 خدمة الدولة املحاربة.
 هب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم االستيالء عليه عنوة." ن16
 " استخدام السموم أو األسلحة املسممة.17
 " استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غريها من الغازات وجميع ما يف حكمها من السوائل أو املواد أو األجهزة.18
ال  البرشي مثل الرصاصات ذات األغلفة الصلبة التي" استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة يف الجسم 19

 تغطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات املحززة الغالف.
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" استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أرضاراً زائدة أو آالماً ال لزوم لها , أو تكون عشوائية 20
وضع عات املسلحة, برشط أن تكون هذه األسلحة والقذائف واملواد واألساليب الحربية مبطبيعتها باملخالفة للقانون الدويل للمناز 

,  121حظر شامل وأن تدرج يف مرفق لهذا النظام األسايس , عن طريق تعديل يتفق واألحكام ذات الصلة الواردة يف املادتني 
123. 
 بالكرامة." االعتداء عىل كرامة الشخص وبخاصة املعاملة املهينة والحاطة 21
,  7)و( من املادة  2" االغتصاب أو االستعباد الجنيس أو اإلكراه عىل البغاء أو الحمل القرسي عىل النحو املعرف يف الفقرة 22

 أو التعقيم القرسي , أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنيس يشكل أيضاً انتهاكاً خطرياً التفاقيات جنيف.
أشخاص آخرين متمتعني بحامية إلضفاء الحصانة من العمليات العسكرية عىل نقاط أو " استغالل وجود شخص مدين أو 23

 مناطق أو وحدات عسكرية معينة.
" تعمد توجيه هجامت ضد املباين واملواد والوحدات الطبية ووسائل النقل واألفراد من مستعميل الشعارات املميزة املبينة يف 24

 اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدويل.
" تعمد تجويع املدنيني كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من املواد التي ال غنى عنها لبقائهم, مبا يف ذلك تعمد عرقلة 25

 اإلمدادات الغوثية عىل النحو املنصوص عليه يف اتفاقيات جنيف.
 و استخدامهم للمشاركة فعلياً يف" تجنيد األطفال دون الخامسة عرشة من العمر إلزامياً أو طوعياً يف القوات املسلحة أ 26

 األعامل الحربية.
 الخامتة:

املحكمة الجنائية كونها جزء ال يتجزأ عن حقوق اإلنسان التي سعى للحفاظ عليها مند القدم ،و متسك عىل مر العصور محاوال 
فصيالتها هدا نة الكثري من تترسيخها عن طريق ترشيع قوانني فقد جاءت الرساالت الساموية منادية و معززة لهده الحقوق مبي

وقد حرص أعضاء املجتمع الدويل عىل إبرام العديد من املعاهدات الدولية و االتفاقيات التي تكفل حقوق اإلنسان و دلك 
ألهميتها يف حامية و ضامن السلم و أمن املجتمع  الدويل و يعترب حق املتهم  يف محاكمة العادلة من أهم الحقوق التي شغلت 

 قوق اإلنسان الدين عملوا عىل غرس دعامئه و ضامناته .دعاة ح
أثناء دراسة فعالية القضاء الدويل الحديث تبني بان مثة عوائق تواجهه ،منها عوائق داخلية تضمنها النظام األسايس للمحكمة 

سان، بينام ائم ضد اإلنالجنائية الدولية،كقصور صالحيات املحكمة إىل حد اآلن عىل الجرميتني فقط هام جرائم اإلبادة وجر 
جرائم الحرب نص عليها النظام األسايس عىل أنه من حق الدول أن تعلق عدم قبولها اختصاص املحكمة ملدة سبعة سنوات من 
بدء رسيان هذا النظام، وذلك فيام يتعلق بجرائم الحرب الواردة يف املادة الثامنة، إضافة إىل عدم اختصاص املحكمة باملعاقبة 

 ة العدوان حتى يتم تعريفه هذا فيام يخص العوائق الداخلية.عىل جرمي
أما فيام يخص العوائق الخارجية وأهمها وقوف دول الكربى وعىل رأسها الواليات املتحدة األمريكية للحيلولة دون قيام املحكمة 

ألسايس لهذه دقة عىل النظام ابعملها، ومن ثم إفشال املجتمع الدويل من تأسيس قضاء دويل جنايئ، يجب تعاون الدول املصا
املحكمة مع املنظامت الدولية الحكومية والغري حكومية لتشكيل رأي عاملي يقف إىل جانب إنجاح عمل هذه الهيئة، وحث الدول 

 ملحكمة عىل املصادقة عليها .   التي مازالت ترتدد من عمل هذه ا
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ـ دراسة  نظرية الذمة املالية يف القانون املوريتاين بني مبدأ الوحدة واستثناء التخصيص
 مقارنة ـ

The theory of financial disclosure between the principle of unity and exclusion of the allocation 
A comparative studyـ ـ   

 

 دكتور يف القانون الخاص
 ياموريتان –أستاذ متعاون يف جامعة العلوم اإلسالمية بالعيون 

 
 ملخص

 رية الذمة املالية بني مبدأ الوحدة واستثناء التخصيصنظ يتناول هذا البحث
 دراسة مقارنة.

 وقد جاء يف مقدمة ومطلبني وأنهي بخامتة شملت نتائج وتوصيات.
 Aobry et Rauالتقليدية للذمة املالية، و ذكرنا أن الفضل يف وضع هذه النظرية يرجع إىل الفقيهني تناول املطلب األول النظرية 

ه العاملي برتحيب منقطع النظري وظلت فرتة من الزمن ال تجد من ينازعها حتى استحقت اسم النظرية التقليدية يف الذمة، ثم تقبلها الفق
 .)الفقرة الثانية(ثم توقفنا عند االنتقادات املوجهة لها  )الفقرة األوىل(ولدراسة هذه النظرية تطرقنا بداية ملفهومها 
 ة الحديثة للذمة املالية )مبدأ تخصيص الذمة(.وتناولنا يف املطلب الثاين: النظري

ورأينا أن هذه النظرية تعد أهم أساس قانوين لرشكة الشخص الواحد، إذ أنها تتيح للشخص أن يكون له ذمة مالية تجارية 
ة مالية متخصص لغرض معني هو رشكة الشخص الواحد وعىل أن تظل حقوق والتزامات الرشكة محدودة بقيمة املبلغ املخصص لها كذ

 تجارية مستقلة عن الذمة املالية لصاحبها.
تناولنا هذه النظرية  )فقرة ثانية(( ثم يف فقرة أوىلولدراسة النظرية الحديثة للذمة املالية توقفنا أوال عند مفهوم هذه النظرية )

 كاستثناء عىل مبدأ وحدة الذمة وما يرتتب عن ذلك من نتائج.
 خاللها توصلنا لعدة استنتاجات أهمها: ثم خلصنا إىل الخامتة التي من

 نظرية الذمة املالية التقليدية تقوم عىل أساس فكرتني أساسيتني هام:أن 
 املال يشكل كتلة واحدة. منـ أن الذمة املالية مجموع 

 ـ أن الذمة املالية تنصهر يف شخصية صاحبها.
 وخلصنا إىل عدة توصيات أهمها:

 ني الشخصية القانونية والذمة املاليةتجب تخفيف املغاالة يف الربط ب
 ـ فيام يتعلق بالنظرية التقليدية تجب إعادة النظر يف مبدأ عدم تجزئة الذمة املالية.
 وقد اتبعنا يف هذا البحث األسلوب التحلييل املقارن لسرب غور املوضوع .

 
 النظرية ـ الذمة املالية ـ وحدة الذمة تخصيص الذمة.الكلامت املفتاحة: 
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Summary 
This paper deals with the theory of financial disclosure between the principle of unity and exclusion of the 

assignment 
A comparative study. 
It came in an introduction and two requests, and ended with a conclusion that included results and 

recommendations.  
The first requirement dealt with the traditional theory of financial liability, and we mentioned that the credit 

for developing this theory is due to the jurists Aobry et Rau, and then global jurisprudence accepted it with an 
unparalleled welcome, and for a period of time it did not find anyone to dispute it until it deserved the name of the 
traditional theory of liability, and to study this theory we dealt with the beginning For its concept (the first paragraph), 
then we stopped at the criticisms directed at it the second paragraph 

And we dealt with the second requirement: the modern theory of financial disclosure (the principle of 
disclosure allocation 

We saw that this theory is the most important legal basis for a one-person company, as it allows a person to 
have a commercial financial liability allocated for a specific purpose, which is a one-person company, and that the 
rights and obligations of the company remain limited to the value of the amount allocated to it as a commercial 
financial disclosure independent of the financial liability of its owner. 

To study the modern theory of financial liability, we first stopped at the concept of this theory (a first 
paragraph) and then in (a second paragraph) we dealt with this theory as an exception to the principle of unit liability 
and the consequences thereof. 

Then we concluded the conclusion through which we reached several conclusions, the most important of 
which are: 

The traditional financial disclosure theory is based on two basic ideas: 
That the financial liability is a group of money that forms a single block. 
That the financial liability is fused to the personality of its owner. 
We concluded with several recommendations, the most important of which are: 
Excessive association between legal personality and financial liability must be mitigated 
With regard to the traditional theory, the principle of inseparability of the financial liability must be 

reconsidered. 
We have followed in this paper the comparative analytical method to  . explore the topic  
Key words: theory - financial liability - unit of liability - liability allocation 
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 مقدمة:

، كام تعرف أيضا بأنها مجموعة الحقوق 492هي قدرة الشخص القانونية عىل امتالك األموال 491الذمة املالية
 ،493وااللتزامات املالية التي ترتتب للشخص يف الحارض واملستقبل

تقبل ، أي واملس وتعرف الذمة املالية بكونها مجموعة ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات ذات قيمة مالية يف الحارض
الوعاء الذي تنصب فيه العنارص املالية اإليجابية والسلبية للشخص ، طبيعيا كان أم معنويا ، التي بالتايل ال وجود له من دونها 

، وتشتمل هذه الذمة عىل عنرصين، أحدهام إيجايب 494، وهذا ما مييز األشخاص عن األشياء التي هي عدمية الذمة املالية
واآلخر سلبي ويتمثل يف الديون وااللتزامات ولكن هذين العنرصين مدمجان يف وحدة ال تقبل التجزئة، فالعنرص وميثل الحقوق 

 .495اإليجايب يشمل العنرص السلبي، وكال العنرصين يشمالن الحقوق املالية دون غريها من الحقوق التي ال تقدر مبال
 الطبيعيني فإنها قد نكون لألشخاص املعنويني كالرشكة مثال. وإذا كان األصل أن الذمة املالية ال تكون إال لألشخاص

 وتربز أهمية استقالل الرشكة املالية بحيث :
 إن أموال الرشكة تعترب ملكا لها ، ال ملكا شائعا بني الرشكاء املكونني لها. -

رب ضامن ال الرشيك الخاصة تعتإن أموال الرشكة تعترب ضامنا عاما لدائنيها هي دون دائني الرشكاء الشخصيني ، كام أن أمو  -
قارص عىل دائنيه  الشخصيني دون دائني الرشكة ، باستثناء ما إذا كان  هذا الرشيك مسؤوال مسؤولية شخصية وتضامنية فيسأل 

، كام هو الحال بالنسبة للرشكاء املتضامنني يف رشكات التضامن 496عندئذ مسؤولية ثانوية أو احتياطية عن ديون الرشكة
، وما يربر الرجوع يف هذه األحوال هو النظام أو املركز الخاص للرشيك املتضامن السيام فيام يتعلق باملسؤولية عن  والتوصية

ديون الرشكة وبالتايل ال يصح اعتبار هذه األحوال مبثابة نيل من استقالل ذمة الرشكة أو خلط بني ذمتها وذمة الرشكاء بها وإال 
 .497ين يف القانون املدين وكذا املتبوع والتابع وغري ذلكجاز الخط بني ذمة الكفيل واملد

ال تقع املقاصة بني ديون الرشكة وديون الرشيك فال ميكن لدائن الرشيك يف الرشكة إذا أصبح مدينا لها أن يتمسك باملقاصة،  -
لتان هام لة توجد ذمتان مستقالدائن واملدين يف ذمة مالية واحدة ، ويف مثل هذه الحا ةألن املقاصة ال تقع إال أذا اتخذت صف

 .498ذمة الرشكة وذمة الرشيك
                                                           

مية غير أن معناها ال يتفق مع فقه القانون الوضعي، فقد عرفها فقه الشريعة اإلسالمية بأنها وصف الذمة إصالح مأخذ من فقه الشريعة اإلسال  491

املالية وهكذا  ر شرعي اعتباري يصير به اإلنسان أهال للوجوب له والوجوب عليه أو أهال لإللزام، دون تفريق في ذلك بين الحقوق وااللتزامات املالية وغي

ي الشريعة اإلسالمية املعنى الذي يفيده لفظ >> شخص<< في فقه القانون الوضعي في حين أنه يفيد في هذا الفقه األخير فلفظ >> الذمة << يفيد ف

< مدلوال جديدا هو مجموع ما يكون للشخص من الحقوق وما عليه من االلتزامات املالية ويالحظ أن فقهاء القانون ال يستعملون لفظ >>الذمة<

ـ أنظر كذلك ـ جميل  147ـ ص  1965ليه وصف >>املالية<< ـ أنظر ـ عبد الفتاح عبد الباقي ـ نظرية الحق ـ الطبعة الثانية ـ مجردا بل هم يضيفون إ

 ـ. 1هامش رقم 303ـ الطبعة الثانية ـ ص  1984الشرقاوي >>دروس في أصول القانون<< دار النهضة العربية ـ 

 .23ـ ص  1962نون املدني<< ـ الجزء الثامن ـ عبد الرزاق السنهوري >> الوسيط في شرح القا 492

 .239ـ ص  2010الطبعة األولى –دراسة مقارنة  -هيوا إبراهيم الحيدري>>شركات الشخص الواحد ذات املسؤولية املحدودة<<493 - 

  156ص  -الطبعة األولى  –2009 اإلصدار األول  -دراسة تحليلية  –<<>> تحديد املسؤولية بتكوين شركة أو اإلشتراك فيها سحر رشيد النعيمي -494

 .19ـ ط.غ. م ـ ـ ص  1996إلياس ناصيف ـ>>شركة الشخص الواحد<< ـ الجزء الخامس ـ  495

 

 40ص  – 2006دار الثقافة  -دراسة مقارنة  -الشركات<< –أكرم ياملكي>>القانون التجاري  - 496

 40ص – 2016لطبعة األولى ا -عبد الرحيم السلماني >>الوجيز في قانون الشركات التجارية << -497

 59ص – 2016الطبعة الثامنة - )األحكام العامة والخاصة(فوزي محمد سامي>> الشركات التجارية<<: - 498
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إذا أفلست رشكة الشخص الواحد فإن ذلك ال يؤدي إىل إفالس الرشيك الوحيد ، وكذلك إفالس الرشيك ال يودي إىل إفالس  -
 الرشكة.

ظرية تخصيص الذمة ـ دية ونوقد مرت نظرية الذمة املالية بعدة مراحل قبل أن تتبلور يف نظريتني أساسيتني ـ النظرية التقلي
وقد تجسد ذلك يف كيفية التنفيذ عىل املدين، ففي القانون الرماين كان الدائن يقتيض عىل ذات شخص املدين، أي أن يقيم 

ف فيه يحق له االستيالء عىل جسم املدين فيترص  ،الدائن يف ظل نظام دعوى القانون ما يسمى بدعوى إلقاء اليد عىل املدين
روما أو أن يقتله، ويف حالة تعدد الدائنني يجوز لهم اقتسام أشالء جسم املدين املتعرس، ومع تطور القانون تهذب  ببيعه خارج

التنفيذ عىل جسم املدين شيئا فشيئا، ولجأ الفكر القانوين إىل الخالص منه وذلك عن طريق التخفيف من حدته أوال، ثم إلغائه 
فذ الدين ال ينفذه عىل شخص املدين، وإمنا ينفذه عىل ماله من خالل شخصه كام كان كلية بعد ذلك، حتى صار الدائن وهو ين

يفعل مع مدينه الغائب، وقد كان هناك نوعان من التنفيذ عىل أموال املدين: تنفيذ فردي ويكون محله ماال معينا للمدين ويرمى 
ت التنفيذ الية للمدين املعرس، ويرمي إىل تصفيتها ـ وقإىل إشباع حق دائن معني للمدين، وتنفيذ جامعي ويكون محله الذمة امل

 حتى ولو مل يكن مملوكا له وقت نشوء الدين ـ أي بالحجز عىل أموال املدين كلها كوحدة واحدة.
وهكذا تحرر شخص اإلنسان من عبء ضامن ديونه يف الكثري من األحوال وكان ال بد للفكر القانوين حينئذ من أن يلجأ إىل 

دة تحل محل شخص اإلنسان يف أداء وظيفة ضامن ديونه، وكان طبيعيا أن يتجه نحو أمواله، وهكذا حلت أموال فكرة جدي
املدين مندمجة كلها كمجموع معنوي محل شخصه يف ضامن ديونه، فظهرت الذمة املالية كضامن عام للدائنني عىل يد الفقيه 

<<Argentreناء عىل هذا املبدأ )مبدأ وحدة الذمة( الذي مبقتضاه ميكن قبل أن ينشأ استث 499<< يف القرن التاسع عرش
للشخص أن يحدد جزءا من ذمته لنشاط معني بحيث ال يسأل عن ديون ذلك النشاط إال يف حدود املبلغ الذي رصده لذلك 

 وهذا مصطلح عليه حديثا مببدأ تخصيص الذمة .
مبدأ وحدة الذمة من املبادئ التقليدية الذي سبقت دراسته، فإن ما  وتعد دراسة الذمة املالية من الدراسات الرضورية، فإذا كان

 طرأ عليه من استثناءات يتطلب الوقوف عليه بالدراسة والتحليل.
وتثري نظرية الذمة املالية عدة إشكاليات من قبيل ما املقصود مببدأ وحدة الذمة وعدم تجزئتها ؟ وما املقصود بتخصيص الذمة ؟ 

 بدأين ؟.وما الفرق بني امل
 وللوقوف عىل مختلف جوانب هذا املوضوع نتبع األسلوب التحلييل املقارن .

 تقليدية للذمة املاليةالنظرية ال وتبعا لذلك فإن دراستنا لهذا املوضوع ستكون من خالل مطلبني نتناول يف )املطلب األول(
 مبدأ تخصيص الذمة(.: النظرية الحديثة للذمة املالية )(املطلب الثاين)عىل أن نتناول يف 

 املطلب األول : النظرية التقليدية للذمة املالية.
 théorie de laسادت هذه النظرية يف الفقه الفرنيس طوال القرن املايض وهي معروفة بنظرية الشخصية >>

personnalité  « ويرجع الفضل يف وضع هذه النظرية إىل الفقيهنيAobry et Rau برتحيب منقطع  ثم تقبلها الفقه العاملي

                                                           

ـ  1992-2ط –دار النهضة  -ناريمان عبد القادر>>األحكام العامة لشركة ذات املسؤولية املحدودة وشركة الشخص الواحد<< ـ دراسة مقارنة  499

 .78ـ 77ص 
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، ولدراسة هذه النظرية 500النظري وظلت فرتة من الزمن ال تجد من ينازعها حتى استحقت اسم النظرية التقليدية يف الذمة
 .)الفقرة الثانية(ثم نتوقف عند اإلنتقادات املوجهة لها  )الفقرة األوىل(نتطرق بداية ملفهومها 

 مة املالية.الفقرة األوىل : مفهوم النظرية التقليدية للذ
، والذمة تختلف عن أهلية الوجوب وهذه األخرية هي 501الذمة لغة هي العهد وسميت كذلك ألن نقضها يوجب الدم

صالحية اإلنسان ألن تثبت الحقوق له أو عليه كام تختلف عن أهلية األداء وهي صالحية اإلنسان ملامرسة تلك الحقوق أما 
لشخص وما عليه من أموال وديون منظورا إليها كمجموع فتدخل يف الذمة املالية جميع الذمة املالية يف لغة القانون فهي ما ل

الحقوق ذات القيمة املالية من حقوق عينية وشخصية وكذلك حق املؤلف وغريها وتخرج منها الحقوق والواجبات التي ليست لها 
نظرية كام سبق وأن قلنا كل من الفقيهني قيمة مالية كالحريات ودعوى الحالة الشخصية ونحوها، وقد وضع أسس هذه ال

( تلك األسس التي أمثرت عن نتائج كان لها الدور الهام يف تكريس هذه النظرية أوال) 502«و>>رو« الفرنسيني >>أوبري
 (.ثانيا)

 أوال : أساس نظرية الذمة املالية التقليدية.
 ام:تقوم نظرية الذمة املالية التقليدية عىل أساس فكرتني أساسيتني ه

 املال يشكل كتلة واحدة. منـ أن الذمة املالية مجموع  
 ـ أن الذمة املالية تنصهر يف شخصية صاحبها. 

 الذمة املالية مجموع من املال: (أ
ينظر إىل  عنارص الذمة املالية وفقا لهذه النظرية عىل أنها مدمجة جميعا يف كتلة واحدة ال تتجزء، فتتالىش ذاتية  

موع الذي تكونه، وتصبح كلها مجموعا من املال وال تدخل هذه العنارص يف املجموع بعد أن ذابت فيه، هذه العنارص يف املج
 .503إال باعتبار أنها قيمة مالية مثلية يحل بعضها محل البعض يف مجموع شامل

لذمة املالية ال افالحقوق والديون إذن تنصهر وتندمج فيام بينها وتغيب خصوصية كل عنرص منها لتصبح مجموعا من املال، و 
تتغري بتغري الحقوق وهي الجانب اإليجايب لها كام ال تتغري بتغري الجانب السلبي لها واملتمثل يف الديون، ضف إىل ذلك أن 
الذمة املالية ال تتأثر أيضا برجحان الجانب اإليجايب فيها عىل السلبي أو العكس، بل ال تتأثر بوجود حقوق مالية أصال أو 

لديون وبذلك يشكل مجموع املال وحدة وكيانا منفصال ومختلف عن العنارص املكونة له فكانت بذلك الذمة املالية فراغها من ا
 .504محال تلتقي فيه الحقوق والديون وهي أيضا واجهة الشخص املالية

                                                           

مجلة القضاء  -، أنظر كذلك الحبيب الكامل البناني>> شركة الشخص الواحد ذات املسؤولية املحدودة <<  80فس املرجع السابق ـ ص ن 500

 .11ـ ص   2001السنة  9العدد  -والتشريع 

 .193ط.غ.م ـ ص -مصطفى أحمد الزرقا>>نظرية االلتزام العام في الفقه اإلسالمي<< 501

السنهوري أن النظر للذمة املالية باعتبارها صالحية الشخص  الكتساب الحقوق والواجبات يقرب الذمة املالية في الفقه  ويرى عبد الرزاق أحمد 502

زء الج–<<حق امللكية  -عبد الرزاق أحمد السنهوري >>الوسيط في شرح القانون املدني الجديد -الفرنس ي من أهلية الوجوب في الفقه اإلسالمي 

 223ص -ط.غ.م – 1976-العربية القاهرة  دار النهضة -الثامن

 .80ناريمان عبد القادر ـ مرجع سبقت اإلشارة إليه ـ ص  503

 2الحبيب الكامل البناني ـ مرجع سابق ـ ص  504
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لصورة هو ك اويرتتب عن فكرة املجموع هذه عدة نتائج وتفسري عدة حلول وقواعد قانونية وأهمها أن مجموع املال بتل
من املجلة الفرنسية 2093506، 2092505من تحليل الفصلني « و >>رو« الضامن العام للدائنني، فقد استلهم الفقيهان >>أوبرى

من فانون االلتزامات  1241ووجدا فيها خري مستند و أحسن دعامة ثبت وجاهة ما ذهبا إليه وقابلهام يف القانون املغريب الفصل 
من قانون إ.ع. حيث جاء يف النصني " أن أموال املدين ضامن عام لدائنيه ويوزع  1169املوريتاين املادة والعقود ومن القانون 

 ".507مثنها عليهم بنسبة دين كل واحد منهم مامل توجد بينهم أسباب قانونية لألولوية
جد منها قبل نشوء ها ماو فالذمة املالية أو القيمة اإليجابية فيها ضامن للقيمة السلبية أيضا وأموال املدين جميع

 الدين وحتى بعده تضمن يف حدودها جميع ديونه وترتتب عىل ذلك ثالث آثار ونتائج هي :
مبدأ املساواة بني الدائنني مامل يكن له سبب قانوين من األسباب الثالثة سابقة الذكر )االمتياز والرهن وحق  (1
  الحبس(.
لقانونية و يكون للدائن الخيار عىل أيها ينفذ مع مراعاة القواعد اات مثليالعنارص اإليجابية للذمة املالية تعترب   (2
  الخاصة.
الذمة املالية ليس لسعتها حد فباعتبارها محال تتجمع فيه الحقوق والديون فإنها تتسع ملا يتصور من الحقوق  (3

  وتشغل بكل ما يتصور من ديون .
ملال تصبح أموال املدين جميعا الحارض منها واملستقبل ضامنة لجميع وعندما ينظر إىل الذمة املالية باعتبارها مجموعا من ا

 ديونه دون تفرقة بني دين وآخر، لذلك يذكر دامئا أن الذمة املالية هي الضامن العام لجميع الدائنني.
ديون منفصلة و ويربر هذا االندماج انتقال حقوق املورث وديونه إىل الوارث وتغري ذمته املالية مبا تشتمل عليه من حقوق 

عنه عند وفاته، فالبد من إسناد هذه الذمة املالية إىل شخص غري املورث، وهذا الشخص ال ميكن أن يكون الوارث، فهو الذي 
تستمر شخصية مورثه فيه، وهو الذي ميتلك تركة هذا األخري وعىل ذلك تنتقل الرشكة للمورث مبجرد موته إىل الوارث، وبذلك 

 .508دين يف القانون الفرنيس من املورث بفضل نظرية الذمة املاليةأمكن تصور انتقال ال
وإذا كان البد للذمة املالية أن تسند إىل شخص آخر بعد موت صاحبها، فإن هذه الذمة ال ميكن لصاحبها أن يترصف 

، واليؤثر عىل هذا تهفيها أو يتنازل عنها، فكام أنه ال يجوز للشخص أن يتنازل عن شخصيته فال يجوز أيضا أن يتنازل عن ذم
الحظر جواز الترصف يف عنارص الذمة املالية، فقد شبه أحد الفقهاء الذمة املالية بحافظة النقود التي تخرج منها النقود وتدخل 

 .509فيها ورمبا تفرغ الحافظة من كل النقود وال يؤثر ذلك عىل وجودها
 الذمة املالية والشخصية القانونية:-ب

                                                           

505L’article 2092 : « Quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses   biens mobiliers et 

immobiliers présents et à venir ». 

506L’article 2093 : « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et de prix s’en distribue entre  eux  par contribution 

à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence » 

من  1242من قانون االلتزامات والعقود املوريتاني والفصل  1170األسباب القانونية لألولوية هي االمتيازات والرهون وحق الحبس، حسب املادة  507

 قانون االلتزامات والعقود املغربي.

 .81أنظر ناريمان عبد القادر ـ مرجع سابق ـ ص  508

 .41ص  –مكتبة الجالء الجديدة باملنصورة  – 1990-ؤولية املحدودة <<<<فايز نعيم رضوان>>املشروعات الفردية ذات املس 509
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تنتهي يف أصل وجودها إىل الشخصية ذاتها إىل الشخصية ذاتها حيث إنها تندمج يف شخصية صاحبها فكرة الذمة املالية 
اندماجا كامال ال ينفصل عنه، فهي مظهر الشخصية والتعبري عن القدرة القانونية للشخص وهكذا تربط تلك النظرية بني الذمة 

ة أو شخص آلخر فإن الذمة املالية ال تقبل التجزئ والشخصية برباط محكم ال ينفصم، فكام أن الشخصية التنتقل من
 .510االنتقال

وعليه فإن الذمة املالية ال تنسب إال إىل األشخاص سواء كانوا طبيعيني أو معنويني، فالذمة املالية تدور مع الشخصية 
 .511القانونية وجودا وعدما

 ثانيا: نتائج النظرية التقليدية للذمة املالية.
 ية التقليدية للذمة املالية ترتتب عليها نتائج عدة أهمها:إن تبني فكرة النظر

 أن الذمة املالية البد لها من شخص تستند إليه:  (أ
البد من وجود شخص تنسب إليه الذمة املالية، فلمها كانت الذمة هي مجموعة الحقوق والديون، فقد كان من املنطقي 

ميلكها أو يلتزم بها، لذلك فهي إنعكاس للشخصية أو امتداد أن تسند هذه الحقوق والديون إىل شخص طبيعي أو معنوي 
يا من عندما قاال: إن فكرة الذمة املالية تستخلص منطق ىهذا املعن« و >>رو« للشخصية القانونية، وقد ذكر الفقيهان >>أوبري

صا، ويرتتب عىل عتباره شخفكرة الشخصية، فالذمة املالية هي مظهر الشخصية، وهي التعبري عن القدرة القانونية للشخص با
 .512ذلك أنه ال يوجد شخص بغري ذمة

 الذمة املالية ال تنفصل عن صاحبها: (ب
إن الذمة املالية ال تنفصل عن صاحبها حتى ولو  زالت بعض الحقوق التي تشتمل عليها، فهي تندمج يف شخصه وال  

أن ك عنها، فيجوز للشخص أن يترصف يف حقوقه و تفارقه، فام دامت الذمة املالية مندمجة يف الشخصية فتالزمها وال تنف
يتحلل من ديونه بصفتها متميزة عن بعضها وال يجوز أن يترصف يف ذمته املالية برمتها كمجموع، لذلك فإن التعامل يف تركة 

ا مجموعا من همستقبلية غري جائز ألسباب ترجع حامية املورث وترجع أيضا إىل عدم جواز الترصف يف الذمة املالية يف حالة كون
 .513املال

 لكل شخص ذمة مالية واحدة ال تتجزأ:  (ت
وهذه إحدى الخاصيات التي استعارتها الذمةاملالية من الشخصية، وذلك نظرا إىل أن الذمة املالية تندمج يف الشخصية، 

ن األمر الذي ميع الديو والشخصية واحدة ال تتجزأ وال تتعدد، وكام رأينا آنفا أن الذمة املالية تنصب فيها جميع الحقوق وج
تصبح معه مجموعة واحدة، ويرتتب عىل ذلك أن لكل شخص ذمة مالية واحدة ال تتجزأ إىل ذمم متفرقة، كام أن الذمةاملالية 
ال تتعدد مبا يعني أنه ال يجوز للشخص أن يضيف إىل ذمته املالية األصلية ذمة مالية أخرى فام دامت الذمة املظهر املايل 

 .514دامت الشخصية واحدة، فالذمة بدورها واحدة ال تتعددللشخصية وما

                                                           

 ،81ناريمان عبد القادر ـ مرجع سابق ـ ص  510

 .41،  40و انظر ناريمان عبد القادر ـ مرجع سابق ـ ص  31لحبيب الكامل البناني مرجع سابق ص  511

 .81ناريمان عبد القادر ـ مرجع سابق ـ ص  512

 .82، وناريمان عبد القادر نفس املرجع السابق ص 31ناني ـ مرجع سابق ـ ص الحبيب الكامل الب 513

 Le patrimoine est en principe unet indivisible comme la ،la personnalité même non seulement au »يعبر عن ذلك الفقيهان بقولهما : 514

point de vue déjà indiqué à la fin du paragraphe précédent et en ce que la même personne ne peut posséder qu’un seul patrimoine » . 

 .2هامش رقم  82ناريمان عبد القادر ـ مرجع سابق ـ ص 



                                                                                                                                                                                                                                             

200 

 2021 يونيو 34 العدد
 مجلة القانون واألعمال الدولية

أن وجود ذمة مالية مضافة إىل جانب الذمة املالية األصلية أمر استثنايئ ـ مثال « و >>رو« ويرى الفقيهان >>أوبري
يجعل بعض فذلك ـ قبول الوارث الظاهرة للرتكة، وقبول تركت الغائب، فال يجوز للشخص حال حياته أن يجزأ ذمته املالية 

 الدائنني يختصون بجزء منها والدائنني اآلخرين يختصون بالجزء اآلخر.
 الفقرة الثانية : االنتقادات املوجهة للنظرة التقليدية للذمة املالية

إذا كانت النظرية التقليدية للذمة املالية شكلت مبدأ راسخا ظل عصيا طيلة القرن التاسع عرش فإن بداية القرن العرشين 
ت هجوما الذعا عىل تلك النظرية ذلك نتيجة ملا تتضمنه من خلط بني الشخصية القانونية والذمة املالية وما تتميز به من شهد

 أنها مطلقة بحيث تقف عصية أمام أي تطور ترشيعي يهدف إىل مالءمة التطورات االقتصادية الحديثة.
بني  ليدية وتتمثل هذه االنتقادات يف املغاالة يف الربطقد ساق الفقه املعارص العديد من االنتقادات للنظرية التق 

 (.ثالثاالية )( واستبعاد الحقوق غري املالية من الذمة املثانيا( وعدم تجزئة الذمة املالية )أوالالشخصية القانونية والذمة املالية )
 أوال : املغاالة يف الربط بني الشخصية القانونية والذمة املالية:

املالية أصبحت الوجه اآلخر للشخصية القانون مام دفع أحد الفقهاء إىل التساؤل عن مدى رضورة إصالح  ذلك أن الذمة 
الذمة املالية وفائدته طاملا مل يكن له مدلول آخر غري الشخصية القانونية ويرى هؤالء الفقهاء رضورة التفرقة بني الشخصية 

الحقوق وتجمل االلتزامات، يف حني أن الذمة املالية هي مجموع ما القانونية التي تعترب مجرد صالحية الشخص الكتساب 
 .515للشخص من حقوق وماعليه من التزامات
 ثانيا: عدم تجزئة الذمة املالية:

إن جانبا من فقهاء العرص الحديث اعترب أن النظرية التقليدية للذمة ونتيجة ملا تنبني عليه من عدم إمكانية تعدد الذمة  
الواحد تضييق كبري وجمود يعوق كل التطورات التي تصل إليها العالقات القانونية، فليس من املرغوب فيه أن املالية للشخص 

يباح للتاجر إمكانية تخصيص جزء من أمواله ملبارشة نشاط تجاري معني ويحتفظ بباقي ذمته املالية العامة لتأمني حياته وحياة 
وعه التجاري وشهر إفالسه، ويف نفس الوقت لن يضار من يتعامل مع هذا أرسته وال يعرضها للضياع نتيجة عدم نجاح مرش 

التاجر ألنه يعلم سلفا بالوسائل القانونية املتاحة والتي يتطلبها القانون، أن حقه يف الضامن العام مل يرد سوى عىل تلك األموال 
 .516املرصودة لالستثامر التجاري

 مة املالية:ثالثا: استبعاد الحقوق غري املالية من الذ
بالرغم من أن هناك بعض الحقوق غري املالية كالحقوق الشخصية، ولكن لها أثر مايل كحق البنوة الذي يؤدي إىل  

الحق يف النفقة والحق يف املرياث، ويرتتب عىل ذلك أنه من العسري الفصل بني الحقوق املالية وغرياملالية فكالهام يدخل يف 
 نطاق الذمة املالية.
مية التي لالعتبارات العل وتجاهلهايتضح أن هذه االنتقادات أظهرت عيوب النظرية الشخصية للذمة املالية  ومن ذلك

تستدعي أن تكون بجانب الذمة املالية العامة، كتخصيص بعض األموال الستثامرها يف مجاالت مختلفة، ومن هنا ظهرت 
 نظرية التخصيص يف الذمة املالية.

                                                           

وعلى حسن نجيدة >> املدخل لدراسة القانون ـ نظرية الحق<< ـ دار الفكر  675أنظر في هذا الصدد حسن كيره>> أصول القانون<< ـ ط.غ.م ـ ص  515
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أثرها عىل الترشيعات الوضعية حتى تلك التي أخذت بالنظرية التقليدية فلم تأخذها مبفهومها  وكانت لهذه االنتقادات 
املطلق، بل أوردت عليها بعض االستثناءات التي تستطيع إذا وضعناها بجانب هذه االنتقادات أن تقرر عدم جدوى نظرية 

، وهي نظرية ار للنظرية الحديثة التي قال بها الفقه األملاينالشخصية يف الذمة املالية وجعلها يف عداد التطور التاريخي واالنتص
 .517التخصيص

 املطلب الثاين: النظرية الحديثة للذمة املالية )مبدأ تخصيص الذمة(.
إن النظرية الحديثة للذمة املالية تعد أهم أساس قانوين لرشكة الشخص الواحد، إذ أنها تتيح للشخص أن يكون له ذمة 

ص لغرض معني هو رشكة الشخص الواحد وعىل أن تظل حقوق والتزامات الرشكة محدودة بقيمة املبلغ مالية تجارية تخص
 .518املخصص لها كذمة مالية تجارية مستقلة عن الذمة املالية لصاحبها

ول هذه نتنا )فقرة ثانية(( ثم يف فقرة أوىلولدراسة النظرية الحديثة للذمة املالية نتوقف أوال عند مفهوم هذه النظرية )
 النظرية كاستثناء عىل مبدأ وحدة الذمة وما يرتتب عن ذلك من نتائج.

 الفقرة األوىل: مفهوم النظرية الحديثة للذمة املالية:
 أصل فكرة تخصيص الذمة.ثانيالتعريفها عىل أن نتناول  أوالولدراسة هذه النظرية نتعرض  

 أوال: تعريف النظرية الحديثة للذمة املالية:
ار نظرية تخصيص الذمة املالية بأنها مجموعة الحقوق وااللتزامات التي ترتبط فيام بينها لتحقيق غرض واحد يعرف أنص

خصصت له دون أن تستند إىل شخص معني، ويقترص أنصار هذه النظرية الشخصية القانونية عىل الشخص الطبيعي أما فكرة 
لها،  نسب إليها الذمة املالية املستقلة عن األشخاص املكوننيالشخص املعنوي فريون أن الفقه التقليدي نادى بها ليك ي

 .519فالشخص املعنوي لديهم هو محض افرتاض ال وجود له يف الحقيقة وميكن االستغناء عنه بفكرة تخصيص الذمة املالية
ة املعنوية، لشخصيهكذا فقد اعترب أنصار هذه النظرية أن الذمة املالية هي مجموعة أموال تتميز بطبيعتها وجوهرها عن ا

أوجدها املرشع لخلق ضامن يحفظ حقوق الدائنني، وهذا األمر يتحقق دومنا حاجة إلضفاء صفة الشخصية عىل تلك املجموعة 
التي تنرصف بالنتيجة إىل قيمة مادية ومتى انفصلت الذمة املالية عن الشخصية القانونية فقدت صفاتها وميزاتها وأصبحت 

ن ديون صاحبها، وهي مسندة أصال إىل شخص معني ولكنها قابلة للتفرع والتجزئة إىل مجموعات مجموعة أموال معدة لضام
متعددة تخصص كل منها إليفاء ديون معينة، بحيث تلبي عندئذ حاجات املجتمع و تساير حركة االئتامن التي تفرضها تطور 

 بار الشخص الذي أنشأها أو الذي آلت إليه، فأموالاألعامل وتشعبها ويوفق بينها الغرض املخصصة له دون األخذ يف االعت
املؤسسات العامة يف أملانيا مثال التسند إىل شخص معنوي بل تعترب مخصصة ملا أعدت له وهكذا يفصل أنصار نظرية التخصيص 

كامها حالذمة املالية عن شخصية صاحبها فتصبح مجموعة مالية منفصلة ال تتسم بأي صفة للشخصية، بل تخضع يف جميع أ 
 إىل قواعد وأنظم األموال.

لقد حاول جانب من الفقه الخروج مبفهوم جديد استطاعوا من خالله التوفيق بني النظريتني )مبدأ وحدة الذمة ومبدأ 
تخصيص الذمة( وذلك من خالل الدعوة إىل عدم املغاالة يف اعتامد النظرية الشخصية واإلقالع عن ربط الذمة املالية بشخص 

وإلباسها صفة هذه الشخصية من جهة ومن جهة أخرى خلق مجموعات مالية خاصة ال تحول دون وجود ذمة مالية اإلنسان 
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عامة، فالتجزئة التي يقوم بها الشخص لذمته املالية التفيض إىل إزالتها من الوجود وتبقى قامئة إىل جانب املجموعات الخاصة، 
ل عنها قى مرتبطة بالشخص دون أن تتلبس بصفاته، واملجموعات األخرى تنفصوميكن التأليف بينها جميعا، فالذمة املالية تب

 وتقوم إىل جانبها كمجموعات قانونية تنصهر فيها العنارص اإليجابية والسلبية ويوجد بينها الغرض املخصصة له.
إطالق حرية  منهاقد ساعد التوفيق بني النظريتني املرشع عىل إنشاء مجموعات مالية يف حاالت متعددة كان الهدف 

النشاط التجاري واالقتصادي واالجتامعي والخريي وهو يساعد أيضا يف خلق أطر جديدة لألعامل التجارية تواكب تطور 
اإلنسان وتطور أهدافه ونشاطه ومفهومه لتوسيع هذا النشاط عن طريق تخصيص ذمة مالية معينة الستثامر معني، بدون أن 

املالية للخطر، من هنا نشأت فكرة رشكة الشخص الواحد ليس يف البلدان التي اعتمدت  يعرض نفسه يف جميع عنارص ذمته
نظرية تخصيص الذمة املالية فحسب، بل أيضا يف البلدان التي اعتمدت حدة الذمة املالية، كقاعدة عامة، وتساهلت يف إقرار 

 .520شواذ عىل القاعدة العامة
 ثانيا: أصل فكرة نظرية تخصيص الذمة:

ألصل التاريخي لفكرة التخصيص يرجع إىل العصور القدمية وعىل وجه التحديد منذ عرص الرومان، وعىل الرغم إن ا 
من أن الرومان كانوا يحتقرون مهنة التجارة تاركينها لألجانب، إال أنهم مل يستطيعوا مقاومة إغراء املكاسب التي تدرها فكان 

ويف نفس الوقت الحفاظ عىل مكانة األرسة العالية، وبعد أن اعرتف الربيتور ،521أن لجأوا إىل الحيلة عن طريق  نظام الحوزة
بالنيابة التعاقدية يف الترصفات التي يجريها ابن األرسة بتكليف وتفويض من رب أرسته فألزم األخري بااللتزامات بحيث ال 

ها إىل الولد( ويخصصها للتجارة ويعهد بيقترص األمر عىل كسب الحقوق فكان رب األرسة يقتطع قدرا من املال يسمى )حوزة 
االبن أو الرفيق الستخدامها يف غاية معينة، ولهذا األخري حق إدارتها واستثامرها، ولكنها تعترب ملكا لرب األرسة، ويف النهاية 

ذه الحوزة إال يف هترد إليه األرباح باعتباره صاحب الشخصية القانونية ومالك االبن والرفيق وال يسأل رب األرسة عن الديون ب
حدود قيمتها، لذلك يعترب نظام الحوزة أصل فكرة ذمة التخصيص، ويرجع الفضل يف تبني هذه النظرية يف العرص الحديث إىل 
فقهاء األملان، الذين حاولوا هدم النظرية التقليدية يف بعض أجزائها، من حيث اندماج الذمة يف الشخصية وما ينتج عن ذلك 

ا الفقه الحديث غري مقبولة، حيث إنهم رأوا أن الذمة املالية ال تكون مجموعة أو وحدة واحدة متامسكة من من نتائج اعتربه
الحقوق وااللتزامات املالية نتيجة ارتباطها الوثيق بشخص معني، وإمنا يرجع السبب إىل تخصيصها لغرض معني ذي قيمة 

( فهي ليست مالزمة بالرضورة للشخصية إذ ال يوجد مثة ما Théorie de l’affectationلذلك فقد سميت بنظرية التخصيص )
مينع من قيامها، حتى ولو مل تستند إىل شخص ما، من أجل ذلك كانت العربة يف وجود الذمة املالية ليس بارتباطها بشخص 

 .522تستند إليه وإمنا بوجود عرض تخصص له
ا من مبدأوحدة الذمة املالية وعدم تجزئتها، وما يرتتب عليهأما بالنسبة للقانون الفرنيس فإنه وإن كان ومازال يتبنى 

مسؤولية ال محدودة للمدين، إال أن ذلك مل مينع قدميا أو حديثا من الخروج عىل هذا املبدأ التقليدي يف العديد من االستثناءات 
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القانون الفرنيس  ومام الشك فيه أن اعرتافالقانونية واألخذ بفكرة ذمة التخصيص وبالتايل إمكانية تجزئة الذمة املالية وتعددها، 
 .523يعترب أهم استثناء من هذه االستثناءات 1985برشكة الشخص الواحد وإجازة تأسيسها من خالل قانون 

 الفقرة الثانية: نظرية التخصيص كاستثناء وما يرتتب عىل ذلك من نتائج.
 بدأ وحدة الذمة وعدم تجزئتها فساهمت بذلك يفلقد شكلت نظرية تخصيص الذمة املالية استثناء صارخا يف وجه م

زعزعة مبدأ وحدة الذمة املالية وأثبتت للمرشع عدم قدرة هذه األخرية عىل مواكبة التطورات االقتصادية يف العرص الحديث 
لذمة وعدم تجزئتها ا( وقد ترتب عىل ذلك النظر إىل الذمة املالية من زاوية مختلفة جسدت بعض النتائج املخالفة ملبدأ وحدة أوال)
 (.ثانيا)

 أوال: االستثناءات القانونية عىل مبدأ وحدة الذمة:
لقد ورد عىل مبدأ وحدة الذمة وعدم تجزئتها سلسلة استثناءات قانونية تضمنها القانون الفرنيس ـ الذي يعترب املصدر 

من قانون الوالية عىل  61دين تتمثل يف نص املادة التاريخي للترشيعني املغريب واملوريتاين ـ فهناك استثناءات يف القانون امل
التي تقرر لناقص األهلية ذمة خاص بأغراض نفقته، فيام يوضع من أموال تحت ترصفه فيكون لناقص  1952لسنة  119املال رقم 

من القانون  62/1ادة ، وقد اعرتفت امل524األهلية ذمتني، ذمته املالية العامة وبجانبها ذمة مالية خاصة باألموال الخاصة بنفقته
ذاته للقارص الذي بلغ السادسة عرشة من عمره بذمة مالية خاصة مبا يكسبه من عمله وذلك بجوار ذمته املالية العامة، فضال 

من القانون املدين التي تعرتف للاملك الذي تكون ملكيته ملال معني محملة برشط مانع الترصف بذمة مالية  824عن املادة 
موال تستقل عن ذمته املالية العامة حيث تنص عىل أنه >>إذا كان رشط املنع من الترصف الوارد يف العقد أو خاصة بهذه األ 

 .525«من القانون املدين فكل ترصف مخالف يقع باطال 823الوصية صحيحا طبقا ألحكام املادة 
حدة الذمة املالية واعتبارها ذمة مالية ، أن أموال الرتكة استثناء آخر عىل مبدأ و 526ويرى جانب من فقهاء القانون املدين

بالتخصيص بحيث يعترب أن للوارث بجانب ذمته املالية، ذمة خاصة انتقلت إليه من مورثه، وتظل هذه الذمة املالية الخاصة 
 بأموال الرتكة مستقلة عن ذمته املالية العامة إىل أن تسدد جميع الديون العالقة بها.

انون املدين الفرنيس للوارث قبول الرتكة أو رفضها، أو قبولها برشط الجرد فضال عن احتفاظه من الق 878فقد سمحت املادة 
 .527من ذات القانون( 802بحقه يف املطالبة بديونه من أموال الرتكة عندما تكون له ديون عليها )املادة 

األموال التي تدخل يف تركة غري  ( عىل انفصال بعض766، 747، 352، 351كام نص القانون املدين الفرنيس يف املواد )
 .528(Les biens faisant parti d’une succession anormaleعادية )

 وتشمل االستثناءات الواردة عىل مبدأ وحدة الذمة أيضا:
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: يتحصل الوقف يف تخصيص أموال معينة لتحقيق عرض معني وبذلك يكون الوقف من عنرصين: 529ـ نظام الوقف
محدد تخصص هذه األموال لتحقيقه، فالواقف فإرادته املنفردة يعلن تخصيص األموال املوقوفة،  ذمة مالية مستقلة وعرض

ويحدد الغرض الذي من أجله تم تخصيص هذه األموال، كإنشاء املدارس واملالجئ وصيانة املساجد وغريها، وتظل األموال 
يدار بصفة مستقلة من أجل تحقيق الغاية التي خصصت الراجح عىل ملك الواقف وتكون مجموعا متميزا  530املوقوفة وفقا للرأي

 لها.
ـ النظام املايل يف القانون الفرنيس يجزئ الذمة يف بعض األحيان: يف ظل النظام املايل للزواج يف القانون الفرنيس 

ة عن األموال كتتم تجزئة الذمة املالية يف بعض الحاالت، كام يف نظام االشرتاك يف األموال حيث تنفصل األموال املشرت 
، تنفصل أمول الدوطة عن األموال الخاصة بالزوجة، وقد وصفت األحكام القضائية 531نظام الدوطةالخاصة بكل زوج كذلك يف 

انفصال هذا الجزء من األموال عن باقي الذمة املالية املشرتكة بني الزوجني بأنها ذمة مالية صغرية ضمن الذمة املالية 
 .532الزوجية

املالية عن طريق الهبة )يف القانون الفرنيس(: بالرجوع إىل قانون املواريث نجد أنه تضمن عدة استثناءات ـ تعدد الذمة 
وهو « Substitution fidéi commissaireعىل مبدأ وحدة الذمة وذلك عن طريق الهبة وهو ما يطلق عليه اإلحالل العهدي >>

( أو املوىص له بأن Grevéدهام إىل شخص آخر يسمى املعهود له )ترصف قديم بني األحياء أو بوصية مقتضاه أن يتعهد أح
يحتفظ طوال حياته مبال موهوب أو موىص به عىل أن يؤديه عند وفاته إىل شخص ثالث يعينه له الواهب أو املوىص ويسمى 

ل الحرص: ىل سبي( وهذا الترصف ال يباح إال يف حالتني منصوص عليهام يف القانون الفرنيس عAppeléاملستحق العهدي )
( والثانية يف حالة عدم وجود أطفال يستطيع 1048األوىل يقدمها املوىص أو الواهب أن يويص بها إىل أوالد األخ أو األخت )م 

( ويرتتب عىل ذلك أن أموال الهبة تكون ذمة منفصلة عن 1049املوىص أو الواهب أن يويص بها إىل أوالد األخ أو األخت )م 
 .533لموهوب له فتفتقد بذلك الذمة وحدتهاالذمة األصلية ل

وبالنظر إىل القانون التجاري الفرنيس نجد االستثناءات عىل مبدأ وحدة الذمة وعدم تجزئتها أكرث وضوحا، حيث أباحت 
مة كمن قانون الوالية عىل املال للويل أو الويص االستثامر يف تجارة ناجحة آلت للقارص برشط الحصول عىل إذن املح 11املادة 

 .534وهنا يكون للقارص ذمة مالية خاصة بأموال التجارة التي آلت إليه بجوار ذمته املالية العامة
من ذات القانون، أنه للقارص الذي بلغ من العمر مثانية عرشة سنة مبارشة التجارة برشط الحصول  57وقد أضافت املادة 

ما، فإذا كان اإلذن مقيدا فيكون اعرتاف للقارص بذمة مالية عىل إذن من املحكمة التي ميكن أن تعطيه اإلذن مقيدا أو عا
من  30خاصة باألموال املستثمرة يف التجارة التي أذنت له املحكمة مبامرستها بجوار ذمته املالية العامة، وقد اعرتفت املادة 

                                                           

 من قانون االلتزامات والعقود املوريتاني. 816ة الوقف هو إعطاء منفعة ش يء مدة وجوده مع بقاء ملك ذاته للمعطي، املاد 529

بأنه  ـ ومع ذلك فإن أولئك الذين ذهبوا إلى اعتبار أن العين املوقوفة تخرج عن ملك الواقف لم يترددوا في القول ـ على حد تعبير علي سيد قاسم 530

ورثته ـ علي سيد قاسم>> املشروع التجاري الفردي محدود متى انقض ى الوقت وزالت آثاره وانتهى حبس األموال، عادت إلى ملك الواقف أو إلى 

 3ص  -ط.غ.م  2003املسؤولية<< ـ دراسة قانونية مقارنةـ دار النهضة العربية ـ القاهرة ـ 

ال نظام الدوطة في فرنسا يجعل بعض األموال العائدة للزوجين مجموعات قانونية مستقلة عن الذمة املالية ومعدة ألغراض ، تعرف بأمو  531

،تأتي بها الزوجة فتنفصل عن غيرها من أموال الزوجين وال تباع وال تحجز، وتبقى معدة لتأمين الحاجات العائلية ـ أنظر الياس )البائنة (الدوطة

 21ناصيف ـ مرجع سابق ـ 

 .225هيوا إبراهيم الحيدري ـ مرجع سابق ـ ص 532

 .90انظر ناريمان عبد القادر ـ مرجع سابق ـ ص  533

 .180ص  -ت.غ.م  -ط.غ.م -لخولي >>املوجز في القانون التجاري<<أكثم ا 534



                                                                                                                                                                                                                                             

205 

 2021 يونيو 34 العدد
 مجلة القانون واألعمال الدولية

 Patrimoineقصد بالذمة البحرية )، وي535القانون البحري الفرنيس ملالك السفينة بذمة بحرية خاصة بجوار ذمته املالية العامة
de mer السفينة األجرة وملحقاتها، والتعويضات التي تستحق للمجهزعن األرضار التي تلحق بسفينته وتكون الذمة الربية )

 ملالك السفينة غري ضامنة للديون الناشئة عن ذمته البحرية، إذ تنفصل السفينة عن سائر أمواله و تتجزأ ذمته إىل ذمتني برية
 .536وبحرية

وتتعدد أيضا ذمة املفلس قبل التفلسة وذلك ماكرسته أحكام القضاء الفرنيس فقد اتجهت هذه األحكام تحت تأثري 
متطلبات الحياة التجارية ورضوراتها العملية، إىل إقرار حق املدين املفلس يف مامرسة تجارة جديدة، حتى قبل أن تنهي حالة 

، فقيام املفلس بتجارة 537 الدائنني وألن حكم شهر إفالسهال ينال من أهليته القانونيةاإلفالس ألن ذلك سيعود بالنفع عىل
مبوارد حصل عليها نتيجة لعمله، أو من الغري، أي خارج أصول التفلسة سيوفر املبالغ التي كانت ستقتطع لتكون نفقة له تخصص 

ديدة تضاف إىل أصول التفلسة ومتكن الدائنني من ملواجهة احتياجات معيشته هو وعائلته، كام قد تكسبه أمواال أخرى ج
، وعليه فإن املفلس إذا كسب قبل إقفال التفلسة ماال من عمله أو من تجارة جديدة يبارشها فيكون 538الحصول عىل حقوقهم

 .539املال الذي كسبه ذمة مالية مستقلة عن ذمته املالية األصلية التي خضعت للتفلسة
دة عىل مبدأ وحدة الذمة بإثارة تساؤالت من قبيل: ما املانع من إضافة استثناءات أخرى لقد سمحت االستثناءات الوار 

 تتجسد ـ أساسا ـ يف إجازة رشكة الشخص الواحد؟
وهو ما أخذ به فعال الترشيع الفرنيس واملغريب وكذا املوريتاين ـ كام رأينا آنفا ـ وإلمكانية إدراج هذا االستثناء واملتمثل يف 

الواحد لجأت غالبية الترشيعات إىل األخذ بطريقني: أوالهام تتمثل يف اعرتاف املرشع بالشخصية املعنوية  رشكة الشخص
 5ـ96املغريب يف القانون رقم  1985يليو  11للمرشوع الفردي ذي املسؤولية املحدودة وهذا ما فعله املرشع الفرنيس يف قانون 

، و باالعرتاف للمرشوع الفردي 2000يناير  18الصادر بتاريخ  05ـ2000القانون رقم  واملرشع املوريتاين يف 1997فرباير  13الصادر 
ذي املسؤولية املحدودة بالشخصية املعنوية يكون له ذمة مالية مستقلة عن الذمة املالية للرشيك الوحيد فال يكون هناك تعارض 

نه الطريقة األخرى وهي التي اتبعها املرشع األملاين يف قانو بني االعرتاف بهذا املرشوع الفردي ومبدأ وحدة الذمة املالية، أما 
الذي اعرتف باملرشوع الفردي ذي املسؤولية املحدودة كذمة مالية متخصصة ألن ذلك القانون يأخذ  1980يوليو  4الصادر يف 

ة الذمة املالية ميكن وحد أساسا بالنظرية الحديثة يف الذمة املالية وهي التخصيص، حتى يف ظل الترشيعات التي تأخذ مببدأ
أن يعرتف أيضا باملرشوع الفردي ذي املسؤولية املحدودة يف هيئة ذمة مالية متخصصة كاستثناء إضايف يرد عىل مبدأ وحدة 

 .540الذمة املالية ملالمئة التطورات االقتصادية يف بيئة التجارة
ة الشخص لية املحدودة للرشيك الوحيد يف رشكإذن باالستناد عىل نظرية تخصيص الذمة املالية ميكن تربير املسؤو 

الواحد وإن تأسيسها عىل أساس ذمة التخصيص أمر تحتمه املتغريات االقتصادية واالجتامعية، التي تعد أساس قواعد قانون 
ثل مبدأ م التجارة ومن ضمنها قانون الرشكات، مام يستدعي إعادة النظر يف كثري من املبادئ التقليدية التي مر عليها الزمن،

وحدة الذمة املالية وعدم تجزئتها وأن ال تتمسك بها بصورة مجردة إذ أن الرضورات االقتصادية ومواكبة التطورات الجديدة 
                                                           

 .49فايز نعيم رضوان ـ مرجع سابق ـ ص  535

 .226هيوا إبراهيم الحيدري ـ مرجع سابق ـ ص 536

 .227هيوا إبراهيم الحيدري ـ مرجع سابق ـ ص 537
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 .34عبد الرزاق السنهوري >>الوسيط في شرح القانون املدني<< ـ الجزء الثامن  ـ مرجع سابق ـ  539
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واملستمرة تستلزم إيجاد آليات قانونية تتناسب معها، وتفرض عيل املرشع يف أغلب األحوال أن يالئم النظام القانوين بشكل 
ويكون له القدرة عىل إستعابها وخاصة بعد أن يصبح االقتصاد اليوم معيارا مهام يقاس به تقدم  ينسجم مع تلك التطورات

الشعوب ورفاهيتها، فام الفائدة من التمسك ببعض القواعد كمبدأ وحدة الذمة املالية ـ وإن كان راسخا ـ إذا كان من شأنه إعاقة 
 ؟541مية يف ظل االنفتاح العاملي الجديد ومتطلبات العوملةالتكيف مع التطورات االقتصادية والتجاريةوعملية التن
( غري مفيد ألنه ال يفرس كل الحلول القانونية كام أنه يتسم F GENYإن مبدأ وحدة الذمة ـ يقول ـ فرانسوا  جيني )

لنظرية ا بالخطورة ألنه يحول دون التطور الطبيعي نحو االعرتاف بوجود ذمة التخصيص حيث يرى فرانسوا جيني بأن دور
 .542القانونية هو إستعاب كل الفروض املختلفة التي تواجهها وتفسري الحلول القانونية املقرتحة لها وفقا ملنطقها

وملا كانت النظرية التقليدية يف الذمة املالية قد عجزت عن تحقيق هذه الغاية واضطرت إىل التسليم بعدد كبري من هذه 
 .543ري والحال كذلك عدمية الفائدة وتفقد من ثم مربر وجودهاالحلول كاستثناء عىل منطوقها فهي تص

إن استمرار تطور فكرة املسؤولية املحدودة وكذلك تطور الحاجيات االقتصادية والتجارية دفع بالفقيه اإلسباين رويك 
 املحدودة هي سؤولية غري( إىل القول بأنه قد يأيت اليوم الذي يكون فيه تحديد املسؤولية هو األصل واملRoig Bergadaبريكادا )
 .544االستثناء

 ثانيا: النتائج املرتتبة عن األخذ بنظرية التخصيص:
 جواز تعدد الذمة: (أ

يرى مؤيدي نظرية التخصيص أن فكرة الذمة املالية الواحدة هي فكرة تخالف الواقع وتتعارض معه يف كثري من األحيان، 
يف الشخصية، فإذا مل تكن مندمجة فيها، فليس من الرضوري أن توجد حيث أن وحدة هذه الذمة مل تكن إال بسبب اندماجها 

، بل ميكن أن يكون له أكرث من ذمة مالية واحدة فيستطيع التاجر مثال أن يخصص جزء من 545للشخص ذمة مالية واحدة
رشوعا فرديا ذي اجر أن ينشأ مذمته املالية ملبارشة التجارة فيكون له ذمة مالية مدنية وذمة مالية تجارية، وهذا ما يسهل عىل الت

 .546مسؤولية محدودة يف ظل األموال املخصصة الستثامرها يف ذلك املرشوع
كام أن الوارث الذي ال يكون مسؤوال عن ديون مورثه إال يف حدود أموال الرتكة، تكون له ذمتان منفصلتان، ذمة مالية 

ا من حقوق وما عليها من ديون، بل ال يوجد مثة ما مينع الشخص أصلية وذمة مالية أخرى هي الرتكة التي انتقلت إليه مبا له
من أن يخصص جزءا معينا من أمواله لغرض معني، وجزءا آخر لغرض ثان، وهكذا تتعدد الذمم بتعدد األغراض فتكون له مثال 

نطاق  التي تدخل يفذمة تجارية وأخرى زراعية وثالثة صناعية، ويف هذه الحالة يقترص ضامن دين كل دائن عىل األموال 
 .547الذمة التي يتبعها، وال يتناول غريها من أموال املدين الداخلة يف الذمم األخرى

 إمكانية وجود ذمة بغري شخص تستند إليه: (ب

                                                           

 .238هيوا ابراهيم الحيدري ـ مرجع سابق ـ ص 541

 .235هيوا ابراهيم ـ مرجع سابق ـ ص 542

 .28هيوا ابراهيم الحيدري ـ مرجع سابق ـ ص 543

 .235هيوا ابراهيم ـ مرجع سابق ـ ص 544

 .85ناريمان عبد القادر ـ مرجع سابق ـ ص  545

 .45فايز نعيم رضوان ـ مرجع سابق ـ ص  546

 .85ناريمان عبد القادر ـ مرجع سابق ـ ص  547



                                                                                                                                                                                                                                             

207 

 2021 يونيو 34 العدد
 مجلة القانون واألعمال الدولية

ليس من الالزم لوجود ذمة مالية وجود شخص تستند إليه، فقد توجد ذمة مالية دون شخص تستند إليه طاملا وجدت مجموعة 
، أي أن الذمة املالية تقوم دون أن تستند إىل شخص طبيعي أو 548تزامات املالية خصصت لغرض معنيمن الحقوق واالل

معنوي، ومثال ذلك رصد مجموعة معينة من األموال لغرض الرب أو النفع العام، فهنا يؤدي منطلق نظرية التخصيص إىل القول 
 .549إىل شخص آخر بوجود ذمة مستقلة عن ذمة الشخص الذي قام بالرصد دون أن تستند

 إمكانية الترصف يف الذمة املالية أو التنازل عنها:-ج
تعد هذه الخاصية نتيجة منطقية لسابقاتها، فطاملا أن الذمة املالية تستند إىل غرض معني تتخصص به عنارصها وال 

ا أنه ال توجد صلة الورثة، طاملتستند إىل الشخصية، يجوز الترصف فيها والنزول عنها فضال عن أنه ميكن انتقالها باملوت إىل 
بني الذمة املالية والشخصية، كام إذا باع الشخص آلخر ذمته التجارية أو الصناعية أو الزراعية، وهنا تنتقل الذمة كلها، مبا فيها 

 من أموال وما تتحمل به من التزامات إىل املشرتي.
شؤون تجارية تطيع الشخص أن يخصص بعض ماله لويالحظ أنه يف بعض الترشيعات األجنبية كالترشيع األملاين يس

وهو إذا ترصف يف محله التجاري انتقلت )من املجموعة املدنية األملانية 419فتكون له ذمة تجارية إىل جانب ذمته املدنية )املادة 
ي بجميع عنارصها رت إىل املشرتي جميع حقوق صاحب املحل وجميع التزاماته يف آن واحد، أي أن ذمته التجارية تنتقل إىل املش

إيجابية وسلبية ويف حالة اإلفالس يقر القانون األملاين أن اإلفالس ال يصيب إال األموال املخصصة لتجارة بعينها دون غريها 
من أموال التاجر التي مل تدخل يف هذا التخصيص، فإشهار إفالس التاجر وإن كان يشل ناحية معينة من نواحي نشاطه 

ال ميتد إىل سائر أمواله وذلك ألن تأسيس فكرة الذمة عىل التخصيص ميكن معه أن تتعدد الذمم للشخص االقتصادي إال أنه 
الواحد فتفلس إحدى هذه الذمم مع بقاء غريها يف يرس، وهو ماال يتأىت يف القانون الفرنيس، حيث تبنى مبدأ وحدة الذمة املالية 

 لتوجه الذي سار عليه املرشع املغريب واملوريتاين.، وهو نفس ا550كقاعدة عامة مامل يرد استثناء مخالف
إن نظرية التخصيص رغم مالها من سحر استطاع  أن يستقطب من حولها جانب كبري من الفقه الحديث، إال أن هذا 
المينع من وجود بعض االنتقادات التي ميكن أن توجه إليها من أهمها تصور وجود ذمة مالية دون شخص تستند إليه حيث من 
املسلم به أن الذمة املالية البد أن تستند إىل شخص سواء كان طبيعيا أو معنويا، فكانت الذمة املالية عبارة عن مجموعة من 
الحقوق وااللتزامات فال يستطيع اكتساب الحقوق أو التحمل بااللتزامات سوى شخص سواء كان طبيعيا أو معنويا، بل يذهب 

التخصيص من إمكانية تعدد الذمم املالية ميثل إهدار للضامن العام للدائنني مام يخل البعض إىل أن ما ذهبت إليه نظرية 
باالستقرار يف املعامالت، وإن كان هذا النقد األخري ميكن الرد عليه بأن تخصيص بعض األموال الستثامرها يف مرشوع تجاري 

 .551ن حقيقة أو طبيعة املرشوع الذي يتعامل معهيخضع إلجراءات يحددها القانون تكفل إعالم كل من يتعامل مع التاجر ع
وإذا كانت نظرية التخصيص وجدت رواجا كبريا نتيجة لتبنيها من لدن فقهاء العرص الحديث فإن مبدأ وحدة الذمة وعدم 

ألفراد ل تجزئتها مازال املبدأ سائد يف غالبية الترشيعات ومن ضمنها الترشيع املغريب واملوريتاين وكذلك الفرنيس، فال يجوز
تجزئة ذمتهم املالية مبطلق إرادتهم يف غري األحوال التي ينص عليها القانون وإذا شاء أحدهم القيام مبرشوع مستقل عن 

 نشاطه العادي فيجد نفسه مضطرا إىل إنشاء رشكة مع غريه من الرشكاء ولكل منهم حصصه أو أسهمه.

                                                           

 .45ـ 44فايز نعيم رضوان ـ مرجع سابق ـ ص  548

 .86لقادر ـ مرجع سابق ـ ص ناريمان عبد ا 549

 .86ناريمان عبد القادر ـ مرجع سابق ـ ص 550

 .46ـ  45فايز نعيم رضوان ـ مرجع سابق ـ ص  551
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 الخامتة:

ذمة املالية هي مجموعة ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات ذات قيمة بالنظر إىل ما تقدم من دراسة يتجىل أن ال
مالية يف الحارض واملستقبل ، أي الوعاء الذي تنصب فيه العنارص املالية اإليجابية والسلبية للشخص ، طبيعيا كان أم معنويا ، 

 التي ال وجود له من دونها،
 إىل جملة من التوصيات:وعليه ميكن أن نستنج عدة استنتاجات تفيض بنا 

  :االستنتاجات 
 :ففي ما يخص النظرية التقليدية للذمة املالية ميكن أن نستخلص مايل 

 :عىل مستوى أساسها 
 تقوم نظرية الذمة املالية التقليدية عىل أساس فكرتني أساسيتني هام:

 املال يشكل كتلة واحدة. منـ أن الذمة املالية مجموع 
 هر يف شخصية صاحبهاـ أن الذمة املالية تنص

 :عىل مستوى نتائج النظرية التقليدية للذمة املالية 
 أن الذمة املالية البد لها من شخص تستند إليه  ـ

 ـ الذمة املالية ال تنفصل عن صاحبها
 ـ لكل شخص ذمة مالية واحدة ال تتجزأ.

 اجات أهمها:أما فيام يتعلق بالنظرية تخصيص الذمة فإنه ميكن أن يسلنتج منها عدة استنت 
 عىل مستوى النشأة 

أن األصل التاريخي لفكرة التخصيص يرجع إىل العصور القدمية وعىل وجه التحديد منذ عرص الرومان، وعىل الرغم من أن 
الرومان كانوا يحتقرون مهنة التجارة تاركينها لألجانب، إال أنهم مل يستطيعوا مقاومة إغراء املكاسب التي تدرها فكان أن لجأوا 

 إىل الحيلة عن طريق  نظام الحوزة.
 عىل مستوي نتائج نظرية تخصيص الذمة 

 من أهم نتائج تخصيص الذمة:
 ـ جواز تعدد الذمة

 ـ إمكانية وجود ذمة بغري شخص تستند إليه
 إمكانية الترصف يف الذمة املالية أو التنازل عنها. -

 التوصيات: 
 انونية والذمة املاليةـ تجب تخفيف املغاالة يف الربط بني الشخصية الق

 ـ فيام يتعلق بالنظرية التقليدية تجب إعادة النظر يف مبدأ عدم تجزئة الذمة املالية
ـ يجب التوفيق بني النظريتني مبا يضمن تقارب وجهات النظر بني فقهاء كل النظريتني حيث يوجد تعريف موحد للذمة املالية 

 وتلك الوحدة.تراعى فيه وحدتها وإمكانية تخصيصها يف إطار 
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 باحثة دكتوراه يف القانون اإلداري

 عضو مخرب الترشيعات الدولية للبحار
 و اثرها عىل املنظومة القانونية البحرية

 

 )دراسة مقارن (اس الخطأ املفرتض يف املجال اإلدارياملسؤولية عىل أس

The responsibility based on the error in the administrative domain 
   

 
 

 

 
 ملخص

يد من  عد ها ال ية التي تبنت ية اإلدار طاق املســـؤول يدة يف ن جد فاهيم ال عد فكرة الخطأ املفرتض يف املجال اإلداري أحد امل ت
ملقارنة، التي تتوسط فكريت الخطأ الواجب اإلثبات كأساس لقيام املسؤولية اإلدارية الخطئية، وفكرة املخاطر التي الترشيعات ا

تستند عليها املسؤولية اإلدارية بدون خطأ، عىل أن البحث يف املوضوع يتناول بالدراسة املسؤولية عىل أساس الخطأ املفرتض 
يعات العربية، وفق خطة تم فيها تحديد مفهوم فكرة الخطأ املفرتض املؤدي إىل يف املجال اإلداري، دارســـة يف بعض الترشـــ

تقرير املســؤولية يف املجال اإلداري وأســاســها القانوين، وعرض تطبيقات للمســؤولية عىل أســاس الخطأ املفرتض يف املجال 
ــئة  ــغال العمومية، أو الناش ــؤولية عن األخطاء املفرتضــة يف مجال األش ــتوى املر اإلداري)املس فق عن األخطاء الطبية عىل مس

  الصحي العمومي(.
 : مسؤولية، إدارية، خطأ، مفرتض، مخاطر، رضر، تعويض، عالقة سببية، نشاط إداري.الكلامت الدالة

 
Abstract 

 
       The idea of the assumption of error in the administrative domain, is one of the new conception in the 
administrative responsibility with become adopted by the comparative legislations, mediates the notion of 
the error, witch must be proved as basis for the establishment of the responsibility without any mistake or 
error, that’s why the research in this subject try to shed a highlighting on the responsibility based of the 
assumed error in the administrative domain .a few of the comparative study in Arabic legislations ,according 
to a plan of the determination of the assumed error witch help us to make decision about the basis of the 
responsibility in the administrative domain, in the other side, the legal basis on witch it was established(the 
responsibility of assumed error on the public works, or arising from the medical errors at the level of the 
public facility).    
Key words: administrative, responsibility, risks, damage, casual, relationship, administrative activity. 
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 مقدمة
 أوال: التعريف باملوضوع 

يعترب تقرير مسؤولية اإلدارة عن أعاملها الضارة باألشخاص من املسائل الهامة يف مجال القضاء اإلداري، باعتبار أنه بناء 
سؤولية اإلدا صالحه والتعويض عنه، حيث تتخذ امل رضر بإ سببة يف ال سؤولية اإلدارية ميكن إلزام اإلدارة املت ية رعىل قواعد امل

عدة صور تشمل أساسا املسؤولية الخطئية، أو املسؤولية بدون خطأ التي يطلق عليها يف الفقه باملسؤولية املوضوعية التي تستند 
عىل نظرية املخاطر، إىل جانب املسؤولية اإلدارية املفرتضة املستندة عىل الخطأ املفرتض التي تحتل مرتبة وسط بني املسؤولية 

 سؤولية الخطئية(،واملسؤولية بدون خطأ)املسؤولية املوضوعية(.عىل أساس الخطأ)امل
والقاعدة العامة أن اإلدارة يف مجال مسؤوليتها عن أعاملها أو موظفيها تخضع كأصل عام للقواعد التقليدية التي تحكم 

لرضــر املرتتب اإلدارة وا املســؤولية عن الترصــفات، أو األعامل الضــارة عند تحقق عالقة الســببية بني الخطأ املرتكب من جانب
عنه، غري أن هذه القواعد مل تعد كافية يف مجال املســؤولية اإلدارية بالنظر إىل تطور النشــاط اإلداري وزيادة تدخل الدولة يف 
نشاط األفراد، أو بسبب خصوصية وخطورة بعض األرضار التي تصيب األفراد وعدم قدرتهم أو عجزهم عن إثبات خطأ اإلدارة، 

الذي دفع الفقه إىل البحث عن بدائل للمسؤولية اإلدارية الخطئية، وذلك من خالل تبني مفهوم املسؤولية اإلدارية بدون األمر 
خطأ التي تســـتند عىل نظرية املخاطر تقوم عىل أســــاس نظرية تحمل التبعة، التي تهدف إىل إعادة التوازن بني الحقوق 

لعامة الذي يقيض برضورة تحمل الجامعة مخاطر النشاط اإلداري الذي ألحق رضرا ، ومبدأ املساواة أمام األعباء ا552املتقابلة
بفئة معينة متى كان ذلك النشاط لصالحهم، بشكل يوجب رضورة توزيع األعباء عىل جميع األفراد، إىل جانب نظرية املنفعة أو 

ساس املوازنة بني املزايا والعيوب أو ي شقاعدة الغرم بالغنم التي تقوم عىل أ خص الخاص أو نب املغانم واملغارم التي يلتزم فيها ال
 553العام بتحمل  أعباء بحسب استفادته من ذلك اليشء.

واملالحظ بأن تقرير مسؤولية اإلدارة عىل أساس املخاطر قد ينتج عنه يف الغالب حرمان األفراد املترضرين من حقهم يف 
 أعامل اإلدارة أو مستخدميها، باعتبار أن اإلدارة غالبا ما تستند عىل الحصول عىل التعويض الحقيقي عن األرضار الناشئة عن

نظرية املخاطر لدفع املسؤولية التقصريية الخطئية لإلدارة، األمر الذي جعل جانب من الفقه يتبنى فكرة الخطأ املفرتض لتقرير 
ــببية بني الخطأ والرضــر ــعب فيها إثبات عالقة الس ــؤولية يف الحاالت التي يص ن هذا النوع من الناتج عنه، وتبعا لذلك فإ املس

املســؤولية يقوم عىل أســاســا عدم التحرر من فكرة الخطأ من خالل البقاء يف نطاق املســؤولية اإلدارية الخطئية دون أن متتد 
ستند عىل أساس املخاطر، بحيث  ينتقل عبء اإلث سؤولية بدون خطأ(التي ت سؤولية املوضوعية )امل ات يف بكذلك إىل نطاق امل

مجال املســـؤولية عىل أســـاس الخطأ املفرتض إىل اإلدارة املدعى عليها بدل املدعي املترضـــر  امللزم بإثبات الخطأ يف نطاق 
 املسؤولية اإلدارية عىل أساس الخطأ.

ســط و وعليه ميكن القول بأن مســؤولية اإلدارة عىل أســاس الخطأ املفرتض الذي تبنتها العديد من الترشــيعات املقارنة تت
فكريت الخطأ الواجب اإلثبات)الخطأ الشــخيصــ، أو املرفقي(كأســاس لقيام املســؤولية اإلدارية الخطئية، وفكرة املخاطر التي 
تســـتند عليها املســـؤولية اإلدارية بدون خطأ، حيث يرتتب عىل املســـؤولية بناء عىل الخطأ املفرتض كام قلنا ســـابقا نقل عبء 
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املســؤولة عىل الخطأ املفرتض، واكتفاء املترضــر بإثبات العالقة املبارشة بني الرضــر الحاصــل  اإلثبات من املترضــر إىل اإلدارة
 ونشاط اإلدارة.

يس،  رصي،والجزائري،واإلمارايت،والبحريني، واألردين، والتون رشع امل سؤولية اإلدارية نجد أن كل من امل ويف مجال امل
سؤولية املفرتضواملغريب، والعراقي،والليبي، قد تأثر باملرشع الفر  سيس امل ة يف املجال نيس يف األخذ بفكرة الخطأ املفرتض لتأ

سلطة  ضاء لحامية األشخاص يف مواجهة اإلدارة التي تتمتع بامتيازات ال ضامنة حقيقية ابتدعها الفقه والق اإلداري، التي تعد 
قال بات عىل املترضـــر من أعامل اإلدارة وانتالعامة؛ ومن جهة ثانية، يعد األخذ بهذه النظرية آلية حقيقية لتخفيف عبء اإلث

 اإلثبات إىل اإلدارة املحدثة للرضر.
ذلك بأن البحث يف املوضوع الذي يتناول بالدراسة املسؤولية عىل أساس الخطأ املفرتض يف املجال اإلداري هو محاولة 

ترشــيع مبســؤولية اإلدارة عن أعاملها يف المنا تســليط الضــوء عىل مفهوم جديد يف مجال املســؤولية اإلدارية املتعلقة أســاســا 
ستند عىل نظرية الخطأ  املرصي، والجزائري، واإلمارايت، والبحريني،واألردين، والتونيس، واملغريب، والعراقي، والليبي، التي ت

إلدارية الخطئية، ااملفرتض كبديل لإلثبات يف حالة عجز األفراد املترضرين من إثبات الخطأ من جانب اإلدارة لتقرير املسؤولية 
سبب أعاملها اإلدارية إال  شئة ب سؤوليتها عن األرضار النا ستطيع أن تدفع م الذي ينتقل فيه عبء اإلثبات إىل اإلدارة التي ال ت

 بإثبات خطأ املترضر أو وجود حادث فجايئ.
 ثانيا: أهمية البحث

 أهمية ة يف مجال القانون اإلداري، التي تكتيســملا كانت موضــوعات املســؤولية اإلدارية تعترب من املواضــيع الكالســيكي
ــؤولية  ــاء اإلداريني أدى إىل التطور يف مفهوم مس ــات القانونية، فإن تطور قواعد القانون والقض علمية كبرية يف مجال الدراس

يه االجتهاد ي لعب فاإلدارة عن أعاملها، وتحديد أساس املسؤولية اإلدارية الرتباطه بالتطورات التي شهدها القضاء اإلداري الذ
شاطات اإلدارة وتطور  ساع ن سبب ات ستمرار، وذلك ب سؤولية اإلدارية املتغرية با ضايئ دورا كبريا يف إرساء مبادئ وقواعد امل الق
مجال املســـؤولية عن األعامل اإلدارية التي تقوم بها اإلدارة أو مســـتخدميها، وهو ما أدى يف الكثري من األحيان إىل تطور 

 سؤولية اإلدارية، خاصة يف الحاالت التي يصعب فيها إثبات خطأ اإلدارة املرتب للرضر باألفراد.قواعد امل
ساس الخطأ املفرتض يف املجال اإلداري،  سؤولية عىل أ سة امل كام  تكمن أهمية البحث يف املوضوع الذي يتناول بالدرا

اإلداري،  لتي تتناول املســؤولية اإلدارية املفرتضــة يف املجالبالنظر إىل حداثة املوضــوع يف حد ذاته وقلة الدراســات القانونية ا
 التي تستند عىل نظرية الخطأ املفرتض كأساس لقيام املسؤولية، السيام يف الترشيعات العربية.

 ثالثا: أسباب اختيار موضوع البحث وأهدافه
اإلداري بصــفة عامة واملســؤولية  لعل من أهم أســباب اختيار هذا املوضــوع هو االهتامم الشــخيصــ مبوضــوعات القانون

اإلدارية بصفة خاصة، وتطور االجتهاد القضايئ الذي كان له دور كبري يف تطور القواعد التي تحكم املسؤولية اإلدارية، األمر 
الذي أدى إىل ظهور العديد من النظريات أهمها قرينة افرتاض الخطأ من جانب اإلدارة كأســـاس جديد لتأســـيس املســـؤولية 

 ارية املفرتضة عن أعاملها املحدثة للرضر  بالنسبة لألفراد. اإلد
و يهدف البحث يف هذا املوضــوع إىل تحديد مفهوم الخطأ املفرتض كأســاس لقيام املســؤولية بصــفة عامة واملســؤولية 

إلدارية املفرتضة ا اإلدارية بصفة خاصة، وبيان موقف كل من الفقه والقضاء واملرشع من نظرية افرتاض الخطأ لتقرير املسؤولية
يف النظم املقارنة، للوقوف عىل مدى قبول األخذ بهذه النظرية يف الفقه والقضـــاء اإلداري العريب كأســـاس لتقرير املســـؤولية 
املفرتضة يف املجال اإلداري، إىل جانب ذلك تهدف هذه الدراسة إىل تحديد األساس القانوين الذي يحكم املسؤولية اإلدارية 
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املبنية عىل الخطأ املفرتض يف الترشـــيع املرصـــي، والجزائري، واإلمارايت، والبحريني، واألردين، والتونيســـ، عن أعاملها 
ــاس الخطأ املفرتض يف  ــؤولية عىل أس واملغريب، والعراقي، والليبي، وبيان النتائج املرتتبة عليها، مع عرض بعض تطبيقات املس

 إلداري الفرنيس، والقضاء اإلداري العريب.املجال اإلداري السيام تطبيقاتها يف القضاء ا
 رابعا: مشكلة البحث

وملا كانت املسؤولية املدنية وفقا للقواعد العامة تولزم من كان سببا يف إحداث الرضر الذي يلحق بالغري برضورة إصالحه أو 
سببية بني  رضر مبا يرتتب عليه عالقة ال رضر الخطأ املحدث لل ضالتعويض عنه، متى أثبت املت رضر املرتتب عنه، الفعل ال ار وال

وأن املســؤولية املفرتضــة يف القانون الخاص تقوم عىل أســاس افرتاض الخطأ من جانب الشــخص املتســبب يف الرضــر، التي 
يعفى فيها املترضـــر من عبء اإلثبات واالكتفاء فقط بإثبات العالقة املبارشة بني الرضـــر وعمل الشـــخص لقيام املســـؤولية 

ا أن نتساءل عن األساس القانوين الذي يحكم املسؤولية عىل أساس الخطأ املفرتض يف املجال اإلداري؟ب معنى املفرتضة، لن
هل ميكن إخضاع مسؤولية اإلدارة عن أخطائها املفرتضة لنفس القواعد واألحكام التي تخضع لها املسؤولية عىل أساس الخطأ 

د، أم أنها رضــر بإثبات العالقة املبارشة بني الرضــر الذي لحقه ونشــاط الفر املفرتض يف القانون الخاص، التي يكتفي فيها املت
 تخضع لقواعد أخرى مستقلة؟

 منهجية البحث خامسا:
من أجل اإلجابة عىل املشــكلة التي يطرحها املوضــوع الذي يتناول بالدراســة املســؤولية عىل أســاس الخطأ املفرتض يف 

التحلييل من خالل اســتقراء أهم النصــوص القانونية املتعلقة باملســؤولية بصــفة عامة  املجال اإلداري، تم االعتامد عىل املنهج
واملســؤولية اإلدارية بصــفة خاصــة، إىل جانب املنهج املقارن بهدف إجراء مقارنة بســيطة حول املســؤولية اإلدارية عىل أســاس 

 الخطأ املفرتض يف بعض الترشيعات العربية.
 خطة البحث سادسا:

بالبحث واإلجابة عىل اإلشـــكالية املطروحة أعاله تم التطرق أوال إىل تحديد مفهوم فكرة الخطأ املفرتض بغية اإلملا م 
ساس الخطأ  سؤولية عىل أ سؤولية املفرتضة يف املجال اإلداري)املبحث األول(، ثم عرض بعض تطبيقات امل ساس لقيام امل كأ

األخري إىل خامتة تتضـــمن مجموعة من النتائج املتوصــــل إليها  املفرتض يف املجال اإلداري )املبحث الثاين(، لنخلص يف
 وبعض االقرتاحات.

 
 

 املبحث األول:ماهية فكرة الخطأ املفرتض املؤدي إىل تقرير املسؤولية يف املجال اإلداري
ــيتم التطرق أوال إىل ــة، س ــؤولية اإلدارية عن أخطائها املفرتض ــيس املس تحديد  لتحديد ماهية فكرة الخطأ املفرتض لتأس

مفهوم نظرية الخطأ املفرتض كأساس لقيام املسؤولية بصفة عامة ومسؤولية اإلدارة عن أخطائها املفرتضة بصفة خاصة )املطلب 
ـــاس الخطأ املفرتض يف املجال اإلداري )املطلب  األول(، ثم بيان األســـاس القانوين الذي تســـتند عليه املســـؤولية عىل أس

 الثاين(. 
 م فكرة الخطأ املفرتض املؤدي إىل تقرير املسؤولية اإلداريةاملطلب األول: مفهو 
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ــة أوال تحديد  ــؤولية اإلدارية عن أخطائها املفرتض ــيس املس ــألة تحديد مدلول فكرة الخطأ املفرتض لتأس تقتيضــ منا مس
ـــم ظرية الخطأ بها ن مفهومها)الفرع األول(، ثم العمل عىل تقييم هذه النظرية من خالل عرض ألهم املزايا والعيوب التي تتس

 املفرتض، ومدى األخذ بها يف مجال املسؤولية اإلدارية)الفرع الثاين(. 
 الفرع األول: تعريف فكرة الخطأ املفرتض املؤدي إىل تقرير املسؤولية اإلدارية

ــاء، حيث  األمر للفقه للخطأ تاركة تعريف بأنها مل تعمل عىل إعطاء املقارنة الترشــيعات املالحظ عىل  غالبية نجدوالقض
ضحا مل تعط العربية الترشيعات سوري واملغريب والعراقي للخطأ  كالترشيع املرصي والجزائري تعريفا وا واللبناين واألردين  وال

واألملاين، غري أننا نجد أن القانون  الترشــيعات الغربية املقارنة كالترشــيع الفرنيســ والســويرســي مثلام هو األمر بالنســبة ملعظم
، ومن ذلك 554نيسـ واملغريب قد عرفا لنا الخطأ بأنه إهامل ما يجب أو إثبات ما يجب االمتناع عنه دون قصـد اإلرضاراملدين التو 

أيضــا ما جاء يف قانون العقوبات الكويتي من أن الخطأ غري العمدي يقوم عىل أســاس ترصــف الفاعل عند ارتكابه للفعل عىل 
ه بأن فعله اتصـــف بالرعونة،أو التفريط،أو اإلهامل،أو عدم االنتباه أو عدم نحو ال يأتيه الشـــخص املعتاد، إذا وجد يف ظروف

 مراعاة اللوائح.
 قصد ، فانتفاء555قصد فيه لإلنسان الفعل الذي ليس بأنه الخطأ اإلسالمية الرشيعة فقهاء بعض ويف هذا املجال عرف

يشء صفه مووجب فاعله من ال القول بأن الخطأ يحمل معنى التعدي والتجاوز  مخطئا، وهو أمر دفع بعض الفقهاء إىل بكونه لو
 يعرفه جانب من الفقه بأنه اإلخالل الفقهية للخطأ، التعريفات أهم ، ومن556االحتياط أو التحرز وعدم واإلهامل أو التقصــري

ــكل الذي يورتمب أرضارا لل بالتزام ــابق، أو اإلخالل بواجب قانوين نتيجة القيام بعمل أو االمتناع عنه بالش ، كام ميكن 557غريس
شخص مع علمه بهذا االنحراف سلوك ال سلم به 558تعريفه بأنه انحراف يف  ستند عىل أمر قائم أو م ، أما االفرتاض فهو أمر ي

يف اإلثبات أو الربهنة عىل حل مسألة أو قضية معينة، واالفرتاض يف املجال القانوين هو فكرة تستند عىل واقعة معينة مخالفة 
و تنطوي عىل تجاهل للواقع امللموس باعتبارها صـــحيحة بهدف االنحراف بغاية النص القانوين أو تجاهل للحقائق الثابتة أ 

 وجوده إلثبات قضية أو واقعة معينة.
ولقد ترتب عىل تطور األعامل اإلدارية التي تقوم بها اإلدارة واتســــاع نطاقها، تطور يف قواعد املســـؤولية اإلدارية عن 

ك األعامل اتجاه الغري، الســـيام يف مرحلة تنفيذها، بحيث مل تعد قواعد املســـؤولية اإلدارية  التقليدية األرضار الناجمة عن تل
عن أعاملها أو موظفيها)خطأ، رضر، عالقة سببية(كافية لتقرير املسؤولية اإلدارية،  باعتبار أنه يف بعض الحاالت يصعب إثبات 

مركز الشخص املترضر، األمر الذي دفع الفقه والقضاء اإلداريني السيام يف خطأ اإلدارة بالشكل الذي قد يؤثر عىل حقوق أو 
لك هو حامية حقوق املترضـــرين   هدف من ذ نب اإلدارة، وال جا بات الخطأ من  ية الخطأ املفرتض إلث فرنســــا إىل تبني نظر

 والتخفيف من عبء اإلثبات الواقع عىل مسؤوليته.
 بأنه يقع عىل املترضــر من ترصــفات اإلدارة عبء إثبات الرضــر وعالقة الســببية وتبعا ذلك ميكن القول وفقا لهذه النظرية

بينه وبني أعامل اإلدارة التي يوفرتض فيها الخطأ  لقيام املسؤولية اإلدارية دون أن يلتزم املترضر بواجب إثبات الخطأ من جانب 

                                                           

 من مجلة االلتزامات والعقود التونسية.82و82والفصلين من قانون االلتزامات والعقود املغربي،78الفصل- 554

 )بدون سنة نشر(68علي بن محمد الجرجاني،التعريفات، 555

 ،الجزء الثاني)دون سنة نشر(288ابي عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي،الجامع ألحكام القرآن ، 556

557 Savatier René, traité de responsabilité civile, 13) 1962(  

 (1998)323ابو سلطان،املوجز في النظرية العامة لاللتزام)مصادر االلتزام(، - 558
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ىل يف نطاق املسـؤولية اإلدارية الخطئية التي تسـتند ع، حيث تم إدراج هذا النوع من املسـؤولية وفقا للفقه اإلداري 559اإلدارة
سا عىل الخيال أو االفرتاض القانوين إلثبات الخطأ من جانب  سا شبه الخطئية(، القامئة أ سؤولية اإلدارية  الخطأ املفرتض)امل

ورة مة لدفع مســـؤوليتها رض اإلدارة أو خطأ أحد موظفيها، وهو ما يرتتب عليه نقل عبء اإلثبات من املترضـــر إىل اإلدارة املولز  
 إثبات عدم خطئها أو أن الرضر سببه خطأ املترضر الضحية.

والجدير بالذكر أن تبني نظرية الخطأ املفرتض يف املجال القانوين بصــفة عامة ومجال املســؤولية اإلدارية بصــفة خاصــة 
ــائية، ــتدالله بالقرائن القض ــاء واس ــهدها الفقه والقض تطور كل من  التي كان لها األثر الكبري يف كان نتيجة للتطورات التي ش

الفقه والقضـــاء اإلداريني، ولعل من أهم هذه القرائن قرينة الخطأ)الخطأ املفرتض( يف أعامل اإلدارة التي يفرتض أنها رتبت 
سابقا ينتقل عبء اإلثبات إىل اإلدارة املدعى عليها بدل املترضر امل دعي الذي يولزم فقط أرضار بالغري، ففي هذه الحالة كام قلنا 

بإثبات الرضر الناجم وصلته بترصفات أو أعامل اإلدارة الصادرة عنها، واملالحظ عىل القضاء اإلداري بأنه استخدم فكرة الخطأ 
املفرتض يف مجال املسؤولية اإلدارية إلصالح األرضار الناجمة مثال عن األعامل املتعلقة باألشغال العمومية أو األعامل الطبية 

شآت العمومية التي تلحق أرضار بيئية بالغري، األمر الذي أكدت عليه ع شفايئ، أو أعامل املن ستوى املرفق العمومي االست ىل م
الذي قضت فيه برضورة تعويض املزارع املترضر من 2000جانفي5مثال املحكمة اإلدارية العليا املرصية يف حكمها الصادر بتاريخ

رصف التي ستوى مياه امل ساس  ارتفاع م سؤولية اإلدارة عىل أ ستندا يف ذلك عىل م نتج عنها أرضار كبرية باألرض الزراعية، م
 .560الخطأ يف إعداد أو تصميم املرصف أو عدم اتخاذ التدابري االحتياطية الالزمة لدفع األرضار أو التقليل منها

سؤولية اإلدارية يعد يف حد ذ ضامنة حقيقية ابتدعها الذلك بأن تبني نظرية الخطأ املفرتض يف مجال امل ضاء اته  فقه والق
لحامية األفراد يف مواجهة اإلدارة التي تتمتع بامتيازات الســـلطة العامة؛ ومن جهة ثانية، تعترب كآلية لتخفيف عبء اإلثبات 

صة يف الحاالت التي يكون فيها إثبات خطأ اإل  صعب دعىل املترضر من أعامل اإلدارة وانتقال اإلثبات إىل اإلدارة، خا ارة أمر 
سبة  شاط أو العمل اإلداري التي تقوم به اإلدارة أو موظفيها مثلام هو األمر بالن لعجز املترضر عىل إثبات ذلك أو لخصوصية الن
ضاء يف  صب دور الق صعبة اإلثبات، عىل أن ين شفايئ، أو األرضار البيئية ال شئة عن أعامل املرفق العمومي االست لألرضار النا

قا لسلطته مبناسبة الفصل يف املنازعات اإلدارية ضد أعامل اإلدارة أو موظفيها، يف أن يطلب من اإلدارة إثبات هذا املجال وف
أو تســبيب أعاملها الضــارة بالغري  من خالل مثال األمر برضــورة إظهار املســتندات اإلدارية أو تحديد األســباب الحقيقية للقيام 

ــؤوليتها بإثبات بالعمل اإلداري أو إصــدار القرار اإلدار  ــوع النزاع اإلداري، عىل أنه ميكن لإلدارة املدعى عليها دفع مس ي موض
 عدم ارتكابها للخطأ املؤدي إىل املسؤولية اإلدارية لإلدارة عىل أساس الخطأ املفرتض.

ســؤولية ومام ســبق ميكن القول أن املســؤولية اإلدارية التي تقوم عىل أســاس الخطأ املفرتض تحتل مرتبة وســط بني امل
ضوعية التي تقوم  سؤولية املو سؤولية اإلدارية، وامل سا بالخطأ املحقق الواجب اإلثبات لقيام امل سا اإلدارية الخطئية التي ترتبط أ
شبه  سؤولية  ساس الخطأ املفرتض مبثابة امل سؤولية عىل أ شكل الذي يجعل امل سؤولية بدون خطأ(، بال ساس املخاطر)م عىل أ

سؤولية اإلدارية عىل الخطئية، باعتبار أنه  سؤولية التحرر من فكرة الخطأ ورضورة البقاء يف نطاق امل ال ميكن لهذا النوع من امل
ستند عىل أساس املخاطر، مع  سؤولية بدون خطأ(التي ت سؤولية املوضوعية )امل أساس الخطأ دون أن متتد كذلك إىل نطاق امل

                                                           

 (2007) 113عبد الرؤوف هاشم بسيوني،قرينة الخطأ في مجال املسؤولية اإلدارية،- 559

 .2000جانفي5حكم املحكمة اإلدارية العليا املصرية الصادر بتاريخ 560
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ىل أســــاس الخطأ املفرتض إىل اإلدارة املدعى عليها بدل املدعي انتقال عبء إثبات افرتاض الخطأ يف مجال املســـؤولية ع
 .561املترضر  امللزم بإثبات الخطأ يف نطاق املسؤولية اإلدارية عىل أساس الخطأ

 الفرع الثاين:تقييم نظرية الخطأ املفرتض كأساس إلثبات مسؤولية اإلدارة 
بعا لذلك ب اإلثبات وفقا للقواعد التقليدية للمسؤولية اإلدارية، وتالخطأ املفرتض ال ينفي وجود الخطأ املحقق الواجأن الحقيقة 

العامة، التي  هو اســـتثناء عىل القاعدةيعترب تبني فكرة الخطأ املفرتض كأســـاس لقيام املســـؤولية اإلدارية يف املجال اإلداري 
ـــؤولية اإلدارية، وأن افرتاض الخطأ يعد كبديل  ـورة إثبات الخطأ لقيام املس لجوء إليه يف ميكن اللإلثبات الذي تقيضـــ برضــ

الخطأ  افرتاض نظرية أضـــف إىل ذلك أنالحاالت التي يصـــعب فيها إثبات خطأ اإلدارة أو موظفيها، أو انتفاء وجود مخاطر، 
 تبصفة عامة واملجال اإلداري بصفة خاصة هي نظرية قضائية ابتدعها الفقه والقضاء، باعتبار أن االستعانة بها يف مجال اإلثبا

من شأنه أن يخفف عبء إثبات الخطأ عىل املترضر من أعامل اإلدارة خاصة يف الحاالت التي يصعب فيها إثبات خطأ اإلدارة، 
شفايئ،  سبة لألعامل الطبية للمرفق العمومي االست شاطات اإلدارة مثلام هو األمر بالن أو بالنظر إىل خطورة وخصوصية بعض ن

 يئي .أو نشاطات اإلدارة يف املجال الب
سا كام  سا سؤولية اإلدارة عن أعاملها أو موظفيها كقاعدة عامة ارتبط أ ساس مل أن مجال تطبيق نظرية الخطأ املفرتض كأ

باملســـؤولية عىل األعامل اإلدارية املادية التي ترتب أرضار للغري لعدم وجود خطأ من جانب اإلدارة أو لصـــعوبة إثباته، وأن 
ية)ال قانون ية ال ية يجعل افرتاض الخطأ فيها قليال األعامل اإلدار تال قرارات والعقود اإلدارية(التي متر بجملة من املراحل املت

 نسبيا نظرا لعمليات التوجيه والرقابة التي تحكم كافة مراحل إعداد العمل اإلداري وإصداره.
ه ال ها وفقا لجانب من الفقوعىل الرغم من أن نظرية الخطأ املفرتض يف مجال مســـؤولية اإلدارة عىل أعاملها أو موظفي

سلطة اإلدارية أو موظفيها هو القانون،  صدر االلتزام املفروض عىل ال سوى فكرة وهمية بعيدة عن الحقيقة، باعتبار أن م يعدو 
وأن املســؤولية تكون إما تقصــريية من قبل اإلدارة أو موظفيها اســتنادا عىل الخطأ املرتكب املحقق الواجب اإلثبات )املســؤولية 
اإلدارية عىل أســاس الخطأ(، أو مســؤولية موضــوعية تقوم عىل أســاس نظرية املخاطر التي تســتند أســاســا عىل نظرية تحمل 

 .562التبعة أو املساواة أمام األعباء العامة، أو نظرية التضامن
نة م بار أن القول بقري باعت ــ فإن تبني فكرة الخطأ املفرتض يف املجال اإلداري هو أمر منطقي ومقبول،  وعية أعامل رشـ

اإلدارة  يف إطالقها وأن مسؤولية اإلدارة ال تقوم إال عىل أساس خطأ اإلدارة املحقق الواجب اإلثبات من قبل املدعي، أو وجود 
مخاطر لتقرير مسؤولية اإلدارة بدون خطأ هو أمر قد يؤثر عىل حقوق املترضرين أو يعمل عىل إهدارها أو يحول دون حصولهم 

حقيقي، عىل أنه ميكن تخفيف ذلك من خالل االســـتعانة بقرينة افرتاض خطأ اإلدارة التي تولزم فيها هذه عىل التعويض ال
األخرية برضورة إثبات العكس لدفع مسؤوليتها ويخفف عبء اإلثبات عىل املترضر الذي ال يوجد عىل قدم املساواة مع اإلدارة، 

 إثبات خطأ اإلدارة يف العديد من الحاالت. خاصة يف ظل تطور النشاط اإلداري واالقتصادي وصعوبة
من الرضوري وإلعطاء فعالية وقيمة حقيقية لفكرة الخطأ املفرتض كأساس لقيام مسؤولية اإلدارة  أن يتم تنظيمه  كام أنه

تسبب بنص قانوين يحدد فيه املرشع موقفه من نظرية الخطأ املفرتض كبديل إثبات يف الحالة التي يصعب فيها إثبات خطأ امل
يف الرضــر، بالشــكل الذي يجيز بنقل عبء اإلثبات من املدعي املترضــر إىل املدعى عليه )اإلدارة(، هذا فضــال عىل أن املبدأ 
العام الذي يحكم ترصفات اإلدارة هو افرتاض قرينة املرشوعية يف ترصفات وأعامل السلطات اإلدارية وليس افرتاض الخطأ 

                                                           

 .141د الرؤوف هاشم بسيوني،املرجع السابق،ص.عب 561

 (1969) 555بشرى جندي،تحمل التبعة في املسؤولية غير العقدية،مجلة إدارة قضايا الحكومة،العدد الثالث السنة الثالثة عشرة ، 562
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اصة وأن افرتاض الخطأ مسألة مرتبطة أساسا بعوامل أو وقائع عملية صحيحة ميكن قبولها يف تلك األعامل أو الترصفات، خ
ـفات اإلدارة أو موظفيها ونقل عبء اإلثبات يعد يف حد ذاته مبثابة  ــؤولية اإلدارة، باعتبار أن افرتاض الخطأ يف ترصـ لقيام مس

ــؤوليتها عىل أعام ــامنة حقيقية لحقوق األ قرينة إثبات قابلة إلثبات العكس، والدفع بعدم مس ــة الخطأ وكض فراد يف لها املفرتض
 مواجهة ترصفات اإلدارة .

 املطلب الثاين:األساس القانوين ملسؤولية اإلدارة عن أعاملها املبنية عىل الخطأ املفرتض 
ثبات عالقة لدزَّّم بإإن تقرير مسؤولية اإلدارة كقاعدة عامة يقتيض ارتكاب خطأ من جانب اإلدارة أو موظفيها اتجاه الغري املو 

ــبب يف ذلك الرضــر  ــالحه، بحيث قد يكون الس ــببية بني الخطأ املحقق والرضــر الناتج عنه مبا يوجب التعويض عنه وإص الس
الخطأ اإلداري التقصـــريي أو التعاقدي وفقا للقواعد العامة للمســـؤولية املدنية عن األعامل الضــــارة، وهو أمر نصــــت عليه 

سببا  من القانون124املادة سبب رضرا للغري يلزم من كان  شخص بخطئه وي املدين الجزائري عىل أن كل فعل أيا كان يرتكبه ال
من القانون املدين املرصــي التي تنص عىل أن كل خطأ ســبب رضرا للغري يلزم من ارتكبه 163، واملادة563يف حدوثه بالتعويض

، 566من مجلة االلتزامات  والعقود التونســـية83و82ني، والفصـــل565من القانون املدين الفرنيســـ1382، واملادة564بالتعويض
من قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة، 282، واملادة567من قانون االلتزامات والعقود املغريب77والفصــــل
 .568من القانون املدين البحريني 159و158واملادتني

ة ها أو موظفيها وفقا للقواعد التقليدية التي تحكم املســـؤولية املدنيويف املجال اإلداري تقوم مســـؤولية اإلدارة عىل أعامل
عىل األعامل الضــــارة إما عىل الخطأ اإلداري التقصـــريي من جانب اإلدارة أو موظفيها أو الخطأ اإلداري التعاقدي الواجب 

أو االنحراف يف  اإلهامل أو التقصري اإلثبات من قبل املترضر، الذي يستند أساسا عىل اإلخالل بالتزام قانوين، أو مرتتب عىل
من القانون املدين 691ســلوك املســؤول عىل الفعل الضــار، أو تعســفه يف اســتعامل الســلطة أو الحق وفق ما نصــت عليه املادة

ملادة ملادة807الجزائري، وا ملدين املرصـــي، وا قانون ا ية املتحدة106من ال لدولة اإلمارات العرب ية  ملدن عامالت ا قانون امل ، من 
 .569من القانون املدين البحريني28من قانون االلتزامات والعقود املغريب، واملادة94والفصل

سط كام قلنا  رشيعات املقارنة فهي تتو ساس الخطأ املفرتض الذي تبنتها العديد من الت سؤولية اإلدارة عىل أ سبة مل أما بالن
شخيص، أو املرفقي(ك سؤولية اإلدارية الخطئية، وفكرة املسابقا فكريت الخطأ الواجب اإلثبات)الخطأ ال ساس لقيام امل خاطر أ

التي تســتند عليها املســؤولية اإلدارية بدون خطأ، بحيث يرتتب عىل املســؤولية بناء عىل الخطأ املفرتض نقل عبء اإلثبات من 
اصل وترصف اإلدارة، الرضر الح املترضر إىل اإلدارة املسؤولة عىل الخطأ املفرتض، مع التزام املترضر برضورة إثبات العالقة بني

ذلك بأن املسؤولية عىل أساس الخطأ املفرتض بصفة عامة واملجال اإلداري بصفة خاصة تستند أساسا عىل املسؤولية عن فعل 
 الغري، واملسؤولية الناشئة عن األشياء.

                                                           

 من القانون املدني الجزائري 124نص املادة 563

 من القانون املدني املصري 163نص املادة 564

 ن القانون املدني الفرنس يم1382نص املادة 565

 من مجلة االلتزامات والعقود التونسية82و82الفصلين 566

 من قانون االلتزامات والعقود املغربي77نص الفصل 567

 من القانون املدني البحريني 159و158من قانون  املعامالت املدنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة، واملادتين282نص املادة 568

من قــانون املعــامالت املــدنيــة لــدولــة اإلمــارات العربيــة 106من القــانون املــدني املصــــــــــــري،واملــادة807لقــانون املــدني الجزائري،واملــادةمن ا691املــادة 569

 من القانون املدني البحريني.28من قانون االلتزامات والعقود املغربي واملادة94املتحدة،والفصل
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 الفرع األول:املسؤولية عن فعل الغري يف املجال اإلداري
عامة تقيض برضورة تحمل املتسبب يف الرضر للمسؤولية وإصالح الرضر الناتج عن ترصفاته عىل الرغم من أن القاعدة ال

ـفات واألفعال التي يأتيها  ــؤولية األفراد عن الترصـ اتجاه الغري، فإنه ميكن الخروج عىل تلك القاعدة العامة من خالل تبني مس
ــلطته، األمر الذي نصــت عليه املوا من القانون املدين الجزائري يف املتعلقة 137إىل 134دمن هم تحت وصــايته أو خدمته أو س

من 313من القانون املدين البحريني، واملادة170من القانون املدين املرصـــي، واملادة175و173باملســـؤولية عن فعل الغري، واملواد
 570.من القانون املدين الليبي176قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة، واملادة

بحيث تتخذ املســؤولية عن فعل الغري مســؤولية املكلف بالرقابة، ومســؤولية املتبوع عن أعامل تابعه، فالصــورة األوىل من 
املسؤولية تكون مرتبطة مبسؤولية املكلف بالرقابة الناتجة بسبب التقصري أو اإلهامل أو عدم الرقابة اتجاه من هم تحت سلطته 

لك فإن أساس مسؤولية املكلف بالرقابة هو الخطأ املفرتض يف املكلف بالرقابة، ففي الحالة التي أو وصايته أو خدمته، وتبعا لذ 
ضارا بالغري تقوم قرينة الخطأ املفرتض من قبل املكلف بالرقابة، الذي ميكنه أن يثبت عكس  ضع للرقابة فعال  يرتكب فيها الخا

صري أو ا سؤولية نتيجة إثبات عدم التق سببذلك ويدفع عنه امل ضار هو  سبب يف الفعل ال  إلهامل يف واجب الرقابة، أو كان ال
 أجنبي.

وميكننا إســقاط مفهوم مســؤولية املكلف بالرقابة عىل املجال اإلداري، باعتبار أن اإلدارة تتمتع مبجموعة من الســلطات 
سؤول ستخدميها أو الغري، بحيث ترتتب م سا الرقابة والتوجيه واإلرشاف عىل م سا شمل أ امل موظفيها ية اإلدارة عىل أعالتي ت

بصورة غري مبارشة يف حالة اإلهامل والتقصري يف متابعة وتوجيه ومراقبة مستخدميها أو الغري، ومن تطبيقات مسؤولية املكلف 
ميذ بالرقابة يف املجال اإلداري مســـؤولية املدير أو املعلم يف املدرســــة املبنية عىل الخطأ املفرتض يف الرقابة والتوجيه للتال 

مكرر من قانون االلتزامات والعقود املغريب عىل مســـؤولية رجال التعليم العام  85،ا ألمر الذي نص عليه الفصـــل571القارصين
وموظفي إدارة الشـــبيبة نتيجة ارتكاب فعل ضـــار أو مبناســـبته إما من األطفال أو من الشـــبان الذين عهد بهم إليهم بســـبب 

 572تحل مسؤولية الدولة محل مسؤولية املوظفني السابقني.وظائفهم وإما ضدهم يف نفس األحوال، 
سؤولية املتبوع عن الرضر الذي  ساس م صورة الثانية فهي تتعلق مبسؤولية املتبوع عن أعامل تابعه التي تقوم عىل أ أما ال

ـوع مبناســبة تأديته ملهامه الوظيفية أو بســببها أو مبناســبتها، األمر الذي من 136صــت عليه املادةن يحدثه تابعه بعمله غري املرشـ
من قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات العربية 313من القانون املدين البحريني، واملادة172القانون املدين الجزائري،  واملادة

، 573املرصـــيمن القانون املدين 174من القانون املدين الليبي، واملادة177من القانون املدين العراقي، واملادة219املتحدة، واملادة
سؤولة  شكل يجعل اإلدارة م صريية عن فعل الغري، ب سؤولية التق صور امل سؤولية املتبوع عن أعامل تابعه من أهم  حيث تعترب م

، غري أن الفقه مل يتفق حول مسألة تأسيس مسؤولية املتبوع عن أعامل تابعه، فمنهم من 574عن أفعال املوظفني التابعني لها

                                                           

من 170من القانون املدني املصـــــــــري،واملادة175و173تعلقة باملســـــــــؤولية عن فعل الغير،واملوادمن القانون املدني الجزائري في امل137إلى134املواد 570

 من القانون املدني الليبي.176من قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة واملادة313القانون املدني البحريني،واملادة

 القانون املدني البحرينيمن 170نص املادة 571

 مكرر من قانون االلتزامات والعقود املغربي85فصلال 572

من قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات العربية 313من القانون املدني البحريني،واملادة172من القانون املدني الجزائري واملادة 136نص املادة 573

من القــــانون املــــدني املصــــــــــــري،التي أكــــدت كلهــــا على 174الليبي،واملــــادة من القــــانون املــــدني177من القــــانون املــــدني العراقي،واملــــادة219املتحــــدة،واملــــادة

 مسؤولية املتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير املشروع بمناسبة تأديته ملهامه الوظيفية أو بمناسبتها.

 (. 1999) 439ات بوجه عام)مصادر االلتزام (، عبد الكريم شهبون،الشافي في شرح قانون االلتزامات والعقود املغربي  الكتاب األول االلتزام- 574
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ســـؤولية املتبوع عن أعامل تابعه هو فكرة الخطأ، بينام اتجه الجانب اآلخر إىل القول بأن هذه اتجه إىل القول بأن أســـاس م
 املسؤولية تقوم عىل أساس العالقة بني عمل املتبوع والرضر الحاصل للغري.

س سؤولية مفرتضة تقوم عىل أ سؤولية املتبوع عن أعامل تابعه هي م ساس م س اويذهب  االتجاه األول إىل القول بأن أ
الخطأ املفرتض من جانب املتبوع، باعتبار أن هذا األخري يفرتض أنه قرصـــ أو أهمل أو أســـاء اختيار تابعه أو توجيهه أو مراقبته 
بشكل قد يرتب أرضار بالغري، عىل أنه ميكن للمتبوع دفع املسؤولية بإثبات عدم خطئه يف الرقابة والتوجيه، أضف إىل ذلك أنه 

صعب عىل املتبوع  سؤولية املتبوع عن أعامل من ال مراقبة جميع أعامل متبوعه، األمر الذي دفع بعض الفقهاء إىل القول بأن م
ـفات أو أعامل قانونية، كام  ـ تابعه تقوم عىل فكرة النيابة بني التابع واملتبوع، ويعد التابع نائبا عن متبوعه فيام يقوم به من ترصـ

ة الحلول التي تقوم عىل أســــاس حلول التابع محل املتبوع عندما يقرتف فيها اتجه جانب آخر من الفقه إىل الرتكيز عىل فكر 
 التابع خطأ يعترب املتبوع هو مرتكبه بالنظر إىل وحدة شخصية التابع واملتبوع يف حالة الحلول.

تندة أساسا سكام يتجه جانب آخر  من الفقه إىل القول بأن أساس مسؤولية املتبوع عن أعامل تابعه هو نظرية املخاطر امل
عىل نظرية تحمل التبعة، التي تقتيضــ رضورة تحمل املتبوع تبعات ترصــفات تابعيهم املحدثة ألرضار بالغري، ونظرية الضــامن 
التي تقوم عىل  أســاس أن مســؤولية املتبوع عىل أعامل تابعه فيام يقوم به من أخطاء اتجاه الغري هي مســؤولية تضــامنية بني 

 .575املتبوع والتابع
ا كان الفقه قد اختلف حول أســـاس مســـؤولية املتبوع عن أعامل تابعه، لنا أن نتســـاءل عن موقف املرشـــع من ذلك، ومل

ـــع الجزائري أنه تأثر باالتجاه األول يف اعتبار أن أســـاس هذه املســـؤولية هو الخطأ املفرتض من جانب  فاملالحظ عىل املرش
ـفات التابع اال  ر واملتبوع كتفاء بإثبات وجود عالقة التبعية بني التابع املتســـبب يف الرضـــ املتبوع، وأنه ميكن للمترضـــر من ترصــ

بصفته مسؤوال عن إصالح الرضر، الذي ارتكبه التابع مبناسبة تأديته ملهامه الوظيفية أو بسببها أو مبناسبتها وفق ما نصت عليه 
القاعدة العامة وأن هذه املســـؤولية هي مســـؤولية ، باعتبار أن ذلك يعد اســـتثناء عىل 576من القانون املدين الجزائري136املادة

، ومن بني الترشــيعات التي أخذت 577مفرتضــة من جانب املتبوع، كام أنها مســؤولية تبعية تســتند إىل مســؤولية أصــلية للتابع
 أن أساس عىل219بفكرة الخطأ املفرتض كأساس ملسؤولية املتبوع عن أعامل تابعه القانون املدين العراقي الذي نص يف املادة 

ستند عىل  سؤولية مفرتضة ت ستخدميها التي رتبت رضرا للغري أثناء قيامهم بوظيفتهم، وأن هذه امل سؤولة عن أعامل م اإلدارة م
، عىل أنه ميكن 578الخطأ املفرتض يف الرقابة والتوجيه من جانب املتبوع اتجاه تابعيه تجســـيدا للمســـؤولية عن عمل الغري

 .579ؤولية عليهللمتبوع إثبات أو نفي املس
واملالحظ عىل كل من القانون املدين املرصـــي والبحريني والليبي واملغريب، بأنه أخذ بالخطأ املفرتض كأســـاس ملســـؤولية 
ـوع  ــؤوال يف مواجهة املترضــر عن الرضــر الذي يحدثه تابعه بعمله غري املرشـ املتبوع عن أعامل تابعه، بحيث يكون املتبوع مس

                                                           

 (2015)134مصطفى بوبكر،املسؤولية التقصيرية بين الخطأ والضرر في القانون املدني الجزائري،- 575

 من القانون املدني الجزائري 136املادة- 576

 الضــــرر  عن مســــؤول املتبوع أنعلى .م.و ضــــد م.ه :في قضــــية م 1988مايو11 الصــــادر بتاريخ 53.306 قرارها رقم في العليا املحكمة ولقد أشــــارت - 577

 (1991)2،14بسببها؛املجلة القضائية،العدد أو لوظيفته، تأديته حالة في منه واقعا كان متى املشروع، غير بعمله تابعه يحدثه الذي

 من القانون املدني العراقي219نص املادة- 578

ابعه في القانون االنكليزي.دراســـــــــــة تحليلية مقارنة بالقانونين العراقي واإلماراتي،مجلة يونس صـــــــــــالح الدين املختار،مســـــــــــؤولية املتبوع عن أعمال ت 579

 (2017)ديسمبر2،117،العدد14جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية،املجلد
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، وهو ما أكده املرشــع اإلمارايت بأن أســاس مســؤولية املتبوع عن أعامل تابعه هو الرضــر 580بســببها مبناســبة أداءه لوظيفته أو
وليس الخطأ تجسيدا ملفهوم املسؤولية املوضوعية للمتبوع عن أعامل تابعه، مبا يجعل املتبوع مسؤوال عن الرضر الذي يحدثه 

عامالت اإلمارايت وهو ما ينطبق عىل أعامل اإلدارة واملوظفني من قانون امل313تابعه بفعله الضــــار وفق ما نصــــت عليه املادة
 . 581التابعني لها

ومام سبق ميكننا استخالص أن أساس مسؤولية املتبوع عن أعامل تابعه يف املجال اإلداري يستند إما عىل فكرة الخطأ 
ابة واإلرشاف له أو تقصـــريه يف الرقاملفرتض من جانب املتبوع اتجاه تابعيه كأســـاس املســـؤولية املفرتضـــة للمتبوع عن إهام

ضار للمتبوع تجسيدا للمسؤولية املوضوعية للتابع عن أعامل  ستند عىل فكرة الرضر املرتتب عن الفعل ال والتوجيه لتابعيه، أو ي
بية مقارنة لتابعيه، حتى وإن كان أنصار االتجاه الذي يأخذ بالخطأ املفرتض يف تقرير مسؤولية املتبوع عن أعامل تابعه هم الغا

باملسؤولية املوضوعية التي تستند عىل فكرة الرضر، باعتبار أن املتبوع مسؤول مسؤولية مفرتضة عام يقوم به تابعيه من أعامل 
الســـيام يف املجال اإلداري ، التي تفرتض الخطأ من جانب املتبوع يف متابعة وتوجيه واختيار ومراقبة التابع حال مامرســـته 

ــبة ملهامه الوظيفية  ــؤولة عن أعامل موظفيها التي يرتتب عليها أرضار للغري مبناس ــكل الذي يجعل اإلدارة مس ــببها، بالش أو بس
 أداءهم لوظيفتهم أو بسببها، عىل أنه ميكن لإلدارة الرجوع عىل التابعني لها يف حالة جرب الرضر ودفع التعويض للمترضرين.

 
  املجال اإلدارييف الفرع الثاين:املسؤولية  الناشئة عن األشياء

شئة  سؤولية النا سؤولية عن األشياء يف املجال اإلداري تخضع لنفس األحكام والقواعد التي تخضع لها امل الحقيقة أن امل
ــؤولية  ــياء أحد أنواع املس ــؤولية عن فعل األش ــياء وفقا لقواعد القانون املدين باعتباره الرشــيعة العامة، حيث تعترب املس عن األش

ــتهم، األمر الذي نصــت عليه التقصــريية لأل  ــياء اململوكة لهم أو املوجودة تحت حراس ــببها األش شــخاص عن األرضار التي تس
من قـانون 315من القـانون املـدين البحريني، واملـادة176و175من القـانون املـدين الجزائري، واملـادتني1مكرر140إىل138املواد

من قانون االلتزامات والعقود املغريب، 88لقانون املدين املرصـــي، والفصـــلمن ا178إىل 176املعامالت املدنية اإلمارايت، واملواد
، ذلك بأن املســؤولية عن األشــياء هي مســؤولية عن األشــياء غري الحية واملســؤولية 582من القانون املدين األردين291واملادة

رضــر الذي لتســيري والرقابة عن الالناشــئة عن تهدم البناء، بحيث ترتتب مســؤولية حارس اليشــء الذي له قدرة االســتعامل وا
شياء مادية وغري  شياء حية وغري حية، أو أ سم إىل قسمني: أ سة، واألشياء يف نظر القانون تنق يحدثه ذلك اليشء محل الحرا

من القانون 128مادية، أو أشـــياء خطرة بذاتها وغري خطرة، أو ميكن تصـــنيفها إىل عقارات ومنقوالت، وبالرجوع إىل نص املادة
ـــفته أو طبيعته، متأثرا يف ذلك املد ـــار إىل مفهوم اليشـــء عىل أنه يشء غري مادي بغض النظر عن ص ين الجزائري الذي أش

باملرشـــع الفرنيســـ الذي وســـع من نطاق املســـؤولية عن األشـــياء لتشـــمل كل األشـــياء بدون اســـتثناء، وهو ما نصـــت عليه 
سايره كل من املرشع البحريني واملرصي والعراقي واإلمارايت من  ، األمر الذي583من القانون املدين الفرنيس1فقرة1384املادة

 خالل تبنيه للمفهوم الواسع لألشياء محل الحراسة.
                                                           

املـــــدني الليبي ،نص  من القـــــانون 177من القـــــانون املـــــدني البحريني ونص املـــــادة172نص املـــــادةمن القـــــانون املـــــدني املصــــــــــــري و 174نص املـــــادة 580

 مكررمن قانون االلتزامات والعقود املغربي.85الفصل

 من قانون املعامالت املدنية اإلماراتي.313نص املادة 581

من قـــانون املعـــامالت املـــدنيـــة 315من القـــانون املـــدني البحريني،واملـــادة176و175من القـــانون املـــدني الجزائري، واملـــادتين1مكرر 140إلى138املواد 582

 من القانون املدني األردني.291من قانون االلتزامات والعقود املغربي واملادة88من القانون املدني املصري،والفصل178إلى176تي، واملواداإلمارا

  من القانون املدني الفرنس ي1فقرة 1384املادة583
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مع العلم أن تحديد أساس املسؤولية الناشئة عن األشياء مل يكن محل اتفاق الفقه مثلام هو األمر بالنسبة ملسؤولية املتبوع 
ول عىل فكرة الخطأ، بينام يركز الرأي الثاين عىل أن أســاس املســؤولية عن األشــياء هو عن أعامل تابعه، حيث يركز الرأي األ 

الرضــر التي تقوم عليه املســؤولية املوضــوعية، وتبعا لذلك فإن أســاس املســؤولية يف الحالة األوىل هو إما الخطأ املفرتض من 
ـــؤولية أو نفيها إال ـــبب األجنبي، وأن إفالت اليشـــء من يجانب الحارس، الذي ال يقبل إثبات العكس لدفع املس د  بوجود الس

سة رضر للغري أو الخطأ يف الحرا سة اليشء هي التزام قانوين يقع عىل 584حارسه يعد خطأ نتيجة وقوع ال سؤولية حرا ، ألن م
ال  ىعاتق صاحب السلطة عىل ذلك اليشء من خالل االلتزام بواجب املراقبة والسيطرة التامة عىل اليشء محل الحراسة حت

سؤولية حارس اليشء هو  ساس م سنهوري بقوله أن أ رضم بالغري، األمر الذي أكد عليه الدكتور عبد الرزاق ال يفلت من يده مبا يو
الخطأ يف الحراســة، باعتبار أن االلتزام القانوين الذي يقع عىل حارس اليشــء هو تحقيق غاية وليس فقط بذل عناية، بحيث 

 585يد حارسه نتيجة وقوع الرضر للغري.يعترب خطأً إفالت اليشء من 
بينام يتجه الرأي الثاين إىل القول بأن أساس املسؤولية الناشئة عن األشياء هو ارتباط اليشء بالخطر الناتج عنه أو بسببه، 

جال ، ويف م586التي تستند أساسا عىل نظرية تحمل التبعة أو املخاطر، أو نظرية الضامن لتأسيس املسؤولية عن فعل األشياء
صبح يأخذ بفكرة الخطأ  يس الذي أ ضاء الفرن شئة عن األشياء نجد أن املرشع الجزائري قد تأثر كثريا مبوقف الق سؤولية النا امل
سؤولية أو دفعها بإثبات عدم  سؤولية املفرتضة عن فعل األشياء، عىل اعتبار أنه ال ميكن نفي هذه امل املفرتض كأساس لقيام امل

اعدا إثبات وجود السبب األجنبي املستقل عن إرادة املسؤول عن ذلك اليشء الذي ترتب عليه رضر الخطأ من جانب الحارس م
  587من القانون املدين الفرنيس.1384/1بالغري، األمر الذي أكدت عليه املادة

ـــتقراء نص املادة ـــة يشء وكان«التي تنص بأن 138وبالرجوع إىل القانون املدين الجزائري، وباس ت له كل من توىل حراس
قدرة االســتعامل والتســيري، والرقابة، يعترب مســؤوال عن الرضــر الذي يحدثه ذلك اليشــء، ويعفى من هذه املســؤولية الحارس 
لليشـــء إذا أثبت أن ذلك الرضـــر حدث بســـبب مل يكن يتوقعه مثل عمل الضـــحية أو عمل الغري، أو الحالة الطارئة، أو القوة 

بالغري،  ئري قد أخذ باملسؤولية املفرتضة لحارس األشياء متى ترتب عىل هذه األشياء أرضاريتضح لنا بأن املرشع الجزا »القاهرة
يشء من هذه  رضر مجهوال، وليك يعفى حارس ال سبب ال يشء بأنه مل يرتكب أي خطأ أو كان  سؤول عن ال حتى ولو أثبت امل

ــحية أو الغري أو الح ــؤولية وجب عليه إثبات أن ســبب الحادث هو فعل الض ا الة الطارئة أو القوة القاهرة، األمر الذي يجعلناملس
شئة عن األشياء وفقا لنص املادة سؤولية النا ساس امل من القانون املدين الجزائري هو الخطأ املفرتض من جانب 138نقول بأن أ

 حارس اليشء الذي ال ميكنه نفي مسؤوليته إال بإثبات السبب األجنبي فقط.
ل بأنه أخذ كذلك بفكرة الخطأ املفرتض لتأسيس املسؤولية الناشئة عن األشياء، وألزم املسؤو واملالحظ عىل املرشع املرصي 

سة بالتعویض رضر عن الحرا سته، ما الذي عن ال سببه األشياء التي يف حرا رضر بأن هذا یثبت مل يكون  سبب ال  ناتج عن 
ـور أو فعل أو فجايئ الحادث أو قاهرة كالقوة أجنبي ـــع ، و 588الغري فعل املرضــ هو نفس األمر الذي انتهجه كل من املرش

ملادة ملادة175البحريني)ا ملدين(، والعراقي )ا قانون ا ملادة219من ال ملدين(، واإلمارايت)ا قانون ا عامالت 315من ال قانون امل من 
                                                           

 (.2002) 137الجمادات، عن الناجمة األضرار عن املسؤولية منصور، محمد أمجد - 584

 نشر ( تاريخ بدون  )10عام(، بوجه االلتزام )نظرية الجديد املدني القانون  شرح في السنهوري، الوسيط الرزاق عبد585-

بن قردي أمين،املســــــــؤولية املوضــــــــوعية في القانوني الوضــــــــعي الجزائري،أطروحة دكتوراه في القانون األســــــــاســــــــ ي الخاص،جامعة مســــــــتغانم،كلية 586-

 (2018)90الحقوق والعلوم السياسية،

  من القانون املدني الفرنس ي1384/1ةاملاد587-

 من القانون املدني املصري 175نص املادة 588
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ســـؤول عن من قانون االلتزامات والعقود( من خالل األخذ بفكرة الخطأ املفرتض من جانب امل88املدنية(، واملغريب )الفصـــل 
حراسة األشياء كأساس لقيام املسؤولية املفرتضة الناشئة عن األشياء موضوع الحراسة، حيث يتم إعفاء املترضر من عبء إثبات 
ــؤولية عنه بإثبات  ــة، عىل أنه ميكن للحارس دفع املس ــياء تحت الحراس الخطأ واالكتفاء فقط بإثبات العالقة بني الرضــر واألش

 .589إما بالقوة القاهرة أو الحادث الفجايئ، أو فعل املترضر أو الغري السبب األجنبي املرتبط 
والجدير بالذكر أن املســؤولية عن األشــياء يف املجال اإلداري تخضــع لنفس القواعد التي تحكم املســؤولية الناشــئة عن 

اتجة عن مة مســـؤولة عن األرضار الناألشـــياء وفقا للقواعد العامة املعتمدة يف قواعد القانون املدين، باعتبار أن الهيئات العا
سببه  صل  رضر الحا رضر والتعويض عنه، أو إثبات أن ال صالح ال ستها، األمر الذي يولزمها بواجب إ األشياء التي هي تحت حرا

 أجنبي وليس األشياء موضوع الحراسة كالقوة القاهرة أو الحادث الفجايئ، أو فعل املترضر أو الغري.
 الناشئة عن تهدم البناء الفرع الثالث:املسؤولية

تقتيض املسؤولية الناشئة عن تهدم البناء بأن يتحمل مالك أو حارس البناء املسؤولية عن األرضار التي يحدثها تهدم البناء 
من القانون املدين الجزائري عىل أن مالك البناء مســـؤول عام يحدثه تهدم البناء من 140للغري، األمر الذي نصـــت عليه املادة

صيانة أو قدم يف البناء، أو عيب فيه، كام رضر و  سببه إىل إهامل يف ال لو كان التهدم جزيئ، ما مل يثبت أن الحادث ال يرجع 
، األمر الذي 590ميكن ملن كان مهددا برضـــر قد يصـــيبه من البناء أن يطالب املالك باتخاذ التدابري الالزمة للوقاية من الخطر

ات العمومية، أو الذي تحت ســـيطرتها القانونية الناتج عن إهامل يف الصـــيانة أو قدم يف ينطبق عىل تهدم البناء التابع للهيئ
البناء أو عيب فيه من قبل الهيئات العامة املالكة للبناء أو الذي تحت حراســتها، بحيث يكتفي املترضــر بإثبات أن الرضــر ســببه 

اء أو من ناء مبا يقرر مسؤولية من له السيطرة القانونية عىل البنتهدم البناء الناجم عن إهامل يف الصيانة  أو عيب أو قدم يف الب
 تحت حراسته، ويولزم تبعا لذلك بإصالح الرضر الذي أحدثه تهدم البناء بالغري.

ـــع الجزائري بأنه قد تأثر بالقانون املدين الفرنيســـ يف مجال املســـؤولية عن تهدم البناء الذي أقر  واملالحظ عىل املرش
صيانة أو قدم يف البناء أو عيب  مبسؤولية مالك سبب تهدم البناء الناجم عن إهامل يف ال البناء عن األرضار التي تلحق بالغري ب
من القانون 140، وتبعا لذلك فإن املســؤولية الناشــئة عن تهدم البناء يف الترشــيع الجزائري وفقا ألحكام املادة591يف التشــييد

ر من عىل الخطأ املفرتض من قبل مالك البناء أو حارسه، التي يعفى فيها املترض  املدين الجزائري هي مسؤولية مفرتضة تستند
سبب الحادث أو  سيطرة القانونية عىل البناء)مالك البناء أو حارسه(، واالكتفاء بإثبات أن  عبء إثبات الخطأ من جانب من له ال

صيانة أو قدم يف البن رضر هو تهدم البناء الذي يرجع إىل إهامل يف ال سؤولة عن األرضار اال لتي اء أو عيب فيه، وتعد البلدية م
يكون ســببها البنايات اآليلة للســقوط، باعتبار أنها املســؤولية عىل اتخاذ التدابري الالزمة لضــامن ســالمة األفراد القاطنني بتلك 

 البنايات أو الغري. 
ناء الناتجة تأسيس مسؤولية مالك أو حارس البوهو نفس األمر بالنسبة للمرشع املرصي الذي أخذ بفكرة الخطأ املفرتض ل

عن إهامل يف الصــيانة أو قدم يف البناء أو عيب يف التشــييد أو اإلصــالح، وتبعا لذلك ال ميكن ملالك أو حارس البناء أن ينفي 
صت عليه املادة صل بالغري وفق ما ن رضر الحا سبب األجنبي لل سؤولية إال بإثبات ال رصيمن القانون املدين ا177امل ، ولقد 592مل

                                                           

من قانون 88من قانون املعامالت املدنية اإلماراتي،والفصل315من القانون املدني العراقي،واملادة219من القانون املدني البحريني،واملادة175املادة589

 االلتزامات والعقود املغربي

 قانون املدني الجزائري من ال140نص املادة 590

 من القانون  املدني الفرنس ي1386نص املادة 591

 من القانون املدني املصري 177املادة 592
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من قانون املعامالت املدنية(، 315من القانون املدين(، واملرشع اإلمارايت )املادة175و174حذا كل من املرشع البحريني)املادتني
ملادتني ـــع العراقي)ا ملادة230و229واملرش ـــع الليبي )ا ملدين العراقي(، واملرش قانون ا ـــع 180من ال ملدين(، واملرش قانون ا من ال

صل سؤولية عن تهدم البناء، حيث 89املغريب)الف يس فيام يخص امل من قانون االلتزامات والعقود(، حذو ما أخذ به املرشع الفرن
سبب  سؤولية إال بإثبات أن  رضر الناتج عن تهدم البناء، الذي ال ميكنه دفع أو نفي امل سؤوال عن ال يعد مالك البناء أو حارسه م

صيان رضر أجنبي ال يعود إىل إهامل يف ال شييدال سؤولية الهيئات 593ة أو قدم يف البناء أو عيب يف الت ، وهو ما ينطبق عىل م
 العامة عن األرضار  املرتتبة عىل البنايات اململوكة لها أو تحت حراستها.

 املبحث الثاين: تطبيقات املسؤولية عىل أساس الخطأ املفرتض يف املجال اإلداري
سؤولية اإلدارة عن أعاملها أو موظفيها كقاعدة عامة قد ارتبط الحقيقة أن مجال تطبيق نظرية الخطأ املفرت  ساس مل ض كأ

سؤولية عىل األعامل اإلدارية املادية التي ترتب أرضار للغري، إىل جانب ذلك نجد أن  سا بامل سا ضاء اإلداري بأ ستخدم الق أنه ا
ية األشــغال العمومية أو األعامل الطبأعامل فكرة الخطأ املفرتض يف مجال املســؤولية اإلدارية إلصــالح األرضار الناجمة عن 

ـــآت العمومية التي تلحق أرضار بيئية بالغري، أو افرتض الخطأ  ـــفايئ، أو أعامل املنش ـــتش ـــتوى املرفق العمومي االس عىل مس
أ  طكأســاس لتقرير مســؤولية اإلدارة عن عدم تنفيذ األحكام القضــائية اإلدارية، ومن أهم تطبيقات املســؤولية عىل أســاس الخ

املفرتض يف املجال اإلداري، املسؤولية املفرتضة عن األخطاء املفرتضة يف مجال األشغال العمومية)املطلب األول(، واملسؤولية 
 اإلدارية عىل أساس الخطأ املفرتض الخاصة باألرضار الطبية للمرفق العمومي االستشفايئ)املطلب الثاين(.

 ضة يف مجال األشغال العموميةاملطلب األول:املسؤولية اإلدارية املفرت 
الحقيقة أنه إذا ترتب عىل األشغال العمومية أرضار باألشخاص أو املمتلكات ألسباب يف التنفيذ أو عدم التنفيذ، أو راجع 

 لةأو التجديد، فإن الدو  إىل األشــغال العامة ذاتها املتعلقة أســاســا بأعامل البناء أو الهدم أو الصــيانة أو اإلصــالح أو التشــييد
مســؤولة عن إصــالح تلك األرضار والتعويض عنها، عىل أنه يتوجب عىل املترضــر إثبات العالقة املبارشة بني األشــغال العامة 
ستنادا عىل فكرة الخطأ املفرتض يف مجال األشغال العمومية، ومن أمثلة ذلك األرضار الناتجة عن هدم  رضر الذي لحقه ا وال

سكن عند القيام بإنجاز مبنى عمو  سبة لعدم وجود م رضورية عند تنفيذ األشغال كام هو الحال بالن مي، أو عدم اتخاذ التدابري ال
 اإلشارات املنبهة لوجود خطر أو أشغال عىل الطريق العمومي.  

وتعرف األشغال العمومية بأنها تلك األعامل التي تونفذ ملصلحة الشخص املعنوي العام لتحقيق منفعة عامة كبناء السكنات 
ــغال التي ترد عىل العقار من قبل اإلدارة أو الع ــا بأنها األش ــيانتها...، كام تعرف أيض ــق الطرقات أو ص ــالحها، ش مومية أو إص

، أو هي األشـــغال العقارية املنجزة من قبل 594لحســــابها أو تحت رقابتها، التي تهدف من وراءها إىل تحقيق املنفعة العامة
، وتبعا لذلك إن األعامل الناشــئة عن األشــغال العامة املنجزة من قبل 595عامشــخص عام أو لحســابه بهدف تحقيق النفع ال

سؤوليتها متى ألحقت تلك األشغال رضرا بالغري ، باعتبار أنها املونفذة املبارشة لألشغال أو الجهة التي  شخص العام يتحمل م ال
ــغال وتنفيذها، والقيام بتعويض املترضــر عام لحقه من  ــري األش ــلطة عىل س ــغال، كام قد يلها س ــبب تلك األش كون أرضار بس

                                                           

من القـــانون املـــدني العراقي، 230و229من قـــانون املعـــامالت املـــدنيـــة اإلمـــاراتي،واملـــادتين315من القـــانون املـــدني البحريني،واملـــادة175و174املـــادتين593

 من قانون االلتزامات والعقود املغربي.89املدني الليبي،والفصلمن القانون  180 واملادة

594-GODFRIN Philippe, Droit Administratif des Biens , Domaines, Travaux, Expropriation,207(1997). 

 (.2011)37،خلوفي رشيد،قانون املسؤولية اإلدارية - 595
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املســؤول)امللتزم(عن األشــغال العمومية التي تحدثها املرافق العمومية التي يتم تســيريها عن طريق أســاليب اإلدارة الخاصــة 
 كأسلوب االمتياز مثلام هو األمر بالنسبة لقطاع املياه، قطاع الربيد واملواصالت، قطاع الطرق الرسيعة.

ــف إىل ذلك ــغال العمومية الذي يربط بني أض ــغال العمومية املونفذة عن طريق عقد األش ، أنه قد يرتتب عىل تنفيذه األش
الشــخص العام وأحد األشــخاص الخاصــة)أفراد، أو رشكات(بقصــد القيام بأعامل البناء أو الرتميم أو الصــيانة الواردة عىل عقار 

 .لزم من كان سببا يف حدوثها بتعويض املترضرين من تلك األشغال العامةعام لحساب اإلدارة املتعاقدة، أرضار تلحق بالغري يو 
 

 الفرع األول:أساس املسؤولية اإلدارية الناشئة عن األشغال العمومية
تعد اإلدارة مسـؤولة عن سـوء تنظيم املرفق العام الذي يرتتب عليه أرضار للغري، ومن أمثلة ذلك تقرير مسـؤولية إدارة املاء 

كهرباء بناء عىل الخطأ املفرتض من جانب اإلدارة أو مستخدميها، كأن تسأل إدارة الكهرباء عام تسببه أسالك وأعمدة والغاز وال
سببها أو الناتج عن عمل السدود ، كام 596الكهرباء من رضر لألفراد، ومسؤولية الدولة عن الرضر الذي تسببه أنابيب املياه أو ب

لتدابري واالحتياطات الالزمة ملنع تعرض األفراد إىل خطر اإلصـابات الجسـدية أو املادية، تقوم مسـؤولية الدولة عن عدم اتخاذ ا
من القانون املدين العراقي وأقرته محكمة 223، واملادة  597من قانون االلتزامات والعقود املغريب79األمر الذي نص عليه الفصل

عىل أن تقوم مســـؤولية دائرة الكهرباء إذا تبني أن هذه 02/08/1953الصــــادر بتاريخ 1037/53التمييز العراقية يف حكمها رقم
، وتبعا لذلك تقوم 598األخرية مل تتخذ التدابري واالحتياطات الالزمة لدفع ما قد ينتج عن األســالك الكهربائية من أرضار بالغري

ــوء تنظيم املرفق العمومي أو إهامل أو تقصــري ــؤولية اإلدارة عن األرضار التي تلحق بالغري لس مي املرفق  من قبل مســتخدمس
 العمومي، األمر الذي يفرض عىل اإلدارة التزاما بتعويض الغري عام يلحقه من أرضار.

أما عن أساس املسؤولية اإلدارية الناشئة عن األشغال العمومية فقد استقر الفقه والقضاء اإلداري عىل عدة معايري تتعلق 
ية، حيث ذهب االتجاه األول إىل الرتكيز عىل معيار طبيعة الرضــر من خالل أســاســا باملســؤولية الناشــئة عن األشــغال العموم

التمييز بني األرضار الواقعة عىل األشـــخاص واألرضار الواقعة عىل األموال، بحيث يخضـــع النوع األول من األرضار لنظام 
لية اإلدارية لخطأ  كأساس لتقرير املسؤو املسؤولية اإلدارية بدون خطأ)عىل أساس املخاطر(، أما النوع الثاين فهو يستند عىل ا

عىل أســاس الخطأ، هذا بخالف االتجاه الثاين الذي يركز عىل طبيعة  الضــحية، فيام إذا كان من املشــاركني يف األشــغال 
حســب بالعامة، أو من املرتفقني، أو من الغري، وتبعا لذلك فإن قواعد املســؤولية اإلدارية الناشــئة عن األشــغال العمومية تكون 

طبيعة الضحية؛ فاألرضار التي تقع عىل املشاركني يف األشغال العمومية الذي ينفذون هذه األشغال بطريقة أو بأخرى الواردة 
عىل املبنى العمومي مثلام هو األمر بالنســبة للمقاول والعاملني لديه، فإن  املســؤولية يف هذه الحالة تســتند عىل الخطأ املحقق 

سؤولية الخطئية(، غري أنه يف الحاالت التي يصعب فيها عىل املترضر من تلك األشغال إثبات خطأ اإلدارة الواجب اإلثبات )امل
أو املنفذين لألشـــغال العامة، يكتفي فقط بإثبات العالقة بني الرضـــر الذي لحقه واألشـــغال العامة، هنا نكون أمام املســـؤولية 

 من جانب اإلدارة أو املنفذين لألشغال العامة. اإلدارية املفرتضة التي تستند عىل الخطأ املفرتض
                                                           

ل،هورامان محمد سـعيد،املسـؤولية اإلداري-596
ُ
ة املسـتندة إلى الخطأ ودورها في حماية الحريات األسـاسـية،مجلة كلية القانون للعلوم معروف عمر ك

 (2018)64، 36،العدد7القانونية والسياسية،املجلد

الدولة والبلديات مســــــؤولة عن األضــــــرار الناتجة مباشــــــرة عن تســــــيير إدارتها وعن « من قانون االلتزامات والعقود املغربي على أن78ينص الفصــــــل597

  » طاء املصلحية ملستخدميها.األخ

؛أورده:عــادل أحمــد الطــائي،املســــــــــــؤوليــة املــدنيــة للــدولــة عن أخطــاء 02/08/1953الصــــــــــــــادر بتــاريخ1037/53حكم محكمــة التمييز العراقيــة رقم- 598

 (1999)131موظفيها،
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صادر بتاريخ  ضاء اإلداري ما أقره مجلس الدولة الفرنيس يف قراره ال ستند 1971يوليو02ومن تطبيقات ذلك  يف الق الذي ا
يف حكمه عىل الخطأ املفرتض من مؤســـســــة كهرباء فرنســــا عام لحق العامل من رضر لتقرير مســـؤولية كهرباء فرنســــا 

صادر بتاريخ599ضةاملفرت  ضد و.و.م 1989فرباير 25، األمر الذي تبنته املحكمة العليا يف الجزائر يف حكمها ال يف قضية ش ع 
ومن معه، بأن منشــآت القاعدة  لوالية املســيلة و وزبر األشــغال العمومية مســؤوالن عن الرضــر الذي لحق بالســيد)ش.ع( وقد 

من قانون املياه )املعدلني(اللتني تشـــريان إىل أن الدولة 76انون الوالية واملادةمن ق75بررت الغرفة موقفها مســـتندة عىل املادة
تقوم عىل مســتوى الشــبكة الهيدروغرافية بإنجاز منشــآت التنظيم والتعديل واملغايرة والحجز وتســوية املرتفعات الخاصــة قصــد 

سؤولية ا، وبالتايل فإن املادة تحدد بالضبط محامية االقتصاد الوطني واألشخاص وممتلكاتهم من مخاطر األرضار التي تحدثه
رضورية، ومبا أن اإلدارة مل تنجز  شغال الرصف ال اإلدارة، حيث تكون ملزمة مبنعها أو عىل األقل بالعمل عىل تجنبها لجميع أ

مومي مام عاألشــغال املذكورة ومل تتخذ أي احتياطات لتجنب الفيضــان فهذا يعترب خطأ مرفقيا يف صــورة عدم ســري املرفق ال
 . 600يؤدي إىل تقرير مسؤوليتها يف حالة عدم اتخاذ التدابري الالزمة

ويتضـــح لنا من خالل تحليل قرار املحكمة العليا أعاله أن القايض الجزائري قد اســـتند يف تقرير مســـؤولية اإلدارة عىل 
ة باتخاذ التدابري الالزمة ملنع أو الحد من الخطأ املفرتض من جانب اإلدارة، الناتج عن إهامل أو تقصـــري أو عدم التزام اإلدار 
 األرضار التي لحقت باملترضر متأثرا يف ذلك مبا استقر عليه القضاء اإلداري الفرنيس.

بأنه املنتفع من املبنى العمومي املحدث  كام قد تلحق األشـــغال العمومية أرضار باملرتفقني أو الغري، حيث يعرف املرتفق 
 العالقة املبارشة بني املرتفق املترضــر)املســتفيدين( واســتعامل املبنى  أو املنشــأ العمومي كانهيار جرســللرضــر، وذلك بالنظر إىل 

أثناء مرور األفراد، أما الغري فهو الشـــخص األجنبي عن األشـــغال العمومية أو املنشــــأ العمومي كمرتفق الطريق، الجامعة أو 
حق الفقه إىل القول بأن أساس مسؤولية اإلدارة عن األرضار التي تل املستشفى، الحديقة، املسجد مثال، حيث يتجه جانب من

باملرتفقني املنتفعني من األشغال العامة أو املبنى العمومي، هو إما الخطأ املحقق الواجب اإلثبات، أو الخطأ املفرتض الناتج عن 
ـــؤولية ة ملنع حدوث أرضار أو التقليل منها)املإهامل أو تقصـــري يف الصـــيانة أو الرتميم أو التقاعس يف اتخاذ التدابري الالزم س

 اإلدارية املفرتضة(.
هذا بخالف مســؤولية اإلدارة عن األرضار التي تلحق بالغري املبنية عىل أســاس املســؤولية بدون خطأ )نظرية املخاطر(،  

ستفادته املبارشة من األشغال عه أو اويرجع السبب يف تطبيق نظام املسؤولية الخطئية بالنسبة للمرتفق املترضر بالنظر إىل انتفا
ـــا عىل الخطأ املفرتض من جانب اإلدارة، بعكس الغري املترضـــر غري املنتفع من  ـــاس العمومية أو املبنى العمومي، التي تقوم أس

                                                           

تر العالي لخطوط الكهرباء،حيث كان التيار "...حيث أن عامل كان يعيد دهن أعمدة التو 1971يوليو02جاء في قرار مجلس الدولة الفرنس ي  بتاريخ599

جاه تمقطوعا،وفجأة عاد التيار قبل الوقت املحدد له فصعق العامل،وعليه يعتبر خطأ جسيم مؤسسة كهرباء فرنسا،مما يعني أن مسؤولية اإلدارة ا

 وأهم خطأ دون  اإلدارية املســـؤولية الرحمان، عبد بريكاملشـــاركين تبنى دائما على الخطأ ومســـاهمة األشـــياء واألنشـــطة الخطرة في اإلضـــرار بهم.."أورده:

 جامعة والعموم الســــــياســــــية، الحقوق  كلية عامة، وإدارة إداري  قانون  تخصــــــص القانونية، العلوم في املاجســــــتير مذكرة القانون اإلداري، في تطبيقاتها

 (2011)175باتنة، لخضر، الحاج

فـي قضـــــــــــــيــــــة ش ع ضـــــــــــــــــد و.و.م،املـجـلــــــة الـقضـــــــــــــــــائـيــــــة لـلـمـحـكـمــــــة الـعـلـيــــــا، 1989فـبـرايـر25خقـرار املـحـكـمــــــة الـعـلـيــــــا فـي الـجـزائـر الصـــــــــــــــــادر بـتــــــاريـ- 600

الذي EGAفي قضــــــــــية فرانس أفركين ضــــــــــد  1964يونيو12،األمر الذي أكد عليه املحكمة العليا في قرارها الصــــــــــادر بتاريخ193،ص.1990لســــــــــنة4العدد

لية اإلدارة املفترضـــــــة،حيث قضـــــــت بأنه"حتى حين انتفاء الخطأ في اســـــــتندت فيه على فكرة الخطأ املفترض من جانب اإلدارة كأســـــــاس لتقرير مســـــــؤو 

 ترجمة اإلدارية، املنازعات مسؤولة عن األضرار التي يمكن أن تسببها هذه املنشآت..."؛أورده:أحمد محيو،EGAتسيير منشآتها أو صيانتها فإن مؤسسة

 (.2005)222خالد، وبيوض أنجق فائز
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ــتند عىل نظرية املخاطر ــؤولية اإلدارية بدون خطأ التي تس ــع لنظام املس ــغال العمومية أو املبنى العمومي الذي يخض ، 601األش
ــتعميل املرافق "" Peuplier de Montrouge األمر الذي أكد عليه مجلس الدولة الفرنيســ يف قضــية الذي ميز فيها بني مس

صادر بتاريخ602العمومية والغري صادر من املحكمة اإلدارية االستئنافية لبوردو ال ضا الحكم ال التي 2002اكتوبر22، ومن ذلك أي
التي  األشغال العمومية جراء من بالتعويض للمطالبة اإلدارية املحكمة أمام الدعوى مأقا  Fabreتتلخص وقائعها يف أن"السيد

 االستئنافية املحكمة أمام طعن أنه إال الدعوى،  املحكمة االقتصادية،فرفضت قيمته من وخفضت الذي ميلكه بالعقار أرضت
 603عمومية."قيمته االقتصادية باألشغال ال تأثرت العقار بالتعويض، ألن له قضت التي

واملالحظ عىل القضاء اإلداري العريب بأنه تأثر مبوقف القضاء اإلداري الفرنيس يف األخذ بفكرة الخطأ املفرتض لتأسيس 
مسؤولية اإلدارة عن األرضار الناشئة بسبب األشغال العمومية، التي تلحق مبستعميل املبنى أو املنشأ العمومي يف حالة صعوبة 

نفذة لألشغال العمومية أو من لهم سلطة عىل سري تلك األشغال، وهو ما سايره القايض اإلداري الجزائري إثبات خطأ اإلدارة امل
الذي تبنى فكرة الخطأ املفرتض كأســـاس ملســـؤولية اإلدارة عن األرضار الالحقة باملرتفقني بســـبب األشـــغال العمومية، حيث 

صادر بتار سست املحكمة العليا يف الجزائر يف حكمها ال صحي ملدينة 1982مايو14يخ أ صحة ومدير القطاع ال ضية وزير ال يف ق
ضحية التي اختنقت بغرفة  سؤولية اإلدارة بتعويض ال سيس م سيدين ع.م/ط وع.م/م.ص عىل الخطأ املفرتض لتأ ضد ال القل 

صيانة من جانب اإلدا صري أو إهامل يف ال سبب يف حدوث ذلك هو تق شفى، مؤكدا عىل أن ال ست ة أو النعدام ر االستحامم بامل
، وهو ما استند عليه  كذلك مجلس قضاء 604 التهوية أو املنافذ الالزمة لترسب الغاز املحرتق من غرفة االستحامم باملستشفى

صادر بتاريخ  ضد وزير األشغال العمومية ووايل قسنطينة، الذي أكد 1983مارس 02قسنطينة قي قراره ال يف قضية فريق ب.ج 
صيانة يعترب كأساس لتقرير مسؤولية اإلدارة املفرتضة، عىل أن الخطأ املفرتض م سبب إهامل أو انعدام يف ال ن جانب اإلدارة ب

سيارته يف منعرج خطري  والحكم بتعويض املترضر الضحية )باعتباره مرتفق طريق(الذي تويف نتيجة حادث مرور جراء انقالب 
ــارات منبهة بوجود الخطر، باعتبار أن انعدامه ــا من جانب اإلدارة  وتقصــريا من انعدمت فيه إش ا يعترب يف حد ذاته خطأ مفرتض

 . 605جانبها مبا يقرر مسؤوليتها اإلدارة بناء عىل الخطأ املفرتض ويلزمها برضورة تحمل مسؤوليتها اتجاه املترضر الضحية
صادر بتاريخ شلف يف حكم ال سيد ب.م.م2004اوكتوبر05ومن ذلك أيضا ما أقره مجلس قضاء  ضد املجلس  يف قضية ال

رشكة الجزائرية للتأمني شلف وال شعبي البلدي لبلدية ال صالح البلدية باعتبارها SAAال  بالواجبات تقوم عاما مرفقا عىل أن"...م
 واألشغال العامة والطرقات الشوارع ومراقبة الطريق العام مستعميل سالمة عىل املحافظة يف واملتمثلة أساًسا عليها املفروضة

 .606مسؤوليتها" قيام يستوجب الواجب بهذا العام املرفق قيام انعدم إن   يها، وبالت ايلعل تنجز التي 

                                                           

 (2007) وما يليها174،)مقارنة دراسة(اإلدارية املسؤولية مجال في الخطأ ةقرين بسيوني، هاشم الرؤوف عبد - 601

ص 602
ِّ
و في القضــية وقائع وتتلخ

ِّ
 بعضــهم، فجرح باألنغام يســتمتعون  األطفال كان حين كشــك للموســيقى على شــجرة ســقطت عاصــفة هبوط أثناء" :أن

حايا الفرنســـــــــ ي الدولة مجلس اعتبر ولقد يانة قيامها على لبلديةا وأثبتت مرتفقين، بمثابة الضـــــــــِّ تعويض  بعدم الدولة مجلس فقضـــــــــ ى العادية، بالصـــــــــِّ

حايا  (.2000)184، )مقارنة دراسة ( اإلداري  القانون  في وتطبيقاتها املخاطر عن املسؤولية ، ؛أورده:مسعود شيهوب"الضِّ

 (.2010)384الدولة،  مسئولية أساس شادي،تطور  احمد أورده: فوزي 603

  .185السابق،ص. مسعود شيهوب،املرجع- 604

 وما يليها.186مسعود شيهوب،املرجع السابق،ص. - 605

في قضــــــية الســــــيد ب.م.م ضــــــد املجلس الشــــــعبي البلدي لبلدية 2004اوكتوبر5لتفاصــــــيل أكثر يراجع:قرار مجلس قضــــــاء الشــــــلف الصــــــادر بتاريخ- 606

 .SAAالشلف والشركة الجزائرية للتأمين
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ومن التطبيقات القضائية التي استندت عىل فكرة الخطأ املفرتض يف مجال املسؤولة عن األشغال العمومية التي ألحقت 
الذي تتلخص وقائع القضية يف"...أن أحد 2000 مايو  4أرضار بالغري، ما أقره مجلس الدولة الفرنيس يف حكمه الصادر بتاريخ

صوت بالقرب ضيني أثناء تزحلقه تعرض إلصابات خطرية من جراء ارتطامه بأحد األعمدة التي وضعت كحامل ملكربات ال  الريا
ضاء اإلداري للمطالبة بالتعويض، فأقر مجلس الدولة بالتعويض، واعتربه م أمام الدعوى فأقام الطائرات، مهبط من الغري  نالق

 .607واملترضرين من األشغال العمومية"
يف قضية السيد  1986يوليو2ومن تطبيقات ذلك يف القضاء اإلداري الجزائري قرار مجلس قضاء قسنطينة الصادر بتاريخ

ر ب.خ ضــد جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلســالمية الذي اســتند عىل فكرة الخطأ املفرتض من جانب اإلدارة وإعفاء املترضــ 
من عبء إثبات الخطأ واالكتفاء فقط بإثبات عالقة السببية بني األرضار الالحقة باملترضر واألشغال العامة،مؤكدا يف قراره عىل 
أن األرضار الالحقة بفيال املدعي حصلت بسبب بناء مسجد الجامعة، وهو يجعلنا نتوصل إىل القول  بأن القايض قد أخذ بفكرة 

جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، الذي يفرض عليها التزاما بتعويض املترضر عام لحقه من الخطأ املفرتض من جانب 
 608أرضار.

يف قضـــية رئيس املندوبية التنفيذية لبلدية 1999مارس08وهو أمر أخذ به كذلك مجلس الدولة يف حكمه الصـــادر بتاريخ
يف وقوع طفل يف حفرة أدى إىل وفاته،ذلك بأن هذه الحفرة تم عني أزال ضــد قرية الطاهر ومن معه، الذي تتلخص وقائعها 

انجازها من جانب ســـكان القرية الكائنة بعني أزال لتخزين املياه، حيث رفع ذوي حقوق الطفل دعوى أمام الغرفة اإلدارية 
سقوط الطفل الضحية يف الحفر  ضد بلدية عني أزال، الذي قَض مبسؤولية البلدية عن  لزما إياها ةمبجلس قضاء سطيف  ، مو

سؤولية تقع عىل  ستئنافها عىل أن امل سة ا ضايئ، مؤس صادر عن املجلس الق ضد القرار ال ستأنفت  بالتعويض، غري أن البلدية ا
القامئني باألشغال)سكان القرية الكائنة بعني أزال(وليس عىل البلدية، حيث قَض مجلس الدولة بتأييد القرار املستأنف باعتبار 

ر كان بناء عىل ترخيص من البلدية لفائدة ســـكان القرية الكائنة بعني أزال، األمر الذي يفرض عىل البلدية أن أشـــغال الحف
ـورية للحامية من مخاطر الحفر، ذلك بأن تقصـــري أو إهامل من جانب البلدية مبا أدى إىل غرق  التزاما باتخاذ التدابري الرضــ

 609.انب البلدية الذي تتأسس من خالله املسؤولية اإلدارية للبلديةالطفل الضحية يستند عىل فكرة الخطأ املفرتض من ج
ومن تطبيقات مسؤولية اإلدارة يف مجال األشغال العمومية يف القضاء املغريب التي تستند عىل الخطأ املفرتض من جانب 

واص يجب عمومية بأحد الخاإلدارة ما قضت به محكمة االستئناف بالرباط التي أقرت " أن كل رضر مستمر ألحقته األشغال ال
 ." 610أن تتحمله الجامعة برشط أن يكون هذا الرضر ذات أهمية وأن تكون لها عالقة مبارشة باألشغال املنجزة

                                                           

 .391شادي،املرجع السابق،ص. احمد فوزي - 607

في قضــــــية الســــــيد ب.خ ضــــــد جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلســــــالمية التي تتعلق  1986يوليو2قرار مجلس قضــــــاء قســــــنطينة الصــــــادر بتاريخ - 608

فع فر وقائعه بأشـــــــغال انجاز جامعة ومســـــــجد األمير عبد القادر للعلوم اإلســـــــالمية،حيث أدت أشـــــــغال تهيئة األرض إلى تهدم فيال املدعي الســـــــيد)ب.خ( 

ور؛ شعوى أمام الغرفة اإلدارية ملجلس قضاء قسنطينة،التي أقرت أن األضرار الالحقة بفيال املدعي حصلت بسبب بناء مسجد الجامعة،قرار غير مند

 ويليها.182مسعود شيهوب،املرجع السابق،ص. أورده:

فيذية لبلدية عين أزال ضــــــــــــد قرية الطاهر ومن معه في قضــــــــــــية رئيس املندوبية التن1999مارس08قرار مجلس الدولة الجزائري الصــــــــــــادر بتاريخ - 609

 (.2010)67و66؛أورده:بن شيخ آث ملويا لحسين،املنتقى في قضاء مجلس الدولة،

عبد هللا حداد،القضـــــاء اإلداري املغربي  ؛أورده:139،مجلة املحاكم املغربية،ص.1953يوليو01قرار صـــــادر عن محكمة االســـــتئناف بالرباط بتاريخ 610

 (.1994)184نون املحدث للمحاكم اإلدارية ،على ضوء القا
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بأنه إذا كانت مدينة طنجة  1959يوليو16ومن ذلك أيضـــا ما أقره كذلك املجلس األعىل باملغرب يف قراره الصـــادر بتاريخ
صدد قناة للوارد الحار فأدت  سيد ب ضانه معمال ميلكه ال شتاء فغمر بفي سد مجرى وإذا كرثت مياهه أثناء ال األوراش املقامة إىل 

مارتان،ومبا  أن هذا الســـيد ال عالقة له باملنشـــأة فإنه يســـتفيد من التعويض مبجرد ما يثبت وجود رابطة ســـببية بني األرضار 
 611الالحقة به واألشغال العمومية.

 ار الناشئة عن األشغال العمومية الفرع الثاين:طبيعة األرض 
سا إما بتنفيذ األشغال العمومية، أو عدم تنفيذها، أو كان  سا شئة عن األشغال العمومية مرتبطة أ الحقيقة أن األرضار النا
ــأ  ــبة للمنش ــيانة بالنس ــري املبنى العمومي أو النعدام الص ــيري أو س ــوء يف تس ــآت عمومية، أو نتيجة س ــبب حدوثها وجود منش س

سبب تنفيذ األشغال العمومية كل األرضار التي متس األموال واألشخاص، األمر الذي أكد العم شمل األرضار ب ومي، بحيث ت
عليه مجلس الدولة الفرنيســـ بإقراره تعويض املترضـــرين من األرضار البيئية غري املألوفة بســـبب تنفيذ مشـــاريع األشـــغال 

ية الرضــورية خطأ مفرتضــا من جانب اإلدارة نتيجة تقصــريها أو إهاملها أو ، كام يعترب عدم تنفيذ األشــغال العموم612العمومية
ـورية ملنع األرضار أو التقليل منها، كإهامل اإلدارة  تقاعســـها عن القيام باألشـــغال الالزمة أو كنتيجة لعدم اتخاذ التدابري الرضــ

ر الذي ألشغال العمومية أو املنشأ العمومي، األمبوضع إشارات من شأنها إعالم األفراد بوجود أشغال أو خطر بسبب تنفيذ تلك ا
من قانون االلتزامات والعقود عن األرضار التي تلحق 78أقره املجلس األعىل باملغرب معتربا أن الدولة مسؤولة وفقا لنص الفصل

لزمة ب ستخدمي الطرق نتيجة لعدم وجود عالمات تدل عىل األشغال أو الخطر، وتبعا لذلك فإن الدولة مو رضرين  تعويضمب املت
ــبب  ــؤوليتها إال إذا أثبتت خطأ املترضــر أو يكون س من األشــغال العمومية، ذلك بأن اإلدارة ال تســتطيع أن تنفي أو تدفع مس

 .613الحادث القوة القاهرة
ـــباب الحكم موضـــوع الطعن، أن  ومن ذلك أيضـــا ما أقره املجلس األعىل باملغرب الذي جاء فيه"حيث أنه يتبني من أس

ــببا يف وقوع الحادثة املحك ــيارة كانت س ــيف املوجودة بجزء الطريق الواقعة فيه حادثة الس ــوء حالة الرص مة بعدما ثبت لديها س
املذكورة برصــف النظر عن كل خطأ يكون قد ارتكبه الشــخص املترضــر باإلفراط يف الرســعة، وأنه ليس هناك أي ظرف ميكن 

 614ح والسيام بوضع لوحات تشري إىل خطر حادثة الرصيف املشار إليها."من التسليم بأن اإلدارة غري  قادرة عىل اإلصال 
شأ العمومي مثلام هو األمر  ضمن األرضار الناتجة عن األشغال العمومية األرضار املتعلقة بوجود املن إىل جانب ذلك تندرج 

صنفة العمومية، كالحرائق، أو االنفجارات ال شآت امل سبة لألرضار التي ترتبها املن رسببالن سببها مثال ت الغاز، أو االنبعاثات  تي 
سامة أو املرضة التي تلحق أرضار باألشخاص أو املمتلكات، كام ميكن إرجاع سبب األرضار الناتجة عن  الغازية أو الكياموية ال

جزائر يف قرارها الاألشغال العمومية إىل إهامل أو انعدام يف صيانة املبنى العمومي، األمر الذي أكدت عليه املحكمة العليا يف 
يف قضــية الدولة ضــد رشكة الورق والورق املقوى العرصــية، الذي قررت فيه عىل أن الرضــر الناتج 1968مايو19الصــادر بتاريخ 

 .615سببه الحالة السيئة لقنوات رصف املياه عىل مستوى الرشكة نظرا إلهامل أو انعدام الصيانة الخاصة بقنوات رصف املياه

                                                           

 .189،ص.1960-1957،مجموعة قرارات املجلس األعلى لسنوات1959يوليو16قرار الغرفة اإلدارية باملجلس األعلى بتاريخ 611

حدث للمحاكم اإلدارية ، ؛أورده:عبد هللا حداد،القضــــــــــاء االداري املغربي على ضــــــــــوء القانون امل1960مايو07بتاريخ 28قرار املجلس األعلى عدد - 612

184 (1994.) 

 .184عبد هللا حداد،املرجع نفسه،ص. 613

 .218،ص.1960-1957،مجموعة قرارات املجلس األعلى لسنوات1960مايو07قرارات املجلس األعلى بتاريخ- 614

املقوى العصـــرية؛أخذا عن: بن شـــيخ آث في قضـــية الدولة ضـــد شـــركة الورق والورق  1968مايو19قرار املحكمة العليا في الجزائر الصـــادر بتاريخ  615

 (.2007)84و83خطأ، بدون  املسؤولية اإلدارية، املسؤولية في دروسملويا لحسين،
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ــئة بســبب عدم أو كان الســبب يف ذ ــبة لألرضار الناش لك هو قصــور أو ســوء تســيري املبنى العمومي مثلام هو األمر بالنس
احرتام، أو انعدام اإلشارات الخاصة بوجود األشغال أو تنفيذها أو إعالم األشخاص من خالل هذه اإلشارات بوجود الخطر، أو 

شــآت نبعاث الغازات أو امللوثات الســامة أو الضــارة بســبب املنكانت تلك األرضار ناتجة عن ســوء تســيري يف املنشــأ العمومي كا
العمومية الصناعية، أو كان السبب يف تلك األرضار هو ترصفات العامل املنفذين لألشغال العمومية أو سري املنشآت العمومية، 

 مومية.دمي املنشأة العمثلام هو  األمر بالنسبة للحرائق أو االنفجارات الناشئة بسبب إهامل أو تقصري من قبل مستخ
وترتيبا عىل ما سبق ميكن القول بأن أساس املسؤولية الناشئة عن األشغال العمومية يف حالة صعوبة إثبات الخطأ املحقق 
هو الخطأ املفرتض من جانب اإلدارة، وتبعا لذلك فإن املســـؤولية اإلدارية املفرتضـــة لإلدارة تتأســـس عىل الخطأ املفرتض من 

صري أو تقاعس من جانب اإلدارة يف القيام باألشغال الالزمة أو االمتناع عن القيام بذلك،  جانب اإلدارة الناتج عن إهامل أو تق
أو كان الســبب يف ذلك هو عدم اتخاذ التدابري االحتياطية والوقائية الرضــورية من جانب اإلدارة ملنع الرضــر أو التقليل منه، أو 

 نة املبنى العمومي أو بسبب سوء يف تسيري املباين أو املنشآت العمومية، عىل أنه يشرتط يفكان نتيجة إهامل أو انعدام يف صيا
األرضار الناجمة عن األشـــغال العمومية أن تتصـــف بالدميومة، وأن تقع عىل املنتفعني من تلك األشـــغال العامة، أو الغري غري 

ـورة إصـــالحه من خالل تعويض املســـتفيد من تلك األشـــغال العامة، وهو أمر يلزم اإلدارة املتســـ ببة يف إحداث الرضـــر برضــ
املترضــرين عن تلك األشــغال العمومية، بحيث ال ميكن لإلدارة نفي أو دفع مســؤوليتها عن األرضار الناشــئة بســبب األشــغال 

 العمومية، إال إذا أثبتت أن السبب يف ذلك هو القوة القاهرة أو خطأ املترضر.
 ض يف مجال املسؤولية اإلدارية للمرفق العمومي االستشفايئ عن األرضار الطبية املطلب الثاين: الخطأ املفرت 

ستقر عليه  شفائية، وهو أ شاط املرافق العمومية االست ومن تطبيقات فكرة الخطأ املفرتض يف املجال اإلداري ما يتعلق بن
سؤولية املفرتضة  سيس امل يس الذي أخذ بالخطأ املفرتض لتأ ضاء اإلداري الفرن شفالق ايئ، ولقد أكدت للمرفق العمومي االست

املحكمة اإلدارية العليا عىل املســؤولية املفرتضــة للمســتشــفيات العمومية عن أعامل مســتخدمي الصــحة العمومية التابعني له 
سيري امل سا عىل الخطأ املفرتض، ويقع عبء اإلثبات عىل عاتق اإلدارة القامئة عىل ت سا ستندة أ شفى املرتبة أرضار للغري امل ست

ويعفى املترضـــر من واجب إثبات الخطأ من جانب اإلدارة، واالكتفاء فقط بإثبات العالقة بني الرضـــر الذي لحق به ونشـــاط 
 املستشفى العمومي.

سيس  سؤولية عن األرضار الطبية لتأ يس بأنه أخذ بفكرة الخطأ املفرتض يف مجال امل ضاء اإلداري الفرن واملالحظ عىل الق
سؤولية املفرت  ضية التي تعرضت امل شفايئ، األمر الذي أقرته املحكمة اإلدارية ملدينة باريس يف الق ضة للمرفق العمومي االست

صات الطبية  شخي صحة الت ضاد حيوي، وأكد تقرير الخربة عىل  سبب جرعات م سفىل ب شلل يف أطرافها ال فيها امرأة حامل ل
ـــول الطبية، بحيث ـــيه األص ـــالمة عمليات الحقن وفق ما تقتض قررت املحكمة اإلدارية يف هذا املجال" أن األرضار التي  وس

سبب الوقائع التي كانت األصل يف هذه املشاكل ويف جسامتها، فإن مسؤولية اإلدارة العامة للمساعدة  تعاين منها املريضة وب
 .616موميق العالطبية ملدينة باريس، تعد قامئة رغم غياب أي فعل من شأنه أن يكشف عن خطأ يف سري وتنظيم املرف

املفرتض،  الخطأ أســاس عىل قامئة تعد الصــحي العمومي، املرفق مســؤولية وهو ما أكده مجلس الدولة بقوله"...إن 
سببية عالقة إىل بالنظر وذلك ضاد حقن بني عملية املؤكدة ال شلل الحيوي امل ضة، وعىل له تعرضت الذي وال  أن أساس املري
ــيطة و العادية الجالع أعامل من نوعا العملية تشــكل تلك ــاس ، 617..."البس ــؤولية تقوم عىل أس وهو أمر يدل بأن هذه املس

                                                           

616- Arrêt sans références cité par Jean PENNEAU , La responsabilité du médecin, 62)1996(. 

617 - Jean PENNEAU,op cit, 63. 
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الخطأ املفرتض من جانب املرفق العمومي االســتشــفايئ املرتتب عن خلل أو ســوء يف تســيري املســتشــفى العمومي، ويف هاته 
ي للمطالبة بالتعويض رفق الصحي العمومالحالة يكتفي املريض املترضر بإثبات عالقة السببية بني الرضر الذي لحقه ونشاط امل

 عن تلك األرضار .
ضت به ضا ما ق صادر األعىل الجزائري يف باملجلس اإلدارية الغرفة ومن ذلك أي ضية يف1988يوليو 16بتاريخ قرارها ال  ق

 مبرض اباملص املستشفى نزالء أحد من للرضب الذي تعرض1980جانفي17 يوم العمومي املستشفى إىل أدخل املواطنني أحد
 بإلزام اإلدارية الغرفة وفاته، وبهذا الصــدد قضــت إىل أدى املترضــر، وهو ما ذات غرفة الضــحية عقيل، الذي تم وضــعه يف

صالح ذوي التعويض بدفع املستشفى سبب الخطأ الضحية، عىل أساس حقوق ل  انعدام املفرتض من جانب إدارة املستشفى ب
سة شخص حرا صة، ولقد املريض ال سة خا  يف املريض هذا وضع قرروا الذين األعوان القرار"...إن حيثيات هذا يف اءج حرا

،و هو األمر الذي أقره مجلس الدولة 618مرفقي" يوجد  بالفعل خطأ تبعته، وأنه اإلدارة تتحمل خطرا الضــحية خلقوا نفس غرفة
ــتند عىل الخطأ املفرتض من جانب إدارة 2002يوليو15يف قراره الصــادر بتاريخ  ــفى األمراض العقلية لتأســيس الذي اس ــتش مس

ــفى  ــتش ــة املرىض ومس ــفى عن الرضــر الذي لحق بالضــحية )املتوىف( نتيجة غياب أو انعدام تدابري لحراس ــتش ــؤولية املس مس
 .619األمراض العقلية، وهو ما يدل عىل وجود عالقة السببية املبارشة بني سوء سري عمل املستشفى ووفاة الضحية

الذي أقر مبسؤولية املستشفى العمومي 2005ديسمرب3لس قضاء وهران يف قراره الصادر بتاريخومن ذلك أيضا ما أقره مج
عن األرضار التي يســببها مســتخدميه، املســتندة أســاســا عىل الخطأ املفرتض من جانب اإلدارة الناتج عن ســوء تنظيم وعمل 

ة يف اآلالت ن الضحية، وإمنا سببه انعدام الصياناملرفق العمومي، معتربا أن سبب وفاة الضحية يف غرفة اإلنعاش ليس كرب س
ـفني عىل  العالجية نتيجة العطب الذي وقع يف األجهزة الكهربائية، التي تزود باألكســـجني الناتج عن إهامل من جانب املرشــ

 620.األجهزة الكهربائية التابعة للمستشفى الذين متت إدانتهم جزائيا
عن  عن األرضار يف املجال الطبي كذلك تقرير مسؤولية املستشفى العمومي ومن تطبيقات مسؤولية املستشفى العمومي 

صحة  ستخدمي ال سها عىل فكرة الخطأ املفرتض من جانب م سي األرضار الناتجة عن عمليات نقل الدم أو العدوى، التي يتم تأ
صعوبة إثبات  دم، إىل جانبالعمومي عىل مستوى القطاع العمومي االستشفايئ، وذلك بسبب خصوصية وخطورة عملية نقل ال

شاط املرفق  رضر ون شفى، ويف هذه الحالة يكتفي املريض املترضر بإثبات العالقة بني ال ست الخطأ من جانب الفريق الطبي للم
 .621العمومي االستشفايئ، كام ال ميكن إلدارة املستشفى أن تنفي مسؤوليتها إال إذا أثبتت أن سبب الرضر أجنبي

 خامتة
نا للموضوع الذي يتناول بالدراسة املسؤولية عىل أساس الخطأ املفرتض يف املجال اإلداري تم التوصل من خالل دراست

 إىل مجموعة من النتائج أهمها:

                                                           

في قضــــــــــــيــــة مســــــــــــتشــــــــــــفى)و(ضـــــــــــــــد فريق)ب(،املجلــــة القضـــــــــــــــائيــــة،العــــدد  1988يوليو16داريــــة( الصـــــــــــــــادر بتــــاريخقرار املحكمــــة العليــــا)الغرفــــة اإل - 618

 (.1991)120األول،،

في قضــــــــية مســــــــتشــــــــفى تيزي وزو ضــــــــد الســــــــيدة)م(،مجلة مجلس  2002يوليو15الصــــــــادر بتاريخ002027قرار مجلس الدولة)الغرفة الثالثة( رقم - 619

 (.2002)183الدولة،العدد الثاني،

 في قضية ذوي حقوق املرحومة)ل( ضد املستشفى الجامعي)و(. 2005ديسمبر3الصادر بتاريخ539ر مجلس قضاء وهران )الغرفة اإلدارية(رقمقرا- 620

زهـــدور كوثر،املســــــــــــؤوليـــة املـــدنيـــة عن عمليـــات نقـــل الـــدم في التشــــــــــــريع الجزائري مقـــارنـــا،أطروحـــة دكتوراه في القـــانون،كليـــة الحقوق،جـــامعـــة  621

 .(2013)319،وهران
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ــؤولية  ــؤولية اإلدارية، بحيث مل تعد قواعد املس إن تطور األعامل اإلدارية واتســاع نطاقها، أدى إىل تطور يف قواعد املس
ـــؤولية اإلدارية عن األرضار التي اإلدارية التقليدية عن أع ـــببية( كافية لتقرير املس ـــتخدميها)خطأ، رضر، عالقة س املها أو مس

ــاط اإلدارة أو  ــتحيال بالنظر إىل طبيعة نش ــعبا أو مس ــة يف الحاالت التي يكون إثبات خطأ اإلدارة أمرا ص تلحق باألفراد، خاص
سا يتجه نحو تبني نظرية الخطأ املفرتضطبيعة الرضر الناتج، األمر الذي جعل الفقه والقضاء اإلد إلثبات  اريني السيام يف فرن

ــايره كل  الخطأ من جانب اإلدارة، بهدف حامية حقوق املترضــرين والتخفيف من عبء اإلثبات الواقع عىل عاتقهم، وهو ما س
 من الفقه والقضاء العريب.

سؤولي ستخدم فكرة الخطأ املفرتض يف مجال امل ضاء اإلداري ا شئة عن األشغالأن الق صة باألرضار النا  ة اإلدارية الخا
شآت العمومية التي تلحق أرضار بيئية  سبب أعامل املن صحي العمومي، أو ب ستوى املرفق ال العمومية أو األعامل الطبية عىل م

 ، واإلمارايت.غريببالغري، وهو ما أخذ به كل من  املرشع الجزائري، واملرصي، والبحريني، والليبي، واألردين، التونيس، وامل
ــاء  ــامنة حقيقية ابتدعها الفقه والقض ــؤولية اإلدارية يعترب يف حد ذاته ض إن األخذ بنظرية الخطأ املفرتض يف مجال املس
لحامية األشـــخاص يف مواجهة اإلدارة التي تتمتع بامتيازات الســـلطة العامة؛ ومن جهة ثانية، يعد األخذ بهذه النظرية آلية 

 اإلثبات عىل املترضر من أعامل اإلدارة وانتقال اإلثبات إىل اإلدارة املحدثة للرضر. حقيقية لتخفيف عبء
سؤولية اإلدارية الخطئية التي تقوم عىل  ستند عىل الخطأ املفرتض تحتل مرتبة وسط بني امل سؤولية اإلدارية التي ت أن امل

سؤولية سؤولية اإلدارية، وامل سؤولي الخطأ املحقق الواجب اإلثبات لقيام امل ساس املخاطر)م ضوعية التي تقوم عىل أ ة بدون املو
 خطأ(، وهو أمر يجعل املسؤولية عىل أساس الخطأ املفرتض مبثابة املسؤولية شبه الخطئية.

أن تبني نظرية الخطأ املفرتض يف املجال القانوين بصــفة عامة، قد ارتبط أســاســا بالتطورات التي شــهدها كل من الفقه 
ستدالله بالقرائن القضائية التي كان لها األثر الكبري يف تطور القضاء اإلداري، ولعل من أهم هذه القرائن والقضاء من خالل ا

به الفقه والقضــــاء  تأثر  لذي  باألفراد،األمر ا بت أرضار  ها رت نة الخطأ)الخطأ املفرتض(عىل أعامل اإلدارة التي يفرتض أن قري
 اإلداري العريب.

كأســاس لقيام املســؤولية اإلدارية يف املجال اإلداري هو اســتثناء عىل القاعدة العامة التي أن تبني فكرة الخطأ املفرتض 
تستوجب رضورة إثبات الخطأ لقيام املسؤولية اإلدارية، وأن افرتاض الخطأ يعترب وسيلة بديلة لإلثبات يف الحاالت التي يكون 

 دارة أو موظفيها، أو انتفاء وجود مخاطر.فيها إثبات الخطأ أمر صعب أو كنتيجة لعجزه عىل إثبات خطأ اإل 
إن تقرير مسؤولية اإلدارة كقاعدة عامة يقتيض ارتكاب خطأ من جانب اإلدارة أو موظفيها اتجاه الغري امللزم بإثبات العالقة 

طأ اإلداري خالسـببية بني الخطأ املحقق والرضـر الناتج عنه مبا يوجب التعويض عنه، ذلك بأنه ميكن إرجاع ذلك الرضـر إىل ال
يس،  رشع الفرن ضارة، األمر الذي أقره كل من امل سؤولية املدنية عن األعامل ال صريي أو التعاقدي وفق للقواعد العامة للم التق

 والجزائري، واملرصي، والتونيس، واملغريب، واإلمارايت، والبحريني، والليبي واألردين.
فعل  عامة واملجال اإلداري بصفة خاصة أساسا عىل املسؤولية عنكام تستند املسؤولية عىل أساس الخطأ املفرتض بصفة 

ــياء وفقا للقواعد العامة املقررة يف القانون املدين الفرنيســ، والجزائري، واملرصــي، والبحريني،  ــبب األش ــؤولية بس الغري، واملس
املعامالت  غريب، بعكس ما أخذ به قانونوالليبي، واألردين، ومجلة االلتزامات والعقود التونيســـ، وقانون االلتزامات والعقود امل

اإلمارايت الذي اعترب أن أساس مسؤولية املتبوع عن أعامل تابعه هو الرضر وليس الخطأ تجسيدا ملفهوم املسؤولية املوضوعية 
 للمتبوع عن أعامل تابعه.
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رتبطة مبســؤولية ابعه، فاألوىل متتخذ املســؤولية عن فعل الغري مســؤولية املكلف بالرقابة، ومســؤولية املتبوع عن أعامل ت
ــايته أو خدمته،وهو ما  ــلطته أو وص ــري أو اإلهامل أو عدم الرقابة اتجاه من هم تحت س املكلف بالرقابة الناتجة، إما عن التقص

 ينطبق عىل الهيئات العامة ومن تحت رقابتهم.
ر الذي يحدثه ساس مسؤولية املتبوع عن الرض أما الثانية فهي تتعلق مبسؤولية املتبوع عن أعامل تابعه، التي تقوم عىل أ 

تابعه بعمله غري املرشــوع مبناســبة تأديته ملهامه الوظيفية أو بســببها أو مبناســبتها، وهو ما ينطبق كذلك عىل مســؤولية الهيئات 
أســــاس كالعامة عىل أعامل تابعيها)مســـتخدميها( التي تســـتند عىل فكرة الخطأ املفرتض من جانب املتبوع اتجاه تابعيه 

للمسؤولية املفرتضة للمتبوع نتيجة إهامله أو تقصريه يف الرقابة واإلرشاف والتوجيه لتابعيه، أو يستند عىل فكرة الرضر املرتتب 
عن الفعل الضــار للمتبوع تجســيدا للمســؤولية املوضــوعية للتابع عن أعامل تابعيه، حتى وإن كان الخطأ املفرتض يف تقرير 

 امل تابعه هم األكرث قبوال مقارنة باملسؤولية املوضوعية التي تستند عىل فكرة الرضر.مسؤولية املتبوع عن أع
إن املسؤولية الناشئة عن األشياء يف املجال اإلداري تخضع للقواعد العامة التي تحكم املسؤولية الناجمة عن األشياء وفقا 

راستها، سؤولة عن األرضار التي تسببها األشياء التي هي تحت حللقواعد العامة يف القانون املدين، باعتبار أن الهيئات العامة م
ــبب الرضــر  ــؤولية املفرتضــة إال بإثبات أن س األمر الذي يولزمها بواجب إصــالح الرضــر والتعويض عنه، كام ال ميكن نفي املس

رضر سة كالقوة القاهرة أو الحادث الفجايئ، أو فعل املت ضوع الحرا صل أجنبي وليس األشياء مو لذي أكد أو الغري، األمر ا الحا
عليه كل من املرشع الفرنيس الذي استند عىل فكرة الخطأ املفرتض لتأسيس مسؤولية اإلدارة عن األشياء التي تحت حراستها، 
وهو ما تأثر به كل من املرشــع الجزائري، واملرصــي، والتونيســ، واملغريب، والبحريني، والليبي واألردين، واإلمارايت يف األخذ 

كرة الخطأ املفرتض كأساس لقيام املسؤولية املفرتضة عن األشياء، عىل أنه ال ميكن لإلدارة نفي هذه املسؤولية أو دفعها  إال بف
 بإثبات عدم خطأ من جانب حارس اليشء املحدث للرضر.

سؤولية مالك البناء ر مبإن املرشع الجزائري قد تأثر بالقانون املدين الفرنيس يف مجال املسؤولية عن تهدم البناء الذي أق
عن األرضار التي تلحق بالغري بســبب تهدم البناء الناجم عن إهامل يف الصــيانة أو قدم يف البناء أو عيب يف التشــييد، وهو ما 
 ينطبق عىل مسؤولية الهيئات العامة عن األرضار املرتتبة عىل البنايات اململوكة لها أو تحت حراستها التي تلحق أرضار لألفراد،
األمر الذي تبناه كل من املرشع املرصي، والبحريني، واإلمارايت، والليبي، واملغريب يف تقرير املسؤولية الناشئة عن تهدم البناء 

 بصفة عامة واملسؤولية الناتجة عن أرضار تهدم البناء التابع للدولة.
كون من جانب اإلدارة املحدث للرضــر  ي أنه بالنظر إىل خصــوصــية بعض األعامل اإلدارية وصــعوبة إثبات الخطأ املرتكب

من الصعب قيام عالقة السببية بينهام، وتبعا يكون من املنطقي األخذ بفكرة الخطأ املفرتض يف مجال املسؤولية اإلدارية حتى 
 يضيع حق األفراد املترضرين من خالل إلزام املسؤول عن الرضر برضورة إصالحه أو التعويض عنه.

املسؤولية عىل أساس الخطأ املفرتض يف املجال اإلداري، مسؤولية اإلدارة عن األرضار الناتجة عن إن من أهم تطبيقات 
شرتط يف  صحي العمومي، ذلك بأنه ي شئة عن األرضار الطبية التي يحدثها املرفق ال سؤولية اإلدارة النا األشغال العمومية، وم

 ،وأن تقع عىل املنتفعني من تلك األشــغال العامة، أو الغري غرياألرضار الناشــئة عن األشــغال العمومية أن تتصــف بالدميومة
املستفيد من تلك األشغال العامة، ذلك بأن املستقر عليه يف الفقه اإلداري أن املسؤولية الناشئة عن األشغال العمومية التابعة 

تندان عىل الخطأ طبيعة الرضـر الذين يسـلإلدارة العامة تسـتند أسـاسـا عىل معياريني، األول مرتبط بالضـحية، والثانية يتعلق ب
 املفرتض من جانب اإلدارة املنفذة لألشغال العامة أو من لهم السيطرة عل سري تلك األشغال. 
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أن املســؤولية اإلدارية املفرتضــة الناشــئة عن أرضار األشــغال العمومية التي تقوم عىل أســاس الخطأ املفرتض من جانب 
ـــغال الالزمة أو االمتناع عن القيام بذلك، أو اإلدارة الناتج عن إهامل أو ت ـــري أو تقاعس من جانب األخرية يف القيام باألش قص

السبب يف ذلك يرجع إىل عدم اتخاذ التدابري واالحتياطات الوقائية الالزمة من جانب اإلدارة ملنع الرضر أو التقليل منه، أو كان 
 بســبب ســوء يف تســيري املباين أو املنشــآت العمومية، وهو أمر يفرض عىل نتيجة إهامل أو انعدام يف صــيانة املبنى العمومي أو

اإلدارة املتسببة يف إحداث الرضر التزاما برضورة إصالحه بتعويض املترضرين عن تلك األشغال العمومية، وال تستطيع اإلدارة 
 األرضار سببها أجنبي .أن تنفي مسؤوليتها عن األرضار الناشئة بسبب األشغال العمومية إال إذا أثبتت أن 

ومن مجاالت تطبيق نظرية الخطأ املفرتض يف املجال اإلداري املســـؤولية اإلدارية الناشـــئة عن األرضار الطبية التي 
يحدثها املرفق الصــحي العمومي،التي تســتند عىل الخطأ املفرتض من جانب املســتشــفى العمومي الناجم عن ســوء يف تســيري 

ــحة التابعني للمرفق الصــحي  وتنظيم املرفق العمومي،أو ــتخدمي الص ــري أو التقاعس من جانب مس ــبب اإلهامل أو التقص بس
العمومي، ومن أمثلة األخطاء املفرتضـــة للمرفق العمومي االســـتشـــفايئ األرضار  الناتجة عن غياب أو انعدام تدابري لضـــامن 

شفى األ  ست سبة مل شفى  مثلام هو األمر بالن ست سة املرىض وامل ني عىل مراض العقلية، أو إهامل من جانب املرشفسالمة أو حرا
اآلالت العالجية أو األجهزة الكهربائية التابعة للمســتشــفى التي تعد رضورية لعالج املرىض، أو األرضار الناتجة عن عدم اتخاذ 

 أو الغري، وهو ر باملرىضالتدابري الوقائية الخاصـــة بعمليات نقل الدم أو العدوى، أو غريها من األعامل الطبية التي تلحق أرضا
أمر يوجب عىل اإلدارة املتسببة يف حدوث الرضر أن تعمل عىل أصالح أو التعويض عنه تأسيسا  للمسؤولية اإلدارية املفرتضة 

 من جانب املرفق الصحي العمومي.
داري والنتائج اإل  وبالنظر إىل أهمية املوضـــوع الذي يتناول بالدراســـة املســـؤولية عىل أســـاس الخطأ املفرتض يف املجال

 املتوصل إليها من خالل بحثنا يف هذا املوضوع نقرتح ما ييل:
رضورة تبني املرشع ملفهوم الخطأ املفرتض يف مجال املسؤولية عن األعامل الضارة السيام يف املجال اإلداري مثلام هو -

ـــور القواعد العامة ا ـــبة للمرشـــع العراقي واملغريب، بالنظر إىل قص ـــؤولية عىل الحد من التجاألمر بالنس اوزات لتي تحكم املس
 واألرضار التي تلحق باألفراد يف حالة عجزهم عن إثبات الخطأ من جانب اإلدارية.

ـوري األخذ بنظرية الخطأ املفرتض كأســاس لقيام املســؤولية اإلدارية عن أعاملها، باعتبار أن ذلك يعد يف حد - من الرضـ
مبنح التعويض الحقيقي للمترضــرين يف حالة صــعوبة إثبات خطأ اإلدارة مقارنة بالتعويض ذاته ضــامنة حقيقية إللزام اإلدارة 

 الناتج عن املسؤولية بدون خطأ التي تستند عليها دامئا اإلدارة يف الغالب.
سؤولية اإلدارية ونطاقه- سؤولية اإلدارية تحدد النظام القانوين للم صة يف مجال امل صوص قانونية خا ن ن س   االعمل عىل 

وأساسها وتحديد املسؤوليات والعقوبات القانونية املقررة لذلك، السيام ما تعلق باملسؤولية اإلدارية التي تستند عىل فكرة الخطأ 
 املفرتض، وذلك للحد من ال مسؤولية أو مهنية مستخدمي اإلدارة العامة أو املرفق العمومي.

ية اإلدارة عن أعاملها الضارة بحقوق األفراد، مع منح حرية أكرث رضورة االهتامم بنظرية الخطأ املفرتض لتأسيس مسؤول-
 للقضاء لتمكني املترضرين من الحصول عىل تعويض مالءم مقارنة بتقرير املسؤولية بدون خطأ. 

صلة يف نطاق- ، هرضورة القيام والندوات وامللتقيات واملؤمترات التي تتناول مسائل الفقه والقضاء اإلداري والتطورات الحا
واالستفادة كذلك من التجارب أو التطبيقات القضائية يف هذا املجال السيام ما توصل إليه الفقه والقضاء اإلداري العريب يف 

 مجال املسؤولية اإلدارية بصفة عامة واملسؤولية عىل أساس الخطأ املفرتض يف املجال اإلداري بصفة خاصة.
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 قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة. -
 القانون املدين الليبي. -
 املدين العراقي.القانون  -
 املراجع-

 أوال:الكتب
 عيل بن محمد الجرجاين،التعريفات،مطبعة أحمد كامل،اسطنبول،تركيا،بدون سنة نرش.-
أيب عبد الله محمد بن أحمد األنصــــاري القرطبي،الجامع ألحكام القرآن ،الجزء الثاين،دار إحياء الرتاث العريب،بريوت،دون -

 سنة نرش.
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دراسة عىل -   القواعد اإلجرائية للوساطة كوسيلة بديلة لفض نزاعات الشغل الجامعية     
 -ضوء الترشيعات املقارنة

Mediation Rules of Procedure As an alternative means of resolving collective labor disputes 
-A study in light of comparative legislation- 

 

 أستاذ بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية مبرتيل
 جامعة عبد امللك السعدي تطوان

 
 امللخص

وضعت ترشيعات العمل املقارنة مجموعة من الوسائل لفض نزاعات الشغل الجامعية بشكل ودي بني أطراف النزاع 
تعد الوسيلة األرسع يف تسوية هذا النوع من النزاعات، ويرجع ذلك إىل الجامعي، ومن بني هذه الوسائل نجد الوساطة التي 

ما تتصف به من املرونة والليونة وما تقتضيه من التخيل عن تشعب إجراءات ومساطر القضاء وتعقيداته. هذه املميزات جعلتها 
ال من الدول التي لقيت فيها اإلقبتتقدم عىل غريها من الطرق الودية لتسوية هذه النزاعات، والذي أكدته تجارب العديد 

 الشديد، ما جعلها ال تلجأ إىل التحكيم إال بعد استنفاذ طريق الوساطة.
ويف ظل هذه املكانة، فرضت الوساطة يف مجال العمل نفسها كإجراء بديل لفض نزاعات الشغل الجامعية، وتم تفعيلها 

نب غريب أغفل تنظيمها ضمن الكتاب السادس من مدونة الشغل إىل جامن قبل العديد من الترشيعات املقارنة، إال أن املرشع امل
آليتي التصالح والتحكيم، لذلك جاءت هذه الدراسة لتوضيح إجراءات مبارشة هذه الوساطة وتنفيذ ما ترتب عنها، يف أفق 

 اعتامدها من طرف املرشع املغريب.
 

Abstract: 
Comparative labor legislation has developped a set of means to settle collective labor disputes in an amicable manner 

between the parties to a collective conflict; and among these means, we find mediation which is the fastest way in settling this 
type of conflict, due to its flexibility and its requirements to abandon the bifurcation Judicial procedures and their complexities. 
These characteristics made it take precedence over other friendly ways to settle these disputes, which was confirmed by the 
experiences of many countries in which it was met with high demand, which made it resort to arbitration only after exhausting 
the mediation process. 

In light of this position, labor mediation was imposed as an alternative measure to resolve collective labor disputes, it 
has been adopted by several comparative legislation, but the Moroccan legislator neglected to organize it within the sixth book 
of the Labor Code in addition to the mechanisms of reconciliation and arbitration. This study showed that time and procedural 
flexibility should be taken into consideration in order to implement the mediation efficiently, with the view of its approval by 
the Moroccan legislator. 
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 مقدمة
فرضت التحوالت العميقة، السياسية واالجتامعية واالقتصادية التي شهدها العامل يف اآلونة األخرية، وما واكبها من ثورة 

، التي تكون لها آثار سلبية عىل 622واإلعالم، خلق أساليب جديدة يف حل نزاعات الشغل الجامعيةيف تكنولوجيا االتصال 
 اقتصاديات الدول وعىل السلم االجتامعي بها.

إال أن أساليب فض هذا النوع من املنازعات مل تكن موضوع تصور عام مشرتك بني الدول. وترجع أسباب ذلك إىل تباين 
جتامعية والسياسية السائدة يف كل بلد. واعتبارا لهذه الوضعية؛ تم تصور وإعداد وسائل عديدة، األنظمة االقتصادية واال 

 متنوعة، ومرنة نابعة من خصوصية وواقع الدول، وكفيلة باستيعاب هذه النزاعات بالشكل الذي يتناسب مع الظروف الوطنية.
ني األجراء وأرباب العمل بوسائل بديلة مستقلة غري لهذا؛ ووّجد من األفضل أن يَّصري حل نزاعات الشغل الجامعية ب
 متحيزة عن طريق املفاوضات املبارشة، واملصالحة، والوساطة والتحكيم.

وقد أضحت الوساطة من الوسائل الناجعة لفض نزاعات الشغل الجامعية ملا تتصف به من املرونة والليونة وما تقتضيه 
ء وتعقيداته، بحيث تعتمد يف حلها للنزاع عىل قيام طرف ثالث يسمى الوسيط؛ من التخيل عن تشعب إجراءات ومساطر القضا

يتصف بالكفاءة والخربة واالستقالل، بفحص النزاع؛ للتقريب بني وجهتي نظر األطراف املتعارضة عن طريق اقرتاح حل يرىض 
 به الطرفان املتنازعان.

، اللهم 623لقانون املغريب واملقارن مرجعية قانونية خاصة بهاوإذا كانت الوساطة يف نزاعات الشغل الفردية ال تجد يف ا
إذا أمكن اللجوء إليها يف إطار القواعد العامة للوساطة؛ فإن نزاعات الشغل الجامعية قد حظيت بوجود إطار قانوين للوساطة 

ية؛ سواء كانت هذه ، حيث تحتل مرتبة وسطى ضمن وسائل فض نزاعات الشغل الجامع624لدى العديد من القوانني املقارنة
وبعض الترشيعات  625النزعات الجامعية من طبيعة قانونية أو اقتصادية كام هو الشأن بالنسبة للترشيع يف كل من فرنسا

، عىل اعتبار أن النزاع الجامعي 627، أو من طبيعة اقتصادية فقط كام هو الحال لدى أملانيا والدول االسكندينافية626العربية
 يبقى من اختصاص القضاء العادي. ذا الطبيعة القانونية

                                                           

كل نزاع يتعلق بشروط العمل أو ظروفه، بأنه " 2003لسنة  12من قانون العمل رقم  168عرف املشرع املصري النزاع الجماعي للعمل في املادة  622

 أو أحكام االستخدام ينشأ بين صاحب عمل ومجموعة من أصحاب األعمال وبين جميع العمال أو فريق منهم".

ا هو معلوم كملتشريع املصري وال القوانين العربية األخرى الوساطة في مادة تسوية نزاعات الشغل الفردية. و لم يعتمد التشريع الفرنس ي وال ا 623

ربي ليس غفالنزاعات الفردية املتعلقة بعقود الشغل أو التدريب املنهي تعد من أكثر النزاعات عرضا على القضاء لدى معظم التشريعات، واملشرع امل

 من قانون املسطرة املدنية. 20لنظر في هذا النوع من النزاعات للمحاكم االبتدائية بمقتض ى الفصل منهم ببعيد، حيث أسند ا

 180املعدل بمقتض ى قانون رقم  2003أبريل  7العدد )مكرر( في  –الجريدة الرسمية  ،2003لسنة  12)قانون العمل رقم  مصرمثل التشريع في  624

املتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق  06/02/1990لصادر بتاريخ ا 90-02رقم )قانون  الجزائر، (2008لسنة 

املؤرخ في  27-91كما وقع تعديله وتتميمه بمقتض ى القانون رقم  07/02/1990، الصادرة بتاريخ 6اإلضراب في العمل، الجريدة الرسمية عدد: 

أبريل  12الصادر بتاريخ  2010لسنة  17)قانون العمل رقم  سوريا، (25/12/1991صادرة بتاريخ ، ال68، الجريدة الرسمية عدد: 21/12/1991

قانون العمل ) فرنسا، (1964شتنبر  2بتاريخ  1738الصادر بمقتض ى مرسوم رقم )قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم  لبنان، (2010

 .(2015مارس  8املعدل بتاريخ  2008يناير  21الصادر بتاريخ  67-2008قانون العمل الحالي رقم و  1982نونبر  13املؤرخ في  957-82السابق رقم 

التي قضت بأن نزاعات الشغل الجماعية من اختصاص آليات  957-82من قانون العمل السابق رقم  524-4الفقرة األولى والثانية من الفصل  625

 ت الفردية من اختصاص القضاء العادي ممثال في مجالس الخبراء.املصالحة والوساطة والتحكيم، في حين أن النزاعا

من  30املادة ، من قانون العمل املصري السالف الذكر، املادة األولى من القانون الجزائري  168من مدونة الشغل املغربية، املادة  550املادة  626

 قانون اللبناني، املذكورين سلفا.ال

 السويد، الدنمرك والنرويج. 627
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، وخالفا للعديد من الترشيعات االجتامعية املقارنة مل يعتمد الوساطة رصاحة كوسيلة 628واملالحظ أن املرشع املغريب
بديلة لحل نزاعات الشغل الجامعية، مام ميكن القول معه أن موضوع الوساطة مل يحظ باالهتامم والدراسة من لدن املرشع 

املغاربة يف مجال نزاعات الشغل، إذ أن كل البحوث والدراسات الفقهية واألكادميية تنصب معظمها عىل دراسة والباحثني 
 الوساطة بشكل عام، وهنا تكمن إشكالية هذه الدراسة وأهميتها.

 ةوهكذا، فإننا ونحن نغوص يف هذا املوضوع، نهدف أساسا إىل تهيئ أرضية خصبة وقابلة لإلغناء يف مجال الوساط
الشغلية، مساهمني بذلك يف بلورة الرشوط الرضورية إلنجاح أية مبادرة جديدة تهدف إىل تكريس الوساطة كآلية بديلة لفض 

 نزاعات الشغل الجامعية إىل جانب آليتي املصالحة والتحكيم.
صيبهم من د ما قد يوأملنا كبري يف أن يحذو املرشع املغريب حذو هذه الدول ويجنب األجراء واملشغلني واقتصاد البال 

 أرضار من جراء ظهور خالفات جامعية قد يتم اللجوء إىل العنف لحلها.
 وللخوض يف غامر هذا املوضوع، ارتأينا معالجته وفق مبحثني اثنني عىل الشكل التايل:

 املبحث األول: رشوط اللجوء إىل الوساطة يف مجال نزاعات الشغل الجامعية
 يذ الوساطة يف مجال نزاعات الشغل الجامعيةاملبحث الثاين: إجراءات تنف

 
 املبحث األول: رشوط اللجوء إىل الوساطة يف مجال نزاعات الشغل الجامعية

باستقرائنا لقوانني العمل املقارنة التي اطلعنا عليها، والتي هي موضوع هذه الدراسة، الحظنا أن رشوط وإجراءات تحريك 
لجامعية تختلف من ترشيع إىل آخر، منها ما يجعل تحريك هذه املسطرة بيد السلطة آلية الوساطة يف مجال نزاعات الشغل ا

الحكومية املكلفة بقضايا العمل، ومنها ما يجعل ذلك اختيارا بيد الطرفني املتنازعني، يكون لهم ذلك متى رأوا أن هذه اآللية 
ظر يف هذا إىل مرحلة اختيار الوسيط الذي سيتوىل النمناسبة لفض النزاع القائم بينهم )املطلب األول(، وذلك قبل االنتقال 

 النزاع )املطلب الثاين(.
 املطلب األول: كيفية اللجوء إىل الوساطة لفض نزاعات الشغل الجامعية

يقتيض اللجوء إىل الوساطة يف ميدان نزاعات الشغل الجامعية فشل تسوية النزاع عن طريق بعض وسائل التسوية 
ىل(، ثم تقديم طلب إىل الجهات املختصة وفق شكليات معينة بهدف تحديد الجهات املخول لها فض األخرى )الفقرة األو
 النزاع )الفقرة الثانية(.

 الفقرة األوىل: حاالت اللجوء إىل الوساطة
عي لقد أصبح من املألوف مامرسة، ومن املستقر ترشيعا، أن ال يكون اللجوء إىل الوساطة مبارشة فور نشوب النزاع الجام

للشغل، وإمنا يجب اللجوء أوال إىل أحد الوسائل البديلة عىل األقل، وال يكون اللجوء إىل الوساطة ممكنا إال برشط فشل 
 الوسائل البديلة تباعا؛ وهذا هو املقصود بحاالت اللجوء إىل الوساطة.

تمد مصدره بالوساطة كنظام يس لهذا، سنعرض إىل رشوط اللجوء إىل الوساطة يف بعض الترشيعات املقارنة التي أخذت
 املبارش من اتفاق األطراف.

                                                           

)امللغى، واملقتبس من القانون الفرنس ي الصادر  1946يناير  19ول نص تشريعي نظم آليات تسوية نزاعات الشغل الجماعية باملغرب هو ظهير أ 628

له ث( املتعلق باملصالحة والتحكيم في النزاعات الناشئة عن الخدمة بين املؤاجرين واألجراء، لكنه لم ينظم أية مسطرة للوساطة م1936دجنبر  31في 

 والتي اقتصرت أيضا على مسطرتي املصالحة والتحكيم. 2003شتنبر  11الصادرة بتاريخ  65-99مثل مدونة الشغل الحالية رقم 
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فهناك وسيلتان قانونيتان غالبا ما يكون اللجوء إليها قبل الوساطة، وال يلجأ األطراف إىل الوساطة إال بعد فشل هاتني 
 .629تحكيمالوسيلتني وهام: املفاوضة الجامعية )أوال(، واملصالحة )ثانيا( عىل التوايل، وقبل اللجوء إىل ال

 630أوال: فشل املفاوضة الجامعية
إن النظام القانوين لتسوية نزاعات الشغل الجامعية يف العديد من الدول ال يسمح باللجوء إىل الوساطة مبارشة عىل إثر 

، عندئذ عنشوب مثل هذه النزاعات أو توقع نشوبها، بل يجب اللجوء إىل املفاوضة الجامعية أوال، فإذا ثبت فشلها يف تسوية النزا 
 يحال النزاع عىل الوساطة.

ومن الترشيعات التي فرضت اللجوء إىل مسطرة املفاوضة الجامعية لتسوية نزاعات الشغل قبل إحالته عىل مسطرة 
الوساطة نجد املرشع املرصي قد كرس هذا املبدأ، بحيث استنادا لنصوص قانون العمل املنظم ملنازعات العمل الجامعية بصفة 

عمل بصفة خاصة، يتعني عىل طريف النزاع اللجوء أوال إىل أسلوب املفاوضة الجامعية بقصد التوصل  169املادة  عامة، ولنص
 .631إىل حل ودي اتفاقي بينهام لتسوية هذا النزاع

من نفس القانون ال يحق لطريف النزاع اللجوء إىل الوساطة إال بعد فشلهم يف تسويته عن  170وتطبيقا لنص املادة 
 .632ملفاوضةطريق ا

قد يتحقق هذا الفشل ابتداء، بحيث ال تنعقد املفاوضة أساسا بسبب رفض أي من طريف النزاع التفاوض مع الطرف اآلخر 
حينام دعاه إىل إجراء هذه املفاوضة بقصد تسوية النزاع القائم بينهام، وهو ما يعني الفشل يف استخدام املفاوضة منذ البداية 

 قادها.نتيجة تعذر واستحالة انع
كام قد تفشل املفاوضة رغم انعقادها وبعد السري فيها بسبب عدم توصل طرفيها التفاق بشأن حل النزاع القائم بينهام، 
ويف هذه الحالة يتعني عىل الطرفني إثبات فشل املفاوضة سواء حدث ذلك ابتداء أو بعد السري فيها، يف محرض موقع عليه من 

 أن يتم إيداعه لدى الجهة املختصة. كليهام ومن رئيس املفاوضة، عىل
من قانون العمل املرصي ال يجوز اللجوء إىل مسطرة الوساطة إال بعد استخدام  170و  169هكذا، ووفقا لنص املادتني 

 أسلوب املفاوضة الجامعية وفشلها يف التوصل إىل اتفاق ينهي النزاع القائم بني الطرفني املتنازعني.
كه نظريه السوري، بحيث قَض هذا األخري بعرض النزاع أوال عىل املفاوضة الجامعية بهدف وهو نفس املنحى الذي سل

تسويته عىل اعتبار أنها أول وسيلة أوجب املرشع اللجوء إليها، وال ميكن االنتقال للمرحلة الثانية وهي مرحلة الوساطة إال بعد 
 .633فشل تسوية النزاع عن طريق املفاوضة الجامعية

                                                           

التحكيم هو طريق خاص لفض النزاعات قوامه الخروج عن القواعد وإجراءات التقاض ي العادية ويعتمد أساسا على حرية أطراف النزاع  629

 كل أو بعض النزاعات التي نشأت أو تنشأ بينهما بمناسبة عالقة قانونية معينة وفق الشروط املحددة قانونا. الذين يتفقون على تسوية

راجع بهذا الخصوص: رشيد واضح: "نظام التحكيم في تسوية منازعات العمل الجماعية"، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه 

 .40، ص 2010-2009مولود معمري تيزي وزو، السنة الجامعية  في العلوم القانونية، كلية الحقوق، جامعة

"الحوار واملناقشات التي تجري بين املنظمات النقابية العمالية وبين أصحاب األعمال أو منظمتهم...". أنظر يقصد باملفاوضة الجماعية  630

 من قانون العمل املصري السالف الذكر. 146نص املادة 

قانون العمل املصري ما يلي: "إذا ثار نزاع مما نص عليه في املادة السابقة وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة  من 169جاء في نص املادة  631

 جماعية لتسويته وديا".

 و من نفس القانون أيضا ما يلي: "إذا لم يتم تسوية النزاع كليا خالل ثالثين يوما من تاريخ بدء املفاوضة جاز للطرفين أ 170وجاء في املادة  632

 ألحدهما أو ملن يمثلهما التقدم بطلب إلى الجهة اإلدارية املختصة التخاذ إجراءات الوساطة".

 من قانون العمل السوري على ما يلي: 211تنص املادة  633
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األحيان تفشل املفاوضة الجامعية يف إبرام اتفاق جامعي ينهي النزاع، وحيث أنها ليست الوسيلة الودية  ففي كثري من
الوحيدة لفض نزاعات الشغل الجامعية، إذ ميكن اللجوء إىل وسائل أخرى من قبيل املصالحة، ففي حالة تعذر التوصل إىل حل 

 ة.للنزاع عرب هاتني الوسيلتني أمكن اللجوء إىل الوساط
 634ثانيا: فشل املصالحة

عند قيام أي نزاع جامعي للشغل إجراء محاولة املصالحة بني املستخدم  02-90أوجب املرشع الجزائري يف القانون رقم 
، والتي تعمل عىل التقريب بني وجهات نظر األطراف بغرض الوصول إىل 635وممثل العامل من طرف املفتشية اإلقليمية للعمل

تحقق ذلك يدون االتفاق من طرف مفتش الشغل يف محرض مصالحة الذي يصبح نافذا من تاريخ إيداعه اتفاق مشرتك، ومتى 
، أما يف حالة فشل املصالحة فيمكن لكال الطرفني اللجوء مبارشة وباختيارهام إما 636لدى كتابة ضبط املحكمة املختصة إقليميا

وء بداية إىل الوساطة لتسوية النزاع الجامعي وديا إال مرورا ، وهذا يفيد أنه ال يقبل اللج637إىل الوساطة أو إىل التحكيم
 باملصالحة.

فاللجوء إىل مسطرة الوساطة يتوقف عىل اتفاق الطرفني ومببادرة منهام، إذ تعترب هذه املبادرة إرادية للطرفني دون تدخل 
 يف الترشيع الجزائري عىل خالف بعضأي جهة إدارية، وهذه االستقاللية ميزة يتسم بها إجراء الوساطة يف قضايا العمل 

 .638القوانني املقارنة
وإذا كان الترشيع الجزائري يأخذ بالرتتيب املذكور قبل اللجوء إىل آلية الوساطة، فإن الترشيع الفرنيس كان سباقا إىل 

 عية.عات الشغل الجامبشأن تقنني آلية الوساطة كوسيلة بديلة لفض نزا 478-55تاريخ إصدار املرسوم رقم  1955ذلك منذ سنة 
وهكذا، فوفقا للنظام القانوين الذي كان معموال به قدميا، يجوز لألطراف أن يعرضوا منازعاتهم عىل الوسيط إذا ثبت 

 عدم نجاح إجراء التوفيق.

                                                           

 على طرفي النزاع اللجوء إلى حله وديا عن طريق املفاوضة الجماعية. -"أ

ية جاز ألي من الطرفين أو ملن يمثلهما قانونا التقدم إلى املديرية املختصة بطلب اتخاذ إجراءات إذا لم تتم تسوية النزاع كليا أو جزئيا بصورة ود -ب

 الوساطة".

تعني املصالحة تدخل طرف آخر من أجل إيجاد حلول لتسوية النزاع الجماعي بين رب العمل والعمال. وتستهدف املصالحة التقريب والتوفيق  634

الوصول إلى تسوية ترض ي الطرفين، وبالتالي اختصار الطريق وربح الوقت وتقليل املخاطر واملحافظة على  بين وجهات نظر أطراف النزاع قصد

 العالقات الودية بين رب العمل والعمال.

 راجع بهذا الخصوص:

 .29، ص 2015، يناير 10عمار زعبي: "الطرق الودية لتسوية منازعات العمل الجماعية"، مجلة العلوم القانونية والسياسية، عدد 

، 2002أحمية سليمان: "التنظيم القانوني لعالقات العمل في التشريع الجزائري"، عالقات العمل الفردية، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 .299ص 

لخالف الجماعي، وجوبا بمحاولة املذكور ما يلي: "تقوم مفتشية العمل املختصة إقليميا التي يرفع إليها ا 02-90من القانون رقم  6ورد في املادة  635

 املصالحة بين املستخدم وممثل العمال".

 السالف الذكر 02-90من القانون رقم  8املادة  636

السالف الذكر يتعين "في حالة فشل إجراء املصالحة على كل الخالف الجماعي في العمل، أو على بعضه،  02-90من القانون رقم  9وفقا للمادة  637

 حضرا بعدم املصالحة.يعد مفتش العمل م

 وفي هذه الحالة، يمكن للطرفان أن يتفقا على اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم، كما تنص عليها أحكام هذا القانون".

"، 1990فيفري  6املؤرخ في  02-90الصديق ريكلي: "الوساطة كطريقة مستحدثة لتسوية نزاعات العمل الجماعية وديا طبقا ألحكام القانون  638

 .279، مجلد أ، ص 2015، ديسمبر 44العلوم اإلنسانية، عدد:  مجلة
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 من قانون العمل السابق تنص عىل أنه يف حالة فشل إجراء التوفيق، ميكن إحالة النزاع عىل 523L-5بحيث كانت املادة 
التحكيم أو عىل الوساطة. وقد فرست املحكمة العليا للتحكيم آنذاك هذا النص واستنتجت منه بأن النظام القانوين لتسوية 
نزاعات الشغل الجامعية بالطرق البديلة ال يتضمن إال مرحلتني، ومع ذلك فقد قررت بأن األطراف لهم الحرية، يف أن ينصوا، 

اعاتهم عىل التوفيق ويف حال فشله عىل الوساطة، ويف حال فشلها عىل التحكيم، عىل يف اتفاق جامعي، عىل أن تعرض نز 
 .639التوايل

، أصبح اللجوء إىل الوساطة بعد التأكد من فشل التوفيق أمرا ينص 1982نونرب  13بتاريخ  957-82وبعد صدور القانون رقم 
 .640عليه القانون رصاحة

اللجوء إىل الوساطة إال بعد فشلها سواء يف القوانني السابقة امللغاة أو يف إذن، هناك وسيلة واحدة؛ التوفيق، ال يتم 
 الذي عو ض التوفيق باملصالحة. 67-2008القانون الحايل رقم 

، كان اللجوء إىل التوفيق إجباريا أمام لجنة متساوية األعضاء يرأسها مدير 1936، وقبله قانون 1982ففي ظل قانون 
أصبح اللجوء إىل  1982أصبح إجباريا، ويف سنة  1950جوء إليه اختياريا أمام قايض الصلح، ويف سنة اإلقليم بعد أن كان الل

 .641التوفيق اختياريا؛ إذا أن جميع نزاعات الشغل الجامعية يجوز إحالتها عىل آلية التوفيق
لتوفيق الجهوية، أو رئيس لجنة ا ويف حالة فشل التوفيق ال يجوز اللجوء إىل الوساطة إال بقرار من الوزير املكلف بالشغل

، ويف هذه الحالة األخرية، تصبح الوساطة إجراء 642بناء عىل طلب من أحد األطراف، أو مببادرة من شخصية من أي منهام
 .643إجباريا، ولكن ذلك، نادر الوقوع يف الحياة العملية

ك ء إىل الوساطة إال بعد فشلهام، حيث آنذاوهكذا، توجد وسيلتان؛ إما املفاوضة الجامعية أو املصالحة، ال يتم اللجو 
ميكن عرض النزاع عىل لجنة الوساطة للحسم فيه. فالوساطة نوع حديث من أنواع التسوية البديلة وطريق وسط بني املصالحة 

 وبني التحكيم.
 الفقرة الثانية: وسيلة اللجوء إىل الوساطة يف نزاعات الشغل والجهة القامئة بها

وسيلة مرنة ورسيعة لفض نزاعات الشغل الجامعية بطريقة ودية دون تعقيد يف اإلجراءات أو إغراق  إذا كانت الوساطة
يف الشكليات، ألن األمر متعلق بنزاعات شغل جامعية، يرتتب عىل تفاقمها واستمرارها أرضار متس استقرار عالقات العمل 

ضعت شكال معينا إذا أرادت اللجوء إىل هذه الوسيلة والسلم االجتامعي، فإن بعض الترشيعات خرجت عن هذه القاعدة وو 
 )أوال(، وحددت الجهة التي ميكن لها القيام بهذه املهمة بدل من اتفاق الطرفني )ثانيا(. 

 أوال: وسيلة اللجوء إىل الوساطة
القتصادية اتختلف وسيلة اللجوء إىل الوساطة من ترشيع آلخر؛ وذلك حسب اختالف األنظمة القانونية واالجتامعية و 

 السائدة يف البلد.

                                                           

 .289، ص 1988عبد القادر الطوره: "قواعد التحكيم في منازعات العمل الجماعية"، دراسة مقارنة، بدون ذكر دار الطبع والنشر، طبعة  639

 .957-82من قانون العمل الفرنس ي السابق رقم  525L-3و  525L-2املادتان  640

641 Camerlynk (G H) et Gérard Lyon-Caen et Pélissier Jean":droit du travail", 12 édition, Dalloz, Paris, 1984, P 987. 

 من قانون العمل الفرنس ي الحالي. R 2523-4أنظر املادة  642

643 Camerlynk (G H) et Gérard Lyon-Caen et Pélissier Jean":droit du travail", Op, Cit, P 989. 
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ففي مرص، يتطلب اللجوء إىل مسطرة الوساطة لفض النزاع، بعد فشل تسويته عن طريق املفاوضة الجامعية، التقدم 
بطلب كتايب إىل الجهة اإلدارية املختصة التخاذ إجراءات الوساطة، من قبل طريف النزاع أو أحدهام، كام أجاز املرشع املرصي 

 .644النزاع التقدم أيضا بطلب اللجوء إىل الوساطة لدى الجهة اإلدارية املختصة بعملية التسوية ملمثيل طريف
ويف لبنان، فإن وسيلة اللجوء إىل الوساطة تتخذ شكل مبادرة؛ إما من أحد الطرفني املتنازعني، أو مببادرة ملدير وزارة 

يف حالة استنكاف طريف النزاع عىل اللجوء إىل مسطرة العمل، وذلك يف حالة وصول علم لهذه األخرية بوجود نزاع، أو 
 .645الوساطة

ويف الجزائر، تتخذ وسيلة اللجوء إىل إجراء الوساطة طابعا اتفاقيا، بحيث ميكن لطريف النزاع الجامعي للعمل أن يتفقا 
 .646وباختيارهام اللجوء إىل آلية الوساطة للحسم بشكل ودي يف النزاع القائم بينهام

ويف حالة فشل تسوية النزاع الجامعي كليا أو جزئيا عن طريق املفاوضة الجامعية يجوز للطرفني أو أحدهام،  ويف سوريا،
 .647كام يجوز ملمثلهام القانوين أيضا التقدم بطلب اللجوء إىل اتخاذ إجراءات الوساطة لدى املديرية املختصة بعالقات العمل

أسلوب اللجوء إىل الوساطة؛ إما شكل طلب أحد الطرفني أو أحدهام إحالة يتخذ  2523R-4ويف فرنسا، استنادا إىل املادة 
النزاع عىل الوساطة بعد فشل املصالحة، أو يف شكل مبادرة شخصية من طرف الوزير املكلف بالشغل؛ إذا كان النزاع عىل 

ذا كان النزاع املصالحة الجهوية إ املستوى الوطني أو كان تأثريه يتعدى أكرث من جهة، أو مببادرة شخصية من طرف رئيس لجنة 
 قامئا عىل املستوى الجهوي أو املحيل.

إىل أن اللجوء إىل وسائل تسوية نزاعات الشغل الجامعية واستعاملها ميكن أن  648يف هذا اإلطار، ذهب بعض الفقه
عىل أساس اتفاق يتم  عاملية، وبناءيأيت نتيجة إلجراء قانوين ملزم، أو طبقا التفاقية شغل جامعية مربمة بني املشغل والنقابة ال

 مبوجبه قبول الطرفني اللجوء إىل وسيلة من هذه الوسائل.
والجدير بالذكر، أن أسلوب اللجوء إىل الوساطة يف جميع هذه البلدان يتخذ إما شكل طلب كتايب يتخذه الطرفان معا 

 إلدارية املكلفة بالعمل.أو أحدهام أو من ميثلهام قانونا، وإما يف شكل مبادرة من طرف الجهة ا
 ثانيا: الجهة القامئة بالوساطة

 إن الجهة القامئة بدور الوساطة تختلف من بلد آلخر؛ وذلك تبعا لألنظمة القانونية وألنظمة العالقات املهنية.
يابه من غ ففي لبنان "يقوم بدور الوسيط رئيس مصلحة العمل والعالقات املهنية يف وزارة العمل أو من ينتدبه، ويف حال

 .649ينوب عنه حسب األنظمة املرعية أو من ينتدبه املدير العام لوزارة العمل"
ويف سوريا، تقوم املديرية املختصة بواسطة مديرها، أو أحد موظفيها أو من الخرباء املتمرسني يف القضايا العاملية، بدور 

 .650دية للنزاعت النظر املختلفة للوصول إىل تسوية و الوسيط للقيام مبساعي الوساطة بني الطرفني بهدف التقريب بني وجها

                                                           

 من قانون العمل. 170املادة  644

 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم. 33املادة  645

 السالف الذكر. 02-90من القانون رقم  9الفقرة الثانية من املادة  646

 من قانون العمل. 211الفقرة الثانية من املادة  647

 .41، ص 2004لشغل"، دار القلم الرباط، طبعة احمد بوهرو: "نزاعات الشغل الجماعية وفق املدونة الجديدة ل 648

 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم 32املادة  649

من قانون العمل: "تتولى املديرية املختصة ممثلة بمديرها أو من يكلف بذلك من العاملين في املديرية أو من  212طبقا للفقرة األولى من املادة  650

 القضايا العمالية، مساعي الوساطة بين الطرفين لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول إلى اتفاق لتسوية النزاع". الخبراء املتمرسين في
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عىل التأكيد عىل أن يوافق الطرفان عىل اختيار الوسيط،  منه 11يف املادة  02-90أما يف الجزائر، فقد اقترص قانون رقم 
 .651كام أقر مساعدة الوسيط يف مجال ترشيع العامل بناء عىل طلبه من طرف مفتشية العمل املختصة إقليميا

 الترشيع املرصي، يقوم مبهام الوساطة وسيط منفرد تتوافر فيه رشوط ومؤهالت متكنه من حل النزاع بني الطرفني، ويف
ويتم اختياره من قبل الطرفني من بني املقيدين يف قامئة الوسطاء املعتمدة لدى وزارة القوى العاملة والهجرة يصدر بها قرار من 

 .652حاد العام لنقابات العامل واملنظامت التي متثل أصحاب األعاملالوزير املختص بعد التشاور مع االت
أما يف النظام القانوين الفرنيس، ونظرا لخطورة الدور الذي يقوم به الوسيط، فإن املرشع قد أناط مبهمة الوساطة يف 

 سب طبيعة النزاع.الوسطاء بح تسوية نزاعات الشغل الجامعية إىل وسيط تتوافر فيه العديد من الرشوط، ويتم اختياره من قامئة
توجد قامئتان للوسطاء؛ قامئة عىل املستوى الجهوي بخصوص املنازعات الجامعية  2523R-2و  2523R-1فوفقا للامدتني 

الناشئة عىل املستوى الجهوي أو املحيل، وقامئة عىل املستوى املركزي بالنسبة لنزاعات الشغل الجامعية التي تثار عىل املستوى 
 ي أو التي يتعدى تأثريها أكرث من جهة.الوطن

هكذا، وعىل غرار الترشيع املرصي، يقوم بدور الوساطة يف قانون العمل الفرنيس، وسيط يتم اختياره من قامئة للوسطاء 
 يتم إعدادها من طرف الجهة اإلدارية املختصة، وذلك حسب نوعية النزاع.

يط يف فض نزاعات الشغل الجامعية، فإن التساؤل يثار حول كيفية ونظرا للدور الدؤوب واملحوري الذي يقوم به الوس
 اختياره وتعيينه؟.

 املطلب الثاين: تعيني الوسيط لفض النزاع
ترك املرشع يف أغلب األنظمة املقارنة لطريف النزاع الحرية يف تعيني واختيار الوسيط ملحاولة تقريب وجهات نظر مختلفة 

لفقرة األوىل(. لكن قد يتعذر عىل طريف النزاع االتفاق عىل اختيار شخص الوسيط مام يطرح بغرض التوصل إىل تسوية ودية )ا
 معه مجموعة من اإلشكاالت )الفقرة الثانية(.

 الفقرة األوىل: حصول االتفاق عىل تعيني الوسيط
اجع فإن هذه الحرية ترت إذا كانت الوساطة إجراء جوازي اختياري يكون فيها لألطراف الحرية التامة يف اللجوء إليها، 

أحيانا عندما يتعلق األمر باختيار شخص الوسيط لدى بعض األنظمة املقارنة، بحيث ال يبقى أمام األطراف سوى حرية االختيار 
من قانون العمل  173من بني مجموعة من الوسطاء املقيدين يف قامئة معدة سلفا لهذا الغرض. وتأكيدا لذلك، نصت املادة 

من هذا  171أنه "يقوم الطرفان باختيار الوسيط من بني املقيدين يف قامئة الوسطاء املنصوص عليها يف املادة املرصي عىل 
القانون، وإبالغ الجهة اإلدارية املختصة به، وذلك خالل مثانية أيام من تاريخ تقديم الطلب، وتتوىل هذه الجهة إخطار الوسيط 

 الذي وقع عليه االختيار...".
، يتضح أن املرشع املرصي ترك لطريف النزاع حرية اختيار الوسيط كمبدإ عام؛ وذلك 173و  170نص املادتني وباستقراء 

 من بني قامئة الوسطاء التي تعدها الجهة اإلدارية لهذا الغرض داخل أجل أقصاه مثانية أيام من تاريخ تقديم الطلب.
ب ع، وما دام أن تحريك إجراءات الوساطة يكون بناء عىل طلويف فرنسا، يتم اختيار الوسيط بناء عىل طلب طريف النزا 

من أطراف النزاع، أو أحدهام، فإن االتفاق عىل شخص الوسيط الذي توىل فض النزاع، يتم وفقا لإلرادة الحرة لهام، فإذا 

                                                           

من القانون املذكور والسيما الفقرة الثانية منها: "تساعد الوسيط، في مجال تشريع العمل، بناء على طلبه، مفتشية  11استنادا إلى املادة  651

 العمل املختصة إقليميا".

 من قانون العمل املصري. 171املادة  652
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نزاع عىل املستوى كان هذا الاتفقوا عىل اختياره، يقوم الوزير املكلف بالشغل بتعيني هذا الوسيط، وإرسال ملف النزاع إليه إذا 
، أما إذا كان النزاع عىل املستوى الجهوي أو عىل املستوى املحيل، فإن رئيس لجنة 653الوطني أو يتعدى تأثريه أكرث من جهة

املصالحة الجهوية هو من يقوم بتعيني الوسيط، الذي اختاره أطراف النزاع من بني قامئة الوسطاء املعدة سلفا من طرف الجهة 
 .654كلفة بالعمل وإرسال ملف النزاع إليهامل

واملالحظ، أن مسألة اختيار الوسيط تعترب مسألة عىل قدر كبري من األهمية بالنسبة للوساطة برمتها، حيث ينبغي أن يكون 
الوسيط متمتعا مبجموعة من الخصائص التي تسمح بخلق ثقة األطراف فيه، وتبعث عىل الطأمنينة يف أنه سوف يبذل قصار 

 ده يف تأدية مهمته، وهذه الخصائص إما مرتبطة بشخصية الوسيط، أو بالتكوين والتجارب التي عرفها.جه
ويف جميع األحوال، فإن اختيار الوسيط يتم من واقع قامئة أو قوائم معدة سلفا عىل حدوث النزاع، تحتوي عىل أسامء 

 امعية.الوسطاء، الذين ميكن أن تسند لهم مهمة تسوية نزاعات الشغل الج
ومن أهم األنظمة التي أخذت بهذا الصنف؛ نجد كل من القانون الفرنيس واملرصي. وهكذا عمد املرشع يف مرص إىل 
وضع قامئة واحدة تضم مجموعة من األشخاص، يتم اختيارهم بالنظر إىل مكانتهم وما تخوله لهم من سلطة معنوية يف مواجهة 

 طريف النزاع.
ني من هذه القامئة املذكورة؛ سواء تم هذا االختيار من قبل طريف النزاع أو أحدهام، أو من بحيث يتعني اختيار وسيط مع

طرف الجهة اإلدارية املكلفة بالعمل، وذلك بعد استيفائه للرشوط املطلوبة للقيد يف القامئة والتي يتم تحديدها مبوجب قرار 
بقوله "يصدر بتحديد رشوط القيد يف  171الفقرة الثانية من املادة  يصدره وزير القوى العاملة والهجرة. وهذا ما أكده املرشع يف

 قامئة الوسطاء قرار من الوزير املختص".
وإذا كان املرشع املرصي قد اقترص عىل قامئة واحدة تضم أسامء الوسطاء الذين ميكن أن تناط بهم مهمة الوساطة يف 

فإن نظريه الفرنيس خرج عن هذه القاعدة، حيث ذهب إىل وضع فض نزاعات الشغل الجامعية عىل جميع تراب الجمهورية، 
ثالثة قوائم للوسطاء، قامئة بخصوص النزاعات الجامعية التي تنشأ عىل املستوى الوطني أو التي يتعدى تأثريها أكرث من 

توى الجهوي،  املس، وقامئة بأسامء الوسطاء الذين ميكن أن تناط بهم مهمة تسوية النزاعات الجامعية التي تنشأ عىل655جهة
 .656كام توجد قامئة تضم فقط أسامء وسطاء ال يختصون إال بفض النزاعات التي تنشأ عىل املستوى املحيل

وتضم القوائم التي تشمل أسامء الوسطاء الذين تناط بهم مهمة نظر النزاعات الجامعية للشغل التي تنشب عىل املستوى 
، ثالثني شخصية، حيث يتم وضع هذه القامئة املركزية من طرف الوزير املكلف بالشغل الوطني، والذين يتم اختيارهم من واقعها،

، أما القوائم التي تضم 657وباختياره، وفقا للرشوط الواردة يف القانون، وذلك بعد استشارة املنظامت النقابية لألجراء واملشغلني
تم هوي واملحيل فيجب أن تضم عىل األقل عرشة أسامء، ويأسامء الوسطاء الذين ينظرون النزاعات الجامعية عىل املستوى الج

تحديدها من طرف املدير الجهوي للمقاوالت واالستهالك والشغل والتشغيل، وذلك بعد استشارة املنظامت النقابية األكرث متثيال 
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. هذا ويتم تعديل ومراجعة 658عىل الصعيد الوطني؛ سواء يف ذلك املنظامت النقابية املمثلة لألجراء أو تلك املمثلة للمشغلني
 .659هذه القوائم كل ثالث سنوات

ويف لبنان، نجد أن مهمة الوساطة من اختصاص السلطات اإلدارية املختصة بقضايا العمل، بحيث أن هذه األخرية هي 
تقريب وجهات ل من تتوىل اختيار وسيط أو وسطاء من بني العاملني بالوزارة، للقيام مبساعي الوساطة بني الطرفني املتنازعني

 .660النظر بهدف الوصول إىل اتفاق لتسوية النزاع
السالف الذكر،  02-90عىل خالف هذه األنظمة القانونية، نجد أن الترشيع الجزائري خرج عن هذه القاعدة يف القانون 

 عندما ترك الحرية التامة ألطراف النزاع يف اختيار الوسيط املناسب لذلك.
من القانون املذكور، أن املرشع عمل عىل تكريس إرادة الطرفني املتنازعني يف اللجوء  10 حيث يتضح من سياق املادة

إىل آلية الوساطة بعد فشل تسوية النزاع عن طريق آلية املصالحة، وعىل الحرية التامة يف تعيني شخص الوسيط الذي تسند 
، باتفاق مشرتك فقا وتلتقي إرادتهام عليه، وأن يتم هذا التعينيله مهمة اقرتاح التسوية الودية للمسائل املتنازع بشأنها وفق ما يت

بني الطرفني، من دون تدخل ألي جهة أو طرف يف هذا الشأن، وال أي تحديد مسبق ألي قامئة لألشخاص املؤهلني ملامرسة 
قطاع العمل يف اختيار املكلفة بالوساطة، عىل خالف بعض القوانني املقارنة، املذكورة آنفا، التي تسمح بتدخل السلطات اإلدارية 

 شخص الوسيط.
 الفقرة الثانية: عدم االتفاق عىل اختيار الوسيط

عندما ال يتفق األطراف عىل اختيار وسيط معني يتوىل الفصل يف النزاع القائم بينهم تتوىل الجهة اإلدارية املختصة 
 .بالعمل اختياره من بني الوسطاء املقيدين يف القامئة املعدة لذلك

من قانون العمل املرصي عىل أنه "... إذا تبني لهذه الجهة فقدان  173يف هذا الصدد، نصت الفقرة الثانية من املادة 
من هذا القانون أو انقضت املدة املشار إليها يف الفقرة السابقة دون قيام  172الوسيط ألي من الرشوط املنصوص عليها يف املادة 

 الجهة اإلدارية املختصة تعيينه من بني املقيدين يف القامئة املشار إليها، وذلك خالل العرشة الطرفني باختيار الوسيط تولت
 األيام التالية".

يتضح من سياق النص املذكور، أن املرشع املرصي ترك لطريف النزاع حرية اختيار الوسيط داخل أجل مثانية أيام من 
قامئة الوسطاء املعدة لهذا الغرض، حتى تتمكن هذه الجهة من إخطار  إبالغ الجهة اإلدارية املختصة لهام، وذلك من بني

الوسيط الذي وقع عليه االختيار، أما يف حالة عدم اتفاق الطرفني املتنازعني عىل اختيار الوسيط أو تم اختيارهام لوسيط ال 
، فإن الجهة لطلب( دون اختيارهام لهذا الوسيطتتوفر فيه الرشوط القانونية، أو إذا انقضت املدة املحددة )مثانية أيام من تقديم ا

اإلدارية املمثلة يف وزارة القوى العاملة والهجرة هي التي تتوىل تعيني الوسيط خالل العرشة أيام التالية للثامنية أيام السابقة مع 
 من قانون العمل. 173و  172التزامها بالرشوط الالزمة لتعيينه طبقا ألحكام املادتني 

ا، يف حالة تعذر اختيار الوسيط من قبل طريف النزاع، أو انقضاء مهلة ثالثة أيام _تبدأ من تاريخ تقديم الطلب_ ويف فرنس
وذلك من بني قامئة الوسطاء التي تعد لهذا الغرض؛ فإن الجهة اإلدارية املختصة هي التي تقوم بتعيينه من القامئة املذكورة، 
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، 661يني الوسيط، إذا كان النزاع عىل املستوى الوطني أو كان تأثريه يهم أكرث من جهةحيث تتوىل الوزارة املكلفة بالعمل بتع
يف حني يقوم رئيس لجنة املصالحة الجهوية بتعيني الوسيط، حال كان النزاع عىل املستوى الجهوي أو املحيل، ويف الحالتني 

 .662نزاع القائميرسل ملف النزاع إىل الوسيط الذي وقع عليه االختيار لتويل مهمة فض ال
أما يف حالة عدم اتفاق طريف النزاع عىل اختيار الوسيط الذي تناط به مهمة فض النزاع القائم بينهام، أو يف حالة أن 
الوزارة املكلفة بالشغل هي التي حركت مسطرة الوساطة، فإن وزير الشغل، أو من ينتدبه لذلك، يقوم باختيار وتعيني الوسيط، 

املستوى الوطني أو أن تأثريه يشمل أكرث من جهة، مع مراعاة مقرتحات أطراف النزاع يف هذا الخصوص. إذا كان النزاع عىل 
أما إذا كان النزاع عىل املستوى الجهوي أو عىل املستوى املحيل فإن اختيار الوسيط وتعيينه، يكون من اختصاص وايل الوالية 

اء قاوالت واملنافسة واالستهالك والشغل والتشغيل، وذلك من بني الوسطاملعنية بالنزاع بناء عىل اقرتاح املدير الجهوي للم
 .2523R663-1املقيدين يف القامئة املنصوص عليها يف املادة 

ي أو سواء يف القانون املرص –وانطالقا مام سبق، يتضح أنه يف حالة عدم اتفاق طريف النزاع عىل اختيار الوسيط 
 زاع القائم بينهام، من بني الشخصيات املقيدة يف قامئة الوسطاء املعدة لهذا الغرض،ليتوىل مهمة الوساطة يف الن –الفرنيس

 فإن الجهة اإلدارية املختصة هي التي تتوىل القيام بعملية اختيار وتعيني شخص الوسيط.
 املبحث الثاين: إجراءات تنفيذ الوساطة يف مجال نزاعات الشغل الجامعية

سطرة الوساطة يف نزاعات الشغل الجامعية يف مرص وسوريا ولبنان وفرنسا، قواعد وضعت ترشيعات العمل املنظمة مل
مسطرية يجب عىل األطراف والوسيط إتباعها لفض النزاع املذكور، ولكن دون السامح لألطراف بالخروج عنها، أو استكاملها 

ذي يتطلب إجراءات بسيطة ومرنة بقصد فض ، ولعل األمر راجع لطبيعة نزاع الشغل الجامعي ال664بقواعد إجرائية من اختيارهم
النزاع يف أقرب وقت بأقل تكلفة ممكنة، حتى ال يتفاقم؛ ألن األمر متعلق باالستقرار االجتامعي واالقتصادي للدولة، مام يجعل 

 القواعد املنصوص عليها ترشيعيا غري كافية دون اللجوء إىل قواعد أخرى، قد تجعل األمر أكرث تعقيدا.
 –ات حسب الترشيع –أن هناك مجموعة من اإلجراءات يتم إتباعها منذ فشل محاولة التفاوض أو املصالحة  لذلك نجد

أمام األشخاص والهيئات الفاعلة يف هذا الشأن )املطلب األول(، مع استدعاء األطراف وعرض النزاع عىل الوسيط للنظر فيه 
 )املطلب الثاين(.

 اعات الشغل الجامعيةاملطلب األول: افتتاح الوساطة يف نز 
تختلف إجراءات تحريك الوساطة من ترشيع إىل آخر؛ وهي اختالفات تعرب عن تجارب ترشيعية متباينة، كام تعرب عن 

 تطور ترشيعي ينطلق من املامرسة.

                                                           

 الحالي.من قانون العمل  2523R-8املادة  661

ة مففي الحالة التي يتولى فيها الوزير املكلف بالشغل مهمة اختيار الوسيط، فإن هذا االختيار يتم من بين ثالثين شخصية التي تضمهم القائ 662

أكثر من جهة، مع مراعاة ، متى كان النزاع متعلقا بجميع التراب الوطني أو أن تأثيره يهم 2523R-2املركزية املنصوص عليها في الفقرة األولى من املادة 

 مقترحات طرفي النزاع التي يمكن أن يتلقها بهذا الخصوص.

 من قانون العمل الحالي. 2523R-9املادة  663

ظر على أن "يجب"وال أدل على ذاك أن أغلب املواد الواردة في قوانين العمل املقارنة بهذا الخصوص تتضمن مقتضيات آمرة بحيث تبتدئ بعبارة  664

من قانون عقود العمل  45و 35من قانون العمل السوري، املادتين  214و  213من قانون العمل املصري، املادتين  177و  172ل: املادتين سبيل املثا

 الجماعية والوساطة والتحكيم اللبناني.



                                                                                                                                                                                                                                             

247 

 2021 يونيو 34 العدد
 مجلة القانون واألعمال الدولية

وعليه، يتطلب تناول إجراءات الوساطة أن نلقي الضوء عىل إجراءات تحريك الوساطة يف بعض قوانني العمل العربية 
 )الفقرة األوىل(، ثم نختم بالقانون الفرنيس حيث ازدهرت هذه الوسيلة وعرفت إقباال منقطع النظري)الفقرة الثانية(.

 الفقرة األوىل: تحريك مسطرة الوساطة يف بعض قوانني العمل العربية
ة فشل املصالحة، "حيث الجزائري ال يتم تحريك آلية الوساطة إال يف حال 02-90من القانون رقم  09وفقا لنص املادة 

أعطى لطريف النزاع الجامعي الحق يف تحريك إجراءات الوساطة استقالال ومببادرة منهام، ومل يعهد ألي طرف أو جهة أخرى 
أي دور تضطلع به يف هذا املجال، ومل يشرتط يف أن يتم تسجيل أو إرسال نسخة من هذا االتفاق الذي مبوجبه يتم تحريك 

 .665كانت، كمفتشية العمل املختصة إقليميا"الوساطة ألية جهة 
واملالحظة الهامة التي ميكن إبداؤها يف هذا الصدد، أن املرشع الجزائري مل ينظم إجراء الوساطة بالشكل الذي يتناول 

يقرتحها  يكل الجوانب اإلجرائية والتنظيمية واآلثار املرتتبة عىل نتائج عمل الوسيط وكيفيات تنفيذ االقرتاحات والتوصيات الت
، وذلك خالفا للترشيع املرصي والسوري واللبناين والفرنيس عىل سبيل 666الوسيط، وما إىل ذلك من األحكام التنظيمية األخرى

 املثال.
من قانون العمل أنه "إذا مل تتم تسوية النزاع كليا خالل ثالثني يوما من تاريخ بدء  170بالنسبة ملرص، فوفقا للامدة 

 رفني أو ألحدهام أو ملن ميثلهام التقدم بطلب إىل الجهة اإلدارية املختصة التخاذ إجراءات الوساطة".املفاوضة جاز للط
ويتضح من سياق النص املذكور، أن مرحلة الوساطة تبدأ يف أعقاب فشل املفاوضة الجامعية يف إنهاء النزاع الجامعي، 

طة يكون قارصا عىل طريف النزاع فقط، بحيث يجوز لهام أو هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية أن حق تحريك إجراءات الوسا
أحدهام التقدم إىل الجهة اإلدارية املختصة )وزارة القوى العاملة والهجرة أو مديرياتها( لتحريك إجراءات الوساطة؛ األمر الذي 

 .667ومياع قامئا عىل املستوى القيعني أن الجهة اإلدارية املذكورة، ميتنع عليها تحريك إجراءات الوساطة، حتى ولو كان النز 
وبذلك يكون املرشع املرصي ساير نظريه السوري فيام يتعلق بهذا املسألة، بحيث أن كالهام قد قرصا حق تحريك 

من قانون العمل السوري يف فقرتها الثانية  211إجراءات الوساطة عىل أطراف النزاع أو من ميثلهام. وتأكيدا لذلك، نصت املادة 
إذا مل تتم تسوية النزاع كليا أو جزئيا بصورة ودية جاز ألي من الطرفني أو ملن ميثلهام قانونا التقدم إىل املديرية عىل أنه "

 املختصة بطلب اتخاذ إجراءات الوساطة".
وإذا كان تحريك إجراءات الوساطة وفقا للترشيعني املرصي والسوري يتم من طرف أطراف النزاع أو ملن ميثلهم قانونا 

ء عىل طلب يقدمونه أو أحدهم فقط أو من ميثلهم إىل الجهة املختصة، فإن أطراف النزاع الجامعي هؤالء، وفقا للقانون بنا
كام هو الشأن  668اللبناين لهم كامل الحق والصالحية يف تحريك إجراءات الوساطة، دون أن يخضع طلبهم لتقدير وزير العمل

                                                           

 .279"، م س، ص ..الصديق ركلي: "الوساطة كطريقة مستحدثة لتسوية نزاعات العمل الجماعية وديا 665

 -بن عكنون  –سليمان: آليات تسوية منازعات العمل الجماعية والضمان االجتماعي في القانون الجزائري"، ديوان املطبوعات الجامعية  أحمية 666

 .104الجزائر ، بدون عدد الطبعة وتاريخها، ص 

هضة العربية، القاهرة، مصر، طبعة عبد الباسط عبد املحسن: "دور الوساطة في تسوية منازعات العمل الجماعية" دراسة مقارنة، دار الن 667

 وما يليها. 104، ص 2000

عبد اللطيف خالفي: "الوسائل السلمية لحل منازعات العمل الجماعية"، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة عين  668

 .373، ص 1987شمس، سنة 
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اب فالترشيع اللبناين يخول جميع أطراف النزاع الجامعي؛ سواء كانوا عامال أو أصح بالنسبة للقانون الفرنيس كام سرنى الحقا.
 .670، وذلك مبوجب استدعاء خطي يقدم مقابل إيصال إىل وزارة العمل669أعامل، الحق يف تحريك إجراءات الوساطة

طالبهام بل فإنه باملقابل يوإذا كان القانون اللبناين يعطي لطريف النزاع الجامعي الحق يف تحريك إجراءات الوساطة 
، وإال حركت هذه اإلجراءات من طرف مدير عام وزارة 671يلزمهام برضورة هذا التحريك يف أي نزاع جامعي قد ينشب بينهام

من القانون املذكور نجد أن املدير العام لوزارة العمل ميلك هو اآلخر يف  33العمل. ذلك أنه ومبوجب الفقرة الثانية من املادة 
أي نزاع جامعي حق تحريك إجراءات الوساطة، إذا كانت الوزارة قد أعلمت عن وجود النزاع واستنكف الطرفان عن طلب  حالة

 الوساطة.
 الفقرة الثانية: تحريك إجراءات الوساطة يف قانون العمل الفرنيس

وزير الشغل، أو من طرف من قانون العمل الفرنيس فإن تحريك إجراءات الوساطة يكون من طرف  R2523-4طبقا للامدة 
 رئيس اللجنة الجهوية للمصالحة، بناء عىل طلب الطرفني أو أحدهام، أو مببادرة شخصية من أي منهام.

يتضح من سياق املادة املذكورة، أن تحريك إجراءات الوساطة يف القانون الفرنيس يتم إما مببادرة من األطراف )أوال(، 
 شغل )ثانيا(.أو من السلطة الحكومية املكلفة بال

 أوال: مبادرة أطراف النزاع الجامعي
األصل أن إجراءات الوساطة وفقا للقانون الفرنيس ال تحرك إال من طرف ممثيل السلطة اإلدارية يف شخص وزير العمل 

 ة.يأو رئيس لجنة املصالحة الجهوية؛ سواء كان هذا التحريك بناء عىل طلب أحد الطرفني أو كالهام أو كان بصفة تلقائ
من قانون العمل السالفة الذكر، عىل أن إجراءات الوساطة تبدأ غالبا بناء عىل طلب  R2523-4وتأكيدا لذلك، قضت املادة 

ليه اللجوء إىل الوساطة لتسوية النزاع، ع –بعد فشل املصالحة غالبا –طريف النزاع أو أحدهام، فإذا رغب طرفا النزاع أو أحدهام 
بب إىل وزير العمل إذا كان النزاع عىل املستوى الوطني، أو إىل رئيس لجنة املصالحة الجهوية إذا أن يتقدم بطلب مكتوب ومس

كان النزاع محليا، موضحا يف هذا الطلب، النقاط التي ينصب عليها النزاع، أو النقاط التي ما زال النزاع مستمرا بسببها، ثم 
 عمل، أو وايل الجهة.يسجل هذا الطلب يف سجل خاص، عندما يسلم إىل وزير ال

وهكذا، فالطرف الذي يرغب يف تحريك إجراءات الوساطة يجب عليه أن يتقدم بطلبه إىل وزير العمل إذا كان النزاع 
 عىل املستوى الوطني، أو إىل رئيس لجنة املصالحة الجهوية بالنسبة لبقية النزاعات األخرى.

نزاع الجامعي عىل حدا بغض النظر عن موقف اآلخر؛ وذلك بحيث أن هذه اإلمكانية ممنوحة لكل طرف من أطراف ال
 من خالل طلب مكتوب ومسبب يحدد فيه نقط الخالف، ويعرضه عىل الجهة املختصة حسب طبيعة النزاع الجامعي للشغل.

 ثانيا: مبادرة السلطة الحكومية املكلفة بالشغل
طلب طريف النزاع أو أحدهام يف أغلب الحاالت،  كام سبق أن نوهنا، فإن تحريك إجراءات الوساطة، يكون بناء عىل

، تحريك إجراءات الوساطة، إذا كان النزاع عىل املستوى الوطني –مببادرة شخصية منه–ولكن يف ذات الوقت يجوز لوزير العمل 
امئا عىل ق وكذلك يجوز لرئيس لجنة املصالحة الجهوية، تحريك هذه اإلجراءات، مببادرة شخصية منه أيضا، إذا كان النزاع

 املستوى الجهوي أو اإلقليمي أو املحيل، وذلك بعد فشل إجراءات املصالحة غالبا.

                                                           

 والوساطة والتحكيم. من قانون عقود العمل الجماعية 33الفقرة األولى من املادة  669

 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم. 34املادة  670

 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم التي تقض ي بأنه: "تخضع جميع نزاعات العمل الجماعية للوساطة وأصولها". 30املادة  671
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واملالحظ أن تخويل وزير العمل ورئيس لجنة املصالحة الجهوية صالحية تحريك إجراءات الوساطة كال حسب مجال 
شغل الجامعية، ولكن تحريك إجراءات اختصاصه، مببادرة شخصية منهام، يجعل الوساطة إجراءا إجباريا لفض نزاعات ال

الوساطة، بواسطة هذا الطريق، نادر الوقوع يف الحياة العملية، حيث ال يلجأ وزير العمل أو رئيس لجنة املصالحة الجهوية إىل 
ملحيل، ا هذا الحل، إال عندما يكون النزاع من شأنه أن يهدد استقرار عالقات العمل سواء عىل املستوى الوطني أو عىل املستوى

 .672وهذا ما يفرس إعطائهام هذه السلطة يف تحريك إجراءات الوساطة، مببادرة شخصية منهام
وهكذا، يتضح أن إجراءات تحريك الوساطة يف القانون الفرنيس تكون بناء عىل طلب طريف النزاع أو أحدهام، وكذلك 

عادة عىل أن تحريك إجراءات الوساطة، يكون غالبا مبقتَض طلب وزير العمل أو رئيس لجنة املصالحة الجهوية، وإن جرت ال
 بناء عىل طلب طريف النزاع أو أحدهام.

وبناء عىل ما ذكر، يالحظ أن تحريك إجراءات الوساطة يختلف من ترشيع إىل آخر؛ بحيث إذا كان حق تحريك إجراءات 
يعات األخرى املرصي والسوري، فإن بعض الترشالوساطة يكون لطريف النزاع أو أحدهام فقط كام هو الشأن بالنسبة للترشيعني 

متنح هذا الحق إىل جهات أخرى عالوة عىل طريف النزاع مثل القانون اللبناين والفرنيس؛ وهي الوزارات املكلفة بقضايا العمل 
ارية يوالضامن االجتامعي، وعىل العكس من هذا، هناك من يجعل من مسألة اللجوء إىل مسطرة الوساطة يتوقف عىل االخت

 تبعا التفاق طريف النزاع كام هو معمول به يف القانون الجزائري.
وعىل إثر هذا، ينطلق الوسيط الذي وقع عليه االختيار يف مبارشة مهمته فور عرض النزاع موضوع الوساطة عليه، ليقوم 

 باستدعاء األطراف املتنازعة لالجتامع يف مكان معني لذلك.
 الوساطة وإصدار التوصيةاملطلب الثاين: تنفيذ عملية 

عىل خالف العديد من القوانني املقارنة التي مل تنظم إجراء الوساطة بالشكل الذي يتناول كل الجوانب اإلجرائية 
، تولت ترشيعات أخرى تنظيم 673والتنظيمية، مراعية للطابع االختياري للوساطة، بحيث يرتك أمر ذلك التفاق طريف النزاع

لتفصيل انطالقا من مرحلة اللجوء إىل هذا اإلجراء ومرورا باستدعاء األطراف وممثليهم إلعالمهم مبواعيد هذه املسطرة بنوع من ا
وزمان ومكان الجلسات )الفقرة األوىل(، إىل غاية عرض النزاع عىل الوسيط للنظر فيه وإصدار مقرتحاته عىل شكل توصية 

  )الفقرة الثانية(.تتضمن حل ودي ومريض للنزاع الجامعي القائم بني الطرفني
 الفقرة األوىل: استدعاء األطراف

عندما يتم اختيار الوسيط من قبل األطراف، أو من قبل الجهة اإلدارية املختصة بالعمل عند عدم اتفاق هؤالء عىل 
 اختياره، يقوم الوسيط باستدعاء األطراف بقصد الوقوف عىل حقيقة النزاع ومسبباته.

لية، وتبعا ملا هو وارد من مقتضيات بهذا الخصوص يف بعض الترشيعات املقارنة، ستتم معالجة ومن أجل القيام بهذه العم
 مسألة االستدعاء يف هذه الفقرة بالتعرض لكيفية حضور األطراف ومتثيلهم )أوال(، ثم لطريقة هذا االستدعاء وآجاله )ثانيا(.

 أوال: حضور األطراف ومتثيلهم

                                                           

672 Pélissier Jean et Gérard Lyon-Caen: "Les grands arrêt de droit du travail", 2 éd, Sirey, paris, 1980, P 989. 

 مثل التشريع الجزائري  673



                                                                                                                                                                                                                                             

250 

 2021 يونيو 34 العدد
 مجلة القانون واألعمال الدولية

؛ ن الشكليات التي متيز املسطرة القضائية؛ وخصوصا ما يتعلق منها بطول مسطرة التقايضإن رغبة املرشع يف االبتعاد ع
جعلته يكتفي بقواعد مسطرية بسيطة ومبدد قصرية لنظر النزاع الجامعي وتسويته، واالبتعاد من التطويل املرض مبصالح األطراف 

 .674واملصلحة العامة للبالد
ور الشخيص ألطراف النزاع ملا يشكله من أهمية لضامن نجاح مسطرة الوساطة، وقد أكدت الترشيعات املقارنة عىل الحض

من خالل متكني الوسيط من اإلحاطة بظروف النزاع ومعرفة كل معطياته وحيثياته، كام أنه يشكل فرصة لفتح باب الحوار 
 والتفاوض بني األطراف، وحتى تقديم التنازالت، مام ميهد للوصول إىل تسوية.

بالرغم مام للحضور الشخيص ألطراف النزاع من أهمية يف تسوية نزاعات الشغل الجامعية، فإن الترشيعات غري أنه و 
أعطت لألطراف إمكانية إنابة شخص مؤهل إلبرام اتفاق التسوية مكانهم، إذا حال دون حضورهم سبب قاهر. ويف هذا اإلطار، 

نه "خالل أربع وعرشين ساعة من إيداع طلب عرض النزاع املقدم من من الترشيع اللبناين السالف الذكر عىل أ  35نصت املادة 
من القانون  38.". كام قضت املادة أحد املتنازعني عىل الوسيط أن يوجه إىل املتنازعني دعوة لالجتامع يف مكان معني..

لتحقق يعود للوسيط ااملذكور بأنه "يجب أن يكون كل طرف من طريف النزاع حارضا أو ممثال يف جميع أطوار الوساطة و
 من صحة هذا التمثيل بجميع الوسائل".

من قانون العمل الفرنيس عىل أنه "يستدعي األطراف بواسطة رسالة مضمونة مرفقة بشهادة  R2523-12ونصت املادة 
 تسليم أو إشعار مسلم مرفق بشهادة توصل.

 لصفة لحل هذا النزاع.ميكن لألطراف، يف حالة وجود مانع قاهر، أن ميثلوا من طرف شخص له ا
يجب عىل كل شخص اعتباري، إذا كان طرفا يف النزاع، أن ينتدب عنه ممثال قانونيا له صالحية تسوية النزاع أمام 

 ".R2523-18 و L2523-3الوسيط تبعا للرشوط املنصوص عليها باملادتني 
ىل الحوار سطرة الوساطة التي تقوم عومن البديهي أن الحضور الشخيص لألطراف يف جلسات الحوار يتامىش وطبيعة م

والتفاوض، وهو أمر لن يتأىت إال مبواجهة األطراف املعنية بالنزاع. لذلك أكدت أغلب الترشيعات املقارنة عىل رضورة الحضور 
 الشخيص لألطراف يف جلسات الوساطة.

جاد تسوية لدى هؤالء يف إي وتبقى قدرة الوسيط يف إلزام الطرفني عىل الحضور مرتبط بشكل أسايس مبدى الرغبة
رسيعة ونهائية للنزاع، ألن حضورهم يشكل خطوة أوىل ملساعدة هذا الوسيط للتقريب بني وجهات النظر، وانتزاع تنازالت متبادلة 

 من هذا الطرف أو ذاك.
 ثانيا: االستدعاء وطريقته

خ ، بحيث ميكنهم من العلم بتاريفال شك أن استدعاء األطراف لحضور جلسات الوساطة يعترب من األهمية مبكان
كمن االستدعاء من اللقاء  الجلسة، بقصد إعداد املذكرات والحجج التي ينوون استعاملها أمام الوسيط إلثبات ما يدعونه، كام ميو
 ،بني األطراف أمام الوسيط ملحاولة التقريب بني وجهات نظرهم وتذويب حدة الخالف بينهم بقصد إيجاد حل يريض كال منهام

لتاليف النتائج السلبية التي قد ترتتب عن اللجوء إىل اإلرضاب من جانب العامل، واإلغالق من جانب رب العمل أو أصحاب 
 األعامل، وما يرتتب عىل ذلك من خسارة فادحة القتصاد البلد.

                                                           

 ،موالي البشير الشرفي: "النظام القانوني لنزاعات الشغل الجماعية وفق مدونة الشغل املغربية"، رسالة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص 674

 .247، ص 2009 – 2008الرباط، السنة الجامعية  –ية، جامعة محمد الخامس أكدال كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماع
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لقواعد الواجبة لففيام يخص كيفية االستدعاء؛ فإن قانون العمل الفرنيس قد حدد شكال معينا لذلك، بحيث وخالفا 
التطبيق عىل اإلجراءات يف قانون املسطرة املدنية، سن املرشع بالنسبة للوساطة يف نزاعات الشغل الجامعية قاعدة خاصة يف 
هذا اإلطار مفادها استدعاء الوسيط لألطراف بواسطة رسالة مضمونة مرفقة بشهادة تسليم أو بواسطة إشعار موسلم ومرفق بشهادة 

 .675توصل
كان استدعاء الوسيط لطريف النزاع يتم بواسطة رسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل وفقا لقانون العمل الفرنيس، وإذا 

فإنه يف الترشيع اللبناين يختلف هذا االستدعاء بحسب الجهة التي بادرت إىل عرض النزاع عىل الوساطة؛ إذا كان األطراف 
، فإنه يف هذه الحالة يتوىل الوسيط توجيه دعوة إىل الطرفني لالجتامع به هم من بادروا إىل طلب عرض النزاع عىل الوساطة

. أما إذا كان املدير العام لوزارة العمل هو من تقدم 677، وال توشرتط يف هذه الدعوة وتبليغها أية صيغة خاصة676يف مكان معني
نزاع؛ ، يوجه دعوة إىل ممثل كل طرف يف البطلب عرض النزاع عىل الوساطة، فإن الوسيط املعروض عليه النزاع يف هذه الحالة

 .678وذلك مبوجب كتاب مضمون مع إشعار بالوصول
وبدورنا نرى أنه ليس هناك ما مينع الوسيط من االستعانة بالوسائل املنصوص عليها يف قانون املسطرة املدنية، خاصة 

ليغ الدعوة بنفسه، الوسيط ليس بإمكانه القيام بتب اللجوء للمفوضني القضائيني، بقصد االستعانة بخدماتهم يف هذا اإلطار، ألن
 ألنه ال ميلك الوسائل الفنية لذلك، وإمنا وظيفته إعداد الدعوة لتوجيهها إىل املعني باألمر بإحدى وسائل التبليغ.

لكن مع التطور التكنولوجي املتسارع وانتشار نظم املعلومات ظهرت طرق أخرى أبسط وأسهل كالهاتف والفاكس 
نرتنيت والتلكس أو عن طريق املمثلني النقابيني للعامل وأصحاب العمل، وهي طرق تساعد عىل ترسيع إجراءات الوساطة، واال 

 وبالتايل حسم النزاع يف أقل وقت.
 الفقرة الثانية: النظر يف النزاع الجامعي للشغل

ل اء األطراف املتنازعة أو ممثليهم، ينتقعىل إثر االنتهاء من إجراءات الوساطة؛ من خالل اختيار وسيط النزاع واستدع
وسيط النزاع إىل مرحلة طلب تقديم البيانات واملعلومات حول جوانب النزاع ويناقش العروض التي يتقدم بها، أو املواقف التي 

نزاع ليتخذها كل طرف )أوال(، غايته يف ذلك تقريب وجهات النظر والدفع بالطرفني من أجل الوصول إىل اتفاق ودي وحل ل
 يف شكل توصية )ثانيا(.

 أوال: سلطات الوسيط للنظر يف النزاع املعروض عليه
، 679تبدأ مهمة الوسيط عادة، بدعوة أطراف النزاع إىل اجتامع مشرتك تحت رئاسته، أو االجتامع بكل طرف عىل انفراد

 .680لسامع أقوالهم ودفاعهم من أجل فحص النزاع املعروض عليه واإلملام بكافة عنارصه
                                                           

 من قانون العمل الفرنس ي الحالي: R2523-12الفقرة الثانية من املادة  675

"Les personnes morales parties au conflit sont tenues de se faire représenter devant le médiateur dans les conditions prévues aux 

articles L. 2522-3 et R. 2522-18". 

 .564، ص 2005حسين عبد اللطيف حمدان: "قانون العمل" دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى  676

 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم. 35املادة  677

قانون املذكور: "إذا طلب املدير العام لوزارة العمل عرض النزاع على الوساطة، فعلى الوسيط أن يوجه ورقة من نفس ال 36جاء في املادة  678

 دعوة بموجب كتاب مضمون مع إشعار بالوصول إلى ممثل كل طرف في النزاع".

 .232، 2011لطبعة األولى غالب علي الداودي: "شرح قانون العمل"، دراسة مقارنة، دار الشقافة للنشر والتوزيع، األردن، ا 679

من قانون العمل املصري: "للوسيط كافة الصالحيات في سبيل فحص النزاع واإلملام بعناصره، وله على وجه الخصوص  175استنادا إلى املادة  680

 سماع طرفي النزاع...".
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هذا، ومل تحدد معظم قوانني العمل املقارنة كيفية عقد االجتامعات ولقاء األطراف، وال كيفية االتصال، إال أنه من 
 .681البديهي أن تنطلق الوساطة بعقد اجتامعات متهيدية من أجل االتفاق عىل مجريات العملية وتسطري طريقة العمل

ياره ع املعروض عليه من تاريخ إخطار الجهة اإلدارية املختصة له باختلكن يف غالب األحيان يبدأ الوسيط يف تسوية النزا 
حتى ميكنه  682أو تعيينه، ويرفق باإلخطار األوراق الخاصة بالنزاع، وله أن يستعني يف أداء مهمته مبن يلزم من ذوي الخربة

 إنجاز مهمته بنجاح.
قارنة تعرتف له مبجموعة من السلطات والصالحيات ومن ثم، فإنه يف سبيل أداء هذا الدور الهام؛ فإن الترشيعات امل

. حيث بإمكانه االطالع عىل الوضعية االقتصادية واملالية 683الواسعة التي متكنه من فض النزاعات الجامعية التي تعرض عليه
ي، أو كل موضوع نللمؤسسة التي نشب فيها النزاع؛ إذ "له االطالع عىل كل املعلومات ذات الطابع االقتصادي واالجتامعي وامله

. كام أنه يف ذات الوقت يجوز له االطالع عىل الوضعية االقتصادية 684أو وثيقة ميكن أن تساعده يف فهم طبيعة النزاع"
 واالجتامعية لعامل املؤسسة املعنيني بالنزاع حتى ميكنه فحص مطالبهم، ومدى قدرة املؤسسة عىل تلبية هذه املطالب.

ط أن يطلب من طريف النزاع الجامعي تقديم أية وثائق أو معلومات أو مستندات للوسي 685وتخول بعض الترشيعات
 اقتصادية أو مالية أو متعلقة بتسيري املقاولة يرى من شأنها أن تساعده يف أداء مهمته.

عهم اموألجل متكني هذا الوسيط من إيجاد تسوية ودية ونهائية للنزاع املعروض عليه، ميكن له االستامع ملن يرى لزوم س
. "كل ذلك 687، وله يف "حالة الرضورة االستامع إىل أشخاص وإجراء تحقيقات ميدانية"686واالستعانة بأهل االختصاص

 .688بهدف الوصول إىل حلول توافقية بني الفريقني، ولو كانت جزئية من مجموع املطالب املعروضة عليه"
تي عي واالقتصادي، بسبب إمكانية اللجوء إىل وسيلونظرا لطبيعة نزاع الشغل الجامعي، وتهديده لالستقرار االجتام

اإلرضاب من جانب العامل، واإلغالق من جانب أصحاب العمل، فإن الترشيعات املذكورة، ووعيا منها برضورة فض النزاع يف 
 يتعقد أمره.وأقرب وقت ممكن، قد قامت بتحديد املدة التي يلزم الوسيط البث فيها يف النزاع املعروض عليه حتى ال يستفحل 

                                                           

 .129، ص 2009، سنة 4كيم، عدد عبد املجيد غميجة: "نظام الوساطة االتفاقية باملغرب"، املجلة املغربية للوساطة والتح 681

بإلغاء اللجان الخماسية واستحداث نظام  2008لسنة  180أحمد لطفي الشرقاوي: "املستحدث في قانون العمل" في ضوء القانون رقم  682

 .417، ص 2007مصر، طبعة -املحاكم العمالية، دار املصطفى لإلصدارات القانونية، القاهرة

من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة  40من قانون العمل املصري، املادة  175العمل الفرنس ي، املادة من قانون  2523R-11املادة  683

 والتحكيم اللبناني.

 .351، ص 2012أحمية سليمان: "الوجيز في قانون عالقات العمل في التشريع الجزائري"، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة األولى  684

من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم عندما نص على أن "يقدم كل من طرفي النزاع  39التشريع اللبناني في املادة  وذلك مثل 685

 للوسيط املالحظات واملذكرات واملستندات التي يراها ضرورية في جميع أطوار الوساطة".

686 PIERRE DOMINIQUE Ollier: "Droit du travail", Librairie Armand colin, Paris, 1972, P 428. 

687 DEPPE Alain: "Les modes alternatifs de prévention et de règlement des conflits collectifs de travail: Essai de droit du travail 

comparé Algérie, Belgique, France, Maroc, Tunisie", Les Annales de L’Université D’Alger 1, N° 3, 2014, P 366. 

 .362-361، ص 2007محمد علي عبده: "قانون العمل"، دراسة مقارنة، منشورات زين الحقوقية، لبنان، الطبعة األولى  688
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، وأسبوعني 690، وثالثني يوما يف قانون العمل السوري689يوما يف قانون العمل املرصي 45هذه املدة حددها املرشع يف 
 .691يف الترشيع اللبناين

مل ينص عىل أية مقتضيات خاصة بشأن االنتهاء  67-2008أما بالنسبة للترشيع الفرنيس، فإن قانون العمل الحايل رقم 
، الذي كان يلزم بتنظيم إجراءات الوساطة وتحديد مواعيد النظر يف النزاع 957-82وذلك عكس القانون السابق رقم من النزاع، 

يف آجل ال يتجاوز شهرا منذ تَسلومه ملف النزاع من وزير العمل؛ إذا كان النزاع عىل املستوى الوطني، ومن الوايل املعني بالنزاع؛ 
 .692إذا كان النزاع محليا

 يه، يتعني عىل الوسيط بعد دراسة جميع املسائل املتنازع بشأنها، وتحليل املعلومات والوثائق التي يكون قد تحصلوبناء عل
عليها، ويف املدة املحددة له، أن يقدم رؤيته التي خلص إليها لفض هذا النزاع تعد مجرد اقرتاحات، ميكن للطرفني أو أحدهام 

 .693ت، شكل توصيةقبولها أو رفضها، وتأخذ هذه االقرتاحا
 ثانيا: اقرتاح التوصية وتنفيذها

إن مهمة الوسيط يف النهاية ال تخرج عن نتيجتني؛ إما بالتقريب بني وجهات نظر طريف النزاع، أو بتقديم توصية مكتوبة 
وم الوسيط . فإذا قبلها الطرفني يق694تتضمن مقرتحاته لفض هذا النزاع، ومن ثم يكون لهؤالء األطراف إما قبولها أو رفضها

                                                           

على أنه "تحدد الجهة اإلدارية املختصة بمناسبة كل نزاع ..... املدة التي يتعين خاللها على الوسيط إنهاء من قانون العمل  174تنص املادة  689

 همته بحد أقص ى خمسة وأربعين يوما".م

التي نصت على أن "على املدير أو من ينوب عنه أو الخبير املكلف بالوساطة إنجاز مهمته خالل مدة أقصاها ثالثين  212الفقرة األخيرة من املادة  690

 حال".يوما من تاريخ تسجيل الطلب لدى املديرية املختصة أو من تاريخ تبليغ املكلف بالوساطة حسب ال

من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم "يجب إنهاء مرحلة الوساطة بمدة ال تتجاوز أسبوعين اعتبارا من  45استنادا إلى املادة  691

ديد يتجاوز التمتاريخ عقد الجلسة األولى، ويجوز تمديد هذه املدة إذا اتفق على ذلك الطرفان أو بناء لطلب الوسيط. وفي الحالة األخيرة يجب أال 

 أسبوعا واحدا".

 على ما يلي: 957-82من قانون العمل الفرنس ي السابق رقم  524-4نصت املادة  692

"Après avoir, s’il y a lieu, essayé de concilier les parties, le médiateur leur soumet, sous forme de recommandation motivée, des 

proposition en vue du règlement des points en litige, dans un délai d’un mois à compter de la désignation, susceptible d’être prorogé 

avec leur accord". 

التوصية هي عبارة عن مجموعة من املقترحات التي يتقدم بها الوسيط بهدف وضع حد للنزاع القائم بين العمال ورب العمل، وأن القبول بها  693

ملالية ايجعلها بمثابة اتفاقية جماعية ملزمة. وأن هذا الوسيط وهو يقدم توصيته عليه أن يأخذ في االعتبار املعطيات االجتماعية واالقتصادية و 

ألطراف النزاع. راجع بهذا الخصوص: مصطفى أحمد أبو عمرو: "عالقات العمل الجماعية"، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، 

 .315، ص 2005

من قانون العمل املصري على أنه "على الوسيط أن يبذل مساعيه للتقريب بين وجهات نظر طرفي النزاع، فإذا لم يتمكن من  176نصت املادة  694

ألولى على أنه "إذا من نفس القانون في فقرتها ا 177تحقيق ذلك كان عليه أن يقدم للطرفين كتابة ما يقترحه من توصيات لحل النزاع"، وزادت املادة 

 قبل الطرفان التوصيات التي قدمها الوسيط أو بعضها وجب إثبات ذلك في اتفاقية يوقعها الطرفان والوسيط".

 من قانون العمل في فقرتها األولى والثانية والرابعة، على أنه:  213وفي سوريا، نصت املادة 

 ن يقدم للطرفين كتابة ما يقترحه من توصيات لحل النزاع.إذا لم يتمكن الوسيط من تقريب وجهات النظر، كان عليه أ -أ

 إذا قبل الطرفان التوصيات التي قدمها الوسيط وجب على األخير تثبيت ذلك في اتفاق خطي يوقعه مع الطرفين. -ب
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 ،695بتحرير محرض يضمنه االتفاق بني وجهات النظر الطرفني، ومن ثم يصبح هذا االتفاق، مبثابة اتفاق عمل جامعي ملزم
وبالتايل تسوية النزاع القائم. أما رفضها فيعني أن الوساطة قد فشلت يف فض هذا النزاع ومن ثم يتوجب عىل طريف النزاع، 

 مثل التحكيم.البحث عن وسيلة أخرى لتسويته 
إذ أن أقىص ما يستطيع الوسيط فعله لفض النزاع الجامعي للشغل هو تقديم اقرتاحات أو توصيات يوجهها ألطراف 

 .696النزاع، وهؤالء لهم حق قبولها أو رفضها، ألن ما يقرتحه الوسيط ال يعترب ملزما لهم يف أي يشء
ء خاليا من اإلشارة لهذا املقتَض، غري أنه بالعودة إىل أحكام نجده جا 67-2008وبالرجوع إىل قانون العمل الفرنيس رقم 

، فإننا نجده قد ألزم الوسيط، بأن يحاول أوال التقريب بني وجهات نظر طريف النزاع، 1982لسنة  957-82قانون العمل السابق رقم 
قصاها شهر، فإذا لنزاع، خالل مدة أ ويف حال تعذر عليه التوفيق بني الطرفني، عليه أن يصدر توصية، تتضمن مقرتحاته لحل ا

 .697قبلها الطرفان، أصبحت مبثابة اتفاق جامعي ملزم
وهكذا، فإن التوصية التي يقدم فيها الوسيط رؤيته التي خلص إليها النزاع، تعد مجرد اقرتاح أو مرشوع اتفاق للتسوية 

سيط ال ميلك أية سلطة قانونية أو تنظيمية عىل طريف ، والو 698الودية للنزاع الجامعي القائم دون أن يكون لها أية قوة إلزامية
. فهي تحتاج، 699النزاع الجامعي، وبالتايل ال يوجد أي إلزام لقبول اقرتاحاته وما يراه من حلول لتسوية النزاع القائم بينهام

 فيذها.تن حسب بعض قوانني العمل، إىل إعالنها لتستمد قوتها اإللزامية وبالتايل حمل الطرفني املتنازعني عن
 هذه يف للوسيط يجوز بعضها، أو كلها لتوصيات الوسيط أحدهام وتجدر اإلشارة، إىل أنه يف حالة رفض الطرفني أو

املختصة، أن مينح الطرفني أو الطرف الذي رفض التوصية مهلة، حددها  اإلدارية الجهة إىل تقريره يقدم أن الحالة، وقبل

                                                           

ان ي يوقعه الطرفإذا توافق الطرفان على قبول بعض توصيات الوسيط دون بعضها اآلخر جرى تثبيت ما تمت املوافقة عليه باتفاق خط -د

 .والوسيط ..."

من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم اللبناني بقولها "في حال التوصل في مرحلة الوساطة إلى  43هذا ما نصت عليه املادة  695

 زم لهم يخضعون ألحكامه"، وكذاحل يرض ي عنه طرفا النزاع، يدون االتفاق في املحضر ويوقعه الوسيط مع أصحاب العالقة، ويكون بمثابة عقد مل

 للطرفين ويتم  213الفقرة األخيرة من املادة 
ً
من قانون العمل السوري عندما قضت بأن "يكون االتفاق املشار إليه في الفقرات الثالث السابقة ملزما

 .تنفيذه عن طريق دائرة التنفيذ املختصة في منطقة عمل املديرية املختصة بعد تسجيله لديها أصوال"

 .351أحمية سليمان: "الوجيز في قانون عالقات العمل في التشريع الجزائري"، م س، ص  696

 :957-82من قانون العمل الفرنس ي السابق رقم  524-4أنظر املادة  697

"Après avoir, s’il ya lieu, essayé de concilier le parties, le médiateur leur soumet, sous forme de recommandation motivée, 

des propositions en vue du règlement des points en litige, dans un délai d’un mois à compter de la désignation, susceptible d’être 

prorogé avec leur accord. 

L’accord sur la recommandation du médiateur lie les parties qui ne l’ont pas rejetée, dans les conditions déterminées par le titre 3 du 

livre 1ere en matières de convention et d’accords collectifs de travail, il est applicable dans les conditions prévues par l’article L. 522-

3". 

 .281ماعية وديا ..."، م س، ص الصديق ريكلي: "الوساطة كطريقة مستحدثة لتسوية نزاعات العمل الج 698

ي، ر أحمية سليمان: "تنظيم وتسيير املحاكم الخاصة بمنازعات العمل في الوطن العربي"، املعهد العربي للنقابة العمالية وبحوث العمل الجزائ 699

 .183، ص 1992
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، وذلك حتى يتسنى للطرف الذي 701، وثالثة أيام يف قانون العمل املرصي700السوري املرشع يف سبعة أيام يف قانون العمل
رفض التوصية، مراجعة موقفه مرة أخرى، ومن ثم ميكنه العدول عن هذا الرفض، وبالتايل إذا َعَدل خالل املهلة التي حددها 

ف من إثبات ذلك ع من الطرفني ومنه أيضا، والهداملرشع وقّبل التوصية، يقوم الوسيط بإثبات هذا القبول يف صورة "اتفاقية توق
 .702بالكتابة، تسهيل إثبات هذا االتفاق واعتباره حجة عليهام"

أما فيام يخص موقف الترشيع الفرنيس، فإننا نجده ال تشري إىل ما يفيد التزام الوسيط مبنح مهلة معينة حتى يتمكن 
لوزير فى باإلشارة إىل تبليغ قرار رفض التوصية من طرف الوسيط إىل االطرف الذي رفض التوصية يف العدول عن موقفه. إذ اكت

. وذلك كأسلوب يهدف به الشارع الفرنيس إىل 703املكلف بالعمل الذي يجب عليه العمل عىل نرش نتيجتها وأسباب رفضها
ل هذه الحاالت عب يف مثحمل األطراف املمتنعة عىل العمل بالتوصية وتنفيذها، وذلك تحت تأثري ضغط الرأي العام الذي يل

 دورا بارزا يف عملية ضامن احرتام توصية الوسيط وتنفيذها.
وانطالقا مام تقدم، يتضح أن التوصية ال تتمتع بأية قوة تنفيذية ملزمة إال إذا قبلها طرفا النزاع الجامعي، بحيث آنذاك 

 هام وتم العدول عن هذا الرفض قبل انتهاء املهلةتصري اتفاقية جامعية ملزمة، حتى يف حالة رفضها من طريف النزاع أو أحد
 املحددة من طرف املرشع.

أما إذا قوبلت توصياته بالرفض من الطرفني أو أحدهام، فإن ذلك يعني أن الوساطة فشلت يف فض هذا النزاع، فيتعني 
 .704عليهام اللجوء إىل التحكيم باعتباره آخر الطرق الودية لتسوية النزاع الجامعي يف العمل

وتتأكد نهاية مهمة الوسيط بالتقرير الذي يرفعه إىل الجهات اإلدارية املختصة، والذي يتضمن ملخص النزاع، وما انتهى 
 .705إليه من توصيات، وموقف الطرفني منها، وموافقتهام، ومربرات رفضها إذا رفضها الطرفان أو أحدهام

 خامتة:
قارنة نصت عىل مجموعة من الوسائل الودية لفض نزاعات الشغل عىل ضوء ما سلف ذكره، نلحظ أن قوانني العمل امل

 الجامعية بني أطراف هذه املنازعة بداء من إجبارية التفاوض املبارش ومرورا باملصالحة ثم الوساطة وانتهاء بالتحكيم.
نزاعات الشغل  لوقد قامت هذه الترشيعات من خالل قوانينها للعمل بتقنني آلية الوساطة كوسيلة قانونية لتفادي وح

الجامعية، يتم اللجوء إليها يف حالة فشل الوسائل املذكورة يف فض النزاع القائم بني األطراف املتنازعة، وذلك يف ظل 
 الضامنات العديدة التي تقدمها لهؤالء األطراف من رسعة وبساطة وليونة والبعد عن إجراءات ومساطر القضاء وتعقيداته.

                                                           

 .من قانون العمل 213الفقرة الثالثة من املادة  700

 التوصيات رفض ملن أيام ثالثة أقصاها مهلة إعطاء الحالة هذه في للوسيط من قانون العمل: ".. يجوز  177طبقا للفقرة الثانية من املادة  701

 .املختصة" اإلدارية الجهة إلى تقريره الوسيط يقدم أن قبل وذلك الرفض، عن للعدول 

 .32، ص 2008رأفت دسوقي: "التحكيم في قانون العمل"، دار الكتب القانونية، املحلة  الكبرى، مصر، طبعة  702

 من قانون العمل الفرنس ي الحالي: R2523-16انظر املادة  703

"Le rapport du médiateur prévu à l'article L. 2523-7 peut être rendu public sur décision du ministre chargé du travail". 

من قانون عقود العمل الجماعية  44انون العمل السوري. املادة من ق 214من قانون العمل املصري، الفقرة الثانية من املادة  179املادة  704

 والوساطة والتحكيم اللبناني.

من قانون الوقاية من النزاعات الجماعية في  12املادة من قانون العمل السوري و  214من قانون العمل املصري املقابلة للمادة  178املادة  705

 ي.العمل وتسويتها وممارسة حق اإلضراب الجزائر 
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جعلت من هذه الوساطة تتقدم عىل غريها من الوسائل الودية األخرى لفض نزاعات الشغل هذه الخصائص واملميزات 
الجامعية، وهو ما أكدته تجارب العديد من الدول التي لقيت فيها اإلقبال الشديد، ما جعلها ال تلجأ إىل التحكيم إال بعد استنفاذ 

 طريق الوساطة.
الدول التي أخذت بها، ويف أفق تجاوز هذا النقص من طرف املرشع ويف ظل النجاحات التي حققتها الوساطة يف هذه 

املغريب، وتكملة منظومة تسوية نزاعات الشغل الجامعية، فإن األخذ بالوساطة يف مثل هذه النزاعات يبقى أمرا ممكنا ورضوريا 
 اولة املغربية.من أجل تخفيف العبء عىل القضاء، والحفاظ عىل الروابط اإلنسانية واالجتامعية داخل املق

وال يفوتنا يف ختام هذا الدراسة، أن نوجه الدعوة إىل املرشع املغريب بتبني نظام الوساطة إىل جانب آليتي املصالحة 
والتحكيم؛ وذلك بإضافة نصوص ضمن الكتاب السادس من مدونة الشغل، كام هو الحال يف قانون املسطرة املدنية يف الفصول 

، وضبطها بإجراءات مسطرية وبالتوافق مع ما تنص عليه التجارب املقارنة التي 08-05اف بالقانون رقم واملض 70-327إىل  327-55
عرفت فيها نجاحا ومبا يراعي خصوصيات الواقع املهني املغريب، واالبتعاد عن النقل الحريف لهذه التجارب، من أجل مسايرة 

 ة التي يشهدها املغرب.املتغريات االقتصادية واالجتامعية والسياسية والثقافي
 املراجع واملصادر

  رشيد واضح: "نظام التحكيم يف تسوية منازعات العمل الجامعية"، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم
 .2010-2009القانونية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، السنة الجامعية 

 2015، يناير 10ة منازعات العمل الجامعية"، مجلة العلوم القانونية والسياسية، عدد عامر زعبي: "الطرق الودية لتسوي. 
  أحمية سليامن: "التنظيم القانوين لعالقات العمل يف الترشيع الجزائري"، عالقات العمل الفردية، ديوان املطبوعات

 .2002الجامعية، الجزائر، 
 عية والضامن االجتامعي يف القانون الجزائري"، ديوان املطبوعات أحمية سليامن: آليات تسوية منازعات العمل الجام

 الجزائر ، بدون عدد الطبعة وتاريخها. -بن عكنون –الجامعية 
  أحمية سليامن: "الوجيز يف قانون عالقات العمل يف الترشيع الجزائري"، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة

 .351، ص 2012األوىل 
 ن: "تنظيم وتسيري املحاكم الخاصة مبنازعات العمل يف الوطن العريب"، املعهد العريب للنقابة العاملية وبحوث أحمية سليام

 .1992العمل الجزائري، 
  املؤرخ يف  02-90الصديق ريكيل: "الوساطة كطريقة مستحدثة لتسوية نزاعات العمل الجامعية وديا طبقا ألحكام القانون

 ، مجلد أ.2015، ديسمرب 44وم اإلنسانية، عدد: "، مجلة العل1990فيفري  6
  عبد القادر الطوره: "قواعد التحكيم يف منازعات العمل الجامعية"، دراسة مقارنة، بدون ذكر دار الطبع والنرش، طبعة

1988. 
  2004احمد بوهرو: "نزاعات الشغل الجامعية وفق املدونة الجديدة للشغل"، دار القلم الرباط، طبعة. 
 باسط عبد املحسن: "دور الوساطة يف تسوية منازعات العمل الجامعية" دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، عبد ال

 .2000مرص، طبعة 
  عبد اللطيف خالفي: "الوسائل السلمية لحل منازعات العمل الجامعية"، أطروحة لنيل الدكتوراه يف الحقوق، كلية

 .1987الحقوق، جامعة عني شمس، سنة 
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  موالي البشري الرشيف: "النظام القانوين لنزاعات الشغل الجامعية وفق مدونة الشغل املغربية"، رسالة لنيل الدكتوراه يف
الجامعية  الرباط، السنة –القانون الخاص، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية، جامعة محمد الخامس أكدال 

2008 – 2009. 
 ان: "قانون العمل" دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل حسني عبد اللطيف حمد

2005. 
  2011غالب عيل الداودي: "رشح قانون العمل"، دراسة مقارنة، دار الشقافة للنرش والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل. 
 2009، سنة 4املغربية للوساطة والتحكيم، عدد  عبد املجيد غميجة: "نظام الوساطة االتفاقية باملغرب"، املجلة. 
  بإلغاء اللجان الخامسية  2008لسنة  180أحمد لطفي الرشقاوي: "املستحدث يف قانون العمل" يف ضوء القانون رقم

 .2007مرص، طبعة -واستحداث نظام املحاكم العاملية، دار املصطفى لإلصدارات القانونية، القاهرة
  2007ن العمل"، دراسة مقارنة، منشورات زين الحقوقية، لبنان، الطبعة األوىل محمد عيل عبده: "قانو. 
  ،2005مصطفى أحمد أبو عمرو: "عالقات العمل الجامعية"، دار الجامعة الجديدة للنرش، اإلسكندرية، مرص. 
  2008رأفت دسوقي: "التحكيم يف قانون العمل"، دار الكتب القانونية، املحلة  الكربى، مرص، طبعة. 

 Pélissier Jean et Gérard Lyon-Caen: "Les grands arrêt de droit du travail", 2 éd, Sirey, paris, 1980. 
 PIERRE DOMINIQUE Ollier: "Droit du travail", Librairie Armand colin, Paris, 1972. 
 DEPPE Alain: "Les modes alternatifs de prévention et de règlement des conflits collectifs de travail: Essai 

de droit du travail comparé Algérie, Belgique, France, Maroc, Tunisie", Les Annales de L’Université 
D’Alger 1, N° 3, 2014. 

  تها ومامرسة حقاملتعلق بالوقاية من النزاعات الجامعية يف العمل وتسوي 06/02/1990الصادر بتاريخ  90-02قانون رقم 
كام وقع تعديله وتتميمه مبقتَض  07/02/1990، الصادرة بتاريخ 6اإلرضاب يف العمل الجزائري، الجريدة الرسمية عدد: 

 25/12/1991، الصادرة بتاريخ 68، الجريدة الرسمية عدد: 21/12/1991املؤرخ يف  27-91القانون رقم 
  2008لسنة 180واملعدل واملتمم مبوجب القانون رقم  2003ابريل  07بتاريخ املؤرخ  2003لسنة  12قانون العمل املرصي رقم. 
  2010لسنة  17قانون العمل السوري رقم. 
 1964شتنرب  2املؤرخ يف  17386الصادر مبقتَض مرسوم  قانون عقود العمل الجامعية والوساطة والتحكيم اللبناين. 
  1982نونرب  13 املؤرخ يف 82-957قانون العمل الفرنيس السابق رقم. 

2008-67قانون العمل الفرنيس الحايل رقم  .2015مارس  08املعدل واملتمم بتاريخ  2008يناير  21الصادر بتاريخ    
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 ئم االنتخابية يف الترشيع املغريبالجرا
Electoral crimes in Moroccan legislation 

 

 املغرب  -.دكتور يف الحقوق
 

 ملخص:
تعترب العملية االنتخابية السليمة محورا للمامرسة الدميقراطية الحقيقية، لذا ينبغي أن تكون خالية من كل الشوائب التي 
متس مبصداقيتها، غري أنه مهام بلغ الحرص عىل إجراء انتخابات نزيهة وتطبيق النصوص الترشيعية املنظمة لها، فإن العملية 

 لعديد من الخروقات وهو ما أبانت عنه العديد من التجارب. االنتخابية البد وأن تتخللها ا
لذلك حرص املرشع عىل إيجاد حامية جنائية للعملية االنتخابية الربملانية يف مراحلها املختلفة كافة، بدءاً من مرحلة  

 كبرياً من ذا املجال، جرم وعاقب عدداً إعداد للوائح الناخبني، ومرورا مبرحلة االقرتاع، وانتهاء مبرحلة الفرز، وإعالن النتائج. ويف ه
األفعال التي يرتتب عىل وقوعها اإلخالل بالعملية االنتخابية، التي تندرج تحت جرائم االقرتاع، أو جرائم الدعاية االنتخابية أو 

 .الجرائم املاسة بنزاهة العملية االنتخابية وحيادها
نوع امرسات غري املرشوعة املاسة بالعملية االنتخابية، خاصة أمام توتتمحور هذه الدراسة حول تسليط الضوء عىل جميع امل

أساليب ارتكاب هذه الجرائم االنتخابية، وفق ما ورد مبجموعة من النصوص القانونية خاصة القوانني التنظيمية املتعلقة مبجليس 
معي ليات االستفتاء واستعامل وسائل االتصال الساملتعلق باللوائح االنتخابية العامة وعم 57.11النواب واملستشارين والقانون رقم 

بشأن التجمعات العمومية حيث التصدي ملاهية  76.00البرصي العمومية خالل الحمالت االنتخابية واالستفتائية والقانون رقم 
ية، وعملية االقرتاع، ملانالجرائم االنتخابية، وخصائصها، وطبيعتها، وسرب أغوار جميع الجرائم املاسة بنزاهة وحياد االنتخابات الرب 

 .باإلضافة إىل الجرائم املتعلقة بالدعاية االنتخابية يف سبيل كشف مدى كفاية هذا القانون لحامية العملية االنتخابية
 

Abstract 
The legislator was keen to find criminal protection for the parliamentary electoral process at all different 
stages, from the preparation phase of voter regulations, to the voting phase, to the counting phase, and the 
announcement of results. In this area, a large number of acts resulting in a breach of the electoral process, 
which fall under voting offences, electoral propaganda offences or crimes that violate the integrity and 
impartiality of the electoral process, have been criminalized and punished. 
This study focuses on highlighting all illegal practices that are urgent in the electoral process, particularly in 
the face of the diversity of methods of committing these electoral crimes, according to a set of legal 
texts.  
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 مقدمة: 
 

انطالقا من اإلميان بأهمية القضاء عىل كافة مظاهر االنحراف يف الحياة السياسية، وحتمية التدخل الترشيعي ملواجهة 
الحقوق والحريات السياسية بصفة عامة، والتمتع بحقي االنتخاب والرتشح من بينها بصفة خاصة، فقد املخاطر املحدقة مبامرسة 

وجد املرشع نفسه ملزما، بحرص وتحديد طائفتي الجرائم والعقوبات االنتخابية عىل اختالف أنواعها، إعالءا ملبدأ املرشوعية وسيادة 
 إىل أساس املحافظة عىل الحقوق السياسية.القانون، وتقريرا للمسؤولية الجنائية املستندة 

وللوصول إىل تحقيق هدف الحامية الجنائية الكاملة ملامرسة حقي االنتخاب والرتشيح، بات من املتعني عىل املرشع 
ذلك و أن يبذل عنايته الفائقة ملنع كافة مظاهر اإلخالل بحسن سري وانتظام العملية االنتخابية أو التحايل وإدخال الغش عليها، 

من خالل قيامه بتقنني كامل للجرائم االنتخابية، مدعمة برتسانة قوية من العقوبات الجنائية املقرتنة بها، وهو ما يعني بالتحديد، 
إقامة نظام قانوين خاص ومتفرد للمسئولية الجنائية عن تلك الجرائم بصورة منفصلة مستقلة أو حتى استثنائية واردة عىل قواعد 

 نائية العادية املقررة يف إطار القانون الجنايئ العام.املسئولية الج
أول نص ترشيعي يعلن ميالد الضبط القانوين للجرائم  1959املؤرخ يف تاريخ فاتح شتنرب  162-59-1ويعترب الظهري رقم 

السالف الذكر، والذي  219هذا التجريم مبقتَض الفصل  1962االنتخابية وبعد ذلك كرس القانون الجنايئ املغريب إثر صدوره سنة 
ليحيل عىل القوانني واألحكام املختلفة املنظمة  1992وبعد ذلك سيتم تغيري هذا الفصل سنة 1959كان يحيل عىل ظهري فاتح شتنرب 

 للجرمية االنتخابية. 
بة عىل القامئني اوقد أوىل املرشع اهتامما بالغا لتنظيم العملية االنتخابية، وذلك بسن القوانني الرامية لذلك، وفرض الرق

عىل العملية، ولكن ورغم هذا إال أن الفعل االنتخايب يتعرض لالنتهاك، وذلك يف الصورة املسامة بالجرمية االنتخابية، فامذا 
 نقصد بالجرمية االنتخابية؟

ـــكل دقيق رغم إدراجه لها ضـــمن الجرائم امل تعلقة والجرمية االنتخابية بهذا التوصـــيف مل يعرفها املرشـــع املغريب بش
ـــب املادة  ـــة الحقوق الوطنية حس ـــب الدكتور عبد الله الكندري " كل عمل أو امتناع  219مبامرس من القانون الجنايئ ، فهي حس

يرتتب عليه اعتداء عىل العملية االنتخابية ويقرر القانون عىل ارتكابها عقابا "، بينام عرفها األســـتاذ يوســـف الوهايب: "بأنها كل 
ــلب ــتهداف املس بحرية أو رشعية أو فعل ايجايب أو س ــيايس من خالل اس ي يعاقب عليه القانون ويرمي إىل االعتداء عىل حق س

 .706سالمة أو رسية أو نزاهة االستفتاءات واالنتخابات قبل أو أثناء أو بعد القرتاع "
ني مهمتني: تتعلق  نقطتولقد ارتأينا لتناول موضوع الجرائم االنتخابية، أن تتم معالجته من خالل البحث والتحليل يف

األوىل بتفصيل الجرائم االنتخابية املتعلقة باألعامل التمهيدية، ثم نتطرق يف نقطة ثانية إىل رصد وتحليل الجرائم االنتخابية 
 املصاحبة لسري العملية االنتخابية. 

 
 
 
 

                                                           

 6، ص:2007يوسف وهابي: "الجرائم االنتخابية في التشريع الجنائي املغربي"، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى، 706
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 املطلب األول: الجرائم االنتخابية املتعلقة باألعامل التمهيدية.
 

لعمليات االنتخابية يتكون من مرحلتني أساسيتني، أوىل هذه املراحل تتمثل يف عمليات التسجيل يف إن التحضري ل
 اللوائح االنتخابية، ومرحلة الحقة لها تتمثل يف الحملة والدعاية االنتخابية.
 أوال: الجرائم املرتكبة مبناسبة التقييد يف اللوائح االنتخابية.

 يد يف اللوائح االنتخابية، اعتبارا لكونها تسمح بالتحقق مام إذا كان الناخب تتوفرإن مامرسة حق التصويت رهني بالق
املتعلق  57.11فيه الرشوط املطلوبة الكتساب حق التصويت، ولضامن سالمة التقييد يف اللوائح االنتخابية العامة، حدد القانون رقم 

خابية ائل االتصال السمعي البرصي العمومية خالل الحمالت االنتباللوائح االنتخابية العامة وعمليات االستفتاء واستعامل وس
، املخالفات املرتكبة مبناسبة التقييد يف اللوائح االنتخابية والعقوبات املقررة لها، وذلك ضمن مقتضيات املادتني 707واالستفتائية

مانع  سمه أو صفة غري صفته، أو إخفاء أيمنه، إذ جرم الحصول عىل قيد بصفة غري قانونية كانتحال الناخب السم غري ا 87و 86
قانوين يحول بينه وبني أن يكون ناخبا، أو التقييد يف الئحتني أو أكرث من اللوائح االنتخابية، أو استعامل ترصيحات مدلسة أو 

 708شهادات مزورة للقيد يف اللوائح االنتخابية أو الشطب منها.
، مل يحدد 709املتعلق مبجلس النواب 04.21واملتمم بالقانون التنظيمي رقم املغري  27.11وإذا كان القانون التنظيمي رقم 

، فإن املقتضيات الزجرية الواردة يف هذا األخري 57.11األفعال املجرمة مبناسبة التقييد يف اللوائح االنتخابية بخالف القانون رقم 
س النواب باعتبارها هي نتخابية املتعلقة بانتخاب أعضاء مجلتبقى هي املطبقة عىل الجرائم املرتكبة مبناسبة التقييد يف اللوائح اال 

 األصل.
ويهدف املرشع من ذلك، أن يتم القيد يف الجداول االنتخابية دون غش، وعىل نحو ال يسمح لكل مواطن إال بالقيد 

 يف مكان واحد وبالتايل ال يصوت إال مرة واحدة.
 أ: الحصول عىل قيد بصفة غري قانونية:

 درهم كل من: 50000إىل  10000حبس من شهر إىل سنة وبغرامة من يعاقب بال
 .حصل عىل قيده يف الئحة انتخابية باسم غري اسمه 
  .حصل عىل قيده يف الئحة انتخابية بصفة غري صفته 
 .أخفى حني طلب قيده أن به مانعا قانونيا يحول بينه وبني أن يكون ناخبا 
 لوائح االنتخابية.حصل عىل قيده يف الئحتني أو أكرث من ال 

                                                           

 (، الجريدة الرسمية2021مارس  23) 1442شعبان  9بتاريخ  1.21.28الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  10.21املغير واملتمم بالقانون رقم  707

 29بتاريخ  1.16.100الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  02.16وبالقانون رقم  2182(، ص 2021أبريل  5) 1442شعبان  22بتاريخ  6975عدد 

 .5186(، ص 2016يوليو  7) 1437شوال  2بتاريخ  6480(؛ الجريدة الرسمية عدد 2016يوليو  5) 1437رمضان 

مركز الدراسات واألبحاث الجنائية بمديرية الشؤون   -دليل تطبيقي -انتخابات أعضاء مجلس النوابالقضاء الزجري والجرائم ذات الصلة ب708

 .6، ص: 2011بمناسبة االنتخابات التشريعية لسنة  -وزارة العدل -الجنائية والعفو

املتعلق بمجلس املستشارين  28.11يمي رقم القانون التنظو  املتعلق بمجلس النواب 27.11تجدر اإلشارة إلى أن كل من القانون التنظيمي رقم   709

العقوبات و  تطرقا إلى العقوبات املقررة للجرائم االنتخابية من خالل نفس الباب وهو الباب السادس: تحديد املخالفات املرتكبة بمناسبة االنتخابات

ونفس العقوبات. ذلك أن ما ينطبق على الجرائم املتعلقة . حيث اعتمدا نفس الصيغة ونفس الترتيب 69إلى املادة  38املقررة لها، وذلك من املادة 

 بانتخابات مجلس النواب ينطبق تماما على الجرائم املتعلقة بانتخابات مجلس املستشارين.



                                                                                                                                                                                                                                             

261 

 2021 يونيو 34 العدد
 مجلة القانون واألعمال الدولية

 
 وتفصيال لذلك سنتطرق إىل كل نقطة عىل حدة:

 inscription »: خالفا للترشيع الفرنيس الذي اختار استعامل عبارة "التقييد بأسامء غري حقيقية"  انتحال االسم -1
710» sous de faux nomsل اسام غري كن أن يستعم، استعمل املرشع املغريب عبارة "القيد باسم غري اسمه"، فطالب التقييد مي

اسمه ولكنه اسم حقيقي وذلك يف الحالة التي يطلب فيها قيد شخص غريه يف الئحة انتخابية، لذلك تبدو العبارة التي استخدمها 
املرشع الفرنيس أنسب وأسلم، و تنطبق عىل جميع الحاالت، سواء تعلق األمر بطلب التقييد الشخيص أو بطلب تقييد الغري، فإذا 

( " يجب أن يقدم أصحاب الشأن طلبات قيدهم شخصيا''، إال أن املرشع وخروجا عن 57.11من القانون  4القاعدة )املادة  كانت
هذه القاعدة العامة اعترب أنه "يجوز لكل ناخب مقيد أن يطلب قيد شخص غري مقيد يف الالئحة االنتخابية لجامعة اإلقامة... 

 ألول للعامل أو الباشا أو القائد".ويخول نفس الحق للعامل أو الخليفة ا
: انتحال الصفة يكون بادعاء االنتساب إىل مهنة، أو حمل صفة دون التوفر عىل الرشوط القانونية انتحال الصفة -2

 الكتساب الصفة أو االنتامء إىل مهنة معينة وجرمية التقييد االنتحايل يف الئحة انتخابية، هي من الجرائم العمدية التي يجب أن
 ترتكب بسوء نية، وال تتحقق عن طريق الخطأ.

يتضح أن جرمية التقييد االنتخايب هي من جرائم النتيجة، التي ال تتحقق مبجرد الرشوع يف ارتكابها، بل البد أن 
 تتحقق النتيجة اإلجرامية، املتمثلة يف حصول التقييد الفعيل غري الصحيح يف الالئحة االنتخابية.

 قانونية للقيد:إخفاء املوانع ال -3
فاإلخفاء يتضمن امتناع طالب التقييد عن الترصيح مبوانع قانونية، يعلم أن الترصيح بها يرتتب عنه عدم قبول تقييده  

 يف اللوائح االنتخابية وتستدعي جرمية طلب التقييد التدلييس توافر العنارص التكوينية التالية:
 تقديم طلب التقييد يف الئحة انتخابية معينة. -1
 إخفاء املانع القانوين املتمثل يف فقدان األهلية االنتخابية. -2
 القصد الجنايئ املتمثل يف العلم بوجود الشخص يف إحدى حاالت فقدان األهلية االنتخابية. -3
 :القيد املتعدد -4

، 711ملرصيا عىل خالف بعض الترشيعات العربية التي مل تعاقب فعل القيد يف أكرث من الئحة انتخابية واحدة كالترشيع
، من خالل تجريم فعل القيد يف أكرث من  713، فإن املرشع املغريب اختار أن يتبع خطوات نظريه الفرنيس712والترشيع الكويتي
 الئحة انتخابية.

                                                           

 .2020من مدونة االنتخابات الفرنسية لسنة  L 86املادة   710

ب واحد فإنه لم يقرر أية عقوبة على ارتكاب تلك املخالفة، انظر في رغم أن املشرع املصري نص على منع قيد الناخب في أكثر من جدول انتخا -711

 وما يليها. 60، ص 1984ذلك مصطفى عفيفي، نظامنا االنتخابي في امليزان، مكتبة سعيد رأفت، جامعة عين شمس 

ة خرق هذا الحظر، انظر فيصل عبد حظر املشرع الكويتي قيد الناخب في أكثر من جدول انتخاب واحد ولكنه لم ينص على أية عقوبة في حال -712

وتعديالته بشأن انتخاب أعضاء  1962لسنة  35هللا الكندري، "أحكام الجرائم االنتخابية": دراسة في ضوء أحكام العقاب الواردة في القانون رقم 

 وما يليها. 89، ص 2000ألولى، الطبعة ا –جامعة الكويت  –مجلس األمة الكويتي وفي القانونين املصري والفرنس ي، مجلس النشر العلمي 

  :من مدونة االنتخابات الفرنسية التي جاء فيها 86نص املشرع الفرنس ي على جريمة القيد املتعدد في اللوائح االنتخابية في املادة  -713

Art.L.86 « toute personne qui…aura réclamé et obtenue une inscription sur deux ou plusieurs listes، sera punie d’un emprisonnement 

d’un an et d’une amende de 15.000 Euros ». 
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وتعد جرمية القيد املتكرر يف قانون االنتخابات الفرنيس جرمية عمدية يلزم لقيامها توافر القصد الجنايئ، إذ تقتيض 
نية الغش لدى فاعلها، أي أنه يعلم أنه مقيد يف أحد الجداول، ومع ذلك يطلب القيد للمرة الثانية يف جدول انتخايب هذه الجرمية 

 آخر. وبالتايل فإنه ال تقوم هذه الجرمية قبل معرفة الشخص أنه تم قيده دون علمه يف جدول انتخايب تابع لدائرة أخرى.
من  ملرتبطة بعملية القيد والتسجيل يف الجداول االنتخابية، يف الباب الثامنونظم املرشع الجزائري األحكام الجزائية ا

، تحت عنوان الجرائم االنتخابية، فلم يفرق يف معالجته ملخالفات القيد يف 2021املتعلق باالنتخابات لسنة  01-21القانون العضوي 
فة عامة دون ئم املتعلقة بالقيد يف الجداول االنتخابية بصالجداول، بني القيد الوحيد والقيد املتكرر بل فضل العقاب عىل الجرا

 متييز.
وقد نص املرشع املغريب عىل عدة احتياطات إدارية تبارشها اللجنة اإلدارية املكلفة بتلقي طلبات القيد ومراجعة وضبط 

ناخبني مسجال يف حدة، فإذا كان أحد الاللوائح االنتخابية لتفادي عملية القيد املتعدد لناخب معني يف أكرث من الئحة انتخابية وا
الالئحة االنتخابية للجامعة التابع لها محل إقامته وأيضا يف الئحة الجامعة التي ولد فيها، فإن التقييد الذي يعترب صحيحا ويتم 

ن اللجان اإلدارية م اإلبقاء عليه هو الذي تم يف آخر الئحة انتخابية قيد فيها يف حني يشطب عىل اسمه من اللوائح األخرى بقرار
املختصة ما مل يرصح هو نفسه برغبته يف إبقاء اسمه مسجال يف إحداها ويف هذه الحالة يجب أن يقدم طلبا بشطب اسمه من 

 باقي اللوائح األخرى.
ة يوإذا تعلق األمر بطلب يهدف إىل نقل قيد من اللوائح االنتخابية لجامعة إىل لوائح جامعة أخرى أو من دائرة انتخاب

إىل دائرة أخرى بنفس الجامعة، فإن الطلب يجب أن يشفع مبا يثبت أن املعني باألمر، طلب شطب اسمه من اللوائح االنتخابية 
 املقيد فيها.

وإذا تم االلتزام بهذه االحتياطات اإلدارية، باإلضافة إىل ما أصبحت تتيحه املعالجة املعلوماتية لضبط اللوائح 
وقوف عىل حاالت تكرار القيد أو التقييد املتعدد لشخص واحد يف عدة لوائح انتخابية، من خالل ، من فرص لل714االنتخابية

 عمليات الرصد الدقيق التي يقوم بها الحاسوب، فيمكن القول أن جرمية القيد املتعدد ستصبح نادرة الوقوع.
كوينية وء النية الكتامل العنارص التمع رضورة التنبيه إىل أن هذه الجرمية هي من الجرائم العمدية التي تستلزم س

 املتمثلة فيام ييل:
 الحصول عىل قيد يف الئحتني أو أكرث من اللوائح االنتخابية. -1
القصد الجنايئ املتمثل يف علم الفاعل بأنه ما زال مقيدا يف الئحة أو أكرث من الئحة انتخابية وسعيه إىل  -2

 الحصول عل قيد ثان أو ثالث.
 القيد املتعدد عن طريق الخطأ، والقيد املتعدد الذي يرتكب عمدا، وهكذا ينتفي القصد الجنايئ لذلك يجب التمييز بني

يف حالة الناخب الذي يتقدم بطلب قيده يف الئحة انتخابية، مشفوعا بطلب شطب اسمه من الئحة أخرى، فيبقى اسمه مقيدا يف 
عنه وجوده يف حالة تقييد مزدوج عن طريق الخطأ، كام أنه ال  هذه الالئحة وال يشطب عليه بسبب خطأ وقعت فيه اإلدارة، نتج

قيام لجرمية القيد املتعدد يف حالة الشخص الذي يقدم طلبا لقيده يف الئحة انتخابية رغم أنه مقيد يف الئحة أخرى بسعي من 
 شخص آخر دون علمه.

 
 

                                                           

 .57.11من القانون رقم  39إلى  32أنظر املواد من   714
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 ب: استعامل ترصيحات مدلسة أو شهادات مزورة للقيد أو الشطب:
املتعلق باللوائح االنتخابية العامة وعمليات االستفتاء واستعامل وسائل  57.11من القانون رقم  87قا للامدة يعاقب طب

إىل  10.000االتصال السمعي البرصي العمومية خالل الحمالت االنتخابية واالستفتائية، بالحبس من شهر إىل سنة وبغرامة من 
 درهم كل من: 50.000

 للحصول أو محاولة الحصول عىل قيده يف الئحة انتخابية. استعمل ترصيحات مدلسة -
 استعمل شهادات مزورة للحصول أو محاولة الحصول عىل قيده يف الئحة انتخابية. -
قام بواسطة ترصيحات مدلسة أو شهادات مزورة بقيد مواطن أو محاولة قيده يف الئحة انتخابية بغري موجب قانوين  -

 أو شارك يف ذلك.
سطة ترصيحات مدلسة أو شهادات مزورة بشطب أو محاولة شطب اسم مواطن من الئحة انتخابية بغري موجب قام بوا -

 قانوين أو شارك يف ذلك.
ويعترب مجال ارتكاب هذه الجرمية واسعا بالنظر إىل الوسائل التي ميكن استعاملها، سواء تعلق األمر بالشهادات املزورة 

تي التقييد، والتي تشمل جميع الوثائق الرسمية أو اإلدارية، أو تعلق األمر بالترصيحات املدلسة ال التي ميكن اإلدالء بها أثناء طلب
 قد يرتكبها طالب التقييد نفسه، من خالل إخفاء معلومات تحول بينه وبني التقييد.

لغرض هو تقييد اوتتحقق هذه الجرمية سواء استعملت الوسائل أعاله بغرض تقييد شخيص يف الئحة انتخابية أو كان 
 الغري فيها.

من جهة أخرى وفيام يخص الشطب غري املرشوع من الئحة انتخابية، فقد حددت القوانني األشخاص الذين يجوز 
لهم تقديم طلبات الشطب من اللوائح االنتخابية كام أنها حددت موجباته القانونية، وهكذا ميكن للناخب نفسه أن يتقدم بطلب 

ن الئحة انتخابية معينة بسبب انتقاله إىل دائرة انتخابية اخرى، كام ميكن لكل شخص مقيد يف اللوائح رامي إىل شطب اسمه م
االنتخابية أن يطلب شطب اسم شخص يرى أنه مقيد بصفة غري قانونية ويخول نفس الحق للعامل أو الخليفة األول للعامل أو 

 .715الباشا أو القائد
شطب بالبيانات واإلثبات الرضورية، كام ان اللجنة اإلدارية املختصة، تقوم خالل ويف هذه الحالة يجب إرفاق طلبات ال

مراجعتها للوائح االنتخابية بالشطب التلقايئ عىل األشخاص الذين فقدوا األهلية واألشخاص الدين انتفت عالقتهم بالجامعة او 
 وكذا األشخاص الذين وافتهم املنية بعد االطالع عىل املقاطعة بفعل تغيري محل إقامتهم الفعلية إىل جامعة أو مقاطعة أخرى،

 رسوم الوفاة.
وجرمية الشطب غري املرشوع من الئحة انتخابية، تنرصف يف تطبيقها إىل أعضاء اللجنة اإلدارية، الذين منحهم املرشع 

املحددين قانونا، أما  املحلية صالحيات البت يف طلبات الشطب التي يتقدم بها من يعنيهم األمر من الناخبني أو ممثيل السلطة
الناخب الذي يتقدم بطلب الشطب دون موجب قانوين، فال يتصور يف حقه إال فعل املشاركة، لعدم إمكانية قيامه بالفعل األصيل 

 أي الشطب ألن ذلك مخول لجهة إدارية محددة قانونا.
 ية التالية:وتتطلب جرمية الشطب غري املرشوع من الئحة انتخابية العنارص التكوين

 استعامل وسيلة الترصيحات املدلسة أو الشهادات املزورة. -1
 القيام بشطب اسم من الئحة انتخابية أو محاولة ذلك أو املشاركة فيه. -2

                                                           

 .57.11أنظر الباب الثالث: "مراجعة اللوائح االنتخابية العامة" من القانون   715
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 انتفاء املوجب القانوين لعملية الشطب. -3
بانتفاء املوجب و  القصد الجنايئ املتمثل يف العلم بكون الترصيحات املستعملة مدلسة أو الشهادات املستعملة مزورة -4

 716القانوين لعملية الشطب.
وهكذا ميكن تصور تحقق جرمية الشطب غري املرشوع من الئحة انتخابية، يف حق من يعتمد يف قيامه بالشطب عىل 
شهادة وفاة مزورة أو عىل شهادة مهنية مزورة تتضمن ما يفيد انتامء املشطب عليه إىل أسالك القوات امللكية املسلحة، أو عىل 

 .717شهادة مزورة تفيد عدم الطعن يف قرار قضايئ رغم أنه مل يحز بعد حجية ليشء املقيض به
املتعلق باالنتخابات  01-21من القانون العضوي  279يف حني أن املرشع الجزائري يعاقب مرتكب هذه املخالفة يف املادة 

دينار جزائري مع جواز الحرمان من مامرسة الحقوق  60000إىل  6000سنوات وبغرامة من  3أشهر إىل  3، بالحبس من 2021لسنة 
سنوات، كام يعاقب عىل محاولة كل تسجيل أو محاولة تسجيل أو شطب اسم شخص من القامئة  5املدنية من سنتني إىل 

 االنتخابية بدون وجه حق وباستعامل ترصيحات أو شهادات مزورة.
 تانيا: الجرائم املرتكبة مبناسبة الرتشيح:

ع أحكاما عامة ومشرتكة لتنظيم مرحلة الرتشيح، كام أفرد أحكاما خاصة لرشوط أهلية الرتشيح وموانعه، حدد املرش 
 املتعلق مبجلس النواب. 27.11من القانون التنظيمي رقم  30إىل  21وكيفية إيداع وتسجيل الرتشيح ضمن مقتضيات املواد 

 ررة لها خالل مرحلة الرتشيح بالنسبة النتخابات أعضاء مجلسغري أن املرشع مل يحدد األفعال املجرمة والعقوبات املق
النواب، مام تبقى معه املتابعات املمكن تصورها يف هذه املرحلة مرتبطة بوقوع جرائم الحق العام املنصوص عليها وعىل عقوبتها 

 ضمن مجموعة القانون الجنايئ أو القوانني الزجرية الخاصة.
 سبة الحملة االنتخابية.ثالثا: الجرائم املرتكبة مبنا

تعد الحملة االنتخابية رضورة تفرضها طبيعة مبارشة الحقوق السياسية عن طريق االستفتاء أو االنتخاب، إذ يستعني 
 املرشح بوسائل دعاية خاصة، تسمح له بنرش وإذاعة كل ما يتعلق بربنامجه السيايس عىل أكرب قدر من املواطنني.

مجموعة من  27.11بنية عىل التنافس الرشيف وتكافؤ الفرص، حدد القانون التنظيمي رقم ولتكون الحملة االنتخابية م
من هدا  37إىل  31الضوابط القانونية املتعني احرتامها تحت طائلة جزاءات يف حالة مخالفتها، إذ تم التنصيص ضمن املواد من 

ية وفق الرشوط املحددة يف الترشيع الجاري به العمل القانون، عىل مجموعة من الضوابط، كرضورة عقد االجتامعات االنتخاب
 719، و تطبيق أحكام الترشيع الجاري به العمل يف شأن الصحافة والنرش عىل الدعاية االنتخابية،718يف شأن التجمعات العمومية

 .720املخصصة لذلك واألحجاموالتقيد أثناء تعليق اإلعالنات االنتخابية باألماكن املحددة من لدن السلطات اإلدارية وفق املساحات 
وتكتيس الحمالت االنتخابية أهمية متزايدة يف كل عمليات االقرتاع التي ميكن أن تعرفها الحياة السياسية، وتستمد 
أهميتها من كونها فرتة حاسمة، غالبا ما تتشكل خاللها اختيارات الناخبني وترتسم توجهاتهم عىل مستوى التصويت، لذلك يحرص 

ن عىل حشد كل إمكانياتهم املادية واملعنوية، رغم أن هناك العديد من الترشيعات التي أصبحت متيل إىل جعلها أقل فيها املرشحو 
                                                           

 .57.11من القانون رقم  87املادة  716

 .260_251، ص_ص: 2009رائم االنتخابات، منشورات زين الحقوقية، صيدا، انظر ايضا، ضياء األسدي، ج

 .113، ص: 2007يوسف وهابي، الجرائم االنتخابية في التشريع املغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  717

 املتعلق بمجلس النواب. 27.11من القانون التنظيمي  31الفقرة الثانية من املادة  -718

 املتعلق بمجلس النواب. 27.11من القانون التنظيمي  31ة الثالثة من املادة الفقر  -719

 املتعلق بمجلس النواب. 27.11من القانون التنظيمي  32املادة  -720
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، إال أن ذلك مل مينع من تطوير 721كلفة من خالل تحديد سقف أعىل للنفقات االنتخابية، يف إطار السعي نحو تخليق الحياة العامة
بغية استقطاب  722معهم من خالل تسخري متخصصني وفنيني إلدارة الحمالت االنتخابية تقنيات التعامل مع الناخبني والتواصل

 أكرب عدد ممكن من األصوات.
وإذا كانت الحملة االنتخابية فرتة زمنية يحتدم خاللها التنافس بني املرشحني عىل أصوات الناخبني، فإن الفقه 

 عىل أكمل وجه، يجب أن تحكمها ثالثة مبادئ أساسية هي: االنتخايب يعترب أن الحمالت االنتخابية، يك تؤدي دورها
 L’égalité entre les candidatsأوال: مبدأ املساواة 

 La neutralité de l’autorité administrativeثانيا: مبدأ حياد السلطة اإلدارية 
  723des moyensemployés loyautéLaثالثا: مبدأ مرشوعية الوسائل املستعملة 

هذه املبادئ يشكل مادة أساسية لجرائم الحملة االنتخابية التي نتناولها يف هاته الفقرة، من خالل معالجة ولعل خرق 
 أبرز تجلياتها يف االجتامعات والدعاية االنتخابية.

 أ: جرائم االجتامعات:
الظهري الرشيف رقم املغري واملتمم مبوجبه  76.00724تخضع االجتامعات االنتخابية يف املغرب ملقتضيات القانون رقم 

ذلك أن املرشع املغريب ال مييز بني  ،725بشأن التجمعات العمومية ( 1958نوفمرب 15) 1378جامدى األوىل  3الصادر يف  1.58.377
االجتامع االنتخايب واالجتامع العمومي، ويجعل لهام تعريفا واحدا، ورد يف الفصل األول منه، كام أنه مل يربط مفهوم االجتامع 

خايب بفرتة الحملة االنتخابية، ونفس املقتَض تقرره مدونة االنتخابات الفرنسية، التي جعلت االجتامعات االنتخابية تخضع االنت
، وهذا ما كرسه القضاء الفرنيس الذي اعترب أن االجتامعات االنتخابية 726لنفس املقتضيات التي تخضع لها االجتامعات العمومية

وذلك خالفا لبعض  727رسمي لحملة االنتخابية وطيلة زمن الحملة إىل غاية الليلة السابقة لالقرتاعميكن أن تعقد قبل االفتتاح ال
الترشيعات األخرى كالترشيع الكويتي، الذي مييز بني االجتامعات العامة واالجتامعات االنتخابية ويجعل لكل واحد منهام 

 .728مفهوما خاصا بها
س ات االنتخابية يف القانونني التنظيميني املتعلقني مبجلس النواب ومجلومل يحدد املرشع املغريب جرائم االجتامع

املستشارين وإمنا اكتفى باإلحالة عىل الترشيع الجاري به العمل يف شأن التجمعات العمومية. وبالرجوع إىل مقتضيات القانون 
 :ميكن استخالص طائفة من جرائم االجتامعات االنتخابية تتمثل فيام ييل 76.00رقم 

 جرمية عدم الترصيح املسبق باالجتامع االنتخايب العمومي: - 1
                                                           

721 - Michel GUENAIRE، DAVID BIZIOU et BRUNO GUENTIN، le cadre Juridique des campagnes électorales،deuxième édition، le 

Moniteur Edition, 2000، P : 9. 

 وما يليها. 57، ص 1993راجع محمد شقير، خصائص الحمالت االنتخابية باملغرب، املجلة املغربية لعلم االجتماع السياس ي، مارس يونيو  -722

723 -Jean Claude Masclet : Droit électoral, PUF, Paris, 1ère édition 1989، p : 215. 

 . 2890 الصفحة 10/10/2002بتاريخ  5046الجريدة الرسمية عدد 724

 املتعلق بمجلس النواب. 27.11من القانون التنظيمي رقم  31وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من املادة  -725

726 - l’article 47 du code électoral français dispose que : « les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales 

sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relatives aux réunions publiques ». 

C.C.8 Juin 1967 - 727،rec 109 et C.C 24 sept 1981 èmeAN haute savoiue 3 ،AN corré 3è ،Rec 151 ،cités par Joëlle DAAD،:50. op. cit p  

 .120انظر فيصل عبد هللا الكندري، م س ، ص  -728
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يقتيض عقد أي اجتامع انتخايب عمومي من الناحية املبدئية أن يكون مسبوقا بترصيح بذلك، يسلم إىل السلطة اإلدارية 
 التابع لها مكان االجتامع.

نتخايب اجب الترصيح املسبق واالجتامع اال ولكن كيف ميكن التمييز بني االجتامع االنتخايب العام الذي يخضع لو 
 الخاص الذي ال يخضع ألي ترصيح إداري مسبق؟

عادة ما يتم الركون إىل طبيعة املكان الذي يعقد فيه االجتامع، فإذا كان املكان عموميا قيل أن االجتامع يكتيس طابعا 
هذا املعيار ليس حاسام، لذلك يعترب بعض الفقه، أن ما عموميا، وإذا كان املكان خاصا قيل إن االجتامع هو اجتامع خاص. ولكن 

يعطي لالجتامع طبيعة خاصة هو الطابع الشخيص واالسمي للمدعوين له، أي حينام تكون املشاركة يف االجتامع متوقفة عىل 
ىل اإلدالء ، وعىل العكس من ذلك فإن االجتامع العمومي ميكن أن يشارك فيه أي شخص دون حاجة إ729اإلدالء ببطاقة دعوة

ببطاقة دعوة أو ببطاقة انخراط، كام ميكن أن يعقد االجتامع االنتخايب العمومي يف مكان مفتوح أو يف مكان مغلق دون أن يؤثر 
 .730ذلك عىل طبيعته العمومية

 5000و  2000ويشكل عقد اجتامع انتخايب عمومي دون ترصيح مسبق جرمية يعاقب عليها بغرامة يرتاوح قدرها بني 
درهم أو بإحدى  10000و 2000م ويف حالة العود يعاقب املخالف بحبس ملدة ترتاوح بني شهر واحد وشهرين وبغرامة ترتاوح بني دره

 .731هاتني العقوبتني فقط
 جرمية عقد اجتامع انتخايب عمومي بترصيح ناقص: - 2

ساعة واملكان ضمنا بيان اليوم واليوجب ظهري التجمعات العمومية أن يكون كل ترصيح بعقد اجتامع انتخايب عمومي مت
الذي ينعقد فيه وموضوعه، ويجب أن يكون موقعا عليه من طرف ثالثة أشخاص يقطنون يف العاملة أو اإلقليم الذي ينعقد فيه، 

 مع بيان أسامئهم وصفاتهم وعناوينهم، مع نسخ مصادق عليها من بطائق تعريفهم الوطنية.
للمعطيات أعاله تسلم عنه السلطة اإلدارية املحلية وصال مختوما يثبت تاريخه وإذا كان الترصيح كامال ومستوفيا 

وساعة تقدميه، ويف حالة عدم الحصول عىل الوصل املذكور يرسل الترصيح إىل السلطة املذكورة برسالة مضمونة مع اإلشعار 
 بالتوصل.

ملعلومات الكافية ت املحلية من الحصول عىل اوالبيانات الكاملة التي يجب أن يتضمنها الترصيح املسبق، متكن السلطا
والرضورية عن طبيعة االجتامع االنتخايب العمومي، فيام يتعلق بالوقت الذي سيعقد فيه واملوضوع الذي سيتناوله )سيايس، 

لذين ا اقتصادي، نقايب، حزيب ...( والشكل الذي سيتخذه )ندوة، محارضة، مائدة مستديرة، مهرجان خطايب ...( واملشاركون
 سيؤطرونه، وهذا يعطي فكرة عن االجتامع وميكن من اتخاذ االحتياطات الالزمة للمحافظة عىل النظام واألمن العمومي.

وباملقابل فإن الترصيح الناقص يجعل االجتامع االنتخايب العمومي غري نظامي، ويلقي ظالال من الشك حول مقاصد 
 لذلك أدخله املرشع يف دائرة التجريم والعقاب.منظميه الذين ال يتعاملون بشفافية ووضوح، 

فالقيام بعقد اجتامعات انتخابية عمومية مع العلم بكون الترصيحات املقدمة إىل السلطات اإلدارية ال تشمل جميع  
 .76.00من القانون رقم  9البيانات املتطلبة قانونا، يشكل جرمية معاقب عليها مبقتَض الفصل 

 انتخايب عمومي خارج الوقت القانوين:جرمية عقد اجتامع  - 3

                                                           

729 Renaud BERTHON، le régime des cortèges et des manifestations en France،thèse، Paris، 1938، p : 157. 

730 - Gilles LEBERTON ،Libertés publiques et droits de l’homme، Arnaud Collin،édition 1995، p : 422. 

 .76.00من لقانون رقم  9الفصل  -731
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ال شك أن الوقت عنرص حاسم بالنسبة للسلطات اإلدارية، ألنه ميكنها من تقدير مدى مالءمة منع أو عدم منع اجتامع 
انتخايب معني، ونظرا ألهمية عنرص الوقت، أوجب القانون ليس فقط بيان اليوم، ولكن أيضا الساعة التي يبدأ فيها االجتامع 

 نتخايب والساعة التي ينتهي فيها، وميكن اإلشارة   هنا إىل جرميتني لهام ارتباط بالوقت القانوين.اال 
حيث يوجب ظهري التجمعات العمومية، أال ينعقد أي اجتامع انتخايب عمومي قبل أربع وعرشين ساعة من تاريخ تسلم 

ساعة من تاريخ توجيه الرسالة  48امع االنتخايب قبل وصل إيداع الترصيح، ويف حالة عدم تسلم الوصل يجب أال يعقد االجت
املضمونة املتضمنة للترصيح إىل السلطة اإلدارية املحلية، ويشكل عدم احرتام هذه اآلجال وعقد االجتامع االنتخايب العمومي قبل 

ه الجرمية هو منح بعض ، والغرض من التنصيص عىل هذ76.00من القانون رقم  9انرصامها جرمية معاقب عليها مبقتَض الفصل 
 الوقت للسلطات اإلدارية حتى تتمكن من اتخاذ االحتياطات األمنية الالزمة قبل عقد االجتامع.

كام انه عادة ما يحدد الترصيح السابق لالجتامع االنتخايب العمومي، الساعة التي ينتهي فيها، وإذا مل يحدد الترصيح 
ومي ال ميكن أن ميتد إىل ما بعد الساعة الثانية عرش ليال، وإذا تجاوز ذلك ومل يحرتم هذه الساعة، فإن االجتامع االنتخايب العم

الوقت املحدد يف الترصيح أو الوقت القانوين )منتصف الليل(، فإنه يعترب اجتامعا انتخابيا غري نظامي ويشكل جرمية معاقب عليها 
 من نفس القانون. 9طبقا للفصل 
 عمومي بالطريق العمومية. جرمية عقد اجتامع انتخايب -4

أوجب القانون أن يتضمن الترصيح السابق لالجتامعي االنتخايب العمومي بيانا للمكان الذي سيعقد فيه، حيث ان 
منظمي هذا االجتامع ال يجوز لهم أن يعقدوه يف أي مكان أخر، لذلك منع املرشع عقد االجتامعات يف الطرق العمومية، دون 

من القانون  516ق العمومية، وهو تعريف ال ينبغي أن يستمد يف جميع األحوال من مقتضيات الفصل أن يحدد مفهوم الطري
الجنايئ الذي يعطي للطريق العمومية تعريفا يختلف يف سياقه ويف الظروف الجنائية املحيطة به والتي ال تتالءم مع طبيعة 

 الحريات العامة.
 كتب.جرمية عقد اجتامع انتخايب عمومي دون م - 5

املتعلق بالتجمعات العمومية أن يكون لكل اجتامع عمومي مكتب مسري، وهكذا نص الفصل  76.00يفرض القانون رقم 
الخامس عىل أنه:" يجب أن يكون لكل اجتامع مكتب يتكون من رئيس ومستشارين عىل األقل من بني املوقعني عىل الترصيح، 

 ين".ويف حالة غياب الرئيس ينوب عنه أحد املستشار
وعدم وجود مكتب مسري لالجتامعي االنتخايب العمومي، يجعله اجتامعا غري نظامي، ما دام أن طبيعة االجتامع 
العمومي تقتيض أن يكون مدبرا ومنظام، ولن يتأىت ذلك إال بوجود مكتب يسهر عىل ذلك، ويف حالة غياب هذا املكتب فإن عقد 

 اقبا عليها مبقتَض الفصل التاسع من الظهري املذكور.االجتامع االنتخايب العمومي يشكل جرمية مع
 جرمية عدم التدخل ملنع الخروج عن موضوع االجتامع االنتخايب العمومي أو ملنع الخطاب املنايف للقانون: - 6

أسند املرشع، للمكتب املسري لالجتامع االنتخايب العمومي، مجموعة من الواجبات التي تدخل يف إطار مسؤوليات 
طة اإلدارية، وعىل رأسها املحافظة عىل النظام والحيلولة دون مخالفة القوانني، ونص الفصل السادس من القانون رقم الرش 

باإلضافة إىل ذلك، أنه :" يعهد إىل املكتب...منع كل خطاب يتناىف مع النظام العام أو اآلداب العامة أو يتضمن تحريضا  76.00
 مناقشة خارجة عن موضوع االجتامع".عىل ارتكاب جرمية، وال يسمح بأية 

ويشكل عدم تدخل املكتب ملنع الخطاب املنايف للقانون أو الخطاب الخارج عن موضوع االجتامع جرمية معاقب عليها 
، وتتحقق هذه الجرمية برتاخي املكتب أو سامحه بخطاب مناف للقانون أو خارج 76.00مبقتَض الفصل التاسع من القانون رقم 
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االجتامع دون تنبيه املتدخل إىل ذلك ودون اتخاذ اإلجراءات الالزمة لثنيه عن االستمرار يف خرق القانون أو الخروج عن موضوع 
 عن املوضوع.
 جرمية حمل السالح يف االجتامعات االنتخابية العمومية: - 7

سلحة شخص حامل أل  يشكل حمل السالح يف اجتامع انتخايب عمومي سلوكا مجرما ومعاقبا عليه، إذ مينع عىل كل
، ويندرج يف مفهوم السالح، 732ظاهرة أو خفية أو أي أدوات خطرية عىل األمن العمومي أن يدخل إىل املكان املنعقد فيه االجتامع

 .733جميع األسلحة النارية واملتفجرات وجميع األجهزة واألدوات أو األشياء الواخزة أو الراضة أو القاطعة أو الخانقة
تجريم حمل السالح يف االجتامعات االنتخابية العمومية هو ضامن الطابع السلمي لهذه وغرض املرشع من 

 االجتامعات وقطع الطريق أمام أصحاب النيات اإلجرامية الذين يكون غرضهم هو نسفها وخلق البلبلة داخلها.
 
 

 ب: جرائم الدعاية االنتخابية :
صال واإلعالم للتعريف برتشيحاتهم وبرامجهم، عرب كافة وسائل االت تعترب الدعاية االنتخابية وسيلة يستعملها املرشحون

املتاحة قانونا، وتحرص الترشيعات عىل إحاطة الدعاية االنتخابية مبجموعة من الضوابط والرشوط القانونية، لضامن عدم انحرافها 
ية ارتباطا وثيقا تبط مامرسة الدعاية االنتخابعن السلوك االنتخايب القويم والحفاظ عىل مرشوعية الوسائل املستعملة خاللها، وتر 

من القانون التنظيمي  31بحرية الرأي والتعبري وتخضعان بصفة عامة لنفس األحكام والقيود، وهذا ما تفيده الفقرة الثالثة من املادة 
العمل يف شأن  يع الجاري بهاملتعلق مبجلس النواب التي تنص عىل ''...تطبق عىل الدعاية االنتخابية أحكام الترش  27.11رقم 

 734بشأن قانون الصحافة والنرش. 77.00الصحافة والنرش''، و هو القانون رقم 
وسنتناول فيام ييل الجرائم املرتبطة بالدعاية االنتخابية املنصوص عليها يف القوانني التنظيمية ملجليس النواب 

 واملستشارين.
 
 ة االنتخابية:تسخري الوسائل واألدوات العامة يف الدعاي -1

املتعلق مبجلس النواب، بالحبس من سنتني إىل خمس سنوات  27.11من القانون التنظيمي رقم  44يعاقب طبقا للامدة 
درهم كل شخص يقوم بتسخري الوسائل واألدوات اململوكة للدولة والجامعات الرتابية  100.000درهم إىل  50.000وبغرامة من 

املتعلق باملراقبة املالية للدولة عىل املنشآت العامة وهيئات أخرى،  69.00735عليها يف القانون رقم والرشكات واملقاوالت املنصوص 
 يف الحملة االنتخابية.

                                                           

 .76.00من القانون رقم  10و 9انظر الفصلين  -732

 من القانون الجنائي املغربي. 303الفصل  -733

 .220 ، ص:20/01/2003بتاريخ  5075الجريدة الرسمية عدد   734

للدولة على املنشآت العامة وهيئات أخرى الصادر بتنفيذه الظهير املتعلق باملراقبة املالية  69.00تنص مقتضيات املادة األولى من القانون رقم  -735

(، كما تم تغييره وتتميمه 4240، الصفحة 2003ديسمبر  18وتاريخ  5170)جريدة رسمية عدد  2003نوفمبر  11بتاريخ  1.03.195الشريف رقم 

 (، على ما يلي:4774، الصفحة 2011سبتمبر  29خ وتاري 5982)جريدة رسمية عدد  2011غشت  17الصادر بتاريخ  21.10بموجب القانون 

 "يراد في هذا القانون بعبارة:

 الهيئات العامة: الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العامة؛ -
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وضع املرشع مجموعة من املقتضيات لتنظيم استعامل املال العام يف االنتخابات، وحرص عىل ضبط طرق التمويل 
، لذلك منع املرشع القيام بتسخري الوسائل واألدوات اململوكة للدولة 736نتخايبالعمومي للحملة االنتخابية وتدبري اإلنفاق اال 

 .737والجامعات املحلية واملؤسسات العامة وشبه العامة يف الحملة االنتخابية للمرشح
بات املتعلق باالنتخا 01-21من القانون العضوي  289وهو نفس املنحى الذي سار عليه املرشع الجزائري حيث تعاقب املادة 

دينار جزائري، كل مـن استعمل أمـالك ووسائـل  60000إىل  6000سنوات، وبغرامة من  3أشهر إىل  6، بالحبس من 2021لسنة 
 .اإلدارة أو األمالك العـمومـية لفائدة حزب أو مرتشح أو قامئة مرتشحني

 هام:تضمني اإلعالنات والربامج واملنشورات اللونني األحمر واألخرض أو الجمع بين -2
درهم كل مرشح قام بتضمني  50.000إىل  10.000بغرامة من  27.11من القانون التنظيمي رقم  41يعاقب طبقا للامدة 

 إعالنات غري رسمية يكون لها غرض أو طابع انتخايب يف ورق يتضمن لونا أحمرا أو أخرضا أو الجمع بينهام.
ني إعالنات غري رسمية يكون لها غرض أو طابع انتخايب درهم كل صاحب مطبعة قام بتضم 50.000كام يعاقب بغرامة 

يف ورق يتضمن لونا أحمرا أو أخرضا أو الجمع بينهام. وتخصيص اللونني الحمر واألخرض باملنع من االستعامل االنتخايب من 
 طرف املرشحني يعزى إىل كونهام لوين علم اململكة املغربية طبقا ملا ينص عليه الدستور.

ليست فريدة أو خاصة بالترشيع املغريب فلقد سارت عىل نفس املنهج مجموعة من الترشيعات، وعىل سبيل والحالة هذه 
 307و 86، وخصوصا املادتني 2021املتعلق باالنتخابات لسنة  01-21املثال ال الحرص، فإنه وحسب القانون العضوي الجزائري رقم 

الحملة االنتخابية يعاقب بالسجن املؤقت من خمس إىل عرش سنوات تنصان عىل أنه كل من أساء استعامل رموز الدولة يف 
 دينار جزائري. 500.00إىل  100.00وبغرامة مالية من 

 
 تعليق اإلعالنات االنتخابية وسوء استعامل املساحات املخصصة لها:-3

ني أو لوائح للمرشح تخصص السلطات اإلدارية املحلية يف كل الجامعات، عدة أماكن لتعليق اإلعالنات االنتخابية
 املرشحني ويجب أال يتعدى عدد هذه األماكن، برصف النظر عن األماكن املعينة بجانب مكاتب التصويت:

 ناخب أو أقل. 2500يف الجامعات الحرضية أو القروية التي تضم  12 -
ات الحرضية أو القروية ناخب يف الجامع 2000ناخب أو جزء يتجاوز  3000يف غريها مع زيادة مكان واحد عن كل  18 -

ناخب ويشكل القيام بتعليق إعالنات انتخابية خارج هذه األماكن أو مبكان يكون مخصصا ملرشح آخر  5000املوجود بها أكرث من 

                                                           

 شركات الدولة: الشركات التي تملك ھيئات عامة مجموع رأسمالھا؛ -

 ن نصف رأسمالھا؛الشركات التابعة العامة: الشركات التي تملك ھيئات عامة أكثر م -

 من رأس مالھا على األكثر؛ % 50الشركات املختلطة: الشركات التي تملك ھيئات عامة  -

 .املقاوالت ذات االمتياز: املقاوالت املعھود إليها بتسيير مرفق عام بمقتض ى عقد امتياز تكون فيه للدولة صفة السلطة املتعاقدة -

 . ت العامة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو بصفة حصرية ومشتركة"و يراد برأس املال اململوك مساھمة الھيئا

لتنمية، املزيد من التفاصيل انظر، عبد هللا حارس ي، "تنظيم وتمويل ومراقبة الحملة االنتخابية التشريعية"، املجلة املغربية لإلدارة املحلية و  -736

 وما يليها. 149، 2002لسنة  38سلسلة مواضيع الساعة، العدد 

Michel GUENAIRE، David BIZIOU et Bruno QUENTIN، op. cit، p : 11 et suivant. 

 ةمع اإلشارة إلى أن املشرع استثنى من ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة والجماعات املحلية رهم إشارة املرشحين واألحزاب السياسي -737

 من القانون التنظيمي ملجلس النواب(. 33دة من مدونة االنتخابات واملا 54على قدم املساواة )املادة 
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درهم  50.000إىل  10.000أو الئحة أخرى خرقا للقواعد املنظمة لإلعالنات االنتخابية وجرمية معاقب عليها بغرامة ترتاوح ما بني 
 املتعلق مبجلس النواب. 27.11من القانون التنظيمي رقم  40بقا للامدة ط

من ذات القانون يف حالة استعامل وكيل الئحة أو مرتشح أو السامح باستعامل املساحة  43ونفس العقوبة فرضتها املادة 
شح لغريه عن و يف حالة تخيل املرت املخصصة إلعالناته االنتخابية لغرض غري التعريف برتشيحه وبربنامجه أو الدفاع عنهام، أ 

املساحة املخصصة له لتعليق إعالناته االنتخابية بها، أو يف حالة استعامل املرتشح للمساحة غري املخصصة له لتعليق إعالناته 
 االنتخابية بها.

ته االنتخابية، اوتجدر اإلشارة إىل انه يشرتط لتحقق مخالفة استعامل املرشح للمساحة غري املخصصة له لتعليق إعالن
 738ضبطه يف حالة تلبس، سواء قام بذلك شخصيا أو بواسطة الغري طبقا للحاالت املحددة قانونا.

 اإلعالنات االنتخابية للوائح غري مسجلة أو ملرشحني غري مسجلني: -4
إىل  10.000ن املتعلق مبجلس النواب، بغرامة م 27.11من القانون التنظيمي رقم  42يعاقب، طبقا ملقتضيات املادة 

 درهم كل من: 50.000
 قام بإعالنات انتخابية للوائح غري مسجلة أو مرشحني غري مسجلني؛ -
 قام بتوزيع برامج ومنشورات للوائح أو مرشحني غري مسجلني؛ -

فة درهم إذا كان مرتكب املخال 50.000إىل  10.000هذا، وترتفع العقوبة إىل الحبس من شهر إىل ستة أشهر وبغرامة من 
 املشار إليها أعاله موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري اإلدارة أو جامعة ترابية.

من نفس القانون عىل أنه :" ال يجوز ألي موظف عمومي أم مأمور من مأموري  36هذا وقد نصت الفقرة الثانية من املادة 
ك عمله، بتوزيع منشورات املرتشحني أو برامجهم أو غري ذل اإلدارة أو جامعة ترابية أن يقوم خالل الحملة االنتخابية، أثناء مزاولة

 من وثائقهم االنتخابية".
 تقديم هدايا أو تربعات أو وعود بها أو بهبات إدارية خالل الحملة االنتخابية: -5

فرنسية ، وبالرجوع إىل مدونة االنتخابات ال739تتميز هذه الجرمية بعنرصها الزمني املتمثل يف فرتة الحملة االنتخابية
مام يعني أن املقصود بالهبات اإلدارية  administratives Faveursيتضح أن املرشع الفرنيس استعمل عبارة L 108وبالضبط املادة 

هو االمتيازات اإلدارية ذات الطابع التفضييل التي قد متنح لجامعة محلية أو ملجموعة من املواطنني كمنح رخص إدارية معينة أو 
 أمثنة تفضيلية أو منح صفقات عمومية دون سلوك املسطرة الواجبة قانونا .. إلخ.تفويت عقارات ب

بالحبس من سنة إىل خمس سنوات وبغرامة من  27.11من القانون التنظيمي رقم  64هذا ويعاقب طبقا ملقتضيات املادة 
ات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجامعة درهم، كل من قام خالل الحملة االنتخابية بتقديم هدايا أو تربع 100.000إىل  50.000

 ترابية وإما ملجموعة من املواطنني بقصد التأثري يف تصويت الناخبني أو بعض منهم.
من نفس القانون التنظيمي الحرمان من  66ويرتتب عىل العقوبات املقررة أعاله بقوة القانون طبقا ملقتضيات املادة 

 عدة يح لالنتخابات ملدتني انتدابيتني متواليتني. وهو ما سبق وأن أكده القضاء املغريب يفالتصويت ملدة سنتني ومن حق الرتش
يف امللف الجنحي عدد  11/7/2007وتاريخ  1825/3مناسبات، إذ ورد يف قرار للمجلس األعىل )الغرفة الجنائية( تحت عدد 

                                                           

 املحكمة االبتدائية بإنزكان . لدى 1889/13 امللف الجنحي عدد738

 قضت املحكمة االبتدائية بالقنيطرة أن "زمن الفعل وهو أثناء الحملة االنتخابية هو عنصر مهم من عناصر تكوين الجريمة ..." حكم بتاريخ -739

 غير منشور. 5379/06عدد في امللف الجنحي  27/11/2006
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ألفعال املنسوبة إليه وحرمته من حق التصويت والرتشيح، ( ما ييل: "حيث أن املحكمة ملا أدانت الطاعن من أجل ا7293/6/3/07)
من  60والحال أن القانون يرتب الحرمان املذكور بعد أن يصدر حكم نهايئ بدون التنصيص عليه يف القرار، إمنا طبقت املادة 

ارين األمر الذي كانت معه من القانون التنظيمي ملجلس املستش 55القانون التنظيمي ملجلس النواب املحال عليه مبقتَض املادة 
 الوسيلة عىل غري أساس".

هذا، وإذا كان الشخص الذي قام خالل الحملة االنتخابية بتقديم هدايا أو تربعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما 
تمتع بصفة ي لجامعة ترابية وإما ملجموعة من املواطنني، أيا كانت، بقصد التأثري يف تصويت هيئة من الناخبني أو بعض منهم

 موظف عمومي أو مأمور من مأموري اإلدارة أو جامعة ترابية، 
املتعلق مبجلس النواب   27.11من القانون التنظيمي رقم  65إن العقوبة تضاعف يف هذه الحالة تطبيقا ملقتضيات املادة 

.740 
 ذكر اسم نائب مع بيان صفته يف إشهار بورش لفائدة مقاولة: -6

املتعلق مبجلس النواب عىل كل نائب أن يستعمل اسمه  27.11من القانون التنظيمي رقم  20املادة  مينع طبقا ملقتضيات
 أو يسمح باستعامله مشفوعا ببيان صفته يف كل إشهار يتعلق برشكة أو مقاولة كيفام كانت طبيعة نشاطها.

 10.000 شهر واحد وستة أشهر وبغرامة منويف هذا اإلطار تنص املادة املذكورة عىل أنه يعاقب بالحبس ملدة ترتاوح بني 
درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط، مؤسسو أو مديرو أو مسريو رشكات أو مؤسسات تجارية أو صناعية أو مالية  100.000إىل 

أسيسها، مع تذكروا أو سمحوا بذكر اسم نائب، مع بيان صفته يف كل إشهار، بورش لفائدة املقاولة التي يرشفون عليها أو يعتزمون 
 درهم غرامة. 200.000رفع العقوبة يف حالة العود إىل سنة واحدة حبسا و

 
 القيام بحمالت انتخابية يف أماكن ممنوعة: -7

املتعلق مبجلس النواب عىل أنه: " مينع  27.11من القانون التنظيمي رقم  36تنص مقتضيات الفقرة األوىل من املادة 
أماكن العبادة أو يف أماكن أو مؤسسات مخصصة للتعليم أو التكوين املهني أو داخل اإلدارات  القيام بالحملة االنتخابية يف

 العمومية".
من نفس القانون السالف  42ويعاقب كل من خالف مقتضيات املادة املذكورة طبقا ملقتضيات الفقرة األخرية من املادة 

 درهم. 50.000إىل  10.000اإلشارة، بالحبس من شهر إىل ستة أشهر وبغرامة من 
 توظيف مساهامت الدولة يف متويل الحمالت االنتخابية: - 8

 تساهم الدولة يف متويل الحمالت االنتخابية التي تقوم بها األحزاب السياسية املشاركة يف االنتخابات الترشيعية.
ع لحامية املال انونية التي وفرها املرش ومن الناحية القانونية، فإن هذه األموال التي تعترب أمواال عامة تخضع للحامية الق

العام، ومن بينها مراقبة املجلس األعىل للحسابات، للتأكد من استعاملها يف اآلجال ووفق الشكليات املحددة وللغايات التي منحت 
بالحبس من  كمن اجلها. كام تخضع ملقتضيات القانون الجنايئ إذا كانت عرضة لالختالس أو التبديد. ويعاقب القانون عن ذل

                                                           

القاض ي بإدانة املتهمين السيد ابراهيم تكونت من  243/2012 تحت عدد 2012 سبتمبر 5 الحكم الصادر عن املحكمة االبتدائية بأزيالل بتاريخ  740

وات دليس لتحويل أصأجل جنحة قبول شيك على وجه الضمان والنصب وتقديم تبرعات نقدية قصد التأثير على تصويت الناخبين واستعمال الت

لى ع الناخبين، والسيد محمد أروي من أجل جنحة عدم توفـير مـؤونة شـيك حـين تـقديمه لألداء والتوسط في تـقديم تبرعات نقـدية قصد التصويت

خمسون ألف درهم  ناخبين واستعمال التدليس لتحويل أصوات الناخبين، والحكم على كل واحد منهما بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها

 وحرمانهما من التصويت ملدة سنتين ومن حق الترشح لالنتخابات لفترتين نيابيتين متتاليتين.
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درهم. وترتفع  100.000درهم إذا كان املبلغ املختلس أو املبدد يقل عن  50.000إىل  2.000سنتني إىل خمس سنوات وغرامة من 
 100.000درهم إذا زاد املبلغ عن الحد املشار إليه ) 100.000إىل  5.000العقوبة إىل السجن من خمس إىل عرشين سنة وغرامة من 

 درهم وأكرث(.
 مصاريف املرشحني أثناء الحمالت االنتخابية: - 9

تفاديا للمزايدات املالية بني املرشحني، ومن أجل عقلنة مصاريفهم أثناء حمالتهم االنتخابية وعدم تبذيرها، فإن املرشع 
 .741حدد لهم سقفا معينا يتعني عليهم االلتزام به وبالتايل عدم تجاوزه

زب سيايس يعنيه األمر أن يوجه مستندات اإلثبات إىل الرئيس األول للمجلس ويف هذا اإلطار، فإنه يتعني عىل كل ح
 25الصادر يف  2.11.608األعىل للحسابات داخل أجل ال يزيد عن ثالثة أشهر من تاريخ رصف مساهمة الدولة وفقا للمرسوم رقم 

 .2011742اكتوبر 
 

 نتخابية.املطلب الثاين: الجرائم االنتخابية املصاحبة لسري العملية اال  
 

تعترب املخالفات املرتبطة بالعمليات االنتخابية من أكرث الخروقات وقوعا، ولها تأثريات جد سلبية عىل نزاهة وشفافية 
 االقرتاع. وهذه املخالفات منها ما هو مرتبط بسري عملية التصويت ومنها ما هو مرتبط بفرز وإحصاء األصوات وإعالن النتائج.

 علقة بسري عملية التصويت.أوال: املخالفات املت
يعد التصويت أهم مراحل العملية االنتخابية، فبواسطته يعرب كلن اخب عن موقف معني بشأن انتخاب مرشح محدد أو 
إبداء رأي يتعلق مبوضوع ما، وهكذا ميثل التصويت الوسيلة املادية التي من خاللها ميارس الناخب حقه وواجبه يف املشاركة 

 السياسية.
يت حق وواجب وطني لكل املواطنني املقيدين يف اللوائح االنتخابية العامة وفق الضوابط والرشوط املحددة يف والتصو
 .القوانني االنتخابية

ونظرا ألهمية عملية التصويت وما يرتتب عليها من آثار، فقد أحاطها املرشع بضامنات عديدة للحفاظ عىل سالمتها 
 ية خاصة لكل من الناخبني واملرشحني وحتى للقامئني عىل سري العملية االنتخابية. وتتمثلوانتظامها، وتوفر هذه الضامنات حام

 هذه الضامنات يف تجريم بعض األفعال املتعلقة بعملية التصويت والعقاب عليها.
ام ك تتعدد مظاهر وأنواع املخالفات املتعلقة بسري عملية التصويت، فهي ميكن أن ترتبط بعملية التصويت يف ذاتها

ميكن أن ترتبط بخرق النظام العام وخلق الفوىض داخل مكاتب التصويت أو بتحويل التصويت لصالح مرشح معني أو الئحة معينة 
 أو دفع الناخبني لعدم التصويت من ناحية ثانية.
ملية سري ع املتعلق مبجلس النواب جزاءات يف حالة مخالفة رشوط وضوابط 27.11هذا، وقد حدد القانون التنظيمي رقم 

 التصويت وفق ما ييل:
 
 

                                                           

 .5988، ج ر عدد 2011اكتوبر  19الصادر في  2.11.607مرسوم رقم  741

 5989، ج ر عدد 2011اكتوبر  19الصادر في  2.11.609من املرسوم رقم  3املادة  742
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 أ: الدعاية خالل يوم االقرتاع:
 50.000إىل  10.000املتعلق مبجلس النواب، بغرامة من 27.11من القانون التنظيمي رقم  39يعاقب طبقا ملقتضيات املادة 

وثائق بية أو غري ذلك من الدرهم كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غريه يف يوم االقرتاع بتوزيع إعالنات أو منشورات انتخا
االنتخابية. يف حني إذا كان مرتكب األفعال املشار إليه أعاله موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري اإلدارة أو جامعة ترابية، فإن 

 50.000إىل  10.000من القانون املذكور إىل الحبس من شهر إىل ستة أشهر وغرامة من  39العقوبة تصل طبقا ملقتضيات املادة 
 درهم.

واملثري يف هذه املادة أنها تقرر املسؤولية الجنائية عن فعل الغري وذلك حيادا عىل مبدأ املسؤولية الجنائية الشخصية 
املذكورة أعاله إىل هذا املنع من خالل تنصيصها عىل أنه ال يجوز ألي  39املعمول بها يف الترشيعات الجنائية، وقد أشارت املادة 

 االقرتاع بنفسه أو بواسطة غريه بتوزيع برامج أو منشورات أو غري ذلك من الوثائق االنتخابية. شخص أن يقوم يوم
 ب: التصويت بعد فقدان حق التصويت:

املتعلق مبجلس النواب بالحبس من ستة أيام إىل شهر  27.11من القانون التنظيمي رقم  45يعاقب طبقا ملقتضيات املادة 
درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط، كل شخص صوت بعد أن فقد حق التصويت لسبب من  5.000إىل  1.200وبغرامة من 

 األسباب إما بحكم قيده يف لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق التصويت أو قيد فيها بعد ذلك دون طلب منه.
، ولكن العيوب 743تخابيةألهلية االنهذا، ويعترب التقييد يف اللوائح االنتخابية من الناحية املبدئية دليال عىل التمتع با

التي قد ال تسلم منها اللوائح االنتخابية تؤدي أحيانا إىل اإلبقاء عىل من فقد األهلية االنتخابية مسجال بها، أو ميكن أن يسجل 
ه يف ذلك. لبها من ال يتوفر عىل أهلية االنتخاب، وهناك من يستغل هذه الثغرات للقيام بتصويت غري مرشوع رغم علمه أال حق 

ويشكل هذا التصويت غري املرشوع جرمية، سواء بناء عىل تقييد يف اللوائح االنتخابية سابق لفقدان األهلية االنتخابية أو الحق 
له تم دون طلب من املعني به. واملالحظ أن املرشع املغريب جرم فعل التصويت رغم فقدان األهلية االنتخابية ألي سبب من 

، عىل خالف املرشع الفرنيس الذي اقترص عىل تجريم التصويت الصادر عن فاقد األهلية االنتخابية 744صاألسباب دون تخصي
 .745بسبب صدور حكم قضايئ باإلدانة أو بسبب إفالس غري متبوع برد االعتبار فقط دون غريهام من األسباب األخرى

ذلك األهلية ريا أو رشطيا أو دركيا، فيفقد بوهكذا ميكن أن يكون الشخص مقيدا يف اللوائح االنتخابية ثم يصبح عسك
االنتخابية، فإذا قام بالتصويت رغم ذلك فإنه يعترب مرتكبا لجرمية التصويت غري املرشوع، ونفس اليشء ميكن أن يقال عن 

 الشخص الذي يكون مقيدا بالئحة انتخابية ثم يقوم بالتصويت رغم صدور حكم قضايئ نهايئ ضده بعقوبة جنائية.
 
 
 
 

                                                           

 .96ندري، م س ص: فيصل عبد هللا الك -743

الذي كان ينظم االنتخابات أنداك باملغرب كان يحدد هذه األسباب من خالل  1959من ظهير فاتح شتنبر  12تجدر اإلشارة إلى أن الفصل  -744

م ا بحكتنصيصه أن كل شخص كان مجردا من حق التصويت سواء على إثر عقوبة قضائية أو على إثر إفالس لم يعقبه إرجاع األهلية، فصوت إم

يام أتقييده في لوائح محررة قبل تجريده من حق التصويت أو بحكم تقييد وقع بعد التجريد بدون مشاركته فيه يعاقب بسجن تتراوح مدته بين ستة 

 وشهر واحد ..."

745 - Jean-Claude MASCLET، op. cit، p : 387. 
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 ج: التصويت بصفة غري قانونية:
املتعلق مبجلس النواب عىل أنه يعاقب بالحبس من ستة  27.11من القانون التنظيمي رقم  46نصت مقتضيات املادة 

درهم كل من صوت بحكم قيد غري قانوين يف الالئحة االنتخابية، أو  50.000إىل  10.000أشهر إىل ثالث سنوات وبغرامة من 
وصفة ناخب مسجل، أو صوت باستعامل حقه يف االنتخاب أكرث من مرة واحدة. كام يعاقب بنفس العقوبة  صوت بانتحاله اسم

املتعلق  27.11من القانون التنظيمي رقم  47كل من صوت أكرث من مرة واحدة بحكم تقييده يف لوائح انتخابية متعددة )املادة 
 مبجلس النواب(.

جيزه بعض ري الذي يعترب جرمية انتخابية، وبني التصويت نيابة عن الغري الذي توال ينبغي الخلط بني التصويت باسم الغ
 .78747إىل  71 الفصول من، فمدونة االنتخابات الفرنسية مثال أجازت التصويت بالوكالة ونظمت أحكامه يف 746الترشيعات االنتخابية

 وتتحقق جرمية التصويت أالنتحايل بتوفري العنارص التكوينية التالية:
 قيام بانتحال اسم وصفة ناخب آخر مقيد يف الئحة انتخابية.ال -1
 التصويت باسم هذا الناخب اآلخر. -2
 القصد الجنايئ املتمثل يف العلم بكون االسم الذي وقع التصويت به يعود لناخب آخر وليس للمصوت. -3

خاب الواحد، وإذا ة يف االنتمن جهة أخرى تجمع الترشيعات االنتخابية عىل منع قيام الناخبني بالتصويت ألكرث من مر 
كان الترشيع االنتخايب الفرنيس يشرتط للقيام بجرمية التصويت املتعدد أن يكون ناتجا عن حصول قيد متكرر يف اللوائح 
االنتخابية، وهو ما يجعل التصويت ألكرث من مرة واحدة بناء عىل قيد واحد خارج دائرة التجريم والعقاب. إال أن املرشع املغريب 

 ص عىل تجريم فعل التصويت املتكرر سواء حصل استنادا إىل قيد متكرر يف اللوائح االنتخابية أو استنادا فقط إىل قيد واحد.ن
 وعىل كل حال فإن جرمية التصويت املتعدد تستلزم العنارص التكوينية التالية:

 فس االنتخابات.ارتكاب الفعل املادي املتمثل يف التصويت الثاين أو الثالث ...إلخ يف ن -1
 القصد الجنايئ املتمثل يف العلم بكون التصويت الذي قام به هو تصويت مكرر. -3

 
 

                                                           

النواب، على انه '' يجوز للناخبات والناخبين املقيدين في اللوائح االنتخابية  املتعلق بمجلس 27.11من القانون التنظيمي رقم  72تنص املادة  - 746

 العامة املقيمين خارج تراب اململكة أن يصوتوا في االقتراع عن طريق الوكالة.

وقع ابع لها مكان إقامته ويولهذه الغاية، يتعين على كل ناخب يعنيه األمر أن يمأل مطبوعا خاصا يوضع رهن إشارته بمقر السفارة أو القنصلية الت

ز سفره اعليه، ويصادق على إمضائه، في عين املكان، بعد تضمينه البيانات املتعلقة باسميه الشخص ي والعائلي ورقم بطاقته الوطنية للتعريف أو جو 

لشخص ي الئحة االنتخابية املذكورة وكذا االسم اوالجماعة أو املقاطعة املقيد في الئحتها االنتخابية بالتراب الوطني والعنوان املدلى به للتقييد في ال

 والعائلي للشخص املمنوحة له الوكالة ورقم بطاقته الوطنية للتعريف وعنوانه الشخص ي. 

 يتولى املعني باألمر بنفسه توجيه أو تسليم الوكالة إلى الشخص الذي تم توكيله.

 املنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. يقوم الوكيل بالتصويت نيابة عن املعني باألمر وفقا للكيفيات

 ال يجوز لشخص أن يكون وكيال ألكثر من ناخب واحد مقيم خارج تراب اململكة''. 

747-  Jean-Claude MASCLET، op. cit، p : 387. 

أجاز هو اآلخر  2021ر بتاريخ مارس (، الصاد2021املتعلق باالنتخابات لسنة  01-21ويالحظ أن التشريع االنتخابي الجزائري )القانون العضوي رقم 

وتهم حاالت املرض أو العجزة أو بعض العمال أو أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسالك  168إلى  175التصويت بالوكالة ونظم أحكامها في املواد من 

( وقانون االنتخابات اللبناني 118)املادة  2014األمن في حين حظرت بعض التشريعات األخرى التصويت بالوكالة كاملجلة االنتخابية التونسية لسنة 

 (.95)املادة  17/06/2017الصادر بتاريخ 
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 د: حمل األسلحة أثناء الدخول إىل قاعة التصويت:
 748ال يجوز لشخص يحمل أسلحة ظاهرة أو مخفية أو أدوات تشكل خطر عىل األمن العام أن يدخل قاعة التصويت

بشأن التجمعات العمومية، وذلك برصف النظر  76.00من القانون رقم  10و 9عليها يف الفصلني وإال تعرض للعقوبات املنصوص 
عن العقوبات املقررة يف القانون الجنايئ أو يف املقتضيات املتعلقة بالزجر عن املخالفات للترشيع الخاص باألسلحة والعتاد واألدوات 

 املتفجرة.
ت وهو يحمل أسلحة ظاهرة أو مخفية أو أدوات فيها خطر عىل األمن وهكذا يعاقب كل شخص دخل إىل قاعة التصوي

 العام:
درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط، إذا كان  5.000إىل  1.200بالحبس من شهر واحد إىل ثالثة أشهر وغرامة من  -

 ؛749يحمل أسلحة ظاهرة أو مخفية أو أدوات خطرية عىل األمن العمومي
درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط، إذا ضبط يف  5.000إىل  1200 سنة وبغرامة من بالحبس من شهر واحد إىل -

ظروف تشكل تهديدا لألمن العام أو لسالمة األشخاص أو األموال وهو يحمل جهازا أو أداة أو شيئا واخزا أو راضا أو قاطعا أو خانقا، 
 ؛750ما مل يكن بسبب نشاطه أو بسبب مرشوع

درهم كل شخص  20.000إىل  1.000ح بني خمس سنوات وعرشين سنة وبغرامة يرتاوح مبلغها بني بالسجن ملدة ترتاو  -
عة أو بأسلحة وعتاد وآالت وأدوات قاتلة أو محرقة أو مفرق –خرقا للمقتضيات الترشيعية والتنظيمية الجاري بها العامل  –احتفظ 

 .751جرة فيها أو استريادها أو ترويجهايكون منها مدخرات أو يصنعها أو يعمل بأي وجه كان عىل املتا
واملالحظ أن املرشع جرم فعل الدخول املسلح إىل قاعة التصويت دون أن يربطه بوقت محدد مع أن الغرض من التجريم 
ليس هو حامية قاعة التصويت يف حد ذاتها، وإمنا الغرض هو حامية العمليات االنتخابية التي تتم داخل هذه القاعة والتي تكون 

وم االقرتاع بالضبط وليس قبله أو بعده، فدخول شخص مسلح قاعة تصويت فارغة لن تكون يف تجرميه أية فائدة تذكر، ألن ي
الحكمة من هذه الجرمية هي حامية الناخبني وعدم إرباك مامرستهم لحقهم يف التصويت ألن رؤية الناخبني لشخص مسلح 

خول نفوسهم، لذلك حرصت بعض الترشيعات االنتخابية عىل ربط تجريم الد  يدخل قاعة التصويت سيخلق نوعا من االضطراب يف
. 752املسلح إىل قاعة التصويت برضورة أن يحصل ذلك يوم االنتخاب أو أثناءه كام هو الشأن بالنسبة للترشيعني األردين واملرصي

عامة عكس  النص الترشيعي ذا صياغةومل يفرق املرشع املغريب بني حمل السالح لسبب مرشوع أو لسبب غري مرشوع مام جعل 
 . 753بعض الترشيعات االنتخابية املقارنة كالترشيع الجزائري مثال

                                                           

 املتعلق بمجلس النواب. 27.11من القانون التنظيمي  49املادة  - 748

 .76.00من القانون رقم  10الفصل 749

 مكرر من القانون الجنائي. 303الفصل   750

بشأن الزجر عن املخالفات للتشريع الخاص باألسلحة والعتاد واألدوات املفرقعة، جريدة رسمية  1.58.286الفصل األول من الظهير الشريف رقم   751

 . 2078، ص: 1958شتنبر  05املوافق ل  1378صفر  17بتاريخ  2393عدد 

 
سالمة العامة في أي مركز من من قانون انتخاب مجلس النواب األردني حمل سالح ناري أو أداة يشكل حمله خطرا على األمن وال 56تجرم املادة  -752

:" ...ويحضر 2020من قانون مباشرة الحقوق السياسية املصري لسنة  42مراكز االقتراع والفرز يوم االنتخاب حتى ولو كان مرخصا، كما تعاقب املادة 

 حضور الناخب إلى جمعية االقتراع حامال سالحا وإن كان مرخصا...". 
نتخابي الجزائري على معاقبة "كل من دخل قاعة االقتراع وهو يحمل سالحا بينا أو مخفيا باستثناء أعضاء القوة من التشريع اال  217تنص املادة  -753

 العمومية املسخرين قانونا.
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 ه :  تحويل أصوات الناخبني أو دفعهم إىل اإلمساك عن التصويت:
درهم كل من أقدم باستعامل أخبار زائفة أو  50.000إىل  10.000يعاقب بالحبس من شهر إىل ثالثة أشهر وبغرامة من 

شاعات كاذبة أو غري ذلك من طرق التدليس عىل تحويل أصوات الناخبني، وكذا كل من أقدم باستعامل أخبار زائفة أو إشاعات إ 
من القانون التنظيمي رقم  51كاذبة أو غري ذلك من طرق التدليس عىل دفع ناخب أو أكرث إىل اإلمساك عن التصويت )املادة 

 املتعلق مبجلس النواب(. 27.11
كانت أصوات الناخبني تشكل مجاال للتنافس بني املرشحني فإن هذا التنافس يجب أن يتم بوسائل مرشوعة، فإذا 

لذلك منع املرشع العمل عىل تحويل أصوات الناخبني عن طريق استعامل أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غري ذلك من طرق 
 ...برتويج إشاعة كاذبة مفادها أن املرشح املنافس له قد سحب ترشيحهالتدليس. ويدخل يف إطار هذه الجرمية قيام أحد املرشحني 

كام أن املرشع عمد إىل تجريم استعامل األخبار الزائفة أو اإلشاعات الكاذبة أو غري ذلك من طرق التدليس لدفع ناخب 
تضليل أو خداع  سته بعيدا عن أيأو أكرث إىل اإلمساك عن التصويت رغبة منه يف حامية التصويت وتوفري ضامنات قانونية ملامر 

، فقد يعمد البعض إىل ترويج خرب زائف عن تأجيل االنتخابات لدفع ناخب أو عدة ناخبني إىل عدم التوجه إىل مكتب 754أو تدليس
 ..التصويت، أو قد يقوم أحد املرشحني بإطالق إشاعة كاذبة تفيد موت مرشح آخر منافس له، وذلك لدفع أنصاره إىل عدم التصويت.

 أعاله. 51فكل هذه األفعال وغريها من طرق التضليل والتدليس املشابهة تقع تحت طائلة املادة 
 ف: تهديد الناخبني أو اإلخالل بالنظام العام:
املتعلق مبجلس النواب بالحبس من  27.11من القانون التنظيمي رقم  52يعاقب طبقا ملقتضيات الفقرة األوىل من املادة 

درهم كل من استأجر أو سخر أشخاصا عىل وجه يهدد به الناخبني أو يخل  50.000إىل  10.000هر وبغرامة من شهر إىل ستة أش
 بالنظام العام، غري أنه إذا كان هؤالء األشخاص ناخبون فإن العقوبة تضاعف.

قابل اص موهكذا ميكن أن يقع تحت طائلة تطبيق هذه املادة املرشح الذي يعمد إىل استئجار مجموعة من األشخ
مبالغ مالية أو تسخريهم ولو بدون مقابل لتهديد كتلة من الناخبني يرى أنها منارصة ملرشح آخر منافس له، ومل يشرتط املرشع أن 
يقع التهديد يف شكل محدد، إذ ميكن أن يكون شفويا عن طريق الشعارات أو الخطب أو الصياح، وقد يكون عن طريق منشورات، 

 إلشارات واإلمياءات.أو قد يتم عن طريق ا
 ص: املس بسري عمليات التصويت أو مبامرسة حق االنتخاب أو بحرية التصويت:

درهم كل من أقدم عىل إحداث اضطراب يف  50.000إىل  10.000يعاقب بالحبس من شهر إىل ستة أشهر وبغرامة من 
طة من قام باملس مبامرسة حق االنتخاب بواسسري عمليات التصويت بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية، وكذا كل 

 . 755تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية
منع املرشع املغريب املس مبامرسة التصويت عن طريق القيام بتنظيم تجمعات أو مظاهرات تهديدية أو الصياح، واعترب 

موعة ية( من إكراه معنوي وضغط نفيس يجعل مجذلك جرمية نظرا ملا تحدثه هذه الوسائل )التجمعات، الصياح، املظاهرات التهديد
من الناخبني يحجمون عن التصويت خوفا عىل أنفسهم أو أموالهم أن يصيبها األذى. وتتحقق هذه الجرمية مبجرد ثبوت املس 

 مبامرسة حق االنتخاب، بغض النظر عن كون تلك التجمعات مرصح بها قانونا أم ال أو ذلك الصياح مرشوع أم ال.
 حام قاعـة التصويت:ش: اقت

                                                           

 الجزائري. 2021املتعلق باالنتخابات لسنة  01-21من القانون العضوي  287نفس املنحى نجده في املادة  -754

 املتعلق بمجلس النواب 27.11ي رقم من القانون التنظيم 53املادة   755
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بالحبس من ستة أشهر إىل سنة وبغرامة  27.11من القانون التنظيمي  54يعاقب طبقا ملقتضيات الفقرة األوىل من املادة 
 درهم كل من: 50.000إىل  10.000من 

 اقتحم قاعة التصويت بعنف ملنع الناخبني من اختيار الئحة أو مرشح. -
 ملنع الناخبني من اختيار الئحة أو مرشح. حاول اقتحام قاعة التصويت بعنف -

غري أنه إذا كان املقتحمون أو محاولو االقتحام يحملون سالحا فإن العقوبة تصل طبقا ملا تنص عليه مقتضيات الفقرة 
من نفس القانون، إىل الحبس من سنة إىل ثالث سنوات، وتكيف كجناية معاقب عليها بالسجن من عرش  54الثانية من املادة 

سنوات إىل عرشين سنة يف حالة اقتحام قاعة التصويت بناء عىل خطة مدبرة اتفق عىل تنفيذها إما يف جميع أرجاء اململكة وإما 
 من القانون املذكور. 55يف عاملة أو إقليم أو عدة عامالت أو أقاليم أو يف دائرة أو عدة دوائر انتخابية متاشيا مع مقتضيات املادة 

اإلداري املغريب أن الهجوم عىل مكتب التصويت يشكل واقعة من شأنها التأثري عىل نتائج االقرتاع وقد اعترب القضاء 
 .756وتربر إلغاء العملية االنتخابية

 ويعترب استعامل العنف عنرصا مكونا للجرمية ال تتصور دون وجوده.
 

 و: استعامل العنف واإلهانة ضد أعضاء مكتب التصويت وعرقلة التصويت:
املتعلق مبجلس النواب بالحبس من ستة أشهر إىل  27.11من القانون التنظيمي رقم  56بقا ملقتضيات املادة يعاقب ط

 درهم: 50.000إىل  15.000سنة وبغرامة من 
الناخبون الذين يرتكبون عمال من أعامل العنف يف حق رئيس مكتب التصويت أو نحو عضو من أعضاء مكتب  -
 التصويت؛
 يقومون بتأخري العمليات االنتخابية باستعامل االعتداء والتهديد؛الناخبون الذين  -
 الناخبون الذين يحاولون أثناء اجتامعهم لالقرتاع دون إجراء العمليات االنتخابية باستعامل االعتداء والتهديد. -

 مكتب التصويت أواملتعلق مبجلس النواب ال ينص عىل تجريم واقعة إهانة   27.11وإذا كان القانون التنظيمي رقم 
املتعلق مبدونة االنتخابات كانت تعترب فعل إهانة مكتب التصويت أو  9.97من القانون رقم  95عضو من أعضائه، فإن أحكام املادة 

 .757درهم 10.000إىل  2.000عضو من أعضائه جنحة معاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إىل سنة وبغرامة من 
ه واعتبارا للدور الذي يقوم به مكتب التصويت عىل مستوى تنظيم وتسيري العمليات وطبقا لهذه املادة نشري إىل أن

االنتخابية والصالحيات املخولة لرئيسه وأعضائه، فقد كان من الطبيعي أن يوفر لهم املرشع حامية جنائية تضمن لهم مزاولة 
خصوص، صويت وبني عمليات التصويت عىل وجه المهامهم يف أحسن الظروف، ونظرا لالرتباط الوثيق بني مهام أعضاء مكتب الت

                                                           

الذي جاء فيه أن "ثبوت واقعة الهجوم على مكتب التصويت وتعرض أعضائه  30/10/2003بتاريخ  1287حكم املحكمة اإلدارية بالرباط عدد  -756

ية لريبة وتشكل مناورة تدليسللضغط والتهديد أثناء عملية الفرز وإحصاء األصوات يجعل النتيجة التي حصل عليها كل مرشح يعتريها الشك وا

الجزء الثاني  ،أفسدت العملية االنتخابية وموجبة إلبطال االنتخاب ...نعم" منشور بالدليل العملي لالجتهاد القضائي في املادة اإلدارية، أحمد بوعشيق

 .311، ص 2006الطبعة األولى 

 نتخابات كما وقع تغييره وتتميمه تنص على ما يلي:املتعلق مدونة اال  9.97من القانون رقم  95كانت مقتضيات املادة  -757

درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط الناخبون الذين يقومون أثناء  10.000إلى  2.000بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من " يعاقب 

ال العنف أو يؤخرون العمليات االنتخابية أو يحولون اجتماعهم لالقتراع بإهانة مكتب التصويت أو عضو من أعضائه أو يرتكبون نحوهم عمال من أعم

 دون إجرائها باستعمال االعتداء والتهديد".
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واعتبارا لكون مكتب التصويت يواكب عمليه إدالء الناخبني بأصواتهم من أولها إىل آخرها، ونظرا لحيوية هذا الدور فإن أي اعتداء 
حالة إىل م قد يتعرض له مكتب التصويت أو عضو من أعضائه سيكون له تأثري مبارش عىل سري عمليات التصويت وسيؤدي ال

 إرباك مامرسة الناخبني لحقهم يف االنتخاب.
ومن جهة أخرى فالوقت املخصص إلجراء االقرتاع يكون محددا، وأي تأخري للعمليات االنتخابية يؤدي دون شك إىل 

إمنا التأخري و اضطراب عىل مستوى التصويت، ولكن املقصود هنا ليس التأخري الناجم أحيانا عن أسباب تقنية أو عن أسباب قاهرة، 
 السالفة الذكر. 56الذي يكون مقرتنا باستعامل االعتداء والتهديد، وقد جرم املرشع هذا السلوك مبقتَض املادة 

ولقد اعترب املرشع وضمن نفس املادة محاولة بعض الناخبني دون إجراء العمليات االنتخابية باستعامل االعتداء جرمية 
ن ن مرتكبها ناخبا، واستعامل االعتداء يقتيض اللجوء إىل القوة املادية أو العنف ملنع الناخبني ممن جرائم الصفة إذ يستلزم أن يكو 

مامرسة حقهم يف التصويت والحيلولة دون إجراء االنتخاب ويتحقق ذلك مثال بإغالق قاعة التصويت ومنع الناخبني من ولوجها 
 ب والجرح.أو إخراج الناخبني منها بالقوة أو االعتداء عليهم بالرض 

 ن: استعامل العنف أو التهديد للتأثري عىل الناخبني:
املتعلق  27.11من القانون التنظيمي رقم  63يف إطار ضامن تصويت شفاف، بعيدا عن أي إكراه أو إجبار، جاءت املادة 

 100.000إىل  50.000مبجلس النواب مبقتضيات زجرية هامة نصت عىل املعاقبة بالحبس من سنة إىل خمس سنوات وبغرامة من 
 درهم كل من:
حمل أو حاول أن يحمل ناخبا عىل اإلمساك عن التصويت باالعتداء أو استعامل العنف أو التهديد أو تخويفه من فقد  -

 وظيفته أو تعرض شخصه أو أرسته أو ممتلكاته إىل رضر؛
عرض هديد أو تخويفه من فقد وظيفته أو تأثر أو حاول التأثري يف تصويت ناخب باالعتداء أو استعامل العنف أو الت -

 شخصه أو أرسته أو ممتلكاته إىل رضر؛
 27.11من القانون التنظيمي رقم  65هذا، وتضاعف العقوبة املنصوص عليها أعاله طبقا ملا تنص عليه مقتضيات املادة 

 دارة أو جامعة ترابية. كام أنه يرتتب عىلاملتعلق مبجلس النواب، إذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري اإل 
العقوبات املقررة أعاله الحرمان من حق الرتشح لالنتخابات لفرتتني نيابيتني متتاليتني والحرمان من التصويت ملدة سنتني )املادة 

 من نفس القانون التنظيمي(. 66
تعامل التهديد يف التصويت، ويتحقق ذلك باسفقد يكون الناخب أحيانا ضحية إلكراه يسلط عليه لثنيه عن مامرسة حقه 

بالتعرض ملكروه أو تخويفه من فقد وظيفته أو تعرض شخصه أو أرسته أو ممتلكاته إىل رضر إذا مل يقاطع االنتخابات ومل ميتنع 
 عن التصويت، فهذا اإلكراه املعنوي ممنوع ومجرم ومعاقب عليه.

 ني:م: استعامل املال والوعود للتأثري عىل الناخب
يف إطار السهر عىل احرتام الضامنات القانونية الرامية إىل تخليق املسلسل االنتخايب، من خالل حامية التنافس 
الرشيف والتصدي لكل املخالفات التي من شانها املساس بشفافية االنتخابات، السيام املرتبطة برشاء األصوات االنتخابية 

املتعلق مبجلس النواب مبقتضيات زجرية صارمة يف هذا اإلطار، إذ جرمت   27.11م والتالعب فيها، جاء القانون التنظيمي رق
 .758منه مجموعة من األفعال الخاصة مبرحلة الحملة االنتخابية 63و 62مقتضيات املادة 

                                                           

على أن جنحة محاولة الحصول على أصوات الناخبين بمقابل مادي أو الوعد  29/12/2006بتاريخ  8154قضت استئنافية فاس في الحكم عدد   758

 ول على أصوات الناخبين.بها تتحقق بمجرد الوعد بمبالغ مالية قصد الحص
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 درهم كل من: 100.000إىل  50.000وهكذا، يعاقب بالحبس من سنة إىل خمس سنوات وبغرامة من 
عىل صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبني بفضل هدايا أو تربعات نقدية أو عينية أو وعد بها حصل أو حاول الحصول  -

 أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثري عىل تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مبارشة أو بواسطة الغري؛
ل هدايا أو تربعات نقدية أو عينية أو حمل أو حاول حمل ناخب أو عدة ناخبني عىل اإلمساك عن التصويت باستعام -

 وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثري عىل تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مبارشة أو بواسطة الغري؛
 ؛قبل هدايا أو تربعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى أو املشاركة يف ذلك -
 التمس هدايا أو تربعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى أو املشاركة يف ذلك؛ -
توسط يف تقديم هدايا أو تربعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى أو املشاركة يف  -

 ذلك؛
 عات أو الوعود املشار إليها أعاله؛قبول أو التامس الهدايا أو الترب  -
 الوساطة يف تقديم الهدايا أو التربعات أو الوعود املشار إليها أعاله؛ -
 املشاركة يف تقديم الهدايا أو التربعات أو الوعود املشار إليها أعاله؛ -

املتعلق مبجلس  27.11رقم  من القانون التنظيمي 66هذا، ويرتتب عىل العقوبات املقررة أعاله طبقا ملقتضيات املادة 
 النواب الحرمان من حق الترشيح لالنتخابات ملدتني انتدابيتني متواليتني والحرمان من التصويت ملدة سنتني.

ومن خالل هذه املادة ميكن تصنيف جرائم الرشوة االنتخابية إىل ثالثة أصناف حسب أدوار املتدخلني فيها أي الرايش 
 سنتناوله فيام ييل: واملرتيش والوسيط. وهذا ما

 
 جرمية استعامل الهدايا أو التربعات أو الوعود للتأثري عىل تصويت الناخبني: -1

يطلق بعض الفقه عىل جرمية استعامل الهدايا أو التربعات أو الوعود للتأثري عىل تصويت الناخبني اسم الرشوة 
ن يوسع مجاالت تطبيق هذه الجرمية من خالل توسيع دائرة ، وقد اختار املرشع املغريب عىل غرار املرشع الفرنيس أ 759االيجابية

وسائل اإلغراء التي قد يلجأ إليها املرشحون الستاملة أصوات الناخبني وإضفاء عدم املرشوعية عىل استعاملها، رغم ما يثريه هذا 
الوسائل التي يف دائرة التجريم. و التوجه من انتقادات فقهية ألن طابعه الفضفاض ينذر بإدخال ما ال يعد وال يحىص من األفعال 

 أىت املرشع عىل ذكرها تتوزع:
بني الهدايا أي العطايا أو الهبات كيفام كان شكلها سواء كانت هدية مادية كتوزيع مبالغ مالية أو تقديم ألبسة أو  -

 صد استاملة أصواتهم.تخابية بقتجهيزات منزلية أو كانت هدية معنوية كتنظيم تكريم ملجموعة من الشباب أو املسنني يف فرتة ان
وبني التربعات سواء كانت نقدية كتقديم مبالغ مالية أو فتح حسابات بنكية لغري أو تسليم شيكات أو كانت عينية  -

 كتوزيع مواد غذائية أو تقديم محالت للسكن.

                                                           

وتعديالته بشأن  1962لسنة  35فيصل عبد هللا الكندري، "أحكام الجرائم االنتخابية": دراسة في ضوء أحكام العقاب الواردة في القانون رقم  -759

 .150، ص: 2000عة األولى، الطب –جامعة الكويت  –انتخاب أعضاء مجلس األمة الكويتي وفي القانونين املصري والفرنس ي، مجلس النشر العلمي 
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غل يف امة أو خاصة أي مناصب شوبني الوعد بالهدايا أو التربعات املذكورة أعاله أو تقديم وعود بشأن توفري وظائف ع -
 .760قطاع الدولة أو يف القطاع الخاص

 .761وختم املرشع سلسلة الوسائل غري املرشوعة بوسيلة الوعد "مبنافع أخرى" دون ان يحدد طبيعة هذه املنافع 
لتقديرية اواستعامل هذه العبارة املفتوحة من طرف املرشع يلقي باملسؤولية عىل القضاء الذي يجب أن يستعمل سلطته 

لتحديد الوسائل اإلغرائية التي تشكل تأثريا حقيقيا عىل تصويت الناخبني وتلك التي ال تشكل ذلك، وقد أتيحت للقضاء الفرنيس 
عدة فرض حدد من خاللها مواقفه من الرشوة االنتخابية اإليجابية، وهي مواقف متيزت بالواقعية واملالمئة حسب ظروف ومالبسات 

 .762كل قضية
لقضاء املغريب فيعترب أن اللجوء إىل اإلغراء الستاملة أصوات الناخبني والتأثري عليهم ميكن أن يثبت بجميع وسائل أما ا

أو عن طريق وجود شيكات أو كمبياالت أو  763اإلثبات مبا فيها القرائن سواء كان باستعامل املال مبارشة أو الوعد مببالغ مالية
ارج الدائرة االنتخابية لعقد اجتامعات أو لقاءات تنسيقية مشبوهة بني تيارات سياسية غري أو القيام بالسفر خ 764اعرتافات بدين

 .765متجانسة
وجرمية استعامل الهدايا أو التربعات أو الوعود للتأثري عىل تصويت الناخبني قد ترتكب بطريقة مبارشة، وقد ترتكب 

ستوي أن يكون املقابل اإلغرايئ الذي يقدم إىل الناخب للتأثري يف ، وي766بواسطة الغري وهو ما يسميه البعض الرشوة غري املبارشة

                                                           

الوعود التي يقدمها املشرح لناخبيه يجب أن بقى مقتصرة أن: " 14/01/2007االستئناف بطنجة في قرارها الصادر بتاريخ اعتبرت محكمة  -760

بل يها الناخب قعلى تلك التي تدخل في مهام املنصب النيابي الذي يقع التباري بشأنه، وأن تنأى عن الوعود الشخصية التي قد يحصل عل

هر على ساإلدالء بصوته أو على إثر اإلدالء به". كما أدانت املحكمة االبتدائية ببني مالل أحد املرشحين لقيامه بتقديم وعد ألحد الناخبين بال

 .."مساعدته للحصول على تأشيرة ألحد أقاربه قصد الهجرة خارج أرض الوطن

 بارة "الفائدة".استعمل كل من التشريع املصري والكويتي ع -761

 .95، ص: 2002،لعربيةالنهضة ، دار االنتخابيةائم الجرالجنائية عن المسئولية اعفيفي: د مصطفى محمو -762

أن ثبوت حضور املرشح بمركز التصويت يوم االقتراع وقيامه  1978غشت  18بتاريخ  362قضت الغرفة اإلدارية باملجلس األعلى في قرارها عدد  -763

على حرية الناخبين في االختيار بعرض مبالغ مالية للتصويت عليه يؤدي على إلغاء االنتخاب، انظر محمد عامري: الطعون االنتخابية  وأنصاره بالتأثير 

 .334و 272، ص: 1993بالغرب، افريقيا الشرق، الدار البيضاء، الطبعة االولى، 

"املحكمة بعد اطالعها على االعتراف بالدين املستدل به اتضح لها أن  11/4/96بتاريخ  73قضت املحكمة اإلدارية بالرباط في حكمها عدد  -764

أنه يشكل في ظاهرة دينا عاديا إال أن ظروف تلقي اإلشهاد العدلي سواء من حيث تاريخ تلقيه الذي جاء قبيل انعقاد عملية انتخاب مكتب 

تي هي نفسها املكونة املكتب املجلس أو من حيث أجل استرداد مجلس الجماعة بأيام قليلة أو من حيث األطراف الداعمة لرئيسه املنتخب ال

ة يالقرض الذي حدد خالل ثالث سنوات، وهي في الحقيقة املدة املتبقية النتهاء انتخاب املجلس... وحيث إن املحكمة بعد إحاطتها بظروف القض

ق فعال برشوة ال بقرض، مما يجعل عملية االنتخاب قد شابتها مناورات ومالبساتها، وانطالقا من القرائن املشار إليها أعاله اقتنعت بأن األمر يتعل

 تدليسية أثرت بشكل واضح ومباشر في السير العادي للعملية االنتخابية وفي نتيجتها".

ذين ينتمون إلى أن انتقال مجموعة من املستشارين الجماعيين ال 4/11/2003بتاريخ  1312اعتبرت املحكمة اإلدارية بالرباط في حكمها عدد  -765

انظر  ،حزب واحد إلى خارج الجماعة التي انتخبوا فيها ال يمكن أن يشكل قرينة على رغبة في التأثير على حرية التصويت لوحدة انتمائهم السياس ي

وما  171، ص 2007األولى محمد ولد البالد، الطعون املتعلقة بانتخاب مكاتب املجالس الجماعية في ضوء اجتهاد القضاء اإلداري املغربي، الطبعة 

 وما يليها. 270يليها و

السابق، حيث جاء منطوقه على النحو التالي" العبارات التي سجلت في مكاملات املتهمين والتي دارت  352قضت استئنافية الجديدة في قرارها رقم 766

وشراء ذممهم بواسطة تبرعات نقدية من جهة والوعد بها من بينهم وبين املتهم املرشح تتمحور كلها حول سير العمليات االنتخابية وجلب الناخبين 

هدف من لجهة أخرى، يفيد بالقطع بأن املتهمين قدموا مساعدة في تنفيذ جريمة لفائدة املتهم الرئيس ي وسهلوا عليه عملية ارتكابها مع علمهم أن ا

 ".عملية شراء األصوات..... هو فوز املعني باألمر
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تصويته مرشوعا أو غري مرشوع، إذ تتحقق الجرمية ولو كان املقابل اإلغرايئ خارج دائرة التعامل املرشوع، كإهداء مجموعة من 
 .767قنينات الخمر أو كمية من املخدرات

 أو الوعود:جرمية قبول أو التامس الهدايا أو التربعات  -2
، 768ارتأى املرشع املغريب أن يساوي عىل مستوى العقوبات بني من يعطي الرشوة االنتخابية وبني من يقبلها أو يلتمسها

من مدونة االنتخابات الفرنسية، ويطلق بعض  106ونقل حرفيا نفس صيغة التجريم املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من املادة 
 . 769م الرشوة السلبيةالفقه عىل هذه الجرمية اس

 جرمية الوساطة يف الرشوة االنتخابية. -3
. ومل يتم التنصيص عىل هذه 770يعد الترشيع االنتخايب املغريب رائدا يف مجال تجريم الوساطة يف الرشوة االنتخابية

لك بعد أن كشفت غربية وذالجرمية إال يف السنوات األخرية مع التعديالت الترشيعية التي أدخلت عىل املنظومة االنتخابية امل
التجربة أن مجموعة من سامرسة االنتخابات والوسطاء يفلتون من العقاب ويظلون يف منأى عن املتابعة بفعل الفراغ القانوين، 
لذلك تدخل املرشع ليضيف فقرة تجرميية جديدة أماطت اللثام عن صنف ثالث من املتدخلني يف الرشوة االنتخابية إىل جانب 

املرتشني وهم الوسطاء الذين يتوسطون يف تقديم الهدايا أو التربعات أو الوعود االنتخابية، ويشكلون صلة الوصل بني الراشني و 
 .771طائفة املرشحني وطائفة الناخبني

ويجب التمييز بني جرمية التوسط يف تقديم الرشوة االنتخابية التي يعد مرتكبها فاعال أصليا لجرمية قامئة بذاتها، 
املشاركة يف تقديم الرشوة االنتخابية الذي يعد مرتكبه مشاركا فقط، فالشخص الذي اكتفى بتقديم مكان اجتمع فيه  وبني فعل

املرشح الرايش بالناخبني املرتشني مع علمه بذلك إمنا يعد مشاركا يف جرمية الرشوة االنتخابية وليس وسيطا وكذلك الشخص الذي 
لمها للمرشح الرايش مع علمه بأنها ستستعمل إلرشاء الناخبني، أو الشخص الذي يحرض يقوم بسحب مبالغ مالية من البنك ويس

 املرشح عىل توزيع الرشوة عىل الناخبني بدعوى أن منافسيه من املرشحني يفعلون ذلك.
ىل االتصال إأما الوساطة فإنها تتطلب من الوسيط أن يقوم بأفعال يغلب عليها طابع املبادرة ال طابع التسخري، كأن يبادر 

 .772باملرشح ويعرض عليه خدماته، ويبادر إىل جلب الناخبني واستاملتهم ويعرض عليهم الرشوة االنتخابية
واملالحظ أن املرشع ويف إطار تقديره لخطورة هذه الجرمية شدد العقوبة فيها وجرم الرشوع يف تنفيذها. وبالنظر إىل 

 ال يتصور صدورها عادة إال من املرشحني أو أنصارهم. الوسائل املستعملة الرتكابها فإن هذه الجرمية

                                                           

 .156ي، م س ، ص : فيصل عبد هللا الكندر  -767

 من ق ج  251والفصل  248وهو نفس التوجه الذي تبناه املشرع بخصوص رشوة املوظف العمومي انظر الفصل  768

 .151فيصل عبد هللا الكندري، م س ، ص :  -769

 لم يرد التنصيص على هذه الجريمة في أي تشريع انتخابي عربي. -770

أن كون املتهم ليس ناخبا وال مرشحا يجعل ما قام به يشكل جنحة التوسط  7/2/2007بتاريخ  174قضت محكمة االستئناف بتازة في قرارها  -771

 في تقديم وعود نقدية قصد الحصول على أصوات الناخبين لفائدة أحد املرشحين النتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس املستشارين" 

أن العنصر املادي في جريمة التوسط يتمثل في التفاوض وتقديم الوعود بأداء مبالغ  اعتبرت محكمة االستئناف بتازة في قرارها املشار إليه أعاله -772

ئنافية الجديدة قضت استمالية، والعنصر املعنوي هو نية استمالة األصوات لفائدة أحد املرشحين وبالتالي التأثير على الحملة االنتخابية برمتها"، كما 

اسبة انتخابات تجديد ثلث مجلس املستشارين ، حيث اعتبرت املحكمة أن املشاركة تقتض ي توفر عنصر بمن 2007-02-01بتاريخ  352في قرارها رقم 

 بنفس التاريخ ولنفس العملية االنتخابية. 843نفس ي يتمثل في العلم بالطابع اإلجرامي للفعل األصلي ، وهذا ما أكدته استئنافية مكناس في قرارها عدد 
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وتوصف جرائم الرشوة االنتخابية بأنها من أكرث الجرائم االنتخابية خطورة، وإذا كان هناك شبه إجامع ترشيعي حول 
 .773تجريم الرشوة االنتخابية فإن هناك تفاوتا يف مستويات هذا التجريم ونطاقه

تي ميكن االستناد إليها يف إظهار السياسة الترشيعية  الحديثة يف تجريم الرشوة و هناك العديد من الترشيعات ال
حيث اهتم املرشع الفرنيس بتجريم كافة   1914مارس   31االنتخابية ومن بينها القانون الفرنيس الذي جرمها للمرة األوىل بقانون
 .774ىل نحو معنيصور التأثري املادي أو املعنوي عىل إرادة الناخبني بغرض التصويت ع

بعقاب كل من يقدم هبات أو تربعات نقدية أو عينية أو  2020من مدونة االنتخاب الفرنسية لسنة  L.106و تقيض املادة  
يقدم وعدا بتربعات أو فوائد أو وظائف عامة أو خاصة أو أية مزايا خاصة أخرى بقصد التأثري عىل تصويت واحد أو أكرث من الناخبني 

لة الحصول عىل أصواتهم سواء بصورة مبارشة أو بواسطة الغري،  و كذلك عقاب كل من يستعمل نفس هذه للحصول أو محاو 
الوسائل ليك يحمل أو يحاول أن يحمل واحدا  أو  أكرث من الناخبني عىل االمتناع عن التصويت، كام تفرض الفقرة الثانية من 

 س الهبات أو التربعات أو الوعود.نفس املادة،  نفس العقوبات عىل كل من يقبل أو يطلب نف
و لضامن عدم استغالل الوضع الوظيفي لخدمة األغراض الخاصة يف العملية االنتخابية، نص املرشع الفرنيس عىل 

من قانون االنتخاب الفرنيس و التي تقيض مبضاعفة العقوبات املقررة للجرائم املنصوص عليها L.109 ظرف لتشديد العقاب باملادة 
 .إذا كان الجاين موظفا عاما  L.108إىل  L.106من  باملواد

 ثانيا: املخالفات املتعلقة مبرحلة ما بعد التصويت.
بعد اختتام عمليات التصويت وانتهاء الوقت القانوين املحدد لالقرتاع، تبدأ مرحلة جديدة يف عمر العمليات االنتخابية 

تأخذ الحامية الترشيعية منحى جديدا، إذ أن األطامع اإلجرامية تتجه نحو  وهي مرحلة فرز وإحصاء األصوات وإعالن النتائج، وهنا
 النتيجة التي سيتم اإلعالن عنها، وهي نتيجة ال تخرج إال من جوف صناديق االقرتاع.

وتتميز الجرائم االنتخابية التي قد ترتكب بعد االقرتاع مبحدوديتها إذا ما قورنت بتلك التي قد ترتكب قبل أو أثناء 
االقرتاع، سواء تعلق األمر بزمان االرتكاب أو مكانه، مع اإلشارة   إىل أن طبيعة هذه الجرائم تجعل جانبا مهام منها يرتكب من 
طرف اإلدارة وموظفيها وأعوانها وأعضاء مكتب التصويت، وذلك بحكم املسؤوليات التي يتحملونها والصالحيات املسندة إليهم، 

ري من الجرائم التي قد ترتكب بعد االقرتاع وهي جرائم انتهاك رس التصويت وجرائم تغيري أو محاولة تغيوسنتناول فيام ييل صنفني 
 نتيجة االقرتاع.

 أ: املخالفات املتعلقة بتلقي وفرز وإحصاء أوراق التصويت:
سنة إىل ثالث  املتعلق مبجلس النواب بالحبس من 27.11من القانون التنظيمي رقم  48يعاقب طبقا ملقتضيات املادة 

درهم، كل شخص مكلف يف عمليات اقرتاع، بتلقي األوراق املصوت بها وإحصائها  100.000إىل  50.000سنوات وبغرامة من 
وفرزها، قام باختالس أوراق منها أو أضاف إليها ما ليس منها أو أفسد األوراق املصوت بها أو قام بقراءة اسم غري االسم املقيد فيه 

 ت بها.األوراق املصو 

                                                           

هذا الصدد تبعا لعادات وتقاليد كل بلد، ونفس الش يء يالحظ بشأن نطاق التجريم فهناك من يجرم الرشوة تتفاوت تقديرات القضاء في  -773

 االنتخابية بكل مظاهرها واألطراف املتدخلة فيها وهناك من ال يعاقب على طلب الرشوة أو على الوساطة في ذلك.

774- Art L.106 du code électoral. 
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ويعاقب بنفس العقوبة املقررة لألفعال املذكورة، كل شخص ضبط متلبسا بترسيب أوراق التصويت إىل خارج مكتب 
 . 775التصويت سواء قبل البدء يف عملية االقرتاع أو خالل إجرائها

 جرمية اختالس أوراق التصويت: -1
كب من طرف شخص له صفة انتخابية حددها تتخذ جرمية اختالس أوراق التصويت إحدى صورتني، فهي إما ان ترت

بشأن االختالس الذي يرتكب من طرف  57.11منن القانون رقم  97القانون فتكون من جرائم الصفة، وهذا ما نصت عليه املادة 
كل شخص مكلف يف عمليات االقرتاع بتلقي األوراق املصوت بها وإحصائها وفرزها، وهذا يشمل بطبيعة الحال رئيس وأعضاء 

 كتب التصويت والفاحصني املساعدين يف الفرز واإلحصاء يف حالة االستعانة بهم.م
أما الصورة الثانية لجرمية اختالس أوراق التصويت فهي التي يقع فيها ارتكاب الجرمية من طرف أي شخص دون 

املتعلق مبجلس النواب،  27.11مي رقم من القانون التنظي 58اشرتاط أن يكون مكلفا مبهمة انتخابية، وهي التي أشارت إليها املادة 
 بخصوص أخذ أوراق التصويت.

ويف الصورتني معا ال تتحقق الجرمية إال إذا كانت ورقة التصويت متضمنة لالختيار االنتخايب، أي يجب أن تكون 
 تحقق.ة ال تحاملة لعالمة التصويت، أما إذا كانت ورقة التصويت فارغة ومل تستعمل بعد من طرف الناخبني فإن الجرمي

 
 جرمية اإلضافة إىل أوراق التصويت. - 2

تعترب جرمية إضافة أوراق تصويت زائدة إىل أوراق التصويت املصوت بها رغم أنها ليست منها، تعترب من جرائم الصفة 
وفرزها، وهي  اأيضا، إذ يشرتط القانون ارتكابها من طرف شخص مكلف يف عمليات االقرتاع بتلقي األوراق املصوت بها وإحصائه

 .57.11من القانون  97جرمية ورد ذكرها يف املادة 
ويقتيض تحقق الجرمية أن تكون أوراق التصويت املضافة إىل أوراق التصويت األصلية، أوراقا تحمل عالمات تصويت، 

ابية، ودون أية قيمة انتخأما إذا كانت ال تحمل عالمة تصويت معينة فإن هذه الجرمية ال تتحقق، ألن هذه األوراق تكون ملغاة 
وألن هدف التجريم هو منع كل سلوك يكون من شأنه إحداث الرضر أو تشكيل الخطر وهو ما ال يتحقق بإضافة أوراق تصويت 

 ال تعتد بها وتبقى خارج الحساب االنتخايب.
 
 جرمية قراءة غري االسم املقيد يف ورقة التصويت: - 3

اللوائح أو املرشحني أثناء عمليات الفرز واإلحصاء مامرسة معمول بها يف أغلب  متثل القراءة العلنية ألسامء وكالء
الترشيعات االنتخابية، وهي تحمل دالالت عىل شفافية عمليات االقرتاع. ففي النظام االنتخايب املغريب ومبجرد بداية عمليات 

ة وراق التصويت ورقة ويفتحها ويسلمها غري مطويالفرز وتوزيع أوراق التصويت عىل مجموعة من الطاوالت، يأخذ أحد فاحيص أ 
إىل فاحص آخر يقرأ بصوت عال اسم وكيل الالئحة أو اسم املرشح الذي وضعت عالمة التصويت يف املكان املخصص له. وهذه 

اسم ب العملية قد تتخللها أحيانا أفعال غش وتدليس عن طريق تحريف االسم املصوت عليه يف ورقة التصويت عن طريق إبداله
، أما إذا حصلت قراءة غري 776آخر، ويجب التشديد عىل أن جرمية قراءة غري االسم املقيد يف ورقة التصويت هي جرمية عمدية

                                                           

 املتعلق بمجلس النواب. 27.11من القانون التنظيمي رقم  48الفقرة الثانية من املادة 775

 01-21من التشريع االنتخابي من القانون العضوي  286نصت بعض التشريعات االنتخابية صراحة على ضرورة توفر عنصر العمد كاملادة  -776

 جل".، الجزائري، التي عاقبت على "تعمد تالوة غير االسم املس2021املتعلق باالنتخابات لسنة 
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االسم املقيد عن طريق الخطأ فإن الجرمية ال تتحقق، مع رضورة التشدد بخصوص ادعاءات الخطأ التي يجب أال تقبل إال إذا 
ي تساهل يف هذا الشأن سيتم استغالله للتالعب يف عمليات الفرز بدعوى الخطأ وعدم توفر توافرت قرائن تدل عليها، ألن أ 

 عنرص العمد.
 جرمية إبدال أوراق تصويت بأخرى: - 4

تنطبق جرمية إبدال أوراق تصويت بأخرى يف حق أي شخص عوض أوراق التصويت األصلية التي صوت بها الناخبون 
أجنبية تحمل عالمات تصويت معينة. وهذا يفرتض أال ترتكب الجرمية إال بعد فتح صندوق  املقيدون بالالئحة، بأوراق تصويت

من القانون التنظيمي رقم  58االقرتاع وإفراغ أوراق التصويت املوجودة فيه وتوزيعها عىل طاوالت الفرز وهو ما نصت عليه املادة 
 املتعلق مبجلس النواب. 27.11

 :جرمية إتالف أوراق التصويت - 5
املتعلق مبجلس النواب، وعاقبت عليها بالحبس من  27.11من القانون التنظيمي رقم  58نصت عىل هذه الجرمية املادة 

درهم، إذ اعتربها املرشع من األفعال التي تؤدي إىل انتهاك العمليات االنتخابية،  20.000إىل  10.000سنة إىل سنتني وبغرامة من 
فعل من شأنه أن يجعلها غري صالحة للفرز واإلحصاء، ما دام أن أوراق التصويت غري املتنازع  ويتحقق إتالف ورقة التصويت بأي

 بشأنها يتم إحراقها مبارشة بعد عمليات الفرز، حسب ما هو مقرر قانونا.
 ب: خرق رسية التصويت واملس بنزاهة التصويت والحيلولة دون إجراء االقرتاع:

املتعلق مبجلس النواب بالحبس من شهر إىل سنة   27.11ن القانون التنظيمي رقم م 67يعاقب طبقا ملقتضيات املادة  
 درهم كل من: 777 50.000إىل  10.000وبغرامة من 
قام يف مكتب تصويت أو مكتب إحصاء لألصوات أو يف مكاتب السلطات اإلدارية املحلية أو خارج ذلك بخرق أو  -

اإلخالل بالنصوص الجاري بها العمل أو بأي عمل آخر من أعامل التدليس،  محاولة خرق رس التصويت، سواء كان ذلك بتعمد
 وسواء جرى ذلك قبل االقرتاع أو أثناءه أو بعده؛

قام يف مكتب تصويت أو مكتب إحصاء لألصوات أو يف مكاتب السلطات اإلدارية املحلية أو خارج ذلك باملس أو  -
عمد اإلخالل بالنصوص الجاري بها العمل أو بأي عمل آخر من أعامل التدليس، محاولة املس بنزاهة التصويت، سواء كان ذلك بت
 وسواء جرى ذلك قبل االقرتاع أو أثناءه أو بعده؛

قام يف مكتب تصويت أو مكتب إحصاء لألصوات أو يف مكاتب السلطات اإلدارية املحلية أو خارج ذلك بالحيلولة أو  -
قرتاع، سواء كان ذلك بتعمد اإلخالل بالنصوص الجاري بها العمل أو بأي عمل أخر من محاولة الحيلولة دون إجراء عمليات اال 

 أعامل التدليس، وسواء جرى ذلك قبل االقرتاع أو أثناءه أو بعده.
، ألنه يشكل ضامنة للتعبري الحر عن 778تحرص جل الترشيعات االنتخابية عىل التنصيص عىل الطابع الرسي لالقرتاع

يشعر بأنه مقيد يف الحالة التي يكون فيها من املمكن معرفة اتجاه تصويته دون رضاه، ولعل ذلك ما يجعل  إرادة الناخب الذي
                                                           

من القانون التنظيمي ملجلس النواب، إذا كان مرتكب املخالفة موظفا عموميا أو  67تضاعف العقوبة طبقا ملقتضيات الفقرة الثانية من املادة  777

من القانون  67ة مأمورا من مأموري اإلدارة أو جماعة ترابية ويمكن الحكم على مرتكب جنحة من الجنح أعاله طبقا ملقتضيات الفقرة الثانية من املاد

 التنظيمي ملجلس النواب، بالحرمان من ممارسة حقوقه الوطنية ملدة ال تقل عن سنتين وال تتعدى خمس سنوات.

 

،( أن "االقتراع عام، مباشر 2012املتعلق باالنتخابات لسنة  01-12نصت املادة الثانية من قانون االنتخابات الجزائري )القانون العضوي  -778

من القانون االنتخابي اإلسباني التي  88.1من نفس القانون أن "التصويت شخص ي وسري" ونفس املقتض ى أوردته املادة  31املادة  وسري" وأوضحت
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علنية التصويت مامرسة تؤثر عىل حرية التصويت وتشكل عيبا من عيوب اإلرادة االنتخابية نظرا ملا تنطوي عليه من تواجهية من 
 م عداءات وأحقاد املرشحني غري املصوت لصالحهم.شانها أن تحدث حرجا كبريا للناخبني وتجلب عليه

وتجدر اإلشارة إىل أن صور جرمية انتهاك رس التصويت كثرية وال تكاد تقع تحت حرص، فقد تتحقق بفتح ورقة 
التصويت، أو كرس الصندوق واالطالع عىل مضمون أوراق التصويت، أو التجسس عىل الناخب أثناء التصويت باملعزل سواء مبارشة 

و بطريقة غري مبارشة باستعامل كامريات أو آليات التصوير، أو االحتيال عليه للبوح باسم املرشح أو الالئحة التي سيصوت عليها... أ 
 الخ.

 ج: امتناع رئيس مكتب التصويت عن تسليم نسخة من محرض العمليات االنتخابية ملن له الحق فيه:
املتعلق مبجلس النواب عىل أن كل امتناع من طرف رئيس  27.11قم من القانون التنظيمي ر  57نصت مقتضيات املادة 

من  74مكتب التصويت عن تسليم نسخة من محرض العمليات االنتخابية ملمثل الئحة ترشيح أو مرتشح منتدب طبقا ألحكام املادة 
الحبس من شهر يعاقب عليها بنفس القانون كان حارضا بقاعة التصويت ساعة إعداد نسخ املحرض وتسليمها، يشكل فعال جرميا 

 درهم. 5.000إىل  1.200إىل ستة أشهر وبغرامة من 
 د: املخالفات املتعلقة بكرس واالستيالء عىل صندوق االقرتاع وفتح أوراق التصويت:

املتعلق مبجلس النواب بالحبس من سنة إىل سنتني  27.11من القانون التنظيمي رقم  58يعاقب طبقا ملقتضيات املادة 
 درهم، كل من انتهك العمليات االنتخابية: 50.000إىل  20.000غرامة من وب

بكرس صندوق االقرتاع وفتح أوراق التصويت وتشتيتها أو أخذها أو إتالفها أو القيام بإبدال أوراق التصويت بأخرى أو   -
 بأية مناورات أخرى يراد بها تغيري أو محاولة تغيري نتيجة االقرتاع

االقرتاع وفتح أوراق التصويت وتشتيتها أو أخذها أو إتالفها أو القيام بإبدال أوراق التصويت بأخرى أو بكرس صندوق   - 
 بأية مناورات أخرى يراد بها انتهاك رسية التصويت.

درهم كل من استوىل عىل صندوق  50.000إىل  20.000كام يعاقب بالحبس من سنة إىل خمس سنوات وبغرامة من 
 أوراق التصويت املوجودة بداخله. االقرتاع قبل فرز

وتجدر اإلشارة إىل أن أي انتهاك لعمليات االقرتاع أو فرز األصوات أو إحصائها أو إعالن النتائج إذا ارتكبه األشخاص 
ت بالسجن من خمس سنوا 27.11من القانون التنظيمي رقم  60املعهود إليهم بإنجاز العمليات املذكورة، يعاقب عليه طبقا للامدة 

 إىل عرش سنوات.
مل يخصص املرشع مقتضيات قانونية كثرية للحديث عن صندوق االقرتاع، إذ اكتفى بالرتكيز عىل رضورة التأكد من 
خلو الصندوق من أي ورقة وإغالقه بقفلني مختلفني يحتفظ بأحد مفاتيحهام رئيس مكتب التصويت بينام يحتفظ باآلخر عضو 

 جوز فتح الصندوق قبل اختتام االقرتاع الرتباط ذلك مبقتضيات النظام العام االنتخايب. وملمكتب التصويت األكرب سنا. وال ي
يحدد املرشع املغريب شكل صندوق االقرتاع وال نوعه أو حجمه، ولكنه أفرد له حامية جنائية خاصة لزجر كل مساس به، وهذا ما 

 يتضح من خالل تجريم كرس صندوق االقرتاع أو االستيالء عليه.

                                                           

بأن "االقتراع يكون عاما وسريا ومباشرا"  2016من قانون انتخاب مجلس النواب األردني لسنة  27جاء فيها أن "التصويت يكون سريا" وأكدت املادة 

 من قانون انتخاب مجلس األمة الكويتي. 33واملادة  2001من قانون االنتخابات العامة واالستفتاء اليمني لسنة  55سرية نصت عليها املادة ونفس ال
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واختلفت الترشيعات االنتخابية يف املصطلحات املستعملة للتعبري عن الحيازة غري املرشوعة لصندوق االقرتاع، إذ 
 .780، بينام استعمل البعض اآلخر لفظ الخطف779استعمل بعضها لفظ االستيالء

الستيالء ، وأن يقع اوهكذا يتضح أن هذه الجرمية ال تتحقق إال إذا كان صندوق االقرتاع محتويا عىل أوراق التصويت
عليه قبل عملية فرز هذه األوراق. ويتحقق االستيالء عىل صندوق االقرتاع بكل فعل يؤدي إىل إخراجه من حيازة أعضاء مكتب 

 التصويت وانتقاله إىل حيازة الغري، ولو كانت مدة الحيازة قصرية زمنيا.
أن "اختطاف الصندوق وإخراجه من مكان االقرتاع  1979يوليوز  6وقد قضت الغرفة اإلدارية باملجلس األعىل بتاريخ 

يعترب خرقا سافرا للقانون الذي يوجب بقاء الصندوق يف مكان االقرتاع...، ليبقى طيلة هذه املدة رهن إشارة الناخبني وتحت 
 مراقبتهم ومراقبة أعضاء مكتب التصويت".

 التكوينية التالية:وتتطلب جرمية االستيالء عىل صندوق االقرتاع توافر العنارص 
 القيام باالستيالء عىل صندوق اقرتاع متضمن ألوراق تصويت؛ -1
 أن يتم ذلك قبل فرز أوراق التصويت املوجودة بداخله؛ -2
القصد الجنايئ املتمثل يف انرصاف النية إىل االستيالء عىل صندوق االقرتاع مع العلم باحتوائه عىل أوراق تصويت  -3

 مل يتم فرزها بعد.
املتعلق  01-21من القانون العضوي  222بة للمرشع الجزائري فقد شدد العقوبة يف هذه النقطة بنص املادة أما بالنس
، حيث يعاقب بالسجن املؤقت من خمس إىل عرش سنوات كل من قام باختطاف صندوق االقرتاع املحتوي 2021باالنتخابات لسنة 

ع هذا االختطاف من قبل مجموعة من األشخاص وبعنف تكون العقوبة عىل األصوات املعرب عنها والتي مل يتم فرزها، وإذا وق
 السجن املؤقت من عرش إىل عرشين سنة.

 
 خـاتـمــة 

 
بالرغم من السياسة الجنائية التي نهجها املرشع والتي رام من خاللها الوقوف عىل الخروقات التي من شأنها أن ترض 

ل ا وقرنها بعقوبات جنائية متفاوتة يف املقدار ويف املدة، حسب خطورة الفعبحسن سري العملية االنتخابية يف مختلف مراحله
اإلجرامي املرتكب، غري أن هذه التدابري الزجرية التي اعتمدها مل ترق إىل مستوى ربح رهان ضامن تنظيم انتخابات نزيهة وسليمة 

الجنايئ وغياب  للربوز وإمكانية إحالتها عىل القايضخالية من كل الشوائب بسبب قصور تقنيات التجريم وقابلية جرائم االنتخاب 
 التجريم يف حاالت عديدة.

لهذا يتطلب األمر رضورة اتخاذ مجموعة من اإلجراءات والتدابري القانونية الالزمة لتفعيل املقتضيات الزجرية من جهة، 
ع أن ن االنتهاكات، وعليه فإن من واجب املرش ولتوفري الظروف املواتية والضامنات الرضورية إلجراء انتخابات بأقل ما ميكن م

يبذل عنايته الفائقة ملنع كافة مظاهر اإلخالل بحسن سري وانتظام العملية االنتخابية أو التحايل وإدخال الغش عليها، وذلك من 
هو ما يعني بالتحديد، إقامة و  خالل قيامه بتقنني كامل للجرائم االنتخابية، مدعمة برتسانة قوية من العقوبات الجنائية املقرتنة بها،

                                                           

 من قانون االنتخابات العامة واالستفتاء اليمني. 133من قانون انتخاب مجلس النواب األردني واملادة  60املادة  -779

من مدونة  103واملادة  2020من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية املصري لسنة  67االنتخاب الكويتي واملادة من قانون  45املادة  -780

 االنتخابات الفرنسية.
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نظام قانوين خاص ومتفرد للمسؤولية الجنائية عن تلك الجرائم بصورة منفصلة مستقلة أو حتى استثنائية واردة عىل قواعد املسؤولية 
 الجنائية العادية املقررة يف إطار القانون الجنايئ العام .

املقام  ل للجرائم والعقوبات االنتخابية أمر متوقف بالرضورة ويفومن هنا فإن الوصول إىل تحديد التنظيم الجنايئ األمث
 األول عىل تحقيق التنظيم األمثل للعملية االنتخابية بأكملها.

وهذا يحملنا عىل االعتقاد أن أي قانون لالنتخابات مهام بلغت دقة مقتضياته وحجم الضامنات التي يحيط بها العملية 
ياسة جنائية صارمة وجازمة، ال يستطيع ضامن انتخابات نزيهة وذات مصداقية، إذا مل يقرتن كل االنتخابية مبا يف ذلك نهجه لس

 ذلك بإرادة سياسية واضحة تروم تجاوز سلبيات االستحقاقات السابقة.
ورغم ذلك فال يكفي التدخل الترشيعي وحده ملواجهة ظاهرة الغش االنتخايب فاملطلوب أيضا أن يتالزم هذا النوع من 

 ية.صفتهام قطبا العملية االنتخابتدخل مع تطوير املفاهيم السياسية املختلفة لكل من رجل السياسة واملواطن بال
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 املراجع واملصادر

 باللغة العربية
 النصوص القانونية 

 املتعلق مبجلس النواب. 04.21املغري واملتمم بالقانون التنظيمي رقم  27.11القانون التنظيمي رقم  -
 املتعلق مبجلس املستشارين. 05.21املغري واملتمم بالقانون التنظيمي رقم  28-11التنظيمي رقم القانون  -

املتعلق باللوائح االنتخابية العامة وعمليات االستفتاء واستعامل وسائل االتصال السمعي البرصي العمومية  57.11القانون رقم 
( 2011أكتوبر 31) 1432ذو الحجة  3الصادرة بتاريخ  5991يدة الرسمية عدد خالل الحمالت االنتخابية واالستفتائية، املنشور بالجر

( الجريدة 2016يوليو  5) 1437رمضان  29بتاريخ  1.16.100الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم  02.16املغري واملتمم بالقانون رقم 
الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم  10.21رقم  و القانون 5186(، ص 2016يوليو  7) 1437شوال  2بتاريخ  6480الرسمية عدد 

(، ص 2021أبريل  5) 1442شعبان  22بتاريخ  6975(، الجريدة الرسمية عدد 2021مارس  23) 1442شعبان  9بتاريخ  1.21.28
2182. 

( 1958نوفمرب 15) 1378جامدى األوىل  3الصادر يف  1.58.377املغري واملتمم مبوجبه الظهري الرشيف رقم  76.00القانون رقم  -
 بشأن التجمعات العمومية.

( 1958نوفمرب  15) 1378جامدى االوىل  3الصادر يف  1.58.378يغري ويتمم مبوجبه الظهري الرشيف رقم  77.00القانون رقم  -
 بشأن قانون الصحافة والنرش.

رشيف رقم ى الصادر بتنفيذه الظهري الاملتعلق باملراقبة املالية للدولة عىل املنشآت العامة وهيئات أخر  69.00القانون رقم  -
(، كام تم تغيريه وتتميمه 4240، الصفحة 2003ديسمرب  18وتاريخ  5170)جريدة رسمية عدد  2003نوفمرب  11بتاريخ  1.03.195

 (.4774، الصفحة 2011سبتمرب  29وتاريخ  5982)جريدة رسمية عدد  2011غشت  17الصادر بتاريخ  21.10مبوجب القانون 
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 اختالل التوازن  بني التزامات األطراف  يف عقد التأمني البحري
Imbalance between the obligations of the parties to the marine insurance contract 

 

 دكتور يف الحقوق
 املغرب
 

 
 ملخص 

ؤمن التي يلتزم فيها كال الطرفني بالتزامات متقابلة بحيث يقوم املمني البحري من عقود املعاوضة،أ يعترب عقد الت               
بضامن تغطية الخسائر التي تلحق مبصالح املؤمن له بخصوص كل عملية نقل بحري، و مقابل هذا االلتزام يلتزم املؤمن له 

ن، و هذا قيقة عن الخطر املضمو بدفع القسط املحدد يف العقد، و كذا إدالء املؤمن له باملعطيات و البيانات الصحيحة و الد
 .لتتضح الرؤية لدى املؤمن حول طبيعة و نطاق الخطر ليتمكن بعدها من تحديد األقساط الالزمة لتغطية هذا الخطر

ويف خضم هذه الدراسة سنعمل عىل التفصيل يف التزامات كل من املؤمن واملؤمن له،مع محاولة رفع اللبس أو الغموض الذي 
 التي يتم ادراجها يف العقود من قبل رشكات التأمني باعتبارها طرفا قويا يف العالقة التعاقدية يشوب بعض البنود

 
 

Abstract 
The marine insurance contract is considered to be one of the covering contracts, in which both parties are 
bound by reciprocal obligations, whereby the insuring company coverage of the losses that befall the 
interests of the insured regarding every marine transport. In return for this commitment,  the insured is 
obligated to pay the premium specified in the contract, as well as providing  the insured's with the correct 
and accurate and necessary data about the guaranteed risk. This is to clarify the insured's vision about the 
nature and scope of the risk, so that he can then determine the instalments necessary to cover this risk. 
In the midst of this study, we will work on detailing the obligations of both the insuring and the insured, with 
an attempt to lift the confusion or ambiguity that impaired some of the clauses included in contracts by 
insurance companies, as the latter are a strong party in the contractual relationship. 
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 مقدمة

 
يتعرض الفرد يف حياته إىل الكثري من األخطار، وتصادفه ظروف صعبة يستعيص عليه معها مواجهتها مبفرده أو 
بإمكانياته الخاصة، لذلك اتجه نحو البحث عن الوسائل واألساليب التي تضيق بالنسبة له حدود الخسائر الناتجة عن هذه 

 .األخطار إىل أدِن حد ممكن
بدائية كان التضامن الجامعي يحقق األمن من املخاطر التي يتعرض لها اإلنسان، إىل جانب وسيلة ففي املجتمعات ال

االدخار التي كان يلجأ إليها األفرد، لكن رسعان ما انترشت روح الفردية واالستقاللية التي حلت محل روح الجامعة، خاصة بعد 
املصاعب   أيضا أن وسيلة االدخار الفردي ال تكفي لوحدها التغلب عىلحلول عرص الصناعة والتكنولوجيا واملنافسة، وبعد أن تبني

التي يواجهها الفرد،ظهرت فكرة جديدة تقوم عىل أساس التضامن بتوزيع النتائج الضارة لحادث ما عىل مجموعة من األفراد 
واملشتقة من  781ب "التأمني"يتعاونون عىل تغطية الخطر الذي يتحقق بالنسبة لكل فرد منهم، وهذه الفكرة جديدة تسمى 

 .أصل كلمة أمن وأمان
،وذلك بسبب املخاطر التي كانت 782م 16ومن املعروف تاريخيا أن التأمني بدأ يف نطاق التأمني البحري يف القرن 

ىل دفع عتتعرض لها السفن يف البحار وهي محملة مبختلف البضائع،وانه حني بروزه نشأ تعاونيا بني تجار البندقية عندما تعاونوا 
أخطار البحار عىل السفن،ثم ما لبث ان انقلب استغالليا احتكاريا،تفرض فيه رشكات التأمني رشوطها عىل املؤمن لهم،وما 

 عليهم إال أن يقبلوا هذه الرشوط جملة وتفصيال ودون مفاوضة أو مساومة يف بنود العقد.
افة إىل العامة للعقد من أهلية ورضا ومحل وسبب، باإلض وباعتبار عقد التأمني كباقي العقود يجب أن تتوفر فيه الرشوط

 مجموعة من الخصائص املتمثلة يف كونه: 
 عقد احتاميل: ألنه يرد عىل أخطار متعددة قد تحصل وقد ال تحصل -
لرحلة اعقد معاوضة: يتجىل يف التزام املؤمن له بدفع أقساط التأمني، مقابل التزامن املؤمن بتغطية األخطار التي تهدد  -
 البحرية.
عقد إذعان: ألنه يقوم بني طرفني املؤمن)الطرف القوي يف العالقة التعاقدية( واملؤمن له )الطرف الضعيف يف العالقة  -

 التعاقدية(، بحيث تنعدم حرية التعاقد والتفاوض عىل اعتبار ان بنود العقد يتم اعدادها بشكل مسبق.
تجارية وسبب رئييس يف منوها وازدهارها،فانه كان لزاما عىل املرشع من وما دام أن التأمني يشكل عصب الحياة ال

التدخل لتنظيم هذا النوع من العقود عن طريق فرض التزامات متقابلة يف ذمة الطرفني )املؤمن واملؤمن له( بهدف تكريس 
ن تصور كيف ميكلية التالية : العدالة التعاقدية من جهة،وضامن حقوق األطراف من جهة أخرى،ومن هنا ميكننا طرح االشكا

؟وكإجابة عن هذه االشكالية سنعمل عىل تقسيم املوضوع اىل مبحثني بحيث سنتناول التوازن يف ظل عقد التأمني البحري

                                                           

عقد التأمين البحري هو عقد تتعهد بموجبه شركة التأمين بأن تعوض املؤمن له في حدود مبلغ التأمين وبشروط معينة الضرر الذي يلحقه   781

 ل الرحلة البحرية، وذلك مقابل أداء قسط التأمين.من خال

أبي الفضل هاني الحديدي املالكي االسكندري،التأمين أنواعه املعاصرة وما يجوز ان يلحق بالعقود الشرعية منها،دار العصماء للطباعة  

  782والنشر

 .24،ص :2009دمشق،الطبعة االولى سنة -والتوزيع،سوريا



                                                                                                                                                                                                                                             

292 

 2021 يونيو 34 العدد
 مجلة القانون واألعمال الدولية

املؤمن بالتعويض  ( اللتزاماتاملبحث الثاين( التزامات املؤمن له يف عقد التأمني البحري،فيام سنخصص )املبحث األوليف )
 الالحقة باليشء املؤمن عليه. عن الخسائر

 
  املبحث األول : التزامات املؤمن له يف عقد التأمني البحري

مبا أن عقد التأمني من العقود امللزمة للجانبني فإنه ينشئ يف ذمة طرفيه التزامات متقابلة، هكذا نجد أن املؤمن له يلتزم 
ام اقتضت الرضورة قة بالخطر باإلضافة اىل املحافظة عىل مصالح املؤمن كلبدفع قسط التأمني املتفق عليه واإلدالء بالبيانات املتعل

 783ذلك، بينام يقع عىل عاتق املؤمن مسؤولية  أداء مبلغ التعويض عند تحقق الخطر.
 املطلب األول : االلتزام بدفع االقساط واإلدالء بالبيانات املتعلقة بالخطر

ة امات الجوهرية التي تقع عىل عاتق املؤمن له مبوجب عقد التأمني بصفيعترب االلتزام بدفع قسط التأمني من االلتز 
عامة،والتأمني البحري عىل وجه الخصوص،باإلضافة اىل التزام آخر ال يقل أهمية عن االلتزام السابق واملتمثل يف االدالء 

 بالبيانات املتعلقة بالخطر،وهذا ما سنحاول تناوله يف هذا املطلب. 
 دفع قسط التأمني الفقرة األوىل :

يلتزم املؤمن له بدفع املقابل املتفق عليه نظري تحمل املؤمن بالضامن طوال فرتة العقد، ويطلق املرشع املغريب عىل هذا 
والقسط يقصد به املبلغ الذي يدفعه املؤمن له أو يلتزم بدفعه للمؤمن  784املقابل " قسط " مادام األمر يتعلق بالتأمني البحري،

هذا األخري املخاطر وااللتزام بالتعويض عند تحققه،ويحدد بناء عىل نسبة تحقق الخطر املؤمن منه وطبيعة اليشء  مقابل تحمل
املؤمن عليه وقيمته سفينة كانت أو بضاعة،وعليه فإن عملية حسابه تتم وفق اجراءات فنية ورياضية،ليتطابق مع حدة احتامل 

 حدوثه.تحقق الخطر وحجم الخسائر التي قد تقع عند 
هذا وتحدد هذه الوجبية يف عقد التأمني وقد تكون للرحلة البحرية املربمجة أو القيمة املؤمن عليها أو ملدة معينة طبقا 

 من القانون البحري املغريب. 365ملقتضيات  املادة 
فيام بعد، ومع  ةوتجدر اإلشارة إىل أن بوليصات التأمني كثريا ما تركز فقط عىل األساس الذي تحسب به هذه الوجيب

ذلك فعدم تحديد هذه الوجيبة ال يهدر عقد التأمني بحيث أنه يف هذه الحالة يعتد إما بالسعر القانوين ألقساط التأمني وإما 
 بالسعر املعقول اللهم إذا اتفق األطراف عليها وتم دفعها إىل املؤمن.

ة إليه عالقة التعاقدية لفرض رشوطه، وما ينبغي اإلشار غري أنه يف هذه الحالة األخرية يفتح املجال للطرف القوي يف ال
أن عقد التأمني البحري عىل غرار غريه من عقود التأمني ال يربم بعد مناقشة حرة بني الطرفني لقسط التأمني بل إن رشكات 

                                                           

  .265ص  1987/1988في القانون البحري، مطبعة فاس فريد الحاتمي، محاضرات  - 783

 .148، ص 2005مطبعة  الوراقة الوطنية الطبعة األولى،  99-17األمراني زنطار، شرح قانون التأمين رقم  - 784
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لك املؤمن له إال التأمني وهي قوية مبركزها االقتصادي تفرض رشوطها بشكل مسبق عىل املؤمن له يف وثيقة مطبوعة، وال مي
 .786وكانت الحرية التعاقدية فيه محدودة 785قبولها دون أية مناقشة أو مفاوضة،ولهذا كان عقد التأمني من عقود اإلذعان

الذي  787كذلك يظهر لنا مظهر آخر من مظاهر عدم التوازن بني التزامات األطراف والذي يتجىل يف الطابع االحتاميل
كونه يرد عىل أمر غري محقق فإذا تحقق الخطر ومل يدفع املؤمن له إال قسطا يسريا فإنه يحصل  يقوم عليه عقد التأمني البحري

عىل مبلغ التأمني كامال وهو ال يتناسب البتة مع ما دفعه من أقساط، وبذلك تكون صفقة رابحة بالنسبة إليه     ) املؤمن له( 
خطر فإن املؤمن له ال يحصل عىل مقابل ما دفعه من أقساط وتكون وخارسة بالنسبة للمؤمن ، أما إذا ما حصل العكس وتخلف ال
 .788بالتايل الصفقة خارسة بالنسبة إليه ورابحة بالنسبة للمؤمن

ويتم الوفاء بهذه الوجيبة يف املكان والزمان املتفق عليهام يف العقد، غري أن اإلشكال يطرح بخصوص التأمني عىل 
الوفاء يف مكان التعاقد مبجرد تسلم املؤمن له وثيقة التأمني، فإذا مل يقع الوفاء داخل البضائع حيث أن الوجيبة تكون الزمة 

أيام فهنا التأمني يتوقف تلقائيا بدون إخطار وهو ما ال يتالءم مع مصلحة املؤمن له الذي ال ميكنه املطالبة بأي تعويض  8أجل 
أقر املرشع املغريب بعض ضامنات الوفاء ملصلحة املؤمن حيث  ،وزيادة يف الحامية فقد789عن الرضر الحاصل أثناء هذا التوقف

أن هذا األخري يتمتع بامتياز عىل هيكل السفينة وملحقاتها من أجل استيفاء وجيبة التأمني املستحقة، لكن هذا االمتياز يشمل 
بخصوص  387ي املغريب واملادة من القانون البحر  386فقط األقساط املستحقة يف حدود سنة واحدة فقط وفقا ملقتضيات املادة 

 التأمني عىل البضاعة.
 30كام أن بوليصة التأمني تقيض بضامن الوفاء عن طريق املقاصة بني التعويض وقسط التأمني، طبقا ملقتضيات املادة 

تأمني عىل ال من  بوليصة التأمني عىل البضائع وهو نفس األمر الذي تضمنته وثيقة 25من بوليصة التأمني عىل السفن واملادة 
 .2002السفن لسنة 

وإذا كانت هناك العديد من الترصفات الصادرة عن املؤمن له والتي من شأنها تضليل املؤمن وتعييب ارادته، فيقدم عىل 
تأمني خطر معني برشوط معينة ما كان ليقبلها لو علم بحقيقة األمر، والتي قد تتخذ احدى الصورتني إما السكوت والكتامن أو 

فات الكاذبة و املغلوطة، فإنه حامية للمؤمن من هذه الترصفات قرر املرشع توقيع إجراء البطالن ولو كان املؤمن له حسن الترص 
النية، ما مل يوجد اتفاق مخالف عىل استحقاق وجيبة التأمني إال أن هذا البطالن ال يتم النطق به إال بطلب من املؤمن بعد 

 إثبات حالة الكتامن. 

                                                           

احدة تتصرف يقول الفقيه "سالي"الذي يجمع كل الفقهاء على أنه صاحب أول فكرة لإلذعان،بأن عقد اإلذعان هو:" محض تغليب إرادة و   785

منفردة وتملي قانونها ليس على فرد محدد،بل على مجموعة غير محددة من األشخاص،وتفرضها مسبقا ومن جانب واحد،حيث ال ينقصها   بصورة

ذعان سوى إذعان من يقبل قانون العقد"،وقد عرف القضاء املغربي عقود اإلذعان بأنها:"العقود التي ال يكون فيها أي إخبار للمتعاقد سوى اإل 

 للشروط التي يمليها املتعاقد اآلخر إن أراد فعال التعاقد".

العربي مياد : إشكالية التراض ي في عقود اإلذعان أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص ،جامعة محمد الخامس أكدال الجزء  * انظر 

 .2001-2000األول، 

 .462) رقم الطبعة غير مذكور( ص  1990الجديدة للنشر  مصطفى كمال طه، القانون البحري، دار الجامعة - 786

ن يلكي يكون الخطر قابال للتأمين ال بد أن يتوافر فيه شرط االحتمالية الذي يستلزم بدوره أن يكون تحققه مستقال عن اإلرادة الحرة للطرف  787

  .املتعاقدين

 .463مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص - 788

 .267في القانون البحري، مرجع سابق، ص  فريد الحاتمي: محاضرات - 789
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إنه حامية ملصلحة املؤمن له، فإن العقد يبقى قامئا يف الحالة التي تكون فيها البيانات املسكوت عنها يعلمها ومع ذلك ف
 الجميع أو ميكن العلم بها اعتامدا عىل قاعدة " ال يجوز التكليف مبستحيل".

 الفقرة الثانية : إخطار املؤمن بالحوادث التي لحقت األموال املؤمن عليها
املؤمن له حالة علمه بأن السفينة أو البضاعة قد أصيبت برضر أو فقدت أثناء الرحلة البحرية، أو مل تصل حيث يجب عىل 

البضاعة املشحونة إىل مكان املرسل إليه يف الوقت املفرتض وصولها فيه عادة، فعليه أن يبادر إىل إشعار املؤمن بهذا الطارئ 
 .790ع الحادثولو أن عدم الوصول ال يقوم حجة قطعية عىل وقو 

أيام املوالية لتلقيه الخرب،كام  3من ق ب م حيث تلزم بأنه عىل املؤمن له تبليغ املؤمن داخل  384هذا ما قضت به املادة 
 16أن بوليصات التأمني قد ركزت كثريا عىل العناية املعقولة بقصد الحفاظ عىل حقوق ومصالح املؤمن يف الوقت املناسب )املادة 

 (.791ني عىل السفن وعىل البضائعمن بوليصة التأم
وما تجدر االشارة اليه هو التساؤل حول الطرق املعتمدة يف اإلخطار والترصيح بالحادث،وهل ميكن أن يتم شفاهة أم  

كتابة، خاصة أن األسلوب األول من شأنه أن يهدد مصلحة املؤمن له أكرث مام يحفظه، نظرا ملا يحققه األسلوب الشفاهي من 
ص اإلثبات، ويعرض بالتايل املؤمن له أو صاحب املصلحة يف التأمني لفقدان الدليل عند املطالبة بالتعويض، مشاكل بخصو 

حيث يفرتض مثال أن املؤمن ادعى االخطار أو أن االخطار مل تحصل يف امليعاد املحدد أومل تقع بتاتا فكيف للمؤمن له أن يثبت 
 واقعة اإلعالم إذا قدم شفاهة ؟

 ين : املحافظة عىل مصالح املؤمناملطلب الثا 
ال يكفي دفع قسط التأمني للقول بتحلل املؤمن له من التزاماته بل البد من أن ال يقدم ترصيحات كاذبة عىل األخطار 
أو أن يطالب بالتعويض دون أن يبلغ املؤمن عن الحادث وأن يتخذ اإلجراءات الالزمة لجرب الرضر أو التخفيف من حدته لذا 

ىل املؤمن له أن يعمل عىل صيانة حقوق ومصالح املؤمن لقيام عقد التأمني عىل مبدأ حسن النية لذا يلتزم املؤمن له ب يتعني ع
: 

 الفقرة األوىل : االلتزام بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة عن الخطر محل الضامن
 عقد االلتزام يخول للمؤمن إما اإلبقاء عىلنظرا لقيام  عقد التأمني عىل مبدأ حسن النية فإن عدم مراعاة املؤمن له لهذا 

 .792التأمني من خالل الزيادة يف قسط التأمني وإما فسخ هذا العقد
من هنا يتضح أن املؤمن له ملزم باإلفصاح عن أي بيان جوهري للمؤمن، ويكون هذا البيان جوهريا للمؤمن يف تقدير  

ع املؤمن له أو عدم التعاقد، كام يساعده مثل هذا البيان عىل تحديد الخطر الذي يأخذه عىل عاتقه وكان دافعا له للتعاقد م
. وعادة تقدم البيانات املتعلقة بالتأمني عىل السفن والبضائع عىل ضوء اإلجابة عىل 793القسط الواجب استيفاؤه من املؤمن له

 .794رهال يكون عادة جوهريا يف نظاألسئلة التي تقدمها رشكات التأمني للمؤمن له ألن البيان الذي جعله املؤمن محل سؤ 

                                                           

 سعيد البكوري، الخطر في التأمين ، الخطر في التأمين البحري في املغرب, أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص جامعة محمد الخامس, -  790

 .150. ص 2001/2002كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية أكدال, السنة الجامعية 

 .269فريد الخاتمي، محاضرات في القانون البحري، ص  - 791

 .140األمراني زنطار، مرجع سابق، ص - 792

 .688، ص 1999عبد القادر حسين العطير، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية املطبعة والطبعة غير مذكورين سنة  - 793

794 - Jean- Pierre Beurier , Droit Maritimes, Edition Dalloz 2006,P : 370. 
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وإذا كان تقدير كون الخطر مؤرشا من عدمه هو رأي املؤمن نفسه باعتباره وحده ينفرد بإجراءات حساب التأمني، فإنه 
مراعاة ملصلحة املؤمن له، وحتى ال يكون هناك تعسف يف استعامل رشكة التأمني لحقها يف تقدير األخطار الجوهرية فإن هذا 

 .795يعترب مسألة قانونية لقايض املوضوع سلطة واسعة يف تقديرها تحت رقابة املجلس األعىلالتقدير 
يلزم  توجيهه برسالة  796وإذا كان املرشع املغريب قد أحجم عن التعرض لشكل االخطار فإنه ليبقى حسب بعض الفقه

 مضمونة مع اإلشعار بالتوصل. 
، مام عقد التأمني من العقود املستمرة التي يتم تنفيذها فرتة من الزمنويتبلور أساس االلتزام باالخطار بالحادث يف أن 

ميكن أن يطرأ أثناء التنفيذ ظروف من شأنها أن تؤدي إىل التعديل يف الخطر الذي قبله املؤمن عند انعقاد العقد، وهذا التعديل 
القسط  من أثقل عبء، وإمنا هو تطبيق ملبدأ تناسبقد يتولد عن النشاط العادي للمؤمن له بعدم جعل التزام الطرف اآلخر أي املؤ 

 797مع الخطر بحيث ال يضار املؤمن من تعديل الخطر.
 الفقرة الثانية :  التخفيف من آثار الحادث وبذل العناية املعقولة يف املحافظة عىل السفينة والبضاعة

ويض إذا ترتب ها ظروف الحال تحت طائلة التعفيتعني عىل املؤمن له أن يتخذ جميع تدابري الحفظ أو االنقاذ التي تتطلب
من  21و  16من بوليصة التأمني عىل السفن واملادة  2-1ف  16من القانون البحري واملادة  366عن ذلك رضر باملؤمن )املادة 
 .798بوليصة التأمني عىل البضائع

جم مع ما ن أحكام وبطريقة تنسذلك أن عقد التأمني شأنه شأن سائر العقود حيث يجب أن ينفذ طبقا ملا يتضمنه م
يقتضيه مبدأ حسن النية ورشف التعامل فيرتتب عىل ذلك التزام املؤمن له بالترصف ترصف اليقظ كام لو مل يكن مثة تأمني، 
فااللتزام باملحافظة عىل مصالح املؤمن يجب أن يسيطر عىل العقد يف إبرامه و تنفيذه،مقابل األمان الذي يقدمه املؤمن للمؤمن 

 .799له
وعىل الرغم من أن املرشع املغريب قد نص عىل رضورة قيام املؤمن له بتنفيذ هذا االلتزام  إال أنه مل يخصها باألحكام 

 والنصوص الكافية التي تحدد معامله بشكل مستقل عىل غرار ما فعلته بعض الترشيعات املقارنة.
ة هذا األخري ن له عند تنفيذ هذا االلتزام تشكل قيدا عىل حريومن جهة ثانية فإن النصوص القانونية املتعلقة بحقوق املؤم

ألنها تستوجب رشوطا تجعله ميتنع عن اتخاذ التدابري األكرث فعالية، والتي قد تتطلب مصاريف باهظة، فيكون االمتناع عن 
هود قد ال سيخاطر مببالغ وج تنفيذ هذا االلتزام مبنيا عىل أساس صحيح خاصة إذا قدر املؤمن له بأن جهوده قد ال تثمر وأنه

يسرتجعها يف نهاية املطاف، لذا فقانون التأمني يجب أن يلعب دوره يف تحقيق التوازن بني مصالح الطرفني، وبالتايل يلزم 
تحرير االلتزام بالتخفيف من آثار الحادث من القيود التي تشرتط إلرجاع التكاليف التي يتكبدها املؤمن له، وأن يتم وضع 

كفيلة بصيانة حقوق املؤمن له، ومن شأنها أن تحشد هموم هذا األخري فتحمل املؤمن جميع املصاريف التي أنفقت يف نصوص 
 800سبيل التخفيف من الرضر وانقاد األموال.

                                                           

 .148األمراني زنطار، مرجع سابق، ص  - 795

 .269فريد الحاتمي ، محاضرات في القانون البحري ، ص  - 796

 .269فريد الحاتمي، محاضرات في القانون البحري، ص  - 797

 .269فريد الحاتمي، محاضرات في القانون البحري، ص  - 798

 .96مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص  - 799

 محمد علي الزيدي، التزام املؤمن باملحافظة مصالح املؤمن وفقا أحكام عقد التأمين وإعادته أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون عبد هللا - 800

 ، ص  1996الخاص، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، السنة الجامعية 
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 عليه   : التزامات املؤمن بالتعويض عن الخسائر الالحقة باليشء املؤمن املبحث الثاين
ن لسفينة الذي يعقد عليها تأمينا بحريا إىل غاية معينة، بحيث ينقل إىل عاتق املؤميهدف املؤمن له صاحب البضائع أو ا

،وهذا ما 801الخسائر واألرضار التي قد تلحقه من جراء تحقق حادث مضمون والذي يتجىل إما يف صورة هالك كيل أو جزيئ
لب األول(،فيام السفينة يف )املطسنحاول التفصيل فيه يف هذا املبحث بحيث سنتطرق للتعويض عن الخسائر الالحقة ب

 سنخصص )املطلب الثاين( للتعويض عن الخسارة الالحقة بالبضائع.
 املطلب األول : التعويض عن الخسائر الالحقة بالسفينة

نظرا للصفة التعويضية لعقد التأمني البحري، حرصت كل الترشيعات عىل تحقيق توازن بني مصالح كل من املؤمن 
ال يجوز للمؤمن له أن يأخذ أكرث مام لحقه من رضر وإال أثري بذلك عىل حساب املؤمن بال سبب، وبالتايل واملؤمن له بحيث 

 فهو يعوض عن األرضار الناجمة عن الخطر مام يجعل وضعه املايل كام كان قبل وقوع الخطر.
 والتعويض يتحدد بإحدى الطريقتني :

التعويض يف املادة البحرية، ويعتمد عليها عندما تكون فيها دعوى الخسارة : وهي الطريق العادي الستخالص  -1
 الخسارة غري ذات أهمية.

دعوى التخيل : الطريق االستثنايئ الستخالص التعويض يف املادة البحرية يعتمد عليها لبعض املخاطر املعروفة،  -2
 تحت اسم املخاطر الكربى.

 
 السفينةالفقرة األوىل: التعويض عن الهالك الكيل الالحق ب

 يف هذا اإلطار ميكن التمييز بني:
 الهالك الفعيل: فقدان السفينة أو غرقها  

الهالك الحكمي: ويتجىل يف االعتداء عىل السفينة واختطافها أو إصابتها بتلف ال ميكن معه إصالحها إال مببلغ يفوق 
 802قيمتها

تم اللجوء ، أما إذا كانت الوثيقة غري مقومة، فهنا يوهنا يكون التعويض يف حدود قيمة السفينة وذلك باتفاق طريف العقد
 الذي مل يرتك حكم تسوية الخسارة للقواعد العامة. 1972من وثيقة التأمني البحري عىل السفن لسنة  21للامدة 

 يتم ذلك يف حالة ما إذا تعرضت السفينة لحادث أو يشء ما قد يؤدي بها إىل الهالك الكيل. -
لية التعويض وذلك عندما ينفق املؤمن له مبلغا كبريا إلصالح رضر أصابه من حادث مضمون، ثم غري أنه قد تثار إشكا

يهلك اليشء املؤمن عليه بعد ذلك يف حادث بحري يضمنه املؤمن، يف هذه الحالة طبقا للقواعد العامة يحصل املؤمن له عىل 
من وثيقة التأمني  21الرضر، ولكن مبقتَض املادة  تعويض عىل الهالك الكيل دون نفقات اإلصالح  التي تكبدها إلصالح

 املذكورة يستطيع الحصول عىل هذه النفقات.
واملالحظ أن املرشع املغريب مل يقرر هذه الحامية عكس املرشع اإلنجليزي الذي يلزم املؤمن بتغطية الخسارات ولو 

 ف ذلك.زادت هذه الخسارة مجتمعة مبلغ التأمني ما مل ينص يف الوثيقة عىل خال 

                                                           

 .141، ص 1996البحري، الدار القومية للطباعة والنشر بدون طبعة، القاهرة املختار العطار، الوسيط في التأمين  - 801

 .143و 142املختار العطار، مرجع سابق، ص  - 802
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وإذا كانت قيمة السفينة غري محددة يف الوثيقة فهنا يفتح املجال ألهل الخربة، ليك ال يكون هناك إثراء بال سبب 
 للمؤمن له.

ويرى األستاذ ريبري أنه حامية ملصلحة رشكة التأمينات فإنه يف حالة التقلبات االقتصادية التي يرتتب عليها انخفاض 
 د مثن السفينة وقت حدوث الحادث .يف قيمة السفينة يتم تحدي

 الفقرة الثانية: التعويض عن حالة الهالك الجزيئ الالحق بالسفينة
مثال عندما  803ويتجىل الهالك الجزيئ يف تلف بعض معدات السفينة أو بعض أجهزتها وملحقاتها الالزمة الستغاللها

 دود املصاريف التي تم دفعها.يقوم املؤمن له بإصالح هذا التلف فإن املؤمن يقوم بتعويضه يف ح
غري أن الواقع العميل أثبت أنه كثريا ما يفوق مبلغ هذه املصاريف الرضر الحاصل، لذا وتفاديا إلثراء املؤمن له عملت 

 بوليصة التأمني عىل :
 .804* رضورة خصم قيمة األجزاء التي تم إصالحها من مبلغ اإلصالحات ما دام أنه باإلمكان بيعها

م الفرق بني الحالة الجديدة للسفينة وحالتها قبل اإلصالح وهنا نالحظ محاولة املرشع خلق توازن بني * رضورة خص
 أطراف العقد.

وما تجدر االشارة اليه هو أن املؤمنني حامية ملصالحهم لجأوا إىل طريقة متكنهم التخلص من هذا التعويض غري  
ا يف بندا مينع عىل املؤمن له املطالبة بأي تعويض وهذا يشكل اجحاف املعقول بحيث أصبحوا يضمنون وثائق التأمني البحري

 من وثيقة التأمني عىل السفن(. 23حق املؤمن له  )املادة 
 

 املطلب الثاين :  التعويض عن الخسارة الالحقة بالبضائع
كيل  ن قد لحقها هالكيتم تقدير هذا التعويض انطالقا من نوع الخسارة أو الهالك الالحق بالبضاعة حسب ما إذا كا

 أو هالك جزيئ.
 الفقرة األوىل : الهالك الكيل والجزيئ للبضاعة

 الهالك الكيل للبضاعة 
 احرتاق البضاعة عن آخرها  -ويتجىل يف : 

غرقها وبذلك يكون قد تغري النوع أو اليشء املؤمن عليه عام كان عليه من قبل،بحيث يصبح من الصعب تداوله  -     
  805تجاريا

 الك الجزيئ للبضاعةاله 
 ويتجىل يف دخول مياه البحر لعنابر السفينة 

 احرتاق جزء منها -

                                                           

 .144املختار عطار، املرجع السابق، ص  - 803

 .271فريد الحاتمي، املرجع السابق، ص  - 804

إذ ليس ثمة فرق بين القديم والجديد حيث أن هذا االستبدال لن يزيد من هذا الخصم قد ال تكون فيه إفادة للمؤمن له إذا كانت السفينة قديمة 

 قيمتها في السوق.

 .210سعيد بكوري، مرجع سابق، ص  - 805
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ويرجع تقدير التعويض يف حالة هالك البضاعة )الجزيئ أو الكيل( حسب ما إذا كان مقدار التعويض قد تم تضمينه  -
 يف وثيقة التأمني.

 ملؤمنة للجزء الهالك أو التالف.* فإذا كان التعويض غري محدد فإنه يكون حسب مقدار القيمة ا
 * أما إذا كان التعويض محدد: فإنه يحدد عىل أساس النسبة املخصصة من مبلغ التأمني املحدد بالوثيقة.

* فهنا يالحظ غياب نص قانوين يحدد قيمة التعويض، حيث يلزم أن يكون موحدا لحامية التوازن االقتصادي بني 
 أن يتدخل املرشع بواسطة نص قانوين يحدد فيه مقدار التعويض.أطراف عقد التأمني وبالتايل يجب 

كذلك يطرح إشكال التحديد عند حصول الرضر الكيل بالبضاعة، هل يتم تحديد قيمته عند وجود البضاعة لدى الشحن 
 أم عند الوصول.

 وهنا ينبغي التمييز بني ثالث اتجاهات: 
 لذي ينص عىل تقدير قيمة البضاعة عند الشحن وبالتايل مينع التأمني: وهو الذي نحاه املرشع املرصي وااالتجاه األول

 عىل الربح املأمول حصوله من البضاعة.
: والذي نحاه القانون الليبي والذي يقف موقفا وسطا بحيث يخول للمؤمن له املطالبة بحد أعىل من االتجاه الثاين

 .806من قيمة البضاعة يف ميناء املغادرة   %10األرباح تفوق 
: والذي يسلكه املرشع املغريب بحيث يسمح للمؤمن له بالتأمني عىل الربح املأمول انطالقا من مقتضيات االتجاه الثالث

 من القانون البحري املغريب.  346املادة  
 الفقرة الثانية :  تقدير التعويض يف التأمني البحري يف حالة الخسارة البحرية املشرتكة الالحقة بالبضاعة

 ا يجب أنه نفرق بني:وهن -
* حالة الهالك الكيل: يف القانون املغريب يتم تقدير التعويض عن البضاعة حسب السعر الجاري يف مكان التفريغ وهو 

 موقف يشابه موقف املرشع الفرنيس مع اختالف يف بعض الجزئيات.
قا لقاعدة  بقدر التلف الحاصل طب* الهالك الجزيئ للبضاعة: ويف هذه الحالة يستحق املؤمن نسبة من مبلغ التأمني

 نسبية.
حيث تتم املقارنة ما بني قيمة البضاعة السليمة، وقيمة البضاعة املترضرة يف ميناء الوصول، وبطرح البضاعة املترضرة  -

 من قيمة البضاعة السليمة.
ل هذا األخري ملزما يف جهذه االلتزامات تدخل فيام يعرف بالتوازن العقدي بني املؤمن واملؤمن له، الذي تجعل  -

 األحيان بتنفيذ التزاماته العقدية، يف حني أن املؤمن يبقى التزامه مؤجل الخوض فيه وكأنه محمي من طرف الترشيع.
هذا االتجاه نجده يف جل القوانني الخاصة بالتأمني كالقانون اإلنجليزي والقانون الفرنيس ومل تخالفه مجلة التأمني 

منها يتحدث بنفس الطريقة واألسلوب عن بطالن العقد  8،بحيث نجد عىل سبيل املثال الفصل 9/03/1992 التونسية الصادرة يف
 إلخالل املؤمن له بالتزاماته العقدية.

عىل غرار الترشيعات املقارنة التي وسعت من نطاق الحامية الواجبة يف عقد التأمني البحري ومتاشت مع التطور الذي 
املرشع املغريب مل يساير هذا الركب،عىل الرغم من أن التأمني البحري يلعب دورا أساسيا بالنسبة لحق بهذا املجال ،نجد 
ويساهم يف جلب رجال األعامل ودفعهم اىل استثامر أموالهم دون التحفظ أو الرتدد بسبب األخطار  للسالمة املالية البحرية

                                                           

 .719مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص  - 806
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تعلقة بالتأمني ،و عليه كان لزاما عىل املرشع تحديث ترسانته القانونية املالبحرية التي تتعرض لها السفينة أو البضاعة أثناء الرحلة
 البحري وجعلها يف املستوى الذي يرقى اليه هذا املجال.

 عىل رشكات التأمني أال تراعي مصلحتها الشخصية،بل يجب أن تراعي املصلحة العامة للمؤمن لهم ضامنا لحقوقهم. -
اف يف تحديد األخطار املؤمن عليها،مع تحديد أقساط تتناسب مع الخطر املؤمن منح رشكات التأمني الحق لألطر  -
 عليه.

تضمني العقد رشوط واضحة ومفهومة،مع رضورة كتابة بنوده باللغة العربية اىل جانب اللغة الفرنسية،وهذا ما أكدته  -
إىل  عقد حرر بلغة أجنبية يصطحب وجوبا برتجمة إن كل املتعلق بتحديد تدابري حامية املستهلك " 31.08من القانون  206املادة 

 العربية ".
 تنوير بصرية املؤمن لهم عن األخطار املراد التامني عليها. -

 
 املراجع واملصادر

 الكتب:
 ، 2005مطبعة  الوراقة الوطنية الطبعة األوىل،  99-17األمراين زنطار، رشح قانون التأمني رقم  -
 .1999لوسيط يف رشح قانون التجارة البحرية املطبعة والطبعة غري مذكورين سنة عبد القادر حسني العطري، ا -

 .1992-1991فريد الحامتي محارضات يف القانون البحري، مطبعة فاس بربس سنة  -
 . 1996املختار  العطار، الوسيط يف التأمني البحري ,الدار القومية  للطباعة والنرش, القاهرة،  - 
 ) رقم الطبعة غري مذكور(. 1990لقانون البحري، دار الجامعة الجديدة للنرش مصطفى كامل طه، ا -

 أطروحات ورسائل:
سعيد البكوري، الخطر يف التأمني البحري يف املغرب, أطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون الخاص جامعة محمد  -

 .2001/2002لجامعية الخامس, كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية أكدال, السنة ا
عبد الله محمد عيل الزيدي، التزام املؤمن باملحافظة مصالح املؤمن وفقا أحكام عقد التأمني وإعادته أطروحة لنيل  -

 . 1996الدكتوراه يف القانون الخاص، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية، السنة الجامعية 
: إشكالية الرتايض يف عقود اإلذعان أطروحة لنيل دكتوراه الدولة يف القانون الخاص ،جامعة محمد العريب مياد  -

 .2001-2000الخامس أكدال الجزء  األول، 
 
املختار عطار: التزامات املؤمن يف عقد التأمني البحري يف القانون املغريب, رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة  -

لخاص, جامعة الحسن الثاين كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية الدار البيضاء, السنة الجامعية يف القانون ا
1984/1985 

 
Revues : 
Jean- Pierre Beurier , Droit Maritimes, Edition Dalloz 2006 
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 ينا الحامية الجنائية لتغيري رأس مال الرشكة خفية االسم من خالل الترشيع املوريت

Criminal protection for changing the company’s capital under the name hidden through Mauritanian legislation 
 

 أستاذ القانون الجنايئ
  موريتانيا -بجامعة العلوم اإلسالمية بلعون  

 
 

 ملخص املقال
كة خفية االسم ومتكينا لها من التأقلم مع الحياة االقتصادية ومن مجابهة مختلف التطورات التي قد حرصا عىل مصلحة الرش 

تطرأ عىل رأس مالها أعطى املرشع املوريتاين كغريه من الترشيعات املقارنة للرشكة خفية االسم حق تعديل رأس مالها سواء 
لتخفيض منه، إال أن املرشع أحاط تلك العملية بعديد الضامنات متثل ذلك التعديل يف زيادة رأس مال هذه الرشكة أو يف ا

ورتب عىل مخالفتها قيام املسؤولية الجنائية للمخالف سواء متثلت مخالفته يف املساس بإجراءات الزيادة يف رأس املال أو نالت 
مدونة  ما كرسه املرشع بواسطة من اإلجراءات واجبة اإلتباع عند تخفيض رأس مال تلك الرشكة وهو ما يتضح بجالء من خالل

 التجارة املوريتانية.
 
 
 

Summary  
In the interest of the  Joint stock company and in order  to allow this entity to adapt to economic life and to 
cope with the various changes that may occur in its life, the Mauritanian legislator, as in other comparative 
legislation, establishes the right to modify the share capital, by increasing or reducing it. However, the 
legislator surrounds this operation with several guarantees, the violation of these guarantees engages the 
criminal liability of the offender, as far as this violation relates to the procedures of the company or affects 
the procedures to be followed during the alteration of the capital of the company  as stated in the provisions 
established by the legislator in the Mauritanian commercial code 
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 مقدمة
لتمكني الرشكات التجارية عموما والرشكة خفية االسم عىل وجه الخصوص من التأقلم يف الحياة االقتصادية ومن مجابهة 
مختلف التطورات التي تطرأ عىل رأس مالها أحاط املرشع عملية التعديل يف رأس املال بعديد الضامنات، فنظم عملية الزيادة 

 تخفيض يف رأس املال، كام رتب عن مخالفتها قيام املسؤولية الجنائية للمخالف.وال
ومتثل عملية الزيادة يف رأس املال، وهي الحالة األكرث شيوعا، أهم القرارات يف حياة الرشكة، إذ تأيت فرتات تكون فيها زيادة 

 أنها قد تفيد الرشكة وتقوي الضامن العام للدائنني، إالرأس املال رضورية ملواصلة الرشكة نشاطها، لكن هذه العملية وإن كانت 
 تنحرف عن مسارها نتيجة وقوع تجاوزات وارتكاب مخالفات تربر دخل املرشع حامية ملصلحة الرشكة واملحيطني بها.

ل اكام أن هدف املحافظة عىل مصلحة الرشكة وضامن تواصل نشاطها شجع املرشع عىل تنظيم عملية التخفيض يف رأس امل
 من م ت م. 563إىل  556باملواد 
ويرمي املرشع بذلك إىل تشجيع الرشكات التي تتعرض للخسائر للعودة إىل سريها الطبيعي، وقد شبه أحد الفقهاء الرشكة         

 التي تعرضت إىل خسائر فادحة بحسم مريض، لذا من األفضل حذف الخاليا املريضة للمحافظة عىل األخرى سليمة.
همية عملية التعديل يف رأس املال، جرم املرشع كل إخالل بتلك اإلجراءات سواء تعلق األمر بالزيادة يف رأس مال ونظرا أل 

 الرشكة أو تعلق بتخفيضه.
فهل نجح املرشع يف تكريس الحامية الجنائية املرجوة لتغيري رأس مال الرشكة خفية االسم من خالل الجرائم املكرسة 

 يف هذا االتجاه؟
كم للمرشع أو عىل املرشع ال ميكن أن يتم إال من خالل مسايرة النصوص املكرسة لهذا الغرض، سواء تعلقت تلك إن الح

 النصوص بالزيادة يف رأس املال)املبحث األول( أو تعلقت بتخفيضه )املبحث الثاين(.
 املبحث األول: الجرائم املتعلقة بالزيادة يف رأس مال الرشكة خفية االسم

ة الزيادة يف رأسامل الرشكة من األساليب والتقنيات التي نظمتها مختلف الترشيعات وأولتها أهمية بالغة، نظرا ملا تعترب عملي
تتميز به من حساسية وخطورة مرتبطة بتسيري وتدبري الرشكة، حيث أن هذه التقنية أو اآللية ال يتم اعتامدها أو إعاملها إال إذا 

قد أحاط املرشع مسألة الزيادة يف رأس املال بالعديد من الضامنات حيث جرم كل إخالل ، و 807توفرت األسباب املوجبة لذلك
يتعلق باتخاذ قرار الزيادة سواء تعلق ذلك بإصدار األسهم مبناسبة الزيادة)املطلب األول( أو تعلق بخرق األحكام املنظمة لحق 

 األفضلية يف االكتتاب مبناسبة تلك الزيادة)املطلب الثاين(.
 طلب األول: الجرائم املتعلقة بإصدار األسهم مبناسبة الزيادةامل

أوجب املرشع عىل الرشكة خفية االسم وقبل القيام بالزيادة يف رأس مالها أن تحرتم مبدأ الدفع الكامل لرأس املال األصيل 
ت م جديدة تحرر نقدا، وذلك تحمن م. ت أنه " يتعني تحرير مبلغ رأس املال بكامله قبل كل إصدار ألسه 535حيث حاء باملادة 

 .808من م. ش. ت. ت 295طائلة بطالن عملية اإلصدار" وهو نفس التوجه الذي سلكه املرشع التونيس صلب الفصل 
                                                           

، 2005عمان، الطبعة األولى، السنة فوزي محمد سامي، الشركات التجارية، األحكام العامة والخاصة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  807
 .376ص

ال كانت العملية باطلة" .ت .ش .من م 295الفصل  808  ت "يجب تحرير رأس مال الشركة  كليا قبل كل إصدار ألسهم جديدة ويجب أن تحرر هذه األسهم وا 
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والجدير باملالحظة يف هذا الصدد أن واجب احرتام مبدأ الدفع الكامل لرأس املال األصيل ال يتعلق إال بحالة الزيادة يف رأس 
هم نقدية دون الزيادة يف رأس املال عن طريق حصص عينية، وهو أمر يبدو منطقيا ألنه ال يعقل أن يحرم املال بإصدار أس

املرشع الرشكة من فرصة الحصول عىل حصص عينية من شأنها أن تحسن أداءها وتطوره ألن رأس مالها مل يحرر بالكامل 
 أس املال نقدا.سالفة الذكر جاءت واضحة يف الزيادة يف ر  535خاصة وأن املادة 

أن رشط التحرير الكامل  05/8091989/ 31املؤرخ يف  21527ومن ناحية أخرى أكدت محكمة التعقيب التونسية يف قرارها عدد 
لرأس املال األويل يجب أن يتوفر قبل انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة، حيث جاء بإحدى حيثيات هذا القرار أنه "وحينئذ 

عن الجمعية العامة الخارقة للعادة بالزيادة يف رأس مال الرشكة والحال أن أحد املساهمني ال يزال مل يقم  فإن القرار الصادر
 من مدونة التجارة" 119و 118بترسيح بقية معينات اكتتابه يف الرشكة يعترب قرارا باطال من أصله وفق مقتضيات الفصلني 

اعد العامة واملؤطرة لعملية الزيادة يف رأسامل رشكة املساهمة، بحيث ومن جهته عمل املرشع املغريب بدوره عىل وضع القو 
املتعلق برشكات املساهمة، إذ حدد  17. 95املعدل واملتمم للقانون رقم  20. 05من القانون رقم  189إىل  182خصص لها املواد من 

 ادة وإمنا ترك االختصاص ملجلس اإلدارة أومبقتَض هذه املواد أشكال وطرق الزيادة دون أن يحدد الرشوط املوجبة لهذه الزي
مجلس اإلدارة الجامعية الذي يتوىل مهمة تحديد هذه األسباب بناء عىل التقرير الذي يصدر عنه وذلك طبقا ملا جاء يف املادة 

 من هذا القانون. 186
ارنة والسيام إن بعض الترشيعات املقوإذا كان املرشع املغريب مل يحدد الرشوط املوجبة للزيادة يف رأسامل رشكات املساهمة ف

من قانون الرشكات األردين الجديد،  112العربية منها حددت هذه الرشوط، وهكذا نجد املرشع األردين قام بذلك مبوجب املادة 
كان قد  احيث جاء فيها "يجوز لرشكة املساهمة العامة أن تزيد رأس مالها املرصح به بعد موافقة هيئتها العامة غري العادية إذ

 .810اكتتب به بالكامل عىل أن تتضمن املوافقة طريقة تغطية الزيادة"
أما املرشع املرصي، فقد اشرتط للقيام بالزيادة يف رأسامل رشكات املساهمة رضورة الحصول عىل ترخيص من مجلس اإلدارة 

يطة ود رأس املال املرخص به سلفا رشمبقتَض قرار يصدر من الجمعية العامة غري العادية عىل أن تكون هذه الزيادة يف حد
 .811متام سداد رأس املال املصدر قبل الزيادة بالكامل

ومن جهة أخرى  وبهدف حامية املساهمني من تعسف هياكل اإلدارة يف اختيار املعلومة املتعلقة بالوضعية املالية للرشكة أو جب 
وبا وقبل اتخاذ قرار الزيادة يف رأس املال إعداد تقرير يبني وج املرشع املوريتاين عىل مجلس اإلدارة أو املديرين حسب الحالة

أسباب وطرق الزيادة املقرتحة يف رأس املال،  كام يحق للجمعية التي تقرر الزيادة يف رأس املال أو تأذن بها أن تلغي حق 
ارة أو لتقرير الذي أعده مجلس اإلداألفضلية بالنسبة ملجموع الزيادة يف رأس املال أو يف جزء أو عدة أجزاء لكن بناء عىل ا

 .812املديرين وتقرير مفوض أو مفويض الحسابات، الذي يجب أن يبني أسباب اقرتاح إلغاء الحق املذكور
وباإلضافة إىل هذه اإلجراءات السابقة التخاذ القرار املتعلق بالزيادة يف رأس املال فقد أو جب املرشع احرتام مسألة االختصاص 

 ة التي ستتخذ هاذ القرار.بالنسبة للهيئ
                                                           

 .263أورده عبد المنعم العبيدي، مرجع سابق، ص  809

 .228و 227حكام العامة والخاصة،ددراسة مقارنة،، مرجع سابق، صفوزي محمد سامي، الشركات التجارية، األ  810

ير مذكورة، غ عبد الحميد الشواربي، الشركات التجارية، شركات األشخاص واألموال، منشأة المعارف باإلسكندرية، الطبعة الرابعة الطبعة األولى، السنة 811
 .143و  142ص

 .ت .من م 540المادة  812
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من  813جديدة 534حيث تختص الجمعية العامة غري العادية دون سواها باتخاذ قرار الزيادة يف رأس املال حسب نص املادة  
م. ت ويربز من خالل املادة املشار إليها أعاله أن مبدأ تفرد الجمعية العامة غري العادية بهذه املهمة يتعلق بالنظام العام، وعىل 
هذا األساس ال ميكن تقيد هذه الجمعية العامة غري العادية بوضع رشوط أخرى غري الواردة بالنصوص القانونية، كام أنه ال 
 ميكن للمساهمني ولو أجمعوا عىل ذلك أن يتخذوا قرارا يف الزيادة يف رأس املال الرشكة عوضا عن الجمعية العامة غري العادية.

ن معية العامة غري العادية والذي يرتتب عن مخالفته قيام املسؤولية الجنائية، فإن هذه املسؤولية ميكوباإلضافة إىل مبدأ تفرد الج
 من م.ت. 485أن تتحقق يف صورة مخالفة رشوط املداولة املنصوص عليها باملادة 

ملساهمون ادية صحيحة إال إذا كان اوبالرجوع إىل الفقرة الثانية من املادة املذكورة فإنه ال تعد مداوالت الجمعية العامة غري الع
الحارضون أو املمثلون ميلكون يف الدعوة األوىل لالنعقاد ما ال يقل عن نصف األسهم املالكة لحق التصويت ويف الدعوة 

 الثانية ربع تلك األسهم.
لصحتها أن يكون  إذ يشرتطوتربز بذلك عناية املرشع يف تحديد النصاب القانوين لصحة انعقاد الجمعيات العامة غري العادية، 

املساهمون أو املمثلون الذين لهم الحق يف التصويت ميلكون أو ميسكون ماال يقل عن نصف األسهم املالكة لحق التصويت 
عند الدعوة األوىل، ويف صورة عدم توفر النصاب فإنه ميكن دعوتها ثانيا، وتكون مداوالتها صحيحة إذا كان املساهمون 

 ثلون ميتلكون ربع تلك األسهم.الحارضون أو املم
وإذا مل يتوفر النصاب القانوين، فإنه ميكن التمديد يف أجل انعقاد الجمعية العامة غري العادية إىل تاريخ الحق ال يفصله أكرث 

الذين  نمن شهرين عن التاريخ الذي دعيت فيه لالنعقاد وتتخذ القرارات فيها بأغلبية ثلثي أصوات املساهمني واملثلني الحارضي
 لهم حق التصويت.

وتجد اإلشارة إىل أن األغلبية املشرتطة يف الجلسة الثالثة واملتمثلة يف موافقة ثلثي أصوات املساهمني ال تحسب عىل أساس 
 .814األصوات املرصح بها بل باعتبار األصوات التي ميتلكها املساهمون الحارضون أو املمثلون بالجلسة

من م. تعىل أنه"يعاقب بغرامة من  726تلك اإلجراءات نص املرشع يف الفقرة األوىل من املادة وتكريسا للحامية الجنائية ل
أوقية أعضاء أجهزة اإلدارة أو املديرية أو التسيري للرشكة خفية االسم أصدروا أسهام مبناسبة الزيادة يف  400.000إىل  80.000

 رأس املال:
 . إما قبل أن يتم إعداد شهادة املودع لديه؛

 . أو دون القيام باإلجراءات السابقة للزيادة يف رأس املال بصورة قانونية؛"

                                                           

ت "يخول للجمعية العامة غير العادية دون سواها اتخاذ قرار الزيادة في رأس المال بناء على تقرير مجلس اإلدارة أو المديرين،  .م دجديدة، من 534المادة  813
 حسب الحالة ومفضوض الحسابات.

الحيات ارة أو المديرين، حسب الحالة، الصويبين هذا التقرير أسباب وطرق الزيادة المقترحة في رأس المال. غير أنه يمكن للجمعية العامة أن تفوض لمجلس اإلد
ي تبعا لتلك ام األساسالالزمة من أجل أنجاز الزيادة في رأس المال دفعة واحدة أو في عدة دفعات وتحديد ومعاينة كيفية إثبات تحقيقها والعمل على تغيير النظ

 .يرين، حسب الحالة، صالحية تقرير الزيادة في رأس المال"ا أي بند من النظام األساسي يخول مجلس اإلدارة أو المدالغيالزيادة. يعتبر 

توفيق بن نصر، املسؤولية اجلزائية ملسريي الشركة خفية االسم: كيف يكون التجرمي ضمانا حلسن التسيري؟ ملتقى دويل،  814
واالقتصادية والتصرف ، كلية العلوم القانونية 2008مارس،  10و9و8حتت عنوان: "العدالة اجلزائية أي تطور؟" أطربقة أيام 

 .449ص ،جبندوبة، وحدة حبث القانون اجلزائي واألعمال
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يبدو واضحا أننا أمام رشط مفرتض يتعلق بشكل الرشكة التجارية التي يتعني أن تكون رشكة خفية االسم، كام أن املساءل 
 اقرتاف الجرمية.جنائيا معني بالصفة ومحدد يف أعضاء أجهزة اإلدارة أو التدبري أو التسيري عند 

ويقوم الركن املادي لهذه الجرمية مبجرد إصدار أسهم مبناسبة الزيادة يف رأس مال الرشكة قبل أن يتم إعداد شهادة املودع 
لديه، كام تتحقق بإصدار أسهم مبناسبة هذه الزيادة، دون القيام باإلجراءات السابقة للزيادة يف رأس املال بصورة قانونية، وتلك 

 ات هي املشار إليها آنفا.اإلجراء
 .815أما الركن املعنوي فإن املرشع مل يتطلبه ضمن األركان التكوينية لهذه الجرمية اليشء الذي يضعها يف خانة الجرائم املادية
ن م لكن الجرائم املتعلقة بإصدار األسهم مبناسبة الزيادة يف رأس املال ال تقف عند هذا الحد بل أضاف املرشع بالفقرة الثانية

 سالفة الذكر أنه وفضال عن العقوبة السابقة ميكن الحكم بالحبس من شهر إىل ستة أشهر: 726املادة 
 إذا تم إصدار األسهم دون أن يتم تحرير رأس املال الذي اكتتبته الرشيكة من قبل تحريرا كامال   -
 .أو دون أن تحرر كامل األسهم العينية قبل تقييد التغيري يف سجل التجارة -
أو دون أن يتم تحرير األسهم النقدية الجديدة عىل األقل بربع قيمتها االسمية عند االكتتاب، وعند االقتضاء بقيمة عالوة  -

 اإلصدار كاملة.
املالحظ هنا هو أن املرشع غلظ العقوبة املكرسة يف الفقرة األوىل للجنح السابقة والتي اقترصت عىل مجر الغرامة حيث أضاف 

مبوجب الفقرة الثانية إمكانية استخدام عقوبة الحبس من شهر إىل ستة أشهر، كام يالحظ أيضا أن هذا الجزاء  املرشع لها
 .816الزجري جاء متمام للجزاء املدين الذي نص عليه املرشع يف حالة مخالفة األحكام املتعلقة بالزيادة يف رأس املال

وتتمثل يف عدم اإلبقاء عىل اسمية األسهم النقدية إىل حني تحريرها  726جنحة أخرى نجدها أيضا بالفقرة الثالثة من املادة 
 كاملة.

وتعترب أسهام نقدية تلك املحررة قيمتها نقدا أو عن طريق مقاصة مع ديون ثابتة ومستحقة عىل الرشكة، فصال عن تلك التي 
 .817، وكل سهم عدا ذلك يعترب مبثابة سهم عينييتم إصدارها إثر إدماج االحتياطي أو األرباح أو عالوات اإلصدار يف رأس املال

وإذا كان الركن املادي لهذه الجنح يقوم مبجرد القيام بأحد األفعال املبينة أعاله، فإن الركن املعنوي غري متطلب فيكفي لقيام 
 تلك الجنح أو إحداها مجرد ارتكاب الفعل املجرم ولو دون قصد أو خطأ جنايئ.

من م. ت فقد أضافت الفقرة الرابعة من تلك املادة غرف تشديد عيني يتمثل  726قة الواردة يف املادة وبالنسبة لكل الجنح الساب
يف ارتكاب هذه الجنح ضمن رشكة خفية االسم تدعو الجمهور لالكتتاب، حيث يؤدي ذلك إىل مضاعفة العقوبة املكرسة يف 

 املادة املذكورة.
من م. ت سالفة الذكر ال تطبق عىل األسهم التي تم إصدارها بصورة قانونية  726وختاما تجدر اإلشارة إىل أن أحكام املادة 

 بتحويل سندات قرض قابلة للتحويل يف أي وقت.

                                                           

 .2019خصوصيات الطابع الزجري في قانون شركات المساهمة بالغرب، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البضاء، هشام أزكاغ،  - 815

 جديدة تحرر نقدا، وذلك تحت طائلة بطالن عملية االصدار".ت "يتعين تحرير بلغ رأس المال بكامله قبل كل إصدار ألسهم  .من م 535المادة  816

 .ت .من م 607المادة  817
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 املطلب الثاين:الجنح املتعلقة بخرق حق األفضلية يف االكتتاب
الرشكة  املساهمني القدامى يفإن الزيادة يف رأس املال ال تتحقق إال باالكتتاب يف األسهم الجديدة، فبهدف حامية حقوق 

خفية االسم منحهم املرشع عند الزيادة يف رأس املال امتيازا يعرف بحق األفضلية يف االكتتاب وكرس حامية جنائية لهذا الحق 
من م. ت بإقرار مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة أو املديرية أو التسيري يف صورة نفي هذا الحق أو االنتقاص  727صلب املادة 

منه، ويجب إخبار املساهمني بإصدار أسهم جديدة عن طريق إخطار بربيد عادي أو الكرتوين ستة أيام عىل األقل قبل االشرتاك، 
، أما إذا كانت هذه األخرية تدعوا الجمهور لالدخار فإن ذلك 818هذا طبعا يف حالة ما إذا مل تدعو الرشكة الجمهور لالدخار

، لكن حني ما تكون 819لجريدة الرسمية وتلحق به آخر الكشوف اإلجاملية املصادق عليهااإلخطار يدرج يف بيان ينرش يف ا
األسهم اسمية يستبدل اإلخطار املذكور برسالة مضمونة موجهة للمساهمني واحدا وعرشين يوما عىل األقل فبل افتتاح 

اإلعالن يجب أن يحيط املساهمني علام  من م. ت أن 544، وتأكيدا لذلك الحق أضافت الفقرة األخرية من املادة 820االشرتاك
بوجود حق ألفضلية يف االكتتاب وبرشوط مامرسته وكيفيته وزمان ومكان افتتاحه وختمه، وبسعر السهم عند اإلصدار وباملبلغ 

ب االذي يجب أن يحرر به، وال يحق بأي حال من األحوال أن يقل األجل املخول للمساهمني القدامى ملامرسة حقهم يف االكتت
 .821عن عرشين يوما قبل تاريخ افتتاح االكتتاب

، فقد أجازت الفقرة الثانية 822ومبا أن حق األفضلية يف االكتتاب يف مجموع الزيادة يف رأس املال حق مخول للمساهمني
هم مني يف األسمن نفس املدونة أنه "إذا مل يكتتب بعض املساه 538من م. ت إمكانية التنازل عنه واعتربت املادة  537من املادة 

التي كان لهم حق االكتتاب فيها عىل أساس غري قابل للتخفيض، ترصد هذه األسهم املتبقية، إذا قررت الجمعية العامة ذلك 
رصاحة، للمساهمني الذين اكتتبوا عددا أعىل من األسهم عىل أساس قابل للتخفيض، وذلك بتناسب مع حصتهم يف رأس 

 املال ويف حدود طلباتهم".
بيد أنه تجدر اإلشارة إىل أن حق األفضلية يف االكتتاب غري مطلق إذ بإمكان الجمعية العامة عري العادية أن تقرر عدم       

مامرسته كليا أو جزئيا لتمكن مجموعة خارجة عن الرشكة من الدخول إليها، كأن يقع السامح للدائن بتغيري طبعة دينه ليصبح 
كنها ذلك إال بناء عىل تقرير مجلس اإلدارة أو املديرين وتقرير مفوض أو مفويض الحسابات مساهام يف الرشكة، غري أنه ال مي

 .823الذي يجب أن يبني أسباب اقرتاح إلغاء الحق املذكور
وتجدر اإلشارة إىل أن اإلخالل بحق األفضلية يكتيس مظهرين: وذلك إما بحرمان املساهم من هذا الحق أو حرمانه من قابلية 

يتجسم الحرمان من مامرسة حق األفضلية بعدم حصول املساهم عىل األسهم الجديدة أو بعدم احرتام قاعدة ، و824تداوله
 التناسب بني األسهم القديم والجديدة التي يخول له حق االكتتاب فيها.

                                                           

 .ت .من م 544دجديدة، من المادة  1الفقرة  818

 .ت .من م 544الفقرة الثانية من المادة  819

 .ت .من م 544دجديدة، من المادة 3الفقرة  820

 .ت .من م 545المادة  821

 .دجديدة، من نفس المدونة 541والفقرة األولى من المادة ت  . م 537المادة الفقرة األولى من 822

 .ت .دجديدة، من م 540المادة  823

 .ت .من م 537الفقرة الثانية من المادة  824
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أو التنازل وفق الرشوط  اولأما بالنسبة للحرمان من قابلية التداول، فإنه من املتجه اإلشارة إىل أن حق األفضلية يكون قابال للتد
 املطبقة عىل األسهم نفسها.

وعىل هذا األساس اعترب البعض أن حق األولوية يعترب تشتيتا لحق امللكية، فهو ليس بثمرة السهم بل إنه جزء منه وبالتايل جزء 
قوم م الجديدة أن ي. وتبعا لذلك فإنه ميكن للمساهم الذي ال يرغب يف مزيد االكتتاب يف األسه825من رأس مال الرشكة

 بإحالة حقه عن طريق تداول األسهم.
 536من م. تالتي نصت عىل أنه "مع مراعاة أحكام املواد من  727وكل مخالفة لألحكام السابقة تشكل جرمية عىل معنى املادة 

 لرشكة خفية االسم، عند أوقية أعضاء مجلس اإلدارة أو املديرية أو التسيري 1.000.000إىل  100.000يعاقب بغرامة من  540إىل 
 الزيادة يف رأس املال:

 . مل مينحوا، املساهمني بالتناسب مع عدد األسهم، حق أفضلية اكتتاب األسهم النقدية؛1
 . مل يعطوا، املساهمني أجل عرشين يوما عىل األقل ابتداء من تاريخ افتتاح االكتتاب ملامرسة حقهم يف االكتتاب؛2
ي أصبحت قابلة للترصف فيها، نظرا لغياب عدد كاف من االكتتابات باألفضلية، للمساهمني الذين . مل يخصصوا األسهم الت3

اكتتبوا بصفة قابلة للتخفيض عددا من األسهم يفوق العدد الذي كان لهم حق االكتتاب فيه باألفضلية وذلك بتناسب مع مالهم 
 من حقوق؛."

من م. ت يف عدم منح املساهمني بالتناسب مع عدد أسمهم، حق  727ادة من امل 1هكذا تتحدد الجنحة الواردة يف البند رقم
أفضلية اكتتاب األسهم النقدية، الذي منحهم املرشع إياه واعترب كل رشط مخالف لذلك كأمل يكن، كام اعترب املرشع هذا 

سمح املرشع للمساهمني ، وفضال عن ذلك 826الحق قابال للتداول أو التفويت وفق نفس الرشوط املطبقة عىل السهم نفسه
 .827بصفة فردية بالتنازل عن حقهم يف أفضلية الكتتاب

وإذا كان قوام الركن املادي لهذه الجنحة هو عدم منح املساهمني، حق أفضلية اكتتاب األسهم النقدية بصورة متناسبة مع عدد 
هامل أو القصد الجنايئ بل يكفي مجرد اإل األسهم التي ميلكونها، فإن الركن املعنوي لهذه الجنحة ال يشرتط فيه أخذ شكل 

التقصري لتحقيق هذه الجنحة، بل إن البعض ويف ظل اشرتاط توفر عنرص الصفة كرشط لقيام املسؤولية الجنائية عن هذه 
 الجرمية يقول بإمكانية تجاوز الركن املعوي لهذه الجرمية واعتبارها جرمية مادية.

قد نص عىل جنحة أخرى تتمثل يف عدم إعطاء املساهمني أجل عرشين يوما عىل األقل من م. ت ف 727من املادة  2أما البند 
من م. ت التي سبقت  545ابتداء من تاريخ افتتاح االكتتاب ملامرسة حقهم يف االكتتاب، وقد نصت عىل هذا األجل املادة 

 حقوق االكتتاب عىل أساس غري قابل اإلشارة إىل مضمونها مؤكدة أن أجل الكتتاب ينتهي قبل األوان فور مامرسة جميع
 للتخفيض.

ويقوم الركن املادي لهذه الجنحة مبجرد عدم تخويل املساهمني أجل عرشين يوما عىل األقل، ملامرسة حقهم يف االكتتاب، 
نص املادة  نمع العلم أن احتساب هذا األجل إمنا يبدأ ابتداء من تاريخ افتتاح االكتتاب، أما بخصوص الركن املعنوي فالواضح م

سالفة الذكر أن املرشع مل يشرتط القصد الجنايئ ضمن العنارص املكونة للجرمية مام ميكن القول معه أن مجرد اإلهامل  727

                                                           

 .464صتوفيق بن نصر، مرجع سابق،  825

 .ت .من م 537الفقرة الثانية من المادة  826

 .ت .من م 537الفقرة األخيرة من المادة  827
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أو عدم االحتياط  ميكن أن تقوم عليه الجرمية، بل أكرث من ذلك ميكن القول أن هذه الجنحة مادية يكفي لقيامها مجرد 
 من م. ت 545أو املديرية أو  التسيري عن إعطاء املساهمني ذلك األجل املنصوص عليه يف املادة  تخلف أعضاء أجهزة اإلدارة

من م. ت جنحة أخرى تتعلق بحق أفضلية الكتتاب عند الزيادة يف رأس املال، تتمثل تلك الجنحة  727من املادة 3ويضيف البند 
مني الذين غياب عدد كاف من االكتتابات باألفضلية للمساهيف عدم تخصيص األسهم التي أصبحت قابل للترصف فيها نظرا ل

اكتتبوا بصفة قابلة للتخفيض عددا من األسهم يفوق العدد الذي كان لهم االكتتاب فيه باألفضلية وذلك بالتناسب مع مالهم 
 من حقوق

 يبدو واضحا أن الركن املادي لهذه الجنحة يتكون من ثالث عنارص:
 أصبحت قابلة للترصف فيها للمساهمني عدم تخصيص األسهم التي -
أن يكون هؤالء املساهمني هم من اكتتبوا عددا من األسهم يفوق العدد الذي كان لهم حق االكتتاب فيه باألفضلية وذلك  -

 بالتناسب مع مالهم منحقوق.
 ساهمني.أن ال يكون هناك عدد كاف من االكتتابات باألفضلية مبا يوجب تخصيص تلك األسهم ألولئك امل -

أما الركن املعنوي لهذه الجنحة فال يختلف عن الركن املعنوي لسابقتيها فينطبق عليه ما ينطبق عىل الركن املعنوي فيهام من 
من م. ت عىل  728تحليل وفرضيات حيث ميكن اعتبارها جرمية مادية وما يدعم هذا التوجه أكرث هو أن املرشع نص يف املادة 

ابقة إذا وقع بقصد حرمان أصحاب سندات القرض القابلة للتحويل أو بعضهم من قسط من حقوقهم  يف أن ارتكاب الجرائم الس
أو بإحدى هاتني  3.500.000إىل  350.000الذمة املالية للرشكة يعاقب كل من قام بذلك بعقوبة من شهر إىل سنة وغرامة من 

 العقوبتني فقط، مام ميكن معه  إبراز املالحظتني التاليتني:
املالحظة األوىل، وتتعلق بإضافة غرف تشديد يتمثل يف وجود قصد خاص عرب عنه املرشع بقوله " قصد حرمان إما كل 
املساهمني أو بعضهم)...( من قسط من حقوقهم يف الذمة املالية للرشكة" هذا الظرف يف حالة توفره لدى الجاين فإن العقوبة 

 الحبس وفق ما هو مبني أعاله. تغلظ برفع الغرامة مع إمكانية إضافة عقوبة
املالحظة الثانية: هو توسيع دائرة األشخاص املساءلون جنائيا عن تلك الجنح، فبعد أن كانت املساءلة الجنائية محصورة مبوجب 

 شاملة لكل من ارتكب إحدى الجنح 728من م. تعىل أعضاء أجهزة اإلدارة واملديرة والتسيري أضحت يف ظل املادة  727املادة 
بقصد حرمان إما كل أصحاب سندات القرض القابلة للتحويل أو بعضهم، من قسط  727من املادة  3و  2و  1الثالث الواردة بالبند 

 من حقوقهم يف الذمة املالية.
ويف نهاية حديثه عن الجنح املتعلقة بخرق حق أفضلية االكتتاب عند الزيادة يف رأس املال أضاف املرشع جنحة غاية يف 

 1.200.000إىل  120.000من م. تعىل أنه يعاقب بالحبس من شهر إىل ستة أشهر وبغرامة من  729مية حيث نص يف املادة األه
أوقية أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط، أجهزة اإلدارة أو املديرية أو التسيري للرشكة خفية االسم أو مفوض الحسابات الذين قاموا 

 مخالفة للحقيقة يف التقارير املعروضة عىل الجمعية العامة املؤهلة التخاذ قرار إلغاء حق أفضليةعن قصد بإعطاء أو تأكيد بيانات 
 الكتتاب"

 ويتكون الركن املادي لهذه الجنحة من العنارص التالية:
 أن يقوم املساءل جنائيا بإعطاء بيانات مخالفة للحقيقة أو يقوم بتأكيد تلك البيانات -
 أو ذلك اإلعطاء يف التقارير املعروضة عىل الجمعية العامة.أن يكون هذا التأكيد  -
 أن تكون الجمعية العام مدعوة التخاذ قرار إلغاء حق املساهمني يف أفضلية حق الكتتاب. -
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وإذا كان استعامل إمكانية حذف حق األفضلية يقصد منه حرمان املساهمني أو بعضهم من جزء من حقوقهم التي ميلكونها يف 
وقع ذلك بإعطاء أو تأكيد بيانات مخالفة للحقيقة يف التقارير املعروضة عىل الجمعية العامة املؤهلة التخاذ قرار إلغاء الرشكة و 

من م. ت ترتفع مع إمكانية أن تنضاف إليه عقوبة  727حق املساهمني يف أفضلية االكتتاب، فإن الغرامة املالية املقررة يف املادة 
 سنة. حبس ترتاوح مابني شهر إىل

وفضال عن ذلك تجدر اإلشارة إىل أن الجنح املرتكبة مبناسبة تعديل رأس مال الرشكة خفية االسم ال تقف عند هذا الحد بل 
 تتجاوز ذلك لتشمل الجنح املرتبطة بسندات القرض التي تصدرها الرشكة عند الزيادة يف رأس املال.

 رأس املالاملبحث الثاين: جرائم اإلخالل بإجراءات التخفيض يف 
من م. ت وباإلضافة إىل تنظيم  563إىل  557ونظمه باملواد  828تعرض املرشع لعملية تخفيض رأس مال الرشكة خفية االسم
 من م. ت. 733و 732هذه العملية فقد أحاطها املرشع بحامية جنائية صمن املادتني 

نظام األسايس، إىل مادون الحد املنصوص عليه يف ال واملقصود بالتخفيض يف رأس املال العملية التي يتم مبقتضاها الحط فيه
ويرجع اعتامد هذه الطريقة إىل عدة أسباب ونظرا لخطورتها عىل املساهمني والدائنني جعل املرشع الحامية الجنائية تطال كل 

  مخالفة إلجراءات اتخاذ قرار التخفيض يف رأس املال)أ( أو إجراءات تنفيذ ذلك القرار)ب(.
 ول:مخالفة إجراءات اتخاذ قرار التخفيضاملطلب األ

ميكن حرص أسباب تخفيض رأسامل الرشكة خفية االسم يف عدة أسباب منها وجود الرشكة يف حالة خسارة أو رغبة أحد 
، ومن جانبه ذهب بعض الفقه املغريب إىل إرجاع 829املساهمني الكبار باالنسحاب أو عندما يكون حجم رأس املال األول كبريا

تخفيض رأسامل الرشكة إىل الرغبة يف إصالح الخلل والخسارة اللذان حال بالرشيكة وإعادة االستقرار والتوازن ملركزها أسباب 
 .830املايل أو الرغبة يف تخفيضه لحدود املبالغ التي دفعت فعال

لمساهمني ها املوجهة لويتخذ قرار التخفيض أو يؤذن فيه من لدن الجمعية العامة غري العادية التي يجب أن تبني يف دعوت
، وتبت الجمعية العامة يف قرار التخفيض بناء عىل تقرير مفوض أو مفويض 831هدف التخفيض والطريقة التي سيحقق بها

                                                           

 ب التي قد تؤدي إلى الحاجة إلى تخفيض رأس المال في:يمكن إجمال األسبا  828
عادة االستقرار والتوازن لمركزها المالي؛ل"إصالح الخلل والخسارة ال -  ذان حال بالشريكة وا 
 تضخم رأس المال الحاصل الخاص بالشركة بشكل يزيد على احتياجاتها بسبب كثرته؛ -
 التي دفعت فعال.الرغبة في تخفيض رأس المال إلى حدود المبالغ  -

 وللقيام بعملية التخفيض هاته ال بد من احترام بعض الشروط األساسية لنجاح العملية:
 صدور قرار التخفيض عن الجمعية العامة غير العادية؛ -
 عدم نزول رأس المال بعد التخفيض عن الحد األدنى المقرر قانونا؛ -
 يوما على األقل قبل انعقاد الجمعية." 45ض رأس المال إطالع مراقب أو مراقبي الحسابات على مشروع تخفي -
 انظر: للمزيد  

حدة قانون التجارة و   ثريا بوتشيش، المسؤولية المدنية والجنائية، للمسير في شركة المساهمة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص،* 
 .73، ص 2003/2004لقانونية واالقتصادية واالجتماعية، السويسي، الرباط، السنة الجامعية، واألعمال، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم ا

 .171، ص2000عبد الواحد حمداوي، تعسف األغلبية في شركة المساهمة، دراسة مقارنة، دار اآلفاق المغربية للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، 829

 .301الحسن بيهي، مرجع سابق، ص 830

 .ت .من م 557ولى من المادة الفقرة األ  831
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، ويجب عىل 832يوما عىل األقل من انعقاد الجلسة 45الحسابات، الذي أو الذين يتم اطالعهم عىل مرشوع التخفيض قبل 
وهو نفس املوقف الذي تبناه  833ينوا يف تقريرهم تقييمهم ألسباب التخفيض ورشوطهمفوض أو مفويض الحسابات أن يب

 .834املرشع الجزائري
كام تجدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أنه ميكن للجمعية العامة غري العادية أن تفوض كل السلطة ملجلس اإلدارة قصد إنجاز 

لك همة بتفويض من الجمعية العامة غري العادية عليه أن يحرر بذ تخفيض رأسامل الرشكة، وعندما يتوىل مجلس اإلدارة تلك امل
من م. ت ويعمل عىل التغيريات املرتتبة عىل النظام  233محرضا يخضع إلجراءات اإلشهار املنصوص عليها يف املادة 

 .835األسايس
املوريتاين  ولية الجنائية حيث نص املرشعوهذه اإلجراءات املشار إليها سابقا واجبة االحرتام ويرتتب عن عدم احرتامها قيام املسؤ 

أوقية أعضاء اإلدارة أو املديرية أو التسيري لرشكة خفية  500.000إىل  100.000من م. ت عىل أنه يعاقب بغرامة من  732يف املادة 
 االسم قاموا عن قصد بتخفيض رأس مال الرشكة:

 .دون احرتام مساواة املساهمني؛
مبرشوع تخفيض رأسامل الرشكة قبل خمسة وأربعني يوما عىل األقل من تاريخ انعقاد  .دون موافاة مفوض الحسابات
 الجمعية املدعوة للبت يف األمر".

وباإلضافة إىل وجوبية احرتام اتخاذ قرار التخفيض يف رأسامل الرشكة خفية االسم فإن إجراءات تنفيذ ذلك القرار واجبة االحرتام 
 أيضا.

 راءات تنفيذ قرار التخفيضاملطلب الثاين:مخالفة إج
من م. ت عىل أن عملية تخفيض رأسامل الرشكة خفية االسم تتم إما بتخفيض القيمة االسمية لكل سهم  556لقد نصت املادة 

، لكن إذا مل يكن قرار التخفيض معلال بخسائر 836وإما بتخفيض عدد األسهم املوجودة تخفيضا بنفس القدر لكل املساهمني
 .837يض عدد األسهم بإلغاء أسهم تشرتيها الرشكة لهذا الغرضالرشكة أمكن تخف

يجب أن يقدم عرض الرشاء إىل كل املساهمني بالتناسب مع عدد األسهم التي ميلكونها، عن طريق إشعار بالرشاء يف صفحة 
 اب.ور لالكتتمخول لها نرش اإلعالنات القانونية، إضافة إىل الجريدة الرسمية إذا كانت الرشكة املعنية تدعو الجمه

غري أنه إذا كانت كل أسهم الرشكة اسمية فإن اإلعالنات املذكورة ميكن استبدالها بإشعار موجه لكل مساهم بواسطة رسالة 
 مضمونة مع إشعار بالتوصيل عىل نفقة الرشكة.

                                                           

 .ت ..من م 559الفقرة األولى من المادة  832

 .ت .من م 559الفقرة الثانية من المادة  833
، المجلد أ  ص 2018جوان  49برني كريمة، الحماية الجزائية لرأس مال "الشركة خفية االسم" وفق القانون الجزائري، مجلة العلوم اإلنسانية،  عدد   834

 إلخوة منتورى قسنطين،  الجزائر.جامعة ا 384

 . ت.من م 557الفقرتين الثانية والثالثة من المادة  835

 . ت.من م 556الفقرة األولى من المادة  836

 ت. .من م 556الفقرة الثانية من المادة  837
المتعلق بشركات  17. 95والمتمم للقانون رقم المعدل  20. 05من القانون رقم  208من م ت متطابقة تماما مع المادة  556من الجدير بالذكر أن المادة 

 المساهمة في المغرب
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عروض مقابل اؤها والسعر امليبني اإلشعار املذكور تسمية الرشكة وشكلها وعنوان مقرها ومبلغ رأس مالها وعدد األسهم املزمع رش 
 .838كل سهم وطريقة دفعه ومدة عرض الرشاء واملكان الذي ميكن أن يقبل فيه، عىل أن ال يقل األجل املذكور عن ثالثني يوما

وتجدر اإلشارة إىل أن تلك األسهم التي يتم رشاؤها من طرف الرشكة قصد تخفيض رأس املال يجب إلغاؤها داخل أخل ثالثني 
 .839انرصام األجل املذكور أعالهيوما من 

وننبه هنا إىل أنه ويف حالة عدم تعليل تخفيض رأس املال بخسائر، ميكن لكتلة أصحاب سندات القرض ولكل دائني الرشكة 
الذين تعود ديونهم إىل تاريخ ما قبل إيداع مداوالت الجمعية العامة لدى كتابة الضبط أن يعرتضوا عىل قرار التخفيض داخل 

 .840يوما ابتداء من التاريخ املذكور أمام رئيس املحكمة بوصفه قايض االستعجال ثالثني
ويف حالة حدوث االعرتاض املذكور فلرئيس املحكمة بصفته قايض االستعجال أن يرفض ذلك االعرتاض أو يأمر بتسديد الدين 

 .841أو تكوين ضامنات إذا ما عارضت الرشكة ذلك واعتربت كافية
ء عمليات التخفيض خالل أجل العرتاض ولو مل يقع، وال قبل أن يبت فيه يف حالة ما إذا حصل، ويف ومع ذلك ال ميكن بد

حالة البت بالقبول يتم إيقاف عملية تخفيض رأس املال فورا حتى يتم تكوين ضامنات كافية أو يتم إرجاع الديون، أما يف حالة 
 من م. ت. 560يات الفقرة األخرية من املادة الرفض فيمكن البدء يف عمليات تخفيض رأس املال حسب مقتض

من م. ت أعضاء أجهزة اإلدارة واملديرية والتسيري  732وفضال عن ذلك جرم املرشع وعاقب مبوجب الفقرة األوىل من املادة 
معاقبة نفس  من م. ت 733للرشكة خفية االسم يف حالة عدم احرتامهم املساواة التامة بني املساهمني، كام أضافت أيضا املادة 

األشخاص السالف ذكرهم عند قيامهم باكتتاب أو حيازة أو ارتهان أو حفظ أو بيع أسهم أصدرتها الرشيكة خرقا ألحكام املواد 
 من م. ت  644إىل  642

 وبالعودة إىل املواد املذكورة نجد األمر يتعلق ب:
املائة حسابها باسمه الخاص أكرث من نسبة عرشة بعدم السامح للرشكة أن متلك بصورة مبارشة أو بواسطة شخص يترصف ل -

 من مجموع أسهمها وال أكرث من عرشة باملائة من فئة معينة من األسهم.
 عدم السامح للرشكة أن متارس بنفسها حق أفضلية االكتتاب، يف حالة الزيادة يف رأس املال بواسطة أسهم نقدية. -
 عدا إذا كان الهدف من رشاء األسهم هو إلغاؤها من أجل تخفيض رأس املال. منع الرشكة من أن تكتتب وتشرتي أسهمها، ما -
 منع الرشكة من أن ترتهن أسهمها، ما عدا العمليات املعتادة ملؤسسات القرض. -
السامح للرشكات املقيدة سنداتها يف بورصة القيم رشاء أسمها يف البورصة وذلك قصد تنظيم السوق، رشيطة أن تأذن الجمعية  -

 العامة العادية للرشكة بالتعامل يف البورصة.
عىل كل ميكن القوألن الركن املادي لهذه الجنحة يتكون من قيام أعضاء أجهزة اإلدارة أو املديرية أو التسيري للرشكة خفية 

 االسم باسمها بأحد األفعال التالية: 
 اكتتاب أسهم أصدرتها الرشكة -

                                                           

 .ت .من م 562المادة  838

 .ت .من م 563المادة  839

 .ت .من م 560الفقرة األولى من المادة  840

 . ت.من م 560الفقرة الثانية من الماد  841
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 حيازة أسهم أصدرتها الرشكة. -
 هان أسهم أصدرتها الرشكة.ارت -
 حفظ أسهم أصدرتها الرشكة. -

املتعلق برشكات املساهمة  17. 95من القانون رقم  281إىل 279من م. ت أو املواد  644إىل  642وذلك خرقا ألحكام املواد من 
 .842من نفس القانون 402باململكة املغربية وذلك طبقا ملقتضيات املادة 

الجنحة وإن كان يتحقق بأحد تلك األفعال كاالرتهان مثال أو الكتتاب، فإن قيام الجنحة كذلك  ويجدر التنبيه إىل أن قيام
 .843يتحقق بتوافر كل تلك األفعال أو بعضها دون أن يؤدي ذلك إىل تعدد الجرائم

 ميكن القول معه امأما فيام يخص الركن املعنوي فالواضح أن املرشع مل يتطلب القصد الجنايئ وال الخطأ لقيام هذه الجرمية م
 وبناء عىل السياسة الجنائية املنتهجة من طرف املرشع أنها ذات صبغة مادية تستوجب العقاب املكرس مبجرد قيامها.

سالفة الذكر عىل أنه" يعاقب بنفس العقوبة  733ومل تفق الحامية الجنائية عند هذا الحد حيث نصت الفقرة الثانية من املادة 
من  3ة أو املديرية أو التسيري لرشكة خفية االسم قاموا باسم هذه األخرية بالعمليات املمنوعة مبقتَض البند أعضاء أجهزة اإلدار 

 التالية بدفع أموال كتسبيق أو منح قرض أو منح ضامنة لالكتتاب أو لرشاء األسهم الذاتية للرشكة من طرف الغري" 642املادة 
ذكورة نجده ينص عىل أنه "مينع عىل الرشكة أن تقدم أمواال كتسبيق أو متنح قروضا أو وبالعودة إىل البند الثالث من املادة امل

 تكون ضامنة من أجل اكتتاب أو رشاء أحد األغيار ألسهم الرشكة
 ال تطبق أحكام هذا البند عىل العمليات املعتادة ملؤسسات القرض"

اسم عضاء أجهز اإلدارة أو املديرية أو التسيري لرشكة خفية االسم بوعليه فإن الركن املادي لهذه الجنحة يقوم يف حالة قيام أحد أ 
 تلك الرشكة بأحد األفعال التالية:

 دفع أموال كتسبيق أو منح قروض أو منح ضامنات لالكتتاب. -
 دفع أموال كتسبيق أو منح قروض أو منح ضامنة لرشاء األسهم الذاتية للرشكة من طرف الغري. -

 عنوي لهذه الجنحة فالواضح أنها ذات صبغة ما دية كالتي قبلها. وفيام يخص الركن امل
 ويف الختام ميكن استخالص املالحظات التالية :

أن أغلب الجرائم التي كرسها املرشع املوريتاين حامية لتغيري رأس مال الرشكة خفية االسم جرائم مادية ال يشرتط لقيامها  -
من م.ت املتعلقتني بضبط إجراءات الزيادة يف رأس املال مام  727و 726ل املادتني توافر القصد الجنايئ وهو ما يتضح من خال

من م.ت الخاصة برضورة احرتام بعض  732من شأنه تكريس حامية جنائية فعالة، خالفا ملا عليه الحال بخصوص املادة 
نصوص عليها لك املادة لقيام الجرائم املاإلجراءات واجبة االتباع قبل القيام بعملية تخفيض رأس مال الرشكة حيث اشرتطت ت

 من خاللها توافر القصد الجنايئ.

                                                           

 .2017اء، عة النجاح اجلديدة،الدار البيضطارق البخيت، املنظومة الزجرية لشركات املسامهة بني الصرامة واملرونة، مطب 842
 .303ص

ابن خدة رضى، حماولة يف القانون اجلنائي للشركات التجارية، تأصيل وتفصيل وفق آخر التعديالت، مكتبة دار السالم،  843
 .484ص  .2012الرباط، الطبعة الثانية، 
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اقتصار العقوبة يف أغلب الحاالت عىل الغرامة دون الحبس خالفا ملا عليه الحال يف أغلب جرائم الرشكات التجارية عموما  -
 قصد الجنايئ.وخفية االسم عىل وجه الخصوص، خاصة عندما يتطلب املرشع لقيام الجرمية توافر ال

 انعدام التطبيقات القضائية الخاصة بهذه الجرائم عىل مستوى املحاكم املوريتانية  وندرتها يف القضاء املقارن. -
 
 

 املراجع واملصادر
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 يف القانون الدويل حامية الالجئني     

Refugee protection in international law 



 الدولية العالقات يف أستاذ
 االمارات العربية املتحدة

 

 

 امللخص

لفئات ا اقرت قواعد القانون الدويل طائفة من الحقوق لالجئ وطالبت املجتمع الدويل بتوفري الحامية املناسبة له باعتباره من
املستضعة يف املجتمع التي تلقى رعاية خاصة،ومع ان الالجئون غالبا ما يتعرضون النتهاكات عند مغادرتهم دولهم هروبا من 
الحروب او ما قد يتعرضون له من انظمتهم السياسية من املساس بحقوقهم االساسية او التضييق عىل حرياتهم التي تضطرهم 

السنوات االخرية تفاقمت مشاكل الالجئون االنسانية مام استدعى من املجتمع الدويل البحث  للبحث عن اماكن اآمنة اال ان
 عن اجراءات وتدابري اخرى.

 

Abstract 

international law recognized a range of rights for the refugee and called on the international community 
to provide him with appropriate protection, as he is one of the vulnerable groups in society that receive 
special care, although refugees are often subjected to violations when they leave their countries to escape 
from wars or what they may be exposed to from their political systems of prejudice to their rights. However, 
the recent years have exacerbated the humanitarian problems of the refugees, which required the 
international community to search for other measures and measures. 
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 تقديم

إن السعي وراء معرفة الحوق والحامية لالجئ من املسائل الشائكة يف القانون الدويل، وذلك نظراً لعدم تحديد تعريف ثابت 
له انتهى إليه الفقه والقانون الدويل، إال أن الجهود اإلقليمية والدولية املبذولة ساهمت بشكل كبري يف بلورة طائفة من الحقوق 

 صفة الالجئ اقرتها االمم املتحدة بعد نهاية الحرب العاملية الثانية مبارشة.يتمتع بها من يحمل 

ظهرت وتزامنت مع نشأة اإلنسان والزمته عرب مختلف تطوراته التاريخية عىل هذه األرض، حيث كان يلجأ إىل املغارات 
جاة وب من جامعته وموطنه نحو خارجها للنوالجبال والغابات لالحتامء بها من األخطار التي تحدق به، كام تعرف عىل فكرة الهر 

بنفسه من بطش اآلخرين، كام احتمى اإلنسان بدور العبادة ملا تتمتع بها من قدسية عند من يعتقدون بقدسيتها وعدم تدنيسها 
 وتأمني من احتمى والذ بها.

ات الساموية رض وبعد ظهور الديانثم تطورت وسائل وطرق اللجوء بعد الخطوات التي قطعها اإلنسان يف عامل املدنية والتح
 التي جاءت مبنظومة من القيم اإلنسانية النبيلة التي ترتكز يف جزء منها عىل نرصة املظلومني والضعفاء.

وهكذا ترقى اللجوء إىل أن أصبح من الحقوق املرشوعة للدولة املستقبلة، وبات منح ذلك الحق يرتكز عىل مفهوم سيادة 
 ا وليس خوفاً من انتقام أو غضب اآللهة مام أدى بالتدريج إىل اختفاء النظام القائم عىل اللجوء الديني. تلك الدولة عىل أراضيه

لقد كان موضوع الالجئني عىل مدى عقود من الزمن مجرد قضية تثار حول موقف بعينه أو منطقة بذاتها، ومل يتم النظر 
ىل يتوجب عىل املجتمع الدويل معالجتها إال يف أعقاب الحرب العاملية األوإليه عىل اعتبار أنه من القضايا الدولية الهامة التي 

بسبب ظهور عدد كبري من الالجئني كنتيجة لتلك الحرب التي رشدت اآلالف من بيوتهم وأوطانهم، ومنذ ذلك الحني ظهر 
وضوع، وهذا ما واضحة والشاملة للماالهتامم الدويل مبوضوع الالجئني الذي شابه الكثري من القصور الترشيعي وعدم الرؤية ال

ت يف تعريف الالجئ وحددته برشوط زمانية  1949ظهر جلياً يف االتفاقيات الخاصة بالالجئني مثل اتفاقية جنيف  التي قرص 
التي تداركت بعض النقص الذي اعرتى سابقتها، ثم تتابعت االتفاقيات واملواثيق الدولية ملوضوع  1951ومكانية، واتفاقية 

ل اآلخر ويبدأ من حيث انتهى.الال   جئني كال منها يكم 

وقد ظهرت يف تلك الفرتة ما يطلق عليها بالوكاالت، والتي كانت تختص بطوائف محددة من الالجئني دون غريهم، 
حيث انحرص دورها عىل تنسيق الجهود الدولية بني أعضاء ومنظامت املجتمع الدويل فيام يخص الالجئني دون أن تكون لها 

ي سلطة تجرب أو تلزم تلك الدول عىل اتخاذ أي  من تلك اإلجراءات املوىص بها فيام يخص الالجئني، وذلك نظراً للظروف أ 
 والرصاعات والنزاعات السياسية التي كانت سائدة وقتها ونظراً لتعارض املصالح بني أطراف املجموعة الدولية.

 

 

. 
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 ماهية الالجي الفصل األول

 1967وبروتوكول  1951اتفاقية األمم املتحدة لعام يف تحديد مفهوم الالجئ لغة واصطالحاً وتعريفه يف  يتمحور هذا الفصل
سواًء كانت تلك الترشيعات ممثلة يف األمم املتحدة أو يف وكاالتها العاملية أو اإلقليمية مثل  1969واالتفاقية االفريقية لعام 

شغلت قضية تحديد صفة الالجئ اهتامم الكثري من تلك املنظامت املعنية بحقوق  االتحاد األورويب أو االتحاد األفريقي، فقد
اإلنسان، والتي أفرزت الكثري من التباينات والتفريعات يف املواقف واآلراء اإلقليمية والدولية، مام حدا بكثري من الدول إىل 

 خاص مبصطلح الالجئ، ومن ثم الوصول اىل حلولصياغة عدد من االتفاقيات الدولية أو اإلقليمية بهدف بلورة املفهوم ال
 ملشاكله التي سنتعرض لها تفصيليا يف املباحث التالية لهذا الفصل

إن تحديد صفة الالجئ من األمور الهامة التي تؤهلنا ملعرفة األشخاص الذين يتمتعون بصفة الجئ وبالحقوق التي متنح 
 تزامات واملسؤوليات التي تفرض عليهم.لهم بسبب حملهم تلك الصفة، كام تعرفنا عىل االل

وميثل القانون الدويل املرجع األسايس واألعىل يف ضبط وتنظيم العالقات والتعامالت بني الدول، عىل الرغم من تنوع 
 (844)مصادره وتعددها ما بني أعراف واتفاقات قانونية وأعراف اجتامعية وأخرى ترشيعية سواء كانت إقليمية أو دولية.

يان مفهوم الالجئ يف وبسوف نتناول تعريف الالجئ من الناحية اللغوية ومن ناحية االصطالح، ومناقشة ذلك التعرولذلك ف
 من خالله.

 تعريف الالجئ لغة واصطالحاأوال/ 

ء د ء يَلدَجأ لَجأً، ولّجئ لَجأً، والتجأ، وألجأه إىَّل اليشَّ د ألجاه: : اضطره، و الجئ )مفرد(: اسم فاعل من لجأ إىل، لََجأ إىَّل اليشَّ
  .(845)عصمه

لغة هو من لجأ إىل اليشء، ومكان اللجوء يلجأ لجوًء ملجأً، وألجأت أمرى إىل الله، معنى فوضت أمري وتعريف الالجئ 
ومن حديث كعب ريض الله عنه: "من دخل يف ديوان املسلمني ثم التجأ منهم فقد خرج من قبة  إىل الله وأسندته إليه،

 .(846)اإلسالم"

 ل لجأ فالن، أي التجأ، ولجأت أي استندت اليه واعتضدت به، وعدلت إىل غريه عنه، كأنه يشري إىل االنفراد.ويقا

وامللجأ هو املعقل، والجمع مالجئ أو ألجاء، ويقال: ألجأ فالن، أي استند إىل اليشء الذي حضنه يف ملجأه ولجأ إليه، 
 وارثه، ويقال: ألك لجأ يا فالن؟  صدق به وهووالتلجئة أن يجعل ماله لبعض ورثته دون بعض، كأن يت

                                                           

 جامعةف لحقوق اف كليةف العام،ف القانون ف فيف دكتوراهف رسالةف لي،الدو ف القانون ف فيف السياس يف اللجوءف جمال،ف العيديف فورار ف (ف 844ف )

 .31ف صف ،2012ف الجزائر،ف

 .361، ص 1، ج2000، 1( املحكم واملحيط األعظم البن سيده األندلس ي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ف 845ف )

 ..439، ص  2، ج 1999أولى،  ( النهاية في غريب الحديث البن األثير، دار الرسالة ، القاهرة، طبعةف 846ف )
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أما تعريف الالجئ اصطالحاً، فقد تعددت التعريفات لتحديد هوية الالجئ، حيث تم تعريفه عىل أنه: "الشخص الذي اضطر 
 (847)إىل ترك موطنه، وال يستطيع العودة اليه إىل حني انتهاء األسباب التي جعلته يغادر موطنه".

أن املدنيني الذين يخافون عىل أنفسهم من املوت أو الهالك يفرون إىل مراكز مدنية أو مخيامت لالجئني  ومن املتعارف عليه
 (848) إىل بلد مجاور، وغالباً ما تكون بلدا حدودية مع موطنهم، طالبني املساعدة واللجوء إىل تلك الدولة.

 ثانيا/ تعريف الالجئ يف االتفاقيات الدولية 

تحدة العمود الفقري ملنظامت املجتمع الدويل يف عمليات الترشيع وترسيخ القواعد الخاصة بالقانون تعترب هيئة األمم امل
الدويل العام، وعملية صياغة وسن نصوصه وبنوده، ولذلك فقد عملت األمم املتحدة عىل صياغة عدد كبري من األعراف 

عىل  ذلك حقوق الالجئني الذين توفر لهم الحامية وتحافظواالتفاقيات الدولية التي تعمد إىل حامية حقوق اإلنسان شاملة ب
 حقوقهم.

 تعريف اتفاقية األمم املتحدة  -1

م من أقوى االتفاقيات العاملية التي أوبرمت بعد انتهاء 1951كانت االتفاقية الدولية لحقوق الالجئني التي صدرت يف عام 
كل شخص يوجد "عريف محدد ملصطلح الالجئ، حيث نصت عىل أنه: الحرب العاملية الثانية، وقد صيغ يف بنود تلك االتفاقية ت

، وبسبب تخوف له ما يربره من التعرض الضطهاده ألسباب ترجع إىل عرقه 1951نتيجة ألحداث وقعت قبل األول من يناير سنة 
و ال يريد بسبب ذلك وغري قادر أ أو دينه أو جنسيته أو انتامئه لعضوية فئة اجتامعية معينة أو آلرائه السياسية خارج دولة جنسيته 

التخوف أن يستظل بحامية دولته، أو كل شخص ال يتمتع بجنسية، ويوجد خارج دولة إقامته املعتادة بسبب تلك الظروف، وال 
 (849)يستطيع أو غري راغب بسبب هذا التخوف أن يعود إىل تلك الدولة".

ة الثانية، لشعوب بعينها، وهي تلك التي  ترضرت من الحرب العامليتعترب تلك االتفاقية عىل الرغم من الصفة الدولية موجهة 
وعىل األخص شعوب أوروبا، ولذلك كانت التعاريف يف تلك االتفاقية وفقاً للمفاهيم األوروبية، وبهدف العثور عىل حل ملشاكل 

 (850) .الالجئني يف أوروبا، الذين ترضروا نتيجة الحروب هناك

تفاقية ميكن أن نقف عىل مالمح مفهوم الالجئ، حيث وضعت نطاقاً زمنياً لتاريخ اللجوء، ما وبتحليل التعريف السابق لال 
ال يدخل ضمن نطاق االتفاقية، لذلك مل تشمل تلك االتفاقية جميع الالجئني  1951يعني أن أي شخص طلب اللجوء قبل يناير 

 ن الدول يف أوروبا الرشقية.واملهاجرين، وبصفة خاصة الالجئني يف دول العامل الثالث وبعضاً م

                                                           

 .36 ص مرجع سابق، السياس ي، اللجوء حق ،برهان هللا أمر    ( 847) 

 .36( املرجع نفسه، صف 848ف )

 والخاصة بالالجئين. 1951( من األحكام العامة في اتفاقية األمم املتحدة لعام 1انظر املادة ) (ف 849ف )

 للنشر ف لثقافةاف دار ف مكتبةف األولى،ف الطبعةف الثاني،ف اإلصدار ف العام،ف الدوليف ون القانف فيف الوسيطف الكريم،ف عبدف علوانف (ف 850ف )

 .34ف صف م،2004ف عمان،ف والتوزيع،ف
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وقد أدرك الفقهاء والقانونيون يف األمم املتحدة قصور تلك االتفاقية يف تحقيق املراد منها وذلك بسبب تحديدها الزمني، 
عن هيئة األمم املتحدة، فأصبحت صفة الالجئ  1967وهذا ما تداركته بنود الربوتوكول الخاص بالالجئني الذي صدر يف عام 

 ل شخص توافرت فيه رشوط الالجئ دون تقييد أو تحديد للفرتة الزمنية.متنح لك

كام أن تلك االتفاقية قد تعاملت مع األشخاص وليس الجامعات، حيث ركزت يف تعريفاتها ونصوصها عىل وصف 
ة التي يؤمن بها ويدافع اسياالضطهاد الواقع عىل الفرد بسبب دينه أو عرقه أو جنسيته أو انتامءاته إىل فئات معينة، أو آلرائه السي

عنها، وهذا يدل عىل انطباقها عىل صفة اللجوء السيايس لألشخاص املضطهدين سياسياً من جانب بلدانهم، أكرث من انطباقها 
 عىل اللجوء الجامعي.

 تعريف منظمة الوحدة األفريقية لالجئ -1

التوصل  1967ربوتوكوالت التي ألحقت بها يف عام وال 1951، واتفاقية عام 1945نتج عن القصور الشديد يف اتفاقية جنيف 
إىل تعريف أو مفهوم واضح لالجئ عرب عدد من املحاوالت اإلقليمية التي تهدف إىل تحديد وصياغة تعريفات أكرث شمولية 

 لتحديد صفة الالجئ لتكون نابعة من الظروف االستثنائية أو الطبيعية التي يتعرض لها اإلقليم.

 -يااالتحاد االفريقي حال -اإلفريقيةف الوحدةف منظمةفالتي قامت بها  1969حاوالت ما قامت به معاهدة عام ومن بني تلك امل
بعد تزايد أعداد الالجئني يف إفريقيا هروباً من النزاعات املسلحة والحروب الداخلية والطائفية التي بدأت وتريتها تتصاعد يف 

 أواسط الخمسينيات من القرن املايض.

اقشت تلك االتفاقية األوضاع الخاصة بالالجئني وعملت عىل تنظيم جوانب املشاكل الخاصة بهم يف أفريقيا، حيث وقد ن
، ولكنها أضافت بعض 1951وضعت لذلك تعريفاً يتم االسرتشاد به، استندت فيه إىل نصوص ومبادئ اتفاقية األمم املتحدة لعام 

 (851)ل القارة ما يتفق مع الظروف السياسية التي متر بها دو 

لذلك فقد نص تعريف منظمة الوحدة األفريقية لالجئني التي اعتمدها مجلس رؤساء الدول والحكومات يف دورته العادية 
حيث نصت عىل تعريف الالجئ بأنه: "يعني كل  1974والتي دخلت حيز التنفيذ يف عام  1969السادسة يف أديس أبابا عام 

االضطهاد بسبب العرق، أو الدين، أو الجنسية، أو بسبب عضوية مجموعة اجتامعية معينة، شخص يتواجد خارج بالده خوفاً من 
غري راغب يف االستفادة من حامية تلك الدولة، أو  –بسبب مثل هذا الخوف  –أو بسبب الرأي السيايس، ويكون غري قادر أو 

أن يعود  –عتادة السابقة كنتيجة ملثل هذه األحداث بسبب عدم حمله لجنسية، وكونه خارج دولة إقامته امل –من يكون غري قادر 
  .إليها

ينطبق كذلك مصطلح "الجئ" عىل كل شخص يجرب عىل ترك محل إقامته املعتادة بسبب اعتداء خارجي أو احتالل، أو  
عن ملجأ يف  ثهيمنة أجنبية، أو أحداث تعكر النظام العام بشكل خطري يف كل أو جزء من بلد منشأه أو جنسيته من أجل البح

 (852)مكان آخر خارج بلد منشأه أو جنسيته".

                                                           

 .39ف صف سابق،ف مرجعف الدولي،ف القانون ف فيف السياس يف اللجوءف جمال،ف العيديف فورار ف (ف 851ف )

مصطلح  –ألغراض هذه االتفاقية  -1 ، حيث نصت على:1969ريقية بشأن الالجئين لعام ( من اتفاقية منظمة الوحدة األف1( انظر مادة )ف 852ف )

 من االضطهاد بسبب العرق، أو الدين، أو الجنسية، أو بسبب عضوية مجموعة اجتماعية 
ً
"الجئ" يعني كل شخص يتواجد خارج بالده خوفا
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ومن خالل استقراء التعريف السابق لالجئ نستطيع املالحظة أنه قد توسع يف تحديد الصفة الشخصية لالجئ أكرث مام 
قيا من ارة أفري، ويرجع ذلك يف املقام األول، كام ذكرنا، للظروف السياسية التي كانت متر بها ق1951جاء به تعريف اتفاقية 

نزاعات ورصاعات مسلحة يف تلك الفرتة، حيث أبرزت قيمة الوطنية دون غريها من االتفاقيات السابقة، فقد ذكرت أن الالجئ 
 هو من يجرب عىل ترك بلده نتيجة للهيمنة الخارجية أو نتيجة الحتالل عسكري، وليس فقط االضطهاد.

والخاصة بشؤون الالجئني الغطاء القانوين لالعرتاف بالالجئني نتيجة  1969لعام كام وفرت اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية 
 (853) الكوارث البيئية املختلفة مثل الجفاف أو حدوث املجاعات أو حدوث الفيضانات أو الزالزل والرباكني.

ملحرومني منها ألفراد اويف تلك الحالة وفرت االتفاقية شبكة الحامية والسالمة املرتبطة بحقوق اإلنسان فيام يخص ا
 بصفتهم الجئني عىل الرغم من أنها مل تذكر ذلك رصاحة يف نصوصها.

التي ركزت بصورة كبرية عىل توفري الحامية لالجئني، فقد استطاعت  1951إضافة إىل ذلك وبإضافة ما ورد يف اتفاقية عام 
ا بعد ريقيا فيام يخص الالجئني حتى لو نوظر إىل عرص ماتفاقية منظمة الوحدة األفريقية تلبية االحتياجات العامة لقارة إف

 االستعامر عىل أنًّه قد انقَض منذ زمن بعيد.

وبذلك كان لتعريف اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لالجئ قيمة كبرية مضافة خالل فرتة األربعني عاماً املاضية والتي 
 (854) ترغم األشخاص عىل الخروج من بلدانهم طالبني اللجوء. متثلت يف الرتكيز عىل األسباب والدوافع املوضوعية التي

 تعريف الالجئ يف املواثيق االوروبية -2

جدير بالذكر أن املواثيق األوروبية التي صدرت عن االتحاد األورويب فيام يخص الالجئني قد عربت عن وصف أكرث شمولية 
م، حيث 1949، وأيضاً اتفاقية جنيف لعام 1969دة اإلفريقية ، وكذلك املعاه 1951وأدق فيام يخص مفهوم الالجئ من اتفاقية 

 نص وصفها عىل الوسائل التي يتعامل بها الالجئون.

إن توصيف الالجئ كان أكرث وضوحاً وشمولية يف املواثيق األوروبية من التعريفات التي جاءت يف االتفاقيات التي سبتقها، 
، وكذلك  1949بل تعاملت مع عموم اللفظ مثلام جاءت به اتفاقية جنيف  ولكنها مل تتطرق إىل تحديد تعريف خاص لالجئ،

 .1951اتفاقية األمم املتحدة 

واذا كانت معاناة املجتمع األورويب من أوضاع الالجئني يف أعقاب الحرب العاملية الثانية قد طغت عىل أوضاعها االقتصادية 
لة جهت نفس املشكلة، مثل مجتمع أمريكا الالتينية الذي عاِن من مشكوالسياسية ، ففي املقابل نجد أن مجتمعات أخرى قد وا

                                                           

غير راغب في االستفادة من حماية تلك الدولة. أو من يكون  –ا الخوف بسبب مثل هذ –معينة، أو بسبب الرأي السياس ي، ويكون غير قادر أو 

ينطبق كذلك  -2 .أن يعود إليها –بسبب عدم حمله لجنسية، وكونه خارج دولة إقامته املعتادة السابقة كنتيجة ملثل هذه األحداث  –غير قادر 

تداء خارجي، أو احتالل، أو هيمنة أجنبية، أو أحداث تعكر مصطلح "الجئ" على كل شخص يجبر على ترك محل إقامته املعتادة بسبب اع

 .النظام العام بشكل خطير في كل أو جزء من بلد منشأه أو جنسيته من أجل البحث عن ملجأ في مكان آخر خارج بلد منشأه أو جنسيته

 .126، ص 2003الشروق، القاهرة، طبعة أولى،  ( محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية املعنية بحقوق اإلنسان، املجلد الثاني، دار ف 853ف )

 بتصرف. 134-133( محمود شريف بسيوني، املرجع نفسه، ص ف 854ف )
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وما بعدها، فيام كانت اتفاقية مونتفيديو واملتعلقة بالقانون الجنايئ الدويل تعرب عن أول وثيقة إقليمية  1889الالجئني يف عام 
 (855) الدبلوماسية واإلقليمي. معاهدة كاركاس يف حق اللجوء 1954تتناول موضوع اللجوء، ثم بعد ذلك تالها عام 

 ثالثا/ تعريف امللجأ واللجوء 

من الرضوري أن تتضح املفاهيم املتعلقة باللجوء وبحق اللجوء، فيتم تحديدها عىل وجه الدقة نظراً ملا تتسم به من فرض 
أسها الدولة تيجة لذلك وعىل ر التزامات عىل دولة اللجوء وعىل الالجئ نفسه كام تلزم الدول ذات العالقة بعدد من االلتزامات ن

 األصلية لالجئ.

 تعريف امللجأ -1

يقصد بامللجأ عىل وجه العموم هو املكان الذي يأوي إليه الالجئ خوفاً من االضطهاد أو القتل أو الهالك الذي ميكن أن 
 يقع عليه وعىل أرسته.

يف ديباجة االتفاقية حيث نصت عىل: وإذ تضع  م 1967وقد أشارت الجمعية العامة لألمم املتحدة إىل امللجأ يف اتفاق عام 
 :منه ما ييل 14يف اعتبارها أن اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يقرر يف املادة 

 لكل فرد حق التامس ملجأ يف بلدان أخري والتمتع به خالصا من االضطهاد.  -1" 

رمية غري سياسية أو عن أعامل تناقض مقاصد ال ميكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك مالحقة ناشئة بالفعل عن ج -2
 (856)."األمم املتحدة ومبادئها

"لكل فرد الحق يف مغادرة  :من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان تنص عيل ما ييل 13من املادة  2وإذ تذكر أيضا أن الفقرة 
نح ملجأ ألشخاص يحق لهم االحتجاج باملادة ، وإذ تعرتف بأن قيام دولة ما مب"أي بلد، مبا يف ذلك بلده، ويف العودة إيل بلده

 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان هو عمل سلمي وإنساين، وبالتايل ال تستطيع أية دولة أخرى أن تعتربه عمال غري ودي. 14

(857) 

 ( حيث نصت عىل:1كام أشارت إىل امللجأ يف املادة رقم )

ة ألشخاص يحق لهم االحتجاج باملاد -مامرسة منها لسيادتها -دولة ما تحرتم سائر الدول األخرى امللجأ الذي متنحه -1" 
  .من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، ومنهم املكافحون ضد االستعامر 14

                                                           

 .91 ص مرجع سابق، ،برهان هللا أمر    ( 855) 

باجي مختار، م، انظر كذلك: سهام قواسمية، حماية الالجئين، رسالة ماجستير في القانون الدولي، جامعة 1967( انظر ديباجة بروتوكول ف 856ف )

 وما بعدها. 23عنابة، الجزائر، ص 

م، انظر كذلك: الحماية الدولية لالجئين وآليات تفعيلها، دراسة تطبيقية على الالجئين السوريين في تركيا، 1967( انظر ديباجة بروتوكول ف 857ف )

 .73-71، ص  2018وسام الدين العكلة، مجلة علوم املجتمع والتربية، العدد الخامس، فبراير 
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ال يجوز االحتجاج بالحق يف التامس ملجأ والتمتع به ألي شخص تقوم دواع جدية للظن بارتكابه جرمية ضد السلم أو  -2
حرب أو جرمية ضد اإلنسانية باملعنى الذي عرفت به هذه الجرائم يف الصكوك الدولية املوضوعة للنص عىل جرمية من جرائم ال

 .أحكام بشأنها

 .يعود للدولة مانحة امللجأ تقدير مربرات منح هذا امللجأ -3 

نح الحق يف امللجأ قد يلقي م بقولها: "وإذ يعتربون أن م1951كام أشارت إليه ديباجة االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني لعام 
أعباء باهظة عىل عاتق بلدان معينة، وأن ذلك يجعل من غري املمكن، دون تعاون دويل، إيجاد حل مرض لهذه املشكلة التي 

 اعرتفت األمم املتحدة بدولية أبعادها وطبيعتها".

لفار، وهي التي توفر امللجأ إىل الشخص ا ومن النصوص السابقة نستنتج أن الدولة التي يلجأ إليها الفارون هي الدولة التي
من حقها أن تختار أين يكون امللجأ آخذة يف االعتبار املعايري التي حددتها اللجان الدولية املختصة بشأن الالجئني فيام يخص 

 معايري ومواصفات مخيامت الالجئني وأن تحرتم آدميتهم وكرامتهم.

مللجأ من الدول األخرى واجب وفرض، وذلك باعتباره جزءا أصيال من سيادة الدولة ويستقرأ من نص املادة األوىل أن احرتام ا 
عىل أراضيها، حيث يكون امللجأ داخل النطاق الجغرايف لدولة اللجوء، ومن ثم فأي اعتداء عىل امللجأ يكون اعتداءاً عىل سيادة 

 الدولة وهذا ما أشار اليه نص املادة سالفة الذكر رصاحة.

 تعريف اللجوء الفرع الثاين

عرَّف القانون الدويل اللجوء يف مجمله عىل أنه هروب األشخاص من أماكن الخطر املحدق بهم بسبب الرصاعات املسلحة 
( من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 2إىل أماكن أو دول أو هيئات يتوافر بها األمان والحامية، وهو ما نصت عليه املادة رقم )

 .(858)رض أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات أو املعامالت القاسية أو الوحشية": "ال يع1948لعام 

بأن لكل شخص الحق يف اللجوء إىل دول أخرى خوفاً عىل نفسه من ( 859)( من نفس اإلعالن14كام رصحت املادة رقم )
ظ كفل لهم االحرتام وحفالقتل أو الهالك، وعليه فإنه يجب عىل جميع الحكومات والدول أن تحرتم جميع مواطنيها وأن ت

كرامتهم وحياتهم وأن توفر لهم سبل الحياة الكرمية وأال تعرضهم إىل االعتقال أو القبض أو العقوبات التي تحط من كرامتهم 
 أو آدميتهم، األمر الذي يضطرهم إىل الهروب إىل دول أخرى طلباً للحياة اآلمنة الكرمية.

وطنه وتنتهك حقوقه وتسلب حرياته بشكل صارخ أن يبحث عن امللجأ اآلمن فمن حق الشخص الذي يتم اضطهاده داخل م 
حينام يعجز متاماً عن إيجاد مكان يأمن فيه عىل نفسه وعىل حياته وحياة عائلته، وأن يصون فيه آدميته وكرامته، وهذا ما 

تي تؤكد بأن: "حق اللجوء من حق أي ( يف الفقرة األوىل من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان وال14أكدت عليه املادة رقم )
 (860)شخص طبيعي يتعرض لالضطهاد داخل دولته أو دولة أخرى كان مقيام فيها يف أن يلتمس لنفسه ملجأ آمنا".

                                                           

 1948من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  02املادة  ( 858 )

 .1948من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  14املادة  ( 859 )

 ( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.1/ ف 14( انظر نص املادة )ف 860ف )
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وعليه يكون اللجوء حق ينشأ مبجرد تعرض الشخص إىل اضطهاد يف حرياته وحقوقه األساسية، سواء كان خارج البالد أو 
داية االنتهاك هي نفسها بداية متتع الشخص بحق اللجوء واطالق صفة الجئ عليه، ويجب أن يتمتع داخلها، وتعترب نقطة ب

بالحامية القانونية الدولية التي كفلها له القانون الدويل وفقاً ملا ورد يف جميع االتفاقيات الخاصة بأوضاع الالجئني ومن ذلك 
، حيث عملت تلك االتفاقية وبروتوكولها اإلضايف واالتفاقيات 1967يف عام  وما جاء يف بروتوكولها امللحق بها 1951اتفاقية عام 

الخاصة والعامة مبوجب اتفاقيات ونصوص القانون الدويل عىل توافر الظروف املناسبة لحاالت اللجوء مثل الصحة واملسكن 
وجودهم يف دول املضيف، ولهم  واملأوى والغذاء لألشخاص الذين يتم تهجريهم إىل خارج أوطانهم، ويكون هذا طوال مدة

الحق يف الرجوع إىل بلدانهم مبجرد انتهاء األسباب أو الدوافع التي دعتهم إىل اللجوء، وعىل الدولة املضيفة أن توفر جميع 
 السبل واآلليات التي توفر تلك العودة اآلمنة.

 رشوط اللجوء الفصل الثاين

الفارين فقط، ولكنها تذهب إىل ما هو أبعد من ذلك، حيث تدخلت لتعيني إىل قضية الالجئني  1951ال تتصدى اتفاقية عام 
 وتحديد من هو الالجئ املشمول بتلك التعريفات والحامية الدولية لالجئني من جانب املجتمع الدويل.

روف ظ وبالرغم من ذلك فإن املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني والتي اعتربت أن األفراد الفارين من
الحروب األهلية والعنف الديني أو القبيل وتكون دولتهم أو مواطنهم  غري قادرة عىل حاميتهم من ذلك العنف يجب اعتبارهم 

 الجئني.

ولكن بعض البلدان األوروبية ترى غري ذلك، حيث تعتقد أن األفراد الفارين نتيجة للظروف املضطربة يف دولتهم من جراء 
ين يخافون االضطهاد من قبل التنظيامت غري الحكومية أو الرسمية مثل املتمردين أو امليليشات يجب الحروب األهلية أو الذ

 أال يتم منحهم صفة اللجوء.

إال أن رأي املفوضية السامية يخالف ذلك إذ من بني أهم األسباب األصلية لطلب اللجوء ومنحه هو الخوف من االضطهاد 
 (861) غري مستقرة.والذي يجعل حياة الشخص غري آمنة و 

عىل عدد من الرشوط التي يجب أن تتوافر يف الشخص طالب اللجوء حتى تصبغ عليه  1951وعىل ذلك استقرت اتفاقية 
صفة الالجئ، والتي سوف نتناولها يف املطلب األول من هذا املبحث، بينام نتناول يف املطلب الثاين الحاالت الذي يسقط فيها 

 والتفصيل. ذلك الحق بيشء من التحليل

 أوال/ رشوط الحصول عىل اللجوء

م الخاصة بأوضاع الالجئني أهم القواعد األساسية يف تعيني رشوط الالجئ وتحديد صفته، فقد نصت 1951وضعت اتفاقية 
عىل تعريف الالجئ وتحديد العنارص التي تعد أساساً التخاذ القرار لتحديد وضعه والتي البد أن تكون متوفرة حتى يكتسب 

 لشخص هذه الصفة، وهذه العنارص هي:ا

 أن يتواجد الشخص خارج البلد األصل أو بلد اإلقامة املعتادة  -1

                                                           

 .82 ص مرجع سابق، الدولي، نون القا في امللجأ حق نظرية في دراسة السياس ي، اللجوء حق ،برهان هللا أمر  (ف 861ف )
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يشرتط يف الالجئ أن يكون خارجاً من بلده األصيل الذي يحمل جنسيته، أو أن يكون خارج البلد الذي اعتاد أن يقيم فيه 
ولية ن تلك القاعدة حيث أنه من غري املقبول أن تؤدي الحامية الدإقامة معتادة منتظمة، ومل ترصح االتفاقية بأية استثناءات ع

دورها إذا كان الشخص داخل نطاق دولته أو بلده األصيل، لذا يتوجب عليه أن يكون خارج نطاق دولته أو خارج نطاق البلد 
ن خالل تعرضه لالضطهاد وذلك مالذي يقيم فيها إقامة ثابتة منتظمة، وأن يربهن عىل ما يراوده من مخاوف مربرة ومقبولة من 

 (862) الوثائق واملستندات والبيانات بشتى أشكالها وأنواعها أو أي اثباتات أخرى ميكن الحصول عليها من أي مصدر آخر.

وجدير بالذكر أن الخوف من االضطهاد ال يتطلب أن يكون شامالً لكل دولة الالجئ األصلية، فمن املمكن أن يكون 
عىل اإلقليم أو الطائفة أو العرق الذي ينحدر منه الالجئ أو يسكن فيه، ويف مثل هذه الحالة ال ميكن  االضطهاد واقعا فقط

رفض طلب الالجئ من الحصول عىل حقه يف طلب اللجوء، حيث أنه يكون بالفعل مهددا باملوت أو االضطهاد، وال ميكن رفض 
 بلده. طلبه بحجة أنه ميكنه الحصول عىل ملجأ آمن يف مكان آخر من

إضافة إىل هذا فإنه فمن الوارد أن تقوم األسباب التي تسمح للشخص باكتساب صفة الجئ وهو خارج دولته األصلية، ويف 
 (863) مثل تلك الحالة ميكن أن يتم منح الشخص صفة الالجئ وهو يف دولة اللجوء.

عىل صفة الالجئ،  ي تعترب عنرصاً رئيسياً للحصولوبناء عىل ما سبق ذكره فإنه يتعني عىل الفرد أن يغادر دولته األصلية والت
حيث أن بقاءه يف بلده األصيل ال ترتتب عليه أية حقوق يف منح صفة الالجئ، ولكن ميكن اعتباره من األفراد املرشدين قرسياً 

 (864) أو النازحني داخلياً داخل أوطانهم.

 أن يوجد خوف له ما يربره  -2

ثبات صفة الالجئ: عنرص موضوعي وعنرص شخيص لحدوث الخوف الذي يضطر معه اشرتطت االتفاقية  توفر عنرصين إل 
الالجئ إىل الهروب من بلده، والتي تعد من العنارص الرئيسية يف تعيني وضعه القانوين، ومنحه صفة اللجوء من عدمه، وال يعد 

روف لديه، وميكن معرفة ذلك عن طريق الظ عدم رغبته يف العودة إىل بلده األصيل مربراً كافياً للتأكد من وجود عامل الخوف
السائدة يف دولته األصلية، أما العنرص املوضوعي فهو عبارة عن الدالئل واألمارات الخارجية التي تربر ذلك الخوف، وميكن 

ومات لمعرفة ذلك والتحقق منه عن طريق تقييم تلك الدالئل مثل دراسة الظروف السائدة يف دولته األصلية، حيث تعترب املع
 التي يتم الحصول عليها يف تلك املرحلة يف غاية األهمية لتحديد مركزه القانوين ومنحه صفة اللجوء أم ال. 

                                                           

( املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين، تحديد وضع الالجئ ، دليل القانون الدولي لالجئين، القاهرة، مصر، مركز األهرام ف 862ف )

 . 26، ص 2001للترجمة والنشر، 

، انظر كذلك: دور املنظمات الدولية 31-30جئ، مرجع سابق، ص ( املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين، تحديد وضع الالف 863ف )

الحكومية في حماية الالجئين، بالل حميد بديوي حسن، أطروحة ماجستير، جامعة الشرق األوسط، قسم القانون العام، كلية الحقوق، 

 . 37، ص  2016عمان، األردن، 

  .62( عقبة خضراوي، مرجع سابق، ص ف 864ف )
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قد اشرتطت أن يكون هناك خوف مستقبيل أو خوف حايل من جانب طالب اللجوء  1951وبناء عىل ما سبق، فإن اتفاقية 
االضطهاد يف الفرتات القدمية وأن خطر االضطهاد ما زال قامئاً  من تعرضه لالضطهاد، أما يف حالة كونه كان يعاين من

 (865) ومفرتضاً فيمكن وقتها لطالب اللجوء أن يتم منحه اللجوء رشيطة أن تتوافر فيه بقية الرشوط املفروضة عىل طالب اللجوء.

 التعرض لالضطهاد  -3

رص االضطهاد عىل مفهوم بذاته مام يضي ق م مفهوم االضطهاد عىل وجه التحديد، حتى ال يقت1951مل توضح اتفاقية 
النطاق عىل مفهوم الالجئ، ليكون بذلك مفهوم االضطهاد شامالً لكل أنواع االضطهاد النفيس واملادي واملعنوي، والتي تظهر 

ء أو السجن ايف التجاوزات ضد حقوق اإلنسان التي تهدد حياته أو ترضه بشكل أو بآخر، ومن أبرزها التعذيب أو القتل، أو االعتد
 (866) أو وضع قيود غري مرشوعة عىل األنشطة الدينية أو السياسية أو املدنية.

وأما فيام يخص التمييز العرقي أو العنرصي فال تعده االتفاقية من مفهوم االضطهاد إال إذا كان شديد الخطورة بالشكل 
ضطهاد ميكن أن يتم ارتكابه من جانب غري حكومي م بأن اال 1951الذي يهدد حياة الالجئ، وهذا ما جاء يف نصوص اتفاقية 

وذلك يف حالة قيام الدولة بتسهيل ذلك التمييز أو االضطهاد أو شجعت عليه أو تسامحت معه، أو مع األشخاص الذين يرتكبونه 
ه، وأيضاً إذا ممثل أن تقوم به املنظامت شبه العسكرية، ففي تلك الحالة أدخلته االتفاقية يف نطاق االضطهاد وشملته بأحكا

كانت الحكومة نفسها غري قادرة عىل حامية أبنائها أو رعاياها من براثن االضطهاد من جانب أطراف غري حكوميني، وكان ذلك 
االضطهاد قامئاً عىل األسباب أو األركان الخمسة التي عددتها االتفاقية )الدين أو العرق أو االنتامء أو الجنسية أو اآلراء 

  (867) م.1951ففي تلك الحالة يعد االضطهاد يف نطاق التعريف كام يف نصوص اتفاقية السياسية( ، 

 ال يستطيع أو ال يرغب يف حامية ذلك البلد بسبب هذا الخوف -4

يتمثل الهدف الرئييس للقانون الدويل لالجئني يف حامية أي شخص يلتمس أو يطلب اللجوء من دولة أخرى غري الدولة 
ملعلوم أن األصل يف الحامية هي الدولة األًصلية للشخص طالب اللجوء، ولكن يف حالة عجز تلك الدولة األًصلية له، ومن ا

عن حاميته أو كانت هي نفسها ضالعة يف اضطهاده كام أوضحنا يف البند ثالثاً، ففي تلك الحالة يعترب ذلك عنرصاً رئيسياً يف 
 (868) هام كام ييل: منحه صفة اللجوء ويتحقق ذلك من خالل رشطني أساسيني

أوالً: أن يكون طالب اللجوء غري قادر عىل االستفادة من حامية الدولة األساسية له لظروف خارجة عن إرادته، مثل حروب 
أهلية أو دولية، أو حدوث أي نوع من أنواع االضطرابات الخطرية التي تجعل الدولة يف حالة عدم توازن للقوى املوجودة بداخلها 

 ية األشخاص أو املواطنني غري متوافرة.ما يجعل حام

                                                           

 .28-27ة السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين، تحديد وضع الالجئ، مرجع سابق، ص ( املفوضيف 865ف )

الذين هم موضع اهتمام  ( مدخل إلى الحماية الدولية لالجئين، حماية األشخاص2005( املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين )866ف )

 64، ص 1املفوضية، برنامج التعليم الذاتي 

 .65فوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين، تحديد وضع الالجئ، مرجع سابق، ص ( املف 867ف )

 .113 ص مرجع سابق، الدولي، بالقانون  امللجأ حق نظرية في دراسة السياس ي، اللجوء حق ،برهان هللا أمر    ( 868) 
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ثانياً: كون الشخص الذي يطلب اللجوء هو نفسه غري راغب يف االستفادة من حامية دولته األصلية لسبب أو آلخر مثل أن 
 يكون لديه مخاوف مربرة من التعرض لالضطهاد عند بقائه يف دولته األصلية.

الب آنفاً ليست عىل سبيل الحرص ولكنها من املربرات الرئيسية واألساسية لط ومام تقدم ذكره نرى أن األسباب التي ذكرناها
اللجوء، حيث من الوارد أن تظهر أية أسباب جديدة أخرى مع التطورات الحاصلة يف منظومات ونصوص القانون الدويل العام، 

عربية وغري ديد من الدول اإلسالمية والومثال ذلك طلب اللجوء بسبب الحقوق الجنسية، فعىل سبيل املثال ما زالت هناك الع
العربية ال تعرتف بأية حقوق للجنس الثالث أو املثليني، بل وتعد ذلك جرمية من الجرائم املخلة باآلداب ويعاقب فاعلها بنص 
القانون، وقد ذكرت العديد من الدول أن ذلك سبب وجيه من أسباب طلب اللجوء ومنحه للشخص املثيل أو صاحب الجنس 

لثالث، وذلك مثلام جاء يف نص حكم املحكمة األوروبية العليا مبنح حق اللجوء للمثليني جنسياً إىل األشخاص الذين صدرت ا
بأحقية لجوء  2013نوفمرب  7حيث قضت أعىل محكمة أوروبية يف  بحقهم أحكاماً بالسجن أو االعتقال يف بلدانهم األًصلية،

دهم لدول االتحاد األورويب، برشط أن يكونوا معرضني للسجن يف بالدهم. وهذا املثليني الذين يخشون االضطهاد يف بال 
الحكم متعلق بقضايا ثالثة رجال من سرياليون وأوغندا والسنغال حيث أنهم سعوا للجوء يف هولندا، معللني ذلك بأن لديهم 

 (869) ."خوفا مبنيا عىل أساس صحيح" من التعرض لالضطهاد بسبب توجههم الجنيس

  اللجوء يا/  حقثان

يتأكد الوضع البديل للحامية الدولية مرة أخرى من خالل وضع حد زمني ملركز الالجئ الذي ليس وضعا نهائيا، ومبا أن 
 االستفادة منه مبنية عىل أسباب تربره فإن انقضاءه أيضا مرتبط بانقضاء هذه األسباب.

الحاالت التي تقف عندها الحامية الدولية لها، وهي الحاالت م حريصة عىل الالجئني من خالل إدراج 1951وكانت اتفاقية 
التي ال يستطيع الالجئ فيها التمتع بنظام حامية الالجئني، كام أوردت تلك االتفاقية عددا من الحاالت األخرى يوستبعد من 

 (870)خاللها عدد من األشخاص من أن يستفيدوا بتلك األحكام.

 علقة بأوضاع الالجئني سواء الدولية أو اإلقليمية منها، أن صفة الالجئ تنقيض عنيتضح لنا من استقراء النصوص املتو
 1951/ج( من اتفاقية عام 11الشخص أو الفرد إذا توفرت مسببات زوالها أو انقضائها والتي تم تحديدها بالتفصيل يف املادة )

 (871) يل:واملتعلقة بأوضاع الالجئني وهو ما سوف نفصله يف البنود التالية كام ي

 :: عودة الالجئ إىل دولته األصلية باختياره1

م املتعلقة بأوضاع الالجئني والخاصة مبن يحملون جنسياتهم 1951من اتفاقية  4/ج11ورد نص تلك الحالة يف املادة 
كون تلك ت األصلية، ويرجعون إىل بالدهم بعد انتهاء وانقضاء الظروف التي جعلتهم يفرون منها ويطلبون اللجوء، رشيطة أن

العودة بكامل إرادتهم واختيارهم ودون إجبار أو إكراه من أحد، كذلك الالجئون عدميو الجنسية والذين يعودون إىل مواطن 

                                                           

  2013وفمبر ن 7( انظر حكم املحكمة األوروبية العليا لحقوق اإلنسان الصادر بتاريخ ف 869ف )
ً
، فيما يخص منح اللجوء السياس ي إلى املثليين جنسيا

 في حال خوفهم من اإلقامة في بلدانهم األصلية. 

( آيت قاس ي حورية، تطور الحماية الدولية لالجئين والنازحين على ضوء املستجدات الراهنة في القانون الدولي، رسالة لنيل شهادة ف 870ف )

 .67، ص 2014ونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الدكتوراه في العلوم القان

 .140 ص مرجع سابق، الدولي، بلقانون  امللجأ حق نظرية في دراسة السياس ي، اللجوء حق ،برهان هللا أمر    ( 871) 
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 (872) إقامتهم السابقة، وأن يكون ذلك أيضاً بكامل اختيارهم وإرادتهم وأن تكون نيتهم يف ذلك اإلقامة واالستقرار الدامئني.
ألصلية يف هذه الحالة يعترب مبثابة العودة إىل الوضع الطبيعي أو العادي للشخص الذي كان ينطبق عليه فالرجوع إىل الدولة ا

 .وصف الالجئ، بعد زوال األسباب التي أكسبته هذه الصفة وعادت عالقته بدولته األصلية إىل مجراها الطبيعي

 :: عودة الالجئ إىل التمتع بحامية دولة جنسيته2

أن الالجئ الذي كان يتمتع بجنسية دولة ما ولكنه ال يتمتع بحاميتها ثم تبدلت الظروف وعاد إىل استفادته تعني تلك الحالة 
من تلك الحامية التي توفرها الدولة املتمتع بجنسيتها، ويقصد بالحامية هنا هي الحامية القانونية التي تعمل عىل توفريها 

 أو يف الخارج .  القوانني الداخلية لتلك الدولة سواء يف الداخل

والنصوص واملواثيق الدولية التي اشرتطت ذلك السبب النقضاء صفة اللجوء قد اشرتطت كذلك أن يكون الالجئ كان متمتعا 
بحرية كاملة وإرادة قانونية عند عودته إىل حامية دولته، وذلك باختياره املحض، غري مكره أو مجرب عىل ذلك، وأن تكون تلك 

يث ميكن االستفادة منها أِن شاء، وأخرياً يشرتط أيضاً عدم وجود ما مينع عودة الالجئ إىل هذه الدولة الحامية متوفرة بح
 (873) وضامن عدم التعرض ألي نوع من أنواع االضطهاد فيها.

 : اسرتداد الالجئ لجنسيته القدمية3

، ما يعني نه قبل حصوله عىل اللجوءتسقط صفة اللجوء عن الالجئ يف حالة ما إذا اسرتد جنسيته القدمية التي فقدت م
رجوع العالقات إىل طبيعتها بينه وبني دولته، ومن ثم فإنه البد أن تكون نتيجة استعادته الجنسية القدمية متكنه من التمتع 

امل كبالحامية الدولية للبلد الذي كان يحمل جنسيته إعامالً لذلك البند، رشيطة أن يكون اسرتجاع جنسيته القدمية قد تم ب
إرادته ودون إجبار أو إكراه من أحد، ويعد ذلك رشطاً أساسياً )اإلرادة والحرية يف اسرتجاع الجنسية( لسقوط وانقضاء صفة 

 (874) الالجئ، أي أنه ال تسقط صفة اللجوء مبجرد قيام الدولة برد جنسيته إليه، وإمنا البد أن تكون بكامل إرادته وحريته.

 امية جديدتني: اكتساب الالجئ جنسية وح4

من بني األسباب التي تقيض بانقضاء وسقوط حق اللجوء هو أن يكتسب الالجيء جنسية دولة أخرى ويتمتع فيها بالحامية 
الوطنية، وغالباً ما تكون تلك الجنسية هي لدولة امللجأ، وهنا يفقد الالجئ مركزه كالجئ ويصبح من مواطني الدولة رشيطة أن 

تسبة الجديدة عىل حامية دولية له، وهذا سبب من أسباب انقضاء وسقوط اللجوء الذي نصت عليه تنضوي تلك الجنسية املك
 .1951من اتفاقية عام  3( ج/1املادة )

 : تغري الظروف يف دولة الالجئ األصلية5

                                                           

 .158آيت قاس ي حورية، تطور الحماية الدولية لالجئين، مرجع سابق، ص   (ف 872ف )

 م. 424-422أمر هللا برهان، حق اللجوء السياس ي، مرجع سابق، ص   (ف 873ف )

م، كلية الحقوق جامعة الجزائر 2012 - 2011فورار العيدي جمال، اللجوء السياس ي في القانون الدولي، رسالة دكتواره في القانون،   (ف 874ف )

 .25،ص،1
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( ج 1ادة )يسقط حق اللجوء وتسقط معه جميع أشكال الحامية التابعة له إذا توافرت أي  من الحاالت الواردة يف نص امل
أنه يف حال عدم القدرة عىل مواصلته يف رفض استظالله بحامية بلد جنسيته، بعد انقطاع  (875)وهي 1951، من اتفاقية عام 5/6

أسباب لجوئه وتختص تلك الحالة بالالجئني ذوي الجنسية وكذلك يف حالة القدرة عىل العودة إىل بلد اإلقامة بالنسبة إىل الفرد 
 لك بعد انقطاع أسباب لجوئه وزوالها.عديم الجنسية، وذ

ومفاد تلك الحالتني أنه يف ظل انقطاع وزوال أسباب لجوئه واستمرار متتعه بالحامية الدولية، فلم تعد هناك رضورة 
الستمرارية متتعه بتلك الحامية، ال سيام وأنه بات يف أمان ومل يعد يخىش عىل نفسه من أي اضطهاد أو هالك، وقد جاءت 

 (876) حالتني حرصاً حيث ال ميكن التعلل بأي علة أخرى لسقوط حق اللجوء.تلك ال

والظروف التي نعني هنا بتغريها انقضاء وزوال سبب اللجوء، هي تلك الظروف التي أجربت الالجئ عىل الخروج من دولته، 
فة الالجئ عنه وسقوط ص وهي الظروف السياسية يف دولته األصلية بحيث ينتج عن زوال تلك الظروف انقضاء سبب لجوئه

وبالتايل فإن عودة تلك العالقة إىل طبيعتها يعني بطبيعة الحال زوال صفة الالجئ عن الفرد أو الشخص مبجرد حدوث ذلك 
التغيري يف الظروف السياسية عىل النحو سالف الذكر. ويشرتط كذلك أن يتمتع بالحامية عند عودته إىل بلده األصيل، سواء 

ا أو داخلها، وأن يتمتع بتلك الحامية أِنَّ شاء، بحيث إذا حيل بينه وبني التمتع بتلك الحامية ففي تلك كان خارج حدوده
األوضاع ال ميكن القول بأن العالقة طبيعية بينه وبني دولته األصلية مام ينتج عنه استمرار صفة الالجئ والتصاقها به وعدم 

 (877) الدولية التي توفر لالجئني. سقوطها، ومتتعه الكامل بكافة الحقوق والحامية

ووفقاً ملا هو متعارف عليه يف التكييف املنفرد وسلطة الدولة، فإن دولة امللجأ تكون الوحيدة املنوط بها الفصل يف تحديد ما 
ن عدمه، مإذا كانت الظروف السياسية يف الدولة قد تغريت بالشكل الذي يسمح لالجئ بالعودة والتمتع بالحياة اآلمنة والحامية 

 (878) ومن ثم سقوط صفة الالجئ عنه.

 إعادة الالجيء لدولة االضطهاد الفصل الثالث

                                                           

الذي دعته الجمعية العامة لألمم املتحدة إلى االنعقاد  1951وضع الالجيئن لعام ( / ج من االتفاقية الخاصة ب1انظر نص املادة رقم ) (ف 875ف )

والتي  43، وفقا ألحكام املادة 1954نيسان/أبريل  22بتاريخ بدء النفاذ:  1950كانون األول/ديسمبر  14املؤرخ في  (5-)د 429بمقتض ى قرارها رقم 

إذا استأنف باختياره االستظالل بحماية . 1 :ينطبق عليه الفرع "ألف" من هذه املادةنصت على: "ينقض ي انطباق هذه االتفاقية علي أي شخص 

إذا اكتسب جنسية جديدة وأصبح يتمتع بحماية هذه الجنسية الجديدة، . 3إذا استعاد باختياره جنسيته بعد فقدانه لها، أو  . 2بلد جنسيته، 

إذا أصبح، بسبب زوال األسباب  . 5ادره أو الذي ظل مقيما خارجه خوفا من االضطهاد، أو إذا عاد باختياره إلى اإلقامة في البلد الذي غ . 4أو 

بق طالتي أدت إلى االعتراف له بصفة الجئ، غير قادر علي مواصلة رفض االستظالل بحماية بلد جنسيته، وذلك علما بأن أحكام هذه الفقرة ال تن

ملادة ويستطيع أن يحتج في رفض طلب االستظالل بحماية بلد جنسيته، بأسباب قاهرة ( من هذه ا 1علي أي الجئ ينطبق عليه الفرع ألف )

إذا كان شخص ال يملك جنسية وأصبح، بسبب زوال األسباب التي أدت إلى االعتراف له بصفة الالجئ، قادرا علي  . 6 .ناجمة عن اضطهاد سابق

( من هذه املادة 1كام هذه الفقرة ال تنطبق علي أي الجئ ينطبق عليه الفرع ألف )أن يعود إلى بلد إقامته املعتادة السابق، وذلك علما بأن أح

 ويستطيع أن يحتج، في رفض العودة إلى بلد إقامته املعتادة السابق، بأسباب قاهرة ناجمة عن اضطهاد سابق.

 .153آيت قاس ي حورية، حق اللجوء السياس ي في القانون الدولي العام، مرجع سابق ، ص  (ف 876ف )

، 2006قحطان نشمي الخيري، حق اللجوء لسياس ي، بحث مقدم لنيل درجة الدبلوم في القانون الدولي، كلية الحقوق، جامعة دمشق،  (ف 877ف )

 .46ص 

 م. 427-424أمر هللا برهان، حق اللجوء السياس ي، مرجع سابق ،ص    (ف 878ف )
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الرد من املبادئ الجوهرية واألساسية التي يرتكز عليها النظام الدويل لحامية الالجئني يف ظل ف عدمفيعد الحق يف مبدأ 
م ، حيث تم النص عليه  1933ئق الدولية وتحديداً يف اتفاقية ، ويعود تاريخ ذلك املبدأ إىل الوثا(879)نطاق القانون الدويل العام

فيام يخص حامية  1949( فيام يخص الالجئني األرمن والروس، حيث قضت اتفاقية جنيف الرابعة يف عام 3( ف )2يف املادة )
دولة أخرى ملتصارعة لحقوق املدنيني أوقات الحروب والنزاعات بعدم ترحيل أي شخص يتواجد داخل نطاق إقليم إحدى الدول ا

يخاف فيها عىل نفسه من تعرضه للهالك أو االضطهاد نتيجة آلرائه الدينية أو السياسية، وقد أخذت بهذا املبدأ كذلك اتفاقية 
، حيث مل تجز ألي من تلك الدول رد 33والتي تتناول أوضاع الالجئني يف مادتها رقم  1951األمم املتحدة التي أبرمت يف عام 

 (880)الالجئ إىل الدولة التي تعرض فيها إىل تهديد لحياته أو نفسه هو أو أرسته نتيجة لتلك اآلراء التي يعتنقها أو طرد 

لالجئ بالشكل الذي ف الحاميةفمن أهمية كبرية يف مجال توفري  99م، وتحديداً املادة رقم 1951ونظراً ملا تتمتع به اتفاقية 
مة الدولة التي تعرض منها لالضطهاد ، فإنه يعد من النصوص التي ال ميكن أن متنع القبض عليه من جانب سلطات أو حكو 

 (881)من ذات االتفاقية.  42تتحفظ عليها أي دولة من الدول املشاركة يف االتفاقية وذلك وفقاً ملا جاء به نص املادة رقم 

أكيدة وال تدع مجاال للمناقشة فيها، فإنه  1951من اتفاقية عام  99واذا كانت صور الحامية الدولية التي توفرها نصوص املادة 
وبالرغم من ذلك أثريت حولها العديد من التساؤالت التي كان أولها حول ماهية الالجئني الذين تشملهم االتفاقية بتلك الحامية، 

موجبة بالتقيد مببدأ  كذلكفإذا كان األمر جلياً بالنسبة لوضع الالجئني والذين تقر لهم دولة امللجأ بتلك الصفة، ومن ثم تكون 
عدم الطرد، فام هو الوضع بالنسبة لألشخاص طالبي اللجوء الذين مل يتم البت يف طلبات لجوئهم من دولة املضيف فالوضع 

 (882)بالنسبة إليهم مختلف، حتى تتم املوافقة عىل طلباتهم فتشملهم الحامية.
 ادةاالستفف قاد أنها قد أخذت برأي االتجاه الثاين الذي يقرصمحالً لالنت 1951ومن األسباب التي جعلت اتفاقية جنيف  

ره اللجوء فقط دون غريهم، بسبب أنها قد فرقت بني طالب الصفة والذي مل يبت يف أمف صفةف مكتسبيف عىلف املبدأف منف
 .(883)ومكتسب الصفة، كون أن الشخص طالب اللجوء هو شخص يف واقع األمر يحتاج إىل الحامية أيضاً 

ذا السبب فقد عملت الوثائق الدولية الالحقة لتلك االتفاقية عىل تدارك تلك الفجوة الترشيعية يف االتفاقية السابقة وله
 م1967من اإلعالن الخاص باألمم املتحدة فيام يخص امللجأ اإلقليمي لعام  2لها، وهو ما نصت عليه الفقرة األوىل من املادة 

الرد، وبذلك تكون قد وفرت الحامية الكافية لالجئني سواء املوجودين عىل أرضها أو  التي أيدت بشكل كبري مبدأ عدم (884)
 إقليمها أو العالقني عىل حدودها. 

                                                           

 .65ف صف سابق،ف مرجعف أسحار،ف سعدف جاسمف اللطيفف عبدف (ف 879ف )

 أو ف طردف بعدمف األحوالف جميعف فيف املتعاقدةف األطرافف الدول ف "تتعهدف أنه:ف علىف أنه:ف علىف 3ف /ف 2ف املادةف تنصف (ف 880ف )

 ."ف األصليةف دولتهمف حدودف ناحيةف الالجئين،ف إعادةف

 .64ف صف ،سابقف مرجعف العام،ف الدوليف القانون ف فيف الوسيطف الكريم،ف عبدف علوانف (ف 881ف )

 69ف صف سابق،ف مرجعف أسحار،ف سعدف جاسمف اللطيفف عبدف (ف 882ف )

 كليةف العام،ف القانون ف فيف املاجستير ف شهادةف لنيلف تخرجف مذكرةف الجزائر،ف فيف لالجئينف القانونيف املركز ف نجوى،ف غالمف (ف 883ف )

 .119-ف 114ف صف ،2013ف ،تلمسانف بلقايد،ف بكر ف أبو ف جامعةف السياسية،ف والعلومف الحقوق ف

 األولىف الفقرةف فيف إليهمف املشار ف األشخاصف منف شخصف أيف إخضاعف يجوز ف "ال ف يلي:ف ماف علىف 1ف /ف 2ف املادةف تنصف (ف 884ف )

 الذيف مياإلقلف دخلف قدف الشخصف كانف إذاف أو ف الحدودف عندف دخولهف منعف مثلف لتدابير ف )الالجئون(ف وهمف األولىف املادةف منف

 لالضطهاد".ف فيهاف يتعرضف أنف يمكنف دولةف أيةف إلىف القسري ف ردجهف أو ف إبعادهف اليهف اللجوءف ينشدف
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تعترب الحامية الدولية لالجئني من املفاهيم واملصطلحات الحديثة نسبياً وذلك من وجهة نظر القانون الدويل، ومل تتبلور 
ال بعد انتهاء الحرب العاملية األوىل، وما نتج عنها من آثار وأرضار عىل اإلنسانية كلها، كام مل الفكرة من وجهة النظر القانونية ا

يكن التعامل مع تلك القضية من منظور دويل وشامل، ولكنها كانت تعترب قضية وقتية نتجت نتيجة ظرف معني كحرب أو نزاع 
 مسلح ، ومع انتهاء أسبابه تنتهي املشكلة. 

لحرب العاملية الثانية بان للمجتمع الدويل مدى تفاقم املشكلة واتساع آثارها السلبية حتى بدأت تطال ولكن مع نشوب ا
العديد من املجتمعات الغربية التي كانت هي املترضر األكرب وقتها من ويالت الحروب، ومن ثم فقد بدأ املجتمع الدويل يف 

ية الحلول لها من خالل صياغة قانون دويل وتكوين وإنشاء هيئات دولالتفكري ببلورة تلك القضية من منظور قانوين إليجاد 
م 1951وإقليمية للتصدي لتلك املشكلة وآثارها السلبية التي بدأت يتسع مداها وينترش ويأخذ أبعاداً دولية، فكان منها معاهدة 

م 1967وتوكول الجئني، ثم تالها بعد ذلك بر الدولية املتعلقة بأوضاع الالجئني والذي يعترب حجر الزاوية اىل اآلن يف موضوع ال
م لتشمل جميع الالجئني يف جميع أنحاء 1951والخاص بالالجئني والذي أزال القيد املكاين والزماين الذي حددتهام معاهدة 

يف  تالعامل، حيث نصت عىل الواجبات والحقوق املقررة لالجئ ثم تالها بعد ذلك الصكوك واملواثيق اإلقليمية التي  توسع
م ومعاهدة 1967تعريف مفهوم الالجئ وجعلته أكرث مرونة وذلك ليتامىش مع خصوصيات املجتمعات مع اعرتافها بربوتوكول 

 م.1951

وعىل الرغم من ذلك فإن ما نالحظه اليوم من اخرتاقات وانتهاكات لقوانني ومواثيق حقوق الالجئني كان يتوجب املزيد 
الحقوق وضامن توفريها لالجئني، ال سيام يف ظل زيادة النزاعات املسلحة والحروب التي  من بذل الجهد لتدعيم وتعزيز تلك

 اجتاحت جميع أنحاء العامل رشقاً وغرباً.

 الخامتة

لقد أصبحت حقوق الالجئني يف جميع أنحاء العامل مهددة باالنتهاكات املستمرة من جانب الدول واملنظامت الدولية، وتوجب 
 إيجاد املزيد من اآلليات والضامنات التي تكفل توفري تلك الحامية الدولية لالجئني حول العامل، ال سيام عىل املجتمع الدويل

اذا كان بعضها يتعارض مع بعض املصالح الدولية والعاملية. وهذا ما حدا بالكثري من بعض منظامت املجتمع الدويل واملحيل 
يكيل امية الدولية لحقوق الالجئني يف العامل املعارص، والذي يخضع اىل تغيري هواملعنية بحقوق الالجئني اإلشارة اىل نظام الح

يتفق يف مجمله عىل األخذ مبامرسات وقواعد جديدة تتامىش مع ما يستجد من متغريات دولية وعاملية، وترمي اىل تضييق 
 فرص انتهاك تلك القواعد من جانب الدول واملنظامت الدولية واإلقليمية واملحلية.
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  بني الترشيع واملامرسة القضائية إشكاليات الزواج العريف يف الجزائر
Problems of customary marriage in Algeria Between legislation and judicial practice 

 

 أستاذة محارضة أ بكلية الحقوق والعلوم السياسية
 تلمسان -جامعة أيب بكر بلقايد

 
 مللخص: ا

يعد  موضوع الزواج العريف من أخطر املواضيع املعارصة، فبالرغم من أن  املرشع اشرتط كتابة وتسجيل عقد الزواج إال 
أن  بعض األفراد يغفلون هذا الرشط ويعقدون زواجهم دونه،وهذا رغبة منهم يف التهرب من الرشوط التي يضعها القانون إلبرام 

عريف من الناحية العملية والقانونية مشاكل عديدة، خاصة عندما يتنكر الزوج لرابطة الزوجية، فيحصل عقد الزواج.ويثري الزواج ال
ينجم عن إثبات هذا الزواج العريف، ف –وغالباً ما تكون الزوجة  –نزاع بني الطرفني بشأن وجوده أو صحته، ويعجز أحد الزوجني 

 متتد  أيضاً لتمس  األبناء واملجتمع أيضاً.عنه مشاكل كثرية ال متس طريف عقد الزواج فقط، بل 
 الكلامت املفتاحية:

 القضاء. –القانون  -الحقوق األرسية –إثبات  -الزواج العريف
 
 

Abstract 
The subject of customary marriage is one of the most serious contemporary issues. Although the legislator 
has required that the marriage contract be registered in writing, some individuals are omitting this 
requirement and marry  without it. 

 In practice and  in law ,customary marriage raises many problems , specially when the husband 
denies the marital bond, where there is dispute between  the parties as to its existence or validity, and one 
of the spouses –often the wife- is unable to prouve this customary marriage , resulting in many problems 
not only affecting the parties  to the marriage contract , but also extending to children and society.    
Keyworlds 
Customary marriage - proof - family rights - law - the judiciary. 
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 مقدمة  
ل قانوناً، وأن يتم  قيده يف سجالت الحالة املدنية،  أوجب املرشع الجزائري إبرام عقد الزواج أمام موثق أو موظف مؤه 

نية برضورة توثيق وتسجيل عقد الزواج إال أن  بعض األفراد يغفلون هذا الرشط غري أنه وبالرغم من رصاحة النصوص القانو 
ويعقدون زواجهم دونه، وهو ما يعرف بالزواج العريف، وهذا رغبة منهم يف التهرب من الرشوط التي يضعها القانون إلبرام عقد 

 الزواج.
يحصل خاصة عندما يتنكر الزوج لرابطة الزوجية، ف ويثري الزواج العريف من الناحية العملية والقانونية مشاكل عديدة،

ينجم عن إثبات هذا الزواج العريف، ف –وغالباً ما تكون الزوجة  –نزاع بني الطرفني بشأن وجوده أو صحته، ويعجز أحد الزوجني 
د بالزواج العريف؟ ملقصو عنه مشاكل كثرية ال متس طريف عقد الزواج فقط، بل متتد  أيضاً لتمس  األبناء واملجتمع أيضاً. فام ا

 وما هي اإلشكاليات التي يثريها؟
هذا، ما سنجيب عنه  يف هذا البحث من خالل تحديد أهم  اإلشكاليات التي يثريها عقد الزواج العريف، سواء من 

وط املتطلبة قانوناً حيث تعريفه وكيفية إثباته )املبحث األول(، وباعتباره وسيلة يلجأ إليها املقبلون عىل الزواج للتهرب من الرش 
)املبحث الثاين(، وهذا ما يؤدي إىل فقدانهم حقوقهم األرسية )املبحث الثالث(، محاولني االهتامم بالناحيتني النظرية 
والتطبيقية للتعريف مبا جاء به االجتهاد القضايئ الجزائري يف هذا املجال من خالل جمع القرارات القضائية الصادرة عن 

 .املحكمة العليا
 املبحث األول: تعريف الزواج العريف وكيفية إثباته

يثري الزواج العريف عدة إشكاليات، بداية من تعريفه )املطلب األول( إىل كيفية إثباته )املطلب الثاين(، وهذا ما 
 سنوضحه فيام ييل:

 املطلب األول: تعريف الزواج العريف
يل: "يتم  عقد الزواج أمام املوثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع من قانون األرسة عىل ما ي 18نص  املرشع يف املادة  

من نفس القانون عىل أن ه: "يثبت الزواج مبستخرج  22مكرر من هذا القانون"، كام نص  يف املادة  9و 9مراعاة ما ورد يف املادتني 
 من سجل الحالة املدنية، ويف حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضايئ".

ا يستفاد من هات  ني املادتني أن  عقد الزواج يتم  أمام املوثق أو أمام موظف مؤهل قانونا لهذا الغرض، وأن ه يثبت إم 
مبستخرج من سجل الحالة املدنية أو بحكم قضايئ يف حالة عدم تسجيل الزواج برشط توافر أركانه ورشوطه املنصوص عليها 

 مكرر من نفس القانون. 9و 9يف املادتني 
ت عىل ما ييل: "الزواج  04ة إىل أن  عقد الزواج هو عقد رضايئ طبقا لنص املادة وتجدر اإلشار   من قانون األرسة التي نص 

هي شكلية  22و 18هو عقد رضايئ يتم  بني رجل وامرأة عىل الوجه الرشعي..." وأن  الشكلية التي اشرتطها املرشع يف املادتني 
ستعمل عباريت "يثبت الزواج" مبستخرج من سجل الحالة املدنية، و"يف حالة عدم إلثبات عقد الزواج ال تكوينه، ألن  املرشع ا

 تسجيله يثبت بحكم قضايئ"، مام  يؤكد أن  الشكلية املشرتطة يف عقد الزواج هي إلثباته ال النعقاده.
فإن ه  –ه أركان رغم توافر –إذن كأصل عام يتعني  تسجيل عقد الزواج كإجراء شكيل، غري أن ه يف حالة عدم تسجيله  

ميكن لكل ذي مصلحة أن يثبت أمام القضاء قيام العالقة الزوجية وفقا ألحكام الرشيعة اإلسالمية، ويطالب بتسجيل عقد 
 املذكورة أعاله، وهذا ما يعرف بالزواج العريف. 22الزواج وفقا لنص املادة 
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يعة ائري ذلك "الزواج الذي يتم  وفقا ألحكام الرشيقصد بالزواج العريف أو ما يسمى بزواج الفاتحة يف املجتمع الجز  
اإلسالمية، وتراعى فيه األحكام الرشعية املتطلبة يف الزواج من توافق إراديت كل من طرفيه، واالتفاق عىل الصداق وحضور 

ي بالزواج العريف ألن ه ينعقد وفقا ألعراف وتقا  .(885)د املجتمعليالويل وشاهدين، ولكن ه يفتقر لإلجراءات الشكلية". وسم 
ا من طرف املوثق أو ضابط الحالة املدنية   يتمثل الفرق بني الزواج العريف والزواج الرسمي يف أن  الزواج الرسمي يتم  إم 

أو من طرف املوظف املختص بذلك لدى القنصليات الجزائرية يف الخارج إذا انعقد الزواج يف بلد أجنبي بني جزائريني أو بني 
، وال يقوم املوثق أو املوظف املؤهل قانونا بإبرام عقد الزواج إال  بعد التأك د من رضورة توافر رضا الزوجني (886)ةجزائري وأجنبي

وأهليتهام، وحضور ويل الزوجة، وتسمية الصداق وحضور شاهدين وانعدام املوانع الرشعية للزواج، وحال انعقاد الزواج يسجل 
ا إذا تم  إبرامه أمام املوثق فيقوم بإرسال ملخص مبارشة يف سجالت الحالة املدنية إذا ت م  إبرامه أمام ضابط الحالة املدنية، أم 
أيام املوالية  5أيام من تاريخ إبرام العقد لتسجيله بسجالت الحالة املدنية، ويف خالل  03إىل ضابط الحالة املدنية يف أجل أقصاه 

 .(887)ويف كلتا الحالتني يوسل م للزوجني دفرت عائيل يثبت الزواج لوصول امللخص يسجل العقد يف سجالت الحالة املدنية،
وفقا ملا سبق ذكره فالزواج الرسمي هو الزواج الذي يتم  أمام املوثق أو ضابط الحالة املدنية املؤهل قانون طبقا لإلجراءات  

ا ال فقا ألحكام الرشيعة زواج العريف فهو العقد املربم و القانونية الخاصة بقيده وتسجيله يف الحالة املدنية ويف اآلجال القانونية، أم 
 اإلسالمية، فهو عقد صحيح رشعا ولكن ه يفتقر للكتابة والتسجيل.

 إثبات الزواج العريف: الثاين املطلب
املبدأ العام أن ه يتعني  تحرير عقد الزواج وتسجيله من طرف املوثق أو ضابط الحالة املدنية، وذلك كإجراء شكيل قبل 

عي أصحابها بأن هم أزواج دون أن يتم  تحرير عقود زواجهم من الد  خول، إال  أن ه يف الواقع هناك العديد من الحاالت التي يد 
 طرف موظف مؤهل قانونا.

إن  اإلشكال يف الزواج العريف ينصب عىل مسألة إثباته لذا اعرتف املرشع الجزائري بالزواج العريف وذلك من خالل  
ه عىل كيفية  التسوية القانونية له ، من خالل السامح لكل  ذي مصلحة بإثبات العالقة الزوجية العرفية أمام القضاء وفقا نص 

من قانون األرسة، وذلك باللجوء إىل املحكمة من أجل استصدار  22لألحكام الرشعية واملطالبة بتسجيل العقد طبقا ألحكام املادة 
مكرر من قانون األرسة، ثم  تسجيل هذا الحكم  9و 9ه ورشوطه طبقا لنص املادتني حكم إلثبات عقد الزواج إذا توافرت أركان

 يف سجالت الحالة املدنية بسعي من النيابة العامة.
ه يف قرار املحكمة العليا عىل ما ييل: "متى كان الزواج العريف متوافرا عىل أركانه   هذا ما أك ده القضاء الجزائري بنص 

القضاء بتصحيح هذا الزواج وتسجيله يف الحالة املدنية وإلحاق نسب األوالد بأبيهم يكون قضاء موافقا  التامة والصحيحة، فإن  
 .(888)للرشع والقانون"

                                                           
، 26، ص 2، العدد 2002بدوي علي، عقود الزواج العرفية بين قصور أحكام القانون ومتطلبات املجتمع، منشور في املجلة القضائية لسنة  –(885) 

 وما بعدها. 153
 اجع مواد قانون الحالة املدنية.ير  –(886)
 من قانون الحالة املدنية. 117و 72/1يراجع نص املادة  –(887)
 .110، ص 4، العدد 1991قرار املحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية، منشور بـاملجلة القضائية، لسنة  –(888)
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، أو (890)، وبشهادة عدلني ذكرين(889)ولقد استقر  اجتهاد املحكمة العليا عىل إثبات الزواج العريف بشهادة األقارب 
، أو أن يكون (893)، أو بشهادة شاهد واحد(892)يجوز إثبات الزواج بشهادة امرأتني، غري أن ه ال (891)بشهادة رجل وامرأتني

دة مبهلة معي نة(894)الويل أحد شاهدي عقد الزواج ، والزواج العريف يثبت بعد موت (895)، كام أن  دعوى إثبات الزواج غري محد 
 .(896)أحد الزوجني بشهادة الشهود واليمني

عليهم أن يثبتوا يف شهادتهم أركان هذا الزواج من رضا الزوجني وويل وشاهدين وحتى تأخذ املحكمة بشهادة الشهود  
، ومن (898)، وأن ال تكون شهاداتهم متناقضة(897)وصداق، وذلك بأن هم حرضوا قراءة الفاتحة مبجلس العقد، أو وليمة الزواج

 .(899)ثم  يف حالة عدم توافر األركان فإن  شهادة الشهود ال تكفي إلثبات عقد الزواج
، ومن ثم  فإن  القضاء برفض دعوى (900)كام يتعني  عىل قضاة املوضوع القيام بإجراء تحقيق للوصول إىل الحقيقة

، كام أن  عدم توافر أركان عقد الزواج يؤدي إىل رفض (901)تثبيت الزواج العريف الناتج عن عالقة غري رشعية هو قضاء سليم
 .(902)دعوى تثبيت الزواج العريف

 
 ين:الزواج العريف قبل إبرامه وسيلة للتهرب من الرشوط املتطلبة قانونااملبحث الثا 

أوجب املرشع الجزائري عىل املقبلني عىل الزواج احرتام مجموعة من الرشوط قبل إبرامهم عقد الزواج، ولكن قد يلجأ 
قيام بالفحوص طلب األول(، ورشط الالبعض إىل الزواج العريف للتهرب من القيود والرشوط املتطلبة قانونا، كرشط األهلية )امل

الطبية )املطلب الثاين(، والقيود املتعلقة بتعدد الزوجات )املطلب الثالث( ، مام يثري العديد من اإلشكاليات نتناولها تباعا فيام 
 ييل:

 املطلب األول: إبرام عقود زواج القرص
ها نه ورشوطه، ومن بينها األهلية الكاملة الواجب توافر اعترب القانون الجزائري الزواج عقدا رضائيا البد من توافر أركا

 يف الطرفني والتي تقتيض تحمل املسؤولية التامة املالية واالجتامعية، وحفظ استقرار األرسة.

                                                           
 .50عدد خاص، ص ضائي لغرفة األحوال الشخصية، قرار املحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية، منشور بـاالجتهاد الق - (889)
ري، ئقرار املحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية، غير منشور ، مشار إليه في بلحاج العربي، أحكام الزوجية وآثارها في قانون األسرة الجزا - (890)

 .464، ص 2013دار هومة،الجزائر، 
 .483، ص 2، العدد 2007، منشور بـاملجلة القضائية، لسنة قرار املحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية –(891)
 .37، ص 2، العدد 1993قرار املحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية، منشور بـاملجلة القضائية، لسنة  - (892)
 .85، ص 50، العدد 1997قرار املحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية، منشور بـنشرة القضاة، لسنة  - (893)
 .274، ص 2، العدد 2011قرار املحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية، منشور بـمجلة املحكمة العليا،لسنة  - (894)
 .51، ص 2، العدد 1993قرار املحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية، منشور بـاملجلة القضائية، لسنة  - (895)
 .173، ص 2، العدد 2000ملجلة القضائية، لسنة قرار املحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية،منشور بـا - (896)
 .60قرار املحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية، منشور باالجتهاد القضائي لغرفة األحوال الشخصية، عدد خاص، ص  - (897)
 .59، ص 1، العدد 1991قرار املحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية، منشور بـاملجلة القضائية، لسنة  - (898)
 .64، ص 1، العدد 1990قرار املحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية، منشور بـاملجلة القضائية، لسنة  - (899)
 .281، ص 2، العدد 2001قرار املحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية، منشور بـاملجلة القضائية، لسنة  - (900)
 .271، ص 2، العدد 2003املجلة القضائية، لسنة قرار املحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية، منشور بـ - (901)
 .65، ص 4، العدد 1992قرار املحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية، منشور بـاملجلة القضائية لسنة  - (902)
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د قانون األرسة الجزائري أهلية الزواج يف املادة السابعة منه حيث جعلها  سنة بالنسبة للرجل واملرأة، فساوى  19ولقد حد 
 11/84ع من حيث املبدأ بني الجنسني يف الحد األدِن لسن الزواج، بعدما كان فيه اختالف وتفاوت يف القانون رقم املرش 

سنة للمرأة، كام أن املرشع  18سنة للرجل و 21، والذي حددت املادة السابعة منه آنذاك سن الزواج بـ 903املتضمن قانون األرسة
 سنة يعترب أهال إلبرام عقد الزواج وتكوين أرسة . 19ص أكمل ، فكل شخ904ربط أهلية الزواج بسن  الرشد

ولقد جاء هذا التعديل متاشيا مع االتفاقيات الدولية التي حظرت التمييز بني الجنسني يف الحقوق والواجبات، فاتفاقية 
ة القضاء عىل واألنثى، ولجن سيداو تحظر زواج األطفال وخطبتهم وتلزم الدول بوضع حد  أدِن لسن  الزواج دون تفرقة بني الذكر

 905برفع الحد األدِن لسن الزواج إىل الثامنة عرش بالنسبة للزوجني عىل السواء. 1991التمييز ضد  املرأة أوصت يف سنة 
د سنا دنيا لعقد الزواج بالنسبة للمرأة والرجل، إال أنه قرر استثناء متكني  يتبني مام سبق، أن  القانون الجزائري حد 

سنة، فنص  يف الفقرة الثانية من املادة السابعة من قانون األرسة عىل  19تزويج الصغري والصغرية ولو مل يبلغوا سن  القايض من
 قدرة الطرفني عىل الزواج ". متى تأكدتما ييل: "للقايض أن يرخ ص بالزواج قبل ذلك ملصلحة أو رضورة، 
كن أن يتزوجا  19سن  القانوين للزواج وهو إذن، يف حالة ما إذا مل يبلغ أحد الطرفني أو كليهام ال سنة كاملة، فإنه ميو

برشط الحصول عىل رخصة مسبقة من القايض، وال مينح القايض اإلذن ملجر د اإلذن، وإمنا البد  أن يتحق ق من وجود مصلحة 
ل أعباء الزواج وما تتطلبه هذه ال  حياة من كفاية مادية كاإلنفاقأو رضورة، ويتأك د من قدرة كل  من الرجل واملرأة عىل تحم 

والكسوة والسكن، وكفاية معنوية من التعاون واملعارشة باملعروف، وكفاية جنسية، ويف حالة اجتامع كل  هذه الرشوط يرخص 
القايض بالزواج بتقدميه رخصة اإلعفاء من سن  أهلية الزواج، فاملرشع قد ساوى بني القارص والقارصة يف حق الحصول عىل 

 لزواج.رخصة ا
نستنتج أن  قانون األرسة الجزائري مينع زواج القرص، وال يسمح به إال استثناء برشوط محددة قانونا، إال أن  األولياء قد 
يلجؤون إىل الزواج العريف باعتباره يتم بعيدا عن علم الجهات املختصة بتحرير عقد الزواج، وذلك للتهرب من الرشوط التي 

منه التي تنص عىل ما ييل:" ال يجوز للويل ، أبا كان أو غريه ،  13ية القرص خاصة ما ورد يف املادةوضعها قانون األرسة لحام
 أن يجرب القارصة التي يف واليته عىل الزواج، وال يجوز له أن يزوجها بدون موافقتها".

ر األولياء ملثل عار فيضط إذن، يعترب الزواج العريف وسيلة لتزويج القارص، وذلك من أجل تحقيق رغبة أو رضورة كسرت
 هذا الزواج استجابة لهذه الرضورة، وأحيانا يقدم األولياء أنفسهم بتزويج أبنائهم القرص ألغراض شخصية.

ويؤدي زواج الصغار إىل العديد من املشاكل الصحية والنفسية واالجتامعية واالقتصادية، فمن الناحية الصحية تعترب 
األخطار الناجمة عنه والذي يؤدي إىل زيادة نسبة التعرض ملضاعفات خطرية عىل األم والجنني، مخاطر الحمل املبكر أحد أبرز 

ومن الناحية االجتامعية يتحمل الزوج والزوجة مسؤولية اجتامعية قد تكون أكرب من أن يستطيعا تحملها، فال يقدران عىل 
ادة قهام وواجباتهام نحو أنفسهام وأطفالهام مام يؤدي إىل زيالقيام مبسؤولية رعاية وتربية األطفال كام يجب، وال يعرفان حقو 

املشاكل الزوجية التي قد تؤدي يف الغالب إىل الطالق، أما من الناحية االقتصادية فيسهم الزواج املبكر غالبا يف عدم إكامل 

                                                           
ل واملتمم.1984يونيو  9املؤرخ في  (903)  ، املتضمن قانون األسرة املعدِّ
 سنة كاملة. 19نِّ الرشد هي من القانون املدني فإن س 40طبقا لنصِّ املادة  (904)
محمود دودين، املركز القانوني للمرأة في منظومة األحوال الشخصية ومستجداتها،  مجلة جيل لحقوق اإلنسان، لبنان، طرابلس، العام  (905)

 .32، ص  2016لسنة  11الثالث، العدد 
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عبء إلضافة إىل زيادة الأحد الزوجني أو كليهام التعليم مام يؤدي إىل تقليل فرص الحصول عىل عمل مالئم ومجدي، با
 املعييش لألرسة بسبب زيادة عدد أفرادها بسبب الحمل املبكر وبالتايل زيادة معدالت الفقر يف املجتمع.

 املطلب الثاين: إبرام عقود الزواج دون إجراء فحوص طبية مسبقة
من املادة  3و1 ضيات الفقرتنيألزم املرشع الجزائري املقبلني عىل الزواج بإجراء بعض الفحوصات الطبية طبقاً ملقت

ما وثيقة طبية، ال يزيد تاريخها عن  السابعة مكرر من قانون األرسة، والتي جاء نصها كاآليت: "يجب عىل طالبي الزواج أن يقد 
 ( أشهر، تثبت خلوهام من أي  مرٍض أو أي عامل قد يشك ل خطراً يتعارض مع الزواج.03ثالثة )

د رشوط وكيفيات تطبيق هذ  ه املادة عن طريق التنظيم".تحد 
، املحدد رشوط وكيفيات 2006ماي  11، املؤرخ يف 154/06ولقد أصدر املرشع الجزائري بهذا الصدد املرسوم التنفيذي رقم 

، والذي بني  يف املادة الثالثة منه الفحوصات التي يجب أن تتضمنها الشهادة 906مكرر من قانون األرسة 7تطبيق أحكام املادة 
كن أن ينصب الفحص الطبي  الطبية اً للامدة الرابعة من طبق –واملتمثلة يف فحص عيادي شامل وتحليل فصيلة الدم، كام ميو

كن  –نفس املرسوم  عىل السوابق الوراثية والعائلية قصد الكشف عن بعض العيوب، والقابلية لإلصابة ببعض األمراض، كام ميو
كن أن تشك ل خطر االنتقال إىل الزوج أو أن يقرتح الطبيب عىل املعني إجراء فحوصات  للكشف عن بعض األمراض التي ميو

الذرية، وذلك بعد إعالمه عن مخاطر العدوى منها، ثم  يبل غ الطبيب الشخص الذي خضع للفحص مبالحظاته ونتائج الفحوص 
 907التي تم  إجراؤها، ويتم  إعداد شهادة بذلك تسل م للمعني.

اج هو تقديم استشارات طبية للمقبلني عىل الزواج تستند عىل فحوصات مخربية أو إذن، الفحص الطبي قبل الزو 
رسيرية، توجرى لهم قبل القران للتيقن من خلو هام من األمراض التي قد تؤث ر عىل صحة أحدهام بعد الزواج، كام أنها تساعد 

 908عىل معرفة مدى إمكانية انتقال أمراض وراثية لألبناء.
 الطبي قبل الزواج فيام ييل:تظهر أهمية الفحص 

 الحد  من انتقال األمراض الوراثية غري الظاهرة لألبناء، مثل فقر الدم املنجيل والثالسيميا. -
منع انتقال العدوى من زوج آلخر يف حالة وجود مرض ينتقل عن طريق العالقات الجنسية، كااللتهاب الكبدي الوبايئ ومرض  -

 دز(.فقدان املناعة املكتسبة )اإلي
 حامية األطفال من األمراض الوراثية والتشوهات الخلقية الناتجة عن األمراض املعدية التي قد توصاب بها األم. -
وقاية املجتمع من انتشار األمراض والحد منها، ومن ثم  تخفيف األعباء املالية التي تصيب األفراد واملجتمع بسبب تكلفة  -

 عالجها الغالية.
الفحص الطبي قبل الزواج وسيلة وقائية فعالة للحد  من آثار األمراض الوراثية والتشوهات الخلقية ميكن القول بأن  

 ولخفض معد الت حدوث وفيات األطفال الناتجة من هذه األمراض.
كرر م7هذا، ويعترب إجراء الفحص يف الجزائر إجراء إلزاميا وليس اختياريا، إذ نص  املرشع يف الفقرة الثانية من املادة 

من قانون األرسة عىل ما ييل: "يتعني عىل املوثق أو ضابط الحالة املدنية، أن يتأك د قبل تحرير عقد الزواج من خضوع الطرفني 

                                                           
 .2006لسنة  31منشور في الجريدة الرسمية، العدد  (906)

 مكرر من القانون األسرة. 7املحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام املادة  06/154من املرسوم التنفيذي رقم  05وهذا طبقا للمادة  907

مكرر من قانون األسرة الجزائري بين النقض وضرورة التعديل، مجلة  7عبد الحكيم بوجاني وغربي صورية، دراسة نقدية حول املادة  908

 .417، ص 2015وان ، ج2الدراسات القانونية والسياسية، العدد 
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للفحوصات الطبية ومن علمهام مبا تكشف عنه من أمراض أو عوامل قد تشكل خطرا يتعارض مع الزواج، ويؤرش  بذلك يف عقد 
 الزواج".

، والتي جاء نصهام كالتايل: "ال يجوز للموثق أو ضابط 154/06من املرسوم رقم  1/7و 6ع يف املادتني وهذا ما أك ده املرش 
م طالب الزواج الشهادة الطبية املنصوص عليها يف هذا املرسوم"، و"يجب عىل  الحالة املدنية تحرير عقد الزواج إال بعد أن يقد 

االستامع إىل كال الطرفني يف آن واحد من علمهام بنتائج الفحوصات التي املوثق أو ضابط الحالة املدنية التأكد من خالل 
 خضع لها كل منهام، وباألمراض أو العوامل التي قد تشك ل خطرا يتعارض مع الزواج ويؤثر بذلك يف عقد الزواج".

م كل مقبل عىل الزواج شهادة طبية تثبت خضوعه  صات الطبية، للفحو يوستفاد من هذه املواد مجتمعة أنه يجب أن يقد 
م طالب الزواج هذه الشهادة الطبية، وأن يعلمه  وأنه ال يجوز للموثق أو ضابط الحالة املدنية تحرير عقد الزواج إال بعد أن يقد 

 بنتائج الفحوصات الطبية وباألمراض أو العوامل التي قد تشك ل خطرا يتعارض مع الزواج، وتؤثر بذلك يف عقد الزواج.
وز للموثق أو ضابط الحالة املدنية رفض إبرام عقد الزواج ألسباب طبية خالفا إلرادة املعنيني وفقا ومع ذلك ال يج

كن للموثق أو ضابط 154/05من املرسوم رقم  2/07ملقتضيات املادة  ، أي إذا كان الخاطبان عاملني باملرض وموافقني عليه، فال ميو
 الحالة املدنية أن ميتنع عن إبرام عقد زواجهام.

كنهم التهرب من خالل  يتبني مام سبق، أن  املرشع ألزم طالبي الزواج بالقيام بالفحوصات الطبية قبل الزواج   إال أنه ميو
من قانون األرسة، وبالتايل تكون الشهادة الطبية حربا  22إبرام زواج عريف، ثم رفع دعوى قضائية لتسجيله طبقا لنص املادة 

تائج خطرية عىل األفراد واألرسة واملجتمع، فمن الناحية الصحية تنترش األمراض الوراثية وتلك عىل ورق فقط، وهذا يؤدي إىل ن
التي تنتقل عن طريق العالقات الجنسية كمرض فقدان املناعة املكتسبة، ومن الناحية النفسية يعاين املصاب من العجز وقلة 

ية االقتصادية فيكل ف عالج هذه األمراض األرس واملجتمع أعباء مالالحيلة بسبب إصابة األبناء بأمراض وراثية، أما من الناحية 
 كبرية.
 تعدد الزوجات دون قيد أو رشط : الثالث املطلب

د الزوجات يلجأ الزوج للزواج عرفيا من الزوجة الثانية ثم  يقوم    –الحقا  –تفاديا للقيود التي وضعها املرشع لتقييد تعد 
د الزوجات.بإثبات هذا الزواج وتسجيله أم  ام املحكمة، وهي حيلة يلجأ إليها الكثري من األزواج ألن ها أسهل طريق لتعد 

د  ولكن ه قي ده برضورة توافر مجموعة من الرشوط نص  عليها يف املادة  –كمبدأ عام  –ولقد أباح املرشع الجزائري التعد 
 من قانون األرسة، تتمثل فيام ييل: 08

 د يف حدود الرشيعة اإلسالمية وأن يتم إثبات املربر الرشعيالفرع األول: أن يكون التعد  
يجب عىل الزوج الراغب يف الت عدد أن يقوم بذلك يف حدود الرشيعة اإلسالمية وأن يتوف ر لديه املربر الرشعي الذي 

 يدفعه لذلك.
د يف حدود الرشيعة اإلسالمية   أوال: أن يكون التعد 

 اثنني أو ثالثة أو أربع نساء، وهو الحد  األقىص املسموح به رشعا. يقصد به أن ه يجوز للزوج أن يتزوج
 ثانيا: إثبات املربر الرشعي

اشرتط املرشع الجزائري عىل الزوج الذي يريد أن يتزوج بأكرث من واحدة أن يتوفر لديه املرب ر الرشعي الذي يدفعه  
د، ولكن ه مل يوضح املقصود باملرب ر الرشعي، ورغم  يه أن  املرشع أحال إىل أحكام الرشيعة اإلسالمية فيام ال يوجد فإىل التعد 
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د للرجل بأربع نساء مع تقييده بالعدل (909)نص   د ألن هم أباحوا التعد  ، إال  أن  فقهاء الرشيعة اإلسالمية مل يشرتطوا وجود مرب ر للتعد 
 .(910)بينهن  

، (911)يفرس معنى املربر الرشعي 1984/12/23بتاريخ:  وتجدر اإلشارة إىل أن ه قد صدر منشور وزاري عن وزارة العدل 
فنص  عىل أن ه يتعني  إلثباته تقديم شهادة طبية من طبيب مختص تثبت عقم الزوجة األوىل أو مرضها العضال، وهذا ما يؤدي 

د إال  لعقم زوجته أو مرضها املزمن.  إىل تضييق األمر عىل الزوج، فليس له الحق يف التعد 
ا بعد تعديل هذا وتجدر ا  أصبح  (912)2005إلشارة إىل أن  هذا النص كان ساري املفعول بعد صدور قانون األرسة، أم 

د  للقايض سلطة تقدير ما إذا كان املربر الذي اد عاه الزوج وأثبت قيامه مربر رشعي أم ال، ألن ه ال ميكن حرص مربرات تعد 
بني املربرات إضافة ملرض الزوجة أو عقمها كراهية الزوج لزوجته الزوجات، فهي تختلف حسب الزمان واملكان والشخص، فمن 

 .(913)أو حب ه ألخرى، أو كرثة أسفار الرجل وقد تستغرق إقامته يف تلك البالد شهورا
نالحظ أن  اشرتاط وجود املربر ألجل التعدد سيؤدي ال محالة لزيادة حاالت الزواج العريف، ذلك أن  الكثري من األزواج  

د، فقد يبغض الزوج زوجته أو ال تفي الذين ير  غبون يف الزواج مرة أخرى سيحجمون عن كشف املربر الذي دفعهم إىل التعد 
بحاجاته يف الفراش، فكيف يثبت الزوج هذا؟ وهل يلجأ القايض إىل الخربة الطبية فتكون النتيجة كشف أرسار األرسة من أجل 

د، األمر الذي سيدفع بالزوج إىل الزواج  مر ة أخرى زواجا عرفيا. التعد 
 الفرع الثاين: رشوط ونية العدل

د بقيد آخر هو رضورة توافر رشوط ونية العدل، وإذا كان العدل مطلوبا  فإن  التساؤل يطرح بشأن نية   قي د املرشع التعد 
 العدل، ذلك أن  النية أمر داخيل يف نفس اإلنسان ليس بإمكان القايض االطالع عليه والتأكد منه.

إن  العدل بني الزوجات هو ترصف مادي يتعل ق بالتسوية بني الزوجات يف النفقة واملسكن، إضافة إىل القدرة املالية  
ل تكاليفه  د القدرة عىل تحم  الكافية من أجل توفري الرشوط الرضورية للحياة الزوجية، وعليه يجب أن تكون للمقبل عىل التعد 

 .(914)ماديا وجسديا
م عدل الزوج بني زوجاته املساواة بينهم يف النفقة وتوفري لكل زوجة مع أوالدها سكنا منفردا، ذلك ويندرج ضمن مفهو  

، غري أن ه مع أزمة السكن التي تعيشها ( 915)أن  للزوجة الحق يف مسكن مستقل عن الرضة وفقا ملا قَض به القضاء الجزائري 
ر عىل الشخص العادي توفري سكن واحد عد ، فكيف ميكن أن يوفر سكنني؟ ، كام أن  مفهوم النفقة حاليا مل يالجزائر فإن ه يتعذ 

يقترص عىل الغذاء والكسوة والعالج والسكن، بل أصبح يشمل أيضا الرضوريات يف العرف والعادة من تعليم ومتطلبات الحياة 
 األخرى.

                                                           
 من قانون األسرة. 222يراجع نصِّ املادة  –(909)
د الزوجات بين اإلسالم وخصومه، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن،  –(910)  .114، ص 2010راسم شحدة سدر، تعدِّ
 من قانون األسرة. 08ية تطبيق املادة ، متضمن كيف23/12/1984مؤرخ في  102/84منشور وزاري صادر عن وزارة العدل برقم  –(911)
 .2005فبراير  27املؤرخ في  05/02بموجب األمر رقم  –(912)
 .252راسم شحدة سدر، املرجع السابق، ص  –(913)
اإلدارية و  تشوار جياللي، الثغرات التشريعية األسرية في بعض مسائل الزواج، أية عدالة قانونية أم قضائية؟ منشور في مجلة العلوم القانونية –(914)

 .114، ص 10، العدد 2010والسياسية، لسنة 
 لسنة القضائية املجلة في منشور  ،1987 مارس 09 بتاريخ صادر ،45311يراجع قرار املحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية، ملف رقم  –(915)

 .61 ص ،3 العدد ،1990
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د يف ميسوري الحال   عىل  فقط، فهم الوحيدون القادرونإذن، الواقع العميل يثبت أن  توافر هذا الرشط يحرص التعد 
 تحمل تكاليف الزواج بأكرث من واحدة.

، (916)إن  تقدير مدى قدرة الزوج عىل إعالة أرستني مرتوك للقايض، عىل أن يراعي ظروف الزمان واملكان أثناء التقدير 
 جارية أو الرضيبية.ويقع عىل عاتق الزوج عبء إثبات هذه القدرة من خالل تقديم كشف راتبه أو رقم أعامله الت

 الفرع الثالث: رشط إخبار الزوجة السابقة والالحقة بالرغبة يف الزواج والحصول عىل رخصة من رئيس املحكمة
قي د املرشع الجزائري الت عدد برضورة إخبار الزوجة السابقة والالحقة بالرغبة يف الزواج، والحصول عىل إذن قضايئ يبيح 

 له التعدد.
 الزوجة السابقة والالحقة بالرغبة يف الزواج أوال:رشط إخبار 

اشرتط املرشع الجزائري عىل الزوج الذي يود  الزواج بامرأة ثانية، أن يخرب الزوجة السابقة بأن ه سيتزوج ثانيا مع امرأة 
خبار إال  أن  ذلك تم  اإل أخرى، ويخرب الزوجة الثانية بأن ه متزوج قبلها حتى يتم  الزواج الثاين، ورغم أن  املرشع مل يبني  كيف ي

ميكن أن يتم  بكافة طرق اإلثبات، إذ ميكن للزوج أن يوعلم زوجتيه عن طريق رسالة موىص عليها مع إشعار بالوصول أو عن 
 طريق املحرض القضايئ، وهذا ما يتأكد منه القايض قبل منح الرخصة.

امنه من ديد فيعترب الزواج قد تم  نتيجة التدليس بسبب كتوإذا مل يقم الزوج بإخبار إحدى زوجتيه أو كليهام بالزواج الج 
بسبب الرضر  (917)رفع دعوى قضائية ضد  الزوج للمطالبة بالتطليق -يف هذه الحالة–طرف الزوج، فيحق لكل من الزوجتني 

 مكرر من قانون األرسة. 8الالحق بهام طبقا لنص املادة 
من قانون األرسة تعطي الحق  08نها والذي جاء فيه ما ييل: "إن  املادة وهذا ما أكدته املحكمة العليا يف قرار صادر ع 

 .(918)للزوجة يف طلب التطليق عندما يتزوج زوجها بثانية دون علمها ألن  هذا يعترب رضرا أصابها"
 

 ثانيا:رشط الحصول عىل رخصة من رئيس املحكمة
س املحكمة أن يرخص بالزواج الجديد، إذا تأك د من من قانون األرسة عىل ما ييل: "ميكن لرئي 03/08تنص  املادة  

 موافقتهام، وأثبت الزوج املربر الرشعي وقدرته عىل توفري العدل والرشوط الرضورية للحياة الزوجية".
د ال يتم  إال  بعد حصول الزوج عىل ترخيص قضايئ أي إذن من القايض يسمح له   يستفاد من هذه املادة أن  التعد 

د، في م طلب رخصة للزواج الجديد إىل رئيس املحكمة ملكان مسكن الزوجية، الذي بالتعد  د أن يقد  تعني  عىل الراغب يف التعد 
يتمتع بسلطة تقديرية واسعة يف منح اإلذن من عدمه، والقايض مينح رخصة الزواج متى توافرت الرشوط املنصوص عليها يف 

ي تتمثل يف موافقة كل من الزوجتني السابقة والالحقة، ووجود املربر الرشعي، من قانون األرسة املذكورة أعاله، والت 08املادة 
د هذه مجتمعة.  وقدرة الزوج عىل توفري العدل والرشوط الرضورية للحياة الزوجية، فالقايض يبحث فيام إذا كانت رشوط التعد 

                                                           
 هادةش لنيل مقدمة رسالة الوضعية(، والقوانين اإلسالمية الشريعة بين قارنةم )دراسة األسرة شؤون لقاض ي التقديرية السلطة أحمد، شامي - (916)

 .20 ص ،2013-2014 لسنة الخاص، القانون  في الدكتوراه
ر اإلبط –(917) ل اوفي هذا خروج عن القواعد العامة املنصوص عليها في القانون املدني، إذ أنِّ نتيجة التدليس هو طلب إبطال العقد ملصلحة من تقرِّ

 صلحته )وهنا يقصد بها الزوجة املتضررة(.مل
 .171، ص 55، العدد 1999قرار املحكمة العليا،غرفة األحوال الشخصية، منشور في نشرة القضاة لسنة  –(918)
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د، بل البد  من موافقتهام عىل هذا ال  د زواج الجديد، فقد تكون الزوجة عاملة بإذن، ال يكفي إخبار الزوجتني بالتعد  التعد 
والذي جاء فيه ما ييل:  (919)2005/01/19ولكن ها غري راضية به، وهذا ما أك دته املحكمة العليا يف القرار الصادر عنها بتاريخ 

ها بزواجه الثاين ألن  العلم به يشء والرضا به يشء آخر".  "حيث أن  الطاعن مل يثبت رضا املطعون ضد 
د  –كام يتعني  عىل القايض    أن يتأكد من وجود املربر الرشعي، وقدرة صاحبه عىل العدل بني –ليمنح الرخصة بالتعد 

زوجاته، وذلك من خالل توفري الرشوط الرضورية للحياة الزوجية، فعىل القايض للتأكد من ذلك االستعانة بالتحريات الرضورية 
د عىل اإلنفاق كشهادة كشف الراتب، أو بيان الوضع الرضيبي أو غريها.للتأكد من القدرة املالية للراغب يف ا  لتعد 

ا إذا مل يستصدر الزوج ترخيصا من القايض وفقا للرشوط املنصوص عليها يف املادة  املذكورة  –من قانون األرسة  08أم 
 .من قانون األرسة 1مكرر  08يفسخ الزواج الجديد قبل الدخول طبقا لنص املادة  –آنفا 
يستفاد من هذه املادة أن ه يجوز للزوجة الثانية أن تطلب فسخ الزواج برشط أن يكون ذلك قبل الدخول، ومبفهوم  

د من عدمه، وهنا يثور  املخالفة يكون الزواج صحيحا بعد الدخول، وكأن  الدخول حل  محل  موافقة الزوجة الثانية عىل التعد 
إذا صح ح الدخول عقد زواج تم  بدون استصداره، أي بدون مراعاة الرشوط الواردة  التساؤل حول أهمية هذا الرتخيص القضايئ

 من قانون األرسة. 08يف املادة 
د ميك –من الناحية العملية  –تجدر اإلشارة إىل أن  هذا الرتخيص بالزواج   ن يبقى حربا عىل ورق، ألن  الراغب يف التعد 

من قانون  08ومن ثم  تفقد املادة  –متى توافرت أركانه  –طرف القضاء الجزائري  أن يلجأ إىل الزواج العريف املعرتف به من
يتها بل حتى وجودها  .(920)األرسة أهم 

ت من حرية الراغبني  08يتبني  م ام سبق أن  الرشوط الصارمة التي جاءت يف إطار املادة   من تعديل قانون األرسة حد 
د الزوجات، األمر الذي جعلهم يلجؤ  ون إىل الزواج العريف الذي يستويف الرشوط الرشعية من رضا الطرفني وحضور يف تعد 

لهم ألي التزامات  الويل والصداق والشاهدين، فهذا كاف لتجن بهم الحرام أو العالقات غري الرشعية، باإلضافة إىل عدم تحم 
 قانونية.

 كتسبة قانونااملبحث الثالث: الزواج العريف بعد إبرامه ِيؤدي إىل فقدان الحقوق امل
اعرتف املرشع الجزائري بعقد الزواج العريف برشط استصدار حكم قضايئ صادر عن الجهة القضائية املختصة مبقتَض 
دعوى يرفعها أحد الزوجني أو كليهام يقيض بإثباته،لكن املشكل يثور عندما يتنكر الزوج لرابطة الزوجية، فيحصل نزاع بني 

سواء بني الزوجني أثناء حياتهام، أو بني أحدهام وورثة الزوج اآلخر، أو بني ورثتهام بعد وفاتهام، الطرفني بشأن وجوده أو صحته، 
ويعجز أحد الزوجني )وغالبا ما تكون الزوجة( عن إثبات هذا الزواج العريف، بسبب عدم توافر أركانه فريفض القايض الدعوى 

ن تسجيل هذه الرابطة حتى ولو دامت وطالت لسنوات، ونتج عنها أبناء، الرامية إىل إثبات عقد الزواج، ففي هذه الحالة ال ميك
 وحتى ولو علم العامة من الناس بوجود هذا االرتباط ألن ها أصال عالقة غري رشعية وال تشكل عقد زواج وال ترتب أي أثر.

ألول(، اصة الزوجة )املطلب اهذا، وإن  اإلشكاليات التي يثريها عقد الزواج العريف ال متس   بطريف الزواج فقط وبخ 
ا متتد  أيضا لتمس باألبناء واملجتمع أيضا )املطلب الثاين(، فال يرتتب عىل الزواج العريف نفس آثار الزواج الرسمي إال  يف  وإمن 

ا الزواج العريف غري املسجل فهو يف حكم العدم ويعر ض الحقوق األرسية ل لنكران لحالة تسجيله يف مصالح الحالة املدنية، أم 
 والنزاع والضياع.

                                                           
 .325، ص 1، العدد2005قرار املحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية، منشور في مجلة املحكمة العليا لسنة  - (919)
 .325، ص ، املرجع السابقبلحاج العربي –(920)
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 املطلب األول: آثار الزواج العريف عىل الزوجة
 يثري الزواج العريف بالنسبة للزوجة عدة إشكاليات ميكن تلخيصها فيام ييل: 
ع فإن  حق الزوجة يف النفقة يكون مستحقا من يوم الدخول، غري أن ه يف حالة امتناع الزوج عن أداء النفقة الزوجية، وتقدمت بر  -

دعوى أمام القضاء للمطالبة بحقها، فإن  عليها أو ال أن تثبت عالقة الزوجية القامئة بينها وبني املدعى عليه، وإال  لن تقبل دعواها 
النعدام الصفة، وهذا ما ستعجز عنه الزوجة يف حالة زواج عريف غري مسجل، وهذا ما قضت به املحكمة العليا يف القرار الصادر 

والذي قضت فيه مبا ييل: "طاملا مل تثبت الزوجة عالقة الزوجية فإن ها تبقى بدون صفة ومطالبتها  (921)1987فرباير  72عنها بتاريخ 
 بحقوقها املالية تكون غري مؤسسة إذا طالبت بإثبات عالقة الزوجية والنفقة وفشلت يف إثبات عقد زواجها".

خو ل لها بذلك يتوجب عقد زواج ملنح الزوجة حقها، وهذا ما قضت به أداء املنح والتعويضات من طرف اإلدارات العمومية امل -
مبا ييل: "إن  عقد الزواج العريف قبل تسجيله يف سجالت الحالة  (922)1986نوفمرب  22املحكمة العليا يف قرار صادر عنها بتاريخ 

 سجالت الحالة ية ملستحقيها إال  بعد تسجيل العقد يفاملدنية ال يعتد  به أمام اإلدارات العمومية وأمام رشكات التأمني واملنح العائل
 املدنية والحصول عىل مستخرج من عقد الزواج".

بالنسبة للصداق فإن  يستحق للزوجة بالدخول والخلوة الصحيحة، فإذا كان مؤجال، وطالبت به الزوجة فعليها أو ال إثبات عالقة  -
 الزوجية وإثبات عدم تسل مها له.

 اج عرفيا فسيضيع حق الزوجة يف مرياث زوجها إذا مل تستطع إثبات هذا الزواج.إذا كان الزو  -
 املطلب الثاين: آثار الزواج العريف عىل األبناء:

ى الزوجني لتمس  األبناء الناتجني عنه والتي تتمثل فيام  ترتتب عىل عقد الزواج العريف غري املسجل إشكاليات تتعد 
 ييل:

توفرا عىل أركانه وتم  تصحيح هذا الزواج وتسجيله يف الحالة املدنية فإن ه يتم  إلحاق نسب األوالد إذا كان الزواج العريف م -
ا إذا كان الزواج العريف غري مسجل فإن ه ينجم عن هذه العالقة أوالد غري رشعيني ال يثبت نسبهم ألبيهم، فلرفع (923)بأبيهم ، أم 

ة، ويف الزواج العريف ال ميكن إثبات النسب باإلقرار إال  بعد تثبيت الزواج، دعوى إثبات النسب البد  من إثبات عالقة الزوجي
 فرغم عدم وجود نزاع حول إثبات نسب الولد إال  أن ه ال ميكن أن نثبت النسب قبل أن نثبت العالقة الزوجية بني الزوجني.

رتب آثاره يف هذا العقد هذا الزواج العريف فإن ه ال ييرث الولد أبويه بسبب النسب الثابت بالزواج العريف، لكن إذا أنكر أحد طر  -
 من ناحية التوارث.

 الخامتة
كن القول بأن  موضوع الزواج العريف يعد  من أكرث موضوعات عرصنا إثارة للجدل القانوين يف  بناء عىل ما سبق، ميو

 وقتنا الحارض، ويف ختام هذا البحث، توصلنا للنتائج التالية:
لعريف للرسمية إضافة إىل عدم تسجيله لدى السلطات املختصة والتي تعد  مخولة قانوناً بإبرام عقد يفتقر الزواج ا -

الزواج وتسجيله، ولكن ه يعترب زواجاً رشعياً ألن الزواج يف الرشيعة اإلسالمية يتم  دون شكليات ويكون صحيحاً متى توافرت 

                                                           
 .65، ص 3، العدد 1990منشور بـاملجلة القضائية لسنة ، 1987-02-07قرار املحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية،صادر بتاريخ:  - (921)
 .1986-11-22قرار املحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية، صادر بتاريخ:  –(922)
 .73، ص 2001منشور بالعدد الخاص لسنة ، 1998ماي  19وال الشخصية، صادر بتاريخ: قرار املحكمة العليا، غرفة األح - (923)
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، وال يشرتط لصحة العقد تحرير الورقة املثبتة له يف مجلس العقد، ومن أركانه الرشعية، غري أنه يجب إعالن الزواج أو إشهاره
كن القول بأن  الزواج العريف هو عقد صحيح رشعاً ولكنه يفتقر للكتابة والتسجيل.  ثم ميو

 نعقد الزواج العريف هو عقد زواج كامل األركان والرشوط املطلوبة يف الرشيعة اإلسالمية وقانون األرسة الجزائري م - 
 توافق إراديت كل  من طرفيه، واالتفاق عىل الصداق، وحضور الويل والشاهدين، ولكنه يفتقر لإلجراءات الشكلية.

بالرغم من رصاحة النصوص القانونية برضورة كتابة وتسجيل عقد الزواج إال أن بعض األشخاص يغفلون هذا الرشط  -
 العريف، وذلك للتهرب من الرشوط املتطلبة يف قانون األرسة. ويعقدون زيجاتهم  دون تسجيلها، وهذا ما يعرف بالزواج

أجاز املرشع الجزائري إثبات عقد الزواج العريف عن طريق حكم قضايئ، برشط توافر أركانه ورشوطه، إال أنه يف  -
جم عن هذه ه ال ينحالة تنكر الزوج للرابطة الزوجية، وعجز الزوجة عن إثبات الزواج العريف برفض القايض إثبات الزواج فان

 الرابطة أي أثٍر.
إن  اإلشكاليات التي يثريها عقد الزواج العريف كثرية ومتعددة، ابتداء من إثباته وانتهاًء إىل فقدان الزوجني واألبناء  -

 لحقوقهم األرسية.
ر يجهله ذا أملذا يجب عىل املقبلني عىل الزواج أن يلتزموا بتوثيقه، وهذا إلثبات حقوقهم واملحافظة عليها، وه

الكثريون، لهذا يجب توعية األفراد بسلبيات الزواج العريف ومنافع تسجيله، وفرض عقوبات مناسبة عىل كل  من يخالف 
 اإلجراءات املحددة قانوناً.
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 العملية السياسية يف ليبيا يف ضوء قرارات مجلس األمن
The political process in Libya in light of Security Council resolutions 

 

 أستاذ مشارك,
 كلية القانون جامعة طرابلس. 

 
 
 

 ص:ملخ
ضمن جدول أعامل مجلس األمن, وأصدر املجلس يف هذا الشأن جملة  2011فرباير  17تم إدراج الحالة الليبية بعد ثورة 

من القرارات مبوجب الفصل السابع من ميثاق منظمة األمم املتحدة, واملوتتبع ملتطلبات هذه القرارات يجد يف طياتها العديد من 
 ناء العملية السياسية يف ليبيا خالل املرحلة االنتقالية.االلتزامات ذات الصلة باكتامل ب

ومنها, فإن االشكالية القانونية التي تعالجها الدراسة تتمثل يف تسليط الضوء عىل الجانب الدويل املتعلق بالتزامات 
رات مجلس األمن, والتمع ن قراليبيا الدولية يف الجزء املتعلق باكتامل بناء العملية السياسية خالل املرحلة االنتقالية يف ضوء 

 يف حيثيات هذه القرارات, وإدراك التفسريات والتخريجات القانونية لها. 
وخلصت الدارسة إىل أن دور مجلس األمن يف اكتامل بناء العلمية السياسية يف ليبيا قبل توقيع االتفاق السيايس 

عية العملية السياسية يف ليبيا إىل هذا املجلس األمن, وانتقل ليس كام بعده, فقد آلت مرج 2018لسنة  2259وصدور القرار رقم 
, وبذلك مل يعد ةمن اإلدارة إىل القياد  -بوصفه رئيسا لجهاز متفرع عن املجلس  –دور رئيس بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا 

كمن  ي عمل خارج جهود املنظمة يجعلهلليبيني خيارا غري الخيار الذي رسمته األمم املتحدة يف خطتها من أجل ليبيا, وأن أ 
يغرد خارج الرسب؛ فاألمم املتحدة لن تتنازل عن دور القيادة  قبل الوصول إىل تسوية سياسية شاملة للحالة الليبية يتوافق عليها 

 جميع الليبيون دون اقصاء.
 
 :كلامت مفتاح البحث -
 األمن( .  –مجلس  –ليبيا  –السياسية  –العملية  –) كندير 
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Abstract 
The Libyan situation was included after the 17 February 2011 revolution on the agenda of the Security 

Council. In this regard, the Council adopted a number of resolutions under Chapter VII of the United Nations 
Charter, which followed the requirements of these resolutions, finds many commitments related to the 
completion of the political process in Libya during the transition. 

Among them, the legal difficulties addressed by the study are highlighting the international aspect of 
Libya's international obligations in the part of the completion of the political process during the transition 
phase in the light of Security Council resolutions, reflecting the rationale and legal interpretations and 
graduations. 

The study concluded that the role of the Security Council in completing the political process in Libya 
had ended before the signing of the political agreement and the issuance of Resolution No. 2259 of 2018, not 
as it was after the reference of the political process in Libya to this Security Council, and the role of the head 
of the United Nations mission moved from the administration to the United Nations for support in Libya - as 
head of a branching body from the leadership of the Council, thus the Libyans no longer have a choice other 
than the one drawn up by the United Nations in its plan for Libya, and that any action outside the 
organization’s efforts makes  it a temptation outside the Square.  The United Nations will not relinquish the 
leadership role before reaching a comprehensive political settlement of the Libyan case, on which all Libyans 
agree without excluding anyone . 

Key words  
Political- Process - Libya - Security - Council – Kindier. 
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 مقـــــدمـــــــة
 

انتقال سيايس عرب خارطة طريق رسم  دخلت ليبيا يف مرحلة 2011فرباير من العام  17إثر سقوط نظام القذايف بعد ثورة 
ؤرخ  , ومع مرور الوقت أودخلت تعديالت 2011أغسطس  2معاملها بدايًة املجلس الوطني االنتقايل يف شكل إعالن دستوري مؤقت مو

 عدة عىل الخارطة, منها ما تم مبوجب عمل وطني رصف, ومنها ما تم عرب إرشاف دويل أدارته منظمة  األمم املتحدة مجسدةً 
 .924يف بعثتها للدعم يف ليبيا

يف  –عادة  –ومع ذلك, وعند الحديث عن عملية االنتقال السيايس إبان املرحلة االنتقالية ينحرص القول يف ليبيا  
, ويهمل الجانب الدويل املتعلق بالتزامات هذا البلد 925الجانب املتعلق باالستحقاقات الدستورية طبقا للقواعد األساسية الوطنية

ا الشأن, ومبعنى آخر يتم تجاهل أو إهامل االلتزامات الدولية ذات الصلة بالعملية السياسية الواردة يف  حيثيات قرارات يف هذ
وهي قرارات اتخذها املجلس باالستناد إىل الفصل السابع  ,926ومقررات مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ذات الصلة بليبيا

لبات هذه القرارات يجد يف طياتها العديد من االلتزامات ذات الصلة باكتامل بناء العملية ؛ واملوتتبع ملتط927من ميثاق املنظمة
, وبالنظر إىل الطبيعة اإللزامية لهذه القرارات, فالنتيجة املرتتبة عىل اإلخالل بها 928السياسية يف ليبيا خالل املرحلة االنتقالية

ذلك هي  لية االنتقال السيايس يف ليبيا, والعواقب القانونية املرتتبة عىلوعدم االمتثال لها عرقلة وتقويض اإلنجاز الناجح لعم
للمساءلة الدولية الصارمة, وفق ما قضت به قرارات ومقررات  –سواء أكان فردا أو كيانا  –احتاملية خضوع املوعرقل أو املوقو ض 

 . 929املجلس يف هذا الخصوص
 

تزامات الدراسة تتمثل يف تسليط الضوء عىل الجانب الدويل املتعلق بالعليه, فإن االشكالية القانونية التي تعالجها 
ليبيا الدولية يف الجزء املتعلق باكتامل بناء العملية السياسية خالل املرحلة االنتقالية يف ضوء قرارات مجلس األمن, والتمع ن 

ة, وال للحلول يتم التطرق للقواعد الدستورية الوطنييف حيثيات هذه القرارات, وإدراك التفسريات والتخريجات القانونية لها, ولن 
 املحلية ذات الصلة باملوضوع إال بالقدر الالزم للبيان ورفع الغموض.

 

                                                           

, وخطة األمم املتحدة التي وضعتها بشأن ليبيا 2015ديسمبر  17من ذلك ما ورد في االتفاق السياس ي الليبي املوقع في الصخيرات املغربية بتاريخ  924

 .2018سبتمبر  16بعد فشل االتفاق السياس ي بتاريخ 

 وتعديالته. 2011أغسطس  2وتحديدا تلك القواعد الواردة في االعالن الدستوري املؤقت الصادر بتاريخ  925

 ملزيد التفصيل حول موضوع إحالة الحالة الليبية إلى مجلس األمن, انظر, كندير, عادل عبد الحفيظ: 926

وما  159, ص 2015-2014, العام الجامعي 4طرابلس, العدد  ليبيا وتبعات مجلس األمن إلى متى؟, مجلة القانون, كلية القانون جامعة -

 بعدها. 

 وما بعدها. 6, ص 2012, 1, مجلة العلوم القانونية, كلية القانون جامعة املرقب, العدد 2011مدى مشروعية التدخل العسكري في ليبيا  -

 بطلب من جامعة الدول العربية. 2011صدرت هذه القرارات عقب إحالة الحالة الليبية إلى مجلس األمن العام  - 927

, 2011املعقودة بتاريخ سبتمبر  6620املتخذ في جلسته  2009من قرار مجلس األمن رقم  12إلى  1انظر على سبيل املثال الفقرات من  928

(S/RES/2009/2011.) 

, 2015ديسمبر  23املعقودة بتاريخ  7598 املتخذ في جلسته 2015لسنة  2259من قرار مجلس األمن رقم  10انظر على سبيل املثال: الفقرة  929

(S/RES/2259/2015.) 
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القانونيني تحديدا  –غري أنه وقبل الدخول يف تفاصيل هذه الدراسة, وجب التنبيه إىل أن غالبية  املهتمني بالشأن الليبي 
, وهم ال يذكرون إال القرارين رقمي 2011ارات الصادرة عن مجلس األمن بخصوص ليبيا بعد العام ليسوا عىل دراية تامة بالقر  –

عند كتابة هذه الدراسة  -ولعل آخرها   930, يف الوقت الذي تجاوزت هذه القرارات خمسة وعرشين قرارا2011لعام  1973و 1970
الحزمة من القرارات وعىل مدى مثان سنوات, قد أسفرت عن وال شك يف أن هذه  2020سبتمرب  15املؤرخ  2542القرار رقم   -

 ضها ذات صلة بالعملية السياسية .يف مواجهة الدولة الليبية, بع 931العديد من االلتزامات والتدابري والجزاءات
 م اتباع الخطة املنهجية التالية:عليه, ولبيان موضوع الدراسة عىل نحو أكرث عمقا وأوسع تفصيال, سيت

 ألول: أحكام عامة ذات صلة بالتزامات الدول. املطلب ا
 املطلب الثاين: االنتقــــال الســــــيايس ليبيـــــا.

 
 املطلب األول

 أحكام عامة ذات صلة بالتزامات الدول
 

يوعد مجلس األمن أحد األجهزة الرئيسية يف منظمة األمم املتحدة, وهو مبثابة الجهاز التنفيذي, بل هو الجهاز الوحيد 
املخول وفقا ألحكام امليثاق باستصدار قرارات ذات طبيعة ملزمة للدول مبوجب الفصل السابع منه, غري أنه للوصول إىل فهم جيد 
للموضوع املثار بشكل عام, وللطبيعة امللزمة لقرارات املجلس بشكل خاص, وجب التعرض إىل بيان مسألة التدرج يف االلتزامات 

, وهي يف أقل تقدير ال تتجاوز ثالثة 932واجهة األجهزة الرئيسة ملنظمة األمم املتحدة وفروعهاالدولية بالنسبة للدول يف م
 مستويات: )أوال( املعتاد )ثانيا( فوق املعتاد )ثالثا( االستثنايئ وفقا ملا ييل: 

 
 أوال

 املستــــــــوى املعتــــاد
                                                           

لسنة  2017و 2011لسنة  2016و 2011لسنة  2009و 2011لسنة  1973و 2011لسنة  1970يمكن تحديد أرقام هذه القرارات وفق اآلتي:  930

لسنة  2208و 2014لسنة  2174و 2014لسنة  2146و 2014لسنة  2144و 2013لسنة  2095و 2012لسنة  2040و 2011لسنة  2022و 2011

 2016لسنة  2291و 2016لسنة  2278و 2016لسنة  2273و 2015لسنة  2259و 2015لسنة  2238و 2015لسنة  2214و 2015لسنة  2213 2015

 2018لسنة  2434و 2017لسنة  2420و 2017لسنة  2367و 2017لسنة  2362و 2016لسنة  2323و 2016لسنة  2298و 2016لسنة  2292و

ملزيد التفصيل, انظر: وثائق األمم املتحدة: مجلس األمن, على  2020لسنة  2542و 2020لسنة  2510. 2019لسنة  2492,  و2018لسنة  2441و

 املوقع االلكتروني التالي: 

tionshttps://research.un.org/ar/docs/sc/resolu. 

 

لعام, دراسة املزيد التفصيل حول مفهوم الجزاء وتمييزه عن غيره من العواقب القانونية, انظر: الحسيني, زهير, التدابير املضادة في القانون الدولي  931

ة ورات جامعة بنغازي, الطبعفي جانب من العواقب القانونية الناشئة عن املخالفات الدولية والتي تحول دون قيام املسؤولية الدولية, ليبيا, منش

 .1998الثانية, 

مل لعإذا كانت الجمعية العامة لألمم املتحدة, ومجلس األمن, واألمانة العامة, واملجلس االقتصادي واالجتماعي, ومجلس الوصاية )قبل تعليق ا 932

جهزة, ليس أقلها أهمية في مجال هذه الدراسة بعثة األمم به( ومحكمة العدل الدولية تعد أجهزة رئيسية ملنظمة األمم املتحدة, فهناك فروع لهذه األ 

م لتقديم املشورة الفنية للحكومة الليبية 2011لسنة  2009املتحدة للدعم في ليبيا باعتبارها من الفروع التي أنشأها مجلس األمن بموجب القرار رقم 

 خالل فترة االنتقال السياس ي في عدة مجاالت. 

https://research.un.org/ar/docs/sc/resolutions
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اء ضة عليها, وقضت أحكامه بأنه باإلضافة إىل األعضربط ميثاق األمم املتحدة بني عضوية الدول وااللتزامات املفرو 
م ووقعت 1945, وهي الدول التي اشرتكت يف مؤمتر األمم املتحدة لوضع نظام املنظمة الدولية عام 933األصليني لألمم املتحدة

قبل الدول التي ت فإن العضوية يف األمم املتحدة مباحة أو مفتوحة لجميع ؛934منه 110عىل ميثاقها وصدقت عليه مبوجب املادة 
االلتزامات املنصوص عليها يف امليثاق, وترى املنظمة بأنها قادرة عىل تنفيذ هذه االلتزامات, وحاول واضعوا امليثاق حرص 

, 935االلتزامات الدولية املفروضة عىل الدول يف مجموعة من األهداف واملبادئ العامة, خصص لها الفصل األول من امليثاق
لتالية له مبهمة بيان تفاصيل األهداف واملبادئ, وإجراءات تنفيذها, واآلثار املرتتبة عىل اإلخالل بها, ثم تكفلت الفصول ا

 واألجهزة املعنية بالنظر يف هذا اإلخالل, واختصاصها يف هذا الشأن.
ذه ن هتقيض بأن جميع الدول هي عىل قدر واحد م القاعدة العامةويف ظل هذا املستوى فإن ما يجب ذكره, هو أن 

من امليثاق(, بل  2/1االلتزامات, إعامال ملبدأ املساواة يف السيادة, وهو أحد املبادئ التي تقوم عليها املنظمة طبقا لنص )املادة 
منه( بأن لاللتزامات الواردة يف امليثاق أولوية عىل ما عدا ذلك من التزامات ترتبط بها الدولة العضو, وأنه حال  103قضت )املادة 

                                                           

ثم  1942في منظمة األمم املتحدة كذلك كل الدول التي وقعت من قبل على تصريح األمم املتحدة الصادر في أول يناير  وتشمل العضوية األصلية 933

 منه. 3وقعت على امليثاق وصدقت عليه, وذلك تطبيقا ألحكام الفصل الثاني من امليثاق وتحديدا املادة 

 -2تصدق على هذا امليثاق الدول املوقعة عليه كل منها حسب أوضاعه الدستورية.  -1من ميثاق األمم املتحدة على ما يلي:  110تنص املادة  934

ألمم ا تودع التصديقات لدى حكومة الواليات املتحدة األمريكية التي تخطر الدول املوقعة عليه بكل إيداع يحصل، كما تخطر األمين العام ملنظمة

 به   -3املتحدة بعد تعيينه.
ً
متى أودعت تصديقاتها جمهورية الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفياتية يصبح هذا امليثاق معموال

اليات املتحدة الو واململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية والواليات املتحدة األمريكية وأغلبية الدول األخرى املوقعة عليه وتعد حكومة 

 بالتصد
ً
 خاصا

ً
 منه لكل الدول املوقعة على امليثاق. األمريكية بروتوكوال

ً
الدول املوقعة على هذا امليثاق التي تصدق عليه  -4يقات املودعة وتبلغ صورا

 بعد العمل به، تعتبر من األعضاء األصليين في "األمم املتحدة" من تاريخ إيداعها لتصديقاتها.

 لهذه الغاية تتخذ املنظمة  -1في اآلتي: األمم املتحدة  مقاصد )أهداف(حددت املادة األولى من امليثاق  935
ً
حفظ السلم واألمن الدولي، وتحقيقا

الة ملنع األسباب التي تهدد السلم وإلزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه اإلخالل بالسلم، وتتذرِّع وسائل السلمية، بال التدابير املشتركة الفعِّ

 ملبادئ العدل والقانون الدولي، لحل 
ً
إنماء العالقات الودية بين األمم على  -2املنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى اإلخالل بالسلم أو لتسويتها. وفقا

مة لتعزيز ئأساس احترام املبدأ الذي يقض ي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير األخرى املال 

قيق التعاون الدولي على حل املسائل الدولية ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق تح -3السلم العام. 

 بال تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بين الرجال و 
ً
 والتشجيع على ذلك إطالقا

ً
 - 4لنساء. ااإلنسان والحريات األساسية للناس جميعا

 لتنسيق أعمال األمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات املشتركة.
ً
 جعل هذه املنظمة مرجعا

التي تقوم عليها املنظمة وفق اآلتي: تعمل املنظمة وأعضاؤها في سعيها وراء املقاصد املذكورة في املادة  املبادئمن امليثاق فقد حددت  2أما املادة 

 للمبادئ اآلتية: 
ً
 الحقوق  -2قوم املنظمة على مبدأ املساواة في السيادة بين جميع أعضائها. ت -1األولى وفقا

ً
لكي يكفل أعضاء املنظمة ألنفسهم جميعا

يفض جميع أعضاء املنظمة منازعاتهم  -3واملزايا املترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية بااللتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا امليثاق. 

 في عالقاتهم الدولية عن  -4سائل السلمية على وجه ال يجعل السلم واألمن والعدل الدولي عرضة للخطر. الدولية بالو 
ً
يمتنع أعضاء املنظمة جميعا

 -5دة". ملتحالتهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سالمة األراض ي أو االستقالل السياس ي ألية دولة أو على أي وجه آخر ال يتفق ومقاصد "األمم ا

م جميع األعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى "األمم املتحدة" في أي عمل تتخذه وفق هذا امليثاق، كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة  تتخذ يقدِّ

 من أعمال املنع أو القمع. 
ً
ما تقتضيه ضرورة تعمل املنظمة على أن تسير الدول غير األعضاء فيها على هذه املبادئ بقدر  -6األمم املتحدة إزاءها عمال

أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، “ لألمم املتحدة”ليس في هذا امليثاق ما يسوغ  -7حفظ السلم واألمن الدولي. 

لواردة طبيق التدابير القسرية اوليس فيه ما يقتض ي األعضاء أن يعرضوا مثل هذه املسائل ألن تحل بحكم هذا امليثاق، على أن هذا املبدأ ال يخلِّ بت

 في الفصل السابع.
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االلتزامات التي يرتبط بها أعضاء األمم املتحدة وفقا ألحكام ميثاق املنظمة مع أي التزام دويل آخر يرتبطون به؛ فالعربة  تعارض
 . 936بالتزاماتهم املرتتبة عىل هذا امليثاق

 
لية التي و وفق هذا املستوى؛ هو أن االلتزامات الدالقاعدة العامة غري أنه مام تجدر اإلشارة إليه يف مقام الحديث عن 

يضعها امليثاق عىل جميع الدول األعضاء ال تصل يف جميع األحوال إىل حد املساس بسيادة الدولة, وأنه ال يوجد يف امليثاق ما 
غ للمنظمة أو ألي دولة عضو فيها بأن تتدخل يف املسائل التي تعترب من صميم االختصاص الداخيل للدولة, وبعبارة أخرى:  يسو 

للدول األعضاء؛ ففي ظل هذا املستوى  937ائل التي تعد من ضمن تلك املسائل الداخلة يف النطاق املحفوظعدم املساس باملس
ال تستطيع املنظمة أن تتدخل يف اختيار النظام السيايس للدولة وال يف اختيار نظامها لحق تقرير املصري وإعامال 

نونية ملواطنيها وتحديد حقوقهم وواجباتهم هو من حيث , وال جدال يف أن حق الدولة يف تنظيم املراكز القا938االقتصادي
من حيث  –األصل حق ينتمي إىل املجال املحفوظ للدولة, فليس ألية منظمة دولية أو دولة أخرى, بل ليس للقانون الدويل 

وهي تخضع ليست مطلقة,  القاعدة العامة. ولكن هذه 939أن يفرض عىل الدولة الطريقة التي تعامل بها مواطنيها –األصل 
لعدد من القيود أو الرشوط, وال سي ام عندما تنتقل االلتزامات الدولية بالدولة املعنية إىل مستوى أعىل من الذي اآلن بصدده, 

 وفقا ملا سيأيت بيانه. 
 

 ثانيا
 املستوى فوق املتعاد

 
 مستوى أعىل ل بالدولة املعنية إىلميكن القول بأن االلتزامات الدولية للدول األعضاء يف منظمة األمم املتحدة قد تنتق

من املعتاد, وذلك عند وقوع إخالل منها بأحكام امليثاق عىل نحو قد يزعزع السلم واألمن الدوليني, وأسند ميثاق األمم املتحدة 
 يف فحص أي مسألة أو 940سلطة تقديريةاالختصاصات الرئيسية املتعلقة بالسلم واألمن الدوليني إىل مجلس األمن ومنحه 

أي موقف قد يؤدي إىل احتكاك دويل أو إىل نزاع, وخوله أن يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو املوقف من شأنه أن يعرض 
س ملجل السلطة التقديريةمن امليثاق إىل أبعد من ذلك, فمنحت  39للخطر حفظ السلم واألمن الدوليني أم ال, وذهبت املادة 

قع فعال يعد تهديدا للسلم واألمن أو اإلخالل بهام, أو عمال من أعامل العدوان, وللمجلس أن يقدم األمن لتقرير ما إذا كان ما و 
من امليثاق لحفظ السلم واألمن الدوليني أو  42و 41توصياته أو قراراته بشأن ما يجب اتخاذه من تدابري طبقا ألحكام املادتني 

                                                           

 (.103انظر, الفصل السادس عشر من ميثاق منظمة األمم املتحدة, املادة ) 936

ي دولوهو ما يعني أن هناك جانبا هاما من نشاطات الدولة ال عالقة للقانون الدولي به, فهو نطاق محفوظ للدولة, أو حمى محرم على القانون ال 937

صادر ول األخرى الدخول فيه, وال شأن لغير الدولة به. ملزيد التفصيل, انظر: ضوي, على عبد الرحمن, القانون الدولي العام, الجزء األول: املوعلى الد

 .262, ص 2008واألشخاص, املؤسسة الفنية للطباعة والنشر, الطبعة الثالثة, 

 وما بعدها. 357انظر: ضوي, املرجع السابق, ص  938

 .265رجع السابق, ص ضوى, امل 939

 من ميثاق منظمة األمم املتحدة. 34املادة  940
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هو الجهاز الرئييس يف املنظمة املختص بأعامل الفصل السابع من  إعادتهام إىل نصابهام, وهو ما يفيد بأن مجلس األمن
 .941امليثاق

 
ويفيد صدور قرار من مجلس األمن مبوجب الفصل السابع إسباغ صفة اإللزام عىل محتواه, وهذه الصفة هي جوهر 

مل صفة مليثاق التي تحالتمييز بني ما يصدر من قرارات عن هذا الفصل وما يصدر عن غريه من الفصول األخرى الواردة با
التوصية. واملهم هنا, أنه عند إحالة ملف دولة ما إىل مجلس األمن النتهاكها أحكام امليثاق فإن القرار الذي يصدر من املجلس 

, برصف النظر عن موقف الدولة املعنية منه بالقبول أو االعرتاض, يكون ملزما بذاتهيف مواجهة هذه الدولة مبوجب هذا الفصل, 
من امليثاق تقيض بتعهد جميع الدول بأن تقبل وأن تنفذ قرارات  25وذهب فقهاء القانون الدويل إىل أنه إذا كانت املادة بل 

مجلس األمن فإنه عند إصدار املجلس لقرار مبوجب الفصل السابع يكون القرار ملزما, ليس للدولة املعنية فقط, بل ولكل الدول 
 األعضاء باملنظمة. 

 
كانت النتيجة املرتتبة عىل إحالة مسألة أو موقف ما إىل مجلس األمن رضورة التزام الدولة املعنية بكافة  عليه, وملا

 -فوق املعتاد  يف املستوى -الرشوط واألحكام الصادرة عن املجلس يف شكل قرارات مبوجب الفصل السابع, فإنه ميكن القول 
تلك  ية املفروضة عليها يف املستوى املعتاد, توضاف إليها التزامات أخرى تتمثل يفبأن الدولة املعنية, عالوة عىل التزاماتها الدول

املتطلبات املنصوص عليها يف قرارات املجلس, وهو ما يتطلب التمع ن يف حيثيات كل قرار, وإدراك التفسريات والتخريجات 
الحالة هناك  ستوى فوق املعتاد؛ فعىل سبيل املثالالقانونية له. والتعامل الدويل ميلء باألمثلة لاللتزامات الدولية وفق امل

عىل النحو الذي  2011وأيضا يف العام  1992944والحالة الليبية يف العام  1991943عام  والحالة العراقية1960942الكونغولية عام 
 سيأيت بيانه.
 

لدول األعضاء, لصلة بسيادة اويف كل األحوال, فإنه فيام يتعلق بقاعدة عدم مساس االلتزامات الدولية باملسائل ذات ا
وتحديدا تلك املوصنفة ضمن املجال املحفوظ للدولة, وجب  التمييز يف ظل التزامات املستوى فوق املعتاد بني نوعني من التدابري 

 وفق اآليت: 945التي يتخذها مجلس األمن مبوجب الفصل السابع
 

من امليثاق, وهي ال تتطلب استخدام  41لس مبوجب املادة النوع األول: التدابري املؤقتة )غري القرسية( ويتخذها املج
القوة لتنفيذ قرارات املجلس, ومن أمثلتها وقف الصالت االقتصادية واملواصالت الحديدية والبحرية والجوية والربيدية والربقية 

 تهدفة بالقرار.وغريها من وسائل املواصالت وقفا كليا أو جزئيا, وقطع العالقات الدبلوماسية مع الدولة املس
 

                                                           

 وما بعدها. 134املرجع السابق, ص  ملزيد التفصيل, انظر, الحسني,  941

 .https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/resolutions, 1960لسنة  143انظر, قرار مجلس األمن رقم  942

 , املرجع السابق.1991لسنة  687انظر, قرار مجلس األمن رقم  943

 , املرجع السابق.1992لسنة  731انظر, قرار مجلس األمن رقم  944

 وما بعدها. 159انظر, الحسني, املرجع السابق, وأيضا كندير, ليبيا وتبعات الفصل السابع إلى متى؟, املرجع السابق, ص  945
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من امليثاق, وهي تتطلب استخدام القوة, ويلجأ إليها  42النوع الثاين: التدابري القرسية, ورد النص عليها يف املادة 
املجلس إذا ما تبني له أن التدابري املؤقتة )النوع األول( ال تفي بالغرض, فيجوز عندئذ أن تتخذ األمم املتحدة بطريق القوات 

 ية والربية من األعامل ما يلزم لحفظ األمن والسلم الدوليني أو إلعادتهام إىل نصابهام.الجوية والبحر
 

وبناء عىل ما تقدم, فإن األصل يف القاعدة العامة هو أن إعامل مجلس األمن للتدابري املؤقتة )النوع األول( ال يرتتب 
, واستثناء بيعة الحال تلك املوصنفة ضمن النطاق املحفوظعليه أي مساس باملسائل ذات الصلة بسيادة الدول املعنية, ومنها بط

من هذا األصل؛ فإن املجلس ال يتقيد مببدأ النطاق املحفوظ عند لجوئه للنوع الثاين من التدابري وهو التدابري القرسية, مبا يف 
وفق التفصيل  2011ليبيا عام ذلك التدخل إلسقاط النظام السيايس القائم واالعرتاف بوجود نظام آخر, عىل نحو ما حدث يف 

من امليثاق, التي جاء فيها:  2من املادة  7الذي سيأيت بيانه الحقا, ويجد هذا االستثناء سنده القانوين يف الجزء األخري من الفقرة 
، اأن تتدخل يف الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخيل لدولة م“ لألمم املتحدة”ليس يف هذا امليثاق ما يسوغ " 

تطبيق عىل أن هذا املبدأ ال يخل  بوليس فيه ما يقتيض األعضاء أن يعرضوا مثل هذه املسائل ألن تحل بحكم هذا امليثاق، 
 ". التدابري القرسية الواردة يف الفصل السابع

 
 ثالثا

 املستوى االستثنايئ
 

ب ميثاق دولية املفروضة عىل الدول مبوجبناء عىل ما ورد ذكره يف املستويني السابقني فاألصل هو أن االلتزامات ال  
األمم املتحدة ال تبيح للمنظمة الدولية أو الدول األعضاء حق املساس بسيادة الدول األخرى, وأهمها احرتام مبدأ النطاق املحفوظ, 

تعامل إىل اس وأن تجاوز هذا املبدأ ال يكون إال  يف حالة واحدة محددة عىل سبيل الحرص, وهي تلك يلجأ فيها مجلس األمن
 التدابري القرسية مبوجب الفصل السابع.

 
 –بالنسبة للمنظمة الدولية وللدول األخرى عىل السواء  946, يكون التدخل مرشوعاواستثناًء عىل هذا األصل بالكلية 

إذا  –لسيايس اولو تعلق األمر مبسائل ذات طبيعة سيادية مصنفة من املجال املحفوظ للدولة, مبا يف ذلك اختيار شكل النظام 
ما تم التدخل بناء عىل طلب من الدولة املتدخل لديها, إذ متلك الدول عند مامرستها الختصاصاتها السيادية أن تدعو أية دولة 

, وعادة ما تفيض هذه الدعوة إىل التزامات جديدة تضاف إىل التزامات الدولة 947أخرى أو منظمة دولية إىل التدخل يف شؤونها
يها امليثاق, ال سيام إذا ما تم صقل هذه الدعوة يف شكل اتفاق بني الدولة املعنية واملنظمة الدولية أو الدول التي يفرضها عل

 األخرى.
 

                                                           

 .269انظر, ضوي, املرجع السابق, ص  946

بالنسبة للجهة أو الجهاز الذي يطلب املساعدة إذ يجب أن تكون الحكومة الشرعية, وفي حالة الحرب األهلية قد تتعدد إال أن املشكلة تثور  947

الحكومات فتكون إحداها شرعية في نظر بعض الدول وغير شرعية في نظر دول أخرى, وفي ليبيا حاول مجلس األمن التدخل لحسم مسألة الحكومة 

بيانه في املتن, وفي كل األحوال توجد قاعدة عرفية دولية تضيق من مشروعية التدخل املأذون به, تقض ي بعدم التدخل  الشرعية على نحو ما سيأتي

 . 270في الحرب األهلية لنصرة هذا الطرف أو ذاك, ملزيد التفصيل, انظر: املرجع السابق, ص 
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ومبعنى آخر؛ استثناًء عىل ما ورد من أحكام يف ميثاق األمم املتحدة بخصوص مبدأ النطاق املحفوظ املنصوص عليه 
ل إرادتها عن كل أو بعض املسائل ذات الطبيعة السيادية, وتسمح ملنظمة األمم املتحدة , فإن الدولة قد تتنازل بكام2/7يف املادة 

وهو ما سيفرض التزامات ذات طبيعة استثنائية تقتضيها , 948الطرفنيبالتدخل يف املجال املحفوظ لها مبوجب اتفاق يربم بني 
, وأن سيادة الدول ال تتناىف 949عاهدة رشيعة املتعاهدين"الطبيعة القانونية لالتفاق؛ بوصفه معاهدة دولية مبني ة عىل "مبدأ امل

 وخضوعها ألحكام القانون الدويل وااللتزامات ايل ارتبطت بها.
, متنحها حق إبرام الترصفات القانونية 950تتمتع بشخصية قانونية دولية –ومنها األمم املتحدة  –فاملنظامت الدولية 

ات أو االتفاقات الدولية, سواء مع املنظامت الدولية األخرى أو مع الدول, وذلك استنادا الدولية ومنها )بال شك( حق إبرام املعاهد
م لقانون املعاهدات املربمة بني الدول ومنظامت دولية أو بني منظامت دولية فيام بينها, وسبق 1986إىل أحكام اتفاقية فيينا لعام 

بشأن  1949لدولية لألمم املتحدة يف رأيها االستشاري الصادر عام وأن أكدت محكمة العدل الدولية عىل الشخصية القانونية ا
, كام يؤكد التعامل الدويل عىل وجود العديد من االتفاقات 951قضية التعويض عن األرضار التي تصيب موظفي هذه املنظمة

 -طبيق من حيث اإلعداد والت -الدولية التي أبرمت بني منظمة األمم املتحدة والدول األعضاء, بل إن بعضا من هذه االتفاقات 
تم التجهيز له واإلرشاف عليه من قبل أجهزة األمم املتحدة, ومنها ما اقتضت الظروف املحيطة أن يتم التعرض يف محتوى 
االتفاقيات ملسائل ذات صلة بالنطاق املحفوظ للدولة, ويف هذه الحالة تعترب موافقة الدولة عىل ما جاء يف مثل هذه االتفاقات 

بتاريخ  952رارها لها مبثابة تنازل عن النطاق املحفوظ, ومن ذلك عىل سبيل املثال: االتفاق املربم بني األمم املتحدة والعراقوإق
والذي مبوجبه سمح العراق للمفتشني الدوليني التابعني للجنة الدولية الخاصة املكلفة بنزع أسلحة الدمار الشامل  1998فرباير  22

بتفتيش القصور الرئاسية التي كان العراق يعتربها مقار سيادية, وذلك وفقا ألحكام قرار مجلس األمن رقم العراقية )يونيسكوم( 
م. كام يعد من قبيل 1991أغسطس  2بشأن وقف إطالق النار وفرض تدابري عىل العراق بعد غزوه للكويت بتاريخ  1991لسنة  687

, ومبوجبه تم 1999953فرباير  3م املتحدة مبوجب تبادل الخطابات بتاريخ هذه االتفاقات االتفاق الذي أبرمته ليبيا مع األم
؛ ففي هذا االتفاق تعهدت ليبيا بتسليم مواطنني ليبيني مشتبه فيهام 954التطرق ملسألة يحتويها النطاق املحفوظ للدولة الليبية

ية الليبية. ومنه  به القواعد القانونية الوطنيف قضية لوكريب وايصالهام إىل هولندا ملحاكمتهام هناك, وذلك باملخالفة ملا تقيض
مبدينة الصخريات املغربية والذي مبوجبه تم فتح النطاق املحفوظ للدولة  2015ديسمرب  17أيضا االتفاق السيايس الليبي املؤرخ 

                                                           

 أي بين الدولة املعنية ومنظمة األمم املتحدة. 948

 لعقد شريعة التعاقدين.قياسا على مبدأ ا 949

 -2011, العام الجامعي 3القانون, العدد الدولي العام وأثره في حقوق االنسان, مجلة انظر, كندير, عادل عبد الحفيظ, مركز الفرد في القانون  950

 وبعدها. 283, كلية القانون جامعة طرابلس, ص 2012

 .84, ص 1949املجلة املصرية للقانون الدولي, املجلد الخامس,  انظر, رأفت, وحيد فكري, الجمعية العامة لألمم املتحدة, 951

مجلس  دوقع هذا االتفاق كل من طارق عزير عن الجانب العراقي بصفته نائبا للرئيس العراقي, وكوفي عنان بصفته أمينا عاما لألمم املتحدة واعتم 952

 . 1998مارس  2بتاريخ  1154األمن االتفاق بالقرار رقم 

ي فالتفاق على الجانب الليبي عمر املنتصر بصفته وزيرا للخارجية الليبية, وعلى جانب األمم املتحدة وقعه األمين العام لألمم املتحدة كووقع هذا ا 953

 ثم رفعت بالكامل. 1992عنان, وبموجب هذا االتفاق تم تعليق التدابير املفروضة على ليبيا منذ العام 

كندير, عادل عبد الحفيظ, األمين العام لألمم املتحدة, مركزه القانوني ومهامه في حل املنازعات الدولية,  ملزيد التفصيل حول االتفاق, انظر, 954

 وما بعدها. 220وما بعدها, و 155, ص 1999رسالة ماجستير, كلية القانون جامعة بنغازي, 
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 2259من بالقرار رقم فيام يتعلق بالنظام السيايس, وهو االتفاق الذي اعتمده مجلس األ  955الليبية أمام منظمة األمم املتحدة
 سيأيت بيانه يف املطلب الثاين.  عىل النحو الذي 2015ديسمرب  23بتاريخ 

 املطلب الثاين
 االنتـــقال الســـيايس يف ليبيـــا 

 
هذا املطلب دراسة تطبيقية لاللتزامات الدولية املفروضة عىل ليبيا مبوجب قرارات مجلس األمن لعملية االنتقال 

 لتزامات الدولية, السابق ذكرها:ء املستويات الثالثة لالالسيايس, يف ضو 
 أوال

 العملية السياسية يف ليبيا وفق املستوى املعتاد
 

شأنها شأن  –, وانضمت عىل إثر ذلك ملنظمة األمم املتحدة, وصارت 1951ديسمرب  24تحصلت ليبيا عىل استقاللها يف 
ق الحرية يف تقرير نظامها السيايس دون تدخل من الغري,  واستقر الحال دولة مستقلة كاملة السيادة لها مطل -أي دولة عضو

عندما حدث نزاع بني ليبيا من جهة والواليات املتحدة  1992بليبيا عىل املستوى املعتاد فيام يتعلق بالتزاماتها الدولية  حتى العام 
( فوق مدينة لوكريب 103رة البانام األمريكية )رحلة األمريكية وبريطانيا من جهة أخرى, حول املسؤولية الدولية عن سقوط طائ

, وتم توجيه االتهام إىل اثنني من موظفي الخطوط الجوية الليبية, وطلبت الدولتان من ليبيا 1988ديسمرب  21بأسكتلندا يف 
ن التسليم رفني, وأل . فرفضت ليبيا التسليم لعدم وجود معاهدة تسليم بني الط956تسليم املشتبه فيهام إىل القضاء األسكتلندي

يخضع لقانون الدولة املطلوب منها التسليم, وعىل إثر هذا الخالف  - 1971957من اتفاقية مونرتيال لعام  11مبوجب املادة  -
مبوجب الفصل  1992لسنة  748و 731, وأصدر األخري القرارين رقمي 1992عرضت الواليات املتحدة الواقعة عىل مجلس األمن عام 

يثاق, وبصدورهام أضيف إىل التزامات ليبيا متطلبات دولية جديدة, عربت عنها نصوص القرارين, غري أن الجدير السابع من امل
باإلشارة أن هذه املتطلبات مل تكن لها أي صلة برشعية النظام السيايس وشكله واملؤسسات املنبثقة عنه, واقترص الحال فيها 

 عىل موضوع تسليم املواطنني.
 

أبرم اتفاق بني ليبيا ومنظمة األمم املتحدة, تعهدت فيه ليبيا بإيصال املشتبه  1999فرباير  3ل فإنه بتاريخ ويف كل األحوا
 731علقت التدابري املفروضة مبوجب القرارين  1999إبريل  4فيهام بقضية لوكريب إىل هولندا, وبوصولهام إىل هذا البلد بتاريخ 

رفعت بالكامل. وبرفع هذه التدابري عادت ليبيا  إىل املستوى املعتاد لاللتزامات الدولية  املشار إليهام أعاله ثم 1992لسنة  748و
, عندما اندلعت يف هذا البلد ثورة شعبية سلمية ضد نظام القذايف, تصدى لها القذايف باالستخدام املفرط 2011فرباير  26حتى 

 2011/ 1970ليبيا موعد أخر مع مجلس األمن, الذي أصدر قراره رقم للقوة, انتقلت عىل إثره الثورة من سلمية إىل مسلحة, وكان ل
                                                           

, أما ممثال ملجلس النوابوطني العام ومحمد شعيب بصفته الوقع هذا االتفاق عن الجانب الليبي كل من: صالح مخزوم بصفته ممثال للمؤتمر  955

 منظمة األمم املتحدة فكانت ممثلة في شخص مارتن كوبلر بصفته ممثال خاصا لألمين العام لألمم املتحدة في ليبيا.

ر الدعوى قض ى القضاء  هما: عبد الباسط املقرحي من مدينة سبها, واألمين افحيمة من مدينة طرابلس )منطقة سوق الجمعة(, وبعد نظ 956

 االسكتلندي بإدانة األول وتبرئة الثاني.

بشأن األعمال غير املشروعة املوجهة ضد سالمة الطيران املدني, وهي اتفاقية متعددة األطراف, وتعد ليبيا  1971هي اتفاقية مونتريال لسنة  957

 ية.والواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة أطرافا في هذه االتفاق
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مبوجب الفصل السابع؛ لتصعد االلتزامات الدولية بليبيا مرة أخرى إىل املستوى فوق املعتاد, وكان ملجلس األمن هذه املرة شأن 
 مع مسألة النظام السيايس ومؤسساته, وفيام ييل بيان ذلك.

 
 ثانيا

 ق املعتاد لاللتزامات الدوليةليبيا واملستوى فو 
 

مل يكن األول, فقد سبق  2011سبقت اإلشارة إىل أن فرض التزامات دولية عىل ليبيا يف اطار املستوى فوق املعتاد عام 
 1992بسبب قضية لوكريب, غري أن متطلبات قرارات مجلس األمن يف العام  1992وأن وصلت ليبيا إىل هذا املستوى يف العام 

ملسألة تغيري النظام السيايس القائم, ومل يكن لها أي شأن بالعملية السياسية يف ليبيا؛ بسبب أن موضوع الواقعة  مل تتعرض
 آنذاك انحرص يف تسليم مواطنني ليبيني مشتبه فيهام يف تفجري طائرة البانام إىل القضاء األسكتلندي دون غريه.  

 
, فقد انعكس هذا االختالف 2011و 1992ام مجلس األمن بني عامي وبسبب وجود اختالف يف موضوع الحالة الليبية أم

. ولبيان املسألة عىل نحو أكرث تفصيال  2011عىل متطلبات املجلس, والذي كان له موعد مع مسألة النظام السيايس القائم عام 
 نوعني: , وهي عىل2011تقتيض الدراسة بيان التدابري التي اتخذها مجلس األمن ضد ليبيا منذ العام 

 
ألجل حامية املدنيني؛ ومتثلت يف وقف العنف فورا  2011958لسنة  1970التدابري املؤقتة: صدرت بناء عىل القرار رقم  -أ

, وحظر السفر عىل األفراد املدرجة اسامؤهم 960, وحظر األسلحة959واتخاذ الخطوات الكفيلة بتلبية املطالب املرشوعة للسكان
ألموال واألصول املالية واملوارد االقتصادية األخرى التي ميلكها أو يتحكم فيها بصورة مبارشة , وتجميد ا961بامللحق األول بالقرار

, وأخريا إحالة الوضع القائم يف ليبيا إىل مدعي عام 962أو غري مبارشة الكيانات أو األفراد املذكورون يف املرفق الثاين من القرار
, 964من امليثاق 41أن مجلس األمن ترصف مبوجب املادة  2011/ 1970. وتؤكد حيثيات القرار 963محكمة الجنايات الدولية

وبالتايل فإن ما ورد بالقرار من تدابري ال تعدو كونها تدابري مؤقتة, وهي ال تسوغ بأي حال من األحوال التدخل يف النطاق 
 املحفوظ, مبا يف ذلك مسألة النظام السيايس.

 

                                                           

 .2011فبراير  26املعقودة في  6491في جلسته رقم  2011لسنة  1970اتخذ مجلس األمن قراره رقم  958

 .2011لسنة  1970من القرار  1انظر, الفقرة  959

 .2011لسنة  1970من القرار  14و 13 12و 11و 10و  9انظر, الفقرات  960

 .2011لسنة  1970من القرار  16و 15انظر, الفقرات  961

 .2011لسنة  1970من القرار رقم  23و 22و 21و 20و 19و 18و 17الفقرات  انظر, 962

إلى مدعي عام املحكمة الجنائية الدولية,  2011فبراير  15تم إحالة الوضع القائم في ليبيا منذ  2011لسنة  1970من القرار  4بموجب الفقرة  963

 نه سيف اإلسالم وصهره عبد هللا السنوس ي إلى محكمة الجنايات الدولية.وقد طالب هذا األخير فيما بعد بإحالة كل من: معمر القذافي واب

 .2011لسنة  1970انظر, ديباجة القرار رقم  964
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, بعد أن تبني  ملجلس األمن عدم فاعلية التدابري 2011965لسنة  1973قم التدابري القرسية: صدرت مبوجب القرار ر  -ب 
يأذن ما ييل: "  1973من القرار  4يف تحقيق الغرض املنشود, وجاء يف حيثيات الفقرة  2011/ 1970املؤقتة املتخذة مبوجب القرار 

ات قليمي أو عن طريق منظامت أو ترتيبللدول األعضاء التي أخطرت األمني العام, وهي تترصف عىل الصعيد الوطني أو اإل 
, لحامية املدنيني 2011لسنة  1970من القرار  9اقليمية, وبالتعاون مع األمني العام, باتخاذ جميع التدابري الالزمة, رغم أحكام الفقرة 

اد أي قوة احتالل اجنبية عواملناطق اآلهلة بالسكان املدنيني املعرضني لخطر الهجامت يف ليبيا مبا فيها مدينة بنغازي, مع استب
 ..".أيا كان شكلها وعىل أي جزء من األرايض الليبية.

 
وال شك أن عبارة "اتخاذ كافة التدابري الالزمة" يدخل تحت مفهومها جميع التدابري املنصوص عليها يف الفصل السابع, 

بيا؛ حيث يشكل يد عملية االنتقال السيايس يف ليمبا فيها املتعلقة باستخدام القوة القرسية, ولهذا القول أهمية بالغة عىل صع
إذا ما  -وظ برصف النظر عن كونها من النطاق املحف -هذا اإلذن مسو غا قانونيا للتدخل يف مسألة تغيري النظام السيايس الحاكم 

واسعة يف هذا  تقديرية سلطةمن امليثاق(, وملجلس األمن  7/ 2تطلبت تدابري حامية املدنيني ذلك؛ وذلك إعامال لحكم )املادة 
 .2011966أكتوبر  31مارس وحتى  17الشأن, ورشع املجلس يف تنفيذ هذه التدابري يف الفرتة ما بني 

 
ومبعنى آخر, فإن التدابري التي اتخذتها مجلس األمن ذات الصلة بإسقاط النظام السيايس الحاكم يف ليبيا قد متت  

 .2011967أكتوبر  31مارس و 17ة؛ أي أنها متت يف الفرتة ما بني ضمن الوعاء الزمني إلعامل التدابري القرسي
  

غا قانونيا ملجلس األمن, ومنحته  7, إن التدابري القرسية التي فورّضتد عىل ليبيا قرابة خالصة القول أشهر شكلت مسو 
دويل اإلنساين والقانون اليف ظل الواجب امللقى عىل عاتق األمم املتحدة ذي الصلة بحامية حقوق اإلنسان  – سلطة تقديرية

 يف تقرير مدى رشعية استمرار النظام السيايس الحاكم آنذاك أو ال؟ –
 

, 2011لسنة  2016ومام تجدر اإلشارة إليه يف هذا املقام, هو أن رفع التدابري القرسية مبوجب قرار مجلس األمن رقم 
وين للتدخل يف فإن املسوغ القان –دابري مؤقتة قيد اإلعامل لوجود ت -وإن مل يفّض إىل خروج ليبيا من براثني الفصل السابع 

بعد صدور القرار  -الشق املتعلق بالعملية السياسية قد زال, وأنه مل  يعد لألمم املتحدة بوجه عام وال ملجلس األمن بوجه خاص 
ٍغ للتدخل يف عملية اكتامل البناء السيايس للدولة الليبية بعد  –املذكور   .2011توبر أك 31أي مسو 

 
وتأكيدا ملا تقدم, يستشهد يف هذا الخصوص مبا ورد يف قرارات مجلس األمن؛ ففضال عن متسك جل ديباجات 

ويف القسم املتعلق باختصاصات بعثة األمم املتحدة للدعم يف  2012968لسنة  2040قرارات املجلس بسيادة ليبيا, فإن القرار رقم 
                                                           

 .2011مارس  17املعقودة في  6498في جلسته رقم  1973اتخذ مجلس األمن القرار رقم  965

اعتبارا من الساعة  2011لسنة  1973من القرار رقم  5و 4رة بما يلي: " وقف أحكام الفق 2011لسنة  2016من القرار رقم  5تقض ي الفقرة  966

 .2011أكتوبر  27املعقودة بتاريخ  6640". وقد اتخذ مجلس األمن هذا القرار في جلسته رقم  2011أكتوبر  31بالتوقيت املحلي لدولة ليبيا ليوم  12:59

في العشرين من شهر أكتوبر من العام نفسه, هذا فضال على أن , ومصرع القذافي كان 2011أغسطس  20فالسيطرة على العاصمة تمت في  967

 اعتراف املجتمع الدولي باملجلس الوطني االنتقالي كممثل شرعي لليبيين قد تم خالل هذه الفترة أيضا.

 .2012مارس  12املعقودة بتاريخ  6733في جلسته رقم  2012لسنة  2040اتخذ مجلس األمن القرار رقم  968
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إدارة عملية التحول الدميقراطي, البند )أ(, بأن من اختصاصات البعثة : "  4, وقَض يف الفقرة أفرد حكام بالعملية السياسية –ليبيا 
لوارد يف امبا يف ذلك من خالل تقديم املشورة التقنية لعملية االنتخابات وعملية إعداد وإقرار دستور ليبي جديد, عىل النحو 

 .969.."خريطة الطريق للمجلس الوطني االنتقايل
 

 –لنص املتقدم حرص مجلس األمن عىل وضع اطار يحدد نطاق عمل بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا يتضح من ا
وتحديدا واجب االلتزام بخارطة الطريق التي وضعها اإلعالن الدستوري املؤقت الصادر عن املجلس  –بصفتها جهازا متفرعا عنه 

دعم الجهود الليبية يف إدارة عملية التحول الدميقراطي ذات الصلة , عند مامرسة اختصاصاتها املتعلقة ب2011االنتقايل عام 
غ القانوين للتدخل يف مثل هذه املسائل مل يعد قامئا عقب  باكتامل بناء العملية السياسية؛ وذلك إلدراك املجلس التام أن املسو 

 .2011970لسنة  2016صدور القرار رقم 
 

 ثالثا
 ت الدوليةليبيا واملستوى االستثنايئ لاللتزاما

 
جدال قانونيا وسياسيا حول املدى الزمني لخارطة الطريق الدستورية التي وضعها اإلعالن  2014شهد مطلع العام 

, وحسام لألمر قام األخري 971الدستوري املؤقت, وانصب الجدل عىل وجه الخصوص عىل فرتة والية املؤمتر الوطني العام
 تضمن انتخابات برملانية ورئاسية. بتشكيل لجنة لتقديم مرشوع تعديل دستوري ي

, 973, وصدر بذلك تعديل دستوري سابع لإلعالن2014مارس  4مبرشوعها إىل املؤمتر بتاريخ  972تقدمت اللجنة
, غري أن الدائرة الدستورية باملحكمة العليا قضت يف الطعن 2014974يونيو  24ومبوجبه أجريت انتخابات مجلس النواب بتاريخ 

. 975بعدم دستورية التعديل السابع, وأنه وما ترتب عليه من آثار والعدم سواء 2014نوفمرب  6ق بتاريخ 61نة لس 17الدستوري رقم 

                                                           

املعقودة بتاريخ  6934هذا الحكم, وهو القرار الذي اتخذه املجلس في جلسته رقم  2013لسنة  2095البند )أ( من القرار رقم  7كررت الفقرة  969

 .2013مارس  14

 للشك جاال وبما ال يضع م -تجدر اإلشارة في هذا املقام, إلى أن األعمال التحضيرية لإلعالن الدستوري املؤقت وكذلك األحكام الواردة به, تؤكدان  970

تعلق ملأنه لم يكن لألمم املتحدة أي دور في إعداد نصوصه أو في صياغتها, وأن هذه النصوص لم تسند أي دور مستقبلي لألمم املتحدة في الجانب ا  –

 .2015م التفاق السياس ي الليبي لعابالعملية السياسية, وال وجود ألية إحالة إلى القانون الدولي العام في أية مسألة, وذلك خالفا ملا هو عليه الحال في ا

حراك شعبي تحت ُمسمى "ال للتمديد" طالب  2014. وظهر في العام 7.7.2012املؤتمر الوطني العام هو السلطة التشريعية املؤقتة املنتخبة بتاريخ  971

 .2014فبراير  4برحيل املؤتمر الوطني  العام بحلول 

مادة، وصيغ على أساس أن انتخاب رئيس الدولة يكون مباشرة من  57م مشروعها في 2014مارس  4 ُسميت لجنة فبراير, وقدمت اللجنة بتاريخ 972

 ادم،الشعب، وهو ما واجه معارضة داخل املؤتمر الوطني العام، ما أجل التصويت على املقترح وأدى إلى ترك حسم أمر املسألة ملجلس النواب الق

اآلتية:  " يعمل بمقترح فبراير على أن يقوم مجلس النواب املنتخب بحسم مسألة انتخاب الرئيس  وبذلك أصدر املؤتمر التعديل السابع بالصيغة

من  30من املادة  11املؤقت بنظام انتخاب مباشر أو غير مباشر خالل مدة ال تزيد على خمسة وأربعين يوما من عقد أول جلسة له" .وهو نص الفقرة 

لة بمو   جب التعديل الدستوري السابع.اإلعالن الدستوري املؤقت املعدِّ

 .371, ص 2014مايو  7هـ املوافق  1435رجب  8, بتاريخ 3, السنة 4الجريد الرسمية, العدد  973

استنادا إلى التعديل الدستوري  2014.6.24مجلس النواب هو السلطة التشريعية املؤقتة البديلة للمؤتمر الوطني العام, وتم انتخابه بتاريخ  974

 .2014نوفمبر  6ضت الدائرة الدستورية باملحكمة العليا بعدم دستوريته بعد ذلك بتاريخ السابع الذي ق

 قضائية )تحت النشر(. 61لسنة  17ملزيد التفصيل حول املوضوع, انظر, كندير, عادل عبد الحفيظ, تعليق على الطعن الدستوري رقم  975
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وبدون الدخول يف تفاصيل آثار الحكم؛ ميكن القول بأن خارطة الطريق التي وضعها التعديل السابع حددت أجال لوالية مجلس 
, كان لزاما البحث عن خارطة طريق جديدة للعملية الدستورية, غري 976جل, وبقرب حلول هذا األ 2015أكتوبر  20النواب غايته 

دفع باألمم املتحدة إىل التدخل وحث قطبي األزمة الليبية  2014977أغسطس  4أن االنقسام السيايس الحاصل يف ليبيا منذ 
 17املغربية بتاريخ  دينة الصخريات)املؤمتر واملجلس( باللجوء إىل طاولة املفاوضات, وانتهت الجهود إىل توقيع اتفاق سيايس مب

. 979, وهذا الرتحيب هو مبثابة اعتامٍد لالتفاق2015978لسنة  2259, ورحب مجلس األمن باالتفاق عرب قراره رقم 2015ديسمرب 
 وفضال عن مسألة تقاسم السلطة, وضع هذا االتفاق خارطة طريق دستورية جديدة للعملية السياسية يف ليبيا.

أن الدراسة املعمقة لفصول االتفاق السيايس الليبي ونصوصه تبني  أن أحكامه فتحت النطاق املحفوظ  غري أن األهم هو
 للدولة الليبية, أمام أجهزة األمم املتحدة وتحديدا مجلس األمن, مبا يف ذلك املسائل ذات الصلة بالنظام السيايس.

د األعامل التحضريية لالتفاق عىل أن األمم املتحدة , تؤك980فبدون الحديث عن الشق املتعلق بالطابع الدويل لالتفاق
هي من توىل إدارة املفاوضات, وأنها كانت طرفا رئيسا يف نسج فصوله؛ بوصفها ممثلًة للمجتمع الدويل يف إدارة عملية التحول 

, بل إن 981االتفاق  عىلالدميقراطي يف ليبيا, وكان السم املمثل الخاص لألمني العام لألمم املتحدة حضور يف قامئة املوقعني
نصوصا من االتفاق احتوت عىل العديد من قواعد اإلحالة للقانون الدويل العام يف مسائل هي من صميم االختصاص الداخيل 

                                                           

 شهرا من تاريخ أول انعقاد للهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور. 18جاوز حدد مقترح لجنة فبراير مدة والية مجلس النواب بمدة ال تت 976

حدث هذا االنقسام على خلفية قرار أعضاء مجلس النواب عقد جلسة لهم في مدينة طبرق قبل اكتمال البناء القانوني واملادي للمجلس  977

 ض ي به نصوص مقترح لجنة فبراير, التي حددت مقر مجلس النواب في مدينة بنغازي. واتخاذهم لقرار نقل مقر املجلس إلى هذه املدينة, باملخالفة ملا تق

 .2015ديسمبر  23املعقودة في  7598في جلسته رقم  2015لسنة  2259اتخذ مجلس األمن القرار رقم  978

قوانين الداخلية الجهة املختصة بالتصديق أو تمر االتفاقات الدولية بمراحل إلبرامها: املفاوضة, التوقيع, التصديق, وفي اطار الدول, تحدد ال 979

بالتصديق  خول االعتماد وهي عادة السلطة التشريعية, أما في اطار املنظمات الدولية فتحدد املعاهدة التأسيسية أو النظام الداخلي للمنظمة الجهاز امل

ت التي يبرمها األمين العام لألمم املتحدة باسم املنظمة في مسألة ما من أو االعتماد على االتفاقية, وفي حالة منظمة األمم املتحدة يتم اعتماد االتفاقا

ى إدارة لقبل الجهاز الذي فوضه التوقيع, وفي الحالة الليبية صدر التفويض للممثل الخاص بموجب قرارات مجلس األمن بصفته رئيسا للبعثة التي تتو 

 2259لجهاز املختص باعتماد االتفاق السياس ي, وهو ما حدث بالفعل بموجب قراره رقم عملية التحول الديمقراطي, وبالتالي فإن مجلس األمن هو ا

 .2015لسنة 

تكييف االتفاق السياس ي بوصفه اتفاقا دوليا بين ليبيا واألمم املتحدة, هو موضوع يحتاج لدراسة قائمة بذاتها سيخصص لها موضع آخر,  980

م لقانون املعاهدات املبرمة بين الدول ومنظمات دولية أو بين منظمات دولية, أجازت ابرام معاهدات 1986وسبقت اإلشارة إلى أن اتفاقية فيينا لعام 

 أو اتفاقات بين املنظمات الدولية والدول.

ملتحدة ا بالرجوع إلى قائمة توقيعات أطراف االتفاق السياس ي الليبي نجد أن توقيع مارتن كوبلر اقترن بصفة املمثل الخاص لألمين العام لألمم 981

ألمم املتحدة لوليس بصفة رئيس بعثة األمم املتحدة للدعم, ولهذا القول أهمية بالغة في الصاق الصفة الدولية باالتفاق, على اعتبار أن األمين العام 

له الخاص في إبرام االتفاق عبر ممث هو املمثل القانوني الذي ينوب عن املنظمة الدولية في التوقيع عن االتفاقات التي تبرمها, وبالتالي يكون من الجائز 

 ليبيا بخصوص أي شأن يهم هذا البلد.
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. هذا فضال عن كون بعثة األمم 985وانتهاءً باملالحق 984واملنت 983ومرورا باملبادئ الحاكمة 982للدولة الليبية: بدءً من الديباجة
, كام أن بعضا من نصوص 986عم يف ليبيا هي من رسم االطار العام لتقاسم السلطة بني األطراف الليبية املتنازعةاملتحدة للد
فيام يتعلق بانتهاك أحكامه, واألكرث من ذلك  988اسندت مهاما هامة إىل ما أطلق عليه "الحوار السيايس الليبي" 987االتفاق

لتي طلبت إىل مجلس األمن دعم تنفيذ االتفاق وتوفري املساعدة الدولية عىل من االتفاق السيايس ا 56واستنادا إىل املادة  -
عىل مؤسسات الحكم يف ليبيا آلت إىل مجلس األمن, وهو ما أكدته  989فإن مسألة اسباغ صفة الرشعية أو املرشوعية -ذلك 

بالدول األعضاء أن توقف ما  –األمن أي مجلس  –.. ويهيب والتي جاء فيها: "  2015/ 2259من القرار  5رصاحة أحكام الفقرة 
يوقدم من دعم وما يجري من اتصاالت رسمية مع املؤسسات املوازية التي تدعي لنفسها السلطة الرشعية, بينام هي خارج نطاق 

 ".االتفاق بحسب ما بينه االتفاق نفسه ...
صفة  ن, لتشمل مسألة اسباغال شك أن مفهوم النص املتقدم, يفيض إىل اتساٍع يف نطاق صالحيات مجلس األم

الرشعية أو املرشوعية عىل مؤسسات الحكم يف ليبيا, بل إن النص ذهب إىل أبعد من ذلك, وحرص عىل توجيه عناية الدول 
األعضاء إىل رضورة التعامل مع مؤسساّت حكٍم بعينها, ووقف أي دعٍم يقدم ملا سواها, وال يخفى عىل أي مختص يف هذا 

أعاله, أقر للمجلس حق التدخل يف مسألة هي من صميم االختصاص الداخيل للدولة الليبية, بل  5فقرة املجال, بأن نص ال
وحرص النص عىل إبراز املسوغ القانوين للتدخل يف هذه املسألة, وهو االتفاق السيايس املبني عىل الرتايض بني األطراف 

 ( كام تقدم.تفاق نفسهبحسب ما بي نه اال , وذلك باحتواء النص عىل عبارة )990املعنية
باختصار, صارت املرجعية يف اضفاء صفة الرشعية أو املرشوعية عىل النظام السيايس يف ليبيا ومؤسسات الحكم بيد 

والقرارات التالية له, وتأكيدا لهذا القول, وعىل  2015لسنة  2259مجلس األمن بعد إبرام االتفاق السيايس الليبي وصدور القرار 

                                                           

ة وإذ يؤكدون على التزامهم بمراعا –ومنهم األمم املتحدة بطبيعة الحال  –جاء في ديباجة االتفاق السياس ي: إن املشاركين في الحوار السياس ي  982

ي اإلنساني, وااللتزامات املنبثقة عن املعاهدات الدولية التي تعد ليبيا طرفا فيها, وقرارات القواعد العامة للقانون الدولي, بما في ذلك القانون الدول

 مجلس األمن ذات الصلة...  

من املبادئ الحاكمة لالتفاق "االلتزام الكامل بقرارات مجلس األمن ذات الصلة" دون تحديد الصلة بماذا؟, ثم أضافت البنود  13جاء في البند  983

بأن املالحقة القضائية في بعض الجرائم وان محاربة االتجار والهجرة غير الشرعية, ومكافحة الفساد يجب أن تتم وفقا للقانون الدولي  30و 27و 25

 العام وبمراعاة املعايير الدولية بالخصوص.

س األمن الدولي إصدار قرار يؤيد االتفاق ما يلي: "لحكومة الوفاق أن تطلب من مجل 56خصص االتفاق قسم منه للدعم الدولي, وجاء في املادة  984

 ويدعم تنفيذه , وعلى وجه الخصوص توفير املساعدة الدولية لتنفيذه".

املتعلق  6من االتفاق ذو الصلة بمبادئ السياسة املالية وإدارة األصول الوطنية, وكذلك امللحق رقم  5انظر في هذا الشأن ما ورد في امللحق رقم  985

 ة.بالترتيبات املالي

نو ياملقصود هو: تقاسم السلطة بين مجلس النواب ومجلس الدولة واملجلس الرئاس ي, بل أن ممثل األمين العام لألمم املتحدة وكان وقتها برلند 986

 ليون هو من أعلن اسم فائز مصطفى السراج كرئيس للمجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق الوطني.

 ي. من االتفاق السياس ي الليب 64انظر املادة  987

 كغير خاٍف على أحد أن األمم املتحدة هي أحد مكونات الحوار السياس ي, وقد حدث وأن عرقل مجلس النواب تنفيذ االتفاق, وانعقد على إثر ذل 988

تستطع ( للنظر في املسألة بقيادة األمم املتحدة, هذا فضال عن أن األطراف الليبية لم 2016و 2015الحوار السياس ي في تونس ومالطا وغدامس )

ار التي لحو التفاوض على تعديل االتفاق إال بعد أن أقر مجلس األمن خطة األمم املتحدة بتعديل االتفاق, وتم ذلك برعاية األمم املتحدة في جوالت ا

 انعقدت في تونس لهذا الغرض.

 اص به.هناك فرق بين الشرعية واملشروعية واختالف حول مفهومهما., وقد يكون هذا املوضوع محل بحث خ 989

 وهو التراض ي بين األطراف الليبية املعنية من جهة, وبين هذه األطراف واألمم املتحدة من جهة أخرى. 990
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مل يستطع الليبيون  -منها ما هو مفتعل, ومنها هو دون ذلك  -  991نفيذ االتفاق السيايس بعقبات قانونية وسياسيةإثر اصطدام ت
الرشوع يف تعديل االتفاق أو اعتامد اقرتاح خارطة طريق بديلة له, إال عقب اعتامد مجلس األمن لخطة عمل األمم املتحدة 

, وهي الخطة التي تقدم بها إىل املجلس املمثل الخاص لألمني العام 2018992تمرب سب 13املؤرخ  2434من أجل ليبيا بالقرار رقم 
لألمم املتحدة, وتقوم الخطة عىل مراحل ثالثة: )أ( تعديل االتفاق. )ب( امللتقى الوطني الجامع. )ج( اجراء انتخابات ترشيعية 

 املمثل قيادةاملجلس عىل دعوة جميع الليبيني تحت  تأكيد 2018/ 2434ورئاسية, والجدير بالذكر, أنه جاء يف ديباجة القرار 
الخاص إىل العمل معا بروح من التوافق يف اطار العملية السياسية الشاملة للجميع والتي عربت عنها الخطة, وهو ما يستنتج 

 .دةالقياانتقل من اإلدارة إىل منه أن دور بعثة األمم املتحدة يف اكتامل بناء العملية السياسية يف ليبيا قد 
 

 الخامتـــــــــــة
نخلص إىل أن دور مجلس األمن يف اكتامل بناء العلمية السياسية يف ليبيا قبل توقيع االتفاق السيايس وصدور القرار 

النطاق املحفوظ للدولة الليبية أمام  2015.12.17ليس كام بعده, فقد فتح االتفاق السيايس املوقع يف  2018لسنة  2259رقم 
مبا يف ذلك حق التدخل لوضع خارطة طريق للعملية الدستورية, وايجاد حل ألزمة االنتقال السيايس الحاصلة يف هذا  املجلس,

بوصفها  -البلد, وبعد أن آلت مرجعية العملية السياسية يف ليبيا إىل مجلس األمن انتقل دور بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا 
 .دارة إىل القيادةمن اإل   -جهازا متفرعا عن املجلس 

 
ونعقد بتونس عامي   لتعديل االتفاق  2018-2017وعليه, وعىل إثر الفشل الذي صاحب جلسات الحوار السيايس امل

, واالنتقال بالخطة 2018/ 2434السايس, حاولت البعثة األممية إعامل دورها القيادي الجديد املسنود لها بقرار مجلس األمن 
انية, وذلك بالتمهيد لعقد ملتقى وطني جامع, عرب مسار تشاوري وضع لهذا الغرض, والهدف هو ايجاد األممية إىل املرحلة الث

, وتوجمع عليها كافة األطياف 2015صيغة لخارطة طريق جديدة للعملية السياسية, يتم من خاللها تجاوز اخطاء الصخريات لعام 
والبلديات  ملليك والفيدراليني والشباب واملكونات الثقافية واألحزابالليبية التي همشت مثل: الثوار وأنصار سبتمرب والنظام ا

 وهيأة صياغة مرشوع الدستور وحاميل السالح عىل مختلف تصنيفاتهم ومتعددي الجنسية واملهجرين واملرأة الخ.
 

لليبيني تجاه مرشوع ا وتقول بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا )قائدة علمية االنتقال السيايس( بوجود تباين كبري بني
ستفتاء, إال لرمبا يتلهف العديد للتوجه مبارشة نحو اال الدستور املصوت عليه من قبل هيأة البيضاء, وذكرت يف تقريرا لها : " .. 

أن هناك من هو غري مقتنع بنصوص املسودة الحالية ويدعو إىل التعديل أو العودة إىل الدستور السابق أو يدعو إىل ضامنات 
اعتامد   " ..  .." وأضافت البعثة أن نة, مع اإلرصار عىل أنه يف حال مل يتم ذلك فإنهم سيعارضون تنظيم االستفتاء بقوةمعي

                                                           

, وأضاف سالمة: بأن الطريق نحو الدفع بالعملية 2018هذا ما صرح به غسان سالمة املمثل الخاص لألمين العام لألمم املتحدة في نوفمبر  991

ُصمم بحيث ال يفض ي إلى نتيجة؟ وبسبب من ذلك بات املجتمع الدولي, وعلى رأسه منظمة األمم املتحدة على قناعة الدستورية صار مسدودا أو أنه 

 بفشل خريطة الطريق الدستورية التي وضعها اتفاق الصخيرات لعملية االنتقال السياس ي في ليبيا.

, وجاء في بداية ديباجته: "... وإذ يعرب عن 2018إبريل  13قودة في املع 8350في جلسته رقم  2018لسنة  2434اتخذ مجلس األمن القرار رقم  992

تحدة املدعمه القوي للجهود املتواصلة للبعثة وللممثل الخاص لألمين العام, غسان سالمة, وإذ يعيد تأكيد تأييده ودعمه الكامل لخطة عمل األمم 

ح من التوافق في اطار العملية السياسية الشاملة للجميع التي يتولى املمثل الخاص من أجل ليبيا, وإذ يكرر دعوته جميع الليبيين إلى العمل معا برو 

 لألمين العام قيادتها..".
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دستور يوشكل محطة مفصلية يف تاريخ الدول, وال ينبغي أن يصبح سببا ملزيد من االنقسام والتناحر واالحتقان, لذا فإن البعثة 
 ..." . نطاق ممكن مع الشعب الليبيسوف تختتم مشاوراتها مع أوسع 

 
عقد ملقى  –لبناء عملية سياسية متكاملة يف ليبيا  –ومن خالل ما تقدم, ميكن القول بأن البعثة ترى أنه من األوىل 

وطني يجمع كل الليبيني, تنتهي مخرجاته إىل توحيد مؤسسات الدولة, ووضع ميثاق رشف ميهد إلقرار تعديل دستوري يوفر 
 يا ووعاء لخارطة طريق جديدة للعلمية الدستورية.غطاء رشع
 

رار عقب اعتامد خطة عمل األمم املتحدة ألجل ليبيا بالق –وبعبارة أخرى إن الرؤية األممية لعملية االنتقال السيايس 
مرشوع الدستور  هي كالتايل: إن أي مبادرة الكتامل بناء العملية السياسية سواء متثلت يف : )أ( االستفتاء عىل – 2018/ 2434
. )ج( العودة إىل دستور االستقالل بصيغته 2017كامال. )ب( إعامل القسم املتعلق بالسلطة فقط من مرشوع الدستور لعام  2017
. )د( تسليم السلطة للمحكمة العليا لفرتة انتقالية )هـ( 1963. )ج( العودة إىل دستور االستقالل بصيغته املعدلة عام 1951عام 

ح أخر, يجب أن تختتم مشاوراتها مع أوسع نطاق ممكن من الليبيني, وهو ما لن يتحقق إال بعقد امللتقى الوطني الجامع أي اقرتا 
واعتامد مجلس األمن ملخرجات هذا امللتقى, وأن أي عمل خارج اطار الخطة األممية بشكل عام وامللتقى الوطني الجامع بشكل 

ت الذي صار فيه الليبيون قاب قوسني أو أدِن من عقد هذا امللتقى يف الفرتة ما خاص هو كمن يغرد خارج الرسب. ويف الوق
, ودفع هذا الهجوم 2019إبريل  4, هاجمت قوات عملية الكرامة العاصمة الليبية طرابلس بتاريخ 2019إبريل من العام  16-14بني 

ن عن تأجيل ملتقاه الجامع إىل حني توفر رشوط االنعقاد, لإلعال  2019إبريل  9باملمثل الخاص لألمني العام لألمم املتحدة بتاريخ 
 10رة رغم كون الهجوم يشكل مخالفة للفق -يف الحالة الليبية أي قرار بالخصوص  صاحب املرجعيةومل يتخذ مجلس األمن 

 التي متنحه صالحيات واسعة يف املوضوع. سلطته التقديريةمستندا إىل  - 2015لسنة  2259من قراره رقم 
 

عليه, فقد توجهت جهود األطراف الفاعلة يف املجتمع الدويل )الدول, املنظامت الدولية اإلقليمية, املنظامت الدولية 
غري الحكومية, الشخصيات الدولية النافذة( للضغط عىل املجلس إلنهاء الحرب, وذلك من خالل مؤمتر دويل خاص بليبيا انعقد 

, داعياً إىل  2020فرباير  12املؤرخ  2510د مجلس األمن مخرجات هذا املؤمتر بقراره رقم , واعتم2020يناير  19يف برلني بتاريخ 
وقف إطالق النار واستئناف العملية السياسية بني األطراف الليبية,. ويف كل األحوال, ويف حال استئناف العملية السياسية 

, وجب عىل األطراف الليبية املعنية أن تعي أن 2020نوفمرب  9وذلك من خالل الحوار السيايس املوزمع انعقاده يف تونس بتاريخ 
ليست كام قبله, وأنها لن  2015/ 2259واعتامده من مجلس األمن بالقرار  2015الحالة الليبية بعد توقيع اتفاق السيايس عام 

فوظ ت, ألن النطاق املحتكون يف فسحة من أمرها عىل نحو ما كان عليه مركزها التفاويض مع األمم املتحدة زمن الصخريا
إلدارة ووصل اللدولة الليبية بات مفتوحا عىل مرصاعيه أمام أجهزة هذه املنظمة وفروعها, وأن الدور املسند إىل األخرية تجاوز 

ة يدالختيار السلطة التنفيذية الجد 2021فرباير  5-2, وهو ما بات واضحا خالل جلسة الحوار املنعقدة يف جنيف بتاريخ إىل القيادة
لدولة ليبيا, وال سبيل الستعادة املركز التفاويض الذي كان قامئا قبل إبرام االتفاق السيايس؛ إلرصار املجلس عىل أن تكون 
التسوية املستقبلية داخل اإلطار الذي رسمه اتفاق الصخريات, وال شك أن هذا القول هو من الوضوح بحيث ال يحتاج إىل بيان؛ 

تتنازل عن دور القيادة  قبل الوصول إىل تسوية سياسية شاملة للحالة الليبية يتوافق عليها جميع  وهو أن األمم املتحدة لن
 الليبيون دون اقصاء.
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 املراجع واملصادر          

 بشأن األعامل غري املرشوعة املوجهة ضد سالمة الطريان املدين. 1971اتفاقية مونرتيال لسنة  -1
, 2018ـــــار التشـــــاوري للملتقـــى الوطنـــي الجامع,التقريـــــر النهـــــايئ للمســ -2

https://www.facebook.com/Multaqa.Libya 
 , )النسخة األصلية(.2015ديسمرب  17االتفاق السيايس الليبي بتاريخ  -3
 .2015وتعديالته, منشورات املؤمتر الوطني العام, طرابلس,  2011سطس أغ 2اإلعالن الدستوري الليبي املؤقت بتاريخ  -4
األمـــــــــم املتحـــــــدة, مجلـــــــس األمــــــــــــن, الـــــوثائق )القرارات(,  -5

onshttps://research.un.org/ar/docs/sc/resoluti. 
الحسيني, زهري, التدابري املضادة يف القانون الدويل العام, دراسة يف جانب من العواقب القانونية الناشئة عن  -6

 .1998املخالفات الدولية والتي تحول دون قيام املسؤولية الدولية, منشورات جامعة بنغازي, الطبعة الثانية, 
( UNSMILم املتحدة ورئيس بعثة األمـم املتحـدة للدعم يف ليبيـا )تقاريـر وإحاطات املمثل الخاص لألمني العام لألم -7

 .https://unsmil.unmissions.orgأمام مجلس األمن,  
 .84ص , 1949رأفت, وحيد فكري, الجمعية العامة لألمم املتحدة, املجلة املرصية للقانون الدويل, املجلد الخامس,  -8
ضوي, عىل عبد الرحمن, القانون الدويل العام, الجزء األول: املصادر واألشخاص, املؤسسة الفنية للطباعة والنرش,  -9

 .2008الطبعة الثالثة, 
 كندير, عادل عبد الحفيظ:  -10

نون جامعة ااألمني العام لألمم املتحدة, مركزه القانوين ومهامه يف حل املنازعات الدولية, رسالة ماجستري, كلية الق -
 .1999بنغازي, 

, 2012 -2011, العام الجامعي 3مركز الفرد يف القانون الدويل العام وأثره يف حقوق االنسان, مجلة القانون, العدد   -
 وبعدها. 283كلية القانون جامعة طرابلس, ص 

, 2012, 1ة املرقب, العدد , مجلة العلوم القانونية, كلية القانون جامع2011مدى مرشوعية التدخل العسكري يف ليبيا  -
 وبعدها. 6ص 

-2014, العام الجامعي 4ليبيا وتبعات مجلس األمن إىل متى؟, مجلة القانون, كلية القانون جامعة طرابلس, العدد  -
 وبعدها. 159, ص 2015

 .1945ميثاق منظمة األمم املتحدة لعام 

  

https://www.facebook.com/Multaqa.Libya
https://research.un.org/ar/docs/sc/resolutions
https://unsmil.unmissions.org/
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 منوذجا -املحكمة الخاصة بلبنان  - املحاكم املختلطة
Mixed courts - The Special Tribunal for Lebanon as a model 

 مدرس بكلية القانون  
 العراق. –جامعة السليامنية  

 
   

 امللخص
تعد املحكمة الخاصة بلبنان امنوذجا جديدا من املحاكم الدولية الجنائية املعروفة باملدولة أو الهجينة أو املختلطة وذلك 

ن عدة أوجه: أنها أول محكمة دولية جنائية تختص موضوعيا بجرمية االرهاب وأيضا أول محكمة دولية جنائية تطبق القانون م
الجنايئ الوطني. كام أنها األول من نوعها سمحت باجراء محاكامت غيابية. ولحداثة املحكمة وقلة البحوث القانونية حولها، 

م املزايا الكثرية لهذه املحكمة، إال أنها مل تخل من عوائق ونواقص، منها قلة التعاون معها ارتأينا جعلها موضوعا لدراستنا ورغ
 من جانب الدول التي لجأ إليها املتهمني أو املدانني، مام شكل عائقا أمام عدم إفالت املتهمني أو املدانني من العقاب.

 ية.ن، الجرمية االرهابية، االختصاص، التطبيقات القضائاملحاكم املختلطة، املحكمة الخاصة بلبنا الكلامت املفتاحية:
 
 

Abstract 
     The Special Court for Lebanon is considered a new model of international criminal courts known as 
state, hybrid, or mixed, in several aspects, including: It is the first international criminal court to be 
objectively specialized in the crime of terrorism, and also the first international criminal court to apply 
the national criminal law, and it is also the first of its kind allowed By conducting trials in absentia before 
them, and because of the court’s modernity and the lack of legal research on it, we decided to make it a 
subject for our study. Despite the many advantages of this court, it was not without obstacles and 
shortcomings, including the lack of cooperation with it on the part of the countries to which the accused 
or convicts resorted to, which constituted an obstacle to Not to escape punishment for the accused or 
the convicted. 
Key words: mixed courts, special court for Lebanon, terrorist crime, jurisdiction, judicial applications. 
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 املقدمة
تعد املحاكم املختلطة أو ما يسمى بالهجينة أو املدولة أمنوذجا جديدا من املحاكم الدولية الجنائية. كام تعد وسيلة  

جديدة من وسائل تحقيق العدالة الجنائية الدولية من خالل مكافحة الجرائم الدولية ومالحقة مرتكبيها ومحاكمتهم ومعاقبتهم. 
ب اتفاق يربم بني ممثل األمم املتحدة والحكومة املحلية التي وقعت الجرائم الدولية عىل إقليمها. وتتشكل هذه املحاكم مبوج

كام تتنوع هذه املحاكم املختلطة إىل انواع مختلفة، فمنها ما تتشكل عىل إقليم الدولة التي ارتكبت فيها الجرائم الدولية ومنها 
 ملحليني والدوليني مختلفا من محكمة مختلطة إىل أخرى حسب االتفاق املربمما تتشكل خارج اقليمها. كام يكون عدد القضاة ا

بني األمم املتحدة والحكومة املحلية. ومن أمثلة هذه املحاكم: املحكمة الخاصة بكمبوديا وتيمورالرشقية وسرياليون وكوسوفو 
ث يف إطار هذه الدراسة، لذلك تم تحديد نطاق البحولبنان وغريها. ومبا أن أعداد هذه املحاكم كثرية وال ميكن االملام بجميعها 

 باملحكمة الخاصة بلبنان.
أوال/ أهمية البحث: تكمن أهمية البحث يف دراسة امنوذج جديد من املحاكم الدولية الجنائية، التي عرفت باملحاكم 

ائية كم، لكونها اول محكمة دولية جناملدولة أو املختلطة أو الهجينة. وتم اختيار املحكمة الخاصة بلبنان من بني هذه املحا
 اختصت بالنظر يف جرمية االرهاب. كام تظهر اهمية البحث يف قلة الدراسات التي تناولت هذه املحكمة.

ثانيا/ مشكلة البحث: تتمثل مشكلة البحث يف قدرة املحكمة الخاصة بلبنان يف تحقيق العدالة الدولية الجنائية لضحايا 
يف بريوت. الذي أودى بحياة السيد رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناين األسبق  14/2/2005ي وقع بتاريخ التفجري االرهايب الذ

وعدد آخر من القتىل والجرحى وكذلك وقوع سلسلة تفجريات إرهابية مرتابطة ومتالزمة بذلك التفجري. وهذه التفجريات وقعت 
الدافع او الباعث عىل ارتكابها أو بسبب منط االسلوب االجرامي املشرتك  ولكنها ترتبط بها بسبب 14/2/2005قبل أو بعد تفجري 

أو إشرتاك الجناة يف ارتكابها. كام تظهر مشكلة البحث يف قدرة املحكمة عىل محاكمة مرتكبي تلك الجرائم االرهابية بحق 
 اللبنانيني واحضارهم أمام العدالة بهدف منعهم من االفالت من العقوبة.

ية البحث: إن فرضية تشكيل محكمة دولية جنائية مختلطة بناء عىل مشاورات ومفاوضات متت بني ثالثا/ فرض
الحكومة اللبنانية واألمني العام لألمم املتحدة، قد يكون الحل األمثل الرضاء ضحايا التفجري االرهايب الذي وقع يف بريوت 

وعا ها، كذلك سوف تحرتم سيادة لبنان ولن تلغي دورها. كام تحقق نوسلسلة التفجريات املرتابطة واملتالزمة ل 14/2/2005بتاريخ 
من التوازن بني العدالة الجنائية الداخلية والدولية، من خالل مشاركة قضاة محليني ودوليني يف تلك املحاكمة من أجل الحفاظ 

ن عىل ارج لبنان وتحديدا يف هولندا، كاعىل أعىل معايري املحاكامت الشفافة والعادلة. إن قيام املحكمة بدورها املنوط بها خ
 افرتاض ابعادها عن التأثريات الداخلية وعدم التدخل يف عملها وتسيسها وذلك حفاظا عىل استقالليتها.

رابعا/ منهجية البحث: تم االعتامد عىل املنهج التحلييل كمنهج أساس يف البحث، لتحليل النصوص ذات العالقة 
النظام األساس للمحكمة الخاصة بلبنان ويف قواعد االجراءات واالثبات وغريها. كام تم االعتامد مبوضوع البحث والواردة يف 

عىل املنهج التاريخي لرسد بعض االحداث والوقائع التي وقعت قبل نشوء املحكمة، والتي كانت لها األثر الواضح يف تحديد 
 اختصاص املحكمة زمنيا وشخصيا. 

طاق البحث بدراسة املحكمة املختلطة الخاصة بلبنان وال يتطرق اىل املحاكم املختلطة خامسا/ نطاق البحث: يتحدد ن
 االخرى مثل: املحكمة الخاصة بتيمور الرشقية، كمبوديا، كوسوفو، سرياليون أو غريها.

حيث بسادسا/هيكلية البحث: من أجل االحاطة مبوضوع البحث من أغلب جوانبه ارتأينا تقسيمه اىل مطلبني مستقلني، 
تناولنا موضوع األحداث التاريخية التي وقعت قبل تشكيل املحكمة التي كانت لها األثر الواضح يف تحديد اختصاص املحكمة 
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الزماين والشخيص يف الفرع االول من املطلب االول. كام أفردنا الفرع الثاين من املطلب االول لبيان هيكيلية املحكمة، أما 
ثالثة فروع مستقلة، بحيث تناولنا اختصاص املحكمة يف الفرع االول وأوضحنا مراحل التحقيق  املطلب الثاين فقسمناه إىل

 واملحاكمة يف الفرع الثاين وخصصنا الفرع الثالث للتطبيقات القضائية.
 
 
 

 املطلب االول
 األحداث التي سبقت تشكيل املحكمة الخاصة بلبنان 

 وهيكليتها
 قائع التي سبقت تشكيل املحكمة الخاصة بلبنان التي كانت لها أثرها الواضح عىلسنبني يف هذا املطلب األحداث والو 

تحديد اختصاص املحكمة من حيث الزمان واالشخاص واملوضوع ونشري إىل جهود األمم املتحدة من خالل لجانها الخاصة 
 فرعني مستقلني: سم املطلب اىللتقيص الحقائق والتحقيق يف تلك األحداث. كام سنتطرق اىل هيكلية املحكمة، عليه سنق

 الفرع األول
 األحداث التي سبقت تشكيل املحكمة الخاصة بلبنان 

 ودور األمم املتحدة 
تفجري إرهايب يف بريوت، أسفر عن مرصع رئيس وزراء لبنان األسبق )رفيق الحريري( وآخرين  14/2/2005وقع بتاريخ 

األسبق )باسل فليحان( ونتيجة لذلك طلب مجلس األمن من األمني وأحدث إصابات بعرشات األشخاص، من بينهم الوزير 
العام لألمم املتحدة متابعة الحالة يف لبنان وأن يقدم عىل وجه الرسعة تقريرا عن املالبسات واألسباب التي أحاطت بذلك العمل 

 .(993)اإلرهايب وما يرتتب عليه من عواقب
وعواقب هذا االغتيال.  ومالبسات أسباب لتحري بريوت إىل الحقائق بعثة لتقيص املتحدة لألمم العام األمني أوفد

 مختلف املجموعات املسؤولني اللبنانيني وممثيل من كبريا عددا ، إلتقت25/2/2005بتاريخ  بريوت إىل وصول البعثة وعقب
 جمعتها التي واألدلة الجرمية حمرس  واإلجراءات القانونية اللبنانية وعاينت إلجراءات التحقيق شامال السياسية وأجرت إستعراضا

الجرمية وأشارت البعثة أنه  خصوص يف الشهود بعض عينات من مرسح الجرمية. واستجوبت وحللت املحلية والتقطت الرشطة
أمام  الجرمية هذه مرتكبي أن يتم إحضار بعد الحريري إال السيد الغتيال بشكل موثوق من األسباب املحددة التأكد ميكن لن

 النفوذ حاد حول مسألة شابه إستقطاب وأمني سيايس سياق يف جرى الواضح، أن اإلغتيال من . وخلصت البعثة إىل أنهالعدالة
 .(994)ملواطنيها الكافية الحامية توفري عن اللبنانية الدولة جانب من يف لبنان وعجز السوري

ابه وعواقبه، الذي سات العمل األرهايب وأسببعد دراسة تقرير بعثة تقيص الحقائق املوفدة إىل لبنان للتحقيق يف مالب
أحاله األمني العام إىل مجلس األمن. وبعد أن رأت البعثة أن كشف النقاب عن جميع جوانب تلك الجرمية يستلزم تحقيقا دوليا 

ين عىل ا مستقال، تتوافر له سلطة تنفيذية وموارد ذاتية يف جميع مجاالت الخربة. من جانب آخر بسبب إجامع الشعب اللبن

                                                           

 .S/PRST/2005/4، رقم الوثيقة: 15/2/2005بيان أدلى به رئيس مجلس األمن، من وثائق مجلس األمن التابع لألمم املتحدة، صادر بتاريخ  (993)

املوفدة إلى لبنان لتحري أسباب ومالبسات وعواقب إغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، من وثائق مجلس  تقرير بعثة تقص ي الحقائق (994)

 .S/2005/203، رقم الوثيقة: 2، ص24/3/2005األمن التابع لألمم املتحدة بتاريخ 
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املطالبة بالكشف عن هوية املسؤولني عن الجرمية ومعاقبتهم، كذلك إعرابا عن إستعداد مجلس األمن ملساعدة لبنان يف البحث 
، عىل القرار الذي سيتخذه مجلس األمن 29/3/2005عن الحقيقة، كذلك بسبب موافقة الحكومة اللبنانية مبوجب رسالته املؤرخة 

سبق  -ناء عىل كل ما ب -مستقلة للتحقيق. وإستعدادها للتعاون التام مع تلك اللجنة، قرر مجلس األمن بشأن إنشاء لجنة دولية 
إنشاء لجنة دولية مستقلة للتحقيق يف إغتيال رفيق الحريري. وطلب من األمني العام التشاور مع الحكومة اللبنانية بغية  -ذكره 

 .(995)تسهيل إنشاء وعمل اللجنة املذكورة
ومنحت متديدا لفرتة تحقيق أولية حتى  16/6/2005لجنة عملها برئاسة السيد )ديتليف ميليس( من تاريخ بدأت ال

ويف غضون التحقيق الذي أجرته اللجنة، تلقت دعام واسعا من حكومة لبنان واستفادت من مساهات خرباء من  26/10/2005
حليل حقيق عىل مرسح الجرمية والجوانب التقنية للجرمية وتعدد من الهيئات الوطنية والدولية وتركزت الخطوط الرئيسة للت
( من الشهود واملصادر. ورأت اللجنة يف تقريرها األول أن 500املكاملات الهاتفية التي جرى إعرتاضها وعىل شهادة أكرث من )

رات كبرية وجرى اإلعداد نفذته مجموعة عىل درجة فائقة من التنظيم وذات موارد وقد 14/2/2005االغتيال الذي وقع بتاريخ 
للجرمية عىل مدى عدة أشهر. ولهذا الغرض، متت مراقبة تحركات السيد رفيق الحريري. كام سجلت بالتفصيل خطوط سري 
موكبه وبناء عىل النتائج التي توصلت إليها اللجنة والتحقيقات اللبنانية وإستنادا إىل األدلة املادية والوثائقية التي تم جمعها 

 .(996)ن التي جرت متابعتها. هناك إلتقاء يف األدلة يشري إىل تورط لبناين وسوري عىل السواءوالقرائ
بناء عىل اإلستنتاج التي توصلت إليه اللجنة يف تقريرها األول، مفاده، أنه يف ضوء تغلغل دوائر اإلستخبارات السورية 

جبه مؤامرة إغتيال عىل ع اللبناين، يصعب تخيل سيناريو تنفذ مبو واللبنانية، عاملة جنبا إىل جنب، يف املؤسسات اللبنانية واملجتم
هذه الدرجة من التعقيد دون علمها وأن مثة سببا مرجحا لإلعتقاد بأن قرار إغتيال رئيس الوزراء األسبق )رفيق الحريري( ما 

د للسلطات السورية اون املحدو كان ميكن له أن يتخذ دون موافقة مسؤولني أمنيني سوريني رفيعي املستوى. كذلك بسبب التع
مع اللجنة وترددها يف البدء ومحاولة عدة مسؤولني سوريني تضليل التحقيق بإعطاء بيانات مغلوطة أو غري دقيقة، قرر مجلس 
األمن كخطوة ملساعدة التحقيق أن يخضع جميع املشتبه بهم الذين حدد أسامءهم من قبل اللجنة أو الحكومة اللبنانية لتدابري 

رمة وذلك بأن تتخذ جميع الدول التدابري الرضورية ملنع دخول املشتبه بهم إىل أراضيها أو عبورها وتجميد األموال واألصول صا
املالية لهم، وطلبت من سورية إعتقال املسؤولني أو األشخاص السوريني الذين يشتبه بضلوعهم يف العمل اإلرهايب وأن تتعاون 

 .(997)سورية تعاونا كامال مع اللجنة
 عالقتها جملة أمور يف يف منحها حيث اللجنة، سلطة ، نطاق2005( لسنة 1636قراره ) يف األمن مجلس وسع
 إجراء مكان وأساليب لبنان،ومنحها سلطة تقرير يف للجنة منحت التي والسلطات الحقوق نفس العربية السورية، بالجمهورية
 مع تتعاون أن إىل السورية السلطات صلة بالتحقيق. ودعا لهم أن ترتأي الذين السوريني واألشخاص املسؤولني مع املقابالت
 عملها اللجنة مشتبها بهم وواصلت اللجنة تعتربهم سوريني أو مواطنني مسؤولني تعتقل أي وأن رشط ودون بالكامل اللجنة
 اللبنانية واألمنية القضائية لسلطاتا مع وثيق تعاون يف اللجنة، عملها وقامت التي إتبعتها منذ بداية التحقيق خطوط نفس وفق

( 19قامئة بأسامء ) شاهدا( وأقرت 500عددهم أكرث من  الشهود )الذين بلغ من إضايف عدد إىل مبتابعة قرائن جديدة وإستمعت
                                                           

ألمن التابع لألمم املتحدة، رقم الوثيقة: ، من وثائق مجلس ا3 -2، ص7/4/2005( الصادر بتاريخ 1595قرار مجلس األمن املرقم ) (995)

S/RES/1595(2005). 

موجهة من األمين العام إلى رئيس مجلس األمن يحيل بموجبها تقرير لجنة التحقيق الدولية املستقلة التابعة لألمم  20/10/2005رسالة مؤرخة  (996)

 .S/2005/662، رقم الوثيقة: 6 -5املتحدة، من وثائق مجلس األمن، ص

 .S/RES/1636(2005)، رقم الوثيقة: 7 -4، من وثائق مجلس األمن، ص31/10/2005( الصادر بتاريخ 1636قرار مجلس األمن املرقم ) (997)
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 التي واألدلة تبادل املعلومات الداخيل وواصلت األمن قوى مبساعدة من املواد ضخم كم بتحليل مشتبها بهم وقامت شخصا
 .(998)اللبناين العام املدعي مكتب مع وصلت إليهات

، برسالة إىل األمني العام والتي يطلب 13/12/2005بتاريخ  -يف حينه  –بعث السيد )فؤاد السنيورة( رئيس الوزراء اللبناين 
ني العام األم فيها إنشاء محكمة ذات طابع دويل ملحاكمة جميع من تثبت مسؤوليتهم عن هذه الجرمية اإلرهابية وبدوره قام

بإحالة طلب الحكومة اللبنانية إىل مجلس األمن، الذي طلب من األمني العام القيام بالتفاوض مع حكومة لبنان للوصول إىل 
. ويف السياق (999)إتفاق بشأن إنشاء محكمة ذات طابع دويل، إستنادا إىل أعىل املعايري الدولية يف مجال العدالة الجنائية

، وجه القائم باألعامل بالنيابة للبعثة الدامئة للبنان لدى األمم املتحدة رسالة إىل األمني العام أرفق 13/12/2005نفسه، بتاريخ 
بها رسالة من رئيس الوزراء اللبناين )فؤاد السنيورة(، ذلك عقب عملية اإلغتيال اإلرهايب لعضو الربملان والصحايف اللبناين 

ل/ إنشاء محكمة ذات طابع دويل، تعقد جلساتها يف لبنان أو خارجه، من أجل محاكمة )جربان تويني(، التي تضمن طلبني: األو 
كل الذين تثبت مسؤوليتهم عن الجرمية اإلرهابية التي أرتكبت بحق رئيس الوزراء اللبناين األسبق رفيق الحريري، الثاين/ 

أو إنشاء لجنة  2005( لسنة 1595لس األمن املرقم )توسيع نطاق والية لجنة التحقيق الدولية املستقلة املشكلة مبوجب قرار مج
تحقيق دولية مستقلة أخرى من أجل التحقيق يف محاوالت االغتيال واالغتياالت والتفجريات التي وقعت يف لبنان بدءا مبحاولة 

لب رئيس الوزراء . كام وجه األمني العام رسالة إىل مجلس األمن يتضمن ط(1000) 1/10/2004إغتيال الوزير )مروان حامدة( يف 
اللبناين بتمديد والية اللجنة ملدة ستة أشهر أخرى، مع إمكانية متديدها لفرتة إضافية حسب الرضورة، لتمكني اللجنة من مواصلة 
تقديم املساعدة للسلطات اللبنانية املختصة يف التحقيقات الجارية يف تلك الجرمية، عليه قرر مجلس األمن متديد والية اللجنة 

 .(1001)بصفة مبدئية 15/6/2006وعد غايته إىل م
( من قرار مجلس 6قام األمني العام بالتشاور مع الحكومة اللبنانية ولجنة التحقيق الدولية املستقلة إستنادا إىل الفقرة )

تي لالذي طلب من األمني مساعدة حكومة لبنان يف تحديد طابع ونطاق املساعدة الدولية ا 2005( لسنة 1644األمن املرقم )
تحتاجها ملحاكمة مرتكبي اإلعتداء اإلرهايب الذي أدى إىل قتل السيد )رفيق الحريري(. وبناء عليه قدم األمني العام تقريرا مبا 
توصل إليه نتيجة تلك املشاورات وأوىص فيه بأن مجلس األمن يعرب عن إفرتاض مؤداه أن أية محكمة وطنية رصفة لن تكون 

همة محاكمة املتهمني بإرتكاب الجرمية، يف الوقت نفسه، بات واضحا من واقع مشاوراته مع قادرة عىل الوفاء الفعال مب
السلطات اللبنانية أن إنشاء محكمة دولية محضة سيلغي املسؤولية اللبنانية عن إقامة العدالة فيام يختص بجرمية مست لبنان 

ىل ضل توازن بني الحاجة إىل املشاركة اللبنانية والحاجة إأساسا. لذلك رأى األمني العام أن إنشاء محكمة مختلطة سيحقق أف

                                                           

موجهة من األمين العام إلى رئيس مجلس األمن يحيل بموجبها التقرير الثاني للجنة التحقيق الدولية املستقلة  12/12/2005رسالة مؤرخة  (998)

 .S/2005/775، رقم الوثيقة: 4 -3املتحدة، من وثائق مجلس األمن، ص التابعة لألمم

 ، من وثائق مجلس األمن، رقم الوثيقة:29/3/2006( الصادر بتاريخ 1664قرار مجلس األمن الرقم ) (999)

S/RES/1664(2006) من وثائق مجلس 13/12/2005يخ . وتم احالة نص رسالة رئيس الوزراء اللبناني إلى مجلس األمن برسالة من األمين العام بتار ،

 .   S/2005/783األمن، رقم الوثيقة: 

موجهة إلى األمين العام من القائم باألعمال بالنيابة للبعثة الدائمة للبنان لدى األمم املتحدة، من وثائق مجاس  13/12/2005رسالة مؤرخة  (1000)

 .S/2005/783، رقم الوثيقة: 2 -1األمن، ص

 ، من وثائق مجلس األمن، رقم الوثيقة:15/12/2005( الصادر بتاريخ 1644الرقم )قرار مجلس األمن  (1001)

 S/RES/1644(2005). 
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من لجنة  15/12/2005( الصادر بتاريخ 1644. كام طلب مجلس األمن مبوجب القرار )(1002)املشاركة الدولية يف عمل املحكمة
قدم املحرز يف التحقيق الت التحقيق الدولية املستقلة التابعة لألمم املتحدة أن تقدم تقريرا إىل مجلس األمن كل ثالثة أشهر عن

مبا يف ذلك ما تلقاه من تعاون من جانب سلطات الجمهورية العربية السورية. عليه أعدت اللجنة تقريرها الثالث التي يعرض 
( آخرين. كام سلط الضوء 22بالفصيل الحالة التي بلغها التحقيق والتقدم املحرز بشأنه فيام يتعلق بإغتيال )رفيق حريري( و)

التقدم املحرز فيام يتصل بتوحيد الهيكل التنظيمي للجنة واملوارد املتاحة لها يف ضوء واليتها املوسعة واملمدة. ويكفل هذا عىل 
 .(1003)التوحيد اإلستمرارية الالزمة لألعامل األساسة التي تضطلع بها اللجنة بعد تعيني رئيسها الجديد السيد )سريج برامريتز(

وى الخرباء بني موظفي مكتب الشؤون القانونية باألمانة العامة وقاضيني لبنانيني ميثالن حكومة جرت مفاوضات عىل مست     
الذي طلب من األمني العام التفاوض مع حكومة لبنان للتوصل  2006( لسنة 1664لبنان، بناء عىل قرار مجلس األمن املرقم )

يف مقر األمم املتحدة  1/6/2006إىل  31/5فدان خالل الفرتة من إىل إتفاق يرمي إىل إنشاء محكمة ذات طابع دويل. وإجتمع الو 
يف الهاي وإستفاد الوفدان من مشورة رئيسني سابقني للمحكمة الدولية الجنائية ليوغسالفيا  7/7/2006إىل  3ويف الفرتة من 

سة للنظام لل فيها السامت الرئيالسابقة ومن سعة إطالعهام وتجاربهام. وأعد األمني العام تقريرا بنتيجة تلك املفاوضات وح
األسايس للمحكمة الخاصة بلبنان واإلتفاق بني األمم املتحدة وحكومة لبنان. كام تناول التقرير الطابع القانوين للمحكمة 
الخاصة وخصائصها وإختصاصها الزمني والشخيص واملوضوعي وهيكلها التنظيمي وتكوينها وسري عملية املحاكمة وموقع املقر 

 .(1004)ة التمويل والتعاون مع الدول الثالثةوآلي
أبلغه فيها بتوصية أعضاء مجلس األمن بخصوص  21/11/2006بعث رئيس مجلس األمن برسالة إىل األمني العام بتاريخ 

سبة ننفقات املحكمة الخاصة بلبنان، حيث أوصوا بأن تدرج مادة يف االتفاق املزمع إبرامه بني األمم املتحدة ولبنان، بأن تسدد 
من نفقات املحكمة  %49من نفقات املحكمة الخاصة من التربعات املقدمة من الدول وأن تسدد الحكومة اللبنانية  مانسبته  51%
(1005). 

بشكل  سابق، وحققت وقت يف التي جمعت املعلومات كل وجه الخصوص اللجنة يف تقريرها الرابع، عىل إستعرضت
مجموعة كبرية من الحاالت املختلفة. كام  للتحقيقات، تغطي ( مرشوعا24لك )ذ الخيوط املمكنة، يشمل جميع يف منهجي

 تتمكن ليك التي أنجزت بالفعل مشاريع التحقيقات عن الناتجة اإلثباتية املواد ومنهجية بتخزين منظمة قامت اللجنة بطريقة
فقد رأت اللجنة أن  السورية العربية مهوريةالج مع التعاون بسهولة، أما بخصوص عليها االطالع من املعنية القضائية السلطات

 وطلب الوثائق، يف جمع ذلك يف مبا الكامل، السورية العربية الجمهورية تعاون اللجنة إلتامس منوا وستواصل التعاون زاد
 األمني إىل املقدم اللبنانية الحكومة بطلب السوريني، كام رحبت اللجنة املواطنني مع مقابالت إجراء محددة، وتسهيل معلومات

 .(1006)واحدة سنة أقصاها أخرى لفرتة واليتها لتمديد 4/5/2006يف  العام

                                                           

، رقم الوثيقة: 3 -2، من وثائق مجلس األمن، ص2005( لسنة 1644( من قرار مجاس األمن )6تقرير األمين العام املقدم عمال بالفقرة ) (1002)

S/2006/176. 

وجهة من األمين العام إلى رئيس مجلس األمن يتضمن التقرير الثالث للجنة التحقيق الدولية املستقلة، من م 14/3/2006رسالة مؤرخة  (1003)

 .S/2006/161وثائق مجلس األمن، رقم الوثيقة: 

 .S/2006/893، رقم الوثيقة: 2تقرير األمين العام عن إنشاء محكمة خاصة بلبنان، من وثائق مجلس األمن، ص (1004)

 .S/2006/911موجهة إلى األمين العام من رئيس مجلس األمن، من وثائق مجلس األمن، رقم الوثيقة:  21/11/2006 رسالة مؤرخة (1005)

موجهة من األمين العام إلى رئيس مجلس األمن يتضمن التقرير الرابع للجنة التحقيق الدولية املستقلة، من وثائق  10/6/2006رسالة مؤرخة  (1006)

 .S/2006/375قة: ، رقم الوثي2مجلس األمن، ص
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بني  ما التي إضطلعت بها يف الفرتة التحقيق أنشطة أحرزته يف الذي قامت اللجنة يف تقريرها الخامس بعرض التقدم
 مقر نقل إىل أدى فيه. مام ة غري املستقرةاألمني لبنان والحالة شهده الذي الفرتة بالرصاع هذه متيزت وقد 15/9/2006و 15/6

 عملية أثر الحتواء الجهود املتحدة وقد بذلت جميع ما إقتضته األمم نحو عىل 21/7/2006يوم  قربص يف قاعدة مؤقتا إىل اللجنة
 الدوليني املوظفني إعادة عملية وبدأت قربص إىل استأنفت اللجنة عملياتها فور وصولها اللجنة. وقد عمل عىل هذه النقل

املعلومات نتيجة  عىل الشهود والحصول إىل الوصول يف لوجستية ومصاعب تأخريات واجهت أن اللجنة بريوت، مع إىل تدريجيًا
 يف جميع مجاالت لذلك أحرز تقدم نتيجة ممكن، حد إىل أدِن املشاكل هذه لبنان وبعد فرتة تقلصت شهده للرصاع الذي

مع  قرب عن املمكنة وتواصلت اللجنة تعاملها الخيوط جميع يف وشاملة منهجية بصورةالتحقيق  التحقيق وواصلت اللجنة
 .(1007)تلك السلطات لها وهي قدرت دعم بواليتها الصلة ذات املسائل جميع يف اللبنانية السلطات

و  25/9بينت اللجنة يف تقريرها السادس التقدم املحرز يف أنشطة التحقيق التي إضطلعت بها يف الفرتة بني 
إىل  22/7وقد شهدت هذه الفرتة عودة اللجنة إىل لبنان من قربص، التي إنتقلت إليها مؤقتا يف الفرتة من  10/12/2006
ومنذ عودة اللجنة إىل لبنان وهي تعمل يف بيئة سياسية متقلبة، إنعكست يف إغتيال )بيار الجميل(، وزير الصناعة  13/10/2006

 تضطلع الذي التحقيق مسار وظلز اإلهتامم الوطني والدويل عىل إنشاء محكمة خاصة للبنان وتركي 21/11/2006اللبناين، يف 
 التحقيق إىل باإلستناد الجرمية مرسح من األدلة املجموعة تطويرة: ثالث مجاالت عىل الحريري منصبا قضية يف اللجنة به

الجهاز  وثيق مع بتعاونضا، أي اللجنة القضية. وواصلتة بلقاملتع األدلة املحتملني. وجمع الجناة يف والتحقيق والتحليل العديل.
 مجلس توجيه بيار الجميل( إىلل )أدى إغتيا وقدى. األخر  عرشة األربع القضايا يف ستباقير إ بدو  االضطالع اللبناين، القضايئ
 وشكلل الجمي قضية يف اللبنانية إىل السلطات التقنية تقدم املساعدة أن اللجنة إىل فيها يطلب 22/11/2006ة مؤرخ رسالة األمن
 .(1008)2005( لسنة 1644مجلس األمن ) قرار يف الواردة للوالية توسيعا ذلك

 قضية يف التحقيق يف الرئيس املتمثل هدفها عىل اهتاممها جل أشارت اللجنة يف تقريرها السابع انها ظلت تركز
 )بيار الجميل( الوزير فيها قضية إغتيال ( قضية أخرى، مبا16)يف  اللبنانية السلطات إىل التقنية املساعدة الحريري. وقدمت

 جمع يفة تقدما اللجن أحرزت الحريري، . ويف قضية2007شباط  يف علق عني يف اللذان وقعا والتفجريان األحداث وقضية
بالنسبة  سيام بالتقرير وال املشمولة خالل  الفرتة عدد من املجاالت، اهتاممها يف حرص إمكانية أتاح ذلك للجنة جديدة وقد أدلة

 ذات الصلة جميع املسائل يف اللبنانية السلطات مع وثيقة عمل عالقة إقامة الجرمية وواصلت اللجنة تنفيذ وراء الدافع لتحديد
ورية العربية الس الجمهورية ذلك يف األعضاء األخرى، مبا الدول من اتهطلبا مع التجاوب أيضا تتلقى اللجنة بواليتها، وال تزال

 حوله وما لبنان يف السياسية واألمنية ظلت البيئة التقرير األخري، اللجنة. ومنذ يف عمل املكونات أهم أحد التعاون هذا ويظل
 ضوء متطلباتها األمنية ويف تحقيقاتها ويف املحتمل يف وأثرها املنطقة الحالة السياسية يف رصد مستقرة وواصلت اللجنة غري

 لهذا رحبت اللجنة بالطلب 2007حزيران  يف الحالية واليتها قبل إنقضاء ة رجحت اللجنة أال تنجز عملهاالتحقيق الحالي أنشطة
 .(1009)هذا التاريخ  بعد ما إىل إىل متديد واليتها الداعي

                                                           

موجهة من األمين العام إلى رئيس مجلس األمن يتضمن التقرير الخامس للجنة التحقيق الدولية املستقلة، من  25/9/2006رسالة مؤرخة  (1007)

 .S/2006/760، رقم الوثيقة: 2وثائق مجلس األمن، ص

يتضمن التقرير السادس للجنة التحقيق الدولية املستقلة، من موجهة من األمين العام إلى رئيس مجلس األمن  12/12/2006رسالة مؤرخة  (1008)

 .S/2006/962، رقم الوثيقة: 3وثائق مجلس األمن، ص

موجهة من األمين العام إلى رئيس مجلس األمن يتضمن التقرير السابع للجنة التحقيق الدولية املستقلة، من  15/3/2007رسالة مؤرخة  (1009)

 .S/2007/150ثيقة: ، رقم الو 3وثائق مجلس األمن، ص
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 املوجهة 4/5/2006بناء عىل رسالة رئيس الوزراء اللبناين بتاريخ  15/6/2007قرر مجلس األمن متديد والية اللجنة إىل 
وبناء عىل توصية اللجنة  15/6/2006إىل األمني العام التي طلب فيها متديد والية اللجنة لفرتة إضافية مدتها سنة واحدة بدء من 

باملوافقة يف هذا الصدد. وطلب من اللجنة األستمرار يف تقديم تقاريرها بخصوص التقدم املحرز يف التحقيق بشكل 
 .(1010)فصيل

 بكل متعلقة ستنتاجاتت واوتحليال  معلومات من لديها لكل ما لثامن باستعراض شاملقامت اللجنة يف تقريرها ا
إيجابية  جئنتاة، للجن التابعني التحقيق موظفي جميع فيه شارك الذي الهام، العملذا ه السابقة والحالية. وقد حقق التحقيقات
 وخالل سيشملها التقرير املقبل. للفرتة التي عملها ططخ صقل للجنة أتاح الجهد هذا أن التقرير، منها هذا بيانها يف عدة جرى

 العربية والجمهورية لبنان قدمتها إىل التي املساعدة طلبات عموما عىل إيجابية ردودا بالتقرير، ظلت اللجنة تتلقى املشمولة الفرتة
 .(1011) نةاللج أمرا حيويا لعمل يشكل الدول جميع تبديه الذي التعاون يزال ودول أخرى وال السورية

برسالة إىل األمني العام يطلب فيها متديد والية اللجنة لفرتة أخرى تصل  21/3/2007بعث رئيس الوزراء اللبناين بتاريخ 
من أجل ضامن إستقرار وإستمرار عملية التحقيق. وبدوره قام األمني العام بإرسال هذا  15/6/2007إىل عام واحد إعتبارا من 

 .(1012) 15/6/2008ن مع التوصية بقبوله وبناء عليه قرر مجلس األمن متديد والية اللجنة حتى الطلب إىل رئيس مجلس األم
توصل األمم املتحدة والجمهورية اللبنانية إىل إتفاق بشأن إنشاء محكمة خاصة بلبنان ووقعته الحكومة اللبنانية واألمم      

اء لبنان رسالة إىل األمني العام أشار فيها أن األغلبية الربملانية ووجه رئيس وزر  6/2/2007و 23/12املتحدة عىل التوايل بتاريخ 
اللبنانية أعربت عن تأييدها للمحكمة. وإلتمس عرض طلبه بإنشاء املحكمة الخاصة عىل املجلس عىل سبيل اإلستعجال وبناء 

وطلب  10/6/2007بلبنان إعتبارا من عليه قرر مجلس األمن أن يبدأ رسيان أحكام وثيقة اإلتفاق املتعلقة بإنشاء محكمة خاصة 
من األمني العام إتخاذ الخطوات والتدابري الالزمة بالتنسيق مع حكومة لبنان إلنشاء املحكمة الخاصة يف موعد قريب وأن يقدم 

بنانية ل. وجدير باالشارة أن املحكمة أنشأت بناء عىل طلب قدمته الحكومة ال(1013)تقريرا عن تنفيذ قرارها يف غضون تسعون يوما
اىل االمم املتحدة، أما االتفاق الذي توصل إليه لبنان واألمم املتحدة فلم يصادق عليه وقامت األمم املتحدة بانفاذ أحكام 

 .(1014) 2007( لسنة 1757االتفاقية بقرار مجلس االمن املرقم )
لخاصة يف زمة إلنشاء املحكمة اطلب من األمني العام التنسيق مع الحكومة اللبنانية التخاذ الخطوات والتدابري الال 

وتقديم تقرير عن تنفيذ تلك القرار يف غضون  2007( لسنة 1757( من قرار مجلس األمن املرقم )3موعد قريب، عمال بالفقرة )
تسعون يوما. رشع األمني العام يف إتخاذ الخطوات والتدابري الالزمة إلنشاء املحكمة الخاصة بلبنان يف أقرب اآلجال، حيث 

دعى فيها حكومته إىل النظر يف إمكانية إستضافة املحكمة وذلك  23/7/2007جه رسالة إىل رئيس الوزراء الهولندي بتاريخ و 
                                                           

 ، من وثائق مجلس األمن، رقم الوثيقة:15/6/2006( الصادر بتاريخ 1686قرار مجلس األمن الرقم ) (1010)

 S/RES/1686(2006). 

موجهة من األمين العام إلى رئيس مجلس األمن يتضمن التقرير الثامن للجنة التحقيق الدولية املستقلة، من  12/7/2007رسالة مؤرخة  (1011)

 .S/2007/424، رقم الوثيقة: 2ئق مجلس األمن، صوثا

 ، من وثائق مجلس األمن، رقم الوثيقة:27/3/2007( الصادر بتاريخ 1748قرار مجلس األمن الرقم ) (1012)

 S/RES/1748(2007). 

 ، رقم الوثيقة:3 -2، من وثائق مجلس األمن، ص30/5/2007( الصادر بتاريخ 1757قرار مجلس األمن الرقم ) (1013)

 S/RES/1757(2007). 

 ، متاح على الرابط االلكتروني:13/2/2021املوقع الرسمي للمحكمة الخاصة بلبنان، تاريخ الزيارة:  (1014)

https://www.stl-tsl.org/ar/about-the-stl 

https://www.stl-tsl.org/ar/about-the-stl
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بسبب الخربات واملعارف التي إكتسبتها هولندا نتيجة إلستضافتها عدة محاكم دولية. كام تشاور األمني العام مع الحكومة 
( قاضيا إقرتحتهم 12قامئة بأسامء ) 10/7/2007الحكومة اللبنانية يف ظرف مختوم بتاريخ اللبنانية بشأن تعيني القضاة وأحالت 

مجلس القضاء األعىل اللبناين. كام أجري تقدير أويل إلحتياجات املحكمة الخاصة من املوظفني ومليزانيتها لفرتة السنوات 
 .(1015)الثالث األوىل من عمل املحكمة 

أشارت فيه إىل التقدم الكبري املحرز يف  2007( لسنة 1757عىل قرار مجلس األمن املرقم ) قدم األمني العام تقريرا، بناء
عدد من املجاالت منها: موقع مقر املحكمة، تعيني القضاة واملدعي العام ونائب املدعي العام ومسجل املحكمة ورئيس مكتب 

جنة اإلدارة، ، تلبية اإلحتياجات التمويلية للمحكمة، إنشاء لالدفاع، إعداد تقدير لإلحتياجات من املوظفني ولإلحتياجات املالية
اإلنتقال من لجنة التحقيق الدولية املستقلة إىل املحكمة، املسائل األمنية، وضع برنامج لإلتصاالت والتعريف باملحكمة وغريها 

(1016). 
وذكر األمني ل. االنطالق ومرحلة بدء العم التحضريية ومرحلة املرحلة ثالث: مراحل عىل سيتم الخاصة املحكمة إن إنشاء     

 أن تكن قد إستكملت بالفعل. كام تنفيذها إن مل بدأ باملرحلة التحضريية الصلة ذات األعامل جميع العام يف تقريره الثاين أن
 بإعداد تعلقةامل األعامل بدأتت: حيث اتوخذ قد وأن الخطوات التالية به بأس ال فيها شوط بالفعل وقطع بدأت االنطالق مرحلة
 التدابري املحكمة وجرى اتخاذ قلم موظفي من أساسية نواة وتعيني املوظفني لتشكيل ستقدامة إ العمل. وبدأت عملي أماكن

الرتتيبات العملية  من االنتهاءي العام. وسيجر  املدعي مكتب أنشطة إىل أنشطة لجنة التحقيق االنتقال من الالزمة لدعم
املشاريع  إعداد املعوقات جرى ممكن من قدر بأقل التحقيقات وملواصلة 1/3/2009الهاي يف  إىل لعاماي املدع لوصول إستعدادا
 لبدء القانونية األساسية. كام أن الخطوات والتدابري الالزمة الوثائق من ذلك وغري اإلثبات وقواعد اإلجرائية للقواعد املبدئية
 املحكمة عمل لبدء تكفي املقرتحة، أن التربعات الواردة امليزانية إىل النظرمتقدمة ويتبني ب مرحلة بلغت الخاصة املحكمة عمل

 للعامني التمويل تعهدات لزيادة الجهود يبذل القانوين أن املستشار عىل عالوة األول، العام يف عمليتها الخاصة وتسيري
 .(1017)الالحقني

 الدولية التحقيق رئيس لجنة الوزراء اللبناين ومع رئيس مع األمني العام باسم املتحدة لألمم القانوين املستشار تشاور بعد
 األمني . راعى  1/3/2009تبدأ املحكمة الخاصة عملها بتاريخ  أن العام األمني . قرر 17/12/2008بتاريخ  بيلامر، دانييل املستقلة،

 عمل يف املحرز التقدم عملها وكذا من ىلاألو للسنة الخاصة كافية لبدء عمل املحكمة تربعات القرار ورود هذا تخاذى إ لد العام
ق الدولية املستقلة. وسيتقلد رئيس لجنة التحقيق منصب املدعي العام للمحكمة وسيواصل تحقيقاته إنطالقا من التحقي لجنة

 .(1018)الهاي

                                                           

، رقم 5 -1، ص4/9/2007، من وثائق مجلس األمن، بتاريخ: 2007( لسنة 1757األمن رقم )تقرير األمين العام املقدم عمال بقرار مجلس  (1015)

 .S/2007/525الوثيقة:  

، رقم الوثيقة: 1، من وثائق مجلس األمن، ص2007( لسنة 1757التقرير الثاني املقدم من األمين العام عمال بقرار مجلس األمن رقم ) (1016)

S/2008/173. 

، 26/11/2008، من وثائق مجلس األمن، بتاريخ 2007( لسنة 1757ملقدم من األمين العام عمال بقرار مجلس األمن رقم )التقرير الثالث ا (1017)

 .S/2008/734، رقم الوثيقة: 8ص

 -1، ص24/2/2009، من وثائق مجلس األمن، بتاريخ 2007( لسنة 1757التقرير الرابع املقدم من األمين العام عمال بقرار مجلس األمن رقم ) (1018)

 .S/2009/106، رقم الوثيقة: 6
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ذرا يف ح ركزت اللجنة يف تقريرها التاسع عىل تطبيق خطط عمل مفصلة يف جميع مجاالت التحقيق وتوخت نهجا أكرث     
إدارة املعلومات وإتبع هذا النهج لحامية نزاهة التحقيق وكفالة أمن األفراد الذين يتعاونون مع اللجنة أو يرغبون يف التعاون معها 
وكذلك لكفالة أمن موظفي اللجنة. كام واصلت اللجنة أيضا اإلعداد لالنتقال إىل مكتب املدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان 

املحكمة أعاملها. وتشمل أنشطة اللجنة يف هذا السياق عمليات محددة يف مجال التحقيق والتحليل واإلعداد لنقل  عندما تبدأ
 .(1019)بيانات اللجنة وملفاتها ووثائقها واملستندات التي يف حوزتها 

 إىل ستنادا، أنه إ 1/1/2008 برئاسة )دانييل بيلامر( الذي توىل رئاسة اللجنة بتاريخ أكدت اللجنة يف تقريرها العارش
 الشبكة وأن لهذه )رفيق الحريري( عملية إغتيال السيد بينها لتنفيذ فيام دبرت األفراد من شبكة أن املتاحة لديها، األدلة

 جمع تتمثل يف اللجنة بوالية اللجنة. كام بينت أن أولوية ولةماألخرى املش القضايا ببعض منها،صلة ارتباط ألجزاء أو اإلجرامية
 قد مام وأوضحت اللجنة كذلك أنه عىل الرغمى. أخر  هجامت وقع من مبا الشبكة ومدى إرتباطها هذه بشأن من األدلة مزيد
 واللجنة الدويل اللبناين واملجتمع وللشعب املتوفني وألرس للضحايا الناجني من إحباط رسيعة التوصل إىل نتائج عدم يسببه
إذا تيرس الوقت  ممكن أمر العدالة إىلم الجرائ مرتكبي تقديم أن تثبت مامثلة أخرى تحقيقات من فإن التجربة املستقاة، نفسها

 يف إال األفراد لن تظهر أسامءقاتها و تحقي رسية عىل حرصا منها أسامء أية عن تفصح لند وذكرت اللجنة أنها املوار  وتوافرت
 .(1020)كالكافية لذل ةاألدل الحقا، عندما تتوافر العام املدعي سيقدمها لوائح اإلتهام التي

 عىل اللجنة وحصلت املحرز التقدم عن معلومات من عنه الكشف ميكن ما عرضت اللجنة يف تقريرها الحادي عرش آخر     
 اللجنة وتوصلتي(. الحرير  غتيال السيد )رفيقة إ عملي نفذت التي بالشبكة إضافيني أفراد ربط لها تتيح قد جديدة معلومات

 منذ أيضا، اللجنة وكشفتي لإلنتحار  املحتمل األصل الجغرايف يف الكشف عن تساعدها التي ستنتاجاتاإل  من مزيد إىل أيضا
 التي القضايا من وغريه الحريري استهدف الذي االعتداء بني صلة وجود تدعم مسألة السابق عن عنارص إضافية تقريرها صدور

 وماي الحرير  غتيالة إ وقضي إضافية قضية بني صلة وجود حتاملإ  إىل أيضا األولية الدالئل االعتداء. وتشريا بثبتت صلته قد
 تجريها ذات الصلة بالتحقيقات التي املسائل بشأن معها وثيق تعاون وعىل اللبنانية بالسلطات مستمر تصال إ عىل زالت اللجنة

 بشكل مرضيا السورية ة العربيةالذي أبدته الجمهوري التعاون كانا، موظفيه وأمن بأمنها الصلة ذات املسائل اللجنة. وبشأن
ا يف أعامله لبدء متاما جاهزة للبنان الخاصة أن املحكمة العام أعلن األمني وقد 31/12/2008يف  وتنتهي والية الجنةم. عا
 التمديد فرتة وخاللع. تحقيقاتها بدون إنقطا  مواصلة من تتمكن بحيث 28/2/2009واليتها حتى  متديد اللجنة وطلبت 1/3/2009
بحلول الوقت  اإلنتقال عملية من اإلنتهاء بغية وذلك الهاي إىل تدريجيااتها وممتلك ستنقل اللجنة عملياتها وموظفيها ذه،ه

 عملية يف قطع شوط بعيد قد إنتهت، فرغم التحقيقات أنة ألعاملها املحكم بدء يعني والا. أعامله املحكمة فيه الذي تبدأ
ة إتهام الئح إصدار تساعد عىل األدلة التي جمع مواصلة أعامله، يبدأ إن ما العام، دعيامل ومكتب اللجنة عىل يجب التحقيق،

 الحالية بالوالية املشمولة القضايا التحقيق يف جميع للمحكمة امليض يف التابع العام املدعي مكتب عىل وسيلزمة املحكم أمام
 .(1021)للمحكمة ألسايسم االنظا يقتضيها التي وذلك بالطريقةالحريري  املرتبطة بقضية اغتيال القضايا تحديد أجل من للجنة،

                                                           

موجهة من األمين العام إلى رئيس مجلس األمن يتضمن التقرير التاسع للجنة التحقيق الدولية املستقلة، من  28/11/2007رسالة مؤرخة  (1019)

 .S/2007/684، رقم الوثيقة: 2وثائق مجلس األمن، ص

إلى رئيس مجلس األمن يتضمن التقرير العاشر للجنة التحقيق الدولية املستقلة، من موجهة من األمين العام  28/3/2008رسالة مؤرخة  (1020)

 .S/2008/210، رقم الوثيقة: 3 -2وثائق مجلس األمن، ص

موجهة من األمين العام إلى رئيس مجلس األمن يتضمن التقرير الحادي عشر للجنة التحقيق الدولية املستقلة،  2/12/2008رسالة مؤرخة  (1021)

 .S/2008/752، رقم الوثيقة: 3 -2ائق مجلس األمن، صمن وث
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ميكن استنتاج مام سبق ذكره من أحداث ووقائع وجهود مشرتكة يف تقيص الحقائق والتحقيق املشرتك بني الحكومة اللبنانية      
اقي الضحايا للبناين األسبق وبوزراء االومنظمة األمم املتحدة: أوال/ أن الجرمية املرتكبة بحق السيد )رفيق الحريري( رئيس 

اللبنانيني، هي جرمية دولية. وتحديدا هي جرمية ارهابية. ثانيا/ ال ميكن للقضاء اللبناين لوحدها اإلضطالع مبهمة التحقيق 
بد بل ال وسلسلة الجرائم االرهابية املرتابطة واملتالزمة معها.  14/2/2005ومحاكمة مرتكبي الجرمية االرهابية التي وقعت بتاريخ 

محكمة دولية جنائية خاصة أو محكمة مدولة )هجينة(. لذلك انشاء من مساعدة دولية قضائية للقيام بذلك، سواء من خالل 
متت مناقشات ومفاوضات مطولة بني الحكومة اللبنانية ومندويب االمم املتحدة من أجل التوصل إىل تشكيل محكمة خاصة 

بنان، التي ستويف املعايري الدولية. ويف األخري تم اإلتفاق عىل تشكيل املحكمة الخاصة بلتلبي الطموحات املحلية للبنانيني وت
ستكون خليطا من قضاة لبنانيني ودوليني، عىل أن يكون مقرها يف هولندا، البعادها عن التاثريات والتدخالت الداخلية اللبنانية 

 املحكمة زمنيا وشخصيا وموضوعيا، بحيث أن اختصاص املحكمة أو من جانب دول املجاورة للبنان. ثالثا/ تم تحديد اختصاص
املوضوعي يقترص عىل الجرمية االرهابية ومن حيث األشخاص تم إعداد قامئة أولية باسامء مشبوهني يف ارتكاب تلك الجرائم 

ة داخلية واخرى نانيولكن مل يتم االفصاح عن اسامءهم لرسية التحقيقات. ولكن متت اإلشارة إىل أنهم عىل صلة بجهات لب
خارجية لدول الجوار. وسوف نفصل القول يف اختصاص املحكمة من حيث الزمان واالشخاص واملوضوع يف املطلب الثاين، 
بحيث نخصص له فرعا مستقال. رابعا/ أما بخصوص القانون الواجب التطبيق أمام املحكمة، فانه بخالف جميع املحاكم الدولية 

 اإلتفاق عىل تطبيق القانون اللبناين يف املحكمة الخاصة بلبنان لتكون أول محكمة دولية جنائية تطبقالجنائية السابقة، تم 
 قانون وطني. 

 
 الفرع الثاين

 الهيكل التنظيمي للمحكمة الخاصة بلبنان
ئرة اتتكون املحكمة الخاصة بلبنان من الهيئات اآلتية: أ/ الدوائر)الغرف(: تشمل قاض لإلجراءات التمهيدية ود

 .(1022)إبتدائية ودائرة إستئناف، ب/ مكتب املدعي العام، ج/ قلم املحكمة، د/ مكتب الدفاع 
أوال/ الدوائر)الغرف(: يتم توزيع القضاة الدوليني واللبنانيني بني دوائر املحكمة عىل النحو اآليت: أ/قايض إجراءات 

أوىل( من ثالثة قضاة، أحدهم لبناين واآلخران دوليان، ج/ متهيدية دويل واحد، ب/ تتكون الدائرة اإلبتدائية )غرفة درجة 
تتكون دائرة )غرفة( اإلستئناف من خمسة قضاة، إثنان منهم لبنانيان والثالثة اآلخرون دوليون، د/ قاضيان مناوبان أحدهام 

ضيات العدالة، تكليف عىل مقت لبناين واآلخر دويل ويجوز لرئيس املحكمة الخاصة، بناء عىل طلب رئيس الدائرة اإلبتدائية وبناء
القاضيني املناوبيني بحضور كل مرحلة من مراحل املحاكمة وبالحلول محل أي قاض ال يكون بوسعه مواصلة حضور 

 .(1023)الجلسات
 يف ضوء قرر املالحقة العام قد املدعي بأن قرار اإلتهام، فإذا ما إقتنع يف النظر التمهيدية اإلجراءات قايض يتوىل

 عىل اإلجراءات التمهيدية بناء القرار، يجوز لقايض فإنه يرد بذلك يقتنع مل إذا قرار اإلتهام، أما تثبيت إىل يعمد فإنه القرائن،

                                                           

 .S/RES/1757(2007)( من النظام األساس ي للمحكمة الخاصة للبنان، رقم الوثيقة: 7املادة ) (1022)

 ( من النظام األساس ي للمحكمة الخاصة للبنان.8املادة ) (1023)
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التحقيق  سري يقتضيه حسبام أوامر أخرى أي أو نقلهم األشخاص أو العتقال األوامر واملذكرات يصدر أن العام، املدعي طلب
 .(1024)يعة ورس عادلة ملحاكمة التحضري أجل ومن

 ر اإلتهاماملتهم لقرا فهم من وتتأكد املتهم حقوق وتتيقن من إحرتام املتهم عىلر اإلتهام قرا االبتدائية الدائرة تتلو
 يطرحها بأسئلة الشهود يبدأ إستجواب العدالة. ملصلحة ذلك خالف االبتدائية الدائرة تقرر مل ما، عىل اإلتهام بالرد املتهم وتوجه
 يف االبتدائية للدائرة يجوزع. ووالدفا  العام اآلخرين واملدعي الدائرة أعضاء يطرحها أسئلة تعقبها الجلسة، رأسي الذي القايض

ة. إضافي أدلة بتقديم إضافيني أو األمر شهود نفسها إستدعاء تلقاء من عىل طلب أو بناء تقرر أن املحاكمة مراحل من مرحلة أي
 وقواعد اإلجرائية للقواعد وفقا املذاكرة غرفة يف اإلجراءات عقد االبتدائية ئرةمل تقرر الدا ما علنية الجلسات تكونو 
 .(1025)تبااإل 

 سري أعاملها بفعالية عن مسؤول وهو حكمةل املبتمثي القضائية، مهامه إىل الخاصة، باإلضافة املحكمة رئيس يقوم
 وإىل العام إىل األمني املحكمة وأنشطتها عمل عن سنويا تقريرا الخاصة املحكمة رئيس يقدمة. والعدال سري حسن وعن

التوجيه العميل بشأن مالحظات صديق املحكمة، حيث أجاز  23/2/2012. كام إعتمدت املحكمة بتاريخ (1026)ةاللبناني الحكومة
عرض لمبوجبه لقايض اإلجراءات التمهيدية وغرفة الدرجة األوىل وغرفة اإلستئناف لدى املحكمة دعوة دولة أو منظمة أو شخص 

 .(1027)مالحظاتهم الخطية بشأن أي مسألة أو السامح لهم بذلك أو باملثول أمامها بصفة صديق للمحكمة 
ة قامئة من هيئة املحكمة رئيس يعني    القايض كان يجب إعفاء إذا ما يف للبت   املحكمة قضاة جميع بأسامء مسبًقا معد 

 .(1028)راألم يقتيض قاٍض، حسبام طلب تنحية إذا أو دعوى يف املشاركة من يوعفى أن قاٍض  طلب إذا تنحيته، أو
لرضورة وضع قواعد ملراعاة كيفية إدارة مرفق التوقيف حيث يتم توقيف املوقوفون رهن املحاكمة أو اإلستئناف أمام 

جل أ  املحكمة الخاصة بلبنان وكذلك من أجل ضامن حقوق املوقوفني الفردية وحمياتها بشكل مستمر أثناء فرتة توقيفهم ومن
ضامن إحرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية وقرينة الرباءة وكذلك لتنظيم حقوق املوقوفني يف كل مرحلة من مراحل 
املحاكمة منذ لحظة توقيفهم يف مرفق التوقيف وحتى إخالء سبيلهم أو نقلهم إىل مرفق آخر بغية تنفيذ عقوباتهم. وفضال عن 

إلدارة مرفق التوقيف ومن أجل كل ما ذكر أصدرت املحكمة )القواعد التي ترعى إحتجاز  الحاجة إىل تحديد الرشوط األساسية
 .(1029)األشخاص رهن املحاكمة أو اإلستئناف أمام املحكمة الخاصة بلبنان أو املحتجزين( 

ه تسعة قواعد اإلجراءات واإلثبات الخاصة باملحكمة. وطرأت علي 20/3/2009إعتمدت املحكمة الخاصة بلبنان بتاريخ 
( مادة موزعة عىل تسعة فصول، حيث 196ويتكون من ) 15/3/2016تعديالت وتصحيحات وكان آخر تعديل لها وقع بتاريخ 

يحتوي الفصل األول عىل األحكام العامة، و يتحدث الفصل الثاين عن التعاون مع املحكمة ويتناول الفصل الثالث مسألة 
                                                           

 ( من النظام األساس ي للمحكمة الخاصة للبنان.18املادة ) (1024)

 ( من النظام األساس ي للمحكمة الخاصة للبنان.20دة )املا (1025)

 ( من النظام األساس ي للمحكمة الخاصة للبنان.10املادة ) (1026)

التوجيه العملي بشأن مالحظات صديق املحكمة املودعة أمام املحكمة الخاصة بلبنان، من الوثائق الرسمية للمحكمة الخاصة بلبنان، أعتمد  (1027)

 .STL/PD/2012/05م الوثيقة: ، رق23/2/2012بتاريخ: 

( من التوجيه العملي الخاص بتعيين هيئة للنظر في مسالتي إعفاء القضاة وتنحيتهم، من الوثائق الرسمية للمحكمة الخاصة 1/1املادة ) (1028)

 .STL-PD-2015-08، رقم الوثيقة: 27/2/2015بلبنان، صدر بتاريخ 

حاكمة أو اإلستئناف أمام املحكمة الخاصة بلبنان أو املحتجزين في حاالت أخرى بقرار صادر عن القواعد التي ترعى إحتجاز األشخاص رهن امل (1029)

، رقم الوثيقة: 18/8/2014وتم تعديله بتاريخ:  20/3/2009املحكمة الخاصة بلبنان، من الوثائق الرسمية للمحكمة الخاصة بلبنان، أعتمد بتاريخ: 

STL-BD-2009-02-Rev.1 . 
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التهم واإلجراءات التمهيدية وتطرق الفصل السادس لإلجراءات أمام غرفة  تنظيم املحكمة وخصص الفصل الخامس لتصديق
الدرجة األوىل والفصل السابع بني إجراءات اإلستئناف وأشار الفصل الثامن إىل إجراءات إعادة املحاكمة وأوضح الفصل التاسع 

 .(1030)واألخري مسألة العفو وتخفيض العقوبة 
ة يف عن جرائم داخللني األشخاص املسؤو  مع التحقيق مسؤولية العام دعيامل ثانيا/ مكتب املدعي العام: يتوىل

 الجرمية بنفس مشرتكة إىل أشخاص متهمنيه تهمة توجي يقرر أن العام للمدعي . يجوزممالحقتهو املحكمة الخاصة  ختصاصإ 
 منفصلة من هيئات املحكمة ه هيئةعتبار ل باستقالم باالعا املدعي يعمل. ونفسها ةسياق العملي يف مختلفة أرتوكبت أو بجرائم

 األمني ّقبل من العام يعني املدعير. وآخ مصدر من أي أو حكومة أي تعليامت من يتلقى أن أو يطلب أن له يجوز الخاصة. وال
ه يتوفر في  أنالحكومة اللبنانية. ويتعني مع العام بالتشاور األمني إضافية يحددها ملدة تعيينه ويجوز إعادة سنوات( 3ة )دمل العام

يساعد املدعي ة. والجنائي القضايا يف واملحاكامت التحقيقات يف اجراء واسعةة بخرب  وأن يتمتع املهنية من الكفاءة أعىل مستوى
ه. إلي املسندة تقتضيه الحاجة ألداء املهام ما حسب آخرون، ودوليون لبنانيون الجنسية وموظفون عام لبناين مدع نائب العام

امليدانية.  وإجراء التحقيقات األدلة وجمع فيهم واملجنى عليهم والشهود املشتبه سلطة إستجواب دعي العامامل ملكتب تكونو 
 . (1031)املهام هذه أداء اللبنانية املعنية يف السلطات من املساعدة عىل العام ويحصل املدعي

ة. املحكم رئيس م الخدمات تحت إرشافوتقدي املحكمة إدارة مسؤولية الخاصة املحكمة قلم ثالثا/ قلم املحكمة: يتوىل
 ويكون املتحدة األمم ل بني موظفيجالعام املس األمنيو  يعنين. واآلخري املوظفني من يلزم ومن مسجل من املحكمة يتألف قلم

 دةوح املسجل ينشئو الحكومة مع األمني العام بالتشاور إضافية يحددها ملدة تعيينه إعادة ويجوز سنوات ثالث ملدة تعيينه
 امية سالمة املجني لحتدابري العام، مكتب املدعي مع الوحدة،بالتشاور هذه املحكمة. وتتخذ قلم ضمن والشهود عليهم للمجني
 الذين للشهود األخرى املالمئة املساعدات وتقديم كرامتهم وخصوصيتهم وصون وعافيتهم البدنية والنفسية والشهود عليهم

 .(1032)بشهاداتهم الشهود أولئك إدالء بسبب للخطر ممن يتعرضون ريهمالخاصة،ولغ ميدثلون أمام املحكمة
قامت املحكمة بإصدار نظام قلم املحكمة الخاصة بلبنان لتقديم املساعدة والبدالت للمترضرين والشهود الذين يدلون 

ود عىل املترضرين والشهبشهاداتهم أمامها، من أجل حصول الشهود عىل جميع أنواع املساعدة اإلدارية واللوجستية ومساعدة 
الحصول عىل ما يلزم لإلدالء بشهاداتهم أمام املحكمة، من دعم طبي ونفيس وغريها من أشكال الدعم املناسبة وكذلك من 
أجل قيام وحدة املترضرين والشهود بإحرتام مصالح املترضرين والشهود واملحافظة عىل الرسية والحياد يف كل األوقات ورضورة 

ي فعل اإلدالء بالشهادة إىل إلحاق مزيد من األذى أو املعاناة أو الصدمة باملترضرين أو الضحايا وضامن جعل ضامن أال يؤد
 . (1033)اإلدالء بالشهادة حدثا آمنا وإيجابيا

                                                           

وطرأت عليه ثالثة عشر تعديال  20/3/2009راءات واإلثبات، من الوثائق الرسمية للمحكمة الخاصة بلبنان، أعتمدت بتاريخ قواعد اإلج (1030)

 .STL-BD-2009-01-Rev.8( ، رقم الوثيقة: 2020كانون االول 18( ، ولغاية )5/6/2009وتصحيحا من تاريخ )

 بنان.( من النظام األساس ي للمحكمة الخاصة لل11املادة ) (1031)

 ( من النظام األساس ي للمحكمة الخاصة للبنان.12املادة ) (1032)

نظام قلم املحكمة الخاصة بلبنان لتقديم املساعدة والبدالت للمتضررين والشهود الذين يدلون بشهاداتهم أمامها، من الوثائق الرسمية  (1033)

 .STL-RR-2013-01-Rev.1، رقم الوثيقة: 8/7/2015املعدل بتاريخ  1/3/2013للمحكمة الخاصة بلبنان، أعتمد بتاريخ: 
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التوجيه العميل بشأن إيداع املستندات التي يقدمها أي طرف مشارك يف الدعوى  14/6/2013إعتمدت املحكمة بتاريخ 
حكمة. ومنها املذكرات والدفوع واإلستدعاءات والطلبات واملراسالت أو أي مرافعات خطية أخرى. وكذلك مايقدمه إىل قلم امل

 .(1034)قلم املحكمة من مستندات، إضافة إىل القرارات واألوامر الصادرة عن القايض أو الغرفة 
 املسؤولية مستقال يتوىل دفاع مكتب رئيس الخاصة، املحكمة رئيس مع بالتشاور العام األمني رابعا/ مكتب الدفاع: يعني

 عام دفاع وكيل يشمل أن الدفاع، الذي ميكن مكتب يقومع والدفا  محامي بأسامء الئحة املكتب ووضع موظفي تعيني عن
 ندع ذلك، يف القانونية، مبا املساعدة وملستحقي واملساعدة ملحامي الدفاع الدعم وتقديم الدفاع، حقوق بحامية أكرث أو واحدا

 الدائرتني إحدى أو التمهيدية اإلجراءات قايض أمام واملثول وجمع األدلة وإسداء املشورة، القانونية البحوث إجراء االقتضاء،
 .(1035)ة معين مسائل بخصوص

 جوز لقايضوير. كانت الدعوى قيد النظ، أيا املحكمةة قاع يفة علنية جلسي أ ر بحضو ع الدفا ب مكتس يؤذن لرئي
ة جلسة رسية يف دعوى معينة. وذلك بعد موافقي الحدى الغرف اإلذن لرئيس مكتب الدفاع بحضور أ ة أو هيديالتمت اإلجراءا

أو  ةويجوز لجهة الدفاع يف أي وقت، أن ترفض منح أو أن تلغي موافقتها، بالنسبة إىل جلسة محددة رسية أو مغلقع جهة الدفا 
تب رئيس مكة. وإذا رغب جلسات رسية أو مغلق دعوى معينة، سواء أكانتر يف للنظ املستقبلد يف إىل جميع الجلسات التي تعق

أو إحدى الغرف حسب  الدفاع يف حضور جلسة غري وجاهية، أودع طلبا محددا لذلك لدى قايض اإلجراءات التمهيدية
 .(1036)ءاإلقتضا

دعي العام ك بالتشاور مع املكام أصدرت املحكمة الخاصة بلبنان، مبادىء السلوك املهني للمحامني أمام املحكمة، وذل
( مبدءا، وترسي عىل جميع املحامني 54ورئيس مكتب الدفاع ورئيس قلم املحكمة، وأن هذه املبادىء تتكون من مقدمة، و)

املاثلني أمام املحكمة، وقبل مبارشة أي عمل ضمن نطاق هذه املبادىء، يديل املحامي باليمني الرسمية أمام رئيس قلم املحكمة 
 .(1037)ب رئيس قلم املحكمة أو نائ

من أجل ضامن متثيل املشتبه به أو املتهم من جانب  9/9/2011إعتمدت املحكمة نظام املعونة القضائية للدفاع بتاريخ 
محام يتوافق مع معايري مامرسة مهنة املحاماة املعرتف بها دوليا ومع أحكام النظام األسايس للمحكمة الخاصة بلبنان واملبادىء 

ية ومدونة قواعد سلوك املحامني. وكذلك من أجل تسديد أتعاب محامي الدفاع ومساعديه الذين يعينون لتمثيل مشتبه التوجيه
به أو متهم معرس عرسا ماديا كامال أو جزئيا أمام املحكمة أو لتمثيل متهم غائب وذلك بهدف متثيل مصالح املشتبه به أو املتهم 

 يف إجراءات أي الرشوع واإلنكليزية. وعند والفرنسية العربيةة هي: الخاص لمحكمةل الرسمية واللغات. (1038)وحامية حقوقه

                                                           

التوجيه العملي بشأن إيداع املستندات لدى املحكمة الخاصة بلبنان، من الوثائق الرسمية للمحكمة الخاصة بلبنان، أعتمد بتاريخ:  (1034)

 .STL/PD/2010/01/Rev.2، رقم الوثيقة: 14/6/2013

 للبنان. ( من النظام األساس ي للمحكمة الخاصة13املادة ) (1035)

( من التوجيه العملي لدور رئيس مكتب الدفاع في اإلجراءات القائمة أمام املحكمة الخاصة بلبنان، من الوثائق الرسمية 4،5،6الفقرة ) (1036)

 .STL/PD/2011/04، رقم الوثيقة: 30/3/2011للمحكمة الخاصة بلبنان، الصادر بتاريخ: 

 حكمة، من الوثائق الرسمية للمحكمة الخاصة بلبنان، رقم الوثيقة:مبادىء السلوك املنهي للمحامين أمام امل (1037)

 STL-CC-2011-01. 

 .STL/PL/2011/01، رقم الوثيقة: 9/9/2011نظام املعونة القضائية للدفاع، من الوثائق الرسمية للمحكمة الخاصة بلبنان، أعتمدت بتاريخ:  (1038)
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 كلغات عمل إثنتني منهات أو اللغا هذه إحدى ستخدامير إ تقر الدائرتني إحدى أو التمهيدية قضية، يجوز لقايض اإلجراءات
 .(1039) املقتَض حسب

ية السابقة، تختلف كثريا عن هيكلية املحاكم الدولية الجنائيتبني مام سبق ذكره أن هيكلية املحكمة الخاصة بلبنان ال 
إال أن ما مييز هذه املحكمة الخاصة هو املركز القانوين املتميز الذي يتميز به مكتب الدفاع، بحيث أن مركزه يف نفس مستوى 

اء العام ت التي يجريها االدعاملركز القانوين لالدعاء العام، من حيث القدرة عىل إجراء تحقيقات خاصة مبعزل عن التحقيقا
الثبات براءة املتهمني ورضورة تقديم االدعاء العام ما بحوزته من ادلة ملكتب الدفاع من أجل دراسته وتهيأة الدفاع املناسب عن 

ءة ااملتهمني وكذلك إلزام االدعاء العام بالكشف عام بحوزته ما يثبت ضعف االدلة التي جمعها بحق املتهمني وتساعد عىل بر 
املتهمني. كام اعطي الحق ملكتب الدفاع لتقديم الطلبات والدفوع التي تساعد عىل اظهار الحقيقة وبالتايل تؤيد قرينة براءة 
املتهمني وهذا املركز املتميز الذي أعطي ملكتب الدفاع يشكل توازنا بني سلطة االتهام وحق الدفاع القائم عىل قرينة الرباءة وهذا 

 قا يف املحاكم الدولية الجنائية التي سبقت هذه املحكمة من حيث النشوء.ما مل نشهده ساب
 

 املطلب الثاين
 اختصاص املحكمة ومراحل التحقيق واملحاكمة فيها

 والتطبيقات القضائية لها
سنبني يف هذا املطلب إختصاصات املحكمة ومراحل التحقيق واملحاكمة فيها. كام سنتطرق إىل أهم التطبيقات 

 ة لها وذلك يف ثالثة فروع :القضائي
 الفرع االول

 إختصاصات املحكمة الخاصة بلبنان
تتميز املحكمة بإختصاص قضايئ جديد مل يسبق ألية محكمة جنائية خاصة أو املحكمة الجنائية الدولية أن تناولته 

دان، إذ تعد منوذجية يف هذا املي يف إختصاصها، أال وهو اإلختصاص بالجرائم اإلرهابية، لذا ميكن عد املحكمة الخاصة بلبنان
أول محكمة دولية تختص بالجرائم اإلرهابية التي وقعت يف زمن السلم ولهذا السبب وقعت مناقشات حادة ومفاوضات يف 
مجلس األمن عند إنشاء هذه املحكمة ملا ترتبه من نتائج عىل مستوى القانون الدويل الجنايئ بصفة عامة وعىل القضاء الدويل 

يئ بصفة خاصة، كونها هيئة قضائية جديدة تعرب عن التطور الذي يشهده القانون الدويل الجنايئ والقضاء الدويل الجنايئ. الجنا 
كام تتميز املحكمة الخاصة بلبنان بالطابع الدويل وهي مستقلة عن الجهاز القضايئ اللبناين. وعىل عكس املحاكم الدولية 

ة ي والقانون واجب التطبيق يحتفظان بطابعهام الوطني ويبقى الطابع الدويل للمحكماملختلطة األخرى، فاإلختصاص املوضوع
 .(1040قامئا أساسا يف تشكيلتها التي تضم قضاة دوليني ووطنيني

 إىل الذي أدى 14/2/2005وقع يف  الذي الهجوم عن املسؤولني األشخاص عىل الخاصة إختصاص للمحكمة يكون
 أخرى هجامت أن املحكمة رأت إصابة أشخاص آخرين. وإذا أو الحريري وإىل مقتل رفيق سبقاأل  اللبناين الوزراء رئيس مقتل
 األمن، مجلس عليه ويوافق الطرفان يقرره آخر الحق أي تاريخ يف أو 12/12/2005و 1/10/2004بني  يف الفرتة لبنان يف وقعت

                                                           

 للبنان. ( من النظام األساس ي للمحكمة الخاصة14املادة ) (1039)

قريمش مصطفى، املحكمة الخاصة بلبنان بين السيادة والحصانة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري،  (1040)

 .110 -109، ص2012تيزي وزو، 
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وقع يف  الذي الهجوم وخطورة لطبيعة مامثلتان اهتوخطور طبيعتها وأن الجنائية ملبادئ العدالة وفقا هجامت متالزمة هي
سبيل  عىل هذا التالزم، الهجامت. ويشمل عن تلك املسؤولني األشخاص عىل لها إختصاص يكون ، فإن املحكمة14/2/2005

ومنط  الضحايا املستهدفني وراء الهجامت وصفة من التالية: القصد الجنايئ والغاية العوامل من مجموعة الحرص، ال املثال
. تم تحديد اإلختصاص الزمني للمحكمة من حيث املبدأ للفرتة الواقعة ما بني (1041)العمل والجناة  الهجامت وأسلوب

ولكن قد ميتد إىل تاريخ الحق اذا وقعت جرائم ارهابية أخرى ذي صلة بالجرائم االرهابية التي ارتكبت  12/12/2005و  1/10/2004
لزمني. ورغم عدم تحديد االختصاص الزمني بالدقة املطلوبة قد تزيد من أعباء التحقيق يف الفرتة املحددة يف اختصاصها ا

واملحاكمة للمحكمة، إال أنه ال يخلو من فائدة، بحيث تبعث برسالة إىل الجناة بأنهم سوف يالحقون من جانب املحكمة وأنهم 
 لن يفلتوا من العقاب اذا ارتكبوا جرائم ارهابية بحق اللبنانيني. 

م باستدعا عليه، أن قرار اإلتهام للتصديق عرض وقبل التحقيق من مرحلة أية يف العام، للمدعي كنمي  ستدعاءء )إ يتقد 
 لبنان يف حصل بني أي إعتداءم توافر رابطة التالز  مدى يف التمهيدية اإلجراءات قايض يفصل ليكة(، القضي بتالزم يتعلق
 النظام ( من1املادة ) يف املحددة للرشوط رفيق الحريري وفًقا ستهدفإ  يالذ واالعتداء 12/12/2005و 1/10/2004بني 

 .(1042)األسايس
 أفَض ، إذا(1043)اختصاص املحكمة ضمن تدخل القضية كانت إذا ما أولية بصورة التمهيدية اإلجراءات قايض يقرر

 التمهيدية قايض اإلجراءات أصدره لذيالقرار ا يف املنازعة للدفاع قرار إتهام، يجوز الفقرة )ألف( إىل يف املذكور التحقيق
 .(1044)باالختصاص أوليًا دفعاً  باعتباره

غرفة  هذه الحالة، تطلب ويف أيام سبعة مهلة ضمن التمهيدية اإلجراءات قايض قرار ستئنافم إ العا للمدعي يجوز
املدعي  تئنافسة إ كخصم يف مواجه ليمثل للمحكمة صديق بصفته مستقل محام تسمية الدفاع مكتب من اإلستئناف

( 21ا)أقصاه مهلة يف الدفاع من طلب للمراجعة بناًء عىل الفقرة )دال( قابالً يف املذكور اإلستئناف غرفة قرار ويكون (1045)العام
 اإلستئناف لغرفة يجوز املراجعة، هذه عىل وبناءً  .(1046)حوالتصاري جميع املستندات العام الدفاع املدعي إبالغ تاريخ من تبدأ يوماً 
 هذه العام والدفاع يف للمدعي ويحقا مجددً  فيها التمهيدية للتدقيق اإلجراءات قايض إىل إحالة املسألة أو الطلب يف البت إما

 .(1047)أيام سبعة مهلة التمهيدية ضمن االجراءات قايض قرار إستئناف الحالة األخرية،
 وخطورة له طبيعة وأن 14/2/2005مرتبط باعتداء  12/12/2005بعد  حاصالً اعتداءً  أن العام املدعي ا عدإذ الرئيس يوبلغ

 ذلك يشتبه أنهم مسؤولون عن الذين األشخاص للمحكمة إختصاص ملحاكمة يكون أن املناسب من وأنه مامثلتني

                                                           

 ( من النظام األساس ي للمحكمة الخاصة للبنان. 1املادة ) (1041)

 اإلثبات./أ( من قواعد اإلجراءات و 11املادة ) (1042)

 /ب( من قواعد اإلجراءات واإلثبات.11املادة ) (1043)

 /ج( من قواعد اإلجراءات واإلثبات.11املادة ) (1044)

 /د( من قواعد اإلجراءات واإلثبات.11املادة ) (1045)

 /هـ( من قواعد اإلجراءات واإلثبات.11املادة ) (1046)

 /و( من قواعد اإلجراءات واإلثبات.11املادة ) (1047)
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 املعللة ليك العام املدعي ستنتاجاتإ الرئيس،  من طلب بناًء عىلم العا األمني إىل قلم املحكمة رئيس ينقل. و(1048)االعتداء
 .(1049)ةاملعني للنظر يف الجرمية القضايئ االختصاص منحها عدم أو املحكمة إمكانية منح اللبنانية والحكومة مجلس األمن ريقر 

تطبق املحكمة الخاصة بلبنان القانون الجنايئ اللبناين بشأن اإلرهاب وليس القواعد ذات الصلة من قواعد القانون 
( من النظام األسايس والقانون الدويل وتقتيض 2لذلك ال رضورة للتوفيق بني املادة ) الدويل املستمدة من املعاهدات أو األعراف،

، بحسب تفسريهام عىل ضوء القواعد الدولية امللزمة 1958( من قانون سنة 6( من قانون العقوبات اللبناين واملادة )314املادة )
ل أو نارص التالية لجرمية اإلرهاب: اإلرتكاب اإلرادي للفعللبنان ورشط أال يتعارض هذا التفسري مع مبدأ الرشعية، توفر الع

 .(1050)التهديد الجدي بإرتكاب فعل، إستخدام وسائل من شأنها أن تحدث خطرا عاما، قصد الفاعل الخاص بإيجاد حالة ذعر
 الخاصة ضمن إختصاصها للمحكمة مشرتك وتكون اختصاص لبنان يف الوطنية واملحاكم الخاصة للمحكمةتكون 

 مهامه، العام يعاملد يتجاوز شهرين بعد تسلم أال عىل العام، األمني يحدده موعد يفن، لبنا يف الوطنية املحاكم عىل بقيةأس
 الحريري وآخرين، رفيق الوزراء رئيس املعروضة عليها قضية الهجوم عىل الوطنية القضائية السلطة من الخاصة املحكمة تطلب
 املحكمة سجالت من ونسخة التحقيق نتائج الخاصة اللبنانية إىل املحكمة لطة القضائيةالس تتنازل عن إختصاصها وتحيل أن
ويالحظ هنا أن االختصاص املشرتك الذي  .(1051)ة املحكم عوهدة إىل رهن التحقيق األشخاص املحتجزون ووجدت. ويونقل إن

ما تم اعتامده  نية، ليس باالمر الجديد، بل هومنح للمحكمة الخاصة بلبنان مع أسبقية اختصاصها عىل املحاكم الوطنية اللبنا
يف املحاكم الدولية الجنائية الخاصة التي سبقت هذه املحكمة، فاملحكمة الخاصة بيوغسالفيا السابقة كانت لها اختصاصا 

عت عىل قمشرتكا مع باقي املحاكم الوطنية عىل مستوى الدول االوروبية التي كانت تحاكم مرتكبي الجرائم الدولية التي و 
أرايض يوغسالفيا السابقة وكان الجناة يفرون اىل الدول االوروبية خوفا من املالحقة القضائية. كام كانت املحكمة الخاصة 
بيوغسالفيا لها أسبقية االختصاص عىل املحاكم االوروبية الوطنية ويف كثري من القضايا طلبت من املحاكم االملانية والبلجيكية 

عض هؤالء املتهمني بالتنازل عن اختصاصها لصالح املحكمة الخاصة بيوغسالفيا. وهذه املحاكم االوروبية التي كانت تحاكم ب
 وافقت عىل ذلك الطلب وتنازلت عن رؤية الدعوى لصالح املحكمة الخاصة بيوغسالفيا السابقة.

 بقضية املعنية القضائية اللبنانية السلطة من تطلب أن عليهان، الشأ  هذا يف الخاصة بلبنان األسبقية للمحكمة تكون أن بغية     
 لقايض ذلك، يعود إىل إضافةه، مهام املدعي العام تسلم بعد شهرين تتجاوز ال مهلة يف وذلك اختصاصها عن التنازل الحريري

                                                           

 /أ( من قواعد اإلجراءات واإلثبات.12)املادة  (1048)

 /ب( من قواعد اإلجراءات واإلثبات.12املادة ) (1049)

، 2013، القرارات الرئيسة الصادرة عن املحكمة الخاصة بلبنان، اليدسندام، 2011مجموعة إجتهادات املحكمة الخاصة بلبنان لسنة  (1050)

 .ISBN 978-94-90651-07-7، رقم الوثيقة: 212 -211ص

 1/10/2004بين  الفترة في املرتكبة األخرى  الجرائم أي من عليها املعروض الوطنية السلطة القضائية فإنة الخاصة املحكم طلب على بناءو ))  (1051)

العام  املدعي إلى ُوجدت، إن املحكمة من سجالت ونسخة التحقيق نتائج املحكمة إلى (، تحيل1عمال باملادة ) يحدد الحق تاريخ في أو، 12/12/2005و

 نتائج الخاصة املحكمة إلى املحكمة، وتحيل لصالح ختصاصهاة عن إاملعني الوطنية تتنازل السلطة املحكمة، من إضافي لبى طعل بناءا، و ملراجعته

طلعاملحكم ُعهدة إلى هذه القضايا من أي في التحقيق رهن األشخاص املحتجزون ُيحال كما ُوجدت، إن املحكمة، سجالت من التحقيق ونسخة
ُ
 ة، وت

السلطة  من رسميا تطلب أن اإلجراءات، مراحل من مرحلة تحقيقاتها، في أي في املحرز  التقدم على املحكمة بإنتظام الوطنية يةئالقضا السلطات

 ( من النظام األساس للمحكمة الخاصة للبنان. 4ا((. ينظر: املادة )التنازل عن إختصاصه الوطنية القضائية
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 الطلب هذا توجيه /أ( من قواعد اإلجراءات واإلثبات،17للامدة ) العام وطبقاً  املدعي من عىل طلب بناءً  اإلجراءات التمهيدية،
 .(1052)بالتنازل

من التطبيقات القضائية بخصوص إختصاص املحكمة الخاصة بلبنان، قدم محاموا الدفاع عن املتهمني )سليم جميل عياش(      
و)مصطفى أمني بدرالدين( و)حسني حسن عنييس( و)أسد حسن صربا(، دفوعا بعدم إختصاص وعدم قانونية املحكمة الخاصة 

جلس األمن أنشأ املحكمة بصورة غري قانونية وأن إنشائها ينتهك سيادة لبنان ويخالف دستوره وأن املحكمة بسبب بلبنان. وأن م
إنتهاكها لحقوق اإلنسان األساسية للمتهمني األربعة، ال تعد منشأة مبوجب القانون. وقد إعرتض اإلدعاء عىل هذه الدفوع 

ها جهة الدفاع. واعتربت أن املحكمة أنشأت مبوجب قرار مجلس األمن املرقم وردت غرفة الدرجة األوىل كل الدفوع التي قدمت
وأنه ال يسعها النظر قضائيا يف اإلجراءات التي إتخذها مجلس األمن لدى إنشاء املحكمة. ورأت الغرفة أيضا  2007( لسنة 1757)

ة الدرجة لصادرة عن مجلس األمن ومل تستطع غرفأن لبنان بصفة دولة عضو يف منظمة األمم املتحدة ملزم باإلمتثال للقرارات ا
األوىل أن تحكم بأن وجود املحكمة ينتهك سيادة لبنان، بل رأت أن املحكمة منشأة مبوجب القانون ألنها أنشأت من قبل هيئة 

محكمة مينحان لتتمتع بالسلطة إلنشاء محكمة جنائية. وهي األمم املتحدة وألن النظام األسايس وقواعد اإلجراءات واإلثبات ل
 .(1053)املتهمني األربعة كل الحقوق الالزمة للحصول عىل محاكمة عادلة كام هو منصوص يف القانون الدويل لحقوق اإلنسان

( من الدستور اللبناين الحايل املعدل الصادر 20يرى البعض أن الجهة القضائية ال تنشأ إال بقانون، حيث نصت املادة )
)) السلطة القضائية تتوالها املحاكم عىل إختالف درجاتها وإختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه عىل أن:  23/5/1926بتاريخ 

القانون ويحفظ مبوجبه للقضاة وللمتقاضني الضامنات الالزمة((. وبحسب هذا النص، حتى تقر لهيئة ما بالصفة القضائية البد 
الحية جهة القضائية، فال يكون لها أية صفة قضائية وال متلك صأن تنشأ بقانون، أما إذا مل يصدر هذا القانون املنىشء لهذه ال

إصدار قرارات مقيدة للحرية أو مانعة لها. ومن هذا املنطلق، حتى تستطيع املحكمة الخاصة بلبنان مامرسة وظيفتها القضائية، 
ية عامة أو وفقا ا إلتفاقية دوليقتيض أن يوافق مجلس النواب عىل نظامها األسايس ويقر إنشائها طاملا أنها مل تصدر تنفيذ

 .(1054)ألحكام القانون الدويل الذي ينظم حرصيا إختصاصات املحاكم الدولية 
يعتقد بعض اللبنانيني أن املحكمة الخاصة بلبنان هي محكمة مسيسة منذ تأسيسها وهي آداة إنتقامية من املقاومة 

( الذي أصدره 1559من عنارص حزب الله سوى إمتداد للقرار ) لكونها هزمت إرسائيل وما االتهامات التي أصدرتها بحق خمسة
الذي طالب بنزع سالح املقاومة قبل إغتيال الرئيس رفيق الحريري، بينام يعتقد البعض اآلخر،  2/9/2004مجلس األمن بتاريخ 

حكام التي ه وأن األ أن املحكمة غري مسيسة وأنها ستكرس ثقافة عدم اإلفالت من العقاب املستمرة يف لبنان منذ تأسيس
ة املحكمة دةد من فرايزي ماستصدرها سوف متنع اإلغتياالت املستقبلية ...  من  أضيق إن ها إذ صالحي تها، هو بلبنان الخاص 

                                                           

، 2012( ، القرارات الرئيسة الصادرة عن املحكمة الخاصة بلبنان، اليدسندام، 2010-2009املحكمة الخاصة بلبنان ) مجموعة إجتهادات (1052)

 .ISBN 978-94-90651-03-9، رقم الوثيقة: 14ص

صة بلبنان، أمام قرار بشأن الدفوع بعدم إختصاص وعدم قانونية املحكمة التي قدمتها جهة الدفاع، من الوثائق الرسمية للمحكمة الخا (1053)

 ، رقم الوثيقة: STL-ll-01/PTTC ، رقم القضية:27/7/2012غرفة الدرجة األولى، تاريخ املستند: 

F 0352/20 l 2 l 002R l 28 6 l 7-R l 28660EN- AR/af. 

لخاصة بلبنان ملالحقة إعالميين، د. كميل حبيب و د. غالب فرحات و د. دينا املولى ود.خالد الخير و د. عصام إسماعيل: ال سلطة للمحكمة ا (1054)

م التحقير ر موقف كلية الحقوق والعلوم السياسية واإلدارية في الجامعة اللبنانية من توجيه املحكمة الخاصة بلبنان اإلتهام لوسيلتين إعالميتين بج

 .24، ص2014، بيروت، 2وعرقلة سير العدالة، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، الجامعة اللبنانية، العدد 
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الجسيمة لحقوق  اإلنتهاكات يف النظر ختصاصهان إ ضم يدخل فالة، الدولي املحاكم تاريخ يف مر ت محكمة دولي ة أي   صالحي ة
 .(1055) األخرية العقود أو السنوات يف لبنان ارتوكبت يف يالت اإلنسان

إن النظام األسايس للمحكمة الخاصة بلبنان يدعو القضاة إىل تطبيق القانون الجنايئ اللبناين يف املقام األول عىل 
ها. وذلك عىل صالوقائع املدرجة يف نطاق إختصاص املحكمة، فاملحكمة مكلفة بتطبيق القانون املحيل عند مامرستها إلختصا

خالف املحاكم الدولية الجنائية األخرى التي تطبق القانون الدويل الجنايئ أو القانون الدويل الجنايئ والقانون الجنايئ الوطني 
يف آن واحد يف بعض الحاالت املحدودة عىل الجرائم املدرجة يف نطاق إختصاصها. وستطبق املحكمة بوجه عام القانون اللبناين 

ه وتطبقه املحاكم اللبنانية ما مل يتبني أن هذا التفسري أو التطبيق غري معقول أو أنه ميكن أن يؤدي إىل ظلم بني أو كام تفرس 
أنه ال يتوافق مع املبادىء والقواعد الدولية امللزمة للبنان. ويجوز للمحكمة أيضا عندما تختلف أو تتضارب آراء املحاكم اللبنانية 

ية ناين املراد تطبيقها، أن تفرس هذه األحكام بالتفسري الذي تراه أكرث إنسجاما وتوافقا مع املعايري القانونبشأن أحكام القانون اللب
 .(1056)الدولية 

ميكن إستنتاج ماييل مام سبق ذكره: اوال/ أن االختصاص املوضوعي للمحكمة يتحدد بنوع واحد من الجرائم الدولية 
فسه تنبغي االشارة إىل أن هذه املحكمة هي أول محكمة دولية جنائية تختص موضوعيا وهي جرمية االرهاب، إال أنه يف الوقت ن

بجرمية االرهاب يف حالة السلم. ثانيا/ أن التعريف الذي اعتمده النظام االسايس للمحكمة الخاصة بلبنان هو التعريف الوارد 
الوطني  أمام هذه املحكمة تتمثل يف القانون الجنايئيف القانون الجنايئ اللبناين. وهذا يعني أن القانون الواجب التطبيق 

اللبناين، برشط أن يكون تطبيقه وتفسريه معقوال وال يتعارض بأي شكل من االشكال مع املبادئ والقواعد الدولية الجنائية. ثالثا/ 
ة قد متدد بحسب مجريات ولكن هذه الفرت  12/12/2005و  1/10/2004اإلختصاص الزمني للمحكمة محدد بفرتة معينة واقعة بني 

االحداث والوقائع والجرائم االرهابية التي ترتكب بعد تلك الفرتة املحددة، إذا ثبت تالزمها أو ترابطها بتلك الوقائع الجرمية 
االرهابية التي ارتكبت خالل الفرتة املحددة لالختصاص الزمني لللمحكمة. رابعا/ نصت النظام االسايس للمحكمة الخاصة 

ن عىل االختصاص املشرتك للمحكمة مع باقي املحاكم الوطنية اللبنانية مع أسبقية املحكمة الخاصة بلبنان عىل تلك املحاكم بلبنا
الوطنية اللبنانية. وهذا األمر ال يخلو من فوائد كثرية منها: إذا رأت املحكمة الخاصة بلبنان أن من مصلحة التحقيق أن تتنازل 

ة قضية ما، هنا تطلب منها املحكمة الخاصة بلبنان ذلك، أما إذا كانت القضايا كثرية وليست ذا أهمية املحاكم اللبنانية عن رؤي
بالغة للتحقيقات التي تجريها املحكمة أو لتخفيف الضخط عنها من حيث عدد القضايا أو عدد املتهمني، فهنا تستطيع املحكمة 

                                                           

ة وقضي املرِّ  لياسل إغتياة إومحاول مروان حمادة، غتيالة إمحاولط: فق هي غتيال الحريري ة إقضي مع بطةتراامل القضايا أن املحكمة وجدت (1055)

رتباطها ى إعل أولية أدلة تقديم العام املدعي فيوجب على بلبنان، الخاصة املحكمة أخرى بإختصاص قضية أي لى شمول ي إالسع أماي، حاو  جورج غتيالإ

االعتداءات )أسلوب ارتكاب الجريمة(  املستهدفين ونمط املتضررين االعتداءات وصفةة من وراء الجرمية والغاي النيةل ، مث14/2/2005مع إعتداء 

خال حيز إجراءا دوليا وهو اإلد... كما شكلت الطريقة املتبعة إلنشاء املحكمة الخاصة بلبنان، سابقة خطيرة في القانون الدولي بإعتبارها تقر  والجناة

بير عن عالنفاذ بمقتض ى قرار صادر من مجلس األمن، محل الطريقة واإلجراءات الدستورية الداخلية العادية للمصادقة على اإلتفاقيات الدولية والت

هو أن بادىء التي يقوم عليها القانون الدولي أال و الرضا باإللتزام النهائي باإلتفاق. وهو ما يشكل مسا بسيادة دولة لبنان. ويخل بمقتضيات أحد أهم امل

. للمزيد ينظر: د. ليلى نقوال: املحكمة 1969( من إتفاقية فيننا لسنة 14املعاهدة تقتض ي تعبير الدولة عن رضاها بإحدى الطرق املنوه عليها باملادة )

، 2014، بيروت، 2م السياسية، الجامعة اللبنانية، العدد الخاصة بلبنان نظرة تقييمية على ضوء التجارب األخرى، مجلة الحقوق والعلو 

 .56و42و37ص

قرار قضائي تمهيدي حول القانون الواجب التطبيق: اإلرهاب، املؤامرة، القتل، الفعل وإجتماع الجرائم، من الوثائق الرسمية للمحكمة  (1056)

 Fo936/coR/2o l ، رقم الوثيقة:STL-11-01/l، رقم القضية: 16/2/2011الخاصة بلبنان، قرار صادر عن غرفة اإلستئناف، تاريخ القرار: 

3o53o4929/EN-AR/nc. 
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ملهمةأاو ة االستمرار يف عملها أو حتى رمبا تحيل إليها بعض القضايا غري االخاصة بلبنان أن تطلب من املحاكم الوطنية اللبناني
 غري مرتبطة أصال بالقضايا التي تنظرها املحكمة الخاصة بلبنان ليك تنظرها املحاكم اللبنانية الوطنية.

 الفرع الثاين
 مراحل التحقيق واملحاكمة

ق خاصة بلبنان إىل أربعة مراحل رئيسة: أوال/ مرحلة التحقيميكن تقسيم إجراءات التحقيق واملحاكمة أمام املحكمة ال
 (1057)واقرار االتهام، يتم هذه املرحلة من جانب املدعي العام ويتسم بالرسية وإذا اقتنع بوجود أدلة كافية ضد أحد املشتبه بهم

القايض هنا  دلة املقدمة اليه ويكونيقوم بصياغة قرار االتهام ويرفعه إىل قايض االجراءات التمهيدية، الذي بدوره ينظر يف اال 
/ 3/ طلب أدلة إضافية يف حالة قلة االدلة املقدمة.2/ وقف املالحقة القضائية لعدم كفاية االدلة املقدمة.1أمام ثالث احتامالت: 

 قبول قرار االتهام لكفاية االدلة املقدمة.
 حقيقات التي تؤدي إىل إيداع قرار إتهام ويتسماملدعي العام، خالل هذه املرحلة من التحقيق مسؤوالً عن الت يكون

التحقيق يف هذه املرحلة بطابع الرسية كقاعدة عامة، فيجمع املدعي العام األدلة ويجري التحقيقات امليدانية ويستدعي املشتبه 
مهيدية األمر ت التبهم ويستجوبهم. كام يت خذ التدابري الالزمة لضامن سالمة الشهود. ويجوز له أن يطلب من قايض اإلجراءا

. ويجوز للمدعي العام، يف ظروف طارئة الطلب من الحكومة اللبنانية (1058)بتفتيش أماكن وضبط األدلة واستدعاء املشتبه بهم
ضبط األدلة أو توقيف املشتبه بهم أو منعهم من الفرار ويجوز له أيضا، اإلجتامع بقايض االجراءات التمهيدية خالل هذه املرحلة 

ي ة التحضري الفعال والرسيع للقضية وتبقى املستندات واملعلومات التي توبل غ لقايض اإلجراءات التمهيدية رس ق لضامنمن التحقي
يجوز املدعي العام، إذا اقتنع بوجود أدلة كافية، أن يحيل قرار إتهام إىل قايض اإلجراءات كام حتى تصديق قرار االتهام. 

ق التهم الواردة فيه أو أن يرد هاالتمهيدية ويرفقه باالدلة املؤيدة و  ويتم النظر يف  .(1059)لقايض اإلجراءات التمهيدية أن يصد 
ل ويواصل املدعي العام التحقيقات بعد  قرار االتهام يف غرفة املذاكرة )املداولة( ويجوز للمدعي العام أن يودع قرار اتهام معد 

 .(1060)إيداع قرار اتهام
يدية مسؤوال، بعد مصادقته عىل قرار االتهام، عن تحضري ملف القضية للمحاكمة. ثانيا/ يكون قايض االجراءات التمه

ويكون مسؤوال أيضا، عن التحقيق الذي يجريه املدعي العام تحت ارشافه ويفصل يف أي طلب يقدم إليه من جانب املترضرين 
                                                           

/ أ( من قواعد االجراءات واالثبات الخاصة بمحكمة بلبنان بين مصطلحي )املشتبه به( و)املتهم( على النحو االتي: ))يقصد 2فرقت املادة ) (1057)

( من النظام االساس ي واملادة 18/1خص أقرت بحقه تهمة أو أكثر من قرار االتهام وفقا للمادة )باملصطلحات اآلتية املعاني الواردة ... املتهم: كل ش

 (. ... املشتبه به: الشخص الذي يملك املدعي العام بشأنه أسبابا معقولة تدفعه لالعتقاد بأنه ارتكب جريمة...((. وأكد النظام االساس ي3/ط/68)

 ( من النظام االساس.16( و)15ذكر حقوق كل منهما بشكل منفرد، للمزيد ينظر: املادتان )للمحكمة الخاصة بلبنان على ذلك عندما 

 ( من قواعد االجراءات واالثبات. 61/1،2،4املادة ) (1058)

اذا ما م، ف( من النظام االساس للمحكمة الخاصة بلبنان على مايلي: ))يتولى قاض ي االجراءات التمهيدية النظر في قرار االتها18نصت املادة ) (1059)

 ر((.اقتنع بان املدعي العام قد قرر املالحقة في ضوء القرائن، فانه يعمد الى تثبيت قرار االتهام، اما اذا لم يقتنع بذلك فانه يرد القرا

ويدقق  ي قرار االتهاميعلم قاض ي االجراءات التمهيدية املدعي العام بعد ايداع قرار االتهام واملستندات املرفقة به بالتاريخ املحدد للنظر ف (1060)

صورة أولية ن هناك بقاض ي االجراءات التمهيدية في كل تهمة من التهم الواردة في قرار االتهام وفي العناصر املؤيدة التي قدمها املدعي العام ليقرر إذا كا

طلب من املدعي العام أو أن يسمح له بتقديم عناصر ادلة كافية ملالحقة املشتبه به ... يجوز لقاض ي االجراءات التمهيدية نتيجة = = التدقيق ... أن ي

يدية راءات التمهاضافية مؤيدة إلحدى التهم أو لجميعها... أو أن يصدق تهمة أو أكثر من التهم أو أن يرد تهمة أو أكثر من التهم على أن يعلل قاض ي االج

... وتقرر اعتبار املحكمة مختصة للنظر في االعتداء موضوع قرار االتهام يمكن  قراره ... بعد تصديق تهمة واحدة أو جميع التهم الواردة في قرار االتهام

( من 18/2( واصدار أي أمر آخر وفقا للمادة )79( و)78لقاض ي االجراءات التمهيدية آنذاك إصدار دعوة بالحظور أو مذكرة توقيف وفقا للمادتين )

 ( من قواعد االجراءات واالثبات. 68ملادة )النظام االساس، ويصبح املشتبه متهما.(( للمزيد ينظر ا
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ادلة التدابري الالزمة للتحضري ملحاكمة عمن الجرمية. كام يتحقق من أن االجراءات تتم بدون أي تأخري غري مربر ويتخذ كل 
 .(1061) ورسيعة

ق قايض اإلجراءات التمهيدية قرار اتهام وتبقى رسية كل املستندات  تبدأ مرحلة اإلجراءات التمهيدية عندما يصد 
م، الدفاع باملستندات اواملعلومات التي يبلغها املدعي العام لقايض االجراءات التمهيدية. ويزود املدعي العام بعد تصديق قرار االته

لضامن مشاركة املتهم يف  ويجوز أن يبقى قرار االتهام رسيًا بعد تصديقه. (1062)أو املعلومات املهمة بالنسبة لحقوق الدفاع
مذكرات التوقيف أو الدعوات للحضور وميثل املتهم أمام غرفة الدرجة  املحاكمة ويجوز لقايض اإلجراءات التمهيدية إصدار

. وتتىل التهم (1063)مام قاٍض يعي نه الرئيس( من دون تأخري، سواء شخصيًا أو بواسطة نظام املؤمترات املتلفزةاألوىل )أو أ 
علناعند املثول األول للمتهم وبحضور محامي الدفاع وينبغي للمتهم أن يقر مبسؤوليته أو أن ينفيها يف غضون سبعة أيام. 

د جلسة إقرار العقوبة مبارشةواقتنعت غرفة الدرج أقر  املتهم مبسؤوليته واذا . ويقوم (1064)ة األوىل بصحة إقراره وصدقه، توحدَّ
نفى املتهم مسؤوليته. وتضطلع غرفة الدرجة األوىل بإجراءات  قايض اإلجراءات التمهيدية بإعداد القضية للمحاكمة إذا

 .غيابيًا إذا تخل ف املتهم عن املثول أمام املحكمة املحاكمة
عنرص بالغ األهمي ة يف العدالة الجنائية، فهو حق أساس من حقوق املشتبه بهم واملتهمني الذين قرينة الرباءة يعد 

ة كل عنرص من عنارص الجرمية املزعومة، فضالً عن  يوعدون أبرياء حتى ثبوت إدانتهم وينبغي للمدعي العام أن يثبت صح 
عليه مسؤولي ة  أن يثبت براءته ويحق له التزام الصمت وال تقع املسؤولية الجنائية التي تقع عىل عاتق املتهم. وليس عىل املتهم

 .(1065) تقديم األدلة أو اإلدالء بالشهادة
ال يووضع املتهم قيد التوقيف، مراعاًة لحق املتهم يف الحرية وقرينة الرباءة، ما مل يثبت املدعي العام رضورة مثل هذا 

ن مثول املتهم أمام املحكمة وعدم عرقلته التحقيق أو للحؤول دون ترصفه التوقيف االحتياطي رضوريًا لضام اإلجراء وقد يكون
 .(1066)ترصفًا جنائيًا مامثالً للذي يتهم بالقيام به

ن بنية املحكمة منصب قايض تحقيق، فعند تصديق قرار االتهام، يعود الحق والواجب يف إجراء التحقيق إىل  ال تتضم 
جوز للدفاع الطعن يف وي الدعوى: فتوستكمل تحقيقات املدعي العام وتبدأ تحقيقات الدفاعالفريقني )االدعاء العام و الدفاع( يف 

األدلة التي يقدمها املدعي العام. ويسعى الدفاع إىل إيجاد أي أدلة قد تثبت براءة املتهم أو تخفف من مسؤوليته الجزائية أو 
استجواب الشهود ومعاينة مرسح الجرمية وجمع األدلة وقد  تنال من مصداقية أدلة االدعاء. ويجوز أن تشمل تحقيقات الدفاع

يطلب الدفاع من السلطات اللبنانية أو من أي دولة أخرى تزويده باملعلومات وتقديم املساعدة. ويجوز للدفاع بعد الحصول عىل 
م مك املحكمة  تب الدفاع يفإذن قايض اإلجراءات التمهيدية، إستدعاء الشهود وإجراء عمليات التفتيش وضبط األدلة ويقد 

املساعدة يف الشؤون القانونية والتنظيمية وينبغي للمدعي العام تزويد الدفاع باألدلة ذات الصلة التي يف حوزته )مثل أقوال 

                                                           

 ( من قواعد االجراءات واالثبات. 89املادة ) (1061)

 / ز، و( من قواعد االجراءات واالثبات. 88املادة ) (1062)

فزة على ت املتليجوز للمتهم إذا سمح بذلك قاض ي االجراءات التمهيدية أو غرفة الدرجة االولى، املشاركة في الجلسات بواسطة نظام املؤتمرا (1063)

 ( من قواعد االجراءات واالثبات.  105أن يحضر املحامي الجلسات شخصيا. للمزيد ينظر: املادة )

 /أ( من قواعد االجراءات واالثبات. 100املادة ) (1064)

 ( من قواعد االجراءات واالثبات. 65/4املادة ) (1065)

 ( من قواعد االجراءات واالثبات. 3/أ/63املادة ) (1066)
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الطلب  الشهود وإفاداتهم(، ال سيام كل ما يصب  يف مصلحة املت هم. ويجوز للمدعي العام يف حال عد املعلومات رسية للغاية،
 .(1067)قضاة عدم الكشف عنها، غري أن عىل القضاة االقتناع يف هذه الحالة أن هذا التدبري ال ميس  بعدالة اإلجراءاتمن ال

ثالثا/ مرحلة املحاكمة: يقوم قايض االجراءات التمهيدية بعد انتهاء من اجراءاته باحالة ملف القضية إىل أحد غرف 
والوجاهية مع إعطاء دور للمترضرين من الجرمية للمشاركة يف هذه  (1068)نيةاملحاكمة لبدء مرحلة املحاكمة التي تتسم بالعال 

املرحلة وتتلو الدائرة االبتدائية )غرفة املحاكمة( قرار االتهام عىل املتهم وتتيقن من إحرتام حقوق املتهم وتتأكد من فهم املتهم 
ام املرافعة وتخلو للمدوالة بعد عرض جميع االدلة والقرائن . وتعلن املحكمة خت(1069)لقرار االتهام وتوجه املتهم بالرد عىل االتهام

القامئة للمناقشة، ويصدر قضاة املحكمة قرارا مسببا يعدون املتهم مذنبا أو غري مذنب، حسب األدلة والقرائن القامئة. وإن قررت 
سب كل قضية للنطق بالعقوبة. وهذه الجلسة تحددها املحكمة ح (1070)املحكمة أن املتهم مذنب، تحدد العقوبة يف جلسة أخرى

 ويجوز بعدها لكل من االدعاء العام والشخص املدان تقديم طعن إستئنايف يف الحكم الصادر باالدانة أو يف العقوبة املفروضة.
تهدف املحاكمة إىل الفصل يف براءة املتهم أو إدانته وفًقا لألصول القانونية وتنقسم املحاكامت أمام  املحكمة الخاصة 

وتستند جميع املحاكامت إىل أسمى معايري العدالة / تحديد العقوبة، 2/ الفصل يف براءة املتهم أو إدانته 1نان إىل مرحلتني: بلب
تثنائية غري أن  بعض الجلسات قد يعقد رس اً يف ظروف اس الدولية: الشفافية وضامنًا للشفافية تكون جميع املحاكامت علني ة،

 . (1071) امية الشهود.(لضامن ح )عىل سبيل املثال،
نوي دعوتهم ليقرروا عدد الشهود امل الذي يقدمه قايض اإلجراءات التمهيدية يستند قضاة غرفة الدرجة األوىل إىل امللف

لإلدالء بالشهادة. وتحديد املهل ليقدم كل من الفريقني أسبابه وإجراء االستجواب واالستجواب املضاد. ويجوز إجراء املحاكمة 
 .نيابة عن املتهم ويف هذه الحالة أيًضا، ميثل محامي دفاع (1072)تهم يف ظروف معينةيف غياب امل

م املدعي العام يف املرحلة األوىل من املحاكمة، األدلة إلثبات التهم الواردة يف قرار االتهام ويجوز قضاة الدرجة ل يقد 
يم جراءات والسامح لهؤالء املترضرين بتقدعندئذ استدعاء الشهود بناًء عىل طلب املترضرين املشاركني يف اإل  األوىل

                                                           

ت اسق قاض ي االجراءات التمهيدية التواصل بين الفريقين )االدعاء العام وفريق الدفاع( أثناء املرحلة التمهيدية ويتحقق من إتمام االجراءين (1067)

االستماع  يائبدون تأخير غير مبرر ويتخذ كل التدابير الالزمة للتحضير ملحاكمة عادلة وسريعة وحين يتبين أن مصلحة العدالة تقتض ي ذلك يجوز له تلقا

/أ،ب،ج( من قواعد االجراءات 89إلى الفريقين )االدعاء العام والدفاع( في غياب املتهم أو املتضررين املشاركين في االجراءات. للمزيد ينظر املادة )

 واالثبات. 

( من النظام االساس للمحكمة 20/4املادة ) تكون الجلسات علنية ما لم تقرر الدائرة االبتدائية عقد االجراءات في غرفة املذاكرة، للمزيد ينظر: (1068)

 الخاصة بلبنان. 

 ( من النظام االساس للمحكمة الخاصة بلبنان. 20/1املادة ) (1069)

/ االقرار 2/ االقرار باملسؤولية قد تم طواعية، 1إذا اقر املتهم بمسؤوليته ... وكانت غرفة الدرجة االولى )الدائرة االبتدائية( مقتنعة بأن: )) (1070)

/ أن ثمة وقائع كافية الثبات الجريمة ومشاركة املتهم فيها، سواء بناء على 4/ ال لبس في االقرار باملسؤولية، 3املسؤولية تم بادراك جيد للموضوع، ب

ة موعدا لجلس دالئل مستقلة أو لغياب أي خالف مهم بين الفريقين حول وقائع القضية، يجوز لغرفة الدرجة االولى ان تصدر قرارا باالدانة وتحدد

 /أ( من النظام االساس للمحكمة الخاصة بلبنان. 100القرار العقوبة((. للمزيد ينظر: املادة )

ينش ىء رئيس قلم املحكمة وحدة مسؤولة عن حماية الشهود واملتضررين املشاركين في االجراءات وعند االقتضاء أي أشخاص آخرين معرضين  (1071)

 ( من قواعد االجراءات واالثبات.50للمزيد ينظر: املادة )للخطر بسبب تعاطيهم مع املحكمة. 

تجري املحاكمة غيابيا إذا كان املتهم: ))أ/ قد تنازل صراحة وخطيا عن حقه في الحضور، ب/ لم يتم تسليمه الى املحكمة من قبل سلطات  (1072)

لخطوات املعقولة لضمان مثوله أمام املحكمة ولبالغه بالتهم التي ثبتها الدولة املعنية، ج/ قد توارى عن االنظار أو تعذر العثور عليه بعد اتخاذ جميع ا

 ( من النظام االساس للمحكمة الخاصة بلبنان. 22/1قاض ي االجراءات التمهيدية.(( للمزيد ينظر: املادة )
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ويحدد الدفاع سبل امليض قدًما، ففي حني ليس من واجب الدفاع تقديم أسبابه، يجوز له استدعاء الشهود أو  .(1073)األدلة
ن طريق عويحق للمدعي العام والدفاع الطعن يف األدلة التي يقدمها الفريق اآلخر )عىل سبيل املثال،  تقديم األدلة الخاصة به

دلة ويجوز يف اإلجراءات الطعن أيًضا يف األ  للمترضرين املشاركني االستجواب املضاد للشهود وتقديم األدلة الداحضة( ويجوز
إذا ما رأوا حاجة إىل استكشاف بعض جوانب القضية بشكل  لقضاة الدرجة األوىل إستدعاء عدد إضايف من الشهود

 .(1074)أفضل
و عة منها: الشهادات والبيانات والتقارير وأرشطة الفيديو والصور واالدلة املادية. وعىل كل  شاهد ميثل يوجد لألدلة أشكال متن     

 كمةتخل ف عن قول الحق  يف املح اليمني بقول الحق. ويكون الشاهد عرضة للمالحقة القضائية إذا أمام املحكمة أن يؤدي
. وأصدرت املحكمة (1075) ، مل تتوف ر من خالل إنتهاك حقوق املتهمويجوز لغرفة الدرجة األوىل أن تقبل بأي أدلة موثوقة

. كام أصدرت غرفة (1076)الخاصة بلبنان قرارا يسمح به ملحلل االدعاء )السيد اندرو دونالدسن( بتقديم أدلة تستند اىل آرائه
قبلت مبوجبه )مقابلة( مكونة  2017ول ترشين اال  20الدرجة االوىل )الدائرة االبتدائية( يف املحكمة الخاصة بلبنان قرارا بتاريخ 

. كام أشارت غرفة الدرجة االوىل )الدائرة االبتدائية( يف املحكمة (1077)من تسجيالن صوتيان ومحرضان يف عداد االدلة
نة وجها من لجتشمل هذه التقارير أحد عرش تقريرا م -الخاصة بلبنان يف أحد قراراتها إىل القيمة الثبوتية للتقارير االثني عرش

التحقيق إىل مجلس االمن والتقرير املتبقي هو التقرير الذي وجهه السيد )فيتزجريالد( إىل األمني العام بشأن بعثة تقيص 
 .(1078)بعدها علام قضائيا بوقائع معروفة عامة -الحقائق التي ترأسها والتي سبقت انشاء لجنة التحقيق

                                                           

 /ب( من قواعد االجراءات واالثبات. 87املادة ) (1073)

، كل معلومة يحوزها او يعرفها والتي من شأنها أن تثبت براءة املتهم أو تخفف من مسؤوليته يبلغ املدعي العام الدفاع في أقرب وقت ممكن (1074)

 /أ( من قواعد االجراءات واالثبات. 113الجزائية أو تنال من مصداقية أدلة االدعاء. للمزيد ينظر: )

القتضاء، أحكام قانون اصول املحاكمات الجزائية اللبناني تطبق الغرفة في موضوع االدلة، ما هو مقرر في قواعد االجراءات واالثبات وعند ا (1075)

زيد ينظر: املادة موالتي تتناسب مع أرفع معايير االجراءات الجزائية الدولية... كما يجوز للغرفة أن تقبل بأي دليل ذي صلة تعتبر أن له قيمة ثبوتية. لل

 ( من قواعد االجراءات واالثبات. 149)

ملخص أدلة وهو شكل تقبل به أحيانا املحاكم والهيئات القضائية الجنائية الدولية ويتاح فيه ملحأل ما ان يربط بين  تتمثل شهادته في شكل (1076)

سيد لالعديد من فرادى االدلة، غير أن السيد دونالدسن يذهب إلى أبعد من ذلك ليبدي رأيه فيما يتعلق بنسب الهواتف الخلوية إلى املتهمين وا

سيد دونالدسن في تقاريره الخمسة تحليال لعدد كبير من بينات االدعاء بما يشمل افادات شهود وشجرات نسب موسعة، بدرالدين. وأجرى ال

ومقتطفات من سجالت لبنانية رسمية ومستندات مثل فواتير كهرباء وسجالت جامعية وسجالت طبية وسجالت اتصاالت. وتشمل سجالت االتصاالت 

في الهواتف ومضمون رسائل نصية قصيرة ويجري في مستندات عديدة ربط أسماء بارقام، منها أسماء املتهمين  املذكورة مالحظات عن املشتركين

 موالسيد بدرالدين. واستعرض السيد دونا لدسن أيضا أدلة االدعاء الخاصة باملواقع الخلوية ليستنتج أن مستخدما واحدا سواء السيد عياش أ

( للهواتف الخلوية ... وهو مصطلح يستخدم اقتران مكانييستعمل هواتف خلوية متعددة... ليستنتج وجود ) السيد مرعي أم السيد بدرالدين كان

يكون  نلوصف هاتفين أو اكثر يستعمالن مواقع خلوية موجودة في املنطقة نفسها وينتقالن في الطريق نفسه وفي الفترة الزمنية نفسها بحيث يمكن أ

. للمزيد ينظر: مجموعة اجتهادات املحكمة الخاصة بلبنان، القرارات الرئيسية الصادرة عن املحكمة الخاصة بلبنان مستخدما الهاتفين الخلويين معا

 .187-145، ص 2019، اليدسندام بهولندا، 1، مجلد2017لسنة 

لة وقتا طويال ودون محضرها واستغرقت املقاب 2012حزيران  16،17أجرى محققون لدى االدعاء العام مقابلة مع السيد الحسن في يومي  (1077)

بقبول طلب  2017تشرين االول  20تدوينا فوريا وقدم االدعاء طلبا لقبول املقابلة في عداد االدلة ... وصدر القرار من قبل غرفة الدرجة االولى بتاريخ 

، 1، مجلد2017املحكمة الخاصة بلبنان لسنة االدعاء. للمزيد ينظر: مجموعة اجتهادات املحكمة الخاصة بلبنان، القرارات الرئيسية الصادرة عن 

 .527-491، ص 2019اليدسندام بهولندا، 

/أ( من القواعد االجرائية واالثبات املتعلقة باملحضر القضائي )أخذ العلم القضائي( منذ زمن طويل في اجراءات 160تستخدم احكام املادة ) (1078)

واألحكام التي تناظرها في  1945( من ميثاق محكمة نورمبرغ العسكرية الدولية لعام 21ة )القانون الدولي الجنائي وهي مستمدة مباشرة من املاد

للمادة  انصوص املحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة واملحكمة الجنائية الدولية لرواندا واملحكمة الخاصة لسيراليون مطابقة لها. ووفق
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عند اختتام اإلجراءات ويفصلون يف براءة املتهم أو إدانته. ويصدر  يقوم قضاة غرفة الدرجة األوىل باملداولة )املذاكرة(
وال يصدر القضاة حكاًم بتجريم املتهم إال إذا اقتنعوا بذنبه بدون أدِن شك . (1079)الحكم بأكرثية القضاة ويوتىل يف جلسة علني ة

الحكم  وميكن للقضاة (1081)ة لتحديد العقوبةوإذا أدانت غرفة الدرجة األوىل املتهم، تعقد جلس .(1080)معقول وإال توعلَن براءته
يف الدولة التي يعينها رئيس املحكمة الخاصة من  وتقَض مدة السجن (1082)بالسجن لفرتة معي نة ميكن أن تكون مدى الحياة

 .قامئة الدول التي أعربت عن استعدادها لقبول أشخاص مدانني من املحكمة
نظر الغرفة االستئنافية يف الطعون املقدمة من جانب االدعاء العام أو الشخص املدان رابعا/ مرحلة استئناف األحكام: ت

/ وجود أخطاء قانونية يف الحكم أو العقوبة، 1ويجب أن تبنى الطعون املقدمة عىل أساسني ليك تقبل أمام الغرفة االستئنافية: 
كمة الخاصة بلبنان عىل طريقة أخرى ملراجعة االحكام . كام نص النظام االساس للمح(1083) / وجود أخطاء يف تقدير الوقائع2

وهي: طلب إعادة املحاكمة ويكون ذلك من خالل طلب يقدم من جانب الشخص املدان أو االدعاء العام إستنادا إىل أدلة مهمة 
 .(1084) الحقة مل تكن متاحة خالل مرحلة املحاكمة

ة االستئناف طعن فيه حتى صدور حكم غرفة االستئناف وال تعيد غرفيوقف االستئناف تنفيذ أي قرار باإلدانة أو بالتربئة يو 
/ وجود خطأ يف 2/ وجود خطأ يف مسألة قانونية يبطل قرار غرفة الدرجة األوىل، 1تفصل يف السببني التاليني:  املحاكمة بل

 الوقائع تسبب يف االستنكاف عن إحقاق الحق.
                                                           

تهادات هذه املحاكم والهيئات القضائية الجنائية الدولية في تفسير نطاق عبارة )الوقائع املعروفة عامة( ( من قواعد االجراءات واالثبات تساعد اج3)

/أ( من قواعد االجراءات واالثبات، بأن تأخذ علما قضائيا بجميع الوقائع املعروفة عامة. وقد نظرت 160واملحكمة الخاصة بلبنان ملزمة وفقا للمادة )

اجتهادات محاكم وهيئات قضائية جنائية دولية أخرى، بما فيها املحكمة الجنائية الدولية واستخرجت منها املبادىء القانونية  غرفة الدرجة االولى في

/ تشمل وقائع معروفة عامة أو في العالم اجمع ووقائع معروفة عموما ضمن االختصاص املكاني ملحكمة أو هيئة قضائية وهي وقائع 1املهمة التالية: 

/ 3/ تشمل وقائع يمكن التحقق منها بدقة وسهولة باللجوء إلى مصادر من غير املعقول التشكيك في دقتها، 2املعقول أن تكون محل جدال، من غير 

/ يمكن أخذ علم قضائي 5/ ال تثبت املسؤولية الجنائية ملتهم ما، 4تتيح أخذ علم قضائي بوقائع تمثل استنتاجات قانونية أو تشمل عناصر جرائم، 

/ ال يصبح مضمون مستند ما واقعة 6وجود مستندات صادرة عن األمم املتحدة وبصحة هذه املستندات من دون أخذ علم قضائي بمضامينها، ب

/ يجوز لغرفة أن تأخذ علما قضائيا بالوقائع الواردة في 7معروفة عموما أو مسلما بها ملجرد صدوره عن هيئة غير قضائية تابعة لألمم املتحدة، 

/ إن مسألة ما إذا كان يمكن وصف واقعة بأنها واقعة معروفة عامة هي مسألة قانونية. للمزيد ينظر: 8تندات فقط، ال باملستندات نفسها، املس

، اليدسندام بهولندا، 1، مجلد2016مجموعة اجتهادات املحكمة الخاصة بلبنان، القرارات الرئيسية الصادرة عن املحكمة الخاصة بلبنان لسنة 

 . 291-257، ص 2018

يتلى الحكم في جلسة علنية يكون الفريقان )االدعاء والدفاع( واملتضررون في االجراءات قد ابلغوا بموعدها مسبقا، ويكون لهم الحق في  (1079)

 /أ( من قواعد االجراءات واالثبات. 168حضورها. للمزيد ينظر: املادة )

االولى بموجب قرار شفهي أو خطي وبعد االستماع الى مرافعات الفريقين، حكما بالبراءة  في ختام مطالعة املدعي العام تصدر غرفة الدرجة (1080)

 /أ( من قواعد االجراءات واالثبات. 167من أي تهمة إذا لم تتوفر أدلة مؤيدة الصدار حكم إدانة في تلك التهمة. للمزيد ينظر: املادة )

( من النظام االساس باالضافة إلى عوامل أخرى 24/2العقوبة العوامل املذكورة في املادة )تأخذ غرفة الدرجة االولى في االعتبار عند تحديد  (1081)

/ توافر الظروف املخففة، بما في ذلك ما أبداه الشخص املدان من تعاون جوهري مع املدعي العام قبل إدانته أو 2/ توافر الظروف املشددة، 1منها: ))

/ مدة العقوبة التي قضاها الشخص املدان في تنفيذ عقوبة فرضتها 4لبنان فيما يتعلق بعقوبات السجن، / املمارسة العامة املتبعة في 3بعدها، 

( من النظام االساس للمحكمة 24/2/ب( من قواعد االجراءات واالثبات. كما نصت املادة )172محكمة دولة ما عن الفعل ذاته.((. للمزيد ينظر: املادة )

) ينبغي للدائرة االبتدائية عند توقيع العقوبات أن تأخذ في االعتبار عوامل من قبيل خطورة الجريمة والظروف الشخصية الخاصة بلبنان على ما يلي: )

 للشخص املدان((.

 /أ( من قواعد االجراءات واالثبات. 172املادة ) (1082)

 /أ( من قواعد االجراءات واالثبات. 176املادة ) (1083)

 للمحكمة الخاصة بلبنان.  ( من النظام االساس27املادة ) (1084)
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مل تكن متاحة خالل  تأذن للمدعي العام أو للدفاع بتقديم أدلة إضافيةيجوز لغرفة االستئناف يف ظروف استثنائية، أن 
املحاكمة وذات صلة وموثوقة. ويجوز لغرفة االستئناف تصديق أو فسخ الحكم االبتدايئ أو العقوبة أو إعادة النظر فيهام. ويجوز 

 .(1085)الدرجة األوىل لها عندما تقتضيه مصلحة العدالة، أن تأمر مبحاكمة املتهم من جديد من قبل غرفة
يتبني مام سبق ذكره أن املراحل التي متر بها الدعوى أمام املحكمة الخاصة بلبنان تتشابه إىل حد ما مع التي نظمتها 
املحاكم الدولية الجنائية السابقة. ولكن ما مييز هذه املحكمة بالنسبة ملراحل التحقيق واملحاكمة، هو املركز القانوين املتميز 

 الذي منح ملكتب الدفاع لخلق نوع من التوازن مع السلطة املمنوحة لالدعاء العام يف االتهام، ليك ال يكون املتهمني واإليجايب
أمام هذه املحكمة يف مركز قانوين ضعيف عند محاوالتهم الدفاع عن أنفسهم إستنادا إىل قرينة الرباءة، بحيث يستطيع مكتب 

أجل اثبات براءة املتهم. كام ألزم النظام االسايس للمحكمة املدعي العام بالكشف عن الدفاع القيام بتحقيقاته الخاصة من 
 االدلة التي بحوزته ضد املتهمني، حتى يتسنى ملكتب الدفاع دراسته واعداد دفاع جيد عن املتهمني. 

 الفرع الثالث
 التطبيقات القضائية للمحكمة الخاصة بلبنان

 (: STL-11-01أوال/ قضية عي اش وآخرين )
أودع السيد )دانيال أ. بلامر( املدعي العام يف املحكمة الخاصة بلبنان قرار اإلتهام أمام قايض اإلجراءات التمهيدية 
ضد املتهمني كل من )سليم جميل عياش( و) مصطفى أمني بدرالدين( و)حسني حسن عنييس( و)أسد حسن صربا(. واسندت 

ل إرهايب وارتكاب عمل إرهايب بإستعامل أداة متفجرة وقتل رفيق الحريري عمدا إليهم تسع تهم: )مؤامرة هدفها إرتكاب عم
( 231( شخصا إضافة إىل قتل رفيق الحريري عمدا بإستعامل مواد متفجرة ومحاولة قتل )21بإستعامل مواد متفجرة وقتل )

ل أداة تكاب عمل إرهايب بإستعامشخصا إضافة إىل قتل رفيق الحريري عمدا بإستعامل مواد متفجرة والتدخل يف جرمية إر 
( شخصا إضافة إىل قتل رفيق الحريري عمدا 21متفجرة والتدخل يف جرمية قتل رفيق الحريري والتدخل يف جرمية قتل)

( شخصا إضافة إىل قتل رفيق الحريري عمدا بإستعامل مواد 231بإستعامل مواد متفجرة والتدخل يف جرمية محاولة قتل )
 .(1086)متفجرة( 

وقد أودع املدعي العام  14/2/2005ط هذه القضية بإغتيال رئيس الوزراء اللبناين األسبق رفيق الحريري وآخرين يف ترتب
ق يف 10/6/2011قرار اإلتهام أمام قايض اإلجراءات التمهيدية يف  د  . وقررت غرفة الدرجة األوىل بتاريخ 28/6/2011 وصو

( من قواعد اإلجراءات واإلثبات، الرشوع يف محاكمة املتهمني )سليم 106سايس و)( من النظام األ 22عمال باملادتني ) 1/2/2012
جميل عياش( و)مصطفى أمني بدرالدين( و)حسني حسن عنييس( و)أسد حسن صربا( غيابيا، بعد أن إستنفذ جميع الطرق من 

بب م غرفة الدرجة األوىل لتوضيح سأجل القبض عليهم. كام قررت رد طلب اإلدعاء العام بدعوة حكومة لبنان إىل الحضور أما
 .(1087)عجزها من أجل القبض عىل املتهمني املذكورين أعاله

                                                           

 ( من قواعد االجراءات واالثبات. 188املادة ) (1085)

-STL، رقم القضية: 10/6/2011قرار إتهام أمام قاض ي اإلجراءات التمهيدية، من الوثائق الرسمية للمحكمة الخاصة بلبنان، تاريخ املستند  (1086)

11 -01/I/ PTJ:رقم الوثيقة ، 

 F0007/A01/PRV/20110816/R091836-R091880/EN-AR/pvk. 

، 62، ص2014، القرارات الرئيسة الصادرة عن املحكمة الخاصة بلبنان، اليدسندام، 2012مجموعة إجتهادات املحكمة الخاصة بلبنان لسنة  (1087)

 .ISBN 978-94-90651-10-7رقم الوثيقة: 
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لقضية إىل ا مرعي( حبيب )حسن عىل املقامة القضية بضم   شفهيًا قراًرا ،2014 /11/2 بتاريخ األوىل الدرجة غرفة أصدرت
 (1088)املقامة عىل املتهني األربعة: سليم جميل عي اش ومصطفى أمني بدر الدين وحسني حسن عنييس وأسد حسن صربا 

ملدعي العام السيد ) نورمن فاريل( ضد املتهمني الخمسة املذكورين قرارا موحدا بإقرار التهم من جانب ا 7/3/2014وصدر بتاريخ 
أعاله أمام غرفة الدرجة األوىل وتم إقرار التهم عىل نفس التهم التسع الواردة يف قرار إقرار التهم من جانب املدعي العام أمام 

 خرين أمام املحكمة الخاصة بلبنان.املحاكمة يف قضية عي اش وآ  16/12/2014وبدأت يف  .(1089)قايض اإلجراءات التمهيدية
 التي األدلة وأصدرت غرفة الدرجة األوىل قرارا مؤقتا ذكر بأن الدين( مصطفى أمني بدر) املتهم بوفاة أفادت تقارير

 الدرجة غرفة قرار غرفة االستئناف قرارا أبطل وأصدرت .ة املتهم املذكوربوفا املطلوب املعيار حسب القناعها تكفي ال قدمت
 يبطل القانون يف خطأ رتكبتد إق األوىل الدرجة غرفة أن بأغلبية أعضائها، االستئناف غرفة وإستنتجت 11/7الصادر يف  وىلاأل 

 بالدرجة أثبتت قد الدين( مصطفى أمني بدر) أن وفاة املتهم القضية، سجل عىل األدلة املدرجة مراجعة بعد ورأت املؤقت، قرارها
اإلجراءات املقامة  تنهي أن األوىل الدرجة غرفة من االستئناف غرفة طلبتق، عليه التطبي الواجب اتملعيار اإلثب وفًقا الكافية

م ما إذا اإلجراءات مواصلة ذلك يعيق أن دون من الدين(، مصطفى أمني بدر) املتهم ضد  ال أنه املستقبل دليل يوثبت يف قود 
 غرفة أن املخالَفني،  رأييهامو( يفدايفيد نتاندا نسرييك دانيال( و )ثباراغواند القاضيان )دايفي ووجدة. الحيا قيد عىل يزال

مة األدلة أن رأت عندما تخطئ مل األوىل الدرجة  غرفة أصدرت(. و الدين مصطفى أمني بدر) وفاة املتهم إلثبات غري كافية املقد 
 يعيق أن دون من الدين( مصطفى أمني بدر) ملتهماة ضد فيه اإلجراءات املقام أنهت خطيًا قرارًا نفسه، اليوم يف األوىل الدرجة
م إذا اإلجراءات مواصلة ذلك  .(1090)ةالحيا قيد عىل يزال ال أنه يوثبت دليال املستقبل يف ما قود 

ال تزال قضية املتهمني األربعة الباقني قيد النظر من قبل املحكمة الخاصة بلبنان ومل تصدر فيها حكم نهايئ بات، 
، ويعتمد الجدول الزمني القابل للتغيري عىل 5/10/2016-2، ومن 28/9/2016-27تعقد جلسات يف القضية من  حيث من املنتظر أن

جدول مثول الشهود الذي يقرتحه الفريق الذي يستدعيهم ويودع اإلدعاء كل أسبوعني قامئة بأسامء الشهود الذين يتوقع 
. كام 31/7/2016وحتى  2014/ 16/12منذ بدء املحاكمة يف االوىل ( شاهداً بشهادتهم أمام غرفة الدرجة 201مثولهم. وأدىل )

 . (1091) ( بينة 781,3( شاهداً كتابياً، باإلضافة اىل ) 101( منهم بافاداتهم شخصياً وقوبلت إفادات )106أدىل )
. وبدأ عرض قضية الدفاع عن السيد 2018شباط  7أتم االدعاء تقديم أدلته إيذانًا باختتامه عرض قضية االدعاء يف 

موا مستندات لقبولها  15و 14واستدعى محامو الدفاع عن عنييس شاهدين أدليا بالشهادة يف  2018أيار  14عنييس يف  أيار وقد 
. وأودع كل من االدعاء 2018حزيران  28. واختتم تقديم األدلة يف هذه القضية يف 2018حزيران  7و 6و 5يف عداد األدلة يف 

                                                           

الوثائق الرسمية للمحكمة الخاصة بلبنان، قرار صادر عن غرفة قرار قضائي بشأن إدارة املحاكمة وأسباب إتخاذ قرار ضم القضيتين، من  (1088)

 ، رقم الوثيقة:STL-11 -01/T/TC، رقم القضية: 25/2/2014الدرجة األولى، تاريخ املستند: 

 Fl 424/2015 05 19/R274054-R274 l 0 l /EN-AR/dm. 

ة بلبنان، قرار صادر أمام غرفة الدرجة األولى، تاريخ املستند: نسخة مموهة من قرار إتهام موحد، من الوثائق الرسمية للمحكمة الخاص (1089)

 ، رقم الوثيقة:ST L-11 -01/T/T C، رقم القضية: 7/3/2014

 F l 444/A0 l fPRV/2Ol 40408R258040-R258093EN-AR/dm. 

. متاح 2 -1، ص30/9/2016تاريخ الزيارة ، 2016نشرة املحكمة الخاصة بلبنان، وثيقة إعالمية صادرة عن املحكمة الخاصة بلبنان، تموز/ (1090)

 على املوقع الرسمي للمحكمة على الرابط التالي:

  http://www.stl-tsl.org/ar.االعالم-والصحافة/نشرة-املحكمة-الخاصة-بلبنان/ 

، متاح على شبكة اإلنترنيت على الرابط التالي: 30/9/2016ت، املوقع الرسمي للمحكمة الخاصة بلبنان، تاريخ الزيارة: جدول الجلسا )1091(

tsl.org/ar-http://www.stl/ . 

http://www.stl-tsl.org/ar/Les-affaires/STL-11-01/Page-daccueil/Actes-de-procedure/Ordonnances-et-decisions/Chambre-de-premiere-instance/2949-f1424
http://www.stl-tsl.org/ar/Les-affaires/STL-11-01/Page-daccueil/Actes-de-procedure/Ordonnances-et-decisions/Chambre-de-premiere-instance/2949-f1424
http://www.stl-tsl.org/ar/the-cases/courtroom-schedule#year=2016&month=8&day=1&view=month
http://www.stl-tsl.org/ar/the-cases/courtroom-schedule#year=2016&month=8&day=1&view=month
http://www.stl-tsl.org/ar/الاعلام-والصحافة/نشرة-المحكمة-الخاصة-بلبنان
http://www.stl-tsl.org/ar/الاعلام-والصحافة/نشرة-المحكمة-الخاصة-بلبنان
http://www.stl-tsl.org/ar/الاعلام-والصحافة/نشرة-المحكمة-الخاصة-بلبنان
http://www.stl-tsl.org/ar/
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مذكرَة مرافعٍة نهائيًة يف املحاكمة، وأودع محامو الدفاع عن املتهمني األربعة  2018متوز  16واملمثلني القانونيني للمترضرين يف 
أيلول  21عياش وآخرين يف  وانتهت املرافعات الختامية يف قضية. 2018آب  13 مذكرات مرافعاتهم النهائية يف املحاكمة بتاريخ

أيام من الجلسات وتوختتم جلسات املحاكمة يف القضية بهذه املرافعات الختامية التي أدىل بها االدعاء والدفاع  9بعد  2018
شأن مسألة ما إذا تهمني وانرصف القضاة إىل املداولة بواملمثلون القانونيون للمترضرين. ولكن ال يوستنتج منها إدانة أو براءة للم

 كان االدعاء قد أقام الدليل عىل قضيته بدون شك معقول وسوف يصدروا يف الوقت املناسب حكاًم بحسب األصول القانونية

(1092). 
 عياش ، قراًرا بتحديد جدول زمني تؤج ل به النطق بالحكم يف قضية2020آب  5أصدرت غرفة الدرجة األوىل يف 

ر 2020آب  7بعدما كان محدًدا يف يوَم الجمعة  وآخرين . وقد قررت هذا التأجيل احرتاًما لألعداد الكبرية من ضحايا االنفجار املدمم
وأصدرت غرفة الدرجة األوىل حكمها يف  ، ومراعاًة إلعالن الحداد العام لثالثة أيام يف لبنان، 2020آب 4الذي هز بريوت يف 

وقررت غرفة الدرجة األوىل باإلجامع أن  املتهم )سليم جميل عياش( مذنب عىل نحو ال  2020آب  18يف  رينوآخ عياش قضية
يشوبه أي شك معقول. وقر رت أيضاً أن املتهمني حسن حبيب مرعي وحسني حسن عنييس وأسد حسن صربا غري مذنبني فيام 

ًة ت غرفة الدرجة األوىل يف كل دليل عىل حدة ويف األدلة مجتمعيتعلق بجميع التهم املسندة إليهم يف قرار االتهام. وقد نظر 
حكم العقوبة يف قضية عياش  2020كانون األول  11صفحة. وأعلنت غرفة الدرجة األوىل يف  2641ويقع الحكم املعل ل يف 

ذ يف الو  ه وأصدرت قت نفسوآخرين وحكمت باإلجامع عىل املتهم املدان سليم جميل عياش بخمس عقوبات َسجن مؤبد تونف 
غرفة الدرجة األوىل مذكرة توقيف جديدة ومذكرة توقيف دولية وقرار نقل واحتجاز بحق السيد عياش ودعت أولئك الذين يحمون 

 .(1093) سليم جميل عياش من العدالة إىل تسليمه للمحكمة
 (:STL-11-02ثانيا/ القضايا املتالزمة: )مروان حامدة( و)جورج حاوي( و)إلياس املر( )

قررت املحكمة الخاصة بلبنان أن ها صاحبة إختصاص النظر يف ثالثة إعتداءات عىل )مروان حامدة(، و)جورج حاوي( 
د املدعي العام بامللفات املتعلقة بهذه االعتداءات  و)إلياس املر(، وطلب قايض اإلجراءات التمهيدية من السلطات اللبنانية أن تزو 

عن قايض اإلجراءات التمهيدية واملعروف  5/8/2011نادا إىل القرار الرسي الصادر بتاريخ وحسب التفصيل اآليت: حيث أنه إست
الذي  1/10/2004بـ)القرار املتعلق بالقضايا املتالزمة(، الذي يؤكد أن للمحكمة الخاصة بلبنان إختصاصا للنظر يف إعتداء 

/أ،ب( من قواعد اإلجراءات واإلثبات. وكذلك 11واملادة ) ( من النظام األسايس1إستهدف السيد )مروان حامدة(، وفقا للامدة )
والذي يلتمس فيه من قايض اإلجراءات  8/8/2011إستنادا إىل الطلب غري الوجاهي والرسي الذي قدمه املدعي العام بـتاريخ 

الح املحكمة وأن تحيل صالتمهيدية أن يطلب من السلطة القضائية اللبنانية الناظرة يف قضية حامدة أن تتنازل عن إختصاصها ل
( من النظام األسايس التي تنص عىل 4/1إليها نتائج التحقيق ونسخة مصدقة من السجالت ذات الصلة. وإستنادا إىل املادة )

أن للمحكمة الخاصة واملحاكم الوطنية إختصاص مشرتك وتكون للمحكمة الخاصة ضمن إختصاصها أسبقية عىل املحاكم 
قايض اإلجراءات التمهيدية بناء عىل ما سبق ذكره، أن الطلب مقبول ووجيه وطلب من السلطة القضائية  الوطنية يف لبنان، أعلن

اللبنانية الناظرة يف قضية حامدة أن تتنازل عن إختصاصها يف هذه القضية لصالح املحكمة الخاصة بلبنان وأن تحيل إىل 
                                                           

 شبكة اإلنترنيت على الرابط التالي: ، متاح على11/2/2021املوقع الرسمي للمحكمة الخاصة بلبنان، تاريخ الزيارة:  (1092)

https://www.stl-tsl.org/ar/the-cases/stl-11-01 

 ، على الرابط االلكتروني:11/2/2021حكم العقوبة متاح على املوقع الرسمي للمحكمة الخاصة بلبنان، تاريخ الزيارة:  (1093)

https://www.stl-tsl.org/crs/assets/Uploads/20201211-F3855-PUBLIC-TC-Sent-Judg-EN-Web-New.pdf 

 

https://www.stl-tsl.org/ar/the-cases/stl-11-01
https://www.stl-tsl.org/crs/assets/Uploads/20201211-F3855-PUBLIC-TC-Sent-Judg-EN-Web-New.pdf
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ما من تاريخ إستالم القرار جميع نتائج التحقيق ونسخة مصدقة ( يو 14املدعي العام يف أقرب وقت ممكن وضمن مهلة أقصاها )
 .(1094)من سجالت املحكمة املتعلقة بالقضية 

طلب قايض اإلجراءات التمهيدية عىل أساس نفس الحجج واملواد املذكورة أعاله من السلطة القضائية اللبنانية الناظرة 
ي( واملعروف بقضية )حاوي(، أن تتنازل عن إختصاصها لصالح الذي إستهدف السيد )جورج حاو  21/6/2005يف قضية إعتداء 

. وصدر نفس (1095)املحكمة الخاصة بلبنان وأن تحيل نتائج التحقيق ونسخة مصدقة من سجالت املحكمة املتعلقة بالقضية 
 .(1096) املر(الذي إستهدف السيد )إلياس  12/7/2005القرار عن قايض اإلجراءات التمهيدية بحق اإلعتداء الواقع بتاريخ 

مذكرة إىل قايض  28/10/2011وجه قسم الخدمات اإلدارية للمحكمة التابع لقلم املحكمة الخاصة بلبنان بتاريخ 
حول إمكان  26/10/2011اإلجراءات التمهيدية يطلب فيها توجيهات فيام يتعلق بالطلب املقدم من جانب مكتب الدفاع بتاريخ 

عىل مكتب الدفاع. بعث قايض  20/6/2011العام الخاص بالقضايا املتالزمة املؤرخة يف  توزيع نسخة من قرار بشأن طلب املدعي
مبذكرة دعاه فيها إىل إبداء مالحظاته حول إمكان تزويد مكتب الدفاع  4/11/2011اإلجراءات التمهيدية إىل املدعي العام بتاريخ 

رأيه يف مذكرة رسية، حيث أفاد بأنه ينبغي عدم  9/11/2011م بتاريخ بنسخة من القرار املتعلق بالقضايا املتالزمة. قدم املدعي العا
توزيع القرار بشأن القضايا املتالزمة عىل مكتب الدفاع. وإلعادة تصنيف هذا القرار بوصفه مستندا رسيا وغري وجاهي وعلل 

لحامية املترضرين ت املدعي العام الجارية و املدعي العام طلبه بـأن القرار بشأن القضايا املتالزمة صدر رسيا توخيا لحامية تحقيقا
والشهود املعنيني. وأن تسليم القرار يف هذه املرحلة من اإلجراءات سيكون سابقا ألوانه ألن القضايا ال تزال يف مرحلة التحقيق 

ب الدفاع د مكتومل يقدم يف شأنها أي قرار إتهام بهدف تصديقه. وقرر قايض اإلجراءات التمهيدية ملا سبق ذكره عدم تزوي
بالقرار املذكور يف الوقت الحارض. كام قرر أيضا تصنيف القرار بشأن طلب املدعي العام الخاص بالقضايا املتالزمة مستندا رسيا 

. وال تزال هذه القضايا (1097)وغري وجاهي حتى إشعار آخر وطلب من قلم املحكمة إتخاذ ما يلزم من تدابري بذلك الخصوص
مام املحكمة الخاصة بلبنان، ومل تصدر حكم نهايئ بات فيها، وبقي أسامء املشتبه بهم رسيا ألنه مل يتم الثالث قيد النظر أ 

 توجه التهمة أي مل يتم إعتامد التهم بحق املشتبه بهم لحد اآلن.

                                                           

الذي إستهدف السيد )مروان حمادة( عن إختصاصها للمحكمة  1/10/2004قضية إعتداء قرار بتنازل السلطة القضائية اللبنانية الناظرة في  (1094)

، تاريخ STL-11-02/D/PTJالخاصة بلبنان، من الوثائق الرسمية للمحكمة الخاصة بلبنان، قرار صادر عن قاض ي اإلجراءات التمهيدية، رقم القضية: 

 ، رقم الوثيقة: 19/8/2011املستند: 

F0004/20110825/R004913-R004916/FR-AR/pvk . 

الذي إستهدف السيد )جورج حاوي( عن إختصاصها للمحكمة  21/6/2005قرار بتنازل السلطة القضائية اللبنانية الناظرة في قضية إعتداء  (1095)

، تاريخ STL-11-02/D/PTJة: الخاصة بلبنان، من الوثائق الرسمية للمحكمة الخاصة بلبنان، قرار صادر عن قاض ي اإلجراءات التمهيدية، رقم القضي

 ، رقم الوثيقة: 19/8/2011املستند: 

F0005/20110825/R004917-R004920/FR-AR/pvk. 

الذي إستهدف السيد )إلياس املر( عن إختصاصها للمحكمة  12/7/2005قرار بتنازل السلطة القضائية اللبنانية الناظرة في قضية إعتداء  (1096)

، تاريخ STL-11-02/D/PTJرسمية للمحكمة الخاصة بلبنان، قرار صادر عن قاض ي اإلجراءات التمهيدية، رقم القضية: الخاصة بلبنان، من الوثائق ال

 ، رقم الوثيقة: 19/8/2011املستند: 

F0006/20110825/R004921-R004924/FR-AR/pvk. 

-STL-11قاض ي اإلجراءات التمهيدية، رقم القضية:  قرار بإعادة تصنيف، من الوثائق الرسمية للمحكمة الخاصة بلبنان، قرار صادر عن (1097)

02/CCS/PTJ :رقم الوثيقة: 14/11/2011، تاريخ املستند ، 

F0007/20111128/R004985-R004988/EN-AR/nc. 
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ب لأصدر القايض )دانيال فرانسني( قايض االجراءات التمهيدية، قرارا بالحفاظ عىل رسية هذه القضية بناء عىل ط
االدعاء العام، كام تم التوصل نتيجة التحقيقات إىل أن رقم بعض الهواتف املحمولة هي نفسها التي استخدمت يف ارتكاب 

  .(1098)الجرائم الثالث الواردة يف هذه القضية 
 ثالثا/ القضية ضد رشكة أخبار بريوت )ش.م.ل( و )إبراهيم محمد عيل األمني(:

كل من )إبراهيم محمد عيل األمني( ورشكة أخبار بريوت )ش.م.ل(  15/7/2016اريخ أدانت املحكمة الخاصة بلبنان بت
وبعد إستامعها إىل حجج فريقي اإلدعاء والدفاع بشأن تحديد  29/8/2016عىل جرمية تحقري املحكمة. ونطقت املحكمة بتاريخ 

مني( مببلغ قدره تغريم املتهم )إبراهيم محمد عيل األ العقوبة املرتبطة بإدانة املتهمني، بقرارها بشأن تحديد العقوبة، الذي قَض ب
( آآلف يورو عىل أن يسدد هذان املبلغان يف موعد أقصاه 6( ألف يورو وتغريم رشكة أخبار بريوت )ش.م.ل.( مببلغ قدره )20)
رسيا مزعوما من ( شاهدا 17. وتتلخص وقائع الدعوى يف قيام املتهم )إبراهيم محمد عيل األمني( بنرش أسامء )30/9/2016

شهود املحكمة وصورهم وتفاصيل شخصية هامة عنهم. وأقر بعد ذلك بأن ما فعله أثار اإلستنكار لدى أفراد عدة من املعربين 
( شاهدا رسيا مزعوما إضافيا وأسامئهم ومعلومات شخصية عنهم 15عن الرأي العام، ثم أقدم عىل نرش مقال ثان أورد فيه صور)

( عىل أنهم شهود ضد حزب الله، محظر مبوجب املبادىء التي تنظم وسائل 32ن تصوير هؤالء األفراد)وإستنتجت املحكمة أ 
اإلعالم وال ينطوي عىل أي قيمة صحافية أو يلبي حاجة إجتامعية ماسة وأنه مل يضع نفسه موقع املراقب املحايد الذي يكتفي 

ىل حفظ رسية . وفقد إثنني من الشهود ثقتهام بقدرة املحكمة عبنقل نتائج تحقيق إستقصايئ، بل إتخذ موقف املدافع السيايس
املعلومات املتعلقة بالشهود وحل أذى مبارش بشاهد واحد عىل األقل من الشهود املزعومني الذين كشفت هوياتهم، متثل يف 

وىل التي يدان أنها املرة األ الخسائر التي تكبدها يف عمله وأشارت املحكمة فيام يتعلق باملتهم رشكة أخبار بريوت )ش.م.ل.( 
فيها شخص معنوي بجرم عرقلة سري العدالة يف سياق دويل جنايئ. وجاءت إدانة ومعاقبة رشكة أخبار بريوت )ش.م.ل.( بسبب 

 .(1099)( يوما 1027إبقاء املقالني للمتهم األول متاحا عىل اإلنرتنيت لعدد من األيام بلغ مجموعه )
ها املتهامن هي جرمية تحقري املحكمة وأنها ليست من الجرائم الدولية، ورغم ذلك يتبني أن الجرمية التي أدين ب

أوردناها نظرا ألهميتها املتمثلة يف األسباب اآلتية: أوال/ يعد أول حكم بإدانة وعقوبة متهمني يصدر من جانب املحكمة الخاصة 
ورة عاونني مع املحكمة ويعد الحكم من هذا الجانب رض بلبنان، ثانيا/ صدر الحكم يف سياق املحافظة عىل سالمة الشهود املت

ملحة الضطالع املحكمة بالواجب الذي كفل القيام بها. كام يعد رادعا جيدا للوسائل اإلعالمية اللبنانية األخرى ليك ال تفكر 
حكمة دولية انب ميف املستقبل بالنيل من هيبة املحكمة، ثالثا/ ميثل الحكم أول حالة إلدانة وعقوبة شخص معنوي من ج

 جنائية أو باألحرى من جانب محكمة جنائية ذات طابع دويل.
يتبني مام سبق ذكره من تطبيقات قضائية، أن النظام االسايس للمحكمة الخاصة بلبنان قد سمحت باجراء محاكامت غيابية      

د متت دون حضور ق -يد رفيق الحريريقضية املتهمني بقتل الس –للمتهمني وأن القضية االساسية التي نظرتها املحكمة 
 املتهمني وهذا االمر يحدث الول مرة أن تجرى محاكامت غيابية امام محاكم دولية جنائية.

                                                           

االلكتروني ، متاح على املوقع 11/2/2021، تاريخ الزيارة: STL-11-02للمزيد ينظر: نص قرار قاض ي االجراءات التمهيدية، رقم القضية:  (1098)

 الرسمي للمحكمة الخاصة بلبنان، على الرابط االلكتروني:

https://www.stl-tsl.org/crs/assets/Uploads/20200423-F0015-PUBLIC-PRV-OTP-Request-Protective-Measures-EN-Web.pdf 

ر، بنان، قرار صادر عن القاض ي الناظر في قضايا التحقيقرار قضائي بتعليل الحكم بتحديد العقوبة، من الوثائق الرسمية للمحكمة الخاصة بل (1099)

 ، رقم الوثيقة:5/9/2016، تاريخ املستند: STL-l 4-06/S/CJرقم القضية: 

F 0265/COR/20160909/R008280-R008289EN-AR/af. 
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 الخامتة
 توصلنا يف إطار كتابة هذا البحث إىل جملة من النتائج واملقرتحات سنحدد أهمها عىل شكل نقاط محددة:

 أ/ االستنتاجات: 
هدا مخلصا وجديرا بالثناء لتحسني تجارب العدالة اإلنتقالية السابقة ومعالجة أوجه القصور متثل املحاكم الهجينة ج .1

العديدة يف املحاكم الدولية الجنائية، وتشمل مزايا املحاكم الهجينة القدرة عىل تعزيز القبول الجامهريي الواسع لهذه 
طابع الداخيل لقانونيني الوطنيني والدوليني، وإضفاء الاملحاكم وبناء وتطوير القدرات املحلية والتعاون بني املوظفني ا

 عىل القانون وإضفاء القواعد الدولية عىل الطابع املؤسسايت للمحكمة.
تعد املحكمة الخاصة بلبنان تحوال كبريا يف العدالة الجنائية الدولية، ألنها تطبق القانون الجنايئ الوطني اللبناين عىل  .2

اصها أي أن القانون الواجب التطبيق أمام هذه املحكمة املدولة )الهجينة( عبارة عن الجرائم التي تدخل يف اختص
القانون الجنايئ الوطني اللبناين وهذا األمر يحدث ألول مرة. ألن املحاكم الدولية الجنائية عادة تطبق القانون الدويل 

 الجنايئ أو تطبق معها بعض النصوص القانونية الجنائية الوطنية.
ه املحكمة الخاصة أول محكمة دولية جنائية تختص مبحاكمة مرتكبي الجرائم االرهابية يف حالة السلم تعد هذ .3

 واعتمدت يف تعريفها لتلك الجرمية الدولية عىل التعريف الوارد يف القانون الجنايئ اللبناين.
ية موحا به يف إطار املحاكم الدولجواز اجراء محاكامت غيابية يف إطار املحكمة الخاصة بلبنان وهذا األمر مل يكن مس .4

 الجنائية التي سبقتها.
يالحظ أنه يحصل ألول مرة أن تعطى ملكتب الدفاع عن املتهمني واملشبوهني مركزا قانونيا مساويا ملركز االدعاء العام  .5

 القانوين يف املحكمة، من أجل النهوض بحق الدفاع عىل أحسن وجه.
 ب/ املقرتحات: 

ال من جانب الدول التي تؤوي مرتكبي الجرائم االرهابية التي تدخل يف اختصاص املحكمة الخاصة تقديم التعاون الفع .1
 بلبنان أو تقديم املساعدة املطلوبة من جانب الدول التي يحتمل هروب املتهمني أو املحكومني أمام هذه املحكمة اليها.

ال تتعاون بالشكل املطلوب مع هذه املحكمة تقديم الدعم الالزم من جانب مجلس االمن للضخط عىل الدول التي  .2
 وذلك منعا من إفالت املجرمني من العقاب.

تقديم الدعم املايل الالزم من جانب املجتمع الدويل للمحاكم املدولة التي ستتشكل يف املستقبل من أجل النهوض  .3
 بواجبها القانوين واألخالقي ملالحقة ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية.
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 املراجع واملصادر .4

 أ/ الرسائل الجامعية:
قرميش مصطفى، املحكمة الخاصة بلبنان بني السيادة والحصانة، رسالة ماجستري، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  -

 .2012جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 ب/ املجالت العلمية:

 و د. عصام إسامعيل: ال سلطة للمحكمة الخاصة د. كميل حبيب و د. غالب فرحات و د. دينا املوىل ود.خالد الخري -
بلبنان ملالحقة إعالميني، موقف كلية الحقوق والعلوم السياسية واإلدارية يف الجامعة اللبنانية من توجيه املحكمة 
الخاصة بلبنان اإلتهام لوسيلتني إعالميتني بجرم التحقري وعرقلة سري العدالة، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، 

 . 2014، بريوت، 2لجامعة اللبنانية، العدد ا
د. ليىل نقوال: املحكمة الخاصة بلبنان نظرة تقييمية عىل ضوء التجارب األخرى، مجلة الحقوق والعلوم السياسية،  -

 .2014، بريوت، 2الجامعة اللبنانية، العدد 
 ج/ اجتهادات قضائية خاصة باملحكمة الخاصة بلبنان:

(، القرارات الرئيسة الصادرة عن املحكمة الخاصة بلبنان، 2010-2009ة الخاصة بلبنان )مجموعة إجتهادات املحكم -
 .ISBN 978-94-90651-03-9، رقم الوثيقة: 2012اليدسندام، 

، القرارات الرئيسة الصادرة عن املحكمة الخاصة بلبنان، 2011مجموعة إجتهادات املحكمة الخاصة بلبنان لسنة  -
 .ISBN 978-94-90651-07-7لوثيقة: ، رقم ا2013اليدسندام، 

، القرارات الرئيسة الصادرة عن املحكمة الخاصة بلبنان، 2012مجموعة إجتهادات املحكمة الخاصة بلبنان لسنة  -
 .ISBN 978-94-90651-10-7، رقم الوثيقة: 2014اليدسندام، 

، 2016حكمة الخاصة بلبنان لسنة مجموعة اجتهادات املحكمة الخاصة بلبنان، القرارات الرئيسية الصادرة عن امل -
 .2018، اليدسندام بهولندا، 1مجلد

، 2017مجموعة اجتهادات املحكمة الخاصة بلبنان، القرارات الرئيسية الصادرة عن املحكمة الخاصة بلبنان لسنة  -
 .2019، اليدسندام بهولندا، 1مجلد

 د/ قرارات قضائية صادرة عن املحكمة الخاصة بلبنان:
الذي إستهدف السيد )مروان حامدة( عن  1/10/2004السلطة القضائية اللبنانية الناظرة يف قضية إعتداء  قرار بتنازل -

إختصاصها للمحكمة الخاصة بلبنان، من الوثائق الرسمية للمحكمة الخاصة بلبنان، قرار صادر عن قايض اإلجراءات 
 ، رقم الوثيقة:19/8/2011، تاريخ املستند: STL-11-02/D/PTJالتمهيدية، رقم القضية: 

 F0004/20110825/R004913-R004916/FR-AR/pvk . 
الذي إستهدف السيد )جورج حاوي( عن  21/6/2005قرار بتنازل السلطة القضائية اللبنانية الناظرة يف قضية إعتداء  -

يض اإلجراءات اإختصاصها للمحكمة الخاصة بلبنان، من الوثائق الرسمية للمحكمة الخاصة بلبنان، قرار صادر عن ق
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-F0005/20110825/R004917، رقم الوثيقة: 19/8/2011، تاريخ املستند: STL-11-02/D/PTJالتمهيدية، رقم القضية: 
R004920/FR-AR/pvk. 

الذي إستهدف السيد )إلياس املر( عن  12/7/2005قرار بتنازل السلطة القضائية اللبنانية الناظرة يف قضية إعتداء  -
الخاصة بلبنان، من الوثائق الرسمية للمحكمة الخاصة بلبنان، قرار صادر عن قايض اإلجراءات  إختصاصها للمحكمة

-F0006/20110825/R004921، رقم الوثيقة: 19/8/2011، تاريخ املستند: STL-11-02/D/PTJالتمهيدية، رقم القضية: 
R004924/FR-AR/pvk. 

رهاب، املؤامرة، القتل، الفعل وإجتامع الجرائم، من الوثائق قرار قضايئ متهيدي حول القانون الواجب التطبيق: اإل -
-STL-11، رقم القضية: 16/2/2011الرسمية للمحكمة الخاصة بلبنان، قرار صادر عن غرفة اإلستئناف، تاريخ القرار: 

01/l:رقم الوثيقة ، Fo936/coR/2o l 3o53o4929/EN-AR/nc. 
، 10/6/2011من الوثائق الرسمية للمحكمة الخاصة بلبنان، تاريخ املستند:  قرار إتهام أمام قايض اإلجراءات التمهيدية، -

 ، رقم الوثيقة:STL-11 -01/I/ PTJرقم القضية: 
 F0007/A01/PRV/20110816/R091836-R091880/EN-AR/pvk. 

لمحكمة ل قرار بشأن الدفوع بعدم إختصاص وعدم قانونية املحكمة التي قدمتها جهة الدفاع، من الوثائق الرسمية -
 F، رقم الوثيقة:    STL-ll-01/PTTC ، رقم القضية:27/7/2012الخاصة بلبنان، أمام غرفة الدرجة األوىل، تاريخ املستند: 

0352/20 l 2 l 002R l 28 6 l 7-R l 28660EN- AR/af. 
خاصة بلبنان، كمة القرار قضايئ بشأن إدارة املحاكمة وأسباب إتخاذ قرار ضم القضيتني، من الوثائق الرسمية للمح -

 Fl، رقم الوثيقة:    STL-11 -01/T/TC، رقم القضية: 25/2/2014قرار صادر عن غرفة الدرجة األوىل، تاريخ املستند: 
424/2015 05 19/R274054-R274 l 0 l /EN-AR/dm. 

وىل، ام غرفة الدرجة األ نسخة مموهة من قرار إتهام موحد، من الوثائق الرسمية للمحكمة الخاصة بلبنان، قرار صادر أم -
-F l 444/A0 l fPRV/2Ol 40408R258040 ، رقم الوثيقة:  ST L-11 -01/T/T C، رقم القضية: 7/3/2014تاريخ املستند: 

R258093EN-AR/dm. 
قرار بإعادة تصنيف، من الوثائق الرسمية للمحكمة الخاصة بلبنان، قرار صادر عن قايض اإلجراءات التمهيدية، رقم  -

-F0007/20111128/R004985-R004988/EN، رقم الوثيقة: 14/11/2011، تاريخ املستند: STL-11-02/CCS/PTJ: القضية
AR/nc. 

، متاح عىل املوقع 11/2/2021، تاريخ الزيارة: STL-11-02نص قرار قايض االجراءات التمهيدية، رقم القضية:  -
 لكرتوين:االلكرتوين الرسمي للمحكمة الخاصة بلبنان، عىل الرابط اال

https://www.stl-tsl.org/crs/assets/Uploads/20200423-F0015-PUBLIC-PRV-OTP-Request-Protective-Measures-
EN-Web.pdf 

ايئ بتعليل الحكم بتحديد العقوبة، من الوثائق الرسمية للمحكمة الخاصة بلبنان، قرار صادر عن القايض قرار قض -
 F ، رقم الوثيقة:5/9/2016، تاريخ املستند: STL-l 4-06/S/CJالناظر يف قضايا التحقري، رقم القضية: 

0265/COR/20160909/R008280-R008289EN-AR/af 

https://www.stl-tsl.org/crs/assets/Uploads/20200423-F0015-PUBLIC-PRV-OTP-Request-Protective-Measures-EN-Web.pdf
https://www.stl-tsl.org/crs/assets/Uploads/20200423-F0015-PUBLIC-PRV-OTP-Request-Protective-Measures-EN-Web.pdf
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 قواعد والتوجيهات الخاصة باملحكمة الخاصة بلبنان:هـ/ االنظمة واملبادىء وال
 .S/RES/1757(2007)النظام األسايس للمحكمة الخاصة للبنان، رقم الوثيقة:  -
القواعد التي ترعى إحتجاز األشخاص رهن املحاكمة أو اإلستئناف أمام املحكمة الخاصة بلبنان أو املحتجزين يف  -

صة بلبنان، من الوثائق الرسمية للمحكمة الخاصة بلبنان، أعتمد بتاريخ: حاالت أخرى بقرار صادر عن املحكمة الخا
 . STL-BD-2009-02-Rev.1، رقم الوثيقة: 18/8/2014وتم تعديله بتاريخ:  20/3/2009

، رقم الوثيقة: 9/9/2011نظام املعونة القضائية للدفاع، من الوثائق الرسمية للمحكمة الخاصة بلبنان، أعتمدت بتاريخ:  -
STL/PL/2011/01. 

نظام قلم املحكمة الخاصة بلبنان لتقديم املساعدة والبدالت للمترضرين والشهود الذين يدلون بشهاداتهم أمامها، من  -
-STL-RR، رقم الوثيقة: 8/7/2015املعدل بتاريخ  1/3/2013الوثائق الرسمية للمحكمة الخاصة بلبنان، أعتمد بتاريخ: 

2013-01-Rev.1. 
وطرأت عليه  20/3/2009واإلثبات، من الوثائق الرسمية للمحكمة الخاصة بلبنان، أعتمدت بتاريخ  قواعد اإلجراءات -

-STL-BD-2009-01( ، رقم الوثيقة: 2020كانون االول 18( ، ولغاية )5/6/2009ثالثة عرش تعديال وتصحيحا من تاريخ )
Rev.8. 

-STL-CCلرسمية للمحكمة الخاصة بلبنان، رقم الوثيقة: مبادىء السلوك املهني للمحامني أمام املحكمة، من الوثائق ا -
2011-01. 

التوجيه العميل لدور رئيس مكتب الدفاع يف اإلجراءات القامئة أمام املحكمة الخاصة بلبنان، من الوثائق الرسمية  -
 .STL/PD/2011/04، رقم الوثيقة: 30/3/2011للمحكمة الخاصة بلبنان، الصادر بتاريخ: 

بشأن مالحظات صديق املحكمة املودعة أمام املحكمة الخاصة بلبنان، من الوثائق الرسمية للمحكمة  التوجيه العميل -
 .STL/PD/2012/05، رقم الوثيقة: 23/2/2012الخاصة بلبنان، أعتمد بتاريخ: 

لبنان، بالتوجيه العميل بشأن إيداع املستندات لدى املحكمة الخاصة بلبنان، من الوثائق الرسمية للمحكمة الخاصة  -
 .STL/PD/2010/01/Rev.2، رقم الوثيقة: 14/6/2013أعتمد بتاريخ: 

التوجيه العميل الخاص بتعيني هيئة للنظر يف مسالتي إعفاء القضاة وتنحيتهم، من الوثائق الرسمية للمحكمة الخاصة  -
 .STL-PD-2015-08، رقم الوثيقة: 27/2/2015بلبنان، صدر بتاريخ 

 البيانات واملواثيق الدوليةو/ التقارير والقرارات و 
، رقم 15/2/2005بيان أدىل به رئيس مجلس األمن، من وثائق مجلس األمن التابع لألمم املتحدة، صادر بتاريخ:  -

 .S/PRST/2005/4الوثيقة: 
تقرير بعثة تقيص الحقائق املوفدة إىل لبنان لتحري أسباب ومالبسات وعواقب إغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق  -

 .S/2005/203، رقم الوثيقة: 2، ص24/3/2005ريري، من وثائق مجلس األمن التابع لألمم املتحدة، بتاريخ: الح
 -2، من وثائق مجلس األمن، ص2005( لسنة 1644( من قرار مجاس األمن )6تقرير األمني العام املقدم عمال بالفقرة ) -

 .S/2006/176، رقم الوثيقة: 3
 .S/2006/893محكمة خاصة بلبنان، من وثائق مجلس األمن، رقم الوثيقة:  تقرير األمني العام عن إنشاء -
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، رقم 4/9/2007، من وثائق مجلس األمن، بتاريخ: 2007( لسنة 1757تقرير األمني العام املقدم عمال بقرار مجلس األمن رقم ) -
 .S/2007/525الوثيقة:  

، من وثائق مجلس األمن، رقم الوثيقة: 2007( لسنة 1757ألمن رقم )التقرير الثاين املقدم من األمني العام عمال بقرار مجلس ا -
S/2008/173. 

، من وثائق مجلس األمن، بتاريخ 2007( لسنة 1757التقرير الثالث املقدم من األمني العام عمال بقرار مجلس األمن رقم ) -
 .S/2008/734، رقم الوثيقة: 26/11/2008

، من وثائق مجلس األمن، بتاريخ 2007( لسنة 1757م عمال بقرار مجلس األمن رقم )التقرير الرابع املقدم من األمني العا -
 .S/2009/106، رقم الوثيقة: 24/2/2009

، من وثائق مجلس األمن التابع لألمم املتحدة، رقم الوثيقة: 7/4/2005( الصادر بتاريخ: 1595قرار مجلس األمن املرقم ) -
S/RES/1595(2005). 

 .S/RES/1636(2005)، من وثائق مجلس األمن، رقم الوثيقة: 31/10/2005( الصادر بتاريخ: 1636رقم )قرار مجلس األمن امل -
 .S/RES/1644(2005)، من وثائق مجلس األمن، رقم الوثيقة: 15/12/2005( الصادر بتاريخ 1644قرار مجلس األمن الرقم ) -
 .S/RES/1664(2006)ثائق مجلس األمن، رقم الوثيقة:  ، من و 29/3/2006( الصادر بتاريخ 1664قرار مجلس األمن الرقم ) -
 .S/RES/1686(2006)، من وثائق مجلس األمن، رقم الوثيقة: 15/6/2006( الصادر بتاريخ 1686قرار مجلس األمن الرقم ) -
 .S/RES/1748(2007)، من وثائق مجلس األمن، رقم الوثيقة: 27/3/2007( الصادر بتاريخ 1748قرار مجلس األمن الرقم ) -
، رقم الوثيقة: 3 -2، من وثائق مجلس األمن، ص30/5/2007( الصادر بتاريخ 1757قرار مجلس األمن الرقم ) -

S/RES/1757(2007). 
موجهة من األمني العام إىل رئيس مجلس األمن يحيل مبوجبها تقرير لجنة التحقيق الدولية املستقلة  20/10/2005رسالة مؤرخة  -

 .S/2005/662ن وثائق مجلس األمن، رقم الوثيقة: التابعة لألمم املتحدة، م
موجهة من األمني العام إىل رئيس مجلس األمن يحيل مبوجبها التقرير الثاين للجنة التحقيق الدولية  12/12/2005رسالة مؤرخة  -

 .S/2005/775املستقلة التابعة لألمم املتحدة، من وثائق مجلس األمن، رقم الوثيقة: 
، من وثائق مجلس 13/12/2005راء اللبناين تم إحالته إىل مجلس األمن برسالة من األمني العام بتاريخ نص رسالة رئيس الوز  -

 .  S/2005/783األمن، رقم الوثيقة: 
موجهة إىل األمني العام من القائم باألعامل بالنيابة للبعثة الدامئة للبنان لدى األمم املتحدة،  13/12/2005رسالة مؤرخة  -

 .S/2005/783األمن، رقم الوثيقة:  من وثائق مجاس
موجهة من األمني العام إىل رئيس مجلس األمن يتضمن التقرير الثالث للجنة التحقيق الدولية  14/3/2006رسالة مؤرخة  -

 .S/2006/161املستقلة، من وثائق مجلس األمن، رقم الوثيقة: 
 من يتضمن التقرير الرابع للجنة التحقيق الدوليةموجهة من األمني العام إىل رئيس مجلس األ  10/6/2006رسالة مؤرخة  -

 .S/2006/375املستقلة، من وثائق مجلس األمن، رقم الوثيقة: 
موجهة من األمني العام إىل رئيس مجلس األمن يتضمن التقرير الخامس للجنة التحقيق  25/9/2006رسالة مؤرخة  -

 .S/2006/760الدولية املستقلة، من وثائق مجلس األمن، رقم الوثيقة: 
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موجهة إىل األمني العام من رئيس مجلس األمن، من وثائق مجلس األمن، رقم الوثيقة:  21/11/2006رسالة مؤرخة  -
S/2006/911. 

موجهة من األمني العام إىل رئيس مجلس األمن يتضمن التقرير السادس للجنة التحقيق  12/12/2006رسالة مؤرخة  -
 .S/2006/962من، رقم الوثيقة: الدولية املستقلة، من وثائق مجلس األ 

موجهة من األمني العام إىل رئيس مجلس األمن يتضمن التقرير السابع للجنة التحقيق  15/3/2007رسالة مؤرخة  -
 .S/2007/150الدولية املستقلة، من وثائق مجلس األمن، رقم الوثيقة: 

يتضمن التقرير الثامن للجنة التحقيق  موجهة من األمني العام إىل رئيس مجلس األمن 12/7/2007رسالة مؤرخة  -
 .S/2007/424الدولية املستقلة، من وثائق مجلس األمن، رقم الوثيقة: 

موجهة من األمني العام إىل رئيس مجلس األمن يتضمن التقرير التاسع للجنة التحقيق  28/11/2007رسالة مؤرخة  -
 .S/2007/684الدولية املستقلة، من وثائق مجلس األمن، رقم الوثيقة: 

موجهة من األمني العام إىل رئيس مجلس األمن يتضمن التقرير العارش للجنة التحقيق  28/3/2008رسالة مؤرخة  -
 .S/2008/210الدولية املستقلة، من وثائق مجلس األمن، رقم الوثيقة: 

حقيق عرش للجنة التموجهة من األمني العام إىل رئيس مجلس األمن يتضمن التقرير الحادي  2/12/2008رسالة مؤرخة  -
 .S/2008/752الدولية املستقلة، من وثائق مجلس األمن، رقم الوثيقة: 

 ز/ املواقع االلكرتونية:
 ، متاح عىل الرابط االلكرتوين:13/2/2021املوقع الرسمي للمحكمة الخاصة بلبنان، تاريخ الزيارة:  -

https://www.stl-tsl.org/ar/about-the-stl 
نرشة املحكمة الخاصة بلبنان، وثيقة إعالمية صادرة عن املحكمة الخاصة بلبنان تعرض شهريا آخر املستجدات القضائية  -

، متاح عىل شبكة اإلنرتنيت عىل املوقع الرسمي 30/9/2016، تاريخ الزيارة 2016يف املحكمة الخاصة بلبنان، متوز/
 ة عىل الرابط التايل:للمحكم

 http://www.stl-tsl.org/ar.،االعالم-والصحافة/نرشة-املحكمة-الخاصة-بلبنان/ 
متاح عىل شبكة اإلنرتنيت عىل  ،30/9/2016جدول الجلسات، املوقع الرسمي للمحكمة الخاصة بلبنان، تاريخ الزيارة:  -

 . /tsl.org/ar-http://www.stlالرابط التايل: 
 ، عىل الرابط االلكرتوين:11/2/2021حكم العقوبة متاح عىل املوقع الرسمي للمحكمة الخاصة بلبنان، تاريخ الزيارة:  -

https://www.stl-tsl.org/crs/assets/Uploads/20201211-F3855-PUBLIC-TC-Sent-Judg-EN-Web-New.pdf 
 
 
 
 
 
 

https://www.stl-tsl.org/ar/about-the-stl
http://www.stl-tsl.org/ar/الاعلام-والصحافة/نشرة-المحكمة-الخاصة-بلبنان
http://www.stl-tsl.org/ar/الاعلام-والصحافة/نشرة-المحكمة-الخاصة-بلبنان
http://www.stl-tsl.org/ar/الاعلام-والصحافة/نشرة-المحكمة-الخاصة-بلبنان
http://www.stl-tsl.org/ar/
https://www.stl-tsl.org/crs/assets/Uploads/20201211-F3855-PUBLIC-TC-Sent-Judg-EN-Web-New.pdf
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 مودوره يف حامية املتعاملني مع نظا ازدواجية الطعن القضايئ يف قرارات املحافظ العقاري
 التحفيظ العقاري.

Double judicial appeals against decisions of real estate portfolios and its role In protecting dealers 
with the real estate reservation system 

   

 باحثة يف سلك الدكتوراه
 امعيةكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجت

 فاس-جامعة سيدي محمد بن عبد الله
 
 

 :ملخص
فكانت الحاجة ملحة إىل رضورة حامية الرصيد  تلعب امللكية العقارية دورا مهام يف تحقيق التنمية االقتصادية واالجتامعية

 العقاري الحامية القانونية الالزمة.
محافظ العقاري صالحيات واسعة التخاذ مجموعة من فصدرت عدة قوانني من أهمها ظهري التحفيظ العقاري الذي أعطى لل 

القرارات التي ينبغي أن تكون مراعية لضوابط املرشوعية وإال تعرضت للطعن. وهو ما حاولت رصده من خالل هذا املقال من 
لترشيعي ا خالل بيان مساطر الطعن القضايئ  يف قرارات املحافظ العقاري واملشاكل والصعوبات التي تعرتضه عىل املستويني

 والقضايئ.
 
 

 
Abstract 
 Real estate ownership plays an important role in achieving economic and social development, and thus it 
was necessary to protect the real estate balance legally. 
It is what I tried to monitor though this article by explaining the procedures and the difficulties encountered 
at the legislative and judicial levels. 
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 مقــــــــــــدمـــــــــة.

ال شك أن البنية العقارية تلعب دورا أساسيا لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتامعية  يف املغرب ويف مختلف  الدول              
واضح يف ظل إنشاء أوراش البناء يف كل مكان والسيام يف املجال الحرضي وتكوين رصيد عقاري مهم باعتباره  ك،ويبدو ذل

من أهم مكونات الرثوة ومجاال لتحقيق االستقرار والثبات. فكانت الحاجة ملحة إىل رضورة حامية هذا الرصيد حامية 
وجود إطار قانوين، يوفر للملكية العقارية أرضية صلبة متكن  .ذلك أن اضطالع العقار بهذه املهمة يتوقف عىل 1100قانونية

 الجميع من التعامل بشأنها.
. لينظم هذا 141101-07املعدل بقانون 1913غشت12فجاءت كثري من القوانني عىل رأسها  ظهري التحفيظ العقاري الصادر       

 ة واسعة النطاق يف جميع مراحل املسطرة بدءا مناملجال بحيث  أعطى للمحافظ عىل األمالك العقارية سلطة تقدير ومراقب
إيداع مطلب التحفيظ ومرورا مبسطرة التحديد والتعرضات وبتأسيس رسم عقاري و كل ما يتعلق بالتقييدات والتشطيبات الالحقة 

 اع.يللتحفيظ وغريها من املهام املسندة له، وكل ذلك تحت مسؤولية مشددة  صيانة وحامية لحقوق املالكني من الض
وال شك أن كل هذه املهام تتطلب من املحافظ عىل األمالك العقارية اتخاذ قرارات ينبغي أن يراعي فيها ضوابط املرشوعية     

 وإال تعرضت قراراته القابلة للطعن،للطعن القضايئ أمام الجهات املختصة.
دور وتطبيق عقارية بالظرفية التاريخية التي ميزت صلقد مر الطعن القضايئ يف القرارات التي يصدرها  املحافظ عىل األمالك ال

، حيث أن مرشع تلك الحقبة أي مرشع الحامية الفرنسية منح  1913غشت12نظام التحفيظ العقاري ببالدنا مند صدور ظهري
لليربايل والتي ااالختصاص للبت يف مثل هده الطعون إىل املحاكم العادية معتمدا بذلك الفلسفة التي كانت سائدة آنذاك بالعامل 

كانت تقيض باعتبار القضاء العادي الحامي الطبيعي لحق امللكية العقارية. بالرغم من أن فرنسا كانت تعرف مبدأ القضاء املزدوج 
) القضاء العادي واإلداري( إال أنها مل تعمد إىل إرساء هذا النموذج باملغرب ومل تسمح بوجود قضاء مختص بالنظر يف الطعون 

بسبب تجاوز السلطة بل مل تكن هذه القرارات قابلة ألي طعن قضايئ إال يف حدود  1102ضد قرارات السلطات اإلدارية املوجهة
 ضيقة جدا .  

ثم بإصدار قانون   1957شتنرب27غري انه  بعد نشأة قضاء اإللغاء باملغرب ألول مرة مبناسبة إحداث املجلس األعىل مبقتَض ظهري 
، أصبح القضاء 1103 90-41وأخريا بإحداث املحاكم اإلدارية مبقتَض القانون رقم  1974شتنرب 28هرياملسطرة املدنية مبقتَض ظ

                                                           

 4،ص:2013 محمد خيري،مستجدات قضايا التحفيظ العقاري في التشريع املغربي،مطبعة املعارف الجديدة،الرباط،سنة 1100

(، والذي بموجبه عرف الظهير  2011نوفمبر  22) 1432من ذي الحجة  25، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف املؤرخ في 14.07القانون رقم   1101

 املذكور تعديالت جوهرية همت جميع الفصول بدون استثناء مع االحتفاظ بتاريخية النص وهيكلته.

 

اص بين القضاء العادي والقضاء اإلداري للبث في الطعون املوجهة ضد قرارات املحافظ على األمالك عمر األزمي اإلدريس ي،توزيع االختص 1102

،مطبعة 2010العقاري، القواعد املوضوعية والشكلية في مساطر املنازعات العقارية،الجزء الثاني ، منشورات مجلة الحقوق املغربية،

 140األمنية،الرباط، ص

املحدث بموجبه محاكم إدارية  41.90( بتنفيذ القانون رقم 1993سبتمبر  10) 1414من ربيع األول  22ادر في ص 1.91.225ظهيـر شريف رقم 1103

 .2168  الصفحة 03/11/1993بتاريخ  4227بالجريدة الرسمية عدد  املنشور 
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،إال أنه وجد نفسه بخصوص  1104اإلداري هو صاحب الوالية العامة للنظر يف الطعون املوجهة ضد مقررات السلطة اإلدارية
اص بعض قرارات املحافظ العقاري املعينة بذاتها الختصقرارات املحافظ عىل األمالك العقارية أمام وضع قائم يتميز بإخضاع 

املحاكم العادية األمر الذي حدا به إىل استثناء هذه القرارات من نطاق واليته نظرا لخصوصيتها واعتبارا لالستثناء املتحدث عنه 
 أعاله . 

ك الخاضعة للقضاء لرقابة القضاء العادي وتلولذلك فقد استمر القضاء املغريب يف التمييز بني قرارات املحافظ العقاري الخاضعة 
اإلداري ، األمر الذي ترتبت عنه ازدواجية يف جهة االختصاص للنظر يف مثل هذه الطعون ، رغم أن بعض الفقه املغريب، طالب 

امل لهذه شبنقل اختصاص القضاء العادي بخصوص الطعن يف قرارات املحافظ العقاري إىل املحاكم اإلدارية يف إطار القضاء ال
منه الذي حدد عىل سبيل الحرص الحاالت التي 96خاصة املادة 07/14املحاكم ، و هو ما يستشف من ظهري التحفيظ العقاري 

عندما نص عىل أن :" حق التقايض مضمون لكل شخص  20111105من دستور  118يختص بها القضاء العادي،وكذا الفصل 
 قانون.للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها ال

  سواء كان تنظيام أو فرديا، ميكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية اإلدارية املختصة". كل قرار اتخذ يف املجال اإلداري 
ويالحظ بأن املرشع املغريب أخضع القرارات التي يصدرها املحافظ مبناسبة مامرسة مهامه املرتبطة بتطبيق نظام التحفيظ        

تسم بازدواجية االختصاص عىل مستوى األجهزة املتدخلة يف مراقبة بعض قرارات املحافظ عىل األمالك العقاري إىل نظام ي
 .1106العقارية

 اختالف افظ العقاري"  من الناحية العلمية  يفحوانطالقا مام سبق تتضح أهمية موضوع البحث"الطعن القضايئ يف قرارات امل
ري يف النظر يف الطعون املوجهة ضد قرارات املحافظ العقاري،وذلك ناتج عن الفقه يف مدى اختصاص القضاء العادي أو اإلدا

اختالف الفقهاء يف تحديد الطبيعة القانونية لقرارات املحافظ العقاري وكذلك اختالفهم بشأن املعايري املعتمدة إلسناد 
 اإلختصاص.

ة تبناه االجتهاد القضايئ بخصوص ازدواجي أما أهميته العملية فتتمظهر يف انعكاس االختالف الفقهي عىل موقف الذي
االختصاص القضايئ للنظر يف الطعون القضايئ ضد قرارات املحافظ  العقاري  السيام أن أحكامه تختلف وتتباين   بهذا 

 الخصوص.
مل بة عومن خالل هذه االزدواجية ميكن أن تطرح إشكالية البحث وهي هل هذه االزدواجية يف املراقبة أدت فعال إىل مراق

املحافظ العقاري وبالتايل الحفاظ عىل حقوق املتعاملني معها ؟ أم أن هذه املراقبة هي غري كافية واملحافظ العقاري اليزال 
 ميارس سلطات واسعة يف هذا املجال؟

 وهذا ما يجعلنا نقسم هذا املوضوع إىل مبحثني:
                                                           

ون، بالبت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات من هذا القان 11و 9يلي:"تختص املحاكم اإلدارية، مع مراعاة أحكام املادتين  تنص على ما 8املادة 1104

 السلطات اإلدارية بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات املتعلقة بالعقود اإلدارية ودعاوي التعويض عن األضرار التي تسببها أعمال ونشاطات

 ها شخص من أشخاص القانون العام.مركبات أيا كان نوعها يملك  أشخاص القانون العام، ماعدا األضرار التي تسببها في الطريق العام

، بتاريخ 5964، املنشور بالجريدة الرسمية عدد2011يوليوز  املوافق  ل1432شعبان  27بتاريخ  1.11.91الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1105

 2011يوليوز 30،املوافق ل1432شعبان  28

بين النص التشريعي والواقع العملي وفق مستجدات قانون -اري عصام أزداد، الرقابة القضائية على مشروعية قرارات املحافظ العق 1106

 ة،رسالة لنيل دبلوم املاستر في قانون العقار والعقود، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد األول، وجدة،السن07/14

 3،ص:2014-2013الجامعية
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 وجهة ضد قرارات املحافظ العقارياألول: الجهات القضائية املختصة للنظر يف الطعون امل ملبحثا
 املبحث الثاين: قصور الطعن القضايئ يف قرارات املحافظ العقاري يف حامية حقوق املتعاملني مع نظام التحفيظ العقاري.

 
 املبحث األول : الجهات املختصة بالنظر يف الطعون املوجهة ضد قرارات املحافظ العقاري.

 الطعن فيها عدة جهات فأحيانا تكون الجهة القضائية املختصة هي املحاكم العادية، تتجاذب أعامل املحافظ وقراراته حني
  .1107وأحيانا أخرى تكون الجهة القضائية املختصة هي املحاكم اإلدارية

وللتفصيل أكرث سأتطرق إىل حاالت الطعن يف قرارات املحافظ العقاري أمام القضاء العادي يف )املطلب األول( ثم حاالت 
 ضد قرارات املحافظ العقاري أمام القضاء اإلداري )املطلب الثاين(. الطعن

 املطلب األول: حاالت اختصاص القضاء العادي.
إن حاالت اختصاص القضاء العادي للبت يف الطعون املوجهة ضد قرارات املحافظ عىل األمالك العقارية محددة عىل          

ا وال مجال للتوسع فيها، ويف هذا اإلطار منيز بني القرارات التي يتخذها سبيل الحرص يف نصوص خاصة كام سبق أن رأين
املحافظ العقاري يف إطار مسطرة التحفيظ العقاري)الفقرة األوىل( وبني تلك التي يتخذها يف إطار مسطرة إشهار الحقوق 

 العينية )الفقرة الثانية(.
 إطار مسطرة التحفيظ.الفقرة األوىل :الطعن القضايئ يف القرارات املتخذة يف 

من املعلوم أن قرارات املحافظ عىل امللكية العقارية تتنوع وتختلف بتعدد وتشعب املهام املسندة إليه بدءا بإيداع مطلب            
 التحفيظ مرورا مبسطرة التحديد وفتح أجل التعرض ، وصوال إىل اتخاذ  قرار التحفيظ أو رفضه ، وبالتايل فإن إمكانية الطعن

 ن ظ.ت.ع. سواء تعلق األمر برفض مطلب التحفيظ أو إلغائه أو تعلق األمر بالتعرضات. 96فيها جائزة كام نص عىل ذلك الفصل 
 أوال: الطعن يف  قرارات املحافظ العقاري املتعلقة برفض مطلب التحفيظ      

تيفاء كل يه من طرف املحافظ العقاري مبارشة بعد اسنعلم أن مصري مطلب التحفيظ ال يبقى معلقا بل البد من البت ف             
اإلجراءات املتطلبة قانونا وذلك إما بتحفيظه وتأسيس رسم عقاري خاص به وتسجيله يف السجل العقاري أو رفضه إذا كانت 

 هناك أسباب تستدعي ذلك.
تأييدا ملطلب  ظ العقاري أن الحجج املدىل بهاإال أنه أحيانا وغم استكامل واستيفاء كافة اإلجراءات املسطرية فقد يتبني للمحاف

 التحفيظ غري كافية فيعمد إىل اتخاذ قرار رفض طلب التحفيظ و له سلطة تقديرية واسعة يف ذلك .
غري أن املرشع العقاري أخضع قرار املحافظ عند رفضه مطلب التحفيظ إلمكانية الطعن فيه أمام املحاكم العادية وذلك مبقتَض 

 . 1915يونيو 3من القرار الوزيري املؤرخ يف  10ظ.ت.ع، والفصل  من 96الفصل 
وباإلطالع عىل موقف االجتهاد القضايئ نجده أسند االختصاص للمحاكم العادية يف العديد من القرارات املتعلقة برفض مطلب 

الذكر هو كون  السالفة التحفيظ، بحيث صدر حكم عن املحكمة اإلدارية بفاس جاء فيه: " وحيث ما يستشف من املقتضيات
البث يف قرار رفض التحفيظ يرجع إىل املحكمة االبتدائية بغض النظر عام إذا كان استيفاء املسطرتني اإلدارية والقضائية بشأن 

 .1108تحفيظ امللك ..... فأن النزاع يف صيغته الحالية يخرج عن نطاق االختصاص النوعي لهذه املحكمة"

                                                           

فيظ العقاري"رسالة لنيل دبلوم املاستر في قانون املنازعات العمومية ،كلية العلوم القانونية أحمد العيادي "املنازعات القضائية في مادة التح 1107

 40،ص2008-2007واالقتصادية واالجتماعية فاس،السنة الجامعية 

 ، غير منشور 22/01/2013بتاريخ 129/5/2013حكم محكمة اإلدارية فاس ملف رقم  1108
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ختصاص للمحكمة االبتدائية عند رفض الطلب وهو ما أكده حكم أخر صدر عن نفس يتضح من هذا الحكم إسناد اال 
جاء فيه:"وحيث إنه وبحسب مقتضيات املادة املذكورة فإن الطعن يف قرار املحافظ القايض برفض مطلب التحفيظ  1109املحكمة

 ة نوعيا للبث يف الطلب".يرجع النظر فيه للمحكمة االبتدائية، مام يتعني معه الحكم بعدم اختصاص هذه املحكم
لقد استقر القول عىل اختصاص املحكمة االبتدائية للبث يف الطعون املوجهة ضد قرار املحافظ العقاري عند رفض طلب التحفيظ 

مكرر املضاف  37قَض ب:" لكن حيث أنه مبقتَض الفصل  2014أبريل  24وهو ما أكده حكم صدر عن محكمة النقض بتاريخ
فإنه يجب عىل املحافظ عىل األمالك العقارية يف جميع الحاالت التي يرفض فيها املحافظ أن يعلل  07/14قممبقتَض القانون ر 

قراره ويبلغه لطالب التحفيظ، يكون القرار قابال للطعن أمام املحكمة االبتدائية التي تبت فيه مع الحق يف االستئناف وتكون 
يظ العقار د ثبت لقضاة املوضوع أن قرار املحافظ عىل األمالك العقارية بصفرو تحفالقرارات االستئنافية قابلة للطعن بالنقض، وق

مكرر أعاله والتي تخرج عن اختصاص القضاء 37موضوع مطلب التحفيظ يدخل ضمن القرارات املعنية بالفصل 
 .1110اإلداري..."

ينعقد  لحجج وإما عىل عدم صحة الطلب حتىومعلوم أن املرشع اشرتط أن يكون قرار رفض التحفيظ مبنيا إما عىل عدم كفاية ا
 االختصاص للمحكمة االبتدائية.

 ثانيا: الطعن يف  قرارات املحافظ العقاري املتعلقة بإلغاء مطلب التحفيظ.
 

عندما يتم إيداع مطلب تحفيظ عقار ما، فليست هناك أية ضامنة من أن مطلب التحفيظ سيؤول المحالة إىل تأسيس            
ري، فقد يتم رفضه أو إلغاؤه، كام قد يتم تحفيظه،وقد مر بنا الحديث عن رفض مطلب التحفيظ عىل أساس أن نتحدث رسم عقا

عن حاالت إلغاء مطلب التحفيظ هذه األخرية التي تتعلق إما بتغيب طالب التحفيظ عن عملية التحديد املؤقت وإما لعدم متابعة 
 اإلجراءات.

 رات املحافـظ العقاري املتعلقة بالتعرضاتثالثا:الطـعن القضايئ يف قـرا
يعترب التعرض وسيلة قانونية أتاحها املرشع ينازع يف حق ملكية العقار املطلوب تحفيظه ، أو يف مدى هذا الحق، وكذلك       

  لكل من يدعي حقا عينيا عىل العقار املراد تحفيظه.
ن القديم وأدخل تعديال جوهريا بهذا الخصوص حيث حذف الفقرة من القانو  32كل مقتضيات الفصل  14.07لقدنسخ قانون رقم 

التي كانت تنص عىل إمكانية الطعن يف قرار إلغاء التعرض أمام املحكمة االبتدائية. ومل يرتك أية سلطة تقديرية للسيد املحافظ 
رسوم ج املؤيدة لتعرضه ومل يؤد العىل األمالك العقارية من أجل اإلبقاء عىل التعرض أو إلغائه، إذا مل يدل املتعرض بالحج

الرسوم  25القضائية، وذلك ملا أكد عىل أن التعرض يعترب الغيا إذا مل يقدم املتعرض خالل األجل املنصوص عليه يف الفصل 
 .1111والوثائق املؤيدة لتعرضه، ومل يؤد الرسوم القضائية وحقوق املرافعة، أو مل يثبت حصوله عىل املساعدة القضائية

هو القانون الذي حدد  14-07ان قرار إلغاء التعرض يف القانون القديم مصدره قرار السيد املحافظ فإنه مصدره يف قانون وإذا ك
الجزاء املرتتب عن  عدم تعزيز التعرض بالحجج أو عدم أداء الرسوم القضائية وذلك ملا صدر النص بعبارة"يعترب التعرض الغيا 

                                                           

 ، غير منشور.21/05/2014بتاريخ  38/7110/2014حكم املحكمة اإلدارية فاس،ملف رقم  1109

 ، غير منشور 24/4/2014بتاريخ 853/4/1/2014ملف إداري عدد 570/1قرار عدد  1110

 07-14من ظهير  32الفقرة األولى من الفصل  1111
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مل ينص عىل قابليته ألي طعن قضايئ يف حالة إلغاء  32عرض أصبح حكام قانونيا فأن الفصل وكأن مل يكن". ومبا أن إلغاء الت
 التعرض للسبب املذكور

ورأي فيام أعتقد أن  هذا التغيري يف النص لن يؤثر عىل قابلية قرار املحافظ بإلغاء التعرض للطعن القضايئ ما دام أن حق 
يف مخاصمة القرارات اإلدارية ويدخل ضمنها قرار املحافظ برفض  التقايض هو حق دستوري يضمن لكل مترضر الحق

  التعرض.
 : 1112من ظ.ت.ع، كان مييز بني حالتني32ولإلشارة فإن املرشع املغريب، يف ظل الصيغة القدمية للفصل 

رشة يوما من سة ع_إلغاء التعرض لعدم اإلدالء بالحجج واملستندات ويف هذه الحالة يكون قرار املحافظ قابال للطعن خالل خم
 يوم تبليغ املحافظ أمام املحكمة االبتدائية التي تبت يف الطعن عىل وجه االستعجال وبصفة نهائية.

إلغاء التعرض لعدم أداء الوجيبة القضائية بعد إنذار ملدة ثالثة أشهر وتعذر الحصول عىل املساعدة القضائية، حيث مل يحدد -
حول مدى إمكانية الطعن 1113مثل هذا القرار، مام أدى إىل اختالف وجهة نظر الباحثني الجهة القضائية املختصة بالطعن يف 

 فيه.
 أ( إلغاء التعرض لعــــــدم تقديـــم الرســـــوم والحجـــــج

 
يعد التعرض ضد مسطرة تحفيظ ملك معني إجراء قانونا خطريا قد يهدد ملكية طالب التحفيظ واملستفيد من اإليداع طبقا للفصل 

من ظ.ت.ع، وتقديرا لتلك الخطورة يجب عىل املحافظ عىل األمالك العقارية التحري والضبط قبل قبول ترصيح  84
 .1114املتعرض
ومن بني رشوط قبول الترصيح بالتعرض عىل  مسطرة تحفيظ ملك معني أنه يجب عىل املتعرض تقديم املستندات املثبتة  

غم عدم اإلدالء بأي مستندات ووثائق ويف هذه الحالة يلتزم املتعرض طبقا للحق املدعى به، إال أنه ميكن قبول التعرض ر 
 التي تنص عىل ما ييل: 25ملقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 

" يجب عىل املتعرضني أن يودعوا السندات والوثائق املثبتة لهويتهم واملدعمة لتعرضهم ويؤذوا الرسوم القضائية وحقوق  
 يفيد حصولهم عىل املساعدة القضائية وذلك قبل انرصام الشهر املوايل النتهاء أجل التعرض". املرافعة أو يدلوا مبا

وعىل الرغم من كون املحافظ عىل األمالك العقارية ال ميلك سلطة واسعة لتقدير حجج املتعرض خصوصا عندما يجد   
إنه ميلك غري أنه يف حالة عدم تقديم أية وثيقة ف هذا األخري صعوبة يف اإلدالء بكافة الوثائق املثبتة للحق موضوع التعرض

من ظ.ت.ع التي نصت عىل: " يعترب التعرض الغيا وكأن  32صالحية إلغاء تعرضه تطبيقا ملقتضيات الفقرة األوىل من الفصل 
ؤيدة لتعرضه، من هذا القانون، الرسوم والوثائق امل 25مل يكن، إذا مل يقدم املتعرض خالل األجل املنصوص عليه يف الفصل 

 ومل يؤد الرسوم القضائية وحقوق املرافعة أو مل يثبت حصوله عىل املساعدة القضائية."

                                                           

الك السعذي فدوى الصمدي،رقابة القضاءعلى قرارات املحافظ العقاري،بحث لنيل املاستر في القانون الخاص كلية الحقوق،عبذ امل 1112

 88،ص2013-2012طنجة،

 89فدوى الصمدي،مرجع سابق ،ص: 1113

ادريس الفاخوري ، التعرضات على مطلب التحفيظ بين النص القانوني والعمل القضائي،مجلة قراءات في القوانبن العقارية الجديدة  1114

 23،ص2013رباط،،منشورات مجلة الحقوق ،سلسلة املعارف القانونية والقضائية،دار نشر املعرفة ، ال
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وهذا ما يؤكده قرار للمجلس األعىل جاء فيه ما ييل:'' لكن حيث وكام أكد ذلك الحكم املستأنف عن صواب فإن الفصل 
يف  ية سلطة تقديرية يف قبول التعرضات أو اعتبارها ملغاةمن ظهري التحفيظ العقاري يخول للمحافظ عىل األمالك العقار 32

 "    1115حالة عدم اإلدالء بالوثائق املدعمة للتعرض....
 

 ب(إلغــــاء التعرض لعدم أداء الرســوم القضـائية وحقــوق املرافعـــــة.    
واردة قبل التعديل الذي جاء به ظهري إن إمكانية إلغاء التعرض لعدم أداء الواجبات القضائية وحقوق املرافعة، مل تكن 

، بحيث كانت تؤدى هذه الواجبات أمام املحكمة التي تبت يف مدى صحة التعرضات املنصبة عىل مطلب التحفيظ، 1954غشت25
  وذلك بواسطة إنذار يوجهه القايض املقرر إىل املتعرض الذي ينبغي أن يتوصل به بشكل قانوين.

بح عدم أداء الوجيبة القضائية  من طرف املتعرض رغم اإلنذار املوجه إليه من طرف املحافظ وانتهاء وبعد صدور الظهري املذكور،أص
أجل ثالثة أشهر لدفعها يؤدي حتام إىل إلغاء التعرض من طرف هذا األخري ، كام يعترب التعرض الغيا بالنسبة للمتعرض الذي 

لطعن ىل األقل ، وقرار املحافظ بهذا الصدد يعترب نهائيا وغري قابل لطلب املساعدة القضائية ومل يحصل عليها أو مل يطلبها ع
من ظ.ت.ع كام وقع تعديله مبقتَض هذا  32حسب الفهم املستخلص من قراءة مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل

 .1116الظهري
أداء  عرض الذي مل يستطعأن هذا القرار فيه يشء من العنت وغري معقول بالنسبة للمت1117ألستاذ محمد خرييويرى ا        

تاذة فاطمة األسالوجيبة القضائية أو مل يطلب املساعدة القضائية داخل األجل املحدد ألنه يجهل إجراءاتها يف حني ترى 
أنه من العنت إلغاء التعرض بسبب عدم أداء الرسوم القضائية وحقوق املرافعة دون البحث والتقيص يف مدى  1118الحروف

وت الفرصة عىل املتعرض للمثول أمام القضاء واملطالبة بحقوقه، وبذلك يصبح املحافظ عىل األمالك جدية التعرض، مام يف
 العقارية يقوم بدور شبه قضايئ ألن مهمة تحصيل الرسوم القضائية يف األصل هي من سلطات الجهاز القضايئ.

ادرا حال املتعرض قد ميلك من الحجج ما يجعله قلذلكـ،كيف يعقل أن يلغى التعرض مبجرد عدم أداء الرسوم القضائية وال     
 عىل إقناع املحكمة بصحة تعرضه من خالل تقدميه للحجج، أما القول بخالف ذلك فإنه يعني هدر حقوق هذا املتعرض.

ع أنه ينبغي عىل املرش  1119محمد خرييومن أجل التلطيف من حدة قرار إلغاء التعرض للسبب املذكور أعاله يرى األستاذ       
أن يوجد استثناء يخول مبقتضاه للمحافظ عىل األمالك العقارية يف قبول التعرض يف حالة تأكده باستحالة أداء الوجيبة 
القضائية، ليك ال تشكل تلك املصاريف  رغم ضآلتها عرقلة أمام املعرسين الذين يطالبون بحقوقهم املرشوعة، يف حني ترى 

قوق هؤالء الذين ال ميلكون إمكانيات مادية وال يعلمون بوجود املساعدة القضائية أنه لحامية ح 1120فاطمة الحروف األستاذة

                                                           

،أوردته أمال جداوي "املؤسسات املتدخلة في مسطرة التحفيظ العقاري 1557/1995ملف اداري عدد 1995نونبر09بتاريخ  480قرار عدد  1115

 210ص2013-2012"أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص،كلية العلوم القانونية واالجتماعية واالقتصادية وجدة 

سات املتدخلة في مسطرة التحفيظ العقاري "أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص،كلية العلوم القانونية أمال جداوي"املؤس 1116

 211ص 2013-2012واالجتماعية واالقتصادية وجدة 

 197،ص:1983محمد خيري،التعرضات أثناء التحفيظ العقاري في التشريع املغربي،دار التقافة، الدار البيضاء،  1117

،السنة 19روف،دور املحافظ العقاري بشأن التعرضات على مطلب التحفيظ،مقال منشور بمجلة القانون واالقتصاد، العددفاطمة الح 1118

 54،ص:2002

 204محمد خيري،مرجع سابق،ص: 1119

 53فاطمة الحروف، مرجع سابق،ص: 1120
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وحتى إن علموا بها فإنهم يجهلون إجراءاتها، يجب إلزام املحافظ عىل األمالك العقارية برضورة تذكري هؤالء املعرسين باملساعدة 
 القضائية وإجراءاتها قصد االستفادة منها.

، فإنه يتعامل مع التعرضات بحزم شديد عن طريق إلغائها كام يف حالة تقديم 1121تهاد القضايئ أما بخصوص االج       
املتعرض املستندات والوثائق وقيامه بأداء الرسوم القضائية وحقوق املرافعة إال أنه مل يؤد رسوم أخرى )كرسوم الخربة( ذلك أنه 

خربة عني املكان إلجراء البحث والتقيص حول مزاعم املتعرض، والللبت يف التعرض غالبا ما يتم انتداب خبري لالنتقال إىل 
 املنجزة من قبل هذا األخري تكون مقابل رسوم يكلف املتعرض بأدائها تحت طائلة الحكم بعدم صحة تعرضه.

 
 الفقرة الثانية: الطعن يف القرارات املتخذة يف إطار مسطرة إشهار الحقوق العينية.

ة اإلشهار إشهار الترصفات القانونية الواقعة عىل العقارات املحفظة من حيث ضامن الحقوق املرتتبة عليها ال تخفى أهمي           
وكذا حاميتها، إذ أوجب القانون العقاري رضورة تقييد الحقوق الواجبة لذلك يف الرسم العقاري، حتى تنتج أثارها القانونية سواء 

 يف مواجهة أطراف العالقة التعاقدية.
ا للمسؤولية امللقاة عىل املحافظ عىل األمالك العقارية، وخاصة يف ميدان إشهار الحقوق بالرسم العقاري، فهو ملزم بالقيام ونظر 

بعملية التحري والتدقيق  قبل القيام بعملية التقييد،ونتيجة لذلك فكلام ثبت لديه أن الحق الواجب تقييده سليم من الناحية 
قابل الرسم العقاري، أما إذا كان غري مستوف لجميع الرشوط املتطلبة قانونا فيمكنه رفض  الطلب، وباملالقانونية يقوم بتقييده يف 

 أعطى املرشع للمترضر الحق يف الطعن يف قرار املحافظ يف الحاالت التالية:
 أوال:الطعن يف قرار رفض تقييد حق عيني أو التشطيب عليه. 

نجده ينص عىل أنه :"  07-14ظهري التحفيظ العقاري والذي تم نسخه وتعويضه بالقانون  ن 96بالرجوع إىل الفصل               
يجب عىل املحافظ عىل األمالك العقارية يف جميع الحاالت التي يرفض فيها تقييد حق عيني أو التشطيب عليه أن يعلل قراره 

ئنافية قابلة ة والتي تبث فيه مع الحق، تكون القرارات االستويبلغه للمعني باألمر يكون هذا القرار للطعن أمام املحكمة االبتدائي
 للطعن بالنقض".

يعترب هذا الفصل املنطلق القانوين لبسط رقابة القضاء العادي عىل قرار املحافظ برفض تقيد حق عيني أو التشطيب عليه وذلك    
 العادي يتوقف عىل سببني هام :يف جميع الحاالت عىل خالف السابق حيث كان معيار انعقاد اختصاص القضاء 

 : قـــــــــــرار رفـــــــض التقيـــيــــــد        -
نجد أن املرشع املغريب مل يحدد الحاالت التي  07/14باستقرائنا لظهري التحفيظ العقاري  املعدل واملغري بالقانون رقم                

، إال أنه ميكن استنتاجها باالعتامد عىل مفهوم املخالفة، وذلك بالرجوع 1122ميكن للمحافظ عىل األمالك العقارية رفض التقييد
إىل النصوص القانونية املتعلقة بقبول التقييد، فكل تقييد قدم للمحافظ العقارية يخالف هذه النصوص يحق من خالله للمحافظ 

 عىل األمالك العقارية إصدار قراراه برفض التقييد.
 .ــــــض التشطيـــــبقـــــــــرار رف -        

                                                           

لحقوق،سلسلة املعارف القانونية ادريس الفاخوري،التعرضات على مطلب التحفيظ بين النص القانوني والعمل القضائي،مجلة ا 1121

 33،ص:2013والقضائي،طبعة املعارف الجديدة،الرباط

رسالة لنيل  -والعمل القضائي 14-07دراسة على ضوء القانون رقم -يوسف أسبول، املحافظ العقاري بين متطلبات وإكراهات املسؤولية 1122

 41،ص:2013-2012واالجتماعية واالقتصادية، جامعة محمد األول،السنة الجامعية دبلوم املاستر في قانون العقود والعقار،كلية العلوم القانونية 
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إن املحافظ العقاري ال يقوم بتقييد أي حق إال إذا كان يستند يف ذلك عىل وثائق تربر هذا التقييد، ونفس اليشء                   
 .1123ينطبق عىل التشطيب الذي يستوجب لقيامه توفر الوثائق التي تسمح بإجرائه

، نجده ألزم املحافظ العقاري برضورة 07/14الذي تم تعديله وتتميمه بالقانون  من ظهري التحفيظ العقاري 94وباستقراء للفصل 
 .1124التحقق من أن طلب التشطيب ال يتعارض مع البيانات املضمنة بالرسم العقاري

عالقة، لكام أن عملية التشطيب التي يقوم بها املحافظ العقاري ال ميكن القيام بها، إال باالستناد عىل اتفاق مربم بني أطراف ا
 أو بناء عىل حكم قضايئ أو أن يتم بصفة تلقائية وبقوة القانون.

ويخضع مطلب التشطيب لنفس الرشوط املطبقة عىل مطلب التقييد، من حيث أن املحافظ عىل األمالك العقارية ملزم وتحت 
يب وال يتعارض تسمح بالتشطمسؤوليته بالتثبت من هوية طالب التشطيب وأهليته وأن يتحقق من أن الوثائق املدىل بها  

 .1125محتوياتها مع ما هو منصوص عليه بالرسم العقاري أو مقتضيات ظهري التحفيظ العقاري
 

 ثانيا: الطعن يف قرار رفض إصالح خطأ مادي بالرسم العقاري.
ح األخطاء ت بل وتصحيليس من الخفي عىل أحد الدور الذي يقوم به املحافظ العقاري، من خالل تدارك األخطاء واإلغفاال         

املادية التي تطال الرسوم العقارية، وذلك إما تلقائيا أو بناء عىل طلب املعني باألمر، ويتم هذا التدارك من خالل قرار يتخذه 
 .1126املحافظ يف هذا الشأن

أن إصالح  03/6/1915من القرار الوزيري الصادر يف  29ففي قرار صدر عن املجلس األعىل ورد فيه أنه:" يستخلص من الفصل  
الخطأ املادي  الذي وقع يف الرسم العقاري ال تقدم به دعوى مبتدئة أمام القايض، وإمنا يقوم به املحافظ من تلقاء نفسه فإذا 

 .1127رفض القيام بهذا اإلصالح فإن قراره بهذا الشأن يعرض عىل املحكمة التي تبث يف األمر بحكم تصدره بغرفة املشورة"
القرار يالحظ اختصاص البت يف قرار املحافظ رفض إصالح خطأ مادي بالرسم العقاري يعهد إىل القضاء العادي، ومن خالل هذا 

لكن مع ذلك فإن املحكمة اإلدارية بوجدة  مل ترتدد يف الترصيح باختصاصها إللغاء قرارات املحافظ بهذا الشأن ويف هذا 
 :أنه  1128االتجاه جاء يف حكم للمحكمة اإلدارية بوجدة

                                                           

 67عبد الجيد أسويق ،مرجع سابق،ص 1123

على أنه :" يجب على املحافظ على األمالك 14/ 07من ظهير التحفيظ العقاري الذي تم تعديله وتتميمه بالقانون  94ينص الفصل 1124

ع الطلب ال يتعارض مع البيانات املضمنة بالرسم العقاري ومقتضيات هذا القانون وأن الوثائق املدلى بها العقارية أن يتحقق من أن التشطيب موضو 

 تجيز التشطيب.

عبد الرزاق عريش،الطعون القضائية ضد القرارات الصادرة عن املحافظ العقاري ،بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في وحدة  1125

والتعمير واإلسكان ، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد الخامس، أكدال الرباط السنة  التكوين والبحث في العقار 

 24،ص: 2009-2008الجامعية 

 654محمد خيري:مستجدات قضايا التحفيظ العقاري في التشريع املغربي،مرجع سابق، ص: 1126

أشار أليه عصام أزداد " الرقابة القضائية على مشروعية قرارات املحافظ  562/68ددفي امللف املدني ع 21/01/1980بتاريخ 66قرار عدد 1127

 37،مرجع سابق،ص07/14العقاري بين النص التشريعي والواقع العملي وفق مستجدات قانون 

 )غير منشور(5-09-58في ملف عدد  23/02/2010بتاريخ  104حكم عدد  1128
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" وحيث أنه من الثابت من وثائق امللف وبإقرار من املحافظ املطلوب يف الطعن رصاحة بالفعل قد ترسب خطأ أثناء عملية 
التحديد.... وحيث إنه أمام جميع هذه املعطيات فإن القرارات املطعون فيه يبقى متسام بالتجاوز يف استعامل السلطة ملخالفة 

 القانون وتعني الترصيح بإلغائه"
يتضح من خالل هذا الحكم وغريه من االجتهادات القضائية أنه فتح املجال أمام تضارب يف مواقف القضاء، وتنازع االختصاص 

 بني جهتي القضاء العادي واإلداري.
وكان يستحسن أن يحسم املرشع هذا الخالف، بإسناد االختصاص رصاحة أما للقضاء العادي أو اإلداري كام فعل يف الفصلني 

 14/.07من القانون رقم  96مكرر و 37
والبد من إثارة االنتباه إىل أن إمكانية املحافظ عىل األمالك العقارية من أجل تصحيح األخطاء أو اإلغفاالت تبقى محدودة، 

بيل س وال ميكن القيام بها إال إذا كان اإلغفال أو اإلخالل ناتجا  عن خطأ مادي رصف، أما األخطاء التي متس جوهر الحق فال
إىل تصحيحها لدى املحافظ عىل األمالك العقارية بناء عىل طلب مجرد ، بل يتعني عىل األطراف اللجوء  إىل املحكمة املختصة 

 .1129للنظر يف املوضوع، أو إجراء اتفاق جديد بني األطراف يهدف إىل القيام بتعديل أو تصحيح التقييد القائم
 املحافظ العقاري أمام القضاء اإلداري.املطلب الثاين: حاالت الطعن يف قرارات 

إن مجال اختصاص قضاء اإللغاء للبت يف الطعون املوجهة ضد قرارات املحافظ العقاري هو مجال واسع وال حرص له، بحيث 
يشمل جميع القرارات التي يتخذها املحافظ يف إطار إرشافه عىل مسطرة التحفيظ ومن بني تطبيقات القضاء اإلداري يف هذا 

 صدد:ال
 الفقرة األوىل: الطعن يف قرارات مبناسبة اإلرشاف عىل مسطرة التحفيظ.

يعترب املحافظ عىل األمالك العقارية أعىل سلطة إدارية يف كل محافظة عقارية، مكلف مبهمة تسيري شؤون هذه 
عىل اإلخالل بها، طعن  بالقيام مبجموعة من املهام يرتتب  1130املحافظة وهو ملزم مبقتَض النصوص الترشيعية والتنظيمية

 املترضر يف قراراه .
تبتدئ مسطرة التحفيظ العقاري بإيداع مطلب التحفيظ أمام املحافظة العقارية املختصة وفق الشكليات املنصوص عليها 

ساح ممن ظهري التحفيظ العقاري، ثم يقوم املحافظ أو من يقوم مقامه بعملية التحديد املؤقت مبساعدة املهندس  13يف الفصل 
 طبوغرايف، وتنتهي هذه العملية بتحرير محرض للتحديد املؤقت من طرف املحافظ أو نائبه.

وإذا مل يحرض طالب التحفيظ وال نائبه للتحديد فال تنجز أي عملية ويقترص يف املحرض عىل إثبات هذا التغيب ويعترب 
عليق يذ العمليات أعاله فإن املحافظ يقوم بنرش وتطلب التحفيظ ملغى ويحفظ ملف اإلجراءات. أما إذا نص املحرض عىل تنف

إعالن يتضمن أن التعرضات عىل التحفيظ تقدم إىل املحافظة العقارية وإىل كتابة ضبط املحكمة االبتدائية  داخل أجل شهرين 
ألمالك العقارية ا يبتدئ من يوم نرش يف الجريدة الرسمية ، وأنه إذا انرصم هذا األجل يسقط حق التعرض وينتهي املحافظ عىل

 يف األخري بتحفيظ العقار أو إحالته عىل املحكمة املختصة يف حالة التعرض أو رفض مطلب التحفيظ.
                                                           

 660اري في التشريع املغربي،مرجع سابق، صمحمد خيري، مستجدات قضايا التحفيظ العق 1129

املحدث هو الوكالة الوطنية  58.00املحدد لتنظيم املحافظات العقارية والقانون رقم 1953دجنبر  29عمال بأحكام القرار الوزيري املؤرخ في   1130

واملحافظين على املكتبة العقارية والرهون للمحافظة العقارية واملسح العقاري والخرائطية الذي أنفى اختصاصات ومسؤولية املحافظ العام 

وظهير  1913خاضعة لألحكام التشريعية والتنظيمية املطبقة عليها فيما يتعلق بالتحفيظ العقاري عمال بأحكام الظهير الشريف املؤرخ في غشت 

املحدد للتشريع  1915يونيو  2لعقارات وظهير املحدد ملختلف املقتضيات االنتقالية لتطبيق الظهير الشريف املتعلق بتحفيظ ا 1915فاتح يونيو 

 1915يونيو  4املطبق على العقارات املحفظة والقرار الوزيري املؤرخ في 
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ولحامية املراكز القانونية لكل من يدعي حقا عىل العقار املراد تحفيظه أو ينازع يف حق طالب التحفيظ أو يف عملية  
ه يف أن يرصح بتعرضه ابتداء من إيداع مطلب التحفيظ إىل انتهاء أجل الشهرين تحديد العقار، فإن الترشيع والقضاء أقر حق

.  بل أكرث من ذلك يعترب قرار املحافظ عىل 1131املواليني لنرش اإلعالن عن انتهاء التحديد املؤقت للعقار بالجريدة الرسمية
فتح ملتعرض لحضورها قراراً غري مرشوع،مام ياألمالك العقارية برفض إلغاء عملية التحديد املؤقت التي متت دون استدعاء ا

املجال للطعن يف قرارات املحافظ العقاري التي يتخذها يف إطار مهامه والتي ال تدخل استثناءا يف مجال القضاء العادي كام 
رة التحفيظ متى طرأينا سابقا، وبالتايل فمن الوارد عمليا الطعن باإللغاء ضد جميع القرارات التي يتخذها املحافظ يف إطار مس

، كام هو مستقر عليه قضاءا ، وتكون املحكمة اإلدارية هي صاحبة 1132استجمعت مقومات القرار اإلداري القابل للطعن باإللغاء
 االختصاص للنظر يف طلب اإللغاء ومن بني هذه القرارات: 

 أوال:الطعن يف  قرار املحافظ بتحفيظ العقار:
، وذلك انسجاما 1133قرار املحافظ عىل األمالك العقارية بتحفيظ عقار غري قابل ألي طعن لقد اجمع الفقه والقضاء عىل أن   

 .1134من ظ ت ع 64و 62مع مقتضيات املادة
، لكن التساؤل الذي يبقى 1135والجدير بالذكر أن الصفة النهائية للرسم العقاري قد أسالت الكثري من مداد الفقهاء

غي قرار التحفيظ علام أن ذلك يتضمن تلقائيا إلغاء الرسم العقاري الذي يعطيه مطروحا هو هل يحق للمحاكم اإلدارية أن تل
من ظهري التحفيظ العقاري الصفة النهائية والذي يكشف نقطة االنطالق الوحيدة للحقوق العينية والتكاليف  62و2الفصالن 

شكيك اقبة قرار التحفيظ، أليس من شأن ذلك التالعقارية الناشئة عىل العقار؟ وإذا ما فتحنا املجال للمحاكم اإلدارية قصد مر 
 يف مصداقية الرسم العقاري؟

وللجواب عىل هذا التساؤل نعتقد أن قرارات املحافظ العقاري قابلة للطعن، ولو مل ينص عىل ذلك رصاحة ما دام أنه ال يجوز 
 من الدستور الذي ينص عىل: 118دستوريا تحصني أي عمل إداري من الرقابة القضائية ويكفي الرجوع إىل الفصل 

 " حق التقايض مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون.
  سواء كان تنظيام أو فرديا، ميكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية اإلدارية املختصة". كل قرار اتخذ يف املجال اإلداري 

                                                           

يمكن لكل شخص يدعي حقا على عقار تم طلب تحفيظه أن يتدخل عن طريق التعرض في  على مايلي"24تنص الفقرة األولى من الفصل 1131

 من يوم نشر اإلعالن عن انتهاء التحديد في الجريدة الرسمية...." مسطرة التحفيظ خالل أجل شهرين يبتدئ

 93نوال بوهرو، مرجع سابق،ص: 1132

ظ ت ع ' إن الرسم العقاري نهائي وال يقبل الطعن، ويعتبر نقطة االنطالق الوحيدة للحقوق العينية والتحمالت العقارية املترتبة  62فصل - 1133

 ن الحقوق غير املقيدة."على العقار وقت تحفيظه دون ما عداها م

 ظ ت ع"ال يمكن إقامة أي دعوى في العقار بسبب حق وقع اإلضرار به من جراء تحفيظ. 64الفصل 

 يمكن للمتضررين في حالة التدليس فقط أن يقيموا على مرتكب التدليس دعوى شخصية بأداء تعويضات.

 من هذا القانون  100ينات املحدث بمقتض ى الفصل في حالة إعسار املدلس تؤدى التعويضات من صندوق التأم         

 1989،سنة1محمد شنان خصوصية الرقابة القضائية على مشروعية أعمال املحافظ املجلة املغربية للقانون واقتصاد التنمية، العدد - 1134

 179ص

ة، ، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعي عبد هللا أجرعام،حجية القيد بالرسم العقاري، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون املدني 1135

 25،ص:2012-2011جامعة الحسن الثاني،عين الشق، الدار البيضاء، السنة الجامعية:
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من قانون التحفيظ العقاري الذي منح للمحافظ  62دستورية الفصل  األمر الذي سيرتتب عنه حتام التشكيك يف مدى 
عىل األمالك العقارية سلطة مطلقة ال يعرتف الدستور نفسه ألية مؤسسة قانونية مبثل هذا اإلطالق حتى يف حالة 

 .1136االستثناء
سؤولية طعن فإنه رتب امل وما تجدر اإلشارة إليه أن املرشع وإن كان قد نص رصاحة عىل عدم قابلية قرار تحفيظ  ألي

الشخصية للمحافظ مصدر القرار عن كل تدليس ألجل  أداء التعويضات مع إحالل صندوق التأمينات يف حالة إعساره وهو ما 
تبناه القضاء اإلداري الذي أكد اختصاصه بالنظر يف  الطعن ضد قرارات الصادرة عن املحافظ عىل األمالك العقارية بتحفيظ 

 فض الطعن ألن التحفيظ يجعل رسم امللك ذا صفة نهائية.عقار وحكم بر 
 ثانيا: الطـــــــــعن يف قرار رفض التعرض املقدم خارج اآلجــــــــل

من ظ.ت.ع، نجد أن أجل تقديم التعرض هو شهرين ابتدءا من يوم نرش اإلعالن  24بالرجوع إىل مقتضيات الفصل
مية، وإذا مل يقدم داخل األجل فإنه يسقط الحق يف التعرض إال يف حالتني بانتهاء عميل التحديد املؤقت بالجريدة الرس

 .1137من ظ .ت.ع 29استثنائيتني نص عليهام الفصل 
وبذلك يكون للمحافظ العقاري صالحية قبول فتح أجل استثنايئ للتعرض خارج أجل املحدد له قانونا، كام له صالحية 

د قيد التعرض بآجال وإجراءات قانونية كافية لضامن حقوق كل أطراف رفض فتح أجل جديد،ذلك عىل أساس أن املرشع ق
مطلب التحفيظ، ويندرج هذا ضمن ما يسمى بفكرة "ترسيخ ثقافة املرفق العام املتمثلة يف الثقة املتبادلة بني اإلدارة واملتعاملني 

 ة .والقامئة عىل تبسيط اإلجراءات اإلداري 1138معها وعىل الشفافية واحرتام القانون"
قرار املحافظ هذا غري قابل ألي طعن وأنه عىل األشخاص تحمل نتائج إهاملهم وتأخرهم  1139لقد اعترب بعض الفقه

 عن اآلجال املحدد وأن املحافظ ال يحتاج إىل أي تربير وتعليل يف اتخاذه قرار رفض التعرض املقدم خارج األجل.
عطى فيها النص رصاحة االختصاص للمحاكم العادية،فان بأنه استثناءاً للحاالت التي أ  1140بينام ذهب تجاه آخر 

الطعن  موظفا عموميا وقراراته ذات طبيعة إدارية وتقبلاالختصاص يعود للقضاء اإلداري ، عىل اعتبار أن املحافظ اإلداري يعترب 
 باإللغاء .

                                                           

 49: أحمد العيادي، م.س،ص 1136

من طرف  أعاله يمكن أن يقبل التعرض بصفة استثنائية 27من ظ.ت.ع على " بعد انصرام األجل املحدد في الفصل  29ينص الفصل  1137

 املحافظ على األمالك العقارية، ولو لم يرد على مطلب التحفيظ أي تعرض سابق، شريطة أن ال يكون امللف قد وجه إلى املحكمة االبتدائية.

 

أمال جدوى،املؤسسات املتدخلة في مسطرة التحفيظ العقاري، بحث في توزيع االختصاص بين املحافظ والقضاء على ضوء القانون  1138

طروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،جامعة محمد األول ،وجدة،السنة ،أ07/14

  212،ص:2013-2012الجامعية:

 2007، مارس 1أشرف جنوى سلطة املحافظ العقاري للبث في طلب التعرض خارج األجل ورقابة القضاء اإلداري ،مجلة محاكم مراكش عدد 1139

 151ص

 

 مطبعة النجاح الجديدة ،21إيمان صابر، التعرض خارج األجل على مطلب التحفيظ في التشريع املغربي، مقال منشور بمجلة القصر عدد 1140

 43ص 2008بالدار البيضاء،شتنبر 
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اص فيه ثناء ما أعطي االختصوباختصار فان جميع قرارات املحافظ تقبل الطعن باإللغاء أمام املحاكم اإلدارية باست
وطبعا فإن قرار املحافظ برفض التعرض أو قبوله يعترب قراراً إدارياً تختص به املحاكم اإلدارية بشأن الطعن عىل للمحاكم العادية 

 لأساس أنه ال وجود لنص رصيح مينح االختصاص للمحاكم العادية األمر الذي يفيد أن قرار املحافظ بشأن التعرض خارج األج
 .1142أمام القضاء اإلداري  1141ميكن الطعن فيه باإللغاء

 ثالثا:الطعن يف قرار املحافظ رفض التشطيب عىل تقييد احتياطي أو تسجيله.
لقد استقر رأي الغرفة اإلدارية عىل  قابلية قرار املحافظ برفض التشطيب عىل تقييد احتياطي أو تسجيله لإللغاء أمام 

 املحافظ يعترب سلطة إدارية وقراراته تستجمع جميع مقومات القرارات اإلدارية. املحاكم اإلدارية عىل أساس أن
وأن االستثناء ضيق ال يجوز التوسع فيه هو حالة رفض املحافظ تحفيظ عقار أو تسجيل أو تسجيل حق عيني أو  

ىل املحكمة حالتني إالتشطيب عليه بسبب عدم صحة الطلب، أو عدم كفاية الرسوم. حيث يتعني اللجوء بشأن هاتني ال
االبتدائية، وهذا ما سار عليه االجتهاد القضاء اإلداري يف عدة نوازل، معتربا أن امتناع املحافظ عىل األمالك العقارية عن 
التشطيب عىل إراثة من السجل يف غياب أمر قضايئ رصيح ونهايئ يجعل قراره برفض تسجيل إزاء الطاعنة له ما يربره قانوناً 

 رفضت طلب إلغائه.وواقعاً و 
بالدار البيضاء أن قرار املحافظ برفض التشطيب عىل التقييدات املضمنة بالرسم  1143وقد اعتربت املحكمة اإلدارية

العقاري مخالف لقانون التحفيظ العقاري، ومنعدم التعليل متى ثبت أن الوثائق املدىل بها لتسجيل حق عيني غري صحيحة وال 
 طط يف استعامل السلطة وقَض بإلغائه .تجيزه معترباً أن يف ذلك ش

 الفقرة الثانية:الطعن يف قرارات املحافظ برفض تنفيذ حكم قضايئ نهايئ.
مام الشك فيه أن املحافظ عىل األمالك العقارية باعتباره سلطة إدارية يصدر قرارات إدارية، ومن بني هذه القرارات 

،  وقد يصل 1144رية، مام قد يفرس باملامطلة يف تنفيذ األحكام القضائيةقراره برفض تسجيل حكم قضايئ نهايئ بالرسوم العقا
إىل حد االمتناع ويكتيس صبغة الشطط يف استعامل السلطة الذي يعترب عيبا موجباً للطعن بدعوى اإللغاء، وهو ما انتهت إليه 

ألصل أن جميع القرارات الصادرة عن بعدما أكدت أن ا 8/07/29املحكمة اإلدارية بالدار البيضاء يف حكمها الصادر بتاريخ 
من ظ ت ع وان امتناعه عن تنفيذ مقتضيات  96املحافظ عىل األمالك العقارية تعترب قرارات إدارية إال ما استثني برصيح املادة 

 األمالك ىلحكم قضايئ دون مربر يشكل قراراً إدارياً قابال للطعن فيه للتجاوز يف استعامل السلطة موضحة أن امتناع املحافظ ع
العقارية عن تقييد حكم قضايئ نهايئ بعد تجاهل لحكم اكتسب قوة اليشء املفيض به ويشكل شططاً يف استعامل السلطة 

 وخرقاً للقوانني األساسية للمسطرة والتنظيم القضايئ وحكمت بإلغاء قرار مع ما يرتتب عن ذلك قانوناً.

                                                           

 45إيمان صابر، مرجع سابقن ص 1141

,"  العامة بعدم فتح أجل استثنائي  للتعرض على مطلب 2008-12-31حكم صادر بتاريخ  2008-4-154املحكمة اإلدارية بالبيضاء ملف عدد  1142

من الظهير املتعلق بالتحفيظ العقاري يعتبر قرارا إداريا خاضع للرقابة القضاء اإلداري..." سلسلة األنظمة  29التحفيظ استنادا على الفصل 

 331واملنازعات العقارية ,ص

ي يبأورده عبد الحق وه 3/2001وحكمها في القضية رقم  163/2001في القضية رقم  668/21حكم املحكمة االدارية بالبيضاء قضية رقم  - 1143

 156و157، ص 2011سنة 38الطعن في قرارات املحافظ على األمالك العقارية أمام املحاكم اإلدارية، سلسلة الندوات واأليام الدراسية العدد 

 151،ص 2011على األمالك العقارية امام املحاكم اإلدارية "،مرجع سابق،عبد الحق الوهيبي ،" مقال الطعن في قرارات املحافظ - 1144
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كم جاء فيه "قرار املحافظ برفض تنفيذ أمر قضايئ يعترب قرار أن أصدرت ح 1145وقد سبق للمحكمة اإلدارية بأكادير
 إداريا قابال للطعن بدعوى اإللغاء "

يستفاد من حكم املحكمة اإلدارية أن قرار املحافظ برفض تنفيذ حكم قضايئ يدخل يف صميم اختصاص القضاء 
 اإلداري. 

ون وجاء سية األحكام التي باحرتامها يحرتم القانكذلك اعترب املجلس األعىل أن يف ذلك الرفض واالمتناع مساس بقد
"...أنه من الواضح فإن الطلب يروم الحكم بإلغاء قرار املحافظ الذي قَض برفض طلب تقييد قرار نهايئ   1146يف أحد قراراته

اء، أن فقهاً وقض ملصلحة املستأنف عليه وحيث إن من املستقر عليه 842/42حائز لقوة اليشء املقيض به عىل الرسم العقاري عدد 
األحكام الحائزة  لقوة اليشء املقيض به هي األحكام التي ال تقبل التعرض وال االستئناف أي ال تقبل أي طريق من طرف 

 الطعن، مام يعني أن الطعن بالنقض ال ينزع عن هذه األحكام صفة االنتهائية وقوة اليشء املقيض به".
 قرار املحافظ ال يوقف التنفيذ وال ينزع صفة النهائية عن الحكم وبالتايل يتضح من هذا القرار أن الطعن بالنقض يف

متى صدر حكم نهايئ عن املحكمة وجب عىل املحافظ تنفيذه ما مل تعرتضه صعوبات غري أنه يالحظ أن هذا الحكم مل يستحرض 
 1147من ق .م.م. 362الفصل 

ن املحافظ عىل األمالك العقارية يعترب سلطة إدارية عىل أ  1148ولقد استقر اجتهاد الغرفة اإلدارية باملجلس األعىل
من  96وأن املبدأ هو أن القرارات الصادرة عنه ال تقبل الطعن باإللغاء إال يف الحاالت املحددة  قانوناً، وأن مقتضيات الفصل

أو التشطيب عىل ما هو  دظهري التحفيظ العقاري  وإن كانت تخول للمترضر من قرار املحافظ القضايئ برفض التحفيظ أو التقيي
مضمن بالرسم العقاري، أن يطعن يف هذا القرار أمام املحكمة العادية يف حالة عدم صحة الطلب أو عدم كفاية الرسوم املستدل 
بها، فإنه يف األحوال األخرى يجب الطعن يف قرار املحافظ أمام القضاء اإلداري ومن هذه الحاالت الحالة التي ميتنع فيها 

ظ عن تنفيذ مقتضيات حكم نهايئ حائز لقوة اليشء املقيض به، بعلة أن الحكم مل يستنفذ بعد طرف الطعن العادية وغري املحاف
من قانون م .م . رصيح يف أن الطعن بالنقض الذي يوقف التنفيذ يتعلق بالنزاع القائم يف  361العادية، والحالة أن الفصل 
 مسطرة التحفيظ العقاري.
اء اإلداري عىل اعتبار أن قرار املحافظ عىل األمالك العقارية القايض برفض تقييد حكم نهايئ حائز لقد تواتر القض

لقوة اليشء املقيض به يشكل شططاً يف استعامل السلطة وخرقاً للقواعد األساسية للمسطرة والتنظيم القضايئ فإنه أقر مبوازاة 
صيغة  ملادية املربرة لالمتناع والتي قد تضفي عىل قراره يف حالة ثبوتهاذلك رضورة التحقق مسبقاً من الصعوبات القانونية وا

 املرشوعية. 
 
 
 

                                                           

 261ص 2013,أبريل  4منشور في مجلة املنبر القانوني العدد 2004-078ملف رقم  2005-2-8تاريخ  2005-027املحكمة اإلدارية بأكادير حكم  1145

منشور أورده عبد الحق الوهيبي، مرجع  207،/112في امللف عدد 08/7/29الصادر بتاريخ  1348حكم املحكمة اإلدارية بالدار البيضاء عدد - 1146

 151سابق ص

 لنا في ذلك تفصيل في الفصل الثاني 1147

أورده محمد املنتصر الداودي "اإلشكاليات القانونية  457/98في امللف اإلداري عدد 08/02/2001قرار صادر عن املجلس األعلى بتاريخ  1148

 23، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط ص 2005اإلداري" الطبعة  والواقعية في اختصاص القضاء
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 املبحث الثانـــــي:قصور الطعن القضايئ يف حامية املتعاملني مع نظام التحفيظ العقاري.
قرارات إمكانية الطعن يف  1149إن تحقيق الغاية الذي جاء من أجله ظهري التحفيظ العقاري يقتيض منح املترضر

الصادرة عن املحافظ ،التي فيها حيف بأحد األطراف. خاصة وأن قرار املحافظ تتأرجح بني القبول تارة والرفض تارة أخرى 
ومجانبة الصواب يف كثري من األحيان. وبالتايل فإن إمكانية الطعن فيها واردة وممكنة لكل مترضر من هذه القرارات، إما أمام 

 دي كام سبق القول .القضاء  اإلداري أو العا
إذ بالرغم مام قد يضمنه حق الطعن القضايئ يف قرارات املحافظ العقاري من إيجابيات للمتعاملني مع نظام التحفيظ 

إذ يف الوقت الذي كان يراهن عىل هذا القانون تجاوز  العقاري إال أنه أبان من خالل املامرسة عن قصوره ومكامن الخلل، 
 أن هذا القانون مل يقدم حلوال لكل ما تعانيه نزاعات التحفيظ.إشكاالت ظ.ت.ع، يالحظ 

ولذلك سأحاول التطرق  لقصور الطعن القضايئ يف قرارات املحافظ من حيث االختصاص  )املطلب الثاين(، بعد أن أتطرق 
 لسلبيات حصانة  قرار التحفيظ من الطعن القضايئ )املطلب األول(.

     
 قرار التحفيظ من الطعن القضايئ. املطلب األول:سلبيات حصانة

من  61و 1لعل من أهم اآلثار القانونية لتحفيظ العقار،تلك املنصوص عليها رصاحة ضمن مقتضيات الفصلني           
ظ.ت.ع،فهذان النصان مرتابطان يكمل أحدهام األخر، ويفيدان كون الرسم العقار املؤسس عىل إثر مسطرة التحفيظ له قوة 

التملك لصاحبه غري قابل للطعن، ليس ألن هذا األخري ميلك من الحجج الكافية لذلك، وإمنا نتيجة سلوكه مسطرة  إثباتيه عىل
 .1150تحفيظ عقاره وبالتايل استفادته من األثر القانوين الناتج عن قرار التحفيظ، الذي يساهم يف ضامن استقرار املعامالت

ها بالحجية املطلقة لقرار التحفيظ الذي يعترب من أهم القرارات التي يتخذ وشعورا من املرشع مبدى رصامة النصوص املتعلقة
، وعليه ألقي 1151املحافظ العقاري إزاء مطلب التحفيظ،بل اعتربه أحد الباحثني أخطر قرار إداري ميكن أن يتخذ يف املغرب

 قبل اتخاذ هذا القرار.عىل عاتق املحافظ العقاري مسؤولية القيام بكثري من األعامل اإلجرائية والجوهرية 
ىل(  ثم الحجية املطلقة لقرار التحفيظ يف )الفقرة األوولإلحاطة بحصانة قرار التحفيظ من الطعن القضايئ سوف أتطرق إىل 

 من الدستور. 118أتناول يف )الفقرة الثانية( تعارض تحصني بعض قرارات املحافظ من الطعن القضايئ مع مقتضيات الفصل 
 الحجية املطلقة لقرار التحفيظ الفقرة األوىل:

يعترب القرار اإلداري القايض بتحفيظ العقار الدليل الوحيد القاطع عىل حق امللكية والحقوق العينية والتحمالت العقارية       
،وهو قرار ال ميكن أن يكون محل أي تعديل أو مراجعة ال من طرف املحافظ وال حتى من أعىل سلطة 1152املنصوص عليها

إال يف حاالت  مهام تعددت األسباب واختلفت الظروف، و يحظى القرار بحصانة مطلقة ضد أي طعن إداري أو قضايئ،عامة 
ومعنا ذلك أن املحافظ غري ملزم باإلشارة يف الرسم العقاري إىل جميع اإلجراءات التي  استثنائية جد ضيقة،وهو قرار نهايئ.

                                                           

 ،ادريس العلوي العبدالوي،"الوسيط في شرح املسطرة املدنية وفق أخر التعديالت " الجزء األول، الطبعة األولى، مطبوعات  النجاح الجديدة 1149

 58،ص 1998الدار البيضاء، ، 

 219أمال جدوى،مرجع سابق،ص 1150

حمد شنان،خصوصية الرقابة القضائية على مشروعية أعمال املحافظ، مقال منشور باملجلة املغربية للقانون واالقتصاد والتنمية، م 1151

 179،ص1989سنة  21العدد

املدني ،مقال منشور بمجلة القضاء 2011عبد املنعم لزعر، الحجية املطلقة لقرار التحفيظ بين توابث التحفيظ العقاري ومتغيرات دستور  1152

 70،ص:2012،مطبعة املعارف الحديدة،الرباط، 6،العدد 
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وذلك بخالف الحاالت  القرار بأن جميع اإلجراءات القانونية قد احرتمت، حيث يستنتج من صلب اتبعت لتأسيس هذا الرسم،
أو طلبات تقييد حق عيني أو التشطيب عليه و الذي استوجب املرشع رضورة ، 1153التي يرفض فيها املحافظ طلبات التحفيظ

 .1155لطتهوقراراته يف هذا الشأن تقع تحت رقابة القضاء وس، 1154تعليل قراراته وتبليغها للمعني باألمر
من ظهري التحفيظ العقاري الذي جاء  62وتجد الحصانة املطلقة التي يتمتع بها قرار التحفيظ سندها يف ما نص عليه الفصل   

:" إن الرسم العقاري نهايئ وال يقبل الطعن، ويعترب نقطة االنطالق الوحيدة للحقوق العينية والتحمالت العقارية فيه
من قانون التحفيظ  64ظه دون ما عداها من الحقوق الغري املقيدة"، وما نص عليه الفصل املرتتبة عىل العقار وقت تحفي

 .1156الذي أكد أنه ال ميكن إقامة أي دعوى يف العقار بسبب حق وقع اإلرضار به من جراء تحفيظ
بإمكانها الحكم  فقطويرتتب عن ذلك أن املحكمة ليس بإمكانها إلغاء قرار التحفيظ القايض بتأسيس الرسم العقاري، وإمنا 

وكأن حق امللكية أو أي حق عيني ال يقاس سوى بقيمة مادية بدون  ،1157بتعويض لفائدة املترضر من تأسيس الرسم العقاري
 أي ارتباط بالواقع االجتامعي والظروف الحياتية لفاقد الحق.

ه من الرسوم، عقاري وبطالن ما عدا "... تأسيس رسموينتج عن كون قرار التحفيظ يتصف بالنهائية وعدم قابليته للطعن 
ومعنى هذا أن قرار املحافظ يعترب نقطة البدء الوحيدة  ،1158وتطهري امللك من جميع الحقوق السالفة غري املضمنة به" 

لجميع الحقوق والتكاليف املنصوص عليها يف الرسم العقاري، والوسيلة الوحيدة التي تضمن تطهري العقار من جميع 
اهرة وقت التحفيظ ولو كانت فعلية ومرشوعة، يعرتف بالوجود القانوين للحقوق الظاهرة وقت التحفيظ الحقوق غري الظ

  .1159فقط، ويضفي عليها الصبغة القانونية ولو كانت غري مرشوعة أساسا
.وحيث إن ".. وقد كرس االجتهاد القضايئ عىل مستوى املجلس األعىل هذا التوجه، يف العديد من قراراته منها ما جاء فيه:

املتعلق بتحفيظ العقار ينص عىل أن الرسم العقاري يثبت امللكية بصفة نهائية  1913غشت  12من ظهري  62الفصل 
" لكن حيث إن ومنها ما جاء فيه: "1160ويحسم مادة كل نزاع بشأنه وال ميكن مطلقا االحتجاج بحقوق غري مسجلة

التحفيظ التي أسس عليها املجلس قضاءه وكذا املنصوص  من ظهري 62و  2املقتضيات املنصوص عليها يف الفصلني 
الذي مينع إقامة أية دعوى بحق عيني تطهر منه العقار بالتحفيظ وال يبقى للمترضر إال أن يطالب  64عليها يف الفصل 

أن الحق  ابالتعويض تتضمن قواعد آمرة لها صلة بالنظام العام العقاري يجب أن تثريها املحكمة تلقائيا، كلام تبني له
 ".1161املدعى به تطهر منه العقار بالتحفيظ...

                                                           

 مكرر من ظهير التحفيظ العقاري  37الفقرة األولى من الفصل 1153

 من ظهير التحفيظ العقاري 96الفقرة األولى من الفصل 1154

 من ظهير التحفيظ العقاري  37والفصل  96الفقرة الثانية من الفصل 1155

شرع للمتضررين في حالة التدليس فقط  إقامة دعوى شخصية بأداء التعويضات على مرتكب التدليس استثناء من هذه القاعدة أجاز امل 1156

 من ظهير التحفيظ العقاري( 64)الفقرة الثانية من الفصل

 من ظ.ت.ع التحفيظ أنه" يمكن للمتضررين في حالة التدليس فقط أن يقيموا على مرتكب التدليس 64تنص الفقرة الثانية من الفصل  1157

 دعوى شخصية بأداء تعويضات".

 الفصل األول من ظهير التحفيظ العقاري  1158

 73عبد املنعم لزعر،مرجع سابق،ص: 1159

 73،أورده عبد املنعم لزعر،مرجع سابق،ص:18271في امللف اإلداري رقم  1972أبريل21قرار صادر بتاريخ  1160

 أورده محمد لزعر ،مرجع سابق.87/2075في امللف املدني عدد1992يناير 29قرار صادر عن املجلس األعلى بغرفتين مجتمعتين بتاريخ  1161
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ويف نفس السياق يرى جانب من الفقه بأن خضوع مطلب التحفيظ ملسطرة طويلة ومعقدة بغاية تطهري العقار من كل النزاعات 
  .1162قبل اإلقدام عىل تحفيظه يعترب مربرا كافيا إلسباغ الصفة القطعية والنهائية عىل قرار التحفيظ

أن املرشع قد قرر استثناءات كام سبق اإلشارة إىل ذلك عىل قاعدة التطهري ونهائية قرارات التحفيظ، من أجل التخفيف  ورغم
من قاعدة الحجية املطلقة لقرار التحفيظ، فإن قاعدة خضوع قرارات املحافظ لرقابة املرشوعية مع ذلك يجب أن تكون هي 

مع  ألن متتيع قرارات التحفيظ بحجية مطلقة مع استثناءات غري مؤثرة يتناقض األصل والحصانة هي االستثناء وليس العكس،
 جوهر القرارات اإلدارية وطبيعتها.

 من الدستور 118طعن القضايئ مع مقتضيات الفصل الالفقرة الثانية:تعارض تحصني بعض قرارات املحافظ من 
حفيظ خلة عىل قانون التحفيظ العقاري تعترب كافية ملالمئة قانون التإذا كان نواب األمة أجمعوا أمرهم عىل اعتبار التعديالت املد 

العقاري مع الواقع الحايل، بدليل اإلجامع الذي حيض به النص داخل مجلس الربملان،  وهو اإلجامع الذي يكشف ضعف 
. والتي تجعل النص املذكور التي  2011الثقافة الدستورية ألعضاء مجلس الربملان، وتجاهلهام ألبرز املبادئ التي  جاء بها دستور 

 .1163أقرها املرشع الربملاين مشوب بعيب دستوري ال يتالءم مع الواقع الدستوري الحايل
فقرار التحفيظ هو القرار اإلداري الوحيد الذي ال يكون محال للطعن وال للمراجعة ال من طرف املحافظ وال من أعىل سلطة 

صني أي قرار أو عمل إداري من الرقابة القضائية، فقد تم التشكيك يف دستورية الفصل عامة، ومادام أنه ال يجوز دستوريا تح
خاصة وأن هذه الحصانة ميكن أن تكون سببا يف نزع ملكية الغري والتعدي عىل حقوقه،وهو  ,1164من ظهري التحفيظ العقاري 62

ظ العقاري من الباحثني واملهتمني بقضايا التحفي ما جعل مضمون هذه املادة بصيغتها القدمية والجديدة يف مرمى نريان العديد
 باملغرب. 

وهو ما يتأسس عليه القول بأن . 1165صحيح أن القانون يضمن حق امللكية وميكن الحد من نطاقها ومامرستها مبوجب القانون
لتوازن بني الحقوق ااملرشع ميلك الصالحية يف تقرير الضوابط  التي يراها مناسبة لتنظيم حق امللكية ونقلها يف إطار من 

الخاصة لألفراد والحقوق العامة للدولة، لكنه ليس من املسوغ تحصني أي قرار إداري يتم اتخاذه يف إطار الضوابط املنظمة 
 لحق امللكية أو تلك التي تحد من نطاقها .

                                                           

،سلسلة الدراسات 1999دجنبر29محمد كشبور،التطهير الناتج عن تحفيظ العقار،تطور القضاء املغربي،قراءة في قرار املجلس األعلى بتاريخ  1162

 19ص:2005القانونية املعاصرة ،العدد الثامن ،مطبعة النجاح الجديدة،الرباط،،

العدد السادس ,السنة  ،" ,مجلة القضاء املدني2011عبد املنعم لزعر.،"الحجية املطلقة لقرار التحفيظ العقاري ومستجدات دستور  1163

 77ص:2012الثالثة،الرباط ،خريف 

ن املعمقة في قانو  سعاد بن جاني "مدى مساهمة االجتهاد القضائي في تطوير نظام التحفيظ العقاري " رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا 1164

 82ص2012-2010الخاص, وحدة القانون والعقار ,جامعة محمد األول كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ,بوجدة ,السنة الجامعية 

 من الدستور " إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو وقع من األحداث ما من شأنه أن يمس بسير املؤسسات 35ينص الفصل 1165

الدستورية، يمكن امللك أن يعلن حالة االستثناء بظهير شريف بعد استشارة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس املستشارين ورئيس املجلس 

 الدستوري وتوجيه خطاب إلى األمة؛ ويخول بذلك، على الرغم من جميع النصوص املخالفة، صالحية اتخاذ جميع اإلجراءات التي يفرضها الدفاع

 لوطن ويقتضيها رجوع املؤسسات الدستورية إلى سيرها العادي أو يتطلبها تسيير شؤون الدولة. عن حوزة ا

 ال يترتب على حالة االستثناء حل البرملان. 

 ترفع حالة االستثناء باتخاذ اإلجراءات الشكلية املقررة إلعالنها. 
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قضايئ أو مراجعة إدارية، ، بشكل يجعله محصنا ضد أي طعن 1166ومن ثم فان استثناء قرار التحفيظ من خضوعه لرقابة القايض 
عمل من خالل  2011يجعله من الناحية القانونية مشوب بعيب دستوري، ألن املرشع الدستوري عرب الوثيقة الدستورية لسنة

املستجدات التي أقرها عىل إسقاط الحصانة عن كل القرارات اإلدارية بدون استثناء، عندما قرر فتح مجال الطعن ضد كل 
من الدستور عىل أن "كل قرار اتخذ يف 118در يف املجال اإلداري ،حيث نصت الفقرة الثانية من الفصل القرارات التي تص

املجال اإلداري سواء كان تنظيام أو فرديا، ميكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية اإلدارية املختصة"، ومعناه أن جميع القرارات 
من طرف ذوي املصلحة وذوي الحقوق، ويدخل من مشتمالتها  قرار التحفيظ التي تصدر يف املجال اإلداري ميكن الطعن فيها 

من ظهري التحفيظ العقاري من حجية  62، ألنه قرار ذو طبيعة إدارية ويصدر عن مؤسسة إدارية، وبالتايل فان ما يقرر الفصل 
 ور.من الدست 118مطلقة لقرار التحفيظ وعدم قابليته للطعن يعترب مخالفا ملقتضيات الفصل

وحيث أنه من جانب أخر فإنه ولنئ كان الفصل السالف الذكر ينص عىل عدم قابلية قرار املحافظ للطعن القضايئ، إال أن هذا 
 الفصل يتعارض مع مقتضيات قانونية أخرى تعترب أوىل يف التطبيق عىل الفصل املحتج به.

ري به ، ألن ذلك يخرج عن دائرة اختصاص القضاء اإلدا وحيث انه حيادا عىل املناقشة املستمدة من دستورية الفصل املحتج
لفائدة القضاء الدستوري، إال أنه من حيث التطبيق السليم للقانون،  فان مؤسسات الدولة التي من بينها املحاكم ملزمة يف 

" حق عىل أن :  118له صتطبيقها للقانون من حيث التدرج بالتقيد بالقانون األعىل الدرجة، الذي هو الدستور . الذي ينص يف ف
التقايض مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون . كل قرار اتخذ يف املجال اإلداري 

 " .سواء كان تنظيميا أو فرديا، ميكن الطعن فيه أمام الهيئة اإلدارية املختصة
ترب يعترب من مشتمالت التنظيم القضايئ للمملكة الذي تعومن حيث القوانني فان القانون املحدث للمحاكم اإلدارية الذي 

 أحكامه من النظام العام، فإنه ينص عىل قابلية القرارات اإلدارية كيفام كان نوعها للطعن القضايئ.
من الدستور 118من قانون التحفيظ العقاري غري دستورية، وتخالف منطوق الفصل 62ذا كانت مقتضيات الفصل إ               

، وهي مسؤولية تقوم عىل  1167والذي يتأسس عليه القول برضورة استبعادها من التطبيق يف مجال التحفيظ العقاري 2011
املذكور 62عاتق الحكومة والربملان معا والقايض باعتباره حامي الحقوق والحريات فهل ميلك املتقايض وسيلة الستبعاد الفصل 

 و أثارته املحكمة يف قضية من القضايا املتعلقة بالتحفيظ العقاري؟من التطبيق إذا واجهه به خصم من الخصوم أ 
نجد أن املتقايض كان يعدم أي وسيلة متكنه من الدفع بعدم تطبيق نص قانوين غري  1996بالرجوع إىل مقتضيات دستور 

بيق واالعتامد توري من التطدستوري ، اللهم إذا أثارت املحكمة من تلقاء نفسها املخالفة وقررت إبعاد النص املشوب بعيب دس
 عىل النص الدستوري محله عند الفصل يف نزاع معني.

لكن الوضع اآلن أصبح مختلفا فحتى ولو تقاعس املرشع يف إصالح العيوب الدستورية اللصيقة بنص قانوين معروض عليه، 
جديدة إلثارة  دستورية، فان هناك آليةوامتنع أصحاب االختصاص يف تحريك آلية الطعن يف دستورية القوانني أمام املحكمة ال

دستورية القوانني حتى بعد إصدار القوانني ونرشها يف الجريدة الرسمية ، حيث أصبح بإمكان املترضر من نص مشوب بعيب 
 دستوري أن يدفع مبناسبة نزاع قضايئ بكونه ميس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

                                                           

 خاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون "على أنه "يتولى القاض ي  حقوق األش 2011من دستور  117ينص الفصل   1166

يمكن مالمسة عدم انسجام قانون التحفيظ العقاري كذلك مع مقتضيات قانون التوثيق العدلي أي خطة العدالة كذلك، للمزيد من  1167

تشريعي وإكراهات الواقع العملي في ضوء املعلومات يكفي الرجوع إلى مقال محمد محروك "قرارات املحافظ العقاري بين وجوب االنسجام ال

 101،ص13،2013" ، مجلة األمالك،العدد14-07القانون 
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ات الجديدة املمنوحة للمواطنني واملتقاضني والتي  تم تكريسها من أجل تعزيز قيمة الحقوق وتعترب هذه اإلمكانية من الضامن
ورصد أية محاولة النتهاكها تحت أي مسوغ، ولو كان هذا املسوغ نصا قانونيا صدر عن الربملان ، وصدر معربا عن إرادة األمة. 

" تختص املحكمة الدستورية بالنظر يف كل  الذي جاء فيه من الدستور 133الفصلويجد  هذا التوجه رشعيته فيام نص عليه  
دفع متعلق بعدم دستورية قانون ,أثري أثناء النظر يف قضية ،وذلك إذا دفع أحد األطراف بأن القانون، الذي سيطبق يف 

 ".النزاع ميس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور
ة فانه متى متسك املدعى عليه بأن الحق تطهر منه العقار بالتحفيظ ، أو أن  انطالقا من هذا النص وعالقة باإلشكالية املطروح

من  62الحق املدعى به أصبح محصنا مبوجب صدور قرار التحفيظ أو غريها من الحاالت األخرى التي تثار مقتضيات الفصل 
منه ميس بحق الطعن  62أن الفصل ظهري التحفيظ العقاري، يحق للمدعي أن يدفع بعدم دستورية قانون التحفيظ . ويتمسك ب

من  الدستور. عندها فان القايض ملزم بإيقاف البت يف القضية وانتظار صدور قرار  118املقرر يف الفقرة الثانية من الفصل 
 . 1168املحكمة الدستورية وفق  رشوط واإلجراءات التى يحددها القانون التنظيمي

نسخ املقتَض  1169من الدستور133ورية مقتَض، بناء عىل مقتضيات الفصلويرتتب عن ترصيح املحكمة الدستورية بعدم دست
 . 1170املذكور ابتداء من التاريخ الذي حددته املحكمة الدستورية يف قرارها

فالقضاء اإلداري الذي يقوم بدور إنشاء القواعد القانونية حامية ملبدأ الرشعية لن يتوان عن  تطبيق قاعدة دستورية رصيحة 
ملبدأ ، بحيث  اتخذت املحاكم اإلدارية موقفا إيجابيا من مبدأ قبول الطعن يف قرار التحفيظ . غري أنها مل تستطع تطبيقا لنفس ا

 .1171يف وجه القضاء  62إلغاءه عند مناقشتها للجوهر ولعل ذلك ما يفرس صمود الفصل
من الدستور. فقد  118ل مقتضيات الفصل ولقد أطلعتنا املحاكم اإلدارية بأحكام جديرة بالتقدير يف ظل الدستور الجديد تفع

بعدم جواز تحصني أي قرار إداري من الطعن باإللغاء وذلك بقبول  2012ماي  24بتاريخ 1172قضت املحكمة اإلدارية بالرباط 
ي من ظهري التحفيظ العقار 29الطعن ضد قرار املحافظ برفض التعرض املقدم خارج اآلجال )االستثنايئ ( خالفا ملقتضيات الفصل 

بأن حظر الطعن يف قرار رفض  2013مارس21أصدرته بتاريخ   1173كام تم تعديله وتتميمه .كام قضت نفس املحكمة يف حكم
التعرض يظل قارصا يف جميع األحوال عىل الطعن العادي أمام املحاكم وال يشمل الطعن باإللغاء أمام القضاء اإلداري الذي 

 الدستور.من 118ال يقبل التحصني مطلقا طبقا للفصل 
من ظهري التحفيظ نص عىل أن الرسم العقاري  62بأنه "إذا كان الفصل 1174وقضت نفس املحكمة بنفس التاريخ يف قضية أخرى 

نهايئ وال يقبل الطعن،  فهذا املنع ال ميكن أن ينسحب أثره عىل دعوى اإللغاء التي متكن القضاء اإلداري من بسط رقابته 
 ة وفحص مدى مطابقتها للقانون ".عىل مرشوعية القرارات اإلداري

                                                           

 من الدستور 133الفقرة الثانية من الفصل  1168

ومقتضات الدستور الجديد،،مجلة العلوم  14-07عبد الرزاق عريش، مستجدات الطعون القضائية ضد املحافظ العقاري في ضوء القانون  1169

 75،ص:2013عدد األول الطبعة األولى، ، مطبعة األمنية،الرباط،سنة القانونية ،ال

 من الدستور 134الفقرة األولى من الفصل  1170

-07، مستجدات التحفيظ العقاري في ضوء القانون رقم 14-07حليمة بن حفو،مطلب التحفيظ العقاري في ضوء القانون رقم  1171

 126،ص: 2013طبعة األولى  41الجنماعية ،مراكش، العدد،منشورات كلية العلوم القانونية واالقتصادية وا14

 , غير منشور 2010-5-196صادر في ملف عدد  2012ماي  24حكم املحكمة اإلدارية بالرباط بتاريخ  1172

 ,غير منشور 2010-5-197ملف عدد 2013مارس 21حكم املحكمةاالدارية بالرباط في حكم أصدرته بتاريخ  1173

 , غير منشور 2012-5-420امللف رقم  2013مارس 21ي حكم أصدرته بتاريخ املحكمةاالدارية بالرباط ف 1174
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تعمد استعباد قرارات املحافظ من رقابة قضاء اإللغاء لكنه مل يتفوق يف ذلك ، ألنه  14-07خالصة القول، إن املرشع يف قانون 
 مل يستحرض مستجدات الدستور الجديد وكذا مختلف االجتهادات القضائية الصادرة يف املوضوع.

الذي ذهب إىل دعوة القايض اإلداري املغريب إىل قبول الطعن يف قرارات  1175مع بعض الفقه ومن هذا املنطلق فإين أتفق
املحافظ العقاري املحصنة من الطعن  متى كان مشوبا بأحد عيوب الرشعية، بالرغم من التحصني القضايئ الذي نهجه املرشع، 

ارية املحددة يف لقانون، فإن طبيعة الوظيفة القضائية اإلدفخالفا للدور الذي يلعبه القايض يف املنازعات وانحصاره يف النطق با
التوفيق بني السلطة واملصلحة العامة واملصلحة الخاصة تجعل  استناد القضاء اإلداري عىل القانون ليس هدفا نهائيا بقدر ما 

 يشكل وسيلة يستعان بها لحل النزاع املعروض أمامه.
 لقرارات املحافظ العقاري من الطعن يف الوقت الراهن أصبحت:وعليه، إن نظرية التحصني القضايئ لبعض ا

القانون هو " تتعارض مع مبدأ الرشعية املكفول مبقتَض الفصل السادس من الدستور الجديد الذي ينص عىل أن  أوال:  
ون أمامه و أسمى تعبري عن إرادة األمة. والجميع أشخاصا ذاتيني أو اعتباريني، مبا فيهم السلطات العمومية، متسا

 وملزمون باالمتثال له".
الذي ينص  من الدستور 118طبقا ملقتضيات الفقرة األوىل من الفصل تشكل مسا بحق األفراد يف اللجوء إىل  القضاء  وثانيا: 

 "حق التقايض مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون " .عىل أن 
رصيحة ملقتَض دستوري يقيض  بإمكانية وقابلية كل القرارات اإلدارية الصادرة يف املجاالت وأخريا تشكل مخالفة  ثالثا:

 .1176من الدستور(118اإلدارية للطعن  فيها أمام الجهة القضائية اإلدارية املختصة)الفقرة الثانية من الفصل 
 املحافظ العقاري .املطلب الثاين: تنازع االختصاص القضايئ للبت يف الطعون املوجهة ضد القرارات 

تتجاذب قرارات املحافظ وأعامله حني الطعن فيها عدة جهات فأحيانا تكون الجهة القضائية املختصة هي املحاكم العادية أو 
 . 1177القضاء الشامل وأحيانا أخرى تكون الجهة القضائية املختصة هي املحاكم اإلدارية وقضاء اإللغاء

ي تهدف يف نهاية املطاف إىل إلغاء القرارات املتخذة من قبل املحافظني العقاريني. ورغم هذه االزدواجية يف االختصاص فه
مام يظهر بأن هذه االزدواجية ال مربر لها وكان من األفضل منح االختصاص لجهة واحدة أو إنشاء قضاء عقاري متخصص يف 

هة قرة األوىل(إشكالية صعوبة تحديد الج. للحديث أكرث فيام يتعلق بهذه النقطة سأتناول يف )الف 1178النزعات العقارية
 املختصة عىل أن أتطرق عدم دستورية توزيع االختصاص بني القضاء العادي واإلداري يف )الفقرة الثاين(.

 الفقرة األوىل: صعوبة تحديد الجهة املختصة.
امللكية العقارية  اعة التحفيظ وتأمنيلقد عرفت املنظومة الترشيعية العقارية العديد من التعديالت من أجل ضامن استمرارية ونج

 وتشجيع االستثامر وتبسيط اإلجراءات واملساطر املتعلقة بالتحفيظ العقاري وتوفري حامية الكافية لحق امللكية. 
وإذا كانت هده التعديالت يف مجملها انصبت عىل اإلجراءات املوضوعية واملسطرية، لحامية حق امللكية فإنها شملت جانبا هاما 

ن مسطرة التقايض واختصاص بني املحاكم االبتدائية واملحاكم اإلدارية. لكن اإلشكال الذي ظل يطرح نفسه يف ظل هده م

                                                           

 69عبد الكريم حيضرة،مرجع سابق،ص: 1175

 172حليمة بن حفو، مرجع سابق ،ص: 1176

 44العقاوي ،مرجع سابق ،ص:عبد العالي  1177

عمقة وفق أخر املستجدات التشريعية دراسة م-يوسف الغوناجي،صعوبة القيد بالسجالت العقارية بين مسببات االستشكال وأفاق الحلول  1178

 145والقضائية والفقهية، دليل املستشار العقاري في تقييد األحكام،د.دس،ص:
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االزدواجية هو إشكالية تنازع االختصاص القضايئ بني املحاكم لدرجة أصبح املترضر يجد صعوبة ملعرفة الجهة املختصة، بالنظر 
 يف الطعن املوجه ضد قرار املحافظ .

رمبا كان عىل املرشع لتجاوز هذه الصعوبة  أن يسند بشكل واضح ورصيح اختصاص النظر يف الطعون املوجهة ضد قرارات و 
املحافظ العقاري إىل محكمة واحدة، بدل  ازدواجية االختصاص بني  كل من القضاء العادي والقضاء اإلداري. هذه االزدواجية 

من االلتباس خاصة وأنه  من خالل تفحص العديد من الدعاوى  املرفوعة أمام  التي طرحت العديد من النقاش، وخلقت نوعا
املحاكم اإلدارية املوجهة للطعن يف قرارات املحافظ العقاري، نجد  هذه  املحكمة تعترب نفسها مختصة للبث يف النزاعات، ومن 

وااللتباس إضافة إىل إثقال كاهل هده  رصاحة، وهدا ما يخلق نوعا من الغموض1179النادر جدا أن  تحكم بعدم  اختصاصها 
 املحاكم بقضايا خارجة عن اختصاصها النوعي.

ويف بعض األحيان نجد يف الواقع القضايئ انعقاد االختصاص للقضاء اإلداري عن طريق دعوى اإللغاء بسبب الشطط يف 
 ء العادي .بشأن القرارات التي أسند فيها املرشع رصاحة االختصاص للقضا استعامل السلطة حتى

وانطالقا من مام سبق يتضح أن الطعن يف قرارات املحافظ العقاري تتجاذبها عدة جهات  فتارة يسند االختصاص للمحاكم 
اإلدارية وقضاء اإللغاء وأحيانا أخرى ينعقد االختصاص للمحاكم العادية أو القضاء الشامل ويف كثري من األحيان يقع التنازع 

 ء العادي والقضاء اإلداري .حول االختصاص بني القضا
لكن رغم االزدواجية يف االختصاص فهي تهدف يف نهاية املطاف إىل نتيجة واحدة وهي إلغاء القرارات املتخذة من قبل 

 املحافظني العقاريني كلام اتسمت بعدم املرشوعية.
حافظ  الطعن يف قرارات املوباالطالع عىل موقف املحاكم بخصوص مسألة تحديد الجهة القضائية املختصة بالنظر يف

 العقاري،وهذا االختالف البني يبدوا واضحا من خالل املواقف التي اتخذتها املحاكم مبختلف درجاتها.
 
 موقف املحـــــــاكم االبتدائية واالستئنافية من قرارات املحافظ. -أ(

، أتيح  للمحكمة اإلدارية  41-90كم اإلدارية رقم  يف ظل التغريات التي  عرفها القضاء املغريب بإنشاء القانون املحدث للمحا
أن تنظر يف الطعن باإللغاء ضد قرار املحافظ عىل األمالك العقارية ليست بقرارات  1994يوليوز 26مبكناس بامللف  اإلداري بتاريخ 

ضمنه القرارات الصادرة  حددت  اختصاص املحكمة اإلدارية النوعية، ومل تدرج 41-90من القانون 8من نوع خاص، وأن املادة 
من  1915نونرب 2من ظهري  96عن السيد املحافظ التي يبقى االختصاص بشأن الطعن فيها للمحكمة االبتدائية طبقا للفصل 

 .1180قانون التحفيظ العقاري
لطاعن ا ولقد أتيح للمحكمة اإلدارية بفاس أن تبث يف طعن من نفس القبيل ضد قرار املحافظ باإللغاء، لكونه رفض تسليم

من قانون التحفيظ الذي يحث الجهة  103نظري الرسم العقاري، فرصحت بعدم اختصاصها للبت يف الطلب بناء عىل الفصل 
 .1181القضائية املختصة نوعيا للبث يف الطلب ممثلة يف املحكمة االبتدائية املختصة محليا

                                                           

محمد محروك "تنازع االختصاص النوعي وتأثيره على سير مسطرة التحفيظ"طعن في قرارات املحافظ العقاري" مجلة األمالك العدد  1179

 293،،ص 2006دار األفاق املغربية،الدار البيضاء،املزدوج،الرابع والخامس،الطبعة األولى،

 أنوار دادي"مسؤولية املحافظ العقاري على قرارات التحفيظ"رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص,قانون التجارة واألعمال، جامعة 1180

 61, ص2011-2010محمد األول ,كلية العلوم القانونية واالجتماعية واالقتصادية ,وجدة,السنة الجامعية, 

 :103ينص الفصل  1181
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 اري .موقف الغرفـــة اإلدارية للمجلس  األعىل من قرارات املحافظ العق-
يف قضية رشكة "طراموتو" ضد  1980غشت  8الصادر بتاريخ  244عدد 1182لقد أتيح للمجلس األعىل بالغرفة اإلدارية  بالحكم 

املحافظ العقاري بالبيضاء ،أن يبث يف اإلشكال املطروح وقال باختصاصه بالبث يف  طلب إلغاء قرار املحافظ  بناء عىل كونه 
لشطط يف استعامل السلطة . وحيث إن املبدأ العام الوارد يف هذا الفصل واملتعلق باختصاص املجلس قرارا  إداريا وحكم بإلغائه ل

الذي  1915غشت 12من ظهري  96األعىل بالنظر يف طلبات اإللغاء املرفوعة ضد املقررات اإلدارية له استثناء الوارد يف الفصل
م فان التشطيب عليه بسبب عدم صحة الطلب أو عدم كفاية الرسو يستفاد منه أنه يف حالة رفض املحافظ تسجيل حق عيني أو 

 قراره يكون قابال للطعن أمام املحكمة االبتدائية .
"إذا كان املبدأ أن املحاكم اإلدارية هي املختصة بالنظر يف طلبات 2004ماي 5الصادر يف  1183وقد جاء يف قرار املجلس  األعىل 

ة،  وله استثناء فيام يرجع للمحافظ عىل األمالك العقارية وهو االستثناء الوارد يف الفصل اإللغاء املرفوعة ضد املقررات اإلداري
حالتني :وهي حالة ما إذا كان رفض املحافظ مربرا بعدم صحة الطلب أو بعدم كفاية الرسوم من ظ.ت.ع، وينحرص يف 96

 41-90من قانون  8املنصوص عليها يف املادة  فانه ال ينطبق يف باقي األحوال التي ينبغي الرجوع فيها القاعدة العامة
 وهي اختصاص املحاكم اإلدارية..."

من 96يتضح مام سبق بأن رقابة القضاء العادي تظهر عىل مستوى البت يف مرشوعية قرارات املحافظ املتخذة   يف إطار الفصل 
من ظ.ت.ع والذي جاء  96نص عليها الفصل ظ.ت.ع واملبنية عىل عدم صحة الطلب أو عدم كفاية الرسوم، وهي رقابة جزئية 

" يف حالة ما إذا رفض املحافظ تسجيل حق عيني أو التشطيب عليه بسبب عدم صحة الطلب، أو عدم كفاية الرسوم فيه 
، فإن قراره يكون قابال للطعن أمام املحكمة االبتدائية  التي تبث فيه مع الحق يف االستئناف واألحكام االستئنافية  

 لطعن فيها عن طريق الطعن ".ميكن ا
بني الجهات املختصة بالنظر يف الطعون املوجهة ضد قرار  القضايئ الفقرة الثانية:عدم دستورية توزيع االختصاص

 املحافظ.
بخصوص البث يف الطعون املوجهة ضد قرارات املحافظ العقاري استنادا لغياب أسس  انتقادات للقضاء اإلداري عدة وجهتلقد  

وعملية تقتيض منح االختصاص للقضاء اإلداري ،حيث ذهب البعض وبشكل رصيح إىل أن قرارات املحافظ العقاري  قانونية
التي تدخل يف إطار مهامه ضمن مسطرة التحفيظ والتقييدات ليست بالقرارات اإلدارية وليست بالقرارات القضائية، وإمنا هي 

العقاري ومحلها يهم مبدأ خاصا يختلف عام هو مقرر يف القانون  قرارات من نوع خاص ، حيث أن مجال قرارات املحافظ
اإلداري هو مبدأ ضامن استقرار املعامالت العقارية  الذي كشفه عنه القضاء العادي من حقوق يف النزاعات املتعلقة مبجال 

                                                           

من هذا القانون  101"إذا وقع تعرض على تسليم نظير جديد للرسم العقاري أو نسخة شهادة التقييد الخاصة املنصوص عليهما في الفصل 

ق حكمة االبتدائية التي تبت وفأو رأى املحافظ على األمالك العقارية أنه ال داعي لتلبية الطلب املقدم إليه فيمكن للطالب أن يرفع األمر إلى امل

 اإلجراءات املقررة في قانون املسطرة املدنية."

-64عن الغرفة اإلدارية املجلس األعلى, منشور بمجلة قضاء املجلس األعلى العدد املزدوج  1980غشت 8الصادر بتاريخ  244الحكم عدد  1182

 44,ص65

،الطبعة األولى، هيئة 101منشور في مجلة املحاكم املغربية عدد 2004_1_41873ملف إداري عدد  2004-05-05بتاريخ  506قرار رقم  1183

 128,ص 2006املحامين،الدار البيضاء،مارس أبريل 
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رة بهده السندات وال تقبل رينة املقر التحفيظ ، ذلك أن املحافظ يقوم بأعامله بناء عىل سندات تنفيذية وسالمة التقييد تعترب الق
 الحجة املعاكسة مادام التقييد مل يتغري .

كام أن مبدأ ضامن استقرار املعامالت العقارية، يرتبط مبعنى أخر داخل التنظيم اإلداري يكمن يف استقالل املحافظ يف اتخاذ 
لحقوق العينية تخاذ قراراته املنصبة عىل حق امللكية وباقي اقراراته، إذ رغم كونه موظفا عموميا فانه يتمتع باستقاللية كاملة يف ا

، وتحت مسؤوليته الشخصية ،وإن كان يجب يف األصل أن يخضع يف األصل للسلطة الرئاسية ، فان املحافظ العام  ال ميكنه 
 أن ميارس أي سلطة رئاسية عىل املحافظ فيام يخص القرارات التي ميكن أن يتخذها.

اء اإلداري إلسناد اختصاص القض -محكمة النقض حاليا-ق الذي لجأت إليه الغرفة اإلدارية باملجلس األعىلإن التأويل الضي
من ظهري التحفيظ العقاري  يشكل استثناء عن القاعدة العامة ،  96لرقابة قرارات املحافظ العقاري، والقائم عىل اعتبار الفصل 

من القرار الوزيري الذي ينظم مسطرة الطعن،  10من الفصل  2و1ضيات  الفقرةقد تناول تأويل هذا الفصل بصفة معزولة عن مقت
 من ظ.ت.ع بل مكملة له وقامئة الذات .   96وهي مقتضيات ال ميكن أن تعترب مفرسة فقط للفصل 
ألي  تخضع تجعل من قرارات املحافظ غري املعللة بالسببني كأنها مل1184إن مسايرة املنطق الذي سارت عليه الغرفة اإلدارية 

نوع من الرقابة بواسطة طعن،  غري أن الوقائع التاريخية تخالف هذا الرأي، فقرارات املحافظ بغض النظر عن أسبابها كانت 
 تخضع لرقابة القايض العادي.

لقرار ا إن البحث يف طبيعة األعامل التي متارسها املحافظة العقارية، توضح أن قراراتها ال تدخلها كطرف يف النزاع . وإمنا
وحده الذي يعكس سلبا أو ايجابيا عىل حقوق األفراد، وبالتايل فإن املترضر حتى ال تضيع حقوقه لفائدة الغري حسن النية خالل 
مسطرة رسيان مسطرة الطعن   يتعني عليه تقييد حقوقه  التي ينازع بشأنها أمام املحكمة تقييدا احتياطيا، وإذا سلك املعني باألمر 

 اء اإلدارية فإن هذا الطعن ال ميكن  أن يربر إجراء تقييد احتياطي.مسطرة اإللغ
وعىل العموم فإن هذا االتجاه أثار مجموعة من اإلشكاليات الجوهرية حول أساس اختصاص القضاء اإلداري  وهو موقف 

طعون املقررة أمام   العام لل مقبول  بالنظر إىل كون القايض اكتفى بالترصيح بأن قرارات املحافظ قرارات إدارية تخضع للمبدأ
 القضاء اإلداري ومل تتجه إىل تحديد مفهوم للقرار اإلداري.

وقد لوحظ هذا االتجاه اختصاص القضاء اإلداري أنه عندما يبت يف مرشوعية قرار املحافظ العقاري تبعا للتأويل الضيق للفصل 
األحكام  ات الستنباط ما يرتتب عن هذا اإللغاء، بل إن أغلبمن ظ.ت.ع يكتفي فقط بإلغائه، ويبقى للمحافظ كامل الصالحي 96

والقرارات التي جاءت يف هذا اإلطار تنص عىل إلغاء القرار  أو  ال. مع اإلشارة إىل جميع ما يرتتب عن هذا اإللغاء من عواقب 
ادية. يعود للمحاكم العقانونية. وهذا يعني عدم اختصاص القايض اإلداري للنظر يف دعاوى التعويض وإمنا االختصاص 

 من ظ,ت.ع ال يكتفي بإلغاء القرار بل يأمر املحافظ باإلجراء الذي يتعني عليه فعله. 96والقايض العادي يف إطار الفصل 
عىل مستوى توزيع 14.07والشك أن قراءة فاحصة ومتمعنة لتعديالت ظهري التحفيظ العقاري الصادرة مبوجب القانون      

حاكم االبتدائية واملحاكم اإلدارية، تؤكد أن املرشع أراد الحفاظ عىل التوازن يف االختصاص بني الجهتني االختصاص بني امل
وذلك بنقل بعض االختصاصات لجهة عىل حساب جهة أخرى بغية توحيد جهة االختصاص يف بعض القضايا ،لكن مع متسكه 

دارية، برصف النظر عن محلها. واختصاص املحاكم باختصاص القضاء اإلداري كاختصاص أصيل يف مادة املنازعات اإل 

                                                           

-22تم االطالع عليه  محمد الهيني، تأمالت بشأن عدم دستورية بعض تعديالت ظهير التحفيظ  العقاري ، مقال منشور باملوقع االليكتروني 1184

  h 16www.marocdroit.com على الساعة 01-2014
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 1186أو تقييد  1185االبتدائية كاختصاص استثنايئ ومحصور فيام وقع التنصيص عليه من قبيل الطعن يف قرار رفض التحفيظ
  .حق عيني أو التشطيب عليه سواء أكان هذا التقييد أصليا أو احتياطيا

القول هو الحفاظ عىل ازدواجية االختصاص،بحيث كان األوىل حرص الطعن  لكن ما يعاب عىل التعديل الجديد كام سبق     
إما أمام القضاء العادي، أو أمام القضاء اإلداري باعتباره قضاء أصيال للمنازعة اإلدارية والحامي للحقوق والحريات حسب الفصل 

اإلدارية  كن الطعن فيه أمام الهيئة القضائيةمن الدستور الذي ينص عىل أن "كل قرار اتخذ سواء كان تنظيميا أو فرديا مي 118
املختصة"،ألن توزيع االختصاص فضال عن خرقه مبدأ االختصاص الدستوري املحصور للقضاء اإلداري بالنظر يف رشعية 

ايئ،  والقضأضعف مبدأ األمن القانوين القرارات اإلدارية ، ساهم يف تشتيت ذهن املتقاضني وترددهم بني القضاء املختص. مام
 ألن أكرث من نصف الطعون يقَض فيها بعدم االختصاص من كلتا الجهتني.

الفرنيس للطعن يف بعض القرارات اإلدارية أمام املحاكم العادية يندرج عىل األرجح يف سياق 1187إن االختيار الترشيعي         
الصادر  86.224الفرنيس معتربا يف قراره رقم  الرغبة التي وافق عليها املجلس الدستوري  الرغبة يف خلق نوع من التجديد وهي

بشأن مجلس املنافسة  أن قضاء الجزاءات اإلدارية ليس بالرضورة من اختصاص القايض اإلداري ، و اعترب  1987يناير  23بتاريخ 
لعادي بالنسبة اأنه باإلمكان يف إطار ضامن أفضل للعدالة، أن يتم تحويل االختصاص أحيانا من القضاء اإلداري إىل القضاء 

لفحص بعض الطعون القضائية ، عىل اعتبار أن هذا التحويل ليس متعارضا مع الدستور ، ألن املرشع بإمكانه من أجل ضامن 
محاكمة عادلة أن يخرج عن اختصاص القايض اإلداري الذي يعترب من الناحية املبدئية مختصا بإلغاء كل القرارات الزجرية 

امتيازات السلطة من جانب اإلدارة،وذلك بهدف ضامن وحدة أو توحيد قواعد االختصاص القضايئ،  املتخذة يف إطار مامرسة
يف إطار النظام القضايئ املعني ،وهكذا ساهم املرشع يف توحيد االختصاص تحت رقابة محكمة النقض التي تنظر يف سائر 

عىل أن نقل االختصاص للقايض العادي  ري قانون معني،هذه املنازعات الخاصة  وللقضاء أيضا عىل االختالف يف تطبيق أو تفس
للرقابة عىل بعض القرارات اإلدارية ال يجب أن يخرق املبدأ األسايس الذي أسس عليه املجلس الدستوري قراره هذا بوجوب 

  :مراعاة حدود هذا النقل املتمثلة يف أن
  لعدالةنقل االختصاص يجب أن يربر بحاجات اإلدارة الجيدة و الحسنة ل-
  .تنظيم و إدارة وتسيري قواعد االختصاص القضايئ يجب أن يكون محددا و محصورا-

ألن القاعدة العامة التي أقرها املجلس الدستوري أنه ال يجوز للمرشع مبدئيا التدخل لنزع االختصاص عن مجلس الدولة لنظر 
سري العدالة ،من خالل ضم جميع املنازعات املتعلقة  املنازعات اإلدارية ،وهكذا فإن نقل االختصاص جاء خدمة ملبدأ حسن

باملنافسة و إخضاعها لرقابة هيئة قضائية موحدة لتفادي تشتت منازعات املنافسة بني أنظمة قانونية مختلفة قد يؤدي إىل تعارض 

                                                           

مكرر على أنه" يجب على املحافظ على األمالك العقارية في جميع الحاالت التي يرفض فيها طلبا للتحفيظ أن يعلل قراره  37ينص الفصل 1185 

 . ويبلغه لطالب التحفيظ

  بتدائية التي تبت فيه مع الحق في االستئناف؛ وتكون القرارات االستينافية قابلة للطعن بالنقضيكون هذا القرار قابال للطعن أمام املحكمة اال 

من ظهير التحفيظ العقاري على أنه"يجب على املحافظ على األمالك العقارية في جميع الحاالت التي يرفض فيها تقييد حق  96ينص الفصل 1186 

 . للمعني باألمرعيني أو التشطيب عليه أن يعلل قراره ويبلغه 

 النقضبيكون هذا القرار قابال للطعن أمام املحكمة االبتدائية التي تبت فيه مع الحق في االستئناف.وتكون القرارات االستينافية قابلة للطعن 

 

  محمد الهيني،مرجع سابق. 1187
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لقانون املنافسة وتوحيد  حداألحكام مع ما يستتبعه ذلك من إلحاق بالغ الرضر باملتقاضني،فالرغبة إذن تكمن يف ضامن تفسري مو 
  .1987يونيو  6منذ صدور قانون   االجتهاد القضايئ

والجدير بالذكر أن مبدأ حسن سري العدالة مل يعد منحرصا يف املفهوم التقليدي الذي يعني الرسعة يف التقايض ،تكوين     
ة األكرث يبلغ حد البحث عن الهيئات القضائيالقضاة،إنشاء مختلف األجهزة القضائية وحسن تنظيم إدارة العدالة،بل تطور ل

 مالمئة للنظر يف مثل هذه القضايا.
ولقد أقر املجلس الدستوري خروج املرشع عن القواعد التقليدية يف توزيع االختصاص القضايئ، ألن القضاء العادي يف       

  "1188عادي هو حصن الحريات الفرديةفرنسا يختص ببعض املنازعات اإلدارية وفقا للفكرة التقليدية بأن القايض ال
ويبدو أن توجه املرشع منطقي، ألنه يف النهاية تبقى الهيئات القضائية العادية هي املختصة يف مادة قانون املؤسسات ،       

وذلك يف إطار نظام اقتصادي حر وذلك يف مختلف املجاالت ،وكان منطقيا أيضا باملقارنة مع ما يحدث يف أوروبا ليس فقط 
 عىل مستوى املؤسسات األوروبية ،ولكن أيضا فيام يخص الحلول الترشيعية بالنسبة للدول األخرى.

وإذا كان االقتناع سائدا وسط الفقه والقضاء عىل أن املهمة ليست صعبة بحكم الطبيعة املعقدة لبعض هذه القضايا التي        
 ن الناحية املوضوعية ،أما من الناحية املسطرية فالقايض العاديتتطلب تكوينا خاصة قد ال يتوافر لدى معظم القضاة هذا م

يجب أن يتكيف مع طبيعة  املسطرة اإلدارية التي تقتيض تدخال أكرب وفعالية أكرث يف توجيه الدعوى والبحث عن وسائل 
العدالة وتقيص العيوب  ستقصاءاإلثبات بالنظر للسلطات الواسعة التي يتمتع بها القايض اإلداري والتي تخوله دائرة واسعة يف ا

  . التي تشوب القرارات اإلدارية للسلطات اإلدارية املستقلة
 :خـــــــــــامتة   
يتضح من خالل ما سبق أن موضوع "الطعن القضايئ يف قرارات املحافظ العقاري" تعرتضه مجموعة من املشاكل      

رشع املغريب الذي قد ينعكس سلبا عىل استقرار املعامالت العقارية، فاملوالصعوبات عىل املستويني الترشيعي والقضايئ. األمر 
من خالل ظهري التحفيظ العقاري وغريه من النصوص الترشيعية املرتبطة بنظام التحفيظ العقاري الزال بعيدا عن الواقع العميل 

عية وقصورها أساسا إىل غموض النصوص الترشي الذي يعرف العديد من النزاعات القضائية التي تعج بها املحاكم املغربية ومردها
 السيام تلك املتعلقة مبدى قابلية قرارات املحافظ للطعن أو حصانته األمر الذي خلف تضاربا علم مستوى الفقه والقضاء.

 
  

                                                           

أورده محمد الهيني في مقاله، مرجع  120ص  2000 حنفي عبد هللا،السلطات اإلدارية املستقلة)دراسة مقارنة(دار النهضة العربية القاهرة 1188

 سابق.
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 املراجع واملصادر

 .2013لرباط، سنة محمد خريي،مستجدات قضايا التحفيظ العقاري يف الترشيع املغريب،مطبعة املعارف، الجديدة، ا-
عمر األزمي اإلدرييس،توزيع االختصاص بني القضاء العادي والقضاء اإلداري للبث يف الطعون املوجهة ضد قرارات املحافظ  -

عىل األمالك العقاري، القواعد املوضوعية والشكلية يف مساطر املنازعات العقارية،الجزء الثاين ، منشورات مجلة الحقوق 
 بعة األمنية،الرباط.،مط2010املغربية،

دات بني النص الترشيعي والواقع العميل وفق مستج-عصام أزداد، الرقابة القضائية عىل مرشوعية قرارات املحافظ العقاري-
،رسالة لنيل دبلوم املاسرت يف قانون العقار والعقود، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية، جامعة محمد 07/14قانون 
 .2014-2013وجدة،السنة الجامعية األول،

أحمد العيادي "املنازعات القضائية يف مادة التحفيظ العقاري"رسالة لنيل دبلوم املاسرت يف قانون املنازعات العمومية ،كلية  -
 .2008-2007العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية فاس،السنة الجامعية 

املحافظ العقاري،بحث لنيل املاسرت يف القانون الخاص كلية الحقوق،عبد املالك  فدوى الصمدي،رقابة القضاءعىل قرارات -
 .2013-2012السعدي طنجة،

ادريس الفاخوري ، التعرضات عىل مطلب التحفيظ بني النص القانوين والعمل القضايئ،مجلة قراءات يف القوانني العقارية  -
 .2013نونية والقضائية،دار نرش املعرفة ، الرباط،الجديدة ،منشورات مجلة الحقوق ،سلسلة املعارف القا

أمال جداوي"املؤسسات املتدخلة يف مسطرة التحفيظ العقاري "أطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون الخاص،كلية العلوم القانونية -
 .2013-2012واالجتامعية واالقتصادية وجدة 

 .1983املغريب،دار الثقافة، الدار البيضاء،  محمد خريي،التعرضات أثناء التحفيظ العقاري يف الترشيع-
فاطمة الحروف،دور املحافظ العقاري بشأن التعرضات عىل مطلب التحفيظ،مقال منشور مبجلة القانون واالقتصاد، -

 .2002،السنة 19العدد
ملعارف القانونية ا ادريس الفاخوري،التعرضات عىل مطلب التحفيظ بني النص القانوين والعمل القضايئ،مجلة الحقوق،سلسلة-

 .2013والقضايئ،طبعة املعارف الجديدة،الرباط
رسالة  -والعمل القضايئ 14-07دراسة عىل ضوء القانون رقم -يوسف أسبول، املحافظ العقاري بني متطلبات وإكراهات املسؤولية-

،السنة الجامعية قتصادية، جامعة محمد األوللنيل دبلوم املاسرت يف قانون العقود والعقار،كلية العلوم القانونية واالجتامعية واال 
2012-2013. 

عبد الرزاق عريش،الطعون القضائية ضد القرارات الصادرة عن املحافظ العقاري ،بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة يف -
محمد الخامس،  تامعية، جامعةوحدة التكوين والبحث يف العقار والتعمري واإلسكان ، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالج

 .2009-2008أكدال الرباط السنة الجامعية 
محمد شنان، خصوصية الرقابة القضائية عىل مرشوعية أعامل املحافظ املجلة املغربية للقانون واقتصاد التنمية، العدد -
 .1989،سنة1
نية واالقتصادية يف القانون املدين ، كلية العلوم القانو  عبد الله أجرعام، حجية القيد بالرسم العقاري، رسالة لنيل دبلوم املاسرت -

 .2012-2011واالجتامعية، جامعة الحسن الثاين،عني الشق، الدار البيضاء، السنة الجامعية:
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أمال جدوى، املؤسسات املتدخلة يف مسطرة التحفيظ العقاري، بحث يف توزيع االختصاص بني املحافظ والقضاء عىل ضوء -
،أطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون الخاص،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية ،جامعة محمد األول 07/14القانون 

 . 2013-2012،وجدة،السنة الجامعية:
، 1أرشف جنوى، سلطة املحافظ العقاري للبث يف طلب التعرض خارج األجل ورقابة القضاء اإلداري ،مجلة محاكم مراكش عدد-

 . 2007مارس 
مطبعة النجاح  ،21إميان صابر، التعرض خارج األجل عىل مطلب التحفيظ يف الترشيع املغريب، مقال منشور مبجلة القرص عدد -

 .2008الجديدة بالدار البيضاء،شتنرب 
د والتنمية، امحمد شنان، خصوصية الرقابة القضائية عىل مرشوعية أعامل املحافظ، مقال منشور باملجلة املغربية للقانون واالقتص-

 .1989سنة  21العدد
،مقال منشور مبجلة القضاء 2011عبد املنعم لزعر، الحجية املطلقة لقرار التحفيظ بني توابث التحفيظ العقاري ومتغريات دستور  -

 .2012،مطبعة املعارف الحديدة،الرباط، 6املدين ،العدد 
" ,مجلة القضاء املدين، العدد السادس ,السنة 2011ومستجدات دستور  عبد املنعم لزعر.،"الحجية املطلقة لقرار التحفيظ العقاري-

 .2012الثالثة،الرباط ،خريف 
سعاد بن جاين "مدى مساهمة االجتهاد القضايئ يف تطوير نظام التحفيظ العقاري " رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة  -

األول كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية ,بوجدة ,السنة يف قانون الخاص, وحدة القانون والعقار ,جامعة محمد 
 .2012-2010الجامعية 

ومقتضات الدستور الجديد،،مجلة  14-07عبد الرزاق عريش، مستجدات الطعون القضائية ضد املحافظ العقاري يف ضوء القانون-
 .2013، الرباط، سنة العلوم القانونية ،العدد األول الطبعة األوىل، ، مطبعة األمنية

محمد محروك "تنازع االختصاص النوعي وتأثريه عىل سري مسطرة التحفيظ"طعن يف قرارات املحافظ العقاري" مجلة األمالك -
 .2006العدد املزدوج،الرابع والخامس،الطبعة األوىل،دار األفاق املغربية،الدار البيضاء،

رات التحفيظ"رسالة لنيل دبلوم املاسرت يف القانون الخاص،قانون التجارة أنوار دادي"مسؤولية املحافظ العقاري عىل قرا -
 .2011-2010واألعامل، جامعة محمد األول ،كلية العلوم القانونية واالجتامعية واالقتصادية، وجدة، السنة الجامعية، 
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 الجوانب القانونية الدولية. -نزاع مياه النيل 

The Nile Water Dispute – International Legal Aspects 
 

 طالب بسلك الدكتوراه يف القانون العام والعلوم السياسية
 واالجتامعية أكدال الرباط كلية العلوم القانونية واالقتصادية

 
 Ernest Cece Peguitaاالنجليزية للعربية للكاتب  منملقال ترجمة 

 امللخص
 السنني ، كان النيل مهد الحضارات وموضوًعا للمنافسة السياسية املائية الرشسة.منذ آالف 

باإلضافة إىل ذلك، فإن عدم وجود إطار قانوين شامل جعلها واحدة من النقاط الساخنة املعارصة يف العامل التي تنذر 
  بخطر حرب املياه.

ة مياه نهر الكبري تسليط الضوء عىل القضايا الحساسة إلدار يف السنوات األخرية، أعاد مرشوع بناء سد النهضة اإلثيويب  
النيل وتوترات العالقات بني أكرب ثالث دول مشاطئة )مرص والسودان وإثيوبيا(. فبعد األزمة الدبلوماسية بني هؤالء الدول، فإن 

 ألجيال. بناء وملء سد النهضة أضحى يشكل تحديا كبريا للوضع القانوين الراهن السائد يف حوض النيل
يهدف هذا املقال إىل تحليل اإلطار القانوين الحايل الذي يحكم مياه النيل ، وأهميته الدولية يف  قانون املياه ، باإلضافة 
إىل الضامنات القانونية التي يوفرها لكل من املطورين األوائل لدول املصب ويربز تأخر دول املنبع يف ضامن االستفادة املتبادلة 

 ملايئ املشرتك.من املجرى ا
 
 

ABSTRACT 
For millennia, the Nile has been the cradle of civilizations and an object of fierce hydro political competitions.  
Furthermore, the lack of an inclusive legal framework has made it one of the contemporary hotspots of the globe at 
risk of a water war. In recent years, the construction project of the Grand Ethiopian Renaissance Dam GERD) has put the 
spotlight back on the delicate issues of the Nile river water management and strained relations between its three largest 
riparian States (Egypt, Sudan and Ethiopia). Beyond the diplomatic crisis, the construction of the GERD challenges the legal 
status quo that has prevailed in the Nile Basin for generations.  
This article aims to analyze the current legal framework governing the Nile waters, its relevance in International water 
Law, as well as the legal guarantees it provides to both downstream states early developers and upstream states late 
developer in ensuring a mutually beneficial utilization of the shared watercourse. 
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 املقدمة
ن التنافس الدويل عىل مياه النيل ليس باليشء الجديد. فمنذ آالف السنني ، كان نهر النيل مهد الحضارات، مثل ا

 الحضارة الفرعونية،  وأساس االقتصاد اإلجتامعي، وكذا رمزا للجوانب السياسية والثقافية للبلدان املشاطئة له.
ىل إطار حد األنهار الرئيسية العابرة للحدود والتي تفتقر حتى اآلن إو عىل الرغم من أهميته اإلسرتاتيجية ، يعترب النيل أ 

 قانوين شامل ينظم استخدامه واستغالله.
كام يعترب نهر النيل لبعض الدول املشاطئة له ، وال سيام مرص ، العنرص الحيوي و املصدر الوحيد للمياه العذبة. لذلك ، 

، قال  1979الحر ملياهها تعترب تهديدات وجودية من قبل هؤالء الدول. ففي عام  فالقضايا املتعلقة بعرقلة أو الحد من التدفق
 1189 .الرئيس املرصي أنور السادات: "األمر الوحيد الذي ميكن أن يأخذ مرص إىل الحرب مرة أخرى هو املاء" 

بطرس غايل الذي توقع ،  وزير الدولة املرصي للشؤون الخارجية بطرس  1988وقد أكد ذلك بعد سنوات قليلة ، يف عام 
"أن الحرب القادمة يف الرشق األوسط ستخوض عىل مياه النيل وليس السياسة" ، عىل الرغم من أن بعض األكادميني مثل 

يشككون يف حقيقة نوايا مرص يف خوض الحرب عىل مثل هذه األمور ، بل النظر إىل التهديد بالحرب عىل أنه  أشوك سوين
 1190 .أمر اسرتاتيجي بحث

 6450د أعاد مرشوع بناء أكرب سد يف املنطقة و يف القارة األفريقية لتوليد الطاقة الكهرومائية بسعة كهربائية تصل وق 
كيلومرت من طرف اثيوبيا ، الذي سمي بسد النهضة، إحياء التوترات القدمية بني إثيوبيا ورشكائها يف  74ميغاواط وسعة مائية 

 تسليط الضوء عىل القضايا الحساسة يف إدارة مياه نهر النيل. دول املصب  كمرص والسودان، وأعادوا
يف واقع األمر، فإن الوضع السيايس و االقتصادي، وتوازن القوى يف حوض النيل مل يعد كام كان مند خمسني سنة  

نهر إىل لمضت، سواء عىل مستوى النمو السكاين يف دول حوض النهر ، حيت تزايد عدد السكان يف كل الدول املشاطئة ل
أكرث من ثالثة أضعاف خالل خمسني سنة. والنمو االقتصادي الرسيع لدول مثل اثيوبيا والطلب املتزايد عىل املياه . حيث 

 كشفت احتياجات الطاقة الحاجة امللحة للدول املشاطئة الستغالل املجرى املايئ املشرتك.
ون وق املكتسبة زادت من تعقيد الجهود املبذولة إلنشاء قانعالوة عىل ذلك ، فإن العوامل التاريخية واملطالبات بالحق 

 إطار جديد للتعامل مع املصالح  التنافسية املرشوعة ملختلف البلدان الواقعة عىل ضفاف النيل.
و قد شكلت هذه الصعوبات أحد اسباب التنافس الشديد يف البيئة السياسية والقانونية التي هيمنت عىل بلدان حوض   
 ، كام أنها جاءت مصاحبة لـتفسري غامض ملباديء قانون الدويل للمياه .1191جيال"النيل أل 

باإلضافة اىل توزيع املياه الحايل الغري متكايفء يف نهر النيل، يثري النهر مسألة الضامنات القانونية التي يقدمها القانون 
جرى خرين يف ضامن االستخدام العادل واملفيد للمالدويل للمجاري املاءية إىل دول املصب األوائل  و كذلك للمطورين املتأ 
 املايئ املشرتك ، وهو عنرص أسايس يف تنفيذ اهداف التنمية املستدامة.

  املحور األول: تاريخ النظام القانوين لحوض النيل.
                                                           

Mbote, Water, Conflict, and Cooperation: lessons from the Nile River basin, Wilson International center for Scholars -P. Kameri-1189

January, 2007, No. 4. Retrieved  

avigatingPeaceIssuePKM.pdfhttps://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Nfrom: 

Ashok Swain, Ethiopia, the Sudan, and Egypt: The Nile River Dispute, J. Mod. Afr. Stud. 35 (1997) 675,685.-1190 

Nile Basin Regime: Does Law Matter? Harvard International Law Journal 43(1) (2002) 105. J. Brunnee, S.J. Toope, The Changing-1191 

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/N


                                                                                                                                                                                                                                             

424 

 2021 يونيو 34 العدد
 مجلة القانون واألعمال الدولية

قانوين جامع  ركام ذكرنا يف مقدمتنا ، فإن حوض النيل هو أحد األنهار الكربى يف العامل التي تفتقر حتى اآلن إىل إطا
وشامل لجميع البلدان املشاطئة عىل الرغم من أهميتها إالقليمية، لكن هذا ال يعني أن نهر النيل مل يكن أبدا موضوع تنظيم 
قانوين عىل املستوى الدويل ، بل العكس. فمع إنشاء القوى االستعامرية يف منطقة حوض النيل يف نهاية القرن التاسع عرش 

 تنظيم استخدام وإدارة مياه حوض النيل. ، برزت الحاجة إىل
، تم توقيع بروتوكول يف روما بني إيطاليا واململكة املتحدة ، بشأن ترسيم حدود مناطق النفوذ الخاصة  1891أبريل  15يف  

تتعهد "بالبلدين يف القرن األفريقي من رأس كسار إىل النيل األزرق، حيث ينص الربوتوكول يف مادته الثالثة عىل ما ييل: 
 حكومة إيطاليا بعدم إنشاء أي أعامل ري أو أعامل أخرى عىل نهر عطربة من شأنها تعديل تدفقها يف النيل بشكل معقول" .

، ينظم استخدام مياه حوض 1192عىل الرغم من أن املعاهدة مل تشمل النيل، إال أنه يعترب اليوم اول صك قانوين دويل 
 نهر النيل.

األول الذي تطرق بالفعل إىل املخاوف الواضحة للتاج الربيطاين يف ضامن التدفق دون عائق و كان هذا الربوتوكول هو 
 ملياه النيل وصوال إىل مرص.

، وقعت بريطانيا معاهدة مع إثيوبيا بشأن الحدود بني السودان وإثيوبيا من جهة، و بني إثيوبيا وإريرتيا 1902مايو  15يف  
 من جهة أخرى.

الحدود كام كان الحال مع ايطاليا، فإن التاج الربيطاين استغل هذه الفرصة للحصول من امللك  وباإلضافة اىل قضية 
منليك الثاين ملك اثيوبيا، عىل ضامًن للتدفق املستمر لـ مياه حوض نهر النيل اىل السودان ومرص. و الذي تم النص عليه يف 

 رباطور منليك الثاين، ملك ملوك إثيوبيا، يلتزم  أمام  حكومة جاللتهمن املعاهدة التي ينص عىل أن عىل أن "جاللة اإلم 3املادة 
الربيطانية بعدم إنشاء أو السامح ببناء أي أشغال عرب نهر النيل األزرق أو بحرية تسانا أو السباط ، التي من شأنها أن توقف تدفق 

 1193".سودانمياههم إليها النيل إال باالتفاق مع صاحب الجاللة الربيطانية  وحكومة ال
، عقدت اتفاقية ثالثية بني اململكة املتحدة وإيطاليا وفرنسا. و قد  1906و بعد ما يقرب من أربع سنوات ،  يف أبريل 

كرست هذه االتفاقية االعرتاف من قبل فرنسا و ايطاليا بأهمية مياه حوض النيل لربيطانيا العظمى ومرص. وتعهدت لحامية هذه 
 3بني اململكة املتحدة وفرنسا وإيطاليا املوقعة يف لندن يف  1906الرابعة من االتفاقية الثالثية لعام املصالح. حيث نصت املادة 

. عىل أنه "من أجل الحفاظ عىل وحدة إثيوبيا " يقوم الطرفان بحامية مصالح اململكة املتحدة ومرص يف حوض 1906أبريل 
 ه ...( ".النيل، خاصة فيام يتعلق بتنظيم مياه هذا النهر وروافد

مايو من نفس العام ، تم التوقيع يف لندن، عىل اتفاقيات بني بريطانيا العظمى و دولة الكونغو املستقلة ، والتي  9و يف 
كانت تابعة للتاج البلجييك و تدار بشكل شخيص من طرف ملك بلجيكا ليوبولد الثاين. وقد جاء هذا االتفاق ليعدل اتفاقيات 

، فيام يتعلق مبناطق نفوذ الدولتني . و تنص املادة الثالثة من هذه االتفاقية 1894مايو  12عت بتاريخ بروكسل السابقة التي وق
ألنه من شأنه أن  Isanأو  Semlikiعىل أن " تتعهد دولة الكونغو بعدم البناء أو السامح بتشييد اي عمل فوق او بالقرب من أنهار 

 ، إال باالتفاق مع الحكومة السودانية .يقلل من حجم املاء الداخل اىل بحرية ألربت 

                                                           

onal M.S. Tayie (ed.), A. A. N., The Legal Aspects of the International Rivers: The Nile River as a Case Study, Springer Internati -1192

Publishing, 2017. 

-1902 of the Treaty between Ethiopia and Great Britain. Retrieved from: https://hornaffairs.com/2011/06/08/read Art. 3 of The -1193

the-1902-ethiopia-uk-treaty-share-your-view  
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كانت لها  1902هذه املادة الثالثة، والتي تكاد تكون مطابقة لتلك الواردة يف املعاهدة التي وقعها امللك منليك الثاين عام  
 نفس األهداف وذلك لضامن التدفق املستمر للمياه من أنهار حوض النيل األخرى إىل السودان، ثم إىل مرص. 

. والتي تعترب أكرث االتفاقيات أهمية من املنظور القانوين ومن ناحية السياسة املائية، واألكرث 1929قية مياه النيل لعام اتفا
بني مملكة مرص و بريطانيا العظمى  1929إثارة للجدل بسبب الحقوق التي منحتها ملرص عىل مياه النيل.  تم التوقيع عليها عام 

 يا، تنزانيا، وأوغندا(. )بالنيابة عن السودان، كين
هذا االتفاق، الذي هو يف الواقع تبادل للمراسالت بني اللورد لويد )السامي الربيطاين مفوض( ومحمد محمود باشا. 

 رئيس مجلس الوزراء املرصي، كانت تهدف إىل ضامن وتسهيل زيادة يف حجم املياه التي تصل مرص. 
، اوضات السياسية بني مرص وبريطانيا العظمى يف عرشينيات القرن املايضو قد جاء هذا االتفاق عىل أساس نتائج املف

، و قد أكدت االتفاقية 1194، والذي تم ربطه باالتفاقية باعتباره جزء منها1925وعىل وجه الخصوص يف تقرير لجنة مياه النيل لعام 
تنزانيا وغندا(  )بالنيابة عن السودان وكينيا و التي أقرت باحتياجات السودان املائية من أجل التنمية، اعرتاف التاج الربيطاين

بالحقوق الطبيعية والتاريخية ملرص عىل مياه النيل . وأكدت كذلك إرادة اململكة املتحدة لضامن تنفيذه يف أي وقت ويف أي 
عادة من اآلن سمكان. ففي مراسالته ملحمد محمود باشا، قال املفوض السامي الربيطاين ، اللورد لويد "كام أؤكد لصاحب ال

ملرص  ال ينوي املس بالحقوق التاريخية والطبيعية -عىل الرغم من اهتاممها برفاه السودان  -فصاعًدا ، أن الحكومة الربيطانية 
حكومة  وأخرياً ، أود أن أذكر سعادتكم بأن…. ". . . يف النيل.  فنحن نعرتف بهذه الحقوق اليوم كام اعرتفنا بها يف املايض" 

مللك قد اعرتفت بالفعل بالحقوق الوطنية والتاريخية ملرص يف النيل ، وأؤكد لسعادتكم كذلك أن حكومة جاللته يعترب جاللة ا
تأمني هذه الحقوق كأحد املبادئ الرئيسية لـلمبادئ الربيطانية. كام أؤكد لسعادتكم أن هذا املبدأ وتفاصيل االتفاقية سيتم 

 1195 .ن الظروف التي قد تحدث "كذلك تنفيذها يف كل وقت بغض النظر ع
باإلضافة إىل ذلك، سمحت االتفاقية ملرص ، مبوجب إذن من السلطات املحلية يف السودان ،  بالقيام مبشاريع البنية 

 التحتية يف السودان من أجل زيادة حجم املياه املتدفقة إىل مرص.  
نيل عند منبع  بناء أي مرشوع بنية تحتية متعلق بالباإلضافة إىل ذلك، فقد منحت اإلتفاقية ملرص الحق يف اإلرشاف عىل

. مام ساهم يف 1196النهر انشاءا وصيانة وإدارة برشط أن تكون األعامل املذكورة أعاله تحت السيطرة املبارشة للحكومة املرصية
 إقامة هيمنة فعلية وقانونية ملرص يف املنطقة. 

بني بريطانيا  1934أن مشاريع استغالل مياه النيل يف اتفاقيات ، تم تكريس التزام "اإلخطار املسبق" بش1934يف عام 
العظمى )بالنيابة عن تنزانيا( وبلجيكا )بالنيابة عن رواندا وبوروندي( فيام يتعلق بحقوق املياه يف الحدود بني تنجانيقا ورواندا 

 بوروندي. 
 السودان لنيل يف دولة مشاطئة لبلد مجاور غريقامت مرص بتدخل مبارش يف انشاء وتنفيذ مرشوع متعلق با 1949و يف عام 

املجاورة لها. و يتعلق األمر ببناء سد عىل مشارف شالالت أوين يف أوغندا بدعم من بريطانيا و قد اتضح ذلك من خالل تبادل 
هر النيل من جهة ن للمالحظات بني مرص وبريطانيا )بالنيابة عن أوغندا( بخصوص هذا املرشوع باعتباره مثاالً للتعاون بني دول 

                                                           

Water treaties, published by  State Succession and International treaty Commitments: A Case Study of The Nile –The Nile Treaty -1194

Konrad Adenauer Stiftung and law and Policy Research Foundation, 2004. 

Egyptian Foreign Ministry, Egypt and the Nile river. the Egyptian Foreign Ministry, Cairo (in Arabic), 1983. -1195 

government in the United Kingdom, and the Egyptian government in regard to the use  Exchange of notes8 between his majesty’s- 1196

of the waters of the River Nile for irrigation purposes, Cairo, May 7, 1929. Source: league of Nations _ Treaty Series, Volume (1929) 
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، لكن يف املقابل تم تفسريه كذلك بأنه تطبيق لجوهر الهيمنة املائية املرصية يف بلد 1197كام أشار إىل ذلك محمد سلامن الطيي
آخر يقع يف املنبع . فقد نصت االتفاقية عىل ما ييل " كام اتفقت الحكومات عىل أنه عىل الرغم من أن بناء السد سيكون من 

س الكهرباء األوغندي، فإن مصالح مرص، خالل فرتة اإلنشاء، سيتم متثيلها يف املوقع لدى  هيئة الكهرباء مسؤولية مجل
األوغندية من طرف مهندس مقيم مرصي بدرجة مناسبة وطاقمه يتمركز هناك من قبل الحكومة امللكية املرصية الذين ستمنح 

 لهم جميع التسهيالت إلنجاز مهامهم.
، اتفقت الحكومتان املرصية و الربيطانية عىل أنه عىل الرغم من أن مجلس الكهرباء األوغندي  باإلضافة إىل ذلك 

سيتم إدارة السد عند إنشائه ،   فان تنظم العمليات  التي متر عرب السد ستكون بناء عىل تعليامت من الحكومة املرصية لهذا 
االتفاقات  ة األشغال العامة املرصية والسلطات األوغندية وفقا ألحكامالغرض وفًقا للرتتيبات التي سيتم االتفاق عليها بني وزار 

من تبادل املالحظات التي تشكل اتفاقية بني حكومة اململكة املتحدة العظمى  وحكومة  4التي ستربم بني الحكومتي حسب املادة 
خر اتفاقية صادقت عليها السلطات االستعامرية (.  وقد كانت هذه االتفاقية آ 1949مرص بشأن بناء سد شالالت أوين بتاريخ ، مايو 

 عىل مياه حوض النيل. 
مع استقالل البلدان التي كانت تحت الحكم االستعامري الربيطاين سابًقا، تم التنديد باالتفاقيات املختلفة املصادق  

مع مرص. وبلغت املفاوضات  1929عليها بخصوص نهر النيل، وكان السودان أول بلد انطلق يف اعادة التفاوض عىل معاهدة 
 حول اتفاقية االستخدام الكامل ملياه النيل.   1959ذروتها عام 

كام أن العديد من الدول املشاطئة األخرى، وال سيام إثيوبيا، تنزانيا وبوروندي رفضت أيًضا االتفاقيات التي أبرمت مع 
عن رغبتها يف عدم االلتزام باتفاقيات  1962سبيل املثال يف عام  . فقد أعربت تنزانيا عىل1929بريطانيا العظمى ، وأبرزها اتفاقية 

 1198التي كانت اكتتبت باسمها بالتاج الربيطاين  . 1929عام 
هذا املوقف ، الذي امتد يف الواقع ليشمل جميع االتفاقات االستعامرية ، استند إىل ما سيعرف الحًقا مبذهب نرييري  

دات الثنائية ، يدعو إىل التطبيق املؤقت ، عىل أساس املعاملة باملثل ، ملدة عامني من تاريخ الذي أكد عىل أنه  "يف حالة املعاه
 1199استقالل تلك الرشوط من املعاهدات التي تتوافق مع الحقوق السيادية للدول الجديدة.

يال ماديًا اهدة مستحووفًقا لذلك، ميكن ألي طرف يف املعاهدة إنهاء املعاهدة من جانب واحد يف حالة أصبح تنفيذ املع
أو أخالقيًا أو أصبح اي طرف يف املعاهدة يحرم أحد األطراف األخرى من املزايا التي تنص عليها املعاهدة. ويف هذه الحالة 
"كام أكد باسكوال فيوري" يجب النظر إىل جميع املعاهدات التي تتعارض مع التطور الحر لألمم وتقدمها التجاري والصناعي 

 غية. وكذا املعاهدات التي تيسء بأي شكل من األشكال إىل مبادئ العدالة املطلقة أو القانون األعىل للحق ".عىل أنها ال 

                                                           

aters of the Nile in the light of the international law of the rivers, PhD hesis, Faculty of Law, Mahfouz MAM, Egypt’s rights in the w-1197

Assiut University (in Arabic2009,  

 

of  4th July 1962 notes of the government of Tanganyika to the governments of Britain, Egypt and Sudan outlining the policy- 1198

Tanganyika on the use of the waters of the Nile. 

) D.C. Turack, International Law and the New States of Africa, by Yilma Makonnen, Maryland Journal of international Law 8 (1984- 1199

303. Retrieved from:  

http://digitalcommons.law.umaryland.edu/mjil/vol8/iss2 
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، إال أن بعض العلامء قد دافعوا عليها،  1929ومع ذلك، عىل الرغم من رفض تلك هذه املعاهدات، وال سيام معاهدة  
حول  نهر النيل شكلت   1929عىل  تأييد الرأي القائل بأن تسوية عام إال أنه إجامع  الخرباء  1200حيث أشار آرثر أوكوث أويرو

 1201.إشكالية  سياسية  محضة لكنها مل تحَض بأولوية  يف القانون الدويل
، اتفاق االستخدام الكامل 1959يف املنطقة، وقعت مرص والسودان يف عام  1960-1950وسط التحول الجيوسيايس ما بني 

 عالمة عىل عهد جديد باعتباره أول معاهدة بني دولتني مستقلتني بني دول حوض النيل.ملياه النيل. الذي شكل 
مليار مرت  18.5مليار مرت مكعب والسودان  55.5امليثاق الذي اعرتف بالحقوق املكتسبة عىل مياه النيل، قد منح مرص  

 1202.اسوان يف مرصمكعب من الحجم الكيل ملياه النيل، كام تم قياسه يف منطقة السد العايل يف 
و قد أنشأت الدولتان من خالل هذا االتفاق كتلة موحدة لدول املصب ضد الدول املشاطئة األخرى )دول املنبع  

املشاطئة(. كان متت صياغته رسميًا يف املادة الخامسة من املعاهدة: يف مقابل دلك، شجبت إثيوبيا الطبيعة غري الشاملة 
عىل ذلك اعتمدت عقيدة هارمون ، التي تعلن السيادة املطلقة عىل كل املياه املتدفقة عىل  ، وردا 1957للمفاوضات يف دجنرب 

 أراضيها .
وقد متيزت فرتة التسعينيات بديناميكية إقليمية جديدة يف التعاون بني دول الحوض نهر النيل، مدفوعة باعتامد دائرة  

مياه األنهار الدولية والعمل التحضريي ملؤمتر العمل الدويل قواعد استخدامات  1966األرايض واألمالك لهلسنيك يف عام 
باعتامد الجمعية العامة لألمم املتحدة ، اتفاقية األمم املتحدة لقانون االستخدامات غري املالحية للمجاري  1997الذي سيتوج عام 
 املائية الدولية.

تسبب برضر لدول املصب أثناء عزم أوغندا لبناء سد اتفاقية بعدم ال 1991يف هذا السياق، وقعتا أوغندا ومرص يف عام  
عىل بحرية فيكتوريا ، بعد ذلك علق صندوق النقد الدويل عملية متويل السد بعد االعرتاضات املقدمة من قبل السودان ومرص 

 .1993يف يوليو 
ين ما بعد االستعامر بني هذو مبوجب هذه االتفاقية  وقعتا إثيوبيا ومرص عىل اطار التعاون العام ،  وهو أول اتفاق 

الدولتني من  دول نهر النيل ، حيت اتفقا عىل  االمتناع عن االنخراط يف املشاريع التي قد ترض مبصالح بعضهام البعض ، 
وكذلك  التعاون يف تنفيذ املشاريع التي قد تجعل من املمكن تقليل كمية نسبة املياه املتبخرة من نهر النيل وزيادة حجمه ، كام 
اتفق البلدان عىل أن يكون استخدام مياه النيل موضوع العمل التفصييل ، بناًء عىل قواعد ومبادئ القانون الدويل طبقا للامدة 

 1993.1203يوليو لسنة  1بني جمهورية مرص العربية وإثيوبيا املوقعة يف القاهرة يف  -من إطار التعاون العام  4
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يوبيا ، لدول النيل املشاطئة عىل إنشاء مبادرة حوض النيل، برشاكة حكومية وقد سمح اطار التعاون العام بني مرص وإث
دولية  تهدف اىل تحقيق التنمية االقتصادية واالجتامعية املستدامة من خالل االستخدام العادل واالستفادة املشرتكة ملوارد مياه 

 عىل اساس عدة  مبادئ:1204النيل 
 أوال: التعاون بهدف التنمية املستدامة 

ثانيا: االستخدام املنصف واملعقول ملياه النيل و منع التسبب يف رضر جسيم يف حق دول حوض النيل عند 
 استخدام املياه داخل اقليمها.

وقد تم التوقيع عىل االتفاقية من قبل جميع الدول املشاطئة باستثناء مرص والسودان اللذان ارادا االستفادة من الحقوق 
من نفس االتفاقية،  14بني البلدين حسب النص النهايئ املنصوص عليه يف املادة  1959اقية ثنائية يف املمنوحة لهم مبوجب اتف

 ونتيجة لذلك، الحفاظ عىل حجم املياه املستخدمة حاليا من قبل كال من البلدين .
 املحور الثاين: تداعيات املفاوضات و الشؤون القانونية لسد النهضة االتيويب

 امت  إثيوبيا بإعالن بناء سد النهضة الدي تسبب يف إتارة توترات بني اتيوبيا والسودان ومرص. ، ق 2011يف عام  
( ملرشوع سد النهضة DoPإعالن املبادئ )  2015لحل التوترات دخلت الدول الثال  يف مفاوضات نتج عنها يف  مارس 

طرف ، حيث أعاد التأكيد عىل مبادئ "ال رضر" و  و الذي جاء نتيجة  لزيادة االحتياجات املائية لكل 1205اإلثيويب الكبري
 "االستغالل العادل واملعقول ملياه نهر النيل.

لكن هذين املبدءين "ال رضر "  واالستخدام املعقول و املنصف  " مل يتوافقا  بشكل مبارش مع اتفاقية  األمم املتحدة   
 ملشاركة  بالحامية األحادية وغري املرشوطة املعطاة  لالستخداماتاملجاري املائية بحيث أكدا االعتقاد الخاطئ من طرف الدول ا
 1206 السابقة ملوارد املياه و توزيع كمية املياه بني الدول املشاطئة.

عالوة عىل ذلك، يحتوي إعالن املبادئ عىل معايري إجرائية مثل تطوير القواعد واملبادئ التوجيهية لتشغيل سد النهضة 
ة ثناء الظروف العاجلة والغري املتوقعة ، وكذا إنشاء " الية مناسبة للتنسيق وتبادل البيانات و املعلومات وآلي، وإبالغ حاالت املصب أ 

 تسوية املنازعات."
ان الهدف األسايس إلعالن املبادئ ، باإلضافة إىل ضامن االستخدام العادل واملعقول ملياه النيل من قبل األطراف 

 1207  .( ، إال أنه ساهم يف ضامن  توفري الطاقة  و النمو االقتصادي والتعاون اإلقليميمن إعالن املبادئ 4-3)املادة 
دجنرب وبعد يومني من املفاوضات  28يف السنوات التالية بعد إبرام إعالن املبادئ واصلت الدول الثالث املفاوضات. ففي 

لخرطوم ، والذي كان يف األصل بعنوان "ملخص ونتائج ، وقع وزراء املوارد املائية ووزراء خارجية الدول الثالث عىل اتفاق ا
                                                           

Art. 6 of the Nile Basin Initiative Act (2002) retrieved from:-1204 

 http://faolex.fao.org/docs/pdf/uga80648.pdf  

 

Declaration of Principles, Khartoum, March 2015. Retrieved from:  –Official Text: Egypt, Ethiopia, Sudan -1205

https://hornaffairs.com/2015/03/25/egypt-ethiopia-sudan-agreement-on-declaration-of-principles-full-text/  

eshel, Swimming Against the Current: Revisiting the Principles of International Water Law in the Resolution of Fresh Water T. M -1206

Disputes, Harvard international Law Journal 61(1) (2020) 139-140. 

ational law through the BlueNile and GERD, Water International Clarke, An exploration of fairness in intern-Z. Yihdego, A. Rieu -1207

41(4) (2016) 528-549.  

DOI:10.1080/02508060.2016.1196321 p. 544 
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كتأكيد جديد اللتزامهم الكامل عىل عدد من املبادئ . فالوثيقة النهائية تسجل تصديق وزراء الدول الثالث  1208االجتامع"
االقتصادي عرب عي و لدراستني حول "منوذج محاكاة املوارد املائية / نظام الطاقة الكهرومائية" و "تقييم األثر البيئي واالجتام

الحدود" لسد النهضة. ومع ذلك ، فإن الخالف عىل البيانات األساسية الستخدامها يف الدراستان أدت إىل طريق مسدود يف 
 املفاوضات وساهم يف  كرس التحالف املرصي السوداين.

لواليات عد أن ناشدت مرص او بعد تالت سنوات من املفاوضات "املتقطعة"، تم احياء املحادثات بني الدول الثالث ب
. لكن بعد شهور قليلة ستدخل   املفاوضات يف طي النسيان مرة أخرى 2019املتحدة للتوسط بشأن موضوع سد النهضة يف نونرب 

بعد انسحاب وزير الخارجية اإلثيويب متهامً الواليات املتحدة مبحاباة املرصيني. حيث اعترب البيان الصادر عن  2020يف فرباير 
ارة الخزانة األمريكية بشأن سد النهضة غري مقبول ومتحيز للغاية، يف مقابل ذلك تؤمن إثيوبيا باستمرار املشاركة مع مرص وز 

والسودان ملعالجة القضايا العالقة ووضع اللمسات األخرية عىل املبادئ التوجيهية والقواعد عىل أساس مبدأ رابح رابح للجميع 
".1209 

ؤساء الدول الثالث عىل عملية يقودها االتحاد األفريقي لحل القضايا العالقة، بعد أن قدمت ، وافق ر  2020ويف يونيو 
مرص شكوى رسمية إىل األمم املتحدة. بعدها حث مجلس األمن إثيوبيا عىل الترصف مبسؤولية باعتبارها صاحبة مصلحة من 

 ”.أحادية الجانب فيام يتعلق بهذا السد خالل إبرام اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة وعدم اتخاذ إجراءات 
حتى اآلن، تشمل الخالفات التي مل يتم حلها بني الدول الطبيعة امللزمة التفاق محتمل ، وآلية تسوية املنازعات و اخريًا  

 إدارة تدفق املياه أثناء فرتات الجفاف . 
ه.  فعىل ذكرنا من قبل، هو موضوع توزيع امليا القلق الرئييس الذي أثاره مرشوع سد النهضة يف حوض النيل اليوم، كام

الرغم من اعرتاف كل من الدول املشاطئة يف إعالن املبادئ بالحقوق املرشوعة لبعضها البعض يف استخدام مياه حوض نهر 
لك ليس د النيل. إال أنه ما يجب االعرتاف به ان كل من هذه الدول ليس لديها نفس الدرجة من االعتامد عىل مياه النيل، وك

لديها نفس القدرة عىل تسخري مياه النيل. فمرص من بني جميع البلدان املشاطئة األخرى هي الدولة الوحيدة التي طورت مياه 
من املياه املستخدمة لديها باعتباره  ٪95النيل عىل نطاق واسع، وكذلك هي الدولة الوحيدة التي تعتمد عىل مياه النيل بحوايل 

يتدفق فيها. فاملعاهدات الدولية يف عهد االستعامر مل تحايب مرص والسودان فحسب، بل ساهمت يف  املجرى الوحيد الذي
 منع االستخدام املستقبيل ملياه حوض النيل من قبل ضفاف املنبع، وتكريسها مفهوم الحقوق التاريخية التي تطالب بها مرص. 

، وقواعد برلني تدعو إىل عدم  1997للمجاري املائية لعام   أكرث من ذلك ، فإن مبادئ هلسنيك التفاقية  األمم املتحدة
التشكيك يف معاهدات و اتفاقيات املياه القامئة، لكن عىل مستوى الواقع فإن الصك الدويل يفضل  االستخدام املنصف 

 1210.واملعقول و أي استخدام ال يسبب رضرا للدول املشاطئة 

                                                           

 The 4th tripartite meeting of the ministers of foreign and water affairs of Egypt, Ethiopia, and Sudan on the Grand Ethiopian-1208

Renaissance Dam Project (GERDP),khartoum – Sudan, 27–28 December 2015. 

Andargachew/status/1233797172950392832  ttps://twitter.com/GeduRetrieved from:h-1209 

of “equitable utilization” and the harm of “do no harm,” Water K. Wegericha, O. Olsson, Late developers and the inequity -1210

International 35(6) (2010) 707–717. 

https://twitter.com/Gedu
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 القيمة ألنهام يهدفان إىل التوفيق بني مصالح دول املنبع مع دول املصبمن هنا يتضح أن  هذان املبدآن متساويان يف 
كام  تسعىيان  إىل تجنب الوضع الراهن يف استخدام مياه الحوض ، ألن قاعدة ال رضر التي ذكرها  وأوليفر أولسون  ، إذا 

لدول املشاطئة أي الحقوق املائية الحالية لكانت هي الوحيدة التي يتم تطبيقها ، فستكون هدفها  حامية الوضع الراهن بالكامل ، 
]. . .[. وبعبارة أخرى ، فإن الحقوق االقتصادية و النمو االجتامعي ألي وافد جديد ، وال سيام بلدان املنبع  ، سوف تعاين من 

 1211.التقزم"
ها يف عاقة لطموحاتان هذا الوضع الراهن هو يف الواقع مرفوض من قبل دول املنبع مثل إثيوبيا ، التي ترى  فيه  ا

االستفادة من مياه حوض النيل، وبالتايل يخدم توجهات استخدام املياه الحايل لدول املصب. ومن ثم، فإن التوصيات الدولية 
املختلفة بشأن ادارة املجرى املايئ املشرتك بني الدول املشاطئة ستكون لصالح املطورين األوائل وبالتايل حسب  واوليفر أولسون 

وتستحق املراجعة ألنها ليست عادلة وال تناسب االحتياجات املستقبلية   1212القواعد الدولية ستكون متحيزة بشكل أسايس أن هذه
 للمطورين املتأخرين.

ومع ذلك، فان معضم الباحثني يؤكدون أن "قاعدة عدم اإلرضار" ال تحمي دول املصب كام هو مفهوم بشكل عام ،  
ن ملف استغالل املجرى املايئ املشرتك من قبل دول مجرى النهر تعرضها إىل حد كبري لألرضار ولكن تحمي أيضا دول املنبع. أل 

ومن ثم ، فإن  1214.1213الالحقة لالستخدام من طرف دول املنبع التي من حقها االستفادة ايضا من مياه املجرى املايئ املشرتك
رضر" ل لحالة املصب يعد يف حد ذاته انتهاكًا لـ قاعدة عدم الاالستخدام املكثف للمجرى املايئ الدويل من قبل املطورين األوائ

مبوجب مفهوم رهن االستخدام املستقبيل مبعنى أنه يتعدى عىل القدرة املستقبلية لدول املنبع  عىل استخدام املوارد املشرتكة 
ن تنتهك دول املنبع ستكو بشكل معقول دون التسبب يف أي  رضر اوتلف. ففي مثل هذه الظروف وفًقا ملارك زيتون، فإن 

االلتزام القانوين بعدم التسبب برضر كبري بنفس القدر،  وهو نهج اتبعته محكمة العدل الدولية يف القضية املعروفة مبرشوع 
Gabcikovo-Nagymaros  .)املجر ضد. سلوفاكيا( 

لمنظور األحادي تعامرية انترصت لمن خالل قراءة االتفاقيات املختلفة الخاصة بحوض نهر النيل يتبني أن الحقبة االس
للسياسة اإلقليمية للمملكة املتحدة التي ركزت عىل احتياجات املياه يف دولتي املصب مرص والسودان، و التي بلغت ذروتها مع 

لواقع ا بني اململكة املتحدة  )بالنيابة عن السودان( ومرص ، و نشأت مرص ، بحكم القانون وبحكم 1929اتفاقية مياه النيل لعام 
مهيمنة ، من خالل إعطائها حق التدقيق و نقض  أي  مرشوع  مقام يف دول املنبع متعلق بجريان مياه حوض  -، كمنطقة مائية 

 .1959النيل  ذلك حتى  عام 

                                                           

L. Caflisch, Regulation of the uses of international watercourses, in: S. Salman, L. Boisson de Chazournes Eds.), -1211

Internationalwatercourses—enhancing cooperation and managing conflict, World Bank technical Paper No. 414, p. 13. World 

Bank, Washington, DC, 1998. 

K. Wegericha, O. Olsson, Late developers and the inequity of “equitable utilization” and the harm of “do no harm,” Water  -1212

International 35(6) (2010) 713. 

developing upstream states, Water international 40(7) (2015) -M. Zeitoun, The relevance of international water law to later-1213

954.10.1080/02508060.2015.1101527 

reclosure of future uses, Water S.M.A. Salman, Downstream riparians can also harm upstream riparians: the concept of fo -1214

International 35(4) (2010) 350-364.DOI: 10.1080/02508060.2010.50816028Gabčíkovo-Nagymaros  

Projecthungary/Slovakia),retrievedfrom:https://www.icj-cij.org/en/case/92  
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اما يف الفرتة الحالية، فكال الدول املشاطئة مرص والسودان املستفيدة من االتفاقيات السابقة، تحاول الحفاظ عىل  
متيازات السابقة من خالل االتفاق عىل االستفادة الكاملة من مياه النيل بتوزيع مجموع حجم مياه النيل ، دون مراعاة اال 

 احتياجات دول املنبع. 
 الخامتة

ختاما، ويف سياق الظرف الدويل للتغريات املناخية والتي يتوقع منو الطلب عىل املياه العابرة للحدود اإلقليمية يف املجرى 
.  فان حوض نهر 1215ايئ كأمر حتمي من أجل الحفاظ عىل السالم واألمن يف املنطقة ورضورة تنفيذ أهداف التنمية املستدامةامل

النيل يحتاج اكرث من أي وقت مَض اىل إطار قانوين شامل للتعاون واالدارة املشرتكة ملياهه من خالل تصديق دول حوض 
 التي مل ينضم إليها أي من دول نهر النيل حتى اآلن .  1997املجرى املايئ لألمم املتحدة اتفاقية 

  

                                                           

economic inequality as a barrier on the path of sustainable -skiy,socioA.K. Abashidze, A.O. Inshakova, A.M. Solntsev, D.A. ugun-1215

development: “institutional traps” and perspectives of overcoming them,international Journal of Sociology and Social Policy 
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 مأسسة مقاربة النوع االجتامعي باملغرب
Institutionalizing The Gender Approach in Morocco 

 

 باحثة بسلك الدكتوراه

 مخترب الدراسات اإلسرتاتيجية والتحليالت القانونية والسياسية.
 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية بفاس.

 
 

 ملخص:
الــة إىل التعــرف عــىل مأسســة مفهــوم مقاربــة النــوع االجتامعــي الــذي يتأســس عــىل فرضــية تهــدف هــذه املق        

مؤداهــا أنــه يف كــل مجتمــع تكــون املزايــا واملصــالح غــري موزعــة بالتســاوي بــني أفــراده، وأنهــا عــادة مــا تعــود بــالنفع عــىل 
ــوع االجتامعــي إىل أداة ل ــة الن ــت مقارب ــى تحول ــذا املعن ــن النســاء، وبه ــن الرجــال أكــرث م ــل م ــارا للعم ــدم إط لتخطــيط تق

ــا متــت مأسســة هــذه  ــة واســرتاتيجياتها، وتاريخي ــي ينبغــي اســتهدافها ضــمن سياســات التنمي ــد األهــداف الت شــأنه تحدي
ــاملغرب منــذ التســعينات تــدريجيا، بدايــة بنضــاالت الحركــات النســائية خــالل فــرتة الحاميــة مــن داخــل الحركــة  املقاربــة ب

ــة املناهضــة لالســتعامر، ــا يف األحــزاب السياســية أو عــن  الوطني ــاالعتامد عــىل انخراطه ــد االســتقالل ب لتوجــه نضــالها بع
 طريق الجمعيات التي كان لها التأثري يف تغيري العديد من النصوص القانونية.

 
 

ABSTRACT: 
This article aims to introduce the concept of a gendered approach, As a planning tool, it helps to 
ensure equality in development policies and strategies, This approach has been gradually 
institutionalized in Morocco since the 1990s, starting with the struggles of women's movements 
during the period of protection from within the anti-colonial national movement, to directing 
their struggle after independence based on their participation in political parties or through 
associations. That had an impact on changing many legal texts. 
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 مقدمة
إن القاعدة األخالقية األوىل للدميقراطية هي املساواة بني األشخاص نظرا ألن األفراد الذين يشكلون الكيان السيايس         

واملجتمع هم ذوات تحظى باملساواة عىل مستوى القيمة األخالقية والقانون، وتختلف طبيعة ومدى التمييز بقدر كبري بني البلدان 
، ومن هذا 1216ضية املساواة بني مختلف فئات املجتمع، قضية تنموية وهدف تسعى كل الدول الوصول إليهواملناطق، وتظل ق

املنطلق، قام املغرب بتبني واعتامد مقاربة النوع االجتامعي، التي مل يعتربها رهانا اجتامعيا يهدف إىل تقليص الفوارق واإلقصاء 
 .  1217لعدالة واملساواة والحفاظ عىل كرامة الرجال والنساءفقط، وإمنا أيضا رهانا دميقراطيا يتوخى تحقيق ا

، ويف إطار سياسة 1218فالتنمية البرشية يف أي مجتمع، ال ميكن أن تتحقق إال مبشاركة الرجال والنساء عىل حد سواء        
تحقيق املساواة، من  التي تحول دون 1219تدمج مقاربة النوع، يتم وضع مجموعة من اإلجراءات واآلليات للتأثري عىل املعيقات

، تعكس املخططات والسياسات العمومية 1220ضمن هذه اآلليات، قانون املالية الذي يعترب أداة جوهرية ذات أبعاد مختلفة
 .1221واالجتامعية املنشودة املوضوعة يف سبيل تحقيق األهداف االقتصادية

(، 1985-1976ة الدولية منذ اإلعالن العام الدويل للمرأة )تم  ظهور مفهوم النوع االجتامعي )الجندر( عىل الساحتاريخيا         
فربزت اهتاممات يف العديد من الدول النامية برضورة معالجة الفجوات النوعية القامئة بني الرجال والنساء يف العديد من 

عدالة النوع ا يسمى باملجاالت الترشيعية، والصحية، والتعليمية واملهنية، والحياة السياسية، وغريها من اجل تحقيق م
 .1222االجتامعي

 ولنستطيع فهم مصطلح "النوع االجتامعي" يجب أن نأخذ بعني االعتبار ثالث نقط هامة:         
 النوع االجتامعي عملية اجتامعية وثقافية. -1        
د وإمنا و ليس خصائص ألفراالنوع االجتامعي نظام من املامرسات املتشابكة ويوجد بشكل مستقل عن األفراد، فه -2        

مجموعة من الصفات والسلوكيات تظهر يف جميع مستويات البناء االجتامعي،  وميثلها األفراد منذ الوالدة حسب الجنس، 
مبعنى أنه ظاهرة متعددة املستويات، مام ميكننا من اكتشاف كيف تقوم العمليات االجتامعية كالتفاعل االجتامعي، واملؤسسات 

 .1223، وأمناط العمل يف تجسيد وإنتاج مفهوم النوع االجتامعياالجتامعية

                                                           

  1216. 7، ص.2006_2005ت الكريدف، مطبعة سانبكث )تونس(، الكريدف: مساواة النوع االجتماعي االنتقال الديمقراطي، منشورا -
الجزء األول،  5_4أمينة ناعمي، محمد الهيني: مقاربة النوع االجتماعي لحقوق املرأة من خالل العمل القضائي مجلة العلوم القانونية، عدد مزدوج  -3

 .45، ص. 2015
4les projets  PASC, centre consultatif de droit de l’homme (rabat), mercredi 17 Intégration de l’approche genre dans  Rania: EL AZEM -

octobre 2007, p .2. 

 

: دراسة تحليلية وفق آخر املستجدات القانونية، دار السالم    2011القانون التنظيمي للمالية العمومية باملغرب ودستور  يوسف الزوجال: - 1219

 .11، ص. 2016رباط(،  الطبعة األولى، للطباعة والنشر والتوزيع )ال

1220 - OULALOU Fatth allah : Quelque aspect de la problématique budgétaire face au développement : Le cas du Maroc, Revue 

Marocaine de droit, d’économie et du développement, N°6, 1993, P. 12. 

 . 11-8، ص.2006العامة، دار النشر املغربية )الدارالبيضاء(، عسو منصور: قانون امليزانية  -1221 

 

 .18، ص. 2001اليونيفيم: مفهوم النوع االجتماعي: مكتب غرب آسيا، )عمان(، الطبعة الثالثة،  -1222

 .62، اإلصدار األول، ص. األردن(، الطبعة األولى-األبعاد االجتماعية و الثقافية، دار الشروق للنشر و التوزيع،)عمان -عصمت حوسو: الجندر -1223
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إن تعريف مفهوم النوع االجتامعي )الجندر( يعود إىل أهميته يف تنظيم عالقات عدم املساواة بني الجنسني، يف حال كانت  -3
 .1224 املجتمعلقوة و االمتيازات يفالفروق البيولوجية تؤدي إىل عدم املساواة الجندرية، فهو بعد هام جدا يتم بناءا عليه توزيع ا

إميانا من املرشع املغريب بأن القوانني والسياسات واإلجراءات التي تهدف إىل النهوض بأوضاع املرأة تبقى دون جدوى،         
جتمعي موال تحقق أهدافها النبيلة، واملتعلقة بالعدل واملساواة وتكافؤ الفرص بني الرجال والنساء، إن مل تكن مدعومة بوعي 

، وأمام هذا الوضع شهد املغرب منذ بداية التسعينات حركية هامة يف مجال 1225شامل ينخرط فيه الرجال والنساء بكل تلقائية
دعم حقوق املرأة وذلك بفعل تضافر جهود املؤسسات الرسمية وفعاليات املجتمع املدين، ومن هنا ميكن طرح إشكالية محورية 

 مقاربة النوع االجتامعي قانونيا وتاريخيا باملغرب؟ مفادها: ما مدى إمكانية تأصيل
 لإلجابة عىل هذه اإلشكالية سيتم تقسيم املوضوع كاآليت:        

 املطلب األول: املأسسة القانونية ملقاربة النوع االجتامعي باملغرب.
 املطلب الثاين: املأسسة التاريخية ملقاربة النوع االجتامعي باملغرب.

 املأسسة القانونية ملقاربة النوع االجتامعي باملغرب. املطلب األول: 
نظرا لألهمية التي تكتسيها مقاربة النوع االجتامعي، أصبحت الدول تعتمدها يف سياساتها العامة، فشكل ذلك أداة         

عية، ليدفع باتجاه امإلدماج الحاجيات الخصوصية للنساء والرجال يف صلب املخططات والربامج السياسية واالقتصادية واالجت
 االبتعاد عن اعتبار املرأة فئة منفصلة و مختلفة تحتاج إىل نظريات و سياسات خاصة.

فدمج مقاربة النوع االجتامعي يف السياسات العمومية، ميكن من تحليل التباينات بني الجنسني يف مرحلة أولية لصياغة         
ختالفات يف األدوار، وكذا كيفية تكوين هذه األدوار، وما متر به ضمن مسارات الخطط، ويركز هذا التحليل عىل التعرف عىل اال 

، كام ميكن من تحليل العوامل التي تؤدي إىل عدم املساواة والعدالة بني الجنسني وإيجاد األساليب 1226التغيري االجتامعي
 والعدالة. الالزمة لتحقيق املساواة

)الفقرة األوىل( كام العديد من املؤمترات و االتفاقيات الدولية عىل أهمية إدماج مقاربة  2011فأكد الدستور املغريب لسنة          
النوع االجتامعي يف السياسات العمومية، وتم التنبيه إىل الحاجة امللحة لتحليل نوعي أكرب يف تقيم السياسات وإنشاء وتنفيذ 

الكمي  يفها حسب الجنس، وكذا صنع املؤرشات القابلة للقياساملرشوعات، وتعزيز البحث ونرش املعلومات حول التخطيط وتصن
 .1227املبارش، والقياس النوعي الذي ميكن من تركيب مؤرشات رقمية

 
 الفقرة األوىل: مأسسة مقاربة النوع االجتامعي يف الدستور املغريب.

ياسة، ا كل القرارات املتخذة )سالعملية التي تخضع بواسطتهبكونها "  مقاربة النوع االجتامعي"ميكن تعريف "        
تخطيط، ميزانية، برامج، مرشوع( إىل دعم إنتاجيتها للحد من الفوارق االجتامعية املرتبطة بالنوع االجتامعي، ويتجىل 

                                                           

1224- Wharton Amys : The Sociology of Gender, Blackwell Publishing, (U.S.A), second edition, 2012, p. 57.     

ون أنس سعدون: واقع املرأة من خالل مؤتمرات األمم املتحدة، إعالن بكين نموذجا، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في القان -1225

 .97،  ص. 2008 -2007الخاص، كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية عبد املالك السعدي بطنجة،

 .129، ص. 2011عائشة التايب: النوع و علم اجتماع العمل و املؤسسة، منشورات منظمة املرأة العربية،  -1226

 .84، ص. 2004االجتماعي، دليل عملي للبرملانيين )بيروت(، النسخة العربية، اإلتحاد البرملاني الدولي: البرملان و املوازنة و النوع  -1227
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أثرها يف تحسني األوضاع املعيشية للسكان املستهدفني من خالل وضع اسرتاتيجيات تتوخى تحقيق املساواة بني 
 .1228املرأة والرجل"

" مختلف األدوار والحقوق واملسؤوليات الراجعة للنساء والرجال والعالقة فمقاربة النوع االجتامعي بهذا املعنى تدل عىل         
القامئة بينهم، وال يقترص املفهوم عىل النساء والرجال، وإمنا يشمل الطريقة التي تتحدد بها خصائصهم وسلوكياتهم 

الجتامعي، ويرتبط مفهوم النوع عموما مبجاالت الالمساواة يف النفوذ، وبإمكانية وهوياتهم من خالل مسار التعايش ا
 االستفادة من الخريات واملوارد.

تتأسس مقاربة النوع االجتامعي عىل املناهضة والقضاء عىل العوامل العميقة الكامنة وراء الفوارق املوجودة بني النساء         
، أو عىل مستوى الحصول عىل الفرص نفسها والحقوق ومكانة كل منهام يف املجتمع، فمن والرجال، سواء عىل مستوى األدوار

مبادئ وأسس مقاربة النوع االجتامعي، تحقيق تنمية منصفة وإعداد وسائل وأدوات تسعى إىل تحقيق املساواة، وهذا األمر جاء 
ح وتقويم لعاملية، توحدت مجملها عىل رضورة تصحيبسبب التأثر مبتغريات دولية أفضت إىل مجموعة من اإلنتاجات الفكرية ا

 . 1229وضعية املرأة عىل جميع املستويات، ومتكينها من جميع حقوقها عىل قدم املساواة مع الرجل
"يتمتع الرجل واملرأة عىل قدم املساواة، بالحقوق والحريات املدنية  منه: 19لدستور يف الفصل وهذا ما أكده ا        

تصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية، الواردة يف هذا الباب من الدستور، ويف مقتضياته األخرى، والسياسية واالق
وكذا يف االتفاقيات واملواثيق الدولية، كام صادق عليه املغرب وكل ذلك يف نطاق أحكام الدستور وثوابت اململكة 

افحة النساء. وتحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكوقوانينها. تسعى الدولة إىل تحقيق مبدأ املناصفة بني الرجال و 
 .1230كل أشكال التمييز"

ويف إطار توجه الدستور املغريب إىل رسم معامل مغرب آخر متصالح مع هوياته املتعددة ومنفتح عىل القيم الكونية         
ت املجتمع من إعادة االعتبار لكل فئاللدميقراطية وحقوق اإلنسان بانسجام وتناسق كامل مع تاريخه وخصوصياته، فقد جعل 

و دسرتة املساواة الكاملة يف الحقوق والواجبات ضمن أولوياته ويتجىل االنتصار للمرأة املغربية من خالل التنصيص عىل متتع 
 ية.ئالرجل واملرأة عىل قدم املساواة، بالحقوق والحريات املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية والبي

هذا ما أكده الدستور يف مقتضياته، وكذا االتفاقيات واملواثيق الدولية، كام صادق عليها املغرب، وكل ذلك يف نطاق         
أحكام الدستور وثوابت اململكة وقوانينها، كام أن الوثيقة الدستورية أشارت إىل أن الدولة تسعى إىل تحقيق مبدأ املناصفة بني 

حدث لهذه الغاية هيأة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، ويتوخى النص الدستوري من إقرار هذا املبدأ، الرجال والنساء، وت
إقرار التمثيل املتساوي للنساء والرجال عىل مستوى الكم يف جميع املجاالت، ويف الولوج إىل هيئات صنع القرار يف القطاع 

 .1231العمومي واملهني والسيايس
ناصفة مبثابة اعرتاف بالالمساواة املبنية اجتامعيا، وأساس السياسات الرامية إىل مكافحة كل أشكال التمييز بالتايل امل        

بني الرجل واملرأة داخل هيئات صنع القرار العمومي والسيايس، ويف مجال الشغل والرتبية وغريها، ومن ثم يعترب مبدأ املناصفة 
                                                           

 .9، ص. 2006وزارة املالية والخوصصة: مقاربة النوع االجتماعي، ملحق التقرير االقتصادي واملالي،  -1228

 .127، ص. 2013، الطبعة األولى، بشرى التيجي: إدماج مقاربة النوع في الوظيفة العمومية، دار السالم للطباعة والنشر )الرباط( -1229

مكرر  5964، جريدة رسمية عدد 2011يوليوز  29 /1432شعبان  27بتاريخ  1.11.91، الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 2011دستور  -1230

 .19، الفصل 2011يوليوز  30بتاريخ 

، ص. 2012، 3ة العمل التشريعي و االجتهادات القضائية، العدد كريم لحرش: الدستور الجديد للمملكة املغربية شرح وتفسير وتحليل، سلسل -1231

37. 
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عىل سلطة يف البالد لرفع الحيف عن النساء، ومنحهن كافة الوسائل واآلليات خيار مجتمعي، يظهر وجود إرادة سياسية أل 
ليساهمن يف مسلسل ترسيخ الدميقراطية، وتحقيق التنمية الشاملة، التي ال ميكن لها أن تتحقق دون مساهمة النساء بشكل 

 فعيل وكامل. 
مساهمة النساء يف وضع كل السياسات العمومية، ودون مام هو مؤكد أنه ال ميكن بناء مجتمع دميقراطي حدايث بدون         

أن تكون لهن نفس الحقوق ونفس الواجبات، ودون احرتام كرامتهن اإلنسانية وضامن حقهن يف املواطنة الكاملة، ودون أن 
 وتقلد مناصب املسؤولية. 1232تكون لهن نفس الحظوظ يف الوصول إىل مواقع القرار

 النوع باملغرب انطالقا من الخطابات الدولية.مأسسة مقاربة الفقرة الثانية: 
إضافة إىل الدستور الذي ساهم بشكل هام يف تأسيس مقاربة النوع االجتامعي، جاءت الخطابات الرسمية الدولية 

هدف للردم الهوة بني الحقوق التي يتمتع بها الرجل وتلك التي للمرأة، فتوالت مجموعة من القرارات الصادرة عن األمم املتحدة ا
 منها رد االعتبار للمرأة  والتي صادق عليها املغرب وتبنى مبادئها، منها اآليت:

  م:1979اتفاقية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة املربمة بتاريخ 
فاذ تزكية نأوضح القرار األممي أن االتفاقية نابعة من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان واملواثيق التي تلته ودخلت حيز ال

حيث اعتربته "تفرقة أو استبعاد أو  1233ملسلسل تأصيل النصوص، فحاولت االتفاقية إعطاء تعريف ملصطلح "التمييز ضد املرأة"
تقييد يتم عىل أساس الجنس ويكون من آثاره أو أعراضه، توهني أو إحباط االعرتاف للمرأة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية 

واالقتصادية واالجتامعية والثقافية واملدنية أو يف أي ميدان آخر، أو توهني أو إحباط متتعها بهذه الحقوق  يف امليادين السياسية
 .1234أو مامرستها لها، برصف النظر عن حالتها الزوجية وعىل أساس املساواة بينها وبني الرجل"
رار مبدأ املساواة يف جميع املجاالت وتحدد املادة الثانية من هذه االتفاقية مجاالت مكافحة التمييز من خالل إق

القانونية والسياسية واالجتامعية واالقتصادية، بدءا بإدراج املساواة يف النص الدستوري و انتهاءا بتثبيتها بنصوص تنظيمية، 
 وإيالء األهمية آلليات تنزيل املساواة بشكل أسايس تنتفي معه صبغة املؤقت والظريف. 

 1995ني بقضايا املرأة مقررات إعالن بكني املع: 
م متيز بعدد املشاركني فيه وبعدد املقررات 1995عديدة هي املؤمترات التي اهتمت بقضايا املرأة غري أن مؤمتر بكني لسنة 

شخصا، منهم  17000الصادرة عنه، ويعد أحد أكرب املؤمترات العاملية التي أولت اهتامما خاصا بقضايا املرأة، شارك فيه حوايل 
من ممثيل وسائط اإلعالم،  4000من ممثيل املنظامت غري الحكومية املعتمدة، ونحو  4000بلدا وما يربو إىل  189مندوبا من  6000

 شخص يف منتدى املنظامت غري الحكومية. 30000كام شارك أكرث من 

                                                           

 ةاملجلس الوطني لحقوق اإلنسان: في أفق إحداث الهيئة املكلفة باملناهضة ومكافحة كل أشكال التمييز، دراسة مقارنة حول التجارب املقارن -1232

 .5، ص. 2011نونبر في مجال مأسسة مكافحة التمييز، إعداد أمينة ملريني وربيعة الناصري،

ام، ععبد الرحيم خلفاوي: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، املضمون واملمارسة، رسالة لنيل شهادة املاستر في القانون ال -1233

 .22، ص. 2011كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية السويس ي بالرباط، 

 .1979ديسمبر  18املؤرخ في  34/180اء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم املادة األولى اتفاقية القض -1234



                                                                                                                                                                                                                                             

439 

 2021 يونيو 34 العدد
 مجلة القانون واألعمال الدولية

ملرأة، كام هو لقة بقضية او تتمة ملا تحقق من توافق آراء فيام سبق من مؤمترات األمم املتحدة واجتامعات القمة املتع
م، وقد خرج مؤمتر بيكني مبقررات فاقت األربعني، تصب إجامعا يف خانة محاربة الفقر والتمييز 1985الشأن يف قمة نريويب عام 

 .1235والعنف، مع التأكيد عىل ما جاءت به املواثيق الدولية
 :األهداف اإلمنائية لأللفية الثالثة 

منظمة دولية، مثانية أهداف اصطلح  23، مبشاركة 192اتفاق الدول األعضاء وعددها  رسمت األمم املتحدة من خالل
، تنطلق هذه املرامي من إعالن األمم املتحدة لأللفية، 20151236عىل تسميتها األهداف اإلمنائية، املرتقب تحقيقها بحلول سنة 

ملتحدة ملكافحة الفقر والجوع واألمراض واألمية ملزما الدول األعضاء يف منظمة األمم ا 2000الذي تم توقيعه يف سبتمرب 
 والتمييز ضد املرأة.

 املطلب الثاين: املأسسة التاريخية ملقاربة النوع االجتامعي باملغرب.
تاريخيا تم تأصيل مقاربة النوع االجتامعي باملغرب مرورا بعدة مراحل تدريجية، ابتدأت أوىل صورها يف فرتة فرض الحامية         
ملغرب، حيث ناضلت الحركات النسائية من أجل مناهضة كل أشكال التميز )الفقرة األوىل(، وقد استمرت هذه النضاالت عىل ا

 النسائية حتى بعد استقالل املغرب لكن اتخذ أشكال مختلفة قليال )الفقرة الثانية(.
 الفقرة األوىل: الرشارة األوىل ملقاربة النوع االجتامعي باملغرب.

املؤسسة للدراسات العلمية حول املرأة والنوع االجتامعي، حكرا عىل دول الغرب  1237تكن الحركات النسوية الغربية مل        
فقط، بل بلغ صداها إىل الدول العربية أيضا، وما مييزها يف هذه الدول، أن زعامءها كانوا رجاال، فباملغرب تم توقيع عريضة 

إصالحية بفاس حول نهضة املرأة" من قبل نخبة من الشبان، )نذكر منهم عىل بعنوان "حركة  1928قدمت لبلدية فاس سنة 
 سبيل املثال ال الحرص،"عالل الفايس"( الذين وجدوا أنفسهم أمام مهمة مزدوجة.

بية ر ذلك أن املسؤولية التي ألقيت عىل عاتق دعاة اإلصالح بالعامل العريب كانت جسيمة، نظرا لعدم تجانس وضع املرأة الع        
مع وجود تفاوتات بني املرأة األمية واملتعلمة، واختالف الظروف بني البادية واملدينة، وكل هذه عوامل أثرت سلبا عىل حضور 

، وقد عرفت الحركة التحررية باملغرب امتدادات أكرث تقدما وجرأة يف عهد 1238املرأة يف سياق اإلنتاجية االجتامعية أو غيابها
 امللك محمد الخامس.

فمن خالل كتاب "النقد الذايت" متكن عالل الفايس من نزع الستار عن واقع املرأة العربية، املحصور بني االنتامء         
الفسيولوجي والوضع االجتامعي، فذكر أن: "وضع املرأة، حيث كانت، أورثها نوعا من الضعف يف الجسم، ونوعا من الرتكيب 

 .1239الرجل أنه فارق فسيولوجي، مع أنه ليس غري أثر للوضع االجتامعي" يف الذهنية، وأصبح ذلك يخيل إليها وإىل

                                                           

للدورة الرابعة والخمسون  15 –وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية: التقرير الوطني للمملكة املغربية، تقييم خطة عمل بيكين  -1235

 .4نيويورك، ص. 2010مارس  12 – 1املتحدة حول وضع املرأة، للجنة األمم 

 تم تحديد عدة أهداف إنمائية وهي كاآلتي: القضاء على الفقر املدقع والجوع، ثم تحقيق تعميم التعليم االبتدائي ثم تعزيز املساواة بين -1236

 الجنسين، تخفيض معدل وفيات األطفال، ثم تحسين الصحة النفسية.

 نسوية هي نشاط سياس ي أو عالمي يهدف إلى تحقيق حقوق املرأة في الحياة وإنصافها.الحركات ال -1237

فاطمة صديقي وآخرون: الحركات النسائية: األسس والتوجهات، مركز الدراسات واألبحاث حول املرأة، منشورات كلية اآلداب والعلوم  -1238

 .87،  ص .2012اإلنسانية، ظهر املهراز بفاس، 

 .276، ص .1949النقد الذاتي، منشورات دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع) بيروت، القاهرة، بغداد(، عالل الفاس ي:  -1239
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إن النضال والخطاب حول املرأة، ابتدأ منذ عهد الحامية باملغرب، ومقاربة النوع االجتامعي جاءت كنتيجة لهذه النضاالت         
همش دورها، رأة حبيسة البيت تحت وصاية الرجل مالنسوية الهادفة إىل تعليم املرأة وإرشاكها يف الشأن العام، فبعد أن كانت امل

 ، حيث أصبحت املرأة املغربية قوة منتجة ذات أهمية قصوى.1240فقد أصبحت تكتسح سوق العمل
إضافة إىل انخراطها وبشكل كبري يف الحركة الوطنية ويف النضال من أجل االستقالل، ليس فقط بدعم الوطنيني أو         

ألسلحة بل باالنضامم إىل العمل املسلح، فأثبتت أنها قادرة عىل االضطالع بكل املهام التي يضمن تسهيل تنقلهم ومدهم با
البعض أنها حكرا عىل الرجال، وبالتدريج انعكس هذا االنخراط الواسع يف العمل السيايس والفدايئ عىل القوى السياسية التي 

 .1241ل طبيعة املجتمع املغريب آنذاكبدأت النساء من داخلها تطرح تصورهن للعمل النسايئ يف ظ
ورغم أن النضال النسايئ يف مرحلة الحامية جعل من النضال الوطني ضد املستعمر أوىل األولويات، فقد شكلت نواة         

 الحركة النسائية بشكلها الجنيني، واستطاعت أن تعكس منظورا متقدما إللتحام النضال الوطني بالعمل النسايئ بشقيه املطلبي
 .1242واالجتامعي، وقد كانت هذه املبادرات ذات أهمية بالنظر إىل طبيعة املرحلة وطغيان الهم الوطني

 الفقرة الثانية: مقاربة النوع االجتامعي ما بعد االستقالل.
، فبالرغم ةبعد االستقالل ستعرف الحركات النسائية تراجعا، بسبب اختزال العمل النسايئ يف األعامل االجتامعية الخريي        

من طرح بعض النساء املنتميات لألحزاب السياسية وضع املرأة يف املغرب ما بعد االستقالل، ستتوارى القضية النسائية ولن 
تعرف القوانني أي تقدما، وخري دليل عىل ذلك مدونة األحوال الشخصية، التي اعتربت الحركات النسائية فيها تشديد عىل 

 .1243املرأة
نساء دورا كبريا يف تحريك ملف القضية النسائية داخل أحزابهن وحتى من داخل بعض الجمعيات النسائية التي لعبت ال        

كانت نشيطة آنذاك، وهكذا يف بداية الستينات بدأ النضال النسايئ يشق طريقه نحو اتضاح معامله التنظيمية واملزيد من الوضوح 
األحوال الشخصية يف إطار املطلب الجوهري الذي هو املساواة بني النساء  عىل مستوى مطالبه خاصة املتعلق بتعديل مدونة

 .19621244والرجال، وذاك ما اتضح عندما ثم تأسيس االتحاد التقدمي النسايئ سنة 
متاشيا مع الصريورة العاملية الداعية إىل مكافحة أشكال التمييز ضد املرأة، عمدت السلطات املغربية إىل سن مجموعة         

من القوانني استجابة ملطالب الحراك االجتامعي املتنامي داخليا، والذي يدعمه مد حدايث، واملتكون من جمعيات وهيئات مدنية 

                                                           

عامل( وفي معامل التصبير بالقنيطرة وأكادير وأسفي  6500عاملة( مقابل ) 3083) 1931بحيث بلغ عدد النساء العامالت في املناجم سنة  -1240

 مل(.عا 967عاملة( مقابل ) 6782والبيضاء )

 في تلك املرحلة لم تكن هناك مدونة أحوال شخصية بقدر ما كان هناك قوانين أخرى، كقانون االلتزامات والعقود، وقانون املسطرة املدنية، -1241

، 1912والقانون التجاري وقانون التحفيظ العقاري، وقانون املحافظة على الغابة، وهي قوانين صدرت كلها بموجب معاهدة الحماية بعد مارس 

 وتناولت املرأة في مناسبات وأماكن عدة وكان امليز أو العدوانية يطبعانها.

 .2005مارس  8، 1131املغرب: تاريخ الحركة النسائية املغربية في عالقتها بمدونة األسرة، الحوار املتمدن، عدد  –مؤسسة يطو  -1242

 1947سواء أثناء وضع مدونة األحوال الشخصية أو محاوالت تعديلها منذ سنة مجرد إلقاء نظرة على اإلجراءات والتدابير التي تم القيام بها  -1243

تغيرات مليظهر إلى أي حد تعكس العقليات املحافظة الراغبة في الزج باملجتمع املغربي في مستنقع الجمود في وضع معالم هذا املشروع متجاهلة كل ا

 تحجبه وأهم هذه املتغيرات اإلقبال الكثيف للنساء على العمل كقوة منتجة كبيرة.  التي أصبحت بقوة الواقع أمرا موجودا ال يمكن ألي قوة أن

، داخل أول وأعرق منظمة نقابية باملغرب "االتحاد 1962أبريل  22االتحاد القومي لنساء املغرب هو أول تنظيم نسائي باملغرب، تأسس يوم  -1244

وت واملعطالت والطالبات والعامالت والنساء النشيطات بكل فئاتهن املهاجرات، الفالحات، املغربي للشغل" ويعتبر فضاءا النخراط أوسع لربات البي

 عامالت البيوت، وكذا املتقاعدات وغيرهن ممن يعانين من الهشاشة واإلقصاء.
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ذات توجه يساري أو ليربايل، كانت البداية كام متت اإلشارة سابقا، يف نهاية العقد األخري من القرن املايض مع خطة إدماج 
 ب إعالن هاته الخطة من تأجيج لطالق إيديولوجي بني تيارين.املرأة يف التنمية، وما يصاح

تيار إسالمي كان يدعو إىل نبذ الخطة جملة وتفصيال، لكونها ال تخدم املجتمع املغريب ذو الهوية اإلسالمية، وعىل أنها         
 مسرية وتيار حدايث دعا إىل خطة ليست من نتاج الفئات املحلية، بل هي إمالءات غربية تسعى إىل فك األرسة املغربية،

بالعاصمة، مشابهة لتلك التي نظمت الدار البيضاء من أجل دعم الخطة، لريفع يف األخري مذكرة التامس إىل العاهل الراحل 
 .1245الحسن الثاين، كان الهدف منها إصالح الثغرات التي تعرتي مدونة األحوال الشخصية

ىل إحداث لجنة مكونة من فقهاء وقانونيني وباحثني من الجنسني معا، تسهر عىل دعا العاهل الراحل الحسن الثاين إ        
إصالح مدونة األحوال الشخصية، وهو ما تحقق مع إصدار مدونة األرسة، التي حملت مستجدات حية أضحت العالقات األرسية، 

 10ب امللك محمد السادس بتاريخ ، شكل بعد ذلك خطا1246مبنية عىل قدم املساواة من حيث الحقوق والواجبات واملسؤولية
 ، خطوة إيجابية رحب بها ليصبح يوما وطنيا للمرأة املغربية.2003أكتوبر 
ولكون اإلصالح قامئا عىل املرجعية الدينية والقيم اإلنسانية، فقد متت االستجابة لبعض مطالب التيار الحدايث، مع طأمنة         

نطلق حب الجاللة "وبصفتنا أمري للمؤمنني، فإننا سننظر إىل عملكم، يف هذا الشأن من مللتيار اإلسالمي باملقولة املشهورة لصا
قوله تعاىل )وشاورهم يف األمر(، وقوله عز وجل، "فإذا عزمت فتوكل عىل الله"، ليوضح صاحب الجاللة بقوله "ال ميكنني 

 .1247بصفتي أمري للمؤمنني أن أحلل ما حرم الله وأحرم ما أحله"
 عرفت النصوص القانونية تعديالت وإن مل ترقى إىل مطالب الرشيحة العامة من الشعب من أجل رفع الحيف عن كام        

، إذ أصبحت مبوجبه الجنسية من حق الطفل املولود من 2007، وقانون الجنسية 2003النساء، كان أهمها تعديل قانون الشغل 
، وتعديل القانون الجنايئ مع تضمينه مقتضيات 1248(6ريب فقط )املادة أم مغربية والتي كانت حكرا عىل الطفل من األب املغ

من القانون الجنايئ املتعلق  475زجرية ضد التحرش الجنيس، والعنف الزوجي واالغتصاب، يف انتظار ذلك صدر تعديل للفصل 
سنوات، ليضع حدا أمام  5ل إىل بزواج القارص من مختطفها أو املغرر بها، التعديل الذي يقيض بالعقوبة الحبسية للمغتصب تص

 .1249ظاهرة تزويج الضحية للجالد
كام متت اإلشارة سابقا، فإن مقاربة النوع االجتامعي باملغرب مرت مبراحل تاريخية أسست لها بدءا بفرتات االستعامر         

ل الحركة الوطنية املدين من خالوصوال إىل وقتنا الحايل. فالرشارة األوىل عىل املستوى الوطني فريجع الفضل فيه للمجتمع 
ومساهمتها يف التصدي لالستعامر إىل جانب الرجل، ففي وثيقة "مطالب الشعب املغريب" املرفوعة إىل السلطات الفرنسية يف 

                                                           

 .172الحسين الروحي: مرجع سابق، ص.  -1245

مدونة األسرة، رسالة لنيل شهادة املاستر، وحدة املرأة والتنمية، كلية هند الوزاني اإلبراهيمي: بعض مظاهر املساواة بين املرأة والرجل في  -1246

 .20، ص .2006 – 2005اآلداب والعلوم اإلنسانية، املولى إسماعيل بمكناس، 

 .2003أكتوبر  10خطاب جاللة امللك في افتتاح الدورة األولى من السنة الثانية من الوالية التشريعية السابعة،  -1247

، 5513( بسن قانون الجنسية املغربية، الجريدة الرسمية عدد 2007مارس  23) 1428ربيع األول  3الصادر بتاريخ  1.07.80رقم ظهير شريف  -1248

 .1116، ص .2/4/2007بتاريخ 

ير تتمة هذا ( باملصادقة على مجموعة القانون الجنائي، ثم تغي1962نونبر  26) 1328جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف، رقم  -1249

من مجموعة القانون الجنائي، الصادر بتنفيذه الظهير  475، القاض ي بتغيير وتتميم الفصل 15.14الفصل بمقتض ى املادة الفريدة من القانون رقم 

 .3138(، ص .2014مارس  13) 1435جمادى األولى  11، بتاريخ 6238( الجريدة الرسمية عدد 2014فبراير  20) 1435بتاريخ  1.14.06الشريف رقم 
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، فخالل مرحلة االستعامر عرف تأسيس مجموعة من 1250متت املطالبة بفتح مدارس خاصة لتعليم الفتيات 1934فاتح دجنرب 
 هتم بقضايا املرأة نذكر منها:التنظيامت ت

  1944اتحاد نساء املغرب: تأسس مببادرة من قيادات الحزب الشيوعي، يهتم بالعمل االجتامعي سنة. 
  ،نساء حزب االستقالل: تكونت النواة األوىل يف رحم نضاالت الحركة الوطنية خالل األربعينيات حيث اهتمت بتعليم البنات

 .1251ملسلحوالعمل الخريي والكفاح ا
  ثم أنشأت عدة فروع لها 1947جمعيات أخوات الصفا: تأسست يف أحضان حزب الشورى واالستقالل مبدينة فاس، سنة ،

 يف مدن أخرى مثل مكناس وسال من أهم مقرراتها:
 .التأكيد عىل التشبت باملرجعية اإلسالمية 
 رشعية ورفع الحيف عنها.الدعوة إىل إنصاف املرأة املغربية وحاميتها ومتتيعها بحقوقها ال 
 1252مطالبة الحكومة مبساعدة األرس املعوزة وفتح مالجئ للنساء املترشدات. 
وبناءا عىل معامل الدولة الحديثة، أصبح النهوض باملرأة وتحسني أوضاعها موضوع اهتامم الحكومات املتعاقبة حيث ميكن         

 التمييز بني مرحلتني:
 املرحلة األوىل:

، حيث تعترب وزارة التشغيل والشؤون 1997إىل حدود سنة  1956ملف املرأة بني عدة قطاعات حكومية، ومتتد من  توزع        
، فهي املكلفة بإعداد الخطط واالسرتاتيجيات الوطنية 1997االجتامعية، الويص الرسمي عىل ملف املرأة وطنيا ودوليا إىل حدود 

مديرية الشؤون االجتامعية ومديرية التعاون الوطني، وذلك بالتعاون مع القطاعات لتنمية املرأة والنهوض بها من خالل أنشطة 
 :1253الحكومية األخرى منها

 :وزارة الشبيبة والرياضة 
 من: 1976يناير  26التي أصبح قسم املرأة بها يتكون بعد صدور مرسوم         
 التكوين  األندية النسوية وإعداد برامج التوعية و مصلحة األندية النسوية املتكونة من مكاتب وتتوزع مهامها ضبط سري

 الخاصة باملرأة.
 :مصلحة النهوض باملرأة التي من أهدافها 
 محو األمية 
 الرفع من مستوى وعي املرأة 
 تشجيع املرأة عىل العمل التعاوين 
 ية لفائدة النساءالقيام بحمالت التوعية والتحسيس يف مجال تنظيم األرسة والصحة والتغذية ومحو األم 
 :وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 

                                                           

 .178، ص. 2010جميلة املصلي: الحركة النسائية باملغرب املعاصر: إتجاهات وقضايا، مطبعة طوب بريس)الرباط(،الطبعة األولى  -1250

 .52نفس املرجع، ص.  -1251

أسست في املغرب ، وهي واحدة من أقدم الحركات النسوية التي ت1947"أخوات الصفا" جمعية نسوية تابعة لحزب الشورى، تأسست سنة  -1252

 وهو اليزال تحت االحتالل الفرنس ي.

 .17عبد الرحيم خلفاوي: مرجع سابق،  ص.  - 1253
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وحددت أهدافها يف تعميم املعلومات املتعلقة بإدماج املرأة يف  1990من خالل تأسيس خلية إدماج املرأة يف التنمية سنة         
مشاريع  ليا والبحث عن متويلالتنمية، وإعداد برامج ومشاريع تهدف إىل جعل مساهمة إدماج النساء يف مسار التنمية أمرا فع

 إدماج املرأة يف التنمية.
 :وزارة حقوق اإلنسان 

 وتسعى إىل التوعية بحقوق املرأة. 1993تأسست خلية املرأة بوزارة حقوق اإلنسان سنة         
 :الوزارة املكلفة بالسكان: املركز الوطني للتوثيق 

تخصصة، تهدف إىل جمع املعلومات ذات العالقة باملرأة ومعالجتها وخزنها من مهامه إعداد شبكة معلومات تعاونية م        
 .1254وبثها
 :وزارة الفالحة واالستثامر الفالحي 

من أجل خدمة املرأة القروية وإدماجها يف التنمية  1984حيث بادرت إىل إنشاء مكتب إنعاش املرأة القروية سنة         
 .1255الشاملة
 املرحلة ووصفت نتائجها بالفشل وذلك لثالثة أسباب: وقد ثم انتقاد هذه        

 اعتامد املقاربة االجتامعية أو الخريية دون االهتامم مبعالجة املسألة النسائية كأولوية سياسية وإسرتاتيجية. -
 تهميش السكان املعنيني واملجتمع املدين. -
 .1983من طرف املغرب ابتداءا من سنة  التأثريات السلبية الناجمة عن سياسة التقويم الهيكيل املطبقة -

 :1256املرحلة الثانية

، عملت عىل اإلعداد للمصادقة عىل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال 1993بدأت بإنشاء خلية بوزارة حقوق اإلنسان سنة         
يف وضع  1998ت يف فرباير ثم إنشاء كتابة الدولة املكلفة بالتعاون الوطني التي رشع 1997، ويف سنة 1257التمييز ضد املرأة

 .1995خطة وطنية من أجل إدماج املرأة يف التنمية طبقا لتوصيات مؤمتر بكني 
فتم إنشاء وزارة التنمية االجتامعية والتضامن والتشغيل والتكوين املهني مع ثالث كتابات للدولة منها كتابة  1998أما سنة         

طفولة رسة والطفولة، التي ستحل محل كتابة الدولة املكلفة بالرعاية االجتامعية لألرسة والالدولة املكلفة بالرعاية االجتامعية لأل 
،كام أن املغرب بدوره مل يكن 19841258التي ستحل محل كتابة الدولة يف التعاون الوطني التي ظلت مكلفة مبلف املرأة منذ 

 ت، بل كان مواكبا لها وإن كان بشكل متأخر.غائبا عن امللتقيات الدولية السالفة الذكر واالنضامم   لالتفاقيا

                                                           

 .18نفس املرجع السابق،  ص.   - 1254

 .130جميلة املصلي: مرجع سابق، ص.  -1255

 واتسمت بكونها مرحلة ملأسسة قضايا املرأة. 1997ابتدأت هذه املرحلة من سنة  -1256

ة القضاء على أشكال التمييز ضد املرأة للحد من املأساة التي تعيشها، واملتمثلة في اإلقصاء على املستوى السياس ي يأتي سياق وضع اتفاقي -1257

 والتهميش في مجال الصحة والتعليم، واالستغالل في مجال العمل.

كلفة باألسرة والتضامن والعمل االجتماعي، ، سميت كتابة الدولة املكلفة بملف املرأة بكتابة الدولة امل2002في التشكيلة الحكومية لسنة  -1258

أصبحت تسمى كتابة الدولة املكلفة باألسرة والطفولة واألشخاص  2004حيث ثم إحالل "األسرة" محل "املرأة" وعلى أثر التعديل الحكومي لسنة 

ضامن والتشغيل والتكوين املنهي بوزارة التنمية أصبحت تسمى وزارة التنمية االجتماعية والت 2007املعاقين وثم إحداث مديرية خاصة باملرأة وفي 

 االجتماعية واألسرة والتضامن.
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لكن مل تنرش إال يف  1993يونيو  21ويف هذا اإلطار صادق عىل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة يف         
عىل  للتدخل حيز التنفيذ مع إبداء بعض الترصيحات والتحفظات، لكن ثم الرتاجع عنها بعد التطور الذي حص 2001سنة 

، وسعي املغرب هذا للعمل مبقاربة النوع االجتامعي، وتفعيلها راجع 2008مستويات متعددة فرفع املغرب بعض تحفظاته يف سنة 
 إىل الدور الذي أصبحت تقوم به املرأة يف املجتمع واملتعلق مبشاركة الرجل يف التنمية.

 خامتة
يك تعرب كني كل الفئات من إسامع صوتها، وتوفر منربا للفئات الضعيفة لتتأسس مقاربة النوع عىل وضع إسرتاتيجية لتم        

عن آرائها، وتسهيل عملية وضع مخططات العمل، فهي طريقة عمل أو مجموعة من األدوات تستعمل من أجل إعطاء فرصة 
اركتها لعاتها، وضامن مشللفئات واملجموعات املهمشة، ذات الحاجات الخاصة داخل املجتمع، من أجل التعبري عن آرائها وتط

 بشكل فعال، فهذه املقاربة تتأسس عىل املساواة يف الحقوق بني كل مكونات املجتمع. 
إن العمل بالنوع يعني رضورة رفع كل الحواجز القانونية والسياسية واالجتامعية واالقتصادية والثقافية، التي تحول دون         

إلنسان التي ميكن العمل بها حسب السياقات الثقافية، لكن دون اإلخالل مببادئ العدالة العمل مببدأ املساواة، واحرتام حقوق ا
واملساواة، وتهدف هذه املقاربة إىل وضع تصور لسياسة عمومية كإطار عام تنضوي تحته خطط وبرامج وهياكل إدارية وآليات 

حقيق ها متكني وإرشاك النساء يف الحياة العامة بغية توموارد مالية وبرشية وكل التدابري الرامية، مدعمة بترشيعات الهدف من
 لرجل واملرأة وصوال إىل املناصفةاملساواة بني ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                             

445 

 2021 يونيو 34 العدد
 مجلة القانون واألعمال الدولية
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من مجموعة القانون  475، القايض بتغيري وتتميم الفصل 15.14تتمة هذا الفصل مبقتَض املادة الفريدة من القانون رقم  تغيري

 11، بتاريخ 6238( الجريدة الرسمية عدد 2014فرباير  20) 1435بتاريخ  1.14.06الجنايئ، الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 
 .(2014مارس  13) 1435جامدى األوىل 

 التقارير:
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 الية بني الوحدة والتخصيصمفهوم الذمة امل
The concept of financial disclosure between unity and allocation 

 النقابة العامة بطرابلس –محامي 
 وباحث بسلك الدكتوراه يف القانون الخاص

 أكدال –جامعة محمد الخامس الرباط 
 

 ملخص املقال:
، وهو موضوع أثار بال فقهاء الرشع اإلسالمي، وفقهاء القانون الوضعي؛ فحاولوا حرص املاليةالذمة  يتناول موضوع البحث

وضبط املفهوم، انطالقا من انتامءاتهم املذهبية ومواقفهم الفكرية، والسيام أن هذا املفهوم قد شهد تطوًرا يف ظل التحوالت 
ضامن وذلك ناتج عن تشابك الروابط االقتصادية، وتطور مفهوم الملية؛ الحديثة، سواء يف النصوص الترشيعية أو املامرسة الع

العام، مام أدى إىل تراجع مفهوم وحدة الذمة يف النظرية التقليدية أمام نظرية حديثة مرنة ومتحولة يف آن واحد، وهي النظرية 
اص. وحيث ية التي تقف يف طريق األشخظروف الحياة االقتصادية الحديثة والعراقيل القانونالحديثة. والسبب يف ذلك، هو 

ظهرت اتجاهات حديثة يف نظرية الذمة املالية تسمح للشخص بتجزئة ذمته املالية، وتخصيص كل جزء منها ملامرسة نشاط 
ص له، كام أن الغري لن يضار من جراء هذا التحديد؛ ألنه  معني، مع تحديد مسؤوليته عن هذا النشاط يف الجزء الذي خص 

مسبقا بوسائل الشهر القانونية مدى مسؤولية املدين، وقيمة األموال املخصصة للمامرسة هذا النشاط. وبالتايل،  سوف يعلم
تتفادى هذه االتجاهات ما كانت تتعرض له املبادئ التقليدية من تحايل للوصول إىل نفس األهداف التي تحققها األنظمة 

 القانونية املتطورة.
 
 

Abstract 
 

The topic of the research deals with financial disclosure, a topic that raised the minds of Islamic jurists, 
and jurists of positive law; They tried to limit and control the concept, based on their sectarian affiliations and 
intellectual positions, especially since this concept has witnessed development in light of recent 
transformations, whether in legislative texts or in practice. This is a result of the intertwining of economic 
ties, and the development of the concept of general insurance, which led to the regression of the concept of 
the unity of the dhimma in the traditional theory in front of a modern theory that is flexible and transformative 
at the same time, which is the modern theory 
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 :مقدمة
تمد أهميته من خالل ارتباطه بجملة من االلتزامات ، يس1259يعد  مفهوم الذمة املالية من املفاهيم األساسية يف القانون الخاص

، عىل اعتبار أنه ميثل معيارًا رضوريًا لتحديد طبيعة األموال. 1260التي ال ميكن تصورها مبعزل عن األشخاص يف القانون الوضعي
ملتكون من ايب )افالذمة املالية هي  مجموع األموال وااللتزامات التابعة لشخص معني، وتجمع بالتايل بني الجانب اإليج

األموال والحقوق( والجانب السلبي الذي يتجسد يف االلتزامات املحمولة عىل حساب املالية؛ فثمة تالزم وثيق بني هذين 
العنرصين؛ مؤداه أن جميع العنارص اإليجابية تضمن اإليفاء بااللتزامات الثابتة يف حق الشخص القانوين، وهو ما يتوافر به 

من مجلة الحقوق العينية، ونص  192كأحد القواعد املميزة لوظيفة الذمة املالية، طبق ما يقتضيه مبدأ الفصل  مبدأ الضامن العام
 من القانون املدين الليبي التي نصت عىل أن  أموال املدين ضامنة للوفاء بديونه.  237املادة 

ية ظهر فيها عنارصها بذاتيتها، بل هي مجموعة قانونوإن أهم ما تتميز به فكرة الذمة املالية هو أنها ليست مجموعة واقعية ت
تفنى فيها العنارص املكونة لها، وتظهر كوحدة مستقلة متام االستقالل عن هذه العنارص؛ فهي صفة اعتبارية قدر وجودها يف 

تقر فيه الحقوق تس الشخص، تجعله صالحا ألن تتعلق به الحقوق والواجبات املالية. لذلك، شب ه الفقهاء الذمة املالية بوعاء
 والواجبات املالية.

ومبا أن الوعاء ال يتغري بتغري محتوياته؛ فإن الذمة املالية هي كذلك، ال تتغري، بالرغم مام قد يطرأ عىل عنارصها من نقص 
ديدة. ومع جأو زيادة. فقد تزيد الواجبات عن الحقوق املالية، وقد تنتهي هذه الحقوق والواجبات، وتحل  محلها حقوق وواجبات 

ذلك، تظل الذمة املالية قامئة كام هي ال تتغري بتغري األفراد، وال باختالف ثرواتهم وال بكرثة أو قلة ترصفاتهم يف أموالهم، بل 
إن الذمة توجد حتى ولو مل يكن للشخص حقوق وواجبات مالية؛ ألنه إذا كان الوعاء فارًغا يف وقت ما، فإن هذا ال يحد من 

 قى يف املستقبل، ما يستجد لصاحبه من حقوق وواجبات مالية.صالحيته، ليتل
 اإلشكالية:

 وأخذا بعني االعتبار أهمية املوضوع، فإن اإلشكالية الرئيسية التي ينطلق منها املوضوع تتحدد يف التساؤل التايل:
ها. وإىل أي  ها مرتكزاتما مدى قدرة النظرية التقليدية عىل الصمود والثبات أمام التحوالت االقتصادية التي شهدت
 حد استطاعت مواكبة التطورات الحاصلة عىل صعيد النصوص الترشيعية واملامرسة العملية؟

 وملعالجة هذا املوضوع سيتم تقسيمه إىل مبحثني:
 املبحث األول: صمود مفهوم وحدة الذمة املالية يف ضوء النظرية التقليدية

أوروبا، واعتمدتها القوانني الوضعية، نظرا ألهميتها يف توفري الضامن العام تعترب الذمة املالية فكرة حديثة ظهرت يف 
للدائنني، لذلك؛ البد من معرفة طبيعتها، ألنها متثل املظهر املايل للشخصية القانونية أو مجموعة من األموال املخصصة لغرض 

ظريتني بيعة فكرة الذمة املالية، ما أدى إىل بروز نمعني. وتجدر اإلشارة إىل أنه قد حصل خالف كبري بني فقهاء القانون حول ط
أساسيتني فيام يخص الذمة؛ وهام النظرية التقليدية التي سنتحدث عنها يف املطلب األول، والنظرية الحديثة التي سنتناولها 

 بالدرس يف املطلب الثاين.

                                                           

ص  25، فقرة 2012، منشورات جميع األطرش للكتاب املختص، تونس «دروس في القانون املدني، الجزء األول، قانون األموال»حاتم محمدي، 1259

25 

 20، ص 38، قرة 2003شر الجامعي، تونس ، مركز الن«قانون األموال»فوزي بالكناني،  -يوسف الكناني 1260
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 ية(املطلب األول: النظرية التقليدية للذمة املالية )مبدأ وحدة الذمة املال
 ليها؟فام هو مضمون هذه النظرية؟ وما هي االنتقادات املوجهة إالذمة املالية، باعتبارها املظهر املايل للشخصية القانونية؛ 

 
 الفقرة األوىل: مفهوم النظرية التقليدية

ع الحقوق و مبا أن الشخصية هي صالحية الشخص الكتساب الحقوق والتحمل بااللتزامات، ومبا أن الذمة املالية هي مجم
فإن الذمة املالية عند أصحاب  1261املالية املوجودة أو التي توجد، وااللتزامات املالية املوجودة أو التي قد توجد لشخص معني.
 النظرية التقليدية هي مجموع أموال الشخص والتزاماته، منظورا عىل أنها وحدة غري متجزئة.

 (Une universalité Juridique)الفرع األول: الذمة املالية هي مجموعة قانونية: 
تعترب الذمة املالية يف نظر أصحاب النظرية التقليدية مجموعة قانونية مستقلة عن العنارص املكونة لها؛ فالذمة املالية ليست  

يع مهي ذات الحقوق وااللتزامات املالية املتكونة منها، بل هي مجموع من املال الذي تعنى به كل العنارص الداخلة فيه؛ فج
 1262حقوق اإلنسان والتزاماته تؤلف کالًّ ال يتجزأ؛ أي تؤلف وحدة قانونية هي الذمة املالية.

 وعىل أساس ذلك، ترتبط العنارص اإليجابية للذمة املالية بالعنارص السالبة لها، إذ یضمن املوجب منهام السالب.
 الذمة املالية هي الضامن العام للدائنني-أوال

ن أهم النتائج التي ترتتب عىل فكرة االندماج يف مجموع من املال، إذ ترتبط العنارص املوجبة للذمة تعترب هذه النتيجة م
 –أي الذمة املالية  –(، ويتميز مجموع املالL’actif répond le passifاملالية بالعنارص السالبة، فيضمن املوجب منهام السالب )

الية بذاتها وحدة مجردة، لها کیانها الخاص املستقل عن كيان عنارصها. ووفقا عن كل العنارص املكونة لها، إذ تقوم الذمة امل
لذلك، فإن كل التغريات التي تحدث عىل هذه العنارص، والتي يكون من شأنها التأثري يف القيمة اإليجابية أو السلبية ال يكون 

ذمة العنارص الداخلة يف تكوينها. وعىل هذا، يكون لللها أثر يف كيان الذمة املالية، إذ تبقى الذمة املالية وحدة متميزة عن 
 1263وجود، ولو مل يكن لصاحبها أو عليه أي  حق، اكتفاء باحتامل نشوء حقوق مالية له أو عليه يف املستقبل.

 ثانيا: انتقال ذمة املورث املالية إىل الوارث
آلن، تفسیر ىل فكرة املجموع املعنوي، وسنبني ارأينا فيام تقدم، كيف تم تفسري حق الضامن العام للدائنني باالعتامد ع

 انتقال ذمة املورث املالية إىل وارثه بالوفاة باالعتامد عىل فكرة املجموع املعنوي .
هذا االرتباط، ال ينهار عند وفاة  ملا كانت الذمة املالية متثل وحدة قانونية يرتبط جانبها اإليجايب بالجانب السلبي لها، فإن

وارثه وهذا ما جاءت به املادة  إىل–تشتمل عليه من حقوق وديون مبا –ظل قامئا، حيث تنتقل ذمة املورث املالية صاحبها، بل ي
 1264من القانون املدين الفرنيس، ولهذا يقال إن الوارث يخلف مورثه يف ذمته املالية. 724

ليه من حقوق تقوم ذمته املالية، مبا تشتمل عوقد تم تفسري ذلك باالعتامد عىل فكرة املجموع من املال؛ فبعد وفاة اإلنسان 
والتزامات، منفصلة عنه، فال بد أن تستند هذه الذمة إىل شخص معني، وهذا الشخص ال ميكن أن يكون إال الوارث، حيث 

                                                           

 (.1،هامش رقم )22، ص1999-1903، دار الفکر للطباعة والنشر والتوزيع 1عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه اإلسالمي،ج 1261

 وما بعدها، 280مازو، دروس في القانون املدني، الجزء األول، ف.1262

 156مصر، مطبعة النهضة، ص  -املدني الجديد شمس الدين الوكيل، نظرية الحق في القانون 1263

 511اإلسكندرية، جالل جرى وشركاه، ص –، منشأة املعارف 5حسن کيرة، املدخل إلى القانون، ط  1264
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ة ور مبجرد وفاته إىل الوارث، وهذا كله بفضل فكرة الذمة املالية ورض  تستمر شخصية مورثه فيه، فتنتقل حقوق املورث ودیونه
 ربطها بشخص معني.

 Patrimoine personnalitéالفرع الثاين: ارتباط الذمة املالية بالشخصية 
هر املايل أهم خصيصة متتاز بها الذمة املالية؛ فالذمة املالية هي املظ–أي ارتباط الذمة املالية بالشخصية –تعترب هذه النتيجة 

اره إنسانا شخصية املايل والتعبري عن القدرة التي ميلكها اإلنسان، باعتبلشخصية اإلنسان القانونية، فهي ليست سوى مظهر ال
 1265يف نظر فقهاء القانون.

 أوال: األشخاص وحدهم لهم ذمة مالية
ال ميكن تصور الحق إال منسوبا إىل شخص معني يكون مالكا له، وكذلك الدين ال بد أن يستند إىل شخص يكون ملتزما 

اإلنسان وحده، بل دعت الحاجة إىل منحها لغري اإلنسان من مجموع األشخاص أو األموال،  به، والشخصية ليست وقفا عىل
لذلك، فإن الذمة املالية بكونها مجموع الحقوق والديون، ال تستند إال إىل «. الشخصية املعنوية»وتسمى يف هذه الحالة 

-هلية اكتساب الحق أو االلتزام به؛ والشخص شخص، سواء أكان طبيعيا أم معنويا؛ ألن الشخص وحده هو الذي تكون له أ 
تكون له حتام ذمة مالية، فام من شخص إال وله ذمة مالية، ولكن ال يلزم لوجود الذمة املالية وجود  -مبوجب هذه الصالحية

 الحقوق وااللتزامات املالية بالفعل.
 ثانيا: عدم قابلية الذمة املالية لالنفصال عن صاحبها

لية مندمجة يف شخصية صاحبها، فإنها ال تقبل االنفصال عن صاحبها وال تفارقه أثناء حياته، إذ تكون له مادامت الذمة املا
يف حياته دامئا صالحية الكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات؛ أي تكون له شخصية قانونية، وهذا ما يجعل الذمة املالية 

 ف يف ذمته املالية وينقلها إىل الغري.الصقة بالشخصية وال تفارقها، فال يستطيع الشخص أن يترص 
 ثالثا: لكل شخص ذمة مالية واحدة

لقد استنتج أنصار النظرية التقليدية من ارتباط الذمة املالية بالشخصية نتيجة أخرى، وهي عدم قابلية الذمة املالية للتعدد، إذ 
لذمة صية ال تتعدد وال تتجزأ. وعليه، ال تعترب اليس للشخص الواحد إال ذمة مالية واحدة، شأنها شأن الشخصية، إذ إن الشخ

املالية للمورث مع ذمة الوارث ذمتني ماليتني؛ ألن الذمة املالية للمورث تذوب يف ذمة الوارث املالية، وتؤلف ذمة مالية واحدة. 
 بناء عىل استمرار شخصية املورث يف شخصية وارثه.
 لتقليديةالفقرة الثانية: االنتقادات املوجهة للنظرية ا

إن تفسري النظرية التقليدية للذمة املالية، باعتبارها مجموعة قانونية مستقلة عن العنارص املكونة لها، وربطها بالشخصية 
القانونية، جعلها تتعرض إىل الكثري من االنتقادات. لذلك، سنتطرق أوال، إىل النقد الذي وجه للنتائج املستخلصة من فكرة 

 ال، وسنعرض ثانيا، االنتقادات املوجهة للنتائج املستمدة من ارتباط الذمة املالية بالشخصية.االندماج يف مجموع امل
 الفرع األول: النقد املوجه للنتائج املستخلصة من فكرة االندماج يف مجموع املال
 رأينا فيام سبق، أنه قد ترتبت عىل فكرة االندماج يف مجموع املال ثالث نتائج؛ هي: 

عام للدائنني، وانتقال ذمة املورث املالية إىل وارثه، وصالحية فكرة املجموع من املال أساسا للحلول العيني، حق الضامن ال
 وسوف نناقش االنتقادات املوجهة إىل النتيجتني األوىل والثانية وفق اآليت:

 أوال: النقد املوجه إىل حق الضامن العام للدائنني
                                                           

 16بالنيولوربير وبيكار، املرجع السابق، ف  285مازو، املرجع السابق، ف 1265
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ة ظرية التقليدية باالعتامد عىل فكرة املجموع من املال، باعتبار أن الذمة املالية وحدوفقا للن –لقد فرس حق الضامن العام 
مستقلة عن مفردات وذاتية العنارص الداخلة يف تكوينها؛ فالكيان الذايت واملستقل ملجموع ما يدخل يف الذمة املالية يجعل 

ا تشتمل عليه من أموال وحقوق هي الضامن العام الذي الجانب اإليجايب لها مسؤوال عن جانبها السلبي، فالذمة املالية مب
 يقتيض منه الدائنون حقوقهم. ولكن هذا التفسري مل يسلم من النقد، ويأيت تلخيص النقد املوجه إليه كاآليت:

ميكن تفسري حق الضامن العام للدائنني دون االلتجاء إىل فكرة املجموع من املال، إذ ميكن أن يفرس  عن طريق 
، حيث تتعلق املديونية بالعمل أو االمتناع عن العمل (Maftung)واملسؤولية  (Schlud)االلتزام إىل عنرصية، املديونية  تحليل

الواجب عىل الدائنني نحو الدائن، فهي رابطة بني شخصني. أما املسؤولية، فإنها تتعلق بقدرة الدائن عىل اقتضاء حقه من 
كون شخص املدين قد توسط بني ماله وبني دائنه، فيتحقق إجبار املدين عىل الوفاء إذا تم املدين جربا عليه. وبناء عىل هذا، ي

–التنفيذ عىل مال مملوك للمدين وقت التنفيذ، ولو مل يكتسب إال يف تاريخ الحق لتاريخ نشوء الدين، ويفرس  احتفاظ املدين 
 ال يرد عىل مملوك املدين يف وقت معني، وإمنا يرد عىل بحريته يف الترصف بأمواله، عىل أساس أن حق الدائن -كقاعدة عامة

ما يكون مملوكا له وقت التنفيذ، ويشمل كل ما يكون ثابتا للمدين يف ذلك الوقت، ولو كان قد اكتسبه يف تاريخ الحق لتاريخ 
 نشوء حق الدائن، حيث يكفي القول بأن األموال ضامنة للديون ما دامت مملوكة للمدين.

 تقادات املوجهة إىل ذمة املورث املاليةثانيا: االن
وفقا للنظرية التقليدية، تصبح ذمة املورث املالية منفصلة عنه بعد وفاته، حسب القانون الفرنيس، حيث تسند هذه الذمة 

 املالية إىل شخص الوارث الذي تستمر شخصية مورثه فيه.
 وروث إىل وارثه، ومع هذا مل يسلم هذا التفسري من النقدوهكذا ينتقل املجموع املعنوي، حقوقا وديونا، بالوفاة من امل

 الذي ميكن اختزاله يف ما ييل:
يكفي لتربير انتقال املورث وديونه إىل وارثه القول بأن ديون املورث ال يجوز أن تنقيض دون وفاء إال إذا انهدم ركن 

لعدالة ورث إىل وارثه، إمنا يرجع إىل مقتضيات متت لاالئتامن يف التعامل، ومن ثم يفقد الدائنون حقوقهم، فانتقال ديون امل
 والثقة يف التعامل ومقتضيات االئتامن، ومن ثم فال حاجة لفكرة املجموع من املال، إذ ميكن االستغناء عنها.

ة املجموع ر واستنادا إىل ما تقدم، يبقى تفسري انتقال ذمة املورث املالية إىل وارثه يف القانون الفرنيس، باالستناد إىل فك
املعنوي، قامئا ومنتجا؛ ففكرة املجموع املعنوي ال تزال قيمة يف هذا الشأن، إذ ينتقل هذا املجموع من املال حقوقا وديونا، من 
املورث إىل الوارث مسؤوال عن ديونه حتى لو زادت تلك الديون عن الحقوق التي آلت إليه من مورثه، وبذلك يتعرض دائنو املورث 

 الة إىل خطر إعسار الوارث.يف هذه الح
وعليه، فإن تفسري انتقال ذمة املورث املالية إىل وارثه باالعتامد عىل فكرة املجموع من املال، يتفق مع القانون الفرنيس 

 يف حالة واحدة، وهي حالة ما إذا مل يأخذ الوارث بخيار الجرد، ومل يطلب دائنو املورث حق فصل الذمم.
ذ الوارث بحق الجرد، أو طلب دائنو املورث الفصل بني الذمم، فإن هذه النتيجة التي جاءت بها أما يف حالة ما إذا أخ

 تكون عدمية الفائدة وال معنى لها. –وأعني بها انتقال ذمة املورث املالية إىل وارثه  –النظرية التقليدية 
ال أموال الرتكة املرصي، فإنهام أسندا مسألة انتقهذا بالنسبة إىل القانون الفرنيس. أما بالنسبة إىل القانونني العراقي و 

والرأي السائد يف الرشيعة اإلسالمية هو أن الرتكة ال تنتقل إىل الورثة إال خالصة من الديون،  1266إىل الرشيعة اإلسالمية.

                                                           

 انون املدني املصري الق 875/1من القانون املدني العراقي واملادة  1106/2املادة  1266
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عىل )ذمة  ون" إذا تبقىفال يحل الوارث محل املورث يف التزاماته، وهذا ما تقرره القاعدة الفقهية "ال تركة إال بعد سداد الدي
 1267املتوىف( إىل حني سداد ما عليه من ديون، فال يرث الوارث إال ما تبقي بعد سداد الديون.

 الفرع الثاين: انتقاد فكرة ارتباط الذمة املالية بالشخصية
د الخلط بينهام، ما ح انتقد الفقه الحديث النظرية التقليدية بسبب مغاالتها يف ربط الذمة املالية بالشخصية القانونية إىل

دفع ببعض الفقهاء إىل القول بأنه: "ما دامت الذمة املالية والشخصية شيئا واحدا، ففيام إذن كان اصطالح الذمة املالية، وما 
 .1268فائدته وليس له من مدلول جديد"

ي الذين كان نون الطبيعثم إن هذه النظرية إذ تربط ما بني الذمة والشخصية، إمنا تردد ما كان من تصوير فالسفة القا
شائعا لديهم أن هناك صلة وثيقة بني األموال والشخص، عىل اعتبار أن األموال هي املظهر الخارجي لشخصية اإلنسان واملكملة 
لهذه الشخصية، وهذه فكرة حلت محلها فكرة أخرى، هي الفصل ما بني "املا هو" و "املا له"، بني الشخص من  حيث "كونه"، 

 1269التي ميكن أن تكون له، دون أن يكون من الالزم أن تكون له فعال. وبني الذمة
 أوال: فيام يتعلق بفكرة املجموع من املال

ال تزال فكرة اندماج أموال املدين وديونه يف مجموع معنوي مستقل عن األموال التي يشتمل عليها، فكرة منتجة، وال تزال 
حية فكرة املجموع املايل كأساس لنظرية الحلول العيني، فقد وجهت إليه أما الشق املتعلق بصال  1270سائدة إىل حد اليوم.

 انتقادات متعددة، نعرض منها ما ييل:
أن هذه النظرية تقوم عىل عيب ظاهر يف التأسيس والتأصيل؛ فهي حني تقيم الحلول العيني عىل متاثل عنارص الذمة،  -1

 1271يف القانون.إمنا تتجاوز معنى املثلية بني األشياء، كام هو معروف 
لعل الذي قاد النظرية التقليدية إىل إقامة الحلول العيني عىل فكرة التامثل القائم بني عنارص نفس الذمة، هو الرغبة  -2

يف تفسري الضامن العام للدائنني بفكرة الحلول العيني، إذ يقال إن ما يدخل يف الجانب اإليجايب من ذمة املدين، 
لجانب السلبي من الذمة. ولكن هذا التربير ليس بالصحيح؛ ففكرة الضامن العام يحل محل ما خرج منه يف ضامن ا

تتفرع عىل فكرة الذمة املالية نفسها، وما توجده من ترابط وتقابل بني جانبيها، فضال عن أن الضامن العام يشمل كل 
 ما يدخل يف ذمة املدين، ولو مل يخرج منها يشء.

 ة املالية للتجزئة واالنتقالثانيا: ما يتعلق بعدم قابلية الذم
إذا أمعنا النظر، فإن مبدأ عدم قابلية الذمة املالية للتجزئة، ال ميكن أن يقيض به العقل البحت، إال إذا بدأنا من تلك املقدمة 

ىل ع املستبقة، وهي إدماج الذمة املالية يف الشخصية. أما إذا تجردنا من كل تفكري مستبق، ووضعنا املسألة وضعها الصحيح
أساس أن قواعد القانون ال تبنى عىل مسببات، وإمنا هي ترمي إىل تحقيق أهداف بوصفها من القواعد املنظمة لسلوك األفراد 
يف املجتمع، اتضح لنا أنه ال يوجد ما مينع عقال من أن تخضع بعض أموال الشخص والتزاماته لنظام قانوين خاص، يختلف 

ي تخضع لها بقية عنارص ذمته؛ ذلك أن النشاط القانوين للشخص الواحد ليس موجها حتام إىل عن القواعد القانونية العامة الت
                                                           

 98، ص 9السنهوري، الوسيط، ج 1267

1268Planiol et Ripert et Picard, op. cit, 17, P 21 et J. Carbonier, op.cit, 4, P.18 

 304عبد الحي حجازي، مرجع سابق، ص 1269

 م إلى مديونية ومسؤولية، انظر في ذلك:ومع ذلك، فقد حاول البعض في الفقه األملاني هدم هذه الفكرة عن طريق االلتجاء إلى تقسيم االلتزا1270

Ismail Ghanem, th.Préc., § 14, p. 22  

 40حسن كيرة، الحقوق العينية األصلية "أحكامها ومصادرها"، مرجع سابق، ص 1271
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هدف واحد، فقد تتباين األهداف التي يرمي الشخص إىل تحقيقها، فيقر املجتمع من هذه األهداف ما يراه متالمئا مع مصلحته، 
ي ترمي إىل تباينة، فتختلف تلك القواعد باختالف الغرض الذعن طريق وضع القواعد القانونية الكفيلة بتحقيق هذه األهداف امل

تحقيقه. وهذا يوضح أن املرشع حني يخضع بعض أموال الشخص والتزاماته لنظام قانوين خاص، فإنه ال يخالف ما يقيض به 
 1272بدأ منها.لتي تالعقل، وإمنا هو يخالف ما يقيض به منطق النظرية التقليدية، مبا أنه ال يبدأ من املقدمة املستبقة ا

ويرى "أوبري" و"ورو"؛ أن الذمة املالية ال تنتقل بني األحياء، باعتبارها وحدة قانونية قامئة بذاتها؛ وذلك ألنها وصف اعتبار 
 ي قائم بالشخص، وهذا الوصف االعتباري كالشخصية، ال ميكن الترصف فيه أو التنازل عنه.

وعة من الحقوق، مل يكن هناك مانع من الترصف يف تلك املجموعة باعتبارها عىل أننا إذا قلنا إن الذمة ما هي إال مجم
كذلك، ويف القانون األملاين يستطيع الشخص بالنص الرصيح أن يبيع ذمته املالية )أي أن يبيع ما له وما عليه( دفعة واحدة، 

مل يعد يف القانون املدين املرصي الجديد، و  باعتبار ذلك كله وحدة قانونية قامئة بذاتها، كام أن حوالة الديون أصبحت جائزة
 هناك ما مينع من بيع عنارص الذمة اإليجابية والسلبية معا.

إن القول بعدم انتقال الذمة املالية من الشخص إىل ورثته، وتربير "أوبري" و"رو" لهذا االنتقال عىل أساس كون الوارث 
نه يقوم عىل مجاز قانوين يتناىف مع الواقع الذي يقطع بأن الوارث ميثل استمرارا لشخصية املورث، هو قول غري مقبول؛ أل 

شخص مستقل متاما عن شخص مورثه. كام أن قول النظرية التقليدية بوجود ذمتني للوارث يف حال قبوله الرتكة برشط الجرد، 
دا يف الذمة املالية لنفس الشخص، وهذا يتعارض م ملالية الذي ع مبدأ وحدة الذمة ايوقعها يف تناقض مع نفسها؛ ألن فيه تعد 

 تؤمن به.
 الفقرة الثالثة: مظاهر الذمة املالية يف ضوء الفقه اإلسالمي

يدهم بني الفقهني اإلسالمي والغريب؛ فقد اختلف الفقهاء يف تحد عليهاعد  مفهوم الذمة املالية من املفاهيم غري املتفق ي
صفة رشعية يفرتض الشارع وجودها يف اإلنسان، فيام ذهب آخرون إىل أنها لطبيعة الذمة املالية، حيث ذهب بعضهم إىل أنها 

 غري أن االختالف ال يقترص فقط عىل طبيعة الذمة املالية، وإمنا يظهر يف نطاقها ومداها. 1273نفس اإلنسان ذاتها،
 الفرع األول: طبيعة الذمة املالية

 حول طبيعة الذمة املالية، هل هي وصف أم ذات؟ يجذر التنبيه إىل أن مثة خالفا حصل بني الفقهاء املسلمني
 أوال: الذمة املالية، باعتبارها وصفا

ذهب فريق من فقهاء الرشيعة اإلسالمية إىل تعريف الذمة املالية بأنها وصف رشعي، مع اختالفه حول اعتبار الذمة املالية 
 وأهلية الوجوب يشء واحد أم ال؟

                                                           

النسبة ، ويرى البعض أن وحدة الذمة املالية يكون تصورها فقط ب123و 122إسماعيل غانم: محاضرات في نظرية الحق، مرجع سابق، ص 1272

أما في داخل  « Externe »إلى أصحاب الحقوق كورثة صاحب الذمة والدائنين والدولة، وبالتالي يكون مفهوم وحدة عناصر الذمة مسألة خارجية...

 الذمة كمجموع قانوني، فال يكون لهذا املفهوم أثر مهم، انظر في ذلك :

Entretien Rouger (M.), Président du tribunal de commerce de Paris, in Sociologie juridique du patrimoine, La réalité de la règle de 

l’unicité du patrimoine (dans prospective de la fiducie), Annexes, p. 14 

جة حول مدونة األسرة محمد الكشبور، الحقوق املالية للزوجين، مداخلة في الندوة الوطنية التي نظمتها جامعة عبد املالك السعدي، بطن 1273

 2004فبراير  21و 20يومي 
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ة مييز بني الذمة املالية وأهلية الوجوب، بدعوى الصلة الوثيقة بني الذمة املالية وأهليلقد نظر فريق من الفقهاء يف عدم الت
لذلك عرفها هذا الفريق  1274د.الوجوب، وبنوا رأيهم عىل أساس ذلك التالزم املوجود بينهام، ما أدى إىل القول بأنهام يشء واح

، وعليه تكون 1275نسان، ويصري به أهال لإللزام وااللتزاممن الفقهاء بأنها الوصف الرشعي الذي يفرض الشارع وجوده يف اإل 
الذمة وصفا اعتباريا مقدرا وجوده يف اإلنسان، يجعله أهال للوجوب له وعليه، ومنه يولد اإلنسان وله ذمة صالحة للوجوب له 

 وعليه، خالفا لسائر الحيوانات.
 لفقهاء املسلمني، وعىل رأسهم فقهاء علم األصول الذينفيام ميز فريق آخر بني الذمة واألهلية، وهو رأي ذهب إليه أغلب ا

فرقوا بني الذمة وأهلية الوجوب؛ فأهلية الوجوب هي صالحية الشخص لوجوب الحقوق له أو عليه. وأما الذمة، فهي محل هذه 
ة الوجوب يف د أهليالحقوق وتلك االلتزامات؛ فالذمة الزمة ألهلية الوجوب وليس عينها. ويفرس هذا التالزم بينهام يف اعتام

وجودها عىل الذمة، بأنه ال تقوم األهلية إال بقيام الذمة املالية كمحل لتلك الحقوق والواجبات. ويفرس األحناف هذا الفرق من 
خالل أهلية الوجوب والذمة املالية بالنسبة إىل الجنني؛ فالجنني ال ذمة له، وإن كانت له أهلية وجوب ناقصة، ومن ثم، فقد 

 1276بأن للجنني ذمة إذا ما ولد حيا. رصحوا
 ثانيا: الذمة املالية، باعتبارها ذاتا

ذهب بعض األصوليني إىل االعرتاف بالوجود الحقيقي للذمة املالية، باعتبارها ذاتا، وليست مجرد وصف أو افرتاض "الذمة 
 1277نفس لها عهد سابق".

لعهد، يث تسمى نفس اإلنسان بالذمة، وعىل هذا فالذمة هي اواملالحظ أن هذا الفريق وقع يف خلط بالنسبة إىل التسمية، ح
وأن نفس اإلنسان محل لعهودها؛ فالعهد ثابت عىل النفس، ولكن ليس هو النفس، وإمنا النفس محل له، ومنه تكون النفس 

 محل من نفس إىل محال للعهد أو الذمة، وليس هي الذمة. وعىل هذا، ذهب أغلب الفقهاء إىل نقل تعليق الحقوق وااللتزامات
 يفرتض وجوده يف اإلنسان.

 الفرع الثاين: نطاق الذمة املالية ومداها يف الرشيعة اإلسالمية
جاء مجال الذمة يف الرشيعة اإلسالمية أوسع منه يف القانون الوضعي؛ ألن الذمة تشمل الحقوق املالية وغري املالية، سواء 

 أن األمر كذلك، فهل تنتهي الذمة املالية بالوفاة، أم متتد إىل غاية تقسيم الرتكة؟كانت حقوق الله أو حقوق العباد )أوال(؛ومبا 
 أوال: نطاق الذمة املالية يف الرشيعة اإلسالمية

مادامت عنارص الذمة املالية هي الحقوق والواجبات املالية؛ فمعنى ذلك أنها تخرج من نطاق الذمة املالية كافة الحقوق 
صية، غري أن النتائج املالية الناشئة عن االعتداء عىل هذه الحقوق تدخل يف الذمة املالية، وتخرج من السياسية والحقوق الشخ

الذمة املالية كافة الواجبات غري املالية، مثل واجب الوالء للوطن وواجب أداء الخدمة الوطنية، وهي من الواجبات العامة للمواطن، 
 ا، فهو من الواجبات العائلية.وكذلك واجب الطاعة الذي عىل الزوجة لزوجه

والفقه اإلسالمي ال يقرص الذمة املالية عىل الحقوق وااللتزامات املالية من التملك والكسب، بل يجعلها وصفا تصدر عنه 
 الحقوق والواجبات جميعها، وعىل هذا، فإن نطاق الذمة املالية يف الرشيعة اإلسالمية جاء واسعا عن الذمة املالية يف القانون

                                                           

 34، ص 1984عبد اللطيف محمد عامر، الديون وتوثيقها في الفقه اإلسالمي، دار مرجان للطباعة، القاهرة، مصر، عام  -1274

 22اإلمام محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص  -1275

القانون، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص محمد محمد مفتاح قزبط، الحماية القانونية للجنين بين الفقه اإلسالمي و 1276

  1990 -1991الخامس بالرباط أكدال 

 36عبد اللطيف محمد عامر، مرجع سابق، ص 1277
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الوضعي الذي يحرص مجال الذمة يف الحقوق والواجبات املالية فقط، بينام تتسع يف الرشيعة اإلسالمية لتشمل الحقوق 
والواجبات املالية وغري املالية، كالصالة والصيام، والحج، أو كانت مالية ومتعلقة بحقوق الله تعاىل كالزكاة، والصدقة 

 1278وغريها.
 الرشيعة اإلسالميةثانيا: مدى الذمة املالية يف 

يقصد مبدى الذمة املالية يف الرشيعة اإلسالمية امتداد الذمة املالية؛ ولكن السؤال هو: هل يجب تحديد وقت انتهاء الذمة 
 املالية بوفاة صاحبها، أم متتد بعد وفاة صاحبها إىل غاية تسديد الديون وتقسیم األموال عىل الورثة؟ 

حول الوقت الذي تنتهي فيه الذمة املالية. فذهب جمهور املالكية إىل القول بعدم بقاء الذمة  اختلف فقهاء الرشيعة اإلسالمية
املالية للمدين بعد موته؛ فالذمة املالية تنتهي بانتهاء حياة اإلنسان؛ ألنها صفة من صفات اإلنسان الحي، وإذا انعدم انعدمت 

لقول، إذا مات شخص وعليه ديون، تعلقت هذه الديون بالرتكة، فإذا معه صفات الحياة، ومنها الذمة املالية، ومن ثم ميكن ا
 1279مل تكن له تركة سقطت دیونه؛ ألن الدين عند املالكية محل الرتكة، وإذا مل يرتك املتويف ماال سقط الدين النعدام املحل.

 املطلب الثاين: مظاهر تراجع مفهوم وحدة الذمة املالية يف ضوء "ذمة التخصيص"
ما سبق فإن الذمة املالية ال تجد أساسها يف الشخصية، بل يف التخصيص لغرض معني. لذا، فإن الذمة هي  عىل خالف

مجموعة من الحقوق والواجبات يرتبط بعضها ببعض ال ألنها تنتمي إىل شخص معني، بل بسبب تخصيصها لغرض معني. »
 وعليه، فإن وجود الذمة ال يتطلب وجود شخص تستند إليه.

الية، ، نتائج تخالف النتائج املستخلصة من النظرية التقليدية للذمة امل–أي نظرية التخصيص –عن هذه النظرية، وقد ترتب
وهي نتائج تعرضت إىل العديد من االنتقادات. لذلك، سنعرض مضمون النظرية الحديثة للذمة املالية والنتائج املستخلصة منها، 

 للنظرية الحديثة للذمة املالية.ثم سنتناول بالنقاش االنتقادات املوجهة 
 الفقرة األوىل: مفهوم النظرية الحديثة ونقدها

يذهب أنصار هذه النظرية، ويف مقدمتهم الفقيه األملاين "برنز"، إىل أن الذمة املالية ال تستند عىل أساس الشخصية، بل 
ها، بل هي ي متفرعة عنها وال مرتبطة بتستند عىل أساس التشخيص لغرض معني؛ فالذمة املالية ليس هي الشخصية، وال ه

مجموعة من الحقوق والواجبات ترتبط فيام بينها، ال بسبب انتامئها إىل شخص معني، وإمنا بسبب تخصيصها لغرض معني؛ 
فحيث توجد مجموعة من الحقوق وااللتزامات املالية يجمعها االستناد إىل غرض معني، ميكن القول بوجود ذمة مالية، دون 

إىل استلزام وجود شخص معني تستند إليه هذه الحقوق وااللتزامات املالية،إذ يرى "برنز " أن  ال رضورة إلسناد الحقوق حاجة 
(؛ فهناك حاالت SUJETوااللتزامات إىل شخص معني أو إىل عدد من األشخاص، فال رضورة لقيام الحق من وجود لصاحب له )

عني، مثال ذلك أنه عندما يخصص مجموع من املال لغرض معني، فإن هذا ينهض فيها هذا الحق دون إسناده إىل شخص م
املجموع يعترب)ذمة مالية( تنهض مبجرد تخصيص هذا املجموع من املال لغرض معني، فنحن هنا أمام ذمة مالية دون صاحب 

 ات.لتلحقها بعض االلتزام(، وهي ذمة مالية صالحة لکي تنصب فيها بعض الحقوق، و Patrimoine Sous maitreأو كام يقول: )

                                                           

، املرجع . وعبد اللطيف محمد عامر، الديون وتوثيقها في الفقه اإلسالمي103محسن حاتم الفتالوي، نظرية الذمة املالية، املرجع السابق، ص 1278

 38السابق، ص 

 محمد أحمد محمد مكين النشوي، نظرية االشتراك في الدين في الشريعة اإلسالمية، دراسة فقهية مقارنة، رسالة دكتوراه في الفقه املقارن،1279

 1985جامعة األزهر كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، يونيو 
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 الفقرة الثانية: النتائج املرتتبة عىل تخصيص الذمة املالية
استنادا إىل التصوير املادي للذمة املالية وربطها بالغرض دون الشخص، ترتتب عىل النظرية الحديثة للذمة املالية عدة نتائج 

 ضها يف ما ييل:تخالف النتائج املستخلصة من النظرية التقليدية، والتي ميكن عر 
 أوال: إمكانية وجود ذمة مالية دون استنادها إىل شخص ما

إن الرابطة التي تجمع بني عنارص الذمة املالية يف نظرية التخصيص ليست هي الشخص، وإمنا هي الغاية التي خصصت 
غرض صيص جزء من أمواله للها؛ فمن الجائز أن توجد ذمة مالية دون أن ترتبط يف وجودها بشخص ما، فإذا ما قام شخص بتخ

إیجاد رشكة أو مؤسسة، فال رضورة لوجود شخصية معنوية لتلك الرشكة أو تلك املؤسسة. فام دام قد وجدت مجموعة من الحقوق 
 فإنه ال حاجة إلسنادها إىل شخص ما. لقد اكتفى–أي تأسيس رشكة أو مؤسسة  -وااللتزامات مخصصة التحقيق لهذا الغرض

ة بوجود ذمة مالية جديدة ال تستند إىل شخص ما، فهي مستقلة عن ذمة الشخص املالية العامة، وتقوم عىل أنصار هذه النظري
 1280أساس تخصيص العنارص املكونة لها لتحقيق غرض معني.

 ثانيا: إمكانية تعدد الذمة املالية للشخص الواحد
غرض  جموعة من الحقوق وااللتزامات لتحقيقمبا أن الذمة املالية وفقا للنظرية الحديثة، تستند عىل أساس تخصیص م

معني، وال تستند عىل أساس الشخصية؛ فمن املمكن أن تتعدد الذمم املالية للشخص الواحد، فتكون له أكرث من ذمة مالية 
واحدة بقدر تعدد أوجه تخصیص املال؛ أي تتعدد الذمم املالية للشخص الواحد بتعدد األغراض التي تخصص بها مجموعات 

 حقوقه والتزاماته. من
 وميكن ذكر بعض حاالت تعدد الذمم املالية للشخص الواحد عىل سبيل املثال؛ ومنها:

حالة ما إذا أخذ الوارث يف القانون الفرنيس بخيار الجرد، وحالة ما إذا أخذ دائنو املورث بحق فصل الذم، وحالة ما إذا ترك 
 Fortuneتب عليه من التزامات بسبب تجهيز السفينة، إذ تصبح ثروة البحر )مجهز السفينة، السفينة واألجرة، يف مقابل ما تر 

de mer،وحالة النظام املايل للزواج يف القانون الفرنيس، وحالة القارص يف  1281( ذمة مالية مستقلة عن ذمة املجهز األصلية
 القانونني الليبي واملرصي. 

 ثالثا: إمكانية انتقال الذمة املالية
الحديثة، ال تسند الذمة املالية إىل الشخصية، بل تستند عىل أساس التخصيص لتحقيق غرض معني؛ فهي وفقا للنظرية 

وفق هذا التصور، تكون مجموعة فعلية من الحقوق وااللتزامات املالية املخصصة لتحقيق غرض معني، وميكن تبعا لذلك، 
نعه ا، ويجوز انتقالها باملوت إىل الورثة دون حاجة إىل ما تصطالترصف يف الذمة املالية؛ ألنها مجموعة فعلية ميكن النزول عنه

 النظرية التقليدية يف سبيل تربير هذ االنتقال.
 الفقرة الثالثة: االنتقادات املوجهة للنظرية الحديثة

نية و من أهم االنتقادات التي وجهت إىل النظرية الحديثة، هي أن مبدأ ذمة التخصيص غري موجود لحد اآلن، كصورة قان
مكتملة يف معظم الترشيعات املقارنة؛ فهي ما تزال مجرد نظرية جاء بها الفقه األملاين، وعرفت بعض التطبيقات يف بعض 
القوانني كاستثناء من مبدأ وحدة الذمة.  أما النتائج التي توصلت إليها، واملتمثلة يف إمكانية تعدد الذمم املالية للشخص الواحد، 

 مة املالية والترصف فيها، فإنها مل تسلم من االنتقادات. وإمكانية انتقال الذ

                                                           

 71، ص 1494ني الجديد، القاهرة، املطبعة العاملية دار النشر للجامعات املصرية عبد املنعم فرج الصدة، نظرية الحق في القانون املد  1280

 238، ص 8السنهوري، الوسيط، الجزء   1281
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 أوال: النقد املوجه إىل عدم إمكانية تعدد الذمم املالية للشخص
إن فكرة تعدد الذمم املالية للشخص الواحد تتناىف مع حق الضامن العام، التي مقتضاها أن جميع أموال املدين ضامنة 

، املساواة يتعلق بهذا الضامن. ويرتتب عىل ذلك انعدام الثقة واالئتامن واستقرار املعامالتلديونه، وأن جميع الدائنني عىل قدم 
 بحجة تخصيص مجموعة من األموال مبنأى عن الضامن العام.

 ثانيا: النقد املوجه إىل جواز الترصف يف الذمة املالية وإمكانية انتقالها
فيام  لذمة املالية بأنه ميكن الترصف فيها وانتقالها؛ فترصف الشخصال ميكن التسليم مبا ذهبت إليه النظرية الحديثة ل

ميلك من حقوق وديون، ال يعني أنه ترصف يف ذمته املالية، وإمنا ترصف يف عنارص هذه الذمة، وال يؤثر ذلك عىل بقائها. وال 
 1282ها.كن انفصالها عن صاحبيجوز التسليم بانتقال الذمة املالية؛ ألنها مرتبطة بالشخصية ومالزمة للشخص، وال مي

 املبحث الثاين: تراجع مفهوم وحدة الذمة املالية يف ظل املتغريات الترشيعية الحديثة
الشك أن صالبة مبدأ وحدة الذمة املالية والسلبيات التي يحدثها عىل املستوى االقتصادي فقدت دفعت العديد من 

 ل ما ييل:الترشيعات إىل وضع استثناءات عليه. وسنتناولها من خال
 املطلب األول: نحو االعرتاف بتخصيص الذمة املالية

تقوم النظرية التقليدية للذمة املالية عىل أساس ارتباط مجموعة من األموال والديون واندماجها يف شخصية صاحبها، فال 
إىل  عة من األموال التي تسمىمجمو »وجود لها قانونا دون هذا السند الذي مينحها البعد القانوين. فمنظراها یعرفانها بأنها 

ورغم تعدد املفردات من ترابط أو اندماج أو التصاق، فإن مؤداها جميعا أن ال قيام للذمة املالية مبعزل عن الشخص. «. الشخص
 هذه الفكرة املركزية حارضة يف أسس الرتابط )أ( وتفيض إىل آثار قانونية )ب( تتلخص يف مبدأ وحدة الذمة املالية. 

 األوىل: أسس ترابط الذمة املالية بالشخص الفقرة
نشأ الرتابط لدى أصحاب النظرية الكالسيكية للذمة املالية من كونها نابعة من الشخصية القانونية، ومظهر السلطة القانونية 

يضا يف حارضة أ  -، وهي فكرة 1284. والذمة املالية بهذا النحو، هي االمتداد االقتصادي للشخصية القانونية1283املنوطة لها
اندماج الذمة املالية يف الشخصية، يعني أن الشخص وحده هو الذي تكون له ذمة مالية، وأن »الفقه التونيس والليبي؛ ذلك أن 

 1285«.كل شخص سواء كان طبيعيا أو معنويا له حتام ذمة مالية
تحدد أو ونية واحدة ال ميكن أن توقد شكل هذا االنصهار أول، األسس ملبدأ وحدة الذمة املالية، فلام كانت الشخصية القان

أن تنقسم، فإن الذمة املالية تكتسب بدورها املميزات ذاتها. وللتدليل أكرث عىل هذا الرتابط، يتم التأكيد عىل وجود الذمة املالية 
الذمة « وعاء»لكل شخص قانوين برصف النظر عن مكوناتها، كام أن غياب أي حقوق أو التزامات للشخص مبا يؤول إىل فراغ 

                                                           

 294ص 2000فؤاد معالل، شرح القانون التجاري الجديد ،الطبعة األولى ،-1282

1283 « Le patrimoine étant une émanation de la personnalité et l'expression de la puissance juridique dont une personne se trouve 

investie comme telle », Aubry et Rau, op.cit, $573, p.335 

1284 « Le patrimoine est la personnalité économique de l'homme, la projection pécuniaire de la personne considérée dans sa durée », 

Ph. Malinvaudcité par H. Kotrane, op.cit, n°166, p.87 

، 30، وفي ذات املنحی: حاتم محمدي، مرجع سابق، فقرة 166، ص 217، سبق ذكره، فقرة «أوصاف االلتزام-قانون مدني»خليفة الخروبي،  1285

 28ص
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طاملا أن الذمة املالية  (1286)املالية، ال ينفي وجودها وذات األمر يتحقق حني يحيل الشخص جميع ماله من حقوق قابلة للتداول
 لصيقة بالشخص متاما.

وإذا كانت النظرية التقليدية ترتكز عىل الطبيعة اللصيقة بني الذمة املالية والشخصية، فقد استند مؤسساها إىل التمييز 
. وعىل هذا 1287«ام؛ ذلك أن رابطهام يتأىت من العالقة التي تقوم بني الشخص وكل يشء ينتمي إليه، إنه حق امللكيةبينه

 «.حق امللكية-محل»النحو، تكون الذمة املالية 
 للمجموعة»وعالوة عىل انصهار الذمة املالية يف الشخصية القانونية، فإن من مرتكزات النظرية الكالسيكية أنه ال وجود 

إال يف وجود شخص قانوين يدعمها بصفته مالكا لها. هذا الحد الذي يتخذه مبدأ وحدة الذمة املالية أمكن إعامله « القانونية
 بالنسبة إىل األشخاص الطبيعيني مع بقاء كثري من اإلشكاالت الناجمة عن تحديد بداية الشخصية الطبيعية ونهايتها قانونا.

 لذمة املالية بالشخصية القانونيةالفقرة الثانية: آثار ترابط ا
أصبح باإلمكان نهاية القول بأن فكرة االندماج يف الشخصية قد »للامدة يف الجزم بأنه  1288لنئ مل يرتدد أحد الدارسني

، «تفرده »فإن مجاراة هذا املوقف تنطوي عىل قدر من املبالغة. فعالوة عىل »سقطت، وأصبح من املمكن أن تتحدد الذمم املالية 
 إن نفس االستثناءات التي ارتكز عليها هذا الرأي مل تفض إىل إقرار ذات النتيجة.ف

لعب دامئا دور كان طبيعيا أو معنويا، وتأفعىل الرغم من مظاهر التطور، تبقى الذمة املالية مرتبطة بالشخص القانوين، سواء 
وع االلتزامات. وقد أصبح من الدارج يف مثل هذا املوضالرابط بني مفاهيم مركزية يف أي  نظام قانوين، فهي الشخص واألموال و 

ويقدم مبدأ الضامن العام كأول اآلثار املبارشة لوحدة الذمة املالية الذي يتضح أكرث وبجالء من خالل الرتابط؛ موضوع اهتاممنا. 
ئنني مهام ق مسند لجميع الدافالضامن العام هو حق یخول للدائن التنفيذ الجربي عىل أموال مدینه املوجودة يف ذمته، وهو ح

كان نوعهم عىل جميع أموال املدين، سواء أكانت منقولة أم عقارية، حارضة أم مستقبلية باستثناء ما كان منها خارجا من 
 1289العقلة.

لقد نشأت فكرة الضامن العام نتيجة تطور تاريخي آل إىل التخيل عن مبدأ التنفيذ عىل الذات، لتصبح الذمة املالية مبا 
تشمله من عنارص مادية يف ضامن تنفيذ االلتزام من قبل املدين ال عرب شخصه. عىل أن ذات البعد األخالقي يلزم املدين 
بتجنب االحتيال عىل دائنيه، طاملا أن وحدة الذمة املالية وعدم قابليتها للتجزئة مستمدة يف منشئها من فكرة أخالقية جوهرها 

 1290امل ممتلكاته دون أن ميكنه تحديد املخاطر عىل جزء منها فقط.أن من يلتزم، فإمنا يلتزم عىل ك
ومهام يكن من أمر، فإن ترابط الذمة املالية بالشخص القانوين، يتضح بجالء من خالل انعكاسات التحوالت التي تشهدها 

 هة ثانية.ية من جالذمة املالية عىل الوضعية القانونية للشخص من جهة، وتبعات أهلية الشخص عىل محتوى ذمته املال

                                                           

طية املالية من ناحية، وقابليتها لتغ لنا أن نشير في هذا الصدد إلى النقاش الفقهي الذي أثارته الحقوق األدبية من حيث شمولها بمفهوم الذمة1286

 االلتزامات املحمولة على الشخص القانوني بالنسبة إلى تلك التي قد تكتسب قيمة مالية من ناحية ثانية.

1287 Aubry et Rau, op.cit, 8573, p.335 

 52، سبق ذكره، ص«قانون التأمينات واستخالص الديون الخاصة والعامة»علي كحلون، 1288

ال يقبل القلة: ما يلزم للمعقول عنه وعائلته من الفراش واملالبس وأواني »من مجلة املرافعات املدنية والتجارية أنه  308ل يقتض ي الفص 1289

هو في  نالطبخ، اآلالت والكتب الالزمة ملهنة املنقول عنه إلى حد ما قيمته مئة دينار حسب اختياره، الكتب واألدوات املدرسية الالزمة لتسلم م

ملقول عنه من األوالد، ما يكفي من طعام املعقول عنه وعائلته مدة خمسة عشر يوما، األوسمة والرسائل واألوراق الشخصية واالشياء كفالة ا

 املقدسة وما هو ضروري للقيام بالواجبات الدينية .....(

1290 S. Mellouli, “Voies d'exécution, procédures juridiques de recouvrement des créances », éditions CLE, Tunis 1991, p.65 . 
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فخواء وعاء الذمة املالية للشخص مبا مينعه عن اإليفاء بالتزاماته تجاه دائنيه، ميكن أن يفيض إىل إخضاعه لنظام خاص 
هو إنقاذ املؤسسات التي متر  بصعوبات اقتصادية، من شأنه أن يحد من سلطات املدين يف الترصف يف مكاسبه. أما فيام يتعلق 

كونون عرضة يف حال عجزهم التام والنهايئ عن خالص ديونهم إىل الترصيح بإفالسهم. ومن مثة، فإن الذمة بالتجار، فإنهم ي
 1291املالية ال متاثل الشخصية القانونية، بل هي عنرص من العنارص املكونة لها أو أحد توابع الشخصية القانونية.

بني الشخص  ديم منها والحديث، فإن اإلقرار برتاخي الرتابطوبین التمسك بأصول النظرية التقليدية وتعدد االستثناءات، الق
ثار املبدأ من وحدة الذمة املالية إىل تعددها، فيبقى م« قلب»والذمة املالية، أصبح حقيقة ال جدال فيها. أما إن تجاوز ذلك إىل 

 جدل من شأن استعراض مظاهر تراجع الرتابط بني املفهومین، أن يجيل بعض غموضه.
 لثاين: أهم الرتاجعات الواقعة عىل وحدة الذمة املاليةاملطلب ا

دون  الضامن العام لدائنيه تحوال مبدئيا« املدين»من مجلة الحقوق العينية التي تجعل من مكاسب  192إن عبارات الفصل 
ال باعتباره أحد أشخاص ونا إ تأكيد االنفصال التام بني الذمة املالية والشخص القانوين، طاملا أن هذا املدين ال ميكن أن يتفق قان

القانون الخاص. ويف املقابل، فإن النظرية الحديثة للذمة املالية ذات الجذور األملانية تقوم عىل الفصل بني الذمة املالية 
، فتبدد الذمم املالية بقدر متدد البنايات التي توظف 1292مس بوجود الذمة املالية« التخصيص»والشخص، لتجعل من مفهوم 

 ملكاسب، وهو ما يناقض أحد أسس مبدأ وحدة الذمة املالية من زاوية عدم تجزئة الذمة املالية. فيها ا
 الفقرة األوىل: االستثناءات التقليدية للرتابط بني الذمة املالية والشخصية

دة، فإن ذلك ال حعىل الرغم من تبني املرشع الليبي واملغريب للنظرية التقليدية للذمة املالية، مبا تفرتضه من تشخیص وو 
ني ما منفصلة عن األشخاص. ومييز الفقه يف ذلك، ب« ذمام مالية: مخصصة»ينفي وجود نصوص متفرقة تكرس عىل العكس 

 1293يعتربه قبوال رصيحا، وما يشتمل إقرارا ضمنيا بذات املفهوم.
وما يليها من  132كام الفصول املال املحدودة التي تجد أساسها يف أح»وأول هذه االستثناءات الرصيحة يتعلق مبؤسسة 

 مجلة التجارة البحرية.
بني خالص  ، والتي متكن صائب السفينة من االختيار«وتعود أصول هذه املؤسسة إىل املؤسسة القدمية املعروفة برثوة البحر

نفيذ عليها دون املساس تالديون املرتتبة عن الرحلة البحرية، أو التخيل عن السفينة لدائنيه ليستوفوا حقوقهم من مثنها بعد ال
،وأخری «للبحر»بباقي ممتلكاته. ويتضح التخصيص من خالل قسمة صاحب السفينة لذمته املالية إىل اثنتني واحدة 

 1294«.للرب»
من ذات املجلة، ويخصص لدائنین بعينهم؛ دائنو الرحلة  132وتشكل الذمة املخصصة من مبلغ جزايف يحدد قيمته الفصل 

یختص بها الدائنون املبينون بالفصل »... من مجلة التجارة البحرية أنه  135الفقرة األخرية من الفصل  البرشية مبا اقتضته
بعد »من املجلة عن ذلك، إذ يقتيض أنه  137من خالل األثر الذي يرتبه الفصل « املال املحدود»وتقتيض الغاية من «. 132

امرسة أي مشق عىل أي يشء آخر من مكاسب املجهز مبوجب الديون التي تأمني املبالغ املتكون منها املال املحدود ال تجوز م
 «.يسمح له فيها بتحديد املسؤولية

                                                           

1291« Le patrimoine est un attribut de la personnalité », H. Kotrane, ouvrage précité, p 87 

 حول هذه النظرية، يراجع:1292

C.CCRNU, « Droit civil, Introduction. Les biens. Les personnes », 10ème édition, Montchrestien, 2001, n°868, p.372. 

 هذا التقسيم الذي اعتمده األستاذ امللولي في مقالة املذكور آنفا بالصفحة الخامسة عشرة منه.1293

 .fortune de terre ’’و  fortune de mer»يتم التمييز بين 1294
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وإذا كانت أحكام مجلة التجارة البحرية تكرس إمكانية تجزئة الذمة املالية ملجهز السفينة، فإن هذا االتجاه، قد فقد جانبا 
البحرية،  قلص من استقاللية مجهز السفينة يف اتخاذ القرارات املتعلقة بالرحلةكبريا من أهميته الواقعية؛ ذلك أن التطور التقني 

عالوة عىل أن األخطار البحرية مل تعد بذات القدر من الجسامة مبا أن الوسائل الحديثة تعد منها، سواء من خالل توها أو توفري 
فوفة در املرابيح عىل متعاطيه أكرث من كونه مغامرة محالسبل لتفاديها. وإذا اعتربنا أن النقل البحري أصبح نشاطا تجاريا ي

 1295باملخاطر، فال غرابة أن يدعو الفقه إىل تجاوز هذه املؤسسة التي مل تعد مالمئة للمعطيات الحالية.
وعىل هذا النحو، فإن أموال الرتكة تشتمل مجموعة قانونية مستقلة من األموال معدة لخالص الخصوم املتعلقة بالرتكة. 

ال يلزم الورثة إال بقدر إرثهم »... من مجلة االلتزامات والعقود،  241دعم هذا املوقف بصورة واضحة، من خالل قاعدة الفصل ويو 
فال يلزمهم وال يشء عليهم من دين مورثهم وحينئذ ال يسع أرباب الدين إال  اإلرث فإن امتنعوا من قبول .وعىل نسبة مناباتهم
 .1296« .تتبع مخلف املدين

خالل ما تقدم، ميكن أن نخلص إىل أن املرشع قد تنصل من أصول تركة ذمة التخصيص تجمع بني اإليجايب من ومن 
 العنارص والسلبي منها )الديون( دون أن ترتبط بالذمة املالية للوارث. 

فإنه من  ،وإذا كان من الجيل أن الرتكة ميكن أن تجد أحد مظاهر تكريس ذمة التخصيص يف القانون الليبي والتونيس
املهم أن نالحظ أنه ال شخصية اعتبارية لهذه املجموعة، مبا يؤكد أن انفصال الذمة املالية عن الشخص القانوين ليس أمرا 

 مستحدثا يف الترشيع الليبي والتونيس، رغم هيمنة النظرية التقليدية.
مسجال يف « اجرمال الت»يتوقف الفقه عند  وضمن ذات اإلطار من االستثناءات التقليدية لرتابط الذمة املالية بالشخص،

من مجلة االلتزامات والعقود لإلقرار بتكريس املرشع  220. وتجد هذه املقاربة منطلقها يف أحكام الفصل 1297األصل التجاري
وانه نضمنيا لنظرية ذمة التخصيص؛ ذلك أن إعالة التاجر ملحل تجارته من استمرار املحال له عىل مبارشة األعامل به بنفس ع

التجاري يجهله )أي املحيل( متحمال لجميع االلتزامات الناشئة عن تعاطي التجارة. وينشأ هذا االنتقال مبقتَض 
 وال عمل عىل أي اتفاق مخالف إزاء الغري، إال إذا تم إعالمه بانتقال ملكية املحل التجاري.1298القانون

ن ملنظمة لألصل التجاري صلب املجلة التجارية؛ من ذلك أ وعالوة عىل ما تقدم، فإنه يتوجب اعتبار مقتضيات الفصول ا
مجموعة  1299املرشع منع دائني التاجر إمكانية املعارضة يف دفع الثمن عند بيع األصل التجاري وهو ما ينفي إمكانية اعتباره

                                                           

1295 « ...il serait de nos jours légitime de revoir l'institution du patrimoine d'affectation en droit maritime, de la remettre en cause et 

peut être, de la dépasser », S. Mellouli, article précité, p.16 

وعد البيع الصادر من املورث واملعلق على شرط التحصيل على الرخصة التي  1983/02/01مؤرخ في  5481انظر القرار القضائي املدني عدد   1296

مدني ويكون أوالئك الورثة ملزمون بإتمام  241فإن ذلك االلتزام بالبيع يجري مفعوله على الورثة حسب الفصل  تحصل عليها معاقدة بعد وفاته،

 البيع للموعود له وبذلك فإن الحكم الذي قض ي في عدم سماع دعوى الطرف املقابل يكون خارقا للقانون ومستوجبا للنقض.

من املجلة التجارية. وتنقسم هذه العناصر إلى عنصرين  189العناصر املكونة له بالفصل لم يعترف املشرع األصل التجاري، واكتفى بتعداد  1297

 الزمين هما الحرفاء والسمنة التجارية وعناصر ثانوية أو داعمة تختلف باختالف األصول التجارية. حول هذا املفهوم يراجع مثال:

N. Mezghani, Droit commercial. Actes de commerce, commerçants, fonds de commerce, CPU, 1999, p.141 - C.Labastie-Dahdouh et H. 

Dahdouh, Droit cominercial, Volumel, éditions de l'imprimerie officielle de la république tunisienne, 2002, p.305 - M. Mahfoudh, 

Une introdcution critique au droit commercial tunisien, éd. Coopi, 2004, p.292  

إذا أحيل محل تجارة بجميع ما فيه واستمر املحال له على مباشرة األعمال به بعنوانه التجاري فليه حتما »ع أنه  من م إ 220ينص الفصل 1298

واالنتهاء الجاري به  جميع ما على املحيل من االلتزامات الناشئة من تعاطي تجارة املحل املحال والديون الداخلة فيه ترجع حتما للمحال له،

 بالنسبة لغير املتعاقدين  " 205العمل بين التجار  ويقوم مقام التعريف القاض ي به الفصل 

 من املجلة التجارية. 193الفصل 1299
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التجارية قد نسخت  من املجلة 193قانونية منفصلة عن ذمة التاجر. ويف هذا السياق، یری جانب من الفقه أن قاعدة الفصل 
من مجلة االلتزامات والعقود، طاملا أنها قرصت حقوق دائني بائع األصل التجاري عىل االعرتاض عىل  220ضمنيا قاعدة الفصل 
 .1300مثن البيع أو التسدید.

 الفقرة الثانية: االستثناءات الحديثة للرتابط بني الذمة املالية والشخصية
فقد كان من الطبيعي أن تجد يف املادة  1301؛«ما للشخص وما عليه من أموال وديونمجموع »ملا كانت الذمة املالية 

التجارية أبرز مظاهر تطورها مبا أن القانون املدين، منشأ مفاهيم االلتزامات واألموال والذمة املالية، يهتم بتكريس الحقوق 
مية بالغة نتائج ذلك، أن مفهوم الذمة املالية يكتسب أهالقانون التجاري بطبيعته بتبادل الرثوات واألموال. ومن  -وحاميتها يف 

 1302يف املادة التجارية خاصة من زاوية ربطه بالذوات املعنوية وتحديد مسؤوليتها.
ويف إطار هذا التطور، ال تقف األسس التقليدية عائقا أمام تأثري املعطيات االقتصادية مبا تفرضه من تحول يف املفاهيم : أوال

نونية. فام كان منذ فرتة غري بعيدة منافيا العالقة التي يجب أن تحكم عالقة املدين بدائنه أمرا مرشوعا منذ صدور والوسائل القا
املتعلق بإصدار مجلة الرشكات التجارية، والتي انطوت يف فصلها الثاين  2000نوفمرب  3املؤرخ يف  2000لسنة  93القانون عدد 

 1303سؤولية املحدودة.عىل تكريس رشكة الشخص الواحد ذات امل
فقد مثل مبدأ الضامن العام حدا للمبادرة الفردية واالستثامر االقتصادي؛ ألن عدم إمكانية تجزئة الذمة املالية بتخصيص 

. 1304عائال دون التاجر وتحديد مسؤوليته مبا يحمله املخاطر عىل كامل الذمم املالية -جزء منها لتعاطي نشاط تجاري كان 
وين أفرز ركودا يف النشاط االقتصادي خشية املخاطر أو سعيا إىل تجاوز العائق الترشيعي بتكوين رشكات هذا املعطى القان

تجارية متعددة األشخاص ظاهريا بواسطة رشكاء صوريني. ولغاية إنهاء هذه الصور، أقر املرشع للشخص الطبيعي بصفة رشيك 
 1305مال الرشكة، وهي ذمة مالية منفصلة عن ذمته الخاصة. وشيد إمكانية تخصيص بجانب من ذمته املالية، لتكوين رأس

وأول املالحظات التي يثريها النظام القانوين لرشكة الشخص الواحد ذي املسؤولية املحدودة، أن هذه الرشكة تحظى 
ك رأساملها كأول لبالشخصية املعنوية عمال بقاعدة الفصل الرابع من مجلة الرشكات التجارية، وهو ما يعني قدرتها قانونا عىل مت

مقومات ذمتها املالية؛ وذلك بتوظيف تقنية الشخصية املعنوية والفصل بني الشخصني القانونيني، ولكن هذه الصورة تبقى عىل 
 وال تنم إال عىل متسك املرشع بالرتابط التقليدي بني الذمة املالية والشخصية القانونية. 1306جانب كبري من التجريد،

                                                           

 من املجلة التجارية. 194الفصل 1300

 162، ص 214أوصاف االلتزام، سبق ذكره، فقرة  –خداية الخروبی، قانون مدنی 1301

1302 "... la théorie du patrimoine dont l'étude relève du droit civil, ne présente son intérêt le plus grand qu'en droit des sociétés 

commerciales de capitaux », D. Lefebvre, article précité, n°10, p.288 

1303« ... cette même équité commande (aussi) de ne pas léser les droits des créanciers en faisant échapper une partie du patrimoine du 

débiteur à leur gage général. C'est le souci d'éviter une telle injustice qui a guidé le législateur à interdire la création des sociétés 

unipersonnelles. », S. Mellouli, article précité, p.13. 

رة التخصيص تبدو حاضرة بشکلبين في تعريف الشركة التجارية بصورة عامة وخاصة في الصياغة الفرنسية للفصل الثاني من مجلة فك1304

 الشركات التجارية. فإذا كان الشركاء يتولون تجميع مساهماتهم....( فإن النص الفرنس ي يشير إلى فكرة التخصيص باقتضائه أن:

(deux ou...plusieurs personnes conviennent d'affecter 

1305S. Mellouli – S. Frikha, « Droit des sociétés commerciales », Tunis 2008, no 550, p137 

1306“ Abstraitement, les apparences sont sauves : deux masses de biens, deux per 
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د بشكل الفت من استقاللية الشخص املعنوي سنحرص الرشيك الوحيد، رغم الفصل الظاهر بني الذمم ومن العنارص التي تع
املالية؛ نذكر سيطرة الرشيك الوحيد عىل جميع دواليب الرشكة، إذ له أن يتخذ مبفرده جميع القرارات غيابا بجلسة عامة للرشكاء 

ركيبة وحيد املنفردة التي تنشئ الرشكة بداية ميكنها أن تغري من تووجوب توليه شخصيا مهمة تسيري الرشكة. وإرادة رشيك ال
الذمة الرتفيع أو الحط من رأس املال، أو أن تنهي وجودها القانوين مبا تعود معه الذمة املالية للرشكة لتنصهر يف ذمة الرشيك 

 1307الوحيد.
شخص القانوين، فكرة الربط بني الذمة املالية وال وإذا كانت رشكة الشخص الواحد تتمتع بالشخصية املعنوية مبا يؤكد مبدئيا

فإن دواعي التكريس الترشيعي لهذا الشكل من الرشكات والتوظيف البارز لتقنية الشخصية املعنوية، يخول تقدميها مبا هي، 
ن ذلك ع حقيقة مخولة للرشيك الوحيد لفرز جملة من مكاسبه وتخصيصها لنشاطه التجاري بهدف تحديد مسؤوليته املرتتبة

 1308النشاط، مبا يجعل منها ذمة تخصيص أكرث من الذمة املستقلة.
ويكشف توسع هذه التقنية تحوال يف التزامات املدين تجاه دائنيه، والتي مرت من شخصه إىل االكتفاء بحريته، ثم جملة 

 1309مكاسبه بعد ذلك قبل أن تقترص عىل خسارة بعض األسهم أو الحصص االجتامعية.
الترشيعية التي أثرت بشكل جيل يف ترابط الذمة املالية بالشخص القانوين املبادئ التي تحكم مادة  ومن التوجهات

واملتعلق بإنقاذ  1995أبريل  17املؤرخ يف  1995لسنة  34اإلجراءات الجامعية، خاصة مع التحول املهم الذي أحدثه القانون عدد 
اب وراء هذا التحول أن مجال هذا القانون، مل يعد مقترصا عىل . وأول األسب1310املؤسسات التي متر بصعوبات اقتصادية

. والفكرة األبرز 1311التجار لوحدهم، إذ يشمل مجال تطبيقه مؤسسات تتعاطى نشاطا غري تجاري طبق ما يضبطه فصله الثالث
ائية الرامية إىل تسوية القضيف هذا القانون، فيام له عالقة برتابط الذمة املالية بالشخص، أن املؤسسة عند انطالق إجراءات ال

  1312إنقاذها تنفصل من ناحية مالها عن الشخص القانوين الطبيعي أو املعنوي( املالك لها. 
ويتضح ذلك أساسا من خالل اإلمكانيات التي يتيحها القانون املشار إليه بدءا من تغيري الشكل القانوين للمؤسسة، حذف 

مالها وصوال إىل إحالتها إىل الخري متى كان ذلك الحل لضامن مواصلتها لنشاطها  بعض األنشطة التي متارسها، الرفع من رأس
 أول أهداف القانون. وبالتايل، فإن ملكية مكاسب املؤسسة ال تقف حائال دون التغيريات التي قد تطرأ عىل وضعيتها القانونية.

لذمة املالية التقليدية بالحد من االندماج الثابت بین ا وعالوة عىل هذه الصور البارزة التي تبني االنزياح من النظريةثانيا: 
ميكن أن نجد حلوال تدعم ذات الفكرة؛ ومن ذلك أن الفصل العارش من مجلة مؤسسات « والشخص وتكريس ذمم تخصيص

                                                           

1307Sonne distinctes. », G. Cornu, op.cit., n°875, p.373 

. تناول الكاتب مؤسستي املال واملحدود وشركة الشخص الواحد ليؤكد أنه )خارج هذين االستثناءين 31، ص 33ي، سبق ذكره، فقرة حاتم محمد1308

 «.لوحدة الذمة املالية يصعب إيجاد تطبيقات أخرى لنظرية الذمة املالية بالتخصيص

1309« Alors qu'à l'origine le débiteur payait avec sa vie, il n'a plus payé qu'avec sa liberté, puis avec tous ses biens, pour finir de ne payer 

qu'avec la perte de quelques actions ou parts sociales », P. Sirotent, « L'EURL », D. 1985, ch, p.187 

 . 2003ديسمبر  29املؤرخ في  2003لسنة  79انون عدد وبالق 1999جويلية  15املؤرخ في  1999لسنة  63كما تم تنقيحه بمقتض ى القانون عدد 1310

ينتفع بهذا النظام كل »أنه  1999جويلية  15املؤرخ في  63كما تم تنقيحه بموجب القانون عدد  1995أبريل  17من قانون  3يقتض ي الفصل 1311

حرفيا. كما تنتفع بهذا النظام الشركات  شخص طبيعي أو معنوي خاضع للضريبة حسب النظام الحقيقي يتعاطى نشاطا تجاريا أو صناعيا أو 

 »التجارية التي تتعاطي نشاطا فالحيا أو نشاطا في ميدان الصيد البحري. حول تطور اإلجراءات الجماعية: 

S .Kolsi , « Le droit des entreprises en difficultés. La maghrébine pour l'impression et la publication du livre, Tunis 2014 

1312« Une dépersonnalisation des liens juridiques », A. Omran, « Du droit des sociétés au droit de l'entreprise : pour un droit de 

l'entreprise en Tunisie », Revue Etudes juridiques de la Faculté de Droit de Sfax, n°11, 2004, p 247 
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كون تميثل الصندوق املشرتك للتوظيف يف األوراق املالية ملكية مشرتكة ألوراق مالية. ال »التوظيف الجامعي يقيض ب: 
للصندوق املشرتك للتوظيف يف األوراق املالية الشخصية املعنوية، وال تنطبق عليه أحكام مجلة الحقوق العينية الخاصة باألمالك 

 املشاعة وكذلك األحكام املتعلقة برشكات املحاصة(.
. فهذا الشكل شخص القانوينويجسد تجمع املصالح االقتصادية أيضا مثاال النعدام االندماج رضورة بني الذمة املالية وال

أي دون ذمة مالية  1314؛«لكنه ميكن أن يتكون دون رأس مال 1313من التجمعات االقتصادية يتمتع بالشخصية املعنوية،
 مع أن املفهومني ال يتامثالن.

اء املتبادل بني ر ولنئ كان من الطبيعي أن تتقاطع آثار مفهوم الذمة املالية بني القانون املدين والقانون التجاري تجسيدا لإلث
املادتني، فإن ترامي الذمة املالية وتجدده شمل مادة تبدو غريبة عن هذه الثنائية التقليدية؛ إذ نجد لهذا املفهوم موقعها يف 

واملتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. فقد  2003ديسمرب  10املؤرخ يف  2003لسنة  75القانون عدد 
تعترب ذاتا معنوية، عىل معنى هذا القانون، كل ذات لها موارد خاصة »... من هذا القانون يف فقرته الثانية أنه  68لفصل نص ا

بها وذمة مالية مستقلة عن الذمم املالية ألعضائها أو املساهمني فيها ومل تسند لها الشخصية املعنوية مبقتَض نص خاص من 
ع التقنية الشخصية املعنوية، يجب أن ينزل يف اإلطار الذي يندرج فيه هذا الحل؛ وذلك من ما يبدو واضحا من تطوي«. القانون

 خالل ربطه مبوضوع هذا القانون.
وإىل جانب الحلول الترشيعية التي تتجه إىل الفصل بني الذمة املالية والشخص القانوين، فإننا نجد يف فقه القضاء ثالثا: 

؛ فقد جاء 1315ة املوضوعية يف تعريف الذمة املالية، وأخذا بالنظرية الحقيقية للشخصية املعنويةموقفا يبدو أقرب منه إىل النظري
الشخصية املعنوية ليست شخصية افرتاضية ال توجد إال إذا »أن  1999 1316أكتوبر 22املؤرخ يف  2749 3بالقرار التعقيببي عدد 

قيقية يرصح ح -يم من التنظيامت فحسب، بل هي شخصية منت مها القانون لهيئة أو جمعية أو لكتل من التكتالت أو تنظ
القانون بوجودها ويتحقق للعموم عند توفر عنرص الذمة املالية بوجود مال خاص. مستقل مع إرادة خاصة تتجلی من نطاق ما 

ذي ليقتضيه نشاط متشدد خصص له ذلك املال، فتكون الشخصية املعنوية لذلك شخصية حقيقية مرتبطة بوجود التجمع ا
 «. متثله

الحقيقة القانونية  تعبريا عن»لقد اعتربت النظرية التقليدية القامئة أصال عىل االلتصاق بني الذمة املالية والشخصية 
يف اختيار معیار تحديد الذمة، كام رأى جانب من الفقه يف « بساطتها»؛ وذلك لطابع التجريد الذي تقوم عليه و 1317«األنقى

                                                           

يحصل تجمع املصالح االقتصادية على الشخصية املعنوية »كات التجارية. املالحظ أن هذا الفصل ينص على أنه من مجلة الشر  443الفصل 1313

ملقارنة اوعلى األهلية بداية من تاريخ ترسيمه بالسجل التجاري....( والحال أن التمتع باألهلية أحد تواب الشخصية القانونية، وهي ما يتضح عند 

 ة.من ذات املجل 4بنص الفصل 

 من مجلة الشركات التجارية. 441الفصل 1314

للذات املنوية إرادة مستقلة تختلف عن إرادة مكونيها من األشخاص الطبيعيين وهذا الواقع يفرض لوحده االعتراف »تقوم هذه النظرية على أن 1315

املدخل »، محمد کمال شرف الدين، «رغبته وتدخلهللذات املنوية بالشخصية القانونية التي تنشأ بالتالي بصفة من نزلة تماما عن إرادة املشرع و 

 105، ص 184، فقرة 1994، املدرسة القومية لإلدارة، تونس «إلى القانون املدني

 383، ص 2015/  2014، منشورات مجمع األطرش للكتاب املختص، تونس «الجديد في فقه القضاء»1316

1317 « Elle (la théorie du patrimoine) demeure encore, dans nos écoles, comme l'expression de la plus pure vérité juridique », F. Gény, 

« Méthode d'interprétation et sources en droit positif. Essai critique », T I, 2ème éd. L.G.D.), 1919, p 142 
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. ولكن هذه الخاصيات مل تنف عنها عدم ندرة عن استيعاب جميع التطورات املتسارعة بفعل 1318ثباتمميزاتها االستقرار وال
أشخاص القانون الخاص يف تنمية مواردهم ويف السعي إىل تقليص من مخاطر »تنامي األنشطة اإلنسانية عدد وسائل 

رشيعية الرامية كل هذا التطور بتعدد النصوص الت أنشطتهم املهنية كلام كانت لها تبعات اقتصادية عىل مكتسباتهم. وقد ترافق
 إىل إحاطة القانونية بجميع هذه الترصفات. 

اجة إىل استثناءات املبادئ يف ح»وقد ال يكون يف تظافر االستثناءات مدعاة للتخيل عن أصول النظرية التقليدية مصورة أن 
ن الشخصية املعنوية لإلبقاء عىل الرتابط التقليدي. كو . والحل الغالب الذي لقيه املرشع هو توظيف 1319«سنتین حتى تحيا

الحاجة إىل بناء متامسك للنظام القانوين يتحقق األمان القانوين يف العالقات مالية، إضافة إىل اإلكراهات التي يفرضها 
ية لعزل الذمة تجاراستحقاق املبادرة االقتصادية، قد يؤول املرشع إىل اإلقرار الرصيح بذمة التخصيص خاصة يف املادة ال

 .1320«الذمة املهنية»أو أبعد من ذلك لتكريس « الذمة املدنية»عن « التجارية
 

 خامتة
إن الذمة املالية وفقا لنظرية الذمة يف الفقه الوضعي، هي عبارة عن مجموع ما لإلنسان من حقوق وما عليه من التزامات 

ارة عن مجموع ية التقليدية هي السائدة يف الفقه الوضعي؛ وهي وفقا لها عبمالية يف الحارض واملستقبل؛ فالذمة املالية وفقا للنظر
من املال الذي يستند إىل شخص طبيعي أو معنوي؛ فهي ال تشكل إال عىل ما له قيمة مالية، فال عالقة لها مبا يتعلق بشخص 

قوق املالية  الحقوق، وقالوا بشموله للحاإلنسان، حتى وإن انتقد بعض فقهاء القانون الوضعي اقتصار نطاق الذمة املالية عىل
 وغري املالية عىل حد سواء.

والذمة املالية ليست هي العنارص ذاتها التي تستوعبها، وإمنا هي مجرد وعاء مستقل عن عنارصه فللشخص ذمة مالية حتى 
ي إن الذمة املالية يف الفقه الوضعلو مل يكن له حق أو عليه أي  التزام، مادام أهال ألن تكون له حقوق وعليه التزامات؛ أي 

ليست مجموعا من املال، وإمنا هي مجموع من املال لشخصية قانونية، عىل اعتبار أن الذمة املالية هي املظهر املايل للشخصية 
 القانونية.

ليه من أموال وحقوق عمبا تشتمل  –أما فائدة الذمة املالية، فتكمن يف كونها الضامن العام للدائنني؛ فالذمة املالية للمدين 
هي الضامن العام الذي يقتيض منه الدائنون حقوقهم، ومن ثم ال تتعلق ديون الشخص بالشخص ذاته، وإمنا تتعلق مبا له  –

 من أموال وحقوق داخلة يف نطاق ذمته املالية.
سري انتقال ا يف وعاء واحد، وقد تم تفولعل ما مييز الذمة املالية هو ارتباط جانبها اإليجايب  بجانبها السلبي، مادام أنهام مع

ا إذا مل باالعتامد عىل فكرة املجموع من املال، يف حالة م –يف القانون الفرنيس  –ذمة املورث املالية بحقوقها وديونها إىل وارثه 
جموع املعنوي، بل امل يأخذ الوارث بخيار الجرد، أو مل يطلب دائنو املورث فصل الذمم. أما الحلول العيني، فال يستند عىل فكرة

يستند عىل فكرة تخصيص مال أو مجموعة من أموال الشخص لتحقيق غرض معني مبوجب القانون. ومن مثة تعد هذه 
 األموال املخصصة ذمة مالية، لها حقوقها وديونها الخاصة بها. وبالتايل تأيت الذمم املالية متعددة للشخص الواحد.

                                                           

1318« la notion de patrimoine apparait aux yeux des juristes contemporains conim parée des vertus cardinales de la stabilité et de 

l'intangibilité », A. Sérieux, «L notion juridique de patrimoine. Brèves notes de civilistes sur le verbe avoir > RTD civ., 1994, p 801. 

1319F. Zénati, « Commentaires sur la loi n°85-697 du 11 juillet 1985 relative l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à 

l'exploitation agricole responsabilité limitée », RTD civ, 1985, p 770. 

 ذمة مخصصة لكل من يمارس نشاطا مهنيا أو اقتصاديا دون أن تكون له ضرورة طبيعة جارية.1320
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ا جاءت به النظرية التقليدية يف شأن الذمة املالية، من حيث ارتباط الذمة املالية عىل ضوء ما سبق، ال ميكن نكران م
بالشخصية، إذ ال توجد ذمة مالية دون صاحب تستند إليه، وال ميكن اإلقرار بالنظرية الحديثة للذمة املالية )نظرية التخصيص( 

نتيجة مة املالية لالنفصال عن صاحبها، فيظهر أن هذه الالتي تفرتض وجود ذمة مالية دون شخص ترتبط به. أما عدم قابلية الذ
 ال ميكن القبول بها بسبب تعارضها مع ما جاءت به القوانني الوضعية.

بار أساسا لتفسري حق الضامن العام للدائنني، إذا ما أخذنا يف االعت –أي الذمة املالية  –وهكذا، تبقى فكرة املجموع من املال 
ؤكدين أن الذمة املالية البد أن ترتبط بشخص يكون صاحبها، سواء أكان شخصا طبيعيا أم معنويا، وسواء تعدد الذمم املالية. م

 أكانت له ذمة مالية واحدة أم متعددة.
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محمد أحمد محمد مكني النشوي، نظرية االشرتاك يف الدين يف الرشيعة اإلسالمية، دراسة فقهية مقارنة، رسالة دكتوراه  (14

 1985جامعة األزهر كلية الرشيعة والقانون بالقاهرة، يونيو يف الفقه املقارن، 
 .1995، 4حسن کرية، الحقوق العيية األصلية )أحكامها ومصادرها(، منشأة املعارف اإلسكندرية، ط  (15
، 1494 عبد املنعم فرج الصدة، نظرية الحق يف القانون املدين الجديد، القاهرة، املطبعة العاملية دار النرش للجامعات املرصية (16

 71ص 
 294ص 2000فؤاد معالل، رشح القانون التجاري الجديد ،الطبعة األوىل ، (17
، ويف ذات املنحی: حاتم محمدي، 166، ص 217، سبق ذكره، فقرة «أوصاف االلتزام-قانون مدين»خليفة الخرويب،  (18

 28، ص30مرجع سابق، فقرة 
 52، سبق ذكره، ص«مةقانون التأمينات واستخالص الديون الخاصة والعا»عيل كحلون،  (19
 من املجلة التجارية. 193الفصل  (20
 من املجلة التجارية. 194الفصل  (21
 162، ص 214أوصاف االلتزام، سبق ذكره، فقرة  –خداية الخروبی، قانون مدنی  (22
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. تناول الكاتب مؤسستي املال واملحدود ورشكة الشخص الواحد ليؤكد أنه 31، ص 33حاتم محمدي، سبق ذكره، فقرة  (23
 .«هذين االستثناءين لوحدة الذمة املالية يصعب إيجاد تطبيقات أخرى لنظرية الذمة املالية بالتخصيص)خارج 

 من مجلة الرشكات التجارية. 443الفصل  (24
 من مجلة الرشكات التجارية. 441الفصل  (25

 :مراجع باللغة الفرنسية 
1) Planiol et Ripert et Picard, op. cit, 17, P 21 et J. Carbonier, op.cit, 4, P.18 
2) « Le patrimoine étant une émanation de la personnalité et l'expression de la puissance juridique dont une personne se 

trouve investie comme telle », Aubry et Rau, op.cit, $573, p.335 
3) « Le patrimoine est la personnalité économique de l'homme, la projection pécuniaire de la personne considérée dans sa 

durée », Ph. Malinvaudcité par H. Kotrane, op.cit, n°166, p.87 
4) S. Mellouli, “Voies d'exécution, procédures juridiques de recouvrement des créances », éditions CLE, Tunis 1991, p.65 . 
5) « Le patrimoine est un attribut de la personnalité », H. Kotrane, ouvrage précité, p 87 
6) « ...il serait de nos jours légitime de revoir l'institution du patrimoine d'affectation en droit maritime, de la remettre en 

cause et peut être, de la dépasser », S. Mellouli, article précité, p.16 
7) "... la théorie du patrimoine dont l'étude relève du droit civil, ne présente son intérêt le plus grand qu'en droit des sociétés 

commerciales de capitaux », D. Lefebvre, article précité, n°10, p.288 
8) « ... cette même équité commande (aussi) de ne pas léser les droits des créanciers en faisant échapper une partie du 

patrimoine du débiteur à leur gage général. C'est le souci d'éviter une telle injustice qui a guidé le législateur à interdire la 
création des sociétés unipersonnelles. », S. Mellouli, article précité, p.13. 
9) S. Mellouli – S. Frikha, « Droit des sociétés commerciales », Tunis 2008, no 550, p137 
10)  « Alors qu'à l'origine le débiteur payait avec sa vie, il n'a plus payé qu'avec sa liberté, puis avec tous ses biens, pour finir 

de ne payer qu'avec la perte de quelques actions ou parts sociales », P. Sirotent, « L'EURL », D. 1985, ch, p.187 
11) « Une dépersonnalisation des liens juridiques », A. Omran, « Du droit des sociétés au droit de l'entreprise : pour un 

droit de l'entreprise en Tunisie », Revue Etudes juridiques de la Faculté de Droit de Sfax, n°11, 2004, p 247 
12)  « Elle (la théorie du patrimoine) demeure encore, dans nos écoles, comme l'expression de la plus pure vérité juridique 

», F. Gény, « Méthode d'interprétation et sources en droit positif. Essai critique », T I, 2ème éd. L.G.D.), 1919, p 142 
13) « la notion de patrimoine apparait aux yeux des juristes contemporains conim parée des vertus cardinales de la stabilité 

et de l'intangibilité », A. Sérieux, «L notion juridique de patrimoine. Brèves notes de civilistes sur le verbe avoir > RTD civ., 
1994, p 801. 

F. Zénati, « Commentaires sur la loi n°85-697 du 11 juillet 1985 relative l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à 
l'exploitation agricole responsabilité limitée », RTD civ, 1985, p 770 
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 دور الوثيقة العدلية يف تعزيز األمن التعاقدي
The role of the legal document in enhancing contractual security 

 

 عدل بدائرة محمكة االستئناف بخريبكة
 باحث بسلك الدكتوراه تخصص قانون األعامل

 بسطات كلية العلوم القانونية والسياسية
 
 ملخص:

من خالل هذه الدراسة حاولت الحديث عن دور الوثيقة العدلية كوسيلة من وسائل اإلثبات ال غنى عنها أمام القضاء 
يف تعزيز األمن التعاقدي داخل املجتمع وتكريس الثقة لدى املتعاقدين يف هذه الوثيقة ويف محررها، وما تخضع له من وسائل 

الجهات الرسمية املخول لها مبقتَض القانون مامرسة هذه الرقابة قصد إخراج وثيقة رسمية للوجود  رقابية من طرف العديد من
 باعتبارها من أهم وسائل اإلثبات أمام العديد من الجهات.

فإذا كانت الوثيقة العدلية قدمية قدم الزمن يف املجتمع املغريب سواء خالل فرتة الحامية أو حتى بعد االستقالل، 
نت تعترب أهم الوثائق التي يستند عليها حتى أمام املعمرين ابان فرتة الحامية والزالت رغم اإلكراهات تحتل مكانة حيث كا

 مهمة يف املجتمع املغريب .
 الكلامت املفتاحية:

 الوثيقة العدلية، األمن التعاقدي، الرقابة، حجية رسمية، وسيلة اثبات.
 

Abstract : 
Through this study, I tried to talk about the role of the legal document as a means of proof that is 

indispensable to the judiciary in enhancing contractual security within society and devoting confidence to 
the contracting parties in this document and its editor, and what controls it is subject to by many official 
bodies authorized by virtue of The law is to exercise this control in order to produce an official document of 
existence, as it is one of the most important means of proof before many authorities. 

If the legal document is as old as time in Moroccan society, whether during the protection period 
or even after independence, as it was considered the most important document on which even the 
centenarians are based during the period of protection, and despite the constraints it still occupies an 
important place in Moroccan society. 

key words: 
The forensic document, contractual security, oversight, an official authority, and a means of proof. 
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 مقدمة:

يكتيس التوثيق العديل أهمية قصوى يف الحياة العملية لألفراد ملا يضمنه من حامية الحقوق و املصالح، فالتوثيق 
يكتيس أهمية متميزة، فإسمه مرتبط بالرسوم والعقود التي تقدم حامية خاصة للمتعاقدين، وقد ورد يف القرآن عدة آيات تأمر 

اس فقد جاء يف قوله تعاىل: "يا أيها الذين آمنو إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه بتوثيق الحقوق واملعامالت بني الن
وقوله  1322،وقوله تعاىل: وأشهدوا ذوي عدل منكم"1321وليكتب بينكم كاتب بالعدل وال يأىب كاتب أن يكتب كام علمه الله"

، وقال رسول الله 1323صية إثنان ذوى عدل منكم"تعاىل: "يا أيها الذين آمنو شهادة أحدتكم إذا حرض أحدكم املوت حني الو 
 .1324صىل الله عليه وسلم:" ماحق امرء مسلم له يشء يويص فيه يبيت ليلتني إال ووصية عنده مكتوبة"

من هنا يتضح أهمية التوثيق العديل ودوره يف حفظ األموال وصون األعراض وتنظيم الجامعة، فهو مدخل أسايس 
التوثيق العديل مهنة جليلة ألنها تقدم للقضاء خدمة عظيمة حيث تهيئ الطريق أمام القايض لتحقيق االمن التعاقدي فمهنة 

، إذن فعلم التوثيق من أجل العلوم قدرا 1325للحكم بني أطراف النزاع، ولذلك اشرتط الفقهاء مجموعة من الرشوط يف املوثق
 .1326دمائهم وأموالهم عىل الضوابط املرعية وأعظمها خطرا، إذ به تنضبط أمور الناس عىل القوانني الرشعية، وتحفظ

 فإذا كان التوثيق العديل له دور مهم يف تعزيز االمن التعاقدي، ومن هذا املنطلق ميكن لنا طرح اإلشكالية التالية:
 ما مدى مساهمة الوثيقة العدلية يف تعزيز األمن التعاقدي. 

 من خالل اإلشكالية أعاله نطرح األسئلة التالية:
يق األمن التعاقدي يتحقق من خالل حرص الجهة املختصة بتحرير العقود؟ أم من خالل مراحل تأسيس هل تحق 

 الوثيقة العدلية؟
 وما هي اآلثار املرتتبة عن الوثيقة العدلية؟ 

 ولإلجابة عن هذه  التساؤالت نقسم املوضوع إىل محورين:
 يف تعزيز األمن التعاقدي. املحور األول: دور األحكام العامة لتأسيس الوثيقة العدلية

 املحور الثاين: دور الرقابة املامرسة عىل الوثيقة العدلية وحجيتها كآليات لتعزيز األمن التعاقدي
****  ****  **** 

 
 

                                                           

 281سورة البقرة اآلية  -1321

 2ورة الطالق اآلية س -1322

 106سورة املائدة اآلية  -1323

(، املوطأ لإلمام مالك بن أنس بروابة 2699(، ابن ماجة )3615(، النسائي )2125(، الترمذي )2862(، مسلم، أبو داود )2738رواه البخاري ) -1324

 .349، ص1863يحيى الليش ي، دار صادر بيروت 

دة منها لم يجز أن يكتبها وهي أن يكون مسلما عاقال مجتنبا للمعاص ي سميعا بصيرا، متكلما "يشترط في املوثق عشر خصال متى عري عن واح-1325

الالئق  بيقضا عاملا بفقه الوثائق، ساملا من اللحن وأن تصدر عنه لغة بخط بيينيقرأ بسرعة وسهولة وبألفاظ بينة غير محتملة وال مجهولة"، الكتا

  9س سيدي أحمد بن سيدي الحسن الزجلي الشفشاوني الشهير بابن عرضون: املطبعة املهدية بتطوان، صملعلم الوثائق للعالمة الجليل أبي العبا

شرح الفقيه العالمة املحقق القاض ي سيدي عبد السالم بن سيدي محمد الهواري، لوثائق الفقهية العالمة املفتىيالنوازلي سيدي محمد بن  -1326

 .1327-1949املغربية ألصحابها القادريين، شارع السبطيين فاس،  أحمد بن حمدون بناني، طبع على نفقة الشركة
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 املحور األول: دور األحكام العامة لتأسيس الوثيقة العدلية يف تعزيز األمن التعاقدي.
م الرشوط التي لها ارتباط باألحكام واملحارض والسجالت ودواوين املحكمة، عل -مهنة التوثيق-إذا كان علم التوثيق 

فالتوثيق يف عمومه هو مجموعة من الضوابط والقواعد التي تحدد منهجية توثيق أقوال أو أعامل أو عالقات وما يتعلق بهذه 
تطبيقالتلك  ة واملسطرة التي يقوم بها املوثقاملنهجية من إجتهادات وآراء، وفن التوثيق أو صنعة التوثيق هي العمليات اإلجرائي

القواعد، فعلم التوثيق او علم الوثائق من أجل العلوم قدرا أعظمها خطرا إذ به تنضبط أمور الناس عىل القوانني الرشعية وتحفظ 
ميز ا تثبت الحقوق ويت. فعلم التوثيق من أجل العلوم قدرا وأعالها أنافة وخطرا إذ به1327دمائهم واموالهم عىل الضوابط املرعية

الحر من الرقيق ويتوثق بها ولذا سميت معانيها وثاقا وقد وقعت إشارة إىل كثري من مقدماتها ولواحقها يف كتاب الله عز 
 ، ويف هذا يقول الشاعر:1328وجل

 حمدت لكتاب الوثيقة صنعتي**** وليس بكتاب الوثيقة ما يدم
 زويج والقرض والسلمألقالمهم طول الزمان ترصف**** مع البيع والت

 1329فلله كتاب الوثيقة إنهم**** بأرزاقهم كل يوم جرى القلم
فأهمية التوثيق، خاصة العديل تكمن يف الضامنات القوية التي يقدمها للمتعاقدين والغري ويف الحامية التي يوفرها 

موال، إال أن حفظ الحقوق واالعراض واأل  للمتقاضني، والخدمات الجليلة التي يقدمها للقضاء، والدور الفعال الذي يقوم به يف
هذا يبقى رهني مبدى إحرتام الوثيقة العدلية ملجموعة من املقتضيات القانونية، سواء ما يتعلق بالبيانات التي يجب أن تتوفر 

 فيها، وكذا عىل مستوى مراحل تأسيسها.
  الجهة املختصة بتحرير الوثيقةالفقرة األوىل: حرص

لقد اهتم الفقه اإلسالمي مبحرر الوثيقة العدلية، واشرتط فيه مجموعة من الرشوط، فمهنة العدل، ال ميكن مامرستها 
من طرف أي كان، بل ال بد أن يتصف مبجموعة من الصفات ففي الغرناطية يعترب يف املوثق عرش خصال متى عري عن واحدة 

ن يكتبها وهي أن يكون مسلام عاقال متجنبا للمعايص سميعا بصريا، متكلام يقضا عاملا بفقه الوثائق، ساملا من منها مل يجز أ 
، أما يف التبرصة ينبغي أن يكون 1330اللحن وأن تصدر عنه بخط بني يقرأ برسعة وسهولة وبألفاظ بينة غري محتملة وال مجهولة

رق ة عارفا ملا يحتاج إليه من الحساب و القسم الرشعية متحليا باألمانة سالكا طحسن الكتابة قليل اللحن عاملا باألمور الرشعي
، أما املرشع املغريب فقد اشرتط يف تحرير الوثيقة 1331الديانة والعدالة داخال يف سلك الفضالء ماشيا عىل نهج العلامء األجالء

 .16.031332من القانون املنظم لخطة العدالة  العدلية، مجموعة من الرشوط يجب أن يتصف بها العدل يف املادة الرابعة
                                                           

 الفقيه العالمة املفتي، النوازلي سيدي محمد بن احمد بن حمدون بناني، شرح الوثائق طبع على نفقة الشركة املغربية ألصحابها القادريين -1327

 1، ص1367-1949وأبي عبدهللا، شارع السبطيين فاس، 

بي عباس سيدي احمد بن سيدي الحسن الزجلي الشفشفاوني الشهير بابن عرضون، الكتاب الالئق ملعلم الوثائق، املطبعة العالمة الجليل، أ -1328

 .5املهدية تطوان، املغرب، ص 

 .2شرح الوثائق، مرجع سابق، ص -1329

 .9الالئق ملعلم الوثائق، مرجع سابق، ص -1330

 .3الالئق لعلم الوثائق، مرجع سابق، ص  -1331

 املرشح ملمارسة خطة العدالة: " يشترط في -1332

 أن يكون مسلما مغربيا مع مراعاة قيود األهلية املشار إليها في قانون الجنسية املغربية؛ -1

أن يكون بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة، وأال يزيد على خمس وأربعين سنة بالنسبة لغير املعفيين من املباراة والتمرين، وذلك حسب  -2

 الدي؛التقويم املي



                                                                                                                                                                                                                                             

471 

 2021 يونيو 34 العدد
 مجلة القانون واألعمال الدولية

من هنا تتضح وتتجىل أهمية التوثيق العديل، ودوره الفعال يف تحقيق األمن التعاقدي، وذلك من خالل تشديد 
الرشوط التي يتعني أن يلتزم بها محرر الوثيقة العدلية، باعتباره الضامن األسايس لسالمتها وعدالتها، خاصة يف الوقت الراهن 

لذي يعرف تزايد متطلبات املجتمع، إضافة إىل التطور الرسيع الذي تشهده الحياة االقتصادية واالجتامعية. فتحقيق األمن ا
التعاقدي رهني بتفعيل الرشوط التي حددها السلف الصالح باعتباره املدخل األسايس لتحقيق األمن التعاقدي الذي يعترب أرضية 

 استقرار املعامالت.أساسية صلبة لحفظ الحقوق وضامن 
 الفقرة الثانية: بيانات وضوابط الوثيقة العدلية كآليات لتعزيز األمن التعاقدي

اشرتط املرشع املغريب يف الوثيقة العدلية مجموعة من الضوابط فهي تقاس يف مدى عدالتها وفعاليتها وصدقيتها، 
ا م أن يكون محررا فيها منعا للجهالة واإلنكار وتفاديا ملبحيث يجب أن تكون ألفاظها واضحة الداللة، مشتملة عىل كل ما يلز 

قد ينشأ من نزاع بني املتعاقدين. وذلك من أجل جعل الوثيقة العدلية آلية أساسية لحامية الحقوق، وليست مصدرا للنزاعات 
 واملشاكل. 

 أوال: تحرير الوثيقة العدلية بطريقة واضحة
صطلحات، فعليه أن يكتب الوثيقة بخط واضح وسط، ال دقيق جاري وال إن العدل يف عمله يتعامل مع اللغة وامل

غليظ جافوال يتوسط يف السطور بني التوسيع والتضييق، ولتكن بعبارة واضحة صحيحة تفهمها العامة، وال تزدريها الخاصة، 
الحهم بعد أن يعرف اصط وينبغي له أن ال تختلف أقالمه وخطوطه وأوضاعه خوفا من التزوير، وأن ال يتصدى للكتابة إال

، وزاد البعض أن بكون عاملا بالتنزيل ألنها صناعة إنشاء فقد يرد عليه 1333ونقودهم ومكيالهم وأسامء األمتاع والطرق والشوارع
ما مل يسبق مبثاله وال حدى عىل مقاله، وكذلك ينبغي أن يكون له حظ من اللغة وعلم الفرائض والعدد ومعرفة النعوت والشيات 

 .1334ء األعضاء والشجاجوأسام
فمن الصفات التي يجب توفرها يف العدل أن يكون له رصيد لغوي وقدرة عىل إتقان األلفاظاملناسبة وذلك من خالل 

 كتابة وثيقة ال غموض فيها وال تحتمل أكرث من معنى.
نة يف مضمونها الطمـأنيومن أجل أن تكون الوثيقة العدلية سليمة من العيوب وبعيدة عن الشك الريبة، وتوفر األمن و  

 اشرتط الفقهاءثالثةرشوط يجب أن تتوفر فيها:

                                                           

 أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن-3

 أن يكون متوفرا على القدرة البدنية املطلوبة ملمارسة املهنة؛ -4 

 أن يكون في وضعية صحيحة تجاه القوانين املتعلقة بالتجنيد العسكري؛-5

نفيذ من أجل جنحة باستثناء الجنح غير العمدية، أو بغرامة ولو أال يكون قد حكم عليه من أجل جناية مطلقا، أو بحبس منفذ أو موقوف الت -6

 موقوفة التنفيذ من أجل جنحة تتعلق باألموال؛

 أال يكون مشطبا عليه بقرار تأديبي بسبب يمس شرف املهنة، أو الوظيفة املشطب عليه منها؛ -7

ن التجارة في حق مسيري املقاولة أو سقوط األهلية التجارية ما لم يرد أال يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات املالية املنصوص عليها في قانو  -8

 اعتباره؛

 أن ينجح في مباراة تنظم لولوج الخطة ما لم يعفه القانون منها". 9-

 

 17الكتاب الالئق لعلم الوثائق، مرجع سابق، ص -1333

 4شرح الوثائق، مرجع سابق، ص -1334
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التنبه ملعاين الكلامت التي يستخدمها املوثق يف الوثيقة بأن يكتب بلغة سليمة مفهومة بعيدة عن أي إجامل أو  -
 احتامل أو إبهام.

 ق موضع التقييد.التحرر مام من شأنه ان يلحق الرضر بأحد األطراف كتقييد موضع اإلطالق، أو إطال  -
 .1335معرفة الوثائق واحكامها  -

وقد اشرتط القانون املنظم لخطة العدالة مجموعة من البيانات يجب تضمينها يف الوثيقة العدلية بحيث يجب أن تأخذ 
رسوم من امل 191336بعني االعتبارالضوابط التوثيقية، والقواعد الفقهية، واللغوية للوثائق العدلية كام نصت عىل ذلك املادة 

 .1337التطبيقي
 ثانيا: وصف املتعاقدين

املنظم لخطة العدالة نجدها تنص عىل:"يتعني أن تشتمل الشهادة عىل الهوية  16.03من القانون  31بدراستنا للامدة 
 ةالكاملة للمشهود عليه"، فهذه املادة تنص عىل أهمية ضبط أسامء املتعاقدين يف صلب الوثيقة العدلية خاصة أمام تنامي ظاهر 

تشابه األسامء، فالعدل ملزم بوصف املتعاقدين وصفا ينفي الجهالة، حيث يعرف بالطرفني املتعاقدين ومييز بينهام حتى ال يختلط 
بغريه وذلك من خالل ذكر نسبه، وتحديد الحالة املدنية الكاملة للمشهود عليهم ومهنتهم وعنوانهم الكامل مع ذكر رقم بطاقة 

ا ومصدرها. وهذه اإلجراءات املهمة تزيد من حصانة و مناعة الوثيقة العدلية من أي تزوير أو تحريف التعريف الوطنية وتاريخه
 قد يصيبها .

 ثالثا: تاريخ الوثيقة العدلية
إن للتاريخ املحدد بالوثيقة العدلية أهمية قصوى يف ميدان التوثيق العديل حيث يشكل عنرصا حاسام يف العديد من 

أن تنشأعن الوثيقة، حيث يتم حسم النزاع حولها بالرجوع إىل تاريخ املحرر، وذلك باإلشارة إىل الساعة النزاعات التي ميكن 
 واليوم والشهر والسنة.

نجدهام تلزمان العدالن بأن ينصا عىل تاريخ  16.03من القانون  28و املادة  27وبالرجوع إىل الفقرة الثانية من املادة 
منفردة أو مجتمعني، باإلضايف إىل تذييل الوثيقة بتاريخ تحريرها، هذا ويرى بعض الفقه أنه ال تلقي اإلشهاد سواء كان بصورة 

يوجد ما مينع من تحرير الوثيقة العدلية من طرف عدل واحد وأن يخاطب عليها القايض، إذا تعلق األمر بعقد من العقود التي 
 .1338يتم إثباتها بعدل واحد وميني

                                                           

بالكتابة في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة محمد جميل بن مبارك، التوثيق واإلثبات  -1335

 أشار إليه الدكتور أحمد أبو العالء في املجلة املغربية الفقه والقضاء. 137م، ص 2000ه/ 1421األولى 

ها الجوهرية التي ينتفي معها كل غموض أو إبهام بتبيان ما فيها على مايلي:"يضمن العدالن في الشهادة أصول 3و 2في الفقرتين  19تنص املادة  -1336

البشر، أما  ر من املعلومات واملستندات التي يتعين استيفاءها دون بيان أو بشر أو إصالح أو إقحام أو إلحاق أو تشطيب إال ما اعتبر عنه بالنسبة لغب

 البشر فاليقبل االعتذار فيه.

يينه بذكر اسمه ورقم الرسم العقاري إن كان ورقم مطلب التحفيظ إن كان في طور التحفيظ، وصفاته إذا تعلقت الشهادة بعقار وجب تع

 ومساحته وقيمته وموقعه وحدوده مع توضيح هذه الحدود بما تميزها من األشياء الطبيعية أو بكل وسيلة أخرى".

الصادرة بتاريخ  5687ه، الجريدة الرسمية عدد 1429شوال 28فق لاملوا 2008أكتوبر  28الصادر بتاريخ  2-08-378املرسوم التنظيمي رقم  -1337

 1429ذو الحجة 2املوافق ل  2008دجنبر  1

 .339، دار الحديث الحسنية، ص 1404- 1984محمد إبنمعجوز، وسائل اإلثبات في الفقه اإلسالمي، الطبعة األولى- 1338
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دل والذي مافتئ يقرر عىل أنه يسوغ للع-محكمة النقض حاليا-سار عليه املجلس األعىل ولعل هذا هو االتجاه الذي 
. كام يعد ذكر مكان تحرير 1340، وأن الوصية والحبس يثبتان بعدل واحد مع ميني املشهود له1339الواحد تلقي شهادة اللفيف

عليه االشتغال  لمقتضيات القانونية التي تفرضالوثيقة بدوره ضامنة أساسية، إذن مبوجبه يتم التعرف عىل مدى إحرتام العدل ل
 .16.031341من القانون  14بدائرة تعيينه، حيث يتم ذكر مكان تحرير الوثيقة وذلك تطبيقا ملقتضيات املادة 

 رابعا: وصف املشهود عليه وطلب املستندات الالزمة
تحديد  تعلق األمر مثال بعقار وجبيجب عىل العدل وصف املشهود عليه وصفا دقيقا نافيا للجهالة والغموض، فإذا 

، كام أن املرشع 1342رقم رسمه العقاري، إذا تعلق األمر بعقار محفظ وكذا تعيينه ووصف مشتمالته وتحديد مساحته وحدوده
املغريب نص مثال عىل ما يجب أن يتضمنه عقد الزواج من معلومات يف مدونة األرسة لتفادي أي لبس ممكن أن يشوب الوثيقة 

 .1343العدلية
وتثار مسؤولية العدل عند اإلخالل بهذه اإلجراءات، وهذه تعترب ضامنة من الضامنات التي تتمتع بها الوثيقة العدلية 

 والهدف من وراء ذلك هو تحصينها من أي تحريف أو تزوير.
 خامسا: تحرير الوثيقة العدلية

املنظم لخطة العدالة حيث  16.03من القانون  33 نظم املرشع املغريب تحرير الوثيقة العدلية وشكلياتها مبقتَض املادة
نص عىل: "تكتب الشهادة تحت مسؤولية العدلني يف وثيقة واحدة دون انقطاع أو بياض أو برش أو إصالح أو إقحام أو إلحاق 
أو تشطيب أو استعامل حرف إرضاب. تذيل الوثيقة بتوقيع عدليها مقرونا بإسميهام مع التنصيص دامئا عىل تاريخ 

 .1344التحرير....."
فبمجرد تلقي العدل للشهادة يف مذكرة الحفظ، وجب عليه إفراغها يف وثيقة بطريقة متيزه عن غريه من العدول، 
بتحديد إسم العدلني املتلقني، ووضع العالمة الخاصة به، حيث متنع الوثيقة من أي تزوير مع التنصيص دامئا عىل تاريخ 

 التحرير.

                                                           

نقال عن الدكتور العلمي الحراق، الوجيز في شرح  149، ص39على عدد ، مجلة قضاء املجلس األ 21/03/1987صادر بتاريخ 354قرار عدد-1339

 .83، ص2009-1430القانون املتعلق بخطة العدالة، املطبعة األولى 

، نقل عن الدكتور العلمي الحراق، مرجع 131، ص 44و 43العددان  5، مجلة القضاء والقانون، السنة 13/03/1961بتاريخ  302قرار عدد -1340

 .83سابق، ص

 في فقرتها األولى على: "يتعين على العدل أن يتخذ مقر مكتبه حيث تم تعيينه. 14حيث تنص املادة  -1341

 املتعلق بخطة العدالة. 16.03بتطبيق أحكام قانون رقم  2008أكتوبر  28بتاريخ  2-08-378من املرسوم التطبيقي رقم  19راجع املادة  -1342

 من مدونة األسرة 67راجع املادة  -1343

 يقصد باالنقطاع استعمال الفواصل والنقطة والرجوع للسطر. -1344  

 يقصد بالبياض ترك الفراغ بين كلمتين أو أكثر -    

 يقصد بالبشر محو الكتابة بآلة حادة -    

 يقصد باإلصالح القيام بأي إصالح في الكتابة -    

 كلمات والسطور يقصد باإلقحام كتابة حرف أو كلمة أو أكثر فوق السطر أو بين ال -    

 يقصد باإللحاق كتابة كلمة أو أكثر في آخر الوثيقة -    

 يقصد بالتشطيب الضرب على كلمة مكررة أو غير صالحة -    

 يقصد باإلضراب استعمال كلمة بل -    
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املرشع املغريب بتحرير الوثيقة وشكلياتها، حيث مل يرتك املجال إلختبارات العدول وفقا هنا يظهر بوضوح إهتامم 
 ألهوائهم.

كام أنه ليس املقصود بكتابة الشهادة يف وثيقة واحدة منع العدلني تحرير الشهادة يف نظري أو عدة نظائر عند 
 .1345االقتضاء

 القايض عليهاالفقرة الثالثة: إجراءات تسجيل الوثيقة العدلية وخطاب 
يعرت تسجيل الوثيقة العدلية لدى إدارة التسجيل والتنرب من اإلجراءات الرضورية خاصة بالنسبة للرسوم التي فرض 

 فيها املرشع املغريب رضورة تسجيلها قبل املخاطبة عليها من طرف قايض التوثيق.
 تسجيل الوثيقة العدلية لدى إدارة التسجيل -أ

عدلية ال بد من إمتام اإلجراءات الالزمة للوثيقة العدلية املراد الخطاب عليها وأهمها اإلدالء قبل الخطاب عىل الوثيقة ال
بشهادة اإلبراء الرضيبي وتسجيلها عىل األصل مبصلحة التسجيل والتنرب التابعة ملصالح وزارة املالية طبقا للقانون املايل وذلك 

. ومام ال شك فيه أن عملية تسجيل الوثيقة املحررة لدى إدارة 1346دالةاملنظم لخطة الع 16.03من القانون  35طبقا للامدة 
التسجيل تساهم ال محال يف توفري إيرادات مالية لخزينة الدولة، كام يرتتب عن ذلك آثار قانونية مدنية مهمة أهمها صيانة 

 العقود وإكسابها تاريخا ثابتا.
النسبة يف شكل ثابت بالنسبة لبعضها، أو يف شكل متحرك بويقصد بعملية تسجيل الرسوم العدلية، أداء رسوم عنها 

 للبعض اآلخر عىل أساس نسبة مئوية من الثمن أو من القيمة املالية املشهود بها لدى مصلحة التسجيل.
فقد تركت الخيار للمتعاقدين من أجل تسجيل عقودهم  1347املتعلق بخطة العدالة 16.03من القانون  17أما املادة  
إلجراءات املتعلقة بإدارة التسجيل واملحافظة العقارية إما بأنفسهم أو تكليف أحد العدلني للقيام بذلك. والخالصة هو والقيام با

ان إجراء تسجيل الوثيقة العدلية يبقى إجراء مهم وشكيل، يأيت مبارشة بعد تلقي اإلشهاد وتحريره بشكل وثيقة حيث يساهم 
 بشكل أسايس يف تعزيز األمن التعاقدي.

 خطاب القايض عىل الوثيقة العدلية -ب
يعترب خطاب القايض مرحلة مهم يف نظام التوثيق العديل، حيث تعد مبثابة شهادة ميالد للوثيقة العدلية، بعد مرورها 
مبراحل متعددة بدءا مبرحلة التلقي مرورا بالتحرير والتسجيل، ثم التضمني بسجالت املحكمة انتهاء بالخطاب الذي يعطي 

 .1348صبغة رسمية فتصبح حجة قانونية قاطعة ميكن االحتجاج بها يف مواجهة الغري للوثيقة
وعبارة الخطاب تتضمن ثالثة أمور تعترب أحيانا أساسية يف الخطاب، يتعلق األمر باإلعالم واآلداء واملراقبة والتي تدل 

 عليها عبارة "الحمد الله أعلم بأدائها ومراقبتها".
لقايض املخاطب، غريه من القضاة أو األفراد واملؤسسات بان الشهادة أديت عنده عىل الوجه فاإلعالم يقصد به إخبار ا

 املطلوب وأن الوثيقة صارت حجة ووثيقة رسمية تامة.
                                                           

 107ص  2009 -1430الدكتور العلمي الحراق، الوجيز في شرح القانون املتعلق بخطة العدالة، الطبعة األولى  -1345

"...... يتعين على القاض ي ان ال يخاطب على الشهادات الخاضعة لواجبات التسجيل إال بعد في الفقرة الثانية على:  35تنص املادة  -1346

 تأديتها."

يرها، أو غللمتعاقدين الخيار بين أن يقوموا بأنفسهم باإلجراءات املتعلقة بإدارة التسجيل والتنبر وإدارة الضرائب واملحافظة العقارية و "-1347

 أن يكلفوا أحد العدلين املتلقيين بالقيام باإلجراءات املذكورة بمقتض ى تصريح موقع عليه من الطرفين بكناش يحدد شكله بنص تنظيمي".

 "في الفقرة الثالثة على: "ال تكون الوثيقة تامة إال إذا كانت مذيلة بالخطاب وتعتبر حينه وثيقة رسمية 35تنص املادة  -1348
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أما فيام يخص األداء، فأهميته تكمن يف أداء الشهادة، لكونه روحها وركنا من أعظم أركانها، حيث أن الشهادة بدون 
 .أداء ال تعترب شهادة

أما املراقبة، فمعناها التأكد من كون الشهادة أديت كامويجب التحقق من كونها خالية من النقص وسليمة من الخلل، 
 وجاءت متوفرة عىل أركانها ورشوطها الالزمة.

 
 املحور الثاين: دور الرقابة املامرسة عىل الوثيقة العدلية وحجيتها كآليات لتعزيز األمن التعاقدي

املامرسة عىل الوثيقة من طرف مجموعة من اإلدارات إضافة إىل املراحل التي متر منها الوثيقة من  تعترب الرقابة
اآلليات التي تساهم يف تعزيز حجية الوثيقة عندما تصبح رسمية حيث ال ميكن الطعن فيها إال بالزور، مام يساهم يف تحقيق 

 استقرار املعامالت مبختلف أنواعها.
 الرقابة املامرسة عىل الوثيقة العدلية يف تعزيز األمن التعاقدي.الفقرة األوىل: دور 

كام سبقت اإلشارة متر الوثيقة العدلية مبجموعة من املراحل سواء قبل التلقي أو حتى عند تلقي اإلشهاد وتحرير 
 األمالك العقارية. حافظ عىلالوثيقة العدلية إنتهاء مبرحلة املراقبة املامرسة سواء من طرف إدارة التسجيل وقايض التوثيق وامل

 أوال: رقابة إدارة التسجيل
، يقوم املوظف املكلف بالتسجيل باحتساب الرسوم وتدوين العقود يف سجالت خاصة بالتتابع 1349طبقا ملدونة الرضائب

 حسب تاريخ ورودها عليه.
متحرك بالنسبة  و يف شكلويقصد بتسجيل الرسوم العدلية أداء رسوم عنها يف شكل ثابت بالنسبة لبعض العقود، أ 

للبعض األخر، عىل أساس نسبة مئوية معينة من الثمن او القيمة املالية املحددة لدى مصلحة التسجيل التي أوكل لها القانون 
هذه الصالحية، وبذلك فاملرشع املغريب مل يرتك املجال مفتوح للعدل ملزاولة عمله دون رقابة، حيث يخضع لرقابة إدارة التسجيل، 

 كونه مرتبط مبارشة بخزينة الدولة.ل
وتأسيسا عىل ما سبق، يتضح أن املرشع املغريب أخضع املحررات املتعلقة بتفويت العقارات أو الحقوق العينية التي ترد 

 عليها سواء كانت بعوض أو بدون عوض ملسطرة التسجيل مع أداء الرسوم املفروضة لفائدة الدولة.
 .1350املتعلق بتنظيم خطة العدالة 16.03الشكيل ألزم قانون ومن أجل تفعيل هذا اإلجراء  

 .1351ألزم قايض التوثيق عدم املخاطبة عىل أية رسوم خاضعة للتسجيل إال بعد القيام بهذا اإلجراء
ومن هنا ميكن القول إن الوثيقة تساهم يف توفري موارد مالية لخزينة الدولة وذلك من خالملا يتم تأديته من رسوم 

 رة التسجيل.لفائدة إدا
 ثانيا: رقابة املحافظ عىل األمالك العقارية

                                                           

 من املدونة العامة للضرائب 138لفقرة األولى من املادة أنظر ا -1349

 على: "يتعين على القاض ي أال يخاطب على الشهادات الخاضعة لواجبات التسجيل إال بعد تأديتها." 35تنص الفقرة الثانية من املادة  -1350

خاضعة لرسوم التسجيل إال بعد تأدية هذه من مدونة التسجيل على: "يمنع على القاض ي أن يخاطب على الشهادات ال 19تنص املادة  -1351

 الرسوم"
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، فهو ملزم بالتأكد 1352يلعب املحافظ عىل األمالك العقارية دورا محوريا يف عملية التحفيض من بدايتها إىل نهايتها
القة مبارشة بينن ع من صحة الوثائق املدىل بها أثناء مسطرة التحفيظ وعند مبارشة التقييدات حيث يتعني عليه التأكد من وجود

السندات وطالب التحفيظ سواء كان مالكا أو رشيكا عىل الشياع أو صاحب حق عيني أو حائز عقاري يتوفر عىل حكم حائز لقوة 
 املقيض به.

وبهذا فإن املحافظ ملزم أن يتأكد من أن السندات ال تتعارض مع أحكام القانون، مع مراعاة كذلك دوريات ومنشورات 
افظ العام ملا تتضمنه من رشوح للنصوص الغامضة إضافة إىل رضورة إملامه باالجتهادات القضائية والفقهية السيد املح

 الستحضارها عند الرضورة.
فهذه الرقابة املامرسة عىل الوثيقة العدلية تعد مبثابة ضامن للاملك الحقيقي من كل مطالب أو نزاعات مام ينتج عنه 

أساس متني مام يساهم يف تعزيز األمن التعاقدي بصفة عامة واألمن العقاري بصفة خاصة، عىل تأسيس امللكية العقارية عىل 
 أساس أن العقار يعترب من روافد التنمية االقتصادية واالجتامعية يف أي مجتمع.

 الفقرة الثانية: تعزيز األمن التعاقدي من خالل حجية الوثيقة العدلية وإمكانية الطعن فيها.
الرسمي هو تلك الوثيقة التي تصدر عن العدل بعد مرورها مبراحل عدة، حيث تعترب دعامة أساسية يرتكز  يعترب السند

 عليها النظام التوثيقي. 
لهذا نجد املرشع املغريب منح للنيابة العامة الحق يف إقامة الدعوى العمومية فبمجرد ما يصل إليها خرب ارتكاب 

إضافة إىل الدعوى املدنية التابعة والتي تخول لصاحبها باملطالبة بحقه 1353عىل مصالحهالجرمية ألنها متثل املجتمع و تسهر 
عن طريق القضاء فإذا كانت املسطرة املدنية تعنى بالدعاوى املدنية، فإن املسطرة الجنائية بدورها ال تعنى إال بالدعاوى الجنائية، 

بالدعوى العمومية وتتحد معها يف املصدر الذي هو الجرمية التي إال أن هناك نوع من الدعاوى املدنية ترتبط ارتباطا وثيقا 
، لينظر يف تعويض الرضر إذا توافرت بعض 1354تسببت يف الرضر الخاص والذي سمح القانون استثناء عىل القضاء الزجري

 الرشوط.
يف األمور التي  الزور وبذلك فاملرشع املغريب منع استبعاد هذا املحرر من التطبيق اتجاه الطرفني إال عن طريق دعوى

 .1355تقع أمام املهني الذي قام بتحرير الوثيقة
 من هناك نحاول مناقشة الحجة التي منحها املرشع للوثيقة العدلية تم بعد ذلك نتطرق إىل إمكانية الطعن فيها.

 أوال: حجية الوثيقة العدلية
لرسمية، وعة من املقتضيات حتى تأخذ طابع القد اشرتط املرشع املغريب تضمني الوثيقة املحررة من طرف العدل مجم

وبذلك فالوثيقة العدلية حتى تكتسب صبغة الرسمية البد لها من أن متر مبجموعة من املراحل، ومتى احرتمت أخذت الوثيقة 

                                                           

أغسطس  12موافق ل  1331رمضان  9من قانون التحفيظ العقاري الصادر بتطبيقه الظهير الشريف في  69إلى  38من  10راجع املادة ا -1352

 .14.07: ما تم نغييره، وتتميمه بمقتض ى القانون رقم 1913

 .63، ص1997(، عبد السالم بنحدو، طبعة ثالثة مزيدة ومنقحة 1993و 1991غربية )مع تعديالت الوجيز في شرح املسطرة الجنائية امل -1353

وكنتيجة للعالقة بين الدعويين إلتحادهما في املصدر يمكن أن نميز بين ثالثة أنواع من الدعاوى، دعوى مدنية صرفة ال تنظر إال من طرف   -1354

بيعتها إلحاق الضرر بالغير وال ترفع إال أمام املحاكم الزجرية، والهدف فيها هو تطبيق الجزاء على املحاكم املدنية، ودعوى جنائية صرفة ليس من ط

 املجرم والحصول على تعويضات وأخيرا هناك دعوى مدنية تابعة إال أن الضرر فيها متولد عن الجريمة

وراه في القانون الخاص، جامعة محمد األول كلية العلوم أطروحة لنيل الدكت -حجة التوثيق نموذجا-محمد كبوري، حماية مستهلك العقار  1355

 222، ص 2012-2011القانون واالقتصادية واالجتماعية وجدة، املوسم الجامعي 
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ها من يصفةالرسمية ابتداء بتلقي اإلشهاد من طرف عدلني وتصمينها مبذكرة الحفظ تم مرورا بتحريرها، وانتهاء باملخاطبة عل
 طرف القايض املكلف بالتوثيق فتكتسب صيغة رسمية آنذاك، و ال ميكن الطعن فيها إال بالزور.

من القانون املنظم لخطة   35ملفهوم الوثيقة الرسمية، وكذلك املادة  1356من ظ.ل.ع 418وقد تطرق الفصل 
 .1357العدالة

هم يف قعة حضور األطراف أمام العدلني وتوقيعومن البيانات التي تكون رسمية التعريف باملتعاقدين، خاصة وأن وا
مذكرة الحفظ تطالها خاصية الرسمية، وتكون لها حجية قاطعة، حيث الميكن للمتعاقد إنكار حضوره أو توقيعه إال عن طريق 

 ادعائه الزور.
يق الزور، رإذن نخلص أن كل الوقائع التي تتم أمام العدل تكتسب صفة الرسمية، وال ميكن الطعن فيها إال عن ط

 مام يشكل يف حد ذاتها ضامنة أساسية متتاز بها الوثيقة العدلية تعزيزا لألمن التعاقدي داخل املجتمع كذلك.
 ثانيا: الطعن يف الوثيقة العدلية 

إن تنصيص املرشع املغريب عىل دعوى الزور األصلية الجنائية، فيها ضامنة للمتعاقدين، وتكريس كذلك لرضورة 
 الوثيقة الرسمية بكل شفافية ونزاهة وحياد ومصداقية. اشتغال محرري

كام أن املرشع املغريب كذلك حدد إمكانيتني للطعن يف الوثيقة الرسمية، األوىل تتمثل يف دعوى الزور 
 .1359،والثانية تتمثل يف دعوى الزور الفرعية1358األصلية

ده كن هدمها إال عن طريق اإلدعاء بالزور كام حدوبذلك فالوقائع التي تتم أمام العدل ومبحرضه ويدونها بالعقد ال مي
، مام يعني أنه ال ميكن الحديث عن التزوير خارج الحاالت التي حددها القانون وإال سوف نكون أمام إخالل مببدأ 1360القانون

 هام يف القانون الجنايئ وهو قاعدة ال جرمية وال عقوبة إال بنص.
تجريد املحرر الرسمي من أية قيمة أو أثر حتى ال يرسي املحرر يف حقه.  ويكون الهدف األسايس من إدعاء الزور، هو

مقتضيات من شأنها املساهمة يف تعزيز إستقرارا املعامالت  1361كام أن الرقابة املفروضة من طرف الوكيل العام عىل العدول
 ل.لتي يشوبها النقص أو الخلوكذا الحفاظ عىل الثقة املوجودة يف املحررات الرسمية، إضافة إىل استبعاد الوثائق ا

 
 

 خامتة: 
يعترب التوثيق العديل محورا أساسيا يف املنظومة القضائية هدفها األسايس توثيق الحقوق واملعامالت والحفاظ عىل 
أعراض الناس وأنسابهم، وتحضري وسائل اإلثبات، التي  متكن القضاء من فض النزاعات والفصل فيالخصومات باإلضافة إىل 

                                                           

على أنه: "الورقة الرسمية هي التي يتلقاها املوظفون العموميون الذين لهم صالحية التوثيق في مكان تحرير العقد وفق  418ينص الفصل  -1356

 ذي يحدده القانون وتكون أيضا رسمية الوثائق املخاطب عليها من القضاة في محاكمهم"الشكل ال

 في الفقرة الثالثة على: " ال تكون الوثيقة تامة إال إذا كانت مذيلة بالخطاب وتعتبر حينه وثيقة رسمية" 35تنص املادة  -*1357

 من ظ.ل.ع. 421و 419و 814راجع الفصول  -1358

 س القانون .من نف 421راجع الفصل  -1359

من القانون الجنائي فنص على: "تزوير األوراق هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية تغييرا من  351عرف املشرع املغربي مفهوم الزور في الفصل  -1360

 شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل املنصوص عليها في القانون".

 نظم لخطة العدالة.امل 16.03من القانون  48راجع املادة  -1361
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املتعلق بخطة العدالة لتقنني األحكام  16.03مة يف التنمية العقارية واالقتصادية واالجتامعية ألجل ذلك جاء القانون املساه
املتعلقة بخطة العدالة من حيث بيان طبيعتها وكيفية مامرستها ورشوط االنخراط فيها وواجبات العدول واختصاصاتهم وحقوقهم 

كذلك سن املرشع أحكام أخرى تتعلق ببيان أحكام تلقي الشهادات وتحريرها والخطاب عليها وحاالت التنايف وحامية  املهنة ثم 
واستخراج النسخ منها عند الحاجة إليها، كام أفرد أحكام أخرى خاصة بالتأديب واملسطرة القانونية التي  تتبع يف ذلك. وكل ذلك 

 .ا كذلك يف تحقيق األمن التعاقديجتمع وتعزيز دورهمن أجل تعزيز دور الوثيقة العدلية يف تحقيق التنمية داخل امل
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 املراجع واملصادر

 : الكتب 
 

رشح الفقيه العالمة املحقق القايض سيدي عبد السالم بن سيدي محمد الهواري، لوثائق الفقهية العالمة املفتىي النوازيل   -
-1949، صحابها القادريني، شارع السبطيني فاسسيدي محمد بن أحمد بن حمدون بناين، طبع عىل نفقة الرشكة املغربية أل 

1327. 
الفقيه العالمة املفتي، النوازيل سيدي محمد بن احمد بن حمدون بناين، رشح الوثائق طبع عىل نفقة الرشكة املغربية   -

 .1367-1949ألصحابها القادريني وأيب عبدالله، شارع السبطيني فاس، 
العالمة الجليل، أيب عباس سيدي احمد بن سيدي الحسن الزجيل الشفشفاوين الشهري بابن عرضون، الكتاب الالئق ملعلم   -

 الوثائق، املطبعة املهدية تطوان، املغرب.
ر امحمد جميل بن مبارك، التوثيق واإلثبات بالكتابة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، مطبعة النجاح الجديدة، الد  -

 م.2000ه/ 1421البيضاء، الطبعة األوىل 
 ، دار الحديث الحسنية.1404- 1984محمد إبنمعجوز، وسائل اإلثبات يف الفقه اإلسالمي، الطبعة األوىل -
 .2009-1430العلمي الحراق، الوجيز يف رشح القانون املتعلق بخطة العدالة، املطبعة األوىل  -
 .1997(، طبعة ثالثة مزيدة ومنقحة 1993و 1991املسطرة الجنائية املغربية )مع تعديالت  عبد السالم بنحدو، الوجيز يف رشح  -
 

  األطروحات 
أطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون الخاص، جامعة محمد  -حجة التوثيق منوذجا-محمد كبوري، حامية مستهلك العقار   -

 .2012-2011املوسم الجامعي  األول كلية العلوم القانون واالقتصادية واالجتامعية وجدة،
 املراسيم التنظيمة 

 5687ه، الجريدة الرسمية عدد 1429شوال 28املوافق ل 2008أكتوبر  28الصادر بتاريخ  2-08-378املرسوم التنظيمي رقم   -
 .1429ذو الحجة 2املوافق ل  2008دجنرب  1الصادرة بتاريخ 
 القرارات 

 .39مجلة قضاء املجلس األعىل عدد ، 21/03/1987صادر بتاريخ 354قرار عدد  -
 .44و 43العددان  5، مجلة القضاء والقانون، السنة 13/03/1961بتاريخ  302قرار عدد  -

  القوانني 
: ما تم نغيريه، 1913أغسطس  12موافق ل  1331رمضان  9قانون التحفيظ العقاري الصادر بتطبيقه الظهري الرشيف يف  -

 .14.07وتتميمه مبقتَض القانون رقم 
 املنظم لخطة العدالة. 16.03القانون  -
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 اإلطار القانوين لتصفية البنوك يف موريتانيا
The legal framework for bank liquidation in Mauritania 



 إطار بالبنك املركزي املوريتاين
 طالب دكتوراه بجامعة نواكشوط العرصية

 
  ملخص:

، الكثري من اإلشكاالت القانونية والدستورية. 2018/036القانوين لتصفية البنوك، يف القانون البنيك املوريتاين رقم يثري اإلطار 
فإىل جانب هذا القانون الخاص والقواعد العامة للتصفية الواردة يف قانون االلتزامات والعقود ومدونة التجارية نجد، يف نفس 

 لطة االرشاف والرقابة عىل القطاع البنيك.املجال، نصوص تنظيمية صادرة عن س
من الدستور املوريتاين تجعل نظام املصارف من مجاالت القانون، مام يطرح  57ويطرح ما تقدم إشكاال دستوريا خطريا، فاملادة 

 مدى دستورية النصوص التنظيمية الصادرة عن البنك املركزي املوريتاين.
ين باعتبارها زي يستأثر بالسلطة الرقابية عىل البنوك األولية، فإنها غري تابعة له باملعني القانو فضال عام تقدم، فإذا كان البنك املرك

أشخاصا اعتبارية يخاطبها القانون بذواتها. لذلك فمن املطروح حقيقة أن يكون طرفا يف نزاع ضد أحد البنوك األولية، مام يجعل 
 مع طبيعة النزاع املعروض عىل املحكمة.تطبيق النصوص التنظيمية الصادرة عنه غري متناسب 

 
Abstract: 
The legal framework for bank liquidation, in the Mauritanian Banking Act N 2018/036 raises many legal 
and constitutional issues. In addition to this special law and general rules for liquidation contained in 
the Law of Obligations and Contracts and the Commercial Code, some regulatory texts Issued by the 
Banking Supervision and Supervision Authority could be found, in the same field.  
The foregoing poses a serious constitutional problem, as the Article 57 of the Mauritanian Constitution 
suggests that the banks should be an area of law, which raises the       constitutionality of the regulatory 
texts issued by the Central Bank of Mauritania.  
In addition to the above, if the central bank acquires supervisory authority over all primary banks. The 
latter are technically not affiliated to it in the legal sense, as they are considered to be a legal person 
subject to the law themselves. The problem this could pose is the fact that Central Bank of Mauritania 
could be a party to a dispute against a primary bank, which could make it’s applicable texts void as to the 
nature of the dispute brought before the court. 
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 مقدمة:
ة األخرى، فهو ييعترب البنك تاجرا باملفهوم القانوين لكنه يتميز عن غريه التجار سواء كان من الرشكات أو املؤسسات املال

، لذلك كانت تصفية البنوك تختلف عن تصفية غريه من املؤسسات األخرى، 1362يضارب عىل جمع الودائع ومنح القروض
 98حيث ال مجال لتصفية البنوك قبل النطق بسحب االعتامد من طرف البنك املركزي املوريتاين. ويف هذا اإلطار تنص املادة 

تعلن تصفية مؤسسة القرض بعد سحب االعتامد بطلب من املؤسسة نفسها أو تلقائيا حسب  عىل أنه: " 2018/036من القانون 
 من هذا القانون".  18الحاالت املنصوص عليها يف املادة 

 ميكن أن تكون تصفية مؤسسات القرض إما: 
 إدارية يف حال اتخاذ القرار من طرف البنك املركزي بعد سحب االعتامد، أو؛ (1
فتح املسطرة من قبل املحكمة التجارية بناء عىل طلب البنك املركزي إذا كانت متابعة  قضائية عندما يتم  (2

املسريين قضائيا ممكنة، نظرا ملسؤوليتهم املحتملة عن وجود نقص يف األصول أو تفالس أو عندما يختار البنك املركزي، 
 لنطق بقرار التصفية.يطالب املحكمة با نظرا لوضعية مؤسسة القرض أن

قرار أو حكم فتح مسطرة التصفية، عند االقتضاء، تاريخ توقف الدفع بالنسبة ملؤسسة القرض بدون أن يكون هذا التاريخ  يحدد
 ( أشهر. 6سابقا عىل فتح مسطرة التصفية بأكرث من ستة )

لبنك املركزي عىل ا ينرش قرار أو حكم فتح مسطرة التصفية يف الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية املوريتانية وعىل موقع
 األنرتنت". 

يتضح من نص هذه املادة أن التصفية إما أن تكون إدارية من طرف البنك املركزي أو قضائية من طرف املحكمة التجارية، 
من نفس القانون عىل أنه: " يخول للبنك املركزي، بواسطة نصوص  99وفيام يتعلق بالتصفية اإلدارية فقد نصت املادة 

طة تحديد رشوط وطرق فتح وتنظيم وسري وختم إجراءات التصفية اإلدارية. كام يخول أيضا اتخاذ النصوص تنظيمية، سل
 التنفيذية لألحكام املتعلقة مبسطرة التصفية القضائية".

إال أن البحث يف مضمون النقطة األوىل من هذه املادة يطرح عدة إشكاالت فكيف ميكن فتح التصفية من قبل البنك 
دون تدخل القضاء؟ وبعبارة أخرى كيف ملؤسسة بنكية أن تصل إىل مرحلة التصفية دون أن تكون هناك مسؤولية املركزي 

 ألحد مسرييها أو املساهمني فيها؟
إن العودة إىل رشوط اعتامد املؤسسات البنكية وخاصة دراسة الجدوى التي تعترب جزءا من متطلبات االعتامد تجعل من 

إىل مرحلة التصفية، دون وجود تقصري من األطراف املسؤولة عنها أمرا مستبعدا من وجهة نظرنا. إال أن وصول املؤسسة البنكية 
ذلك ال يعني استحالة التصفية اإلدارية فقد يرى البنك بناء عىل وقائع اقتصادية أو بناء عىل مخالفة رشوط االعتامد رضورة 

نك غيري نشاطهم لظروف طارئة خاصة بهم، وبعد املوافقة من طرف البتصفية املؤسسة، كام يرغب أطراف املؤسسة نفسها يف ت
 املركزي، لكن ذلك يبقى يف حدود االستثناءات.

وتعني التصفية باملجمل محاولة املحافظة عىل الحقوق املرتبطة بها ومن أهم هذه الحقوق حقوق املودعني باعتبارهم املترضر 
 ح املسطرة القضائية لتصفية البنوك يف تعويض أصحاب الودائع؟فإىل أي مدى تنجاالول من عمليات التصفية 

                                                           

املجلد ب،  2017جوان  47سارة قايم، إشكالية ازدواجية تصفية البنك في التشريع الجزائري، مقال منشور بمجلة العلوم االنسانية، العدد   1362

 189جامعة اإلخوة منتوري، قسطنطينة، الجزائر، الصفحة 
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قبل الوقوف  عىل حقيقة  )فقرة أوىل(لتصفية البنوك  ذلك ما سنحاول الوقوف عليه من خالل دراسة املسطرة القضائية
 )فقرة ثالثة(.التعويض املمنوح ألصحاب الودائع 

 الفقرة األوىل: املسطرة القضائية لتصفية البنوك
عىل أنه: " تعلن تصفية مؤسسة القرض بعد سحب االعتامد بطلب من املؤسسة نفسها أو  2018/036من القانون  98املادة  تنص

من نفس القانون عىل أنه:  99، كام تنص املادة 1363من هذا القانون" 18تلقائيا حسب الحاالت املنصوص عليها يف املادة 
سلطة تحديد رشوط وطرق فتح وتنظيم وسري وختم إجراءات التصفية "يخول للبنك املركزي، بواسطة نصوص تنظيمية، 

 اإلدارية. كام يخول أيضا اتخاذ النصوص التنفيذية لألحكام املتعلقة مبسطرة التصفية القضائية".
رية ابناء عىل هاتني املادتني ميكن القول إن البنك املركزي، كسلطة رقابية، يتمتع بصالحيات مطلقة يف مجال التصفية اإلد
كام يتمتع بصالحيات اتخاذ النصوص التطبيقية املتعلقة مبسطرة التصفية القضائية. وللوقوف عىل مختلف اإلشكاالت 

 )ثانيا(. قبل أن نتطرق إىل آثار فتحها)أوال( القانونية التي يثريها هذا املوضوع سنتطرق إىل هيئات املسطرة القضائية 
 

 جال البنيكأوال: هيئات املسطرة القضائية يف امل
 حكم يعينان من طرف املحكمة املختصة يف)ب(  وقاض مفوض)أ(  تتألف هيئات التصفية القضائية يف البنوك من مصف

 فتح املسطرة القضائية.
 املصفي -أ
عىل أنه: "يعني ويقال املصفي من املحكمة التجارية، بناء عىل اقرتاح من البنك  036/2018من القانون  100تنص املادة 

 زي.املرك
 .1364يحدد راتب املصفي من قبل املحكمة التجارية بناء عىل اقرتاح من البنك املركزي"

ومادام املصفي يعني ويقال من طرف املحكمة التجارية كام يحدد راتبه من قبلها فأي دور للبنك املركزي يف هذا 
 املوضوع؟

" فور دخوله يف مهامه الوظيفية، يقوم املصفي،  من القانون سالف الذكر نجدها تنص عىل أن: 101بالنظر إىل نص املادة 
 بالتعاون مع البنك املركزي وتحت سلطة القايض املفوض، بجرد أموال مؤسسة القرض. 

 يقوم املصفي أو وكالؤه بعمليات تحصيل ديون مؤسسة القرض بطريقة توافقية مع املدينني أو بكل طريقة يخولها القانون.

                                                           

التصفية عندما ال تسمح طبيعة املخالفات  وبالشروع في االعتماد بسحب ينطقتنص على أنه: " 2007/020من االمر القانوني  61املادة كانت   1363

 أن يمكن كما .الدائنين من وغيرهم الودائع أصحاب مصالح املقترحة أو الوضعية املالية للمؤسسة بمتابعة نشاط متوازن أو عندما تتعرض للخطر

بسحب االعتماد والشروع في التصفية متزامنين حسب ما يفهم من نص املادة ". أي أن النطق القرض مؤسسة بناء على طلب االعتماد بسحب ينطق

 عكس املادة أعاله التي تجعل التصفية أثرا حتميا لسحب االعتماد.

فإن املصفي كان يعين من قبل البنك املركزي كما كان هو من يحدد الخطوط العريضة ملهامه، وذلك ما  01/2011من االمر  20وحسب املادة  1364

 من الدستور املوريتاني وقد جاء في هذه املادة على أنه: 57لف مقتضيات املادة يخا

 « Le liquidateur reçoit un mandat écrit de la Banque Centrale de Mauritanie qui fixe le cadre de sa mission et les conditions de 

réalisation de la liquidation. Le mandat fixe notamment la liste des actes de gestion ou de disposition qui requièrent l'accord préalable 

de la Banque Centrale de Mauritanie ». 

Article 20 de l’instruction 01/2011 
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طالبة أو امل ال سيام دعاوى تسديد العجزمسريي ومساهمي مؤسسة القرض لدعاوى ضد ميكن للمصفي أن يقوم برفع ا
 بتعويض االختالسات املحتملة التي قيم بها من طرف هؤالء األشخاص إن وجدت". 

من املالحظ أن هذه املادة مل تعطي سلطة للبنك املركزي املوريتاين عىل املصفي، بل نصت عىل التعاون بني الطرفني تحت 
 سلطة القايض املفوض كام أعطته الحق يف رفع الدعاوى باعتباره املمثل الوحيد للشخص املعنوي موضوع التصفية. 

، التي تخول البنك املركزي اتخاذ النصوص التنفيذية لألحكام املتعلقة بالتصفية القضائية، ميكن أن يثار 99وعودة إىل املادة 
 االشكال التايل:

 تصفية اإلدارية؟ وهل ميكن للبنوك أن تخضع لهذا النوع من التصفية؟ما ذا يقصد املرشع بال
مل يحدد املرشع ذلك حسب ما ورد يف املادة أعاله. لكن املنطق يقتيض استحالة خضوع البنوك ملا يسميه املرشع هنا بالتصفية 

 57 نص املادة كن أن تنظم بغريه استنادا إىلاإلدارية، باعتبار تعقيداتها أوال وباعتبار تصفية البنوك من مجاالت القانون وال مي
 من الدستور.

بناء عىل ذلك يتضح أن املرشع يقصد هنا مؤسسات القرض غري البنوك فال يتوقع منه مخالفة دستورية بهذا الحجم، لكن 
دارة املؤقتة خاصا بطرق اإل  نجد من بينها نصا تنظيميا 20071365/020أيضا بالرجوع إىل النصوص التطبيقية لألمر القانوين 

منه عىل إمكانية تعيني املصفي بناء عىل طلب  17وقد نص هذا االمر يف املادة  01/2011وتصفية مؤسسات القرض هو األمر 
 ومل تحدد هذه املادة عىل غرار القانون الحايل نوعية مؤسسات القرض املقصودة. .1366مجلس إدارة مؤسسة القرض

تعيني املصفي بناء عىل طلب مجلس اإلدارة يتضح جليا أن املقصود هنا مؤسسات لكن بالرجوع إىل مضمونها املتمثل يف 
 .1367القرض األخرى غري البنوك إذ ال يتوقع أن يقدم مجلس إدارة بنك طلبا إىل البنك املركزي بقصد تصفيته

 
                                                           

1365 "Conformément à l'article 61 de l'ordonnance 2007-20, la Banque Centrale de Mauritanie peut décider que le retrait 

d'agrément est assorti de la nomination d'un liquidateur" 

L’article 16 de l’instruction 01/2011  

1366 "Lorsque la Banque Centrale de Mauritanie accède à la demande d'un établissement de crédit visant le retrait de son agrément, 

elle nomme un liquidateur sur proposition du Conseil d'Administration de l'établissement de crédit. Le choix du liquidateur est fait 

sur la base de sa moralité et de ses compétences dans le domaine bancaire. Lorsque, dans un délai maximum de 30 jours, la Banque 

Centrale de Mauritanie n'a pas jugé la ou les propositions du Conseil d'Administration recevables, elle peut nommer d'office un 

liquidateur afin de préserver les intérêts des déposants". 

L’article 17 de l’instruction 01/2011  

أن البنك املركزي يقصد البنوك أيضا بل يقصد نوعان من التصفية هما التصفية على مستوى البنك يتضح  19لكن بالرجوع إلى املادة  1367

فالس إل املركزي والتي تترافق مباشرة مع سحب االعتماد والتصفية القضائية بعد استحالة التصفية اإلدارية أو إمكانية وصول املؤسسة إلى حالة ا

 حيث تنص 

 هذه املادة على ما يلي:

"Lorsque la Banque Centrale de Mauritanie juge que la liquidation, du fait que la situation financière de l'établissement, peut 

conduire à la faillite ou à la banqueroute, elle défère l'établissement de crédit devant la juridiction compétente dans un délai qui ne 

peut excéder un mois après le retrait d'agrément. Le mandat de l'administrateur provisoire ou du liquidateur prend fin à la date de 

nomination du liquidateur judiciaire". 

L’article 19 de l’instruction 01/2011 
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 القايض املفوض -ب
ملحكمة املختصة يف حكم فتح املسطرة عىل أنه: "يعني القايض املفوض من طرف ا 2018/036من القانون 102تنص املادة 
 القضائية. 

دون املساس باألحكام املطبقة يف هذا الصدد، ال ميكن ألي كان أن يعني قاضيا مفوضا إذا كان ميلك أو يحصل عىل أية 
ذا  من هذا القانون شخصا 23فائدة، إال بصفته كمودع، يف مؤسسة القرض تحت التصفية أو إذا كان يعترب مبفهوم املادة 

صلة"، ويتضح من ذلك أن املرشع حاول يف هذه املادة أن مينح القايض املفوض مزيدا من االستقاللية لضامن قيامه بدوره 
 بعيدا عن التأثر والتأثري.

مع القضاة مستقلون بطبيعتهم وبطبيعة مهنتهم عن أي جهة تنفيذية أو ترشيعية، إال أن املرشع هنا يعترب القايض املفوض  
 منتدبا ملهمة خاصة بعيدا عن صفته ومهامه كقايض جالس تفرتض فيه االستقاللية املطلقة.قاضيا 

من نفس القانون عىل أنه: "ويسهر القايض املفوض تحت سلطة املحكمة عىل حسن سري املسطرة  103كام تنص املادة 
 .األطراف املعنيةوحامية مصالح 

 التي يعتربها مفيدة. ميكن للقايض املفوض أن يقوم بجمع كل املعلومات
ميكن للقايض املفوض، برصف النظر عن أي حكم ترشيعي أو تنظيمي مخالف، أن يستمع ويحصل من لدن مفويض 
الحسابات واملحاسبني ومن العامل وممثليهم أو من اإلدارات واألجهزة العمومية وأجهزة الضامن االجتامعي ومؤسسات 

ت التي من شأنها أن تعطيه صورة صحيحة عن الوضعية االقتصادية واملالية ملؤسسة القرض وكذا البنك املركزي عىل املعلوما
 . تحت التصفية"القرض 

يتضح من خالل املادتني السابقني الدور الهام الذي يلعبه القايض املفوض يف التصفية لدى البنوك يف موريتانيا حيث يتوىل 
 ميكنها يف أي وقت استبداله بقاض مفوض آخر.املسؤولية أمام املحكمة املختصة التي عينته والتي 

التي تنص  97استثناء من أحكام املادة  1368ويحكم القايض املفوض لتصفية البنك بأحكام الكتاب السادس من مدونة التجارة
نص رصيح من هذا عىل أنه: "ال تطبق أحكام الكتاب السادس من مدونة التجارة عىل مؤسسات القرض إال يف حالة 

. لذلك فإن تصفية مؤسسات القرض وخاصة التصفية القضائية تطبق عليها القواعد املتعلقة بتصفية الرشكات التجارية القانون"
والقواعد العامة الواردة يف قانون االلتزامات والعقود التي أحالت إليها مدونة التجارة وهو ما سبق التعرض له يف املطلب األول 

 من هذا املبحث.
 املسطرة القضائية يف املجال البنيكآثار فتح ثانيا: 

املتعلق بأحكام مشرتكة يف مسطرة تصفية مؤسسات القرض عىل أنه: "ال تطبق أحكام  1369من الفصل الثاين 97تنص املادة 
 . 1370نص رصيح من هذا القانون"الكتاب السادس من مدونة التجارة عىل مؤسسات القرض إال يف حالة 

                                                           

يحكم القاض ي املفوض، بأوامر، على الطلبات واملنازعات واملطالب التي تدخل في ى أنه: "عل 2018/036من القانون  104حيث تنص املادة  1368

 صالحياته ضمن الشروط وتبعا لإلجراءات املنصوصة بأحكام الكتاب السادس من مدونة التجارة"

 صفية مؤسسات القرض من القانون جاء ذلك في الفصل األول املتعلق بأحكام مشتركة في مسطرة التصفية من الباب السابع املتعلق بت  1369

 املنظم ملؤسسات القرض.  2018/036

منع ومعالجة  ات إلجراء القرض مؤسسات تخضع التي تقابل هذه املادة على أنه: " ال 60ينص في املادة  2007/020كان املشرع في األمر   1370

دد البنك املركزي بمقتض ى أمر إجراءات اإلدارة املؤقتة وتصفية املتضمن ملدونة التجارة. سيح 2000/05صعوبات املقاولة الواردة في القانون 

القانوني". وعلى الرغم من أن املشرع هنا لم اكتفى بذكر عدم انطباق أحكام مدونة التجارة في مجال صعوبات  األمر املؤسسات الخاضعة لهذا
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يف نصه عىل أن أحكام الكتاب السادس املتعلق بتصفية الرشكات ال تنطبق عىل مؤسسات  كان املرشع يف هذه املادة رصيحا
القرض، غري أن املرشع يف هذه املادة وقع يف خلل كبري فبنصه عىل عدم خضوع مؤسسات القرض ألحكام الكتاب السادس 

بار أن مدونة تلك املتعلقة بالتصفية عىل اعتيجعلها تلقائيا غري خاضعة للقواعد العامة يف قانون االلتزامات والعقود وخاصة 
 26، حيث نظمها املرشع هناك يف 1371التجارة تحيل إىل هذه القواعد التي تعترب املنظم الفعيل للتصفية يف القانون املوريتاين

ا املواد الناسخة مادة مبا فيه 17، عىل عكس املدونة التجارية التي مل تتجاوز موادها الخاصة بالتصفية 1023إىل  997مادة من 
 لبعض مواد قانون االلتزامات والعقود.

نجدها تنص عىل أنه: "يؤدي سحب اعتامد مؤسسة القرض إىل شطبها من  2018/036من القانون  19إىل املادة وبالرجوع 
ذا هالئحة مؤسسات القرض. ......... يؤدي سحب اعتامد أي مؤسسة قرض إىل تصفيتها طبقا ألحكام الباب السابع من 

 .1372القانون"
وأمام عدم إمكانية تطبيق أحكام مدونة التجارة عىل تصفية البنوك تربز إشكاالت قانونية جوهرية منها عىل سبيل املثال ال 

يف حالة سحب االعتامد، املؤدي حتام إىل التصفية، كيف يكون الوضع القانوين للبنك هل يبقى متمتعا الحرص 
 رشكة أم متحي هذه الشخصية؟بالشخصية القانونية عىل غرار ال

تبقى مؤسسة القرض خاضعة خالل فرتة التصفية لرقابة  نجدها تنص عىل أنه: " 2018/036من القانون  105بالرجوع إىل املادة 
البنك املركزي إىل غاية تسديد األموال املستلمة من الجمهور أو إغالق املسطرة إال إذا أعفاها البنك املركزي من ذلك يف 

 . ال ميكنها أن تستعمل صفتها كمؤسسة قرض إال إذا أوضحت أنها تحت التصفية".1373لرتتيباتبعض ا
مل تجب هذه املادة عىل هذا االشكال، لكن مادامت قد نصت عىل أنها تبقى خاضعة لرقابة البنك املركزي فيعني ذلك ضمنيا 

كل مبارش عىل تعترب األصل دون أن ينعكس ذلك بشمتتعها بشخصيتها القانونية، فال يعقل أن تفقد الصفة القانونية التي 
 عالقة البنك املركزي بها.

يتأكد هذا التحليل أيضا بالرجوع إىل الفقرة األخري املتعلقة باحتفاظ املؤسسة بصفتها كمؤسسة قرض أثناء التصفية، حيث 
باري( يف هذه ونية )كشخص اعتفرض املرشع رشط إشهار التصفية عىل مؤسسة القرض التي تريد االحتفاظ بصفتها القان

الفرتة، إال أنه، مع كل ذلك، كان عىل املرشع يف املادة البنكية تجنب هذا اللبس، فبإمكانه عىل سبيل املثال التنصيص عىل 
 نجميع مواد املدونة التجارية يف مجال التصفية قابلة للتطبيق عىل البنوك باستثناء ما تعارض منها مع أحكام ومقتضيات القانو 

 البنيك باعتباره قواعد خاصة مقارنة مع القانون التجاري. 

                                                           

ة املؤقتة والتصفية سيتم تنظيمها بأمر الحق سيصدر عن البنك املركزي املقاولة على البنوك إال أنه في الفقرة الثانية نص على أن إجراءات اإلدار 

 ى البنوك.لمما يعني أنه يقصد بالفعل، على غرار القانون الحالي الساري املفعول، أن قواعد التصفية الواردة بمدونة التجارة غير قابلة للتطبيق ع

تصفية وقسمة الشركات التجارية لألحكام اآلتي ذكرها ولألحكام غير املتعارضة  تخضعمن مدونة التجارة على أنه: " 282حيث جاء في املادة  1371

 من مدونة االلتزامات والعقود". 1023إلى  997معها املقررة باملواد من 

موقع  نية وعلىيتم نشر هذا الشطب في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية املوريتاحسب الفقرة الثانية والثالثة من املادة املذكورة: " 1372

  .البنك املركزي على األنترنت

 ".يحدد قرار سحب االعتماد تاريخ نفاذه

  هذا االعفاء غير مفهوم 1373 
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 بواسطة نصوص تنظيمية، سلطة تحديدمن القانون البنيك الحايل نجدها تخول البنك املركزي  99بالرجوع إىل نص املادة 
لألحكام املتعلقة  ةرشوط وطرق فتح وتنظيم وسري وختم إجراءات التصفية اإلدارية. كام يخول أيضا اتخاذ النصوص التنفيذي

 .1374مبسطرة التصفية القضائية
 من الدستور املوريتاين عىل أنه: تدخل يف مجال القانون: 57وتطرح هذه املادة إشكاال دستوريا كبريا حيث تنص املادة 

ظام نفهل تعترب التصفية من ضمن ....... النظام الجمريك، نظام إصدار العملة، نظام املصارف والقرض والتأمني..."، 
 املصارف حتى يكون لزاما علينا أن ننظمها بقانون؟

من الدستور طبيعة النظام املقصود فيها، لكن من البداهة مبكان القول إن نظام املصارف يشمل تأسيسها  57مل تحدد املادة 
ن املرشع يف هذا أ  ومهامها وانحاللها وتصفيتها فكلمة "نظام" تشمل كل ما يتعلق بتنظيم وسري عمل املؤسسة، لذلك نعتقد

باعتبارها مانعا دستوريا واضحا مينع تنظيم تصفية البنوك بنصوص تنظيمية صادرة  57املجال مل يكن عىل دراية بأحكام املادة 
 عن سلطة االرشاف والرقابة عىل القطاع البنيك.

قواعد معني أن يحدد ال من جهة أخرى فإن البنك املركزي قد يكون طرفا أثناء التصفية فكيف ميكن لطرف يف نزاع
التي يحتكم إليها أمام القضاء؟ وهل سيقبل القضاء التجاري تطبيق نصوص تنظيمية عىل نزاع بحجم تصفية أحد 

 البنوك؟ 
 الفقرة الثانية: تعويض أصحاب الودائع

يها البنك لصعوبات ض فاهتمت مختلف الترشيعات املقارنة يف املادة التجارية بتوفري حامية للمودعني يف الحالة التي يتعر 
عىل املستوى املايل، فأحدثت صناديق وأجهزة تختص من جهة بتقديم املساعدات املالية للمؤسسة البنكية التي تعرتضها 

صعوبات لتمكينها من تقويم وضعيتها لوقاية زبنائها من االرضار، ومن جهة أخرى يف منح عمالء البنوك التعويضات املستحقة 
 ذا متت تصفية أحد البنوك ألي سبب من األسباب.لهم يف حالة ما إ 

امللغى تنص عىل أنه: "ينشأ صندوق دعامة للودائع يخصص للتأدية الجزئية  020/2007من األمر القانوين رقم  53كانت املادة 
قتَض أوامر مبوالكلية لودائع الجمهور يف البنوك يف حالة اإلفالس. ويتوىل تسيري هذا الصندوق البنك املركزي الذي يحدد 

، وهي املادة الوحيدة التي كانت موجودة يف هذا األمر بشأن تعويض أصحاب الودائع وتنظيم 1375إجراءات تسيريه..."
 الصندوق وتشكله أعضائه.

لتنظيم صندوق ضامن الودائع والتسوية،  136 -130، املواد من 2018/036عىل عكس ذلك خصص املرشع يف القانون الحايل 
لجديدة بعد إضافة دوره يف تسوية وضعية املؤسسات إىل دوره الرئيس املتمثل يف تعويض أصحاب الودائع. وهي تسميته ا

عىل أنه يحل محل املودعني يف حقوقهم يف حدود املبالغ املدفوعة لهم مع ترك اإلجراءات اإلدارية  134كام نص يف املادة 
 .1376للنصوص التنظيمية للبنك املركزي فيام يتعلق بتشكيلته ورشوط النصاب واالغلبية املطلوبة

                                                           

يخول للبنك املركزي، بواسطة نصوص تنظيمية، سلطة تحديد شروط وطرق فتح وتنظيم وسير وختم إجراءات  تنص هذه املادة على أنه: " 1374

 اتخاذ النصوص التنفيذية لألحكام املتعلقة بمسطرة التصفية القضائية". التصفية اإلدارية. كما يخول أيضا

وحسب الفقرة الثالثة من نفس املادة فإن هذا الصندوق يدار من قبل مجلس إدارة يرأسه محافظ البنك املركزي إضافة إلى ممثلين عن   1375

 دل إضافة إلى ممثلي البنوك.البنك املركزي وممثل عن وزارة املالية وقاض يمثل الوزارة املكلفة بالع

 يخول للبنك املركزي، بواسطة نصوص تنظيمية، تحديد ما يلي: على أنه: " 2018/036من القانون  136املادة  حيث تنص1376

اإلجراءات اإلدارية لصندوق ضمان الودائع والتسوية وخصوصا فيما يتعلق بتشكيلة هيئاته وشروط النصاب واألغلبية املطلوبة،  (1

 ت املحتملة للتفويض وكذلك إمكانية تكليف البنك املركزي بكل أو بعض مهام تسييره عند االقتضاء؛ والتأهيال 
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التي جاء فيها:  128كان املرشع املغريب أكرث تحديدا يف هذا املجال حيث فصل بني صندوقني لضامن الودائع بنص املادة 
أعاله، يحدث صندوق جامعي لضامن  67"عالوة عىل صندوق ضامن ودائع البنوك التشاركية املنصوص عليه يف املادة 

حامية املودعني، ويشار إليه يف هذا الباب بالصندوق"، ويعود ذلك إىل وجود نظام بنيك ثنايئ يف املغرب بدأ  الودائع ألجل
 بعد إصدار قانون مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها. 2014يعمل بشكل فعيل ومقنن منذ عام 

أزمة تنظيمية وقانونية منذ السامح للبنوك اإلسالمية  2018عكس النظام البنيك يف موريتانيا الذي ظل يعيش، إىل غاية نهاية 
 .1377بالعمل خارج اإلطار الترشيعي العام الذي ينظم هذا املجال

وسع املرشع املوريتاين من دور صندوق ضامن  2007/020عىل عكس صندوق دعامة الودائع املنصوص عليه يف االمر القانون 
دوره يقترص فقط عىل تعويض املودعني يف حالة عدم توفر ودائعهم أو جميع الودائع يف القانون الجديد، حيث مل يعد 

األموال األخرى القابلة لإلرجاع، بل يجوز له عىل وجه االحتياط واالستثناء، أن يقدم ملؤسسة ائتامن يف وضعية صعبة 
 1378مساعدات قابلة لإلرجاع أو أن يساهم يف رأس مالها

يتمثل  1379ودائع والتسوية  أصبح يقوم، إىل جانب دوره الوقايئ الجديد، بدور عالجيبناء عىل ما سبق فإن صندوق ضامن ال
يف منح تعويضات جزئية أو كلية ألصحاب الودائع بالبنوك التي تقع تصفيتها. ومبا أن املرشع املوريتاين يف املادة البنكية أشار 

أحال إىل أوامر تصدر عن محافظ البنك املركزي فقط إىل الحق يف التعويض الكيل أو الجزيئ يف حاالت االفالس فيام 
لتحديد مبلغ التعويض املقرر للزبناء املترضرين من افالس مؤسسة القرض، ومبا أن هذه األوامر صدرت بالفعل، أصبح من 

 ثانية(.) ومدى إمكانية انطباقه عىل تعويض املودعني يف املادة البنكية )أوال(الرضوري دراسة التعويض يف القواعد العاملة 
 أوال: التعويض يف القواعد العامة

                                                           

العمليات واألدوات املوضوعة تحت تصرف صندوق ضمان الودائع والتسوية من أجل أدائه ملهمته خصوصا فيما يتعلق بأعمال تسيير  (2

 املصادر املمكنة؛ 

سسات القرض املنتسبة وكذلك إمكانية اللجوء إلى طلب مساهمات فوق العادة لتغطية احتياجات طرق حساب املساهمات التي تسددها مؤ  (3

 مالية لتدخل معين؛ 

نظام السر املنهي الذي ينطبق على صندوق ضمان الودائع والتسوية وصالحيات الصندوق تجاه مؤسسات القرض وخاصة فيما يتعلق  (4

 بالولوج إلى املعلومات؛ 

 التي يتطلبها إنشاء وحسن سير نظام حماية الودائع. كل الجوانب األخرى  (5

تعمل في موريتانيا وفق تراخيص استثنائية منحت لها من قبل البنك املركزي املوريتاني حيث لم يوجد في  2018ظلت البنوك اإلسالمية حتى   1377

ينظم هذه العمليات فكل ما هنالك هو الترخيص لهذه موريتانيا أي قانون ينظم العمليات البنكية اإلسالمية، كما ال يوجد أيضا نص تنظيمي 

يث حالبنوك على أنها ستعمل وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية وهو ما أربك الرقابة على النظام البنكي بشكل عام والبنوك اإلسالمية بشكل خاص، 

البنوك على الرغم من االختالف الواضح بين هذه  الزالت نفس األساليب واألدوات الرقابية الكالسيكية هي املستخدمة في الرقابة على هذه

 النظامين.

يمكن للصندوق كذلك أن يتدخل بشكل وقائي وذلك من خالل توفير الدعم املالي  وخاصة الفقرة الثانية منها على أنه: " 132حيث تنص املادة 1378

ي أكبر من املبالغ التي كان سيعوضها ملودعي مؤسسة القرض لتدابير التسوية. ال يمكن في أي حال أن يسبب هذا التدخل للصندوق تحمل عبئ مال

 التي تم التدخل لصالحها حسب أحكام النصوص سارية املفعول عند تاريخ هذا التدخل".

الصادر عن محافظ البنك املركزي حيث نص على أن صندوق دعامة الودائع يهدف إلى تعويض املودعين  04/2008وقد أكد ذلك األمر رقم  1379

لة إفالس مؤسسة القرض وهو األمر الذي كان يفترض فيه أن يوسع ويحدد صالحيات هذا الصندوق نظرا ألنه صادر عن سلطة االختصاص في حا

 واالشراف املباشر على هذا القطاع. 
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من قانون االلتزامات والعقود املوريتاين عىل أنه: "لكل من وقع اعتداء مري مرشوع عىل حق من حقوقه املدنية  17تنص املادة 
ر ان الرض أن يطلب وقف هذا االعتداء والتعويض عام يكون قد لحقه من رضر"، ويكون الرضر إما ماديا أو معنويا، وإذا ك

عنه مبوجب النصوص الرصيحة يف هذا املجال، فإن الحال ليس كذلك بالنسبة 1380املادي ال يثري إشكاال يف وجوب التعويض
للرضر املعنوي الذي يثري العديد من االشكاالت والتساؤالت. ويتمثل الرضر املادي فيام يصيب االنسان يف جسده أو ماله أو 

. ويستحق التعويض إما 1381ا ماليا، أما الرضر املعنوي فهو الذي يصيب مصالح غري ماليةتفويت مصلحة مرشوعة تقدر قيمته
. ومبا أن 1382بسبب عدم الوفاء بااللتزام، واما بسبب التأخر يف الوفاء به وذلك لو مل يكن هناك سوء نية من جانب املدين

امات والعقود املوريتاين تنص عىل أنه عىل املودع من قانون االلتز 738املوضوع هنا يتعلق بتعويض املودعني خاصة فإن املادة 
عنده حفظ الوديعة بنفس العناية التي يبذلها يف املحافظة عىل أموال نفسه مام يعني أنه يضمن الهالك أو الرضر الناتج عن 

ما يعة أو عندأي سبب كان ميكنه التحرز منه، إال أن هذا الضامن مقيد برشط أن يأخذ املودع عنده أمواال عىل حفظ الود
 . 1383يتسلم الوديعة بحكم مهنته أو وظيفته

ضمن للمودعني أنها ت-بناء عىل هذه القاعدة  –استنادا إىل أن البنوك تتسلم الودائع بحكم مهنتها ووظيفتها معا ميكن القول 
يحل فيها  تيتعويض ودائعهم يف حاالت اإلفالس التي كان ميكن تفاديها من طرف مسريي البنك. وحتى يف الحالة ال

شخص آخر محل املسريين يظل للمودع الحق يف التعويض من طرف املصفني والقيام بالدعاوى املبارشة يف مواجهة هؤالء 
. ومع أن املرشع املوريتاين يف القانون املدين مل يستثني الوديعة البنكية 1384مع حقه الدائم يف الرجوع عىل املسريين األصليني

سليم بانطباق القواعد العامة عىل كل القواعد القانونية التابعة، مامل يوجد تعارض، فإن لتعويض من هذه القاعدة ومع الت
املودعني يف املادة التجارية بشكل عام والبنكية بشكل خاص قواعد خاصة تنبع من التطور املتسارع الذي يطبع هذا الجانب 

 ي للفرد والدولة.املهم نتيجة عالقته املبارشة بالجانب االقتصادي واالجتامع
 ثانيا: تعويض املودعني يف املادة البنكية
من مدونة التجارة املوريتانية بالترصيح بديونهم، فإن املودعني معفون من هذا  1287إذا كان الدائنون ملزمون مبقتَض املادة 

ر، ويف انتظار صدور أمر كية املعنية باألماالجراء عىل اعتبار أنه غالبا ما تكون ديونهم مثبتة يف الوثائق املحاسبية للمؤسسة البن
من محافظ البنك املركزي يحدد كيفية تطبيق هذه االحكام، تجب االشارة اىل أن القانون البنيك الفرنيس أعطى لصندوق 
ن مضامن الودائع مهمة إعالم املودعني مببلغ ديونهم التي تدخل يف إطار القسمة ومبلغ وطبيعة الديون التي ستتم تغطيتها 

طرف الصندوق الجامعي لضامن الودائع وتحديد الجزء الذي يزيد عن سقف التعويض. ومن خال املعلومات التي أدىل بها 
كل من املؤسسة البنكية املعنية واملودعني وصندوق الضامن، يعمل كل من املصفي االداري والقايض وممثل الدائنني عىل 

أشهر ابتداء من افتتاح املسطرة والتي يجب أن تضم تعريف كل من  9ولة خالل التحقيق يف ذلك وتقديم الئحة الديون املقب

                                                           

 126ر املادة وتتقادم دعوى التعويض من جراء الجرائم وأشباهها بمض ي خمس سنوات وتتقادم في جميع االحوال بمض ي عشرين سنة أنظ 1380

 من قانون االلتزامات والعقود 

 851السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني، الجزء الثاني، الصفحة  1381

 من قانون االلتزامات والعقود املوريتاني279أنظر الفقرة الثانية من املادة  1382

 من قانون االلتزامات والعقود املوريتاني754أنظر املادة  1383

 من قانون االلتزامات والعقود املوريتاني 739انظر املادة  1384
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املودع وطبيعة الودائع وتحديدا املبلغ الغري مغطى، ليتم وضع هذه الالئحة يف كتابة املحكمة التجارية، وبعد ذلك ينرش إعالن 
 .1385بوضع قامئة الديون لدى كتابة الضبط

القانون البنيك املغريب أنه: "يتم تعويض املودعني يف حدود مبلغ أقىص لكل مودع  من 138ويف نفس االتجاه نصت املادة 
سواء أكان شخصا ذاتيا أم اعتباريا يحدد من طرف بنك املغرب. ويحدد بنك املغرب آجال تعويض املودعني. ويحل الصندوق 

 يهم"محل املودعني املستفيدين من التعويض يف حقوقهم يف حدود املبالغ املدفوعة إل
فيام يتعلق بالقانون البنيك املوريتاين وكام أسلفنا فقد خصص ستة مواد لتنظيم صندوق ضامن الودائع والتسوية لكنه يف 

ترك إجراءات تسيريه وتشكيلته وطرق احتساب املساهامت فيه للنصوص التنظيمية للبنك  2018/036املادة األخرية من القانون 
من هذا القانون  149مل يصدر هذا النص التنظيمي، لكن بالرجوع إىل الفقرة الثانية من املادة  املركزي وحتى كتابة هذه السطور

 املذكور أعاله سارية املفعول ما مل يتم تعديلها". 020-2007نجدها تنص عىل أنه: " تبقى النصوص املطبقة لألمر القانوين رقم 
والذي يقيض بتنظيم صندوق دعامة  2007/020من االمر القانوين  53املطبق للامدة  04/2008لذلك ميكن الرجوع إىل األمر 

وحسب هذا األمر تلزم البنوك سنويا بدفع اشرتاكاتها يف صندوق دعامة الودائع ويتم ذلك حسب املبلغ العام  .الودائع البنكية
لعملة التي تم بها وضع ديسمرب يف االثني عرش شهرا األخرية. وتدفع هذه االشرتاكات بنفس ا 31ملتوسط الودائع يف 

من  %1و 0. وتحدد نسبة هذه االشرتاكات سنويا بناء عىل أمر من محافظ البنك املركزي وترتاوح نسبها حرصيا بني 1386الودائع
 .1387مبلغ الودائع

الالفت يف الفقرة األخرية أن تحديد نسب االشرتاكات يف صندوق دعامة الودائع إن كان حسب هذه الفقرة من صالحيات 
وهو أمر يجعل صالحيات املحافظ يف  %1حافظ، فإن القانون قيد هذه الصالحيات بنصه عىل أال تتجاوز نسبة االشرتاك امل

هذا املجال صالحيات معوقة، حيث كان من املفرتض عدم تقييد سلطاته والسامح له بتحديد هذه املبالغ انطالقا من الحالة 
مل تعد تواكب رسعة وتجدد العمل البنيك. أضف إىل ذلك أن هذه االشرتاكات العامة للقطاع وليس بناء عىل نصوص قانونية 

هي ملعالجة وضعيات البنوك وكان من االجدر أن تكون البنوك املساهمة أو التي لعبت دورا، مبارشا أو غري مبارش، يف تأزيم 
 أحد املؤسسات البنكية، عرضة لدفع اشرتاكات مغلظة عىل سبيل العقوبة.

رة الثالثة من نفس املادة أن البنك املركزي يسهر عىل تغطية االشرتاكات يف صندوق دعامة الودائع البنكية أضافت الفق
، كام أضافت نفس الفقرة أنه ال ميكن استخدام موارد صندوق ضامن 1388ويضمن وضع مصادره املالية يف أصول مضمونة

 .20111389يناير  1حقا إىل قبل أن يتم تعديل ذلك التاريخ ال  2010يناير  1الودائع قبل 
فيام يتعلق بسقف التعويضات املحددة املحدد يف املادة السابقة يتم حساب الفارق بني مبلغ الوديعة املوحدة واألرصدة واملبالغ 

، ويف حالة ما إذا كان مجموع املبالغ املستحقة عىل املودع أكرب من 1390املشابهة لها املستحقة للبنك عىل صاحب الوديعة

                                                           

يوسف مخاص، النظام القانوني ملؤسسات االئتمان التي توجد في وضعية صعبة، رسالة لنيل شهادة املاستر في القانون الخاص، جامعة   1385

 56الصفحة  2011 – 2010الحسن األول، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، السنة الجامعية 

 04/2008من األمر رقم  8انظر املادة  1386

 04/2008من األمر رقم  8انظر املادة  1387

  04/20081388من األمر القانوني  8انظر الفقرة الثانية من املادة  

 04/2008املعدل لألمر رقم  23/2008أنظر املادة األولى من األمر رقم  1389

 04/2008من األمر  10أنظر املادة  1390
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، أما إذا كانت الوديعة املوحدة أكرب من 1391ودائعه فإن عليه أن يدفع الفارق متشيا مع النصوص الترشيعية املعمول بهامجموع 
األرصدة واملبالغ األخرى املشابهة لها املستحقة للبنك عىل املودع فإن هذا األخري يعوض يف حدود السقف املحدد يف املادة 

مل تحدد مبلغ التعويض بل أحالت إىل أمر يفرتض أن يصدر الحقا من طرف محافظ  9ة . وتكمن املفارقة هنا يف أن املاد91392
البنك املركزي يحدد السقف األعىل لتعويض املودعني سنويا، وهو األمر الذي مل يصدر حتى هذه اللحظة رغم وجود حالت 

 إفالس يف القطاع البنيك كانت تتطلب إصداره.
تي تكون فيها الحساب مشرتكا فأقر توزيعها بالتساوي بني أصحاب الودائع املشرتكة إال عىل الحالة ال2008/004عرج األمر  

، حيث يستفيد كل أصحاب الودائع املشرتكة من هذا التعويض يف 1393يف الحاالت التي ينص فيها العقد عىل خالف ذلك
 . 1394من هذا األمر 9حدود السقف املحدد بنص املادة 
ع فيها هو صاحب الحق يف املبالغ املودعة يف الحساب فإن صاحب الحق هو الذي يستفيد من يف الحالة التي ال يكون املود 

،أما يف حالة تعدد 1395هذا التعويض برشط أن يكون قد تم التعرف عليه أو قابلية التعرف عليه قبل إعالن إفالس البنك
ارية فضال منهم حسب الرتتيبات القانونية السأصحاب الحقوق فإنه يجب أن يأخذ يف الحسبان املبلغ الذي يعود إىل كل واحد 

، إال أن األمر التنظيمي املذكور مل يجعل كل الودائع قابلة لإلرجاع بل أقىص 1396عن تلك التي تحكم تسيري املبالغ املودعة
د الودائع يفئات عريضة من املودعني واملساهمني واملتعاملني مع املؤسسات البنكية من هذا التعويض، األمر الذي يتطلب تحد

 )ب(.لتمييزها عن الودائع الغري قابلة لإلرجاع  )أ(القابلة لإلرجاع 
 الودائع القابلة لإلرجاع -أ

سالف الذكر عىل أنه تعترب مبثابة ودائع، وغريها من املبالغ املشابهة القابلة لإلرجاع، جميع  04/2008من األمر  5جاء يف املادة 
م وضعها يف حساب معني أو أموال مؤقتة ناتجة عن عمليات مرصفية عادية قبل أن تتم املبالغ الدائنة املتأتية من أموال ت

. وقد جاء يف الفقرة 1397استعادتها متشيا مع اإلجراءات القانونية والعقدية املطبقة يف هذا املجال وخاصة يف مادة املقاصة
 الثانية من نفس املادة عىل أنه يدخل يف إطار الودائع القابلة لإلرجاع:

 ودائع التأمني عندما تصبح مستحقة -
 الودائع املرتبطة بعمليات السندات -
 املبالغ املستحقة عىل شكل سندات صندوق -
 أي وسائل دفع أخرى صادرة من طرف البنك  -

                                                           

 04/2008من األمر رقم  10نية من املادة انظر الفقرة الثا 1391

 من األمر رقم 10انظر الفقرة الثالثة من املادة  1392

 2008/0من األمر رقم 12أنظر املادة  1393

 2008/04من األمر رقم 12انظر الفقرة الثانية من املادة  1394

 20من األمر رقم 13أنظر املادة  1395

 2008/04من االمر القانوني رقم13انظر املادة  1396

1397 « Au sens de la présente instruction, il faut entendre par « dépôts et autres sommes assimilées aux dépôts remboursables », tout 

solde créditeur résultant de fonds en situation transitoire provenant d’Operations bancaires normale devant être restitués 

conformément aux conditions légales et contractuelles, notamment en matière de compensation » 

Article 5 de l’instruction 04/2008 
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بنظرة عىل هذا الرسد ميكن أن نقول بأن هذه املادة وإن وسعت من خالل فقرتها الثانية يف مفهوم الودائع القابلة لالسرتداد، 
فإنها قيدت ودائع التأمني عندما جعلت االستحقاق رشط يف إمكانية اسرتدادها وبذلك حرمت كل أصحاب ودائع التأمني الغري 
مستحقة من الحصول عىل تعويضات مام يبني حالة االرتجال واالرتباك التي وقع فيها واضعو هذا األمر، حيث مل يضعوا يف 

ا بااللتزامات الغري مستحقة، فإن بعضها يوازي يف طبيعته وظروفه وأطرافه الحسبان أن الديون إذا كانت توصف عموم
االلتزامات املستحقة.  يضاف إىل ذلك غموض وعمومية الجملة املتعلقة بالودائع املرتبطة بالسندات إذ مل يحدد هذا األمر 

من نفس  6ري مستحقة مام دفع باملادة طبيعة تلك الودائع بل ترك الحبل عىل القارب ألي وديعة مرتبطة بسند مهام كانت غ
 األمر إىل محاولة تاليف هذا القصور فحددت الودائع الغري قابلة لالسرتداد.

 الودائع الغري قابلة لإلرجاع -ب
 الودائع الغري قابلة لإلرجاع فأوردتها تباعا عىل النحو التايل:-عىل سبيل الحرص - 04/2008حددت املادة السادسة من األمر رقم 

 بالغ املدفوعة مسبقا للمؤسسات املالية وتلك املدفوعة مسبقا عن طريق البنوك فيام بينهاامل -
 من رأس املال %5األموال الواردة أو املوضوعة من طرف املساهمني يف حساب والذين ميتلكون عىل األقل  -
 ودائع املديرين واملسريين ومفوضو الحسابات  -
 دارة ودائع األجراء املساهمني أعضاء فريق اإل  -
عنارص الخصوم التي تدخل يف مفهوم األموال الخاصة أو األصول الصافية عىل معنى الرتتيبات الواردة يف األمر  -

 13981399املنشئ للحد األدِن لرأس املال
الودائع املعرفة عىل هذا النحو لكن ملكيتها ال تعود لشخص طبيعي أو اعتباري محدد عىل خالف املبالغ املستحقة عىل  -

 دفع صادرة من طرف البنوك شكل وسائل
 ودائع التأمينات االجتامعية وصناديق التقاعد  -
 والسلطات املحلية واإلدارات املشابهة ودائع الدول واملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري -
 الودائع الناجمة عن عمليات إدانة جنائية نهائية تم النطق بها ضد املودع -
يها بصفة فردية عىل رشوط فائدة تفضيلية ساهمت يف تفاقم الوضعية املالية الودائع التي كان املودع قد حصل ف -

 للمؤسسة
 ودائع هيئات االستثامر املشرتك  -

من الواضح يف هذه املادة إقصاء فئات عريضة من أصحاب الحقوق وهو ما يرتجم الهدف الجوهري من إنشاء هذا الصندوق، 
ال در ما يهدف إىل تعويض األطراف الضعيفة يف العملية فعىل سبيل املثحيث ال يهدف إىل تعويض املودعني بشكل عام بق
من رأس مال البنك فيام يتم إقصاء كل أصحاب األسهم التي تساوي أو  %5يتم تعويض املساهمني الذين ميلكون أقل من 

 ويربر هذا االجراء األخري تفوق هذه النسبة. أضف إىل ذلك ودائع الدولة والهيئات اإلدارية األخرى وأعضاء فريق اإلدارة
مسؤولية الدولة الغري مبارشة عن تدهور وضعية املؤسسة وتقصري فريق اإلدارة أثناء عمله، مام يعني باختصار أن التعويض هنا 

                                                           

1398 Instruction n°09/GR/2007 
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يستهدف األغيار الضعفاء الذين مل يلعبوا أي دور مبارش أو غري مبارش يف انهيار املؤسسة البنكية. وهي ميزات تعترب رشطا 
 حصول عىل التعويض مامل يكن ألصحابها دور فردي يف تفاقم الوضعية املالية للمؤسسة.لل

 خامتة: 
يتضح من خالل ما تقدم أن االجراءات والقواعد املتعلقة بتصفية البنوك يشوبها الكثري من الغموض خاصة فيام يتعلق بالقانون 

من القانون  98االعتامد حسب نص الفقرة الثانية من املادة  املنطبق يف حالة التصفية االدارية التي ربطها املرشع بسجب
 املنظم ملؤسسات القرض. 2018/036

عىل عكس ذلك يف حالة التصفية القضائية التي يذكر املرشع فيها موضوع سحب االعتامد، بل اكتفى بالقول: "قضائية 
ه الفقرة املركزي". وهنا يتضح الغموض الذي يلف هذعندما يتم فتح املسطرة من قبل املحكمة التجارية بناء عىل طلب البنك 

 حيث مل تذكر سحب االعتامد كام تم يف الفقرة االوىل منها، مام قد يثري الشك يف إمكانية تصفية البنك قبل سحب اعتامده
ة مستقلة عنه يمن جهة ثانية فإن البنك املركزي قد يكون طرفا مدعيا أو مدعى عليه ضد أحد البنوك باعتبارها أشخاص قانون

وهو مامل تتم مراعاته حني أصدر البنك املركزي قواعد تتعلق بتصفية البنوك عىل شكل نصوص تنظيمية، مام جعله مبثابة 
من الدستور حددت مجاالت تدخل القانون بشكل  57الخصم والحكم يف حالة وقوع هذا النزاع. يضاف إىل ذلك أن املادة 

لبنوك هو من بني املجاالت التي ال ميكن تنظيمها إال بقانون. ومام ال شك فيه أن واضح ونصت رصاحة عىل أن نظام ا
التصفية تدخل ضمن نظام البنوك بل تعترب اإلجراء االكرث حساسية وتشعبا نتيجة ملختلف األطراف املتدخلة فيه سواء تعلق 

 عنوي موضوع التصفية.االمر باملساهمني أو بسلطات الرقابة أو باملصفي باعتباره ممثال للشخص امل
كام أن موضوع تصفية البنوك ميس حق امللكية بشكل مبارش عىل اعتبار أن جميع أصول وخصوم املؤسسة سيتم تسيريها من 

طرف شخص أجنبي عليها، وإن كان الهدف األسمى من هذه العملية هو املحافظة عىل الودائع وتعويض أصحابها، هو 
قانوين وليس بنص تنظيمي فامللكية كنظام املصارف من مجاالت القانون أيضا حسب  املصفي مام يستوجب تنظيمها بنص
 .57نص الدستور املوريتاين يف املادة 

وأخريا فإن الوصول إىل مرحلة التصفية أيضا يطرح مشكلة الودائع وكيفية وآلية التعويض املمنوح للمودعني. وهو ما متت 
اآلليات ظلت دون املستوى ألنها غامضة من جهة وألنها أيضا غري كافية من جهة التطرق له يف منت هذا البحث، لكن هذه 

 .أخرى
بناء عىل ما تقدم نقرتح سد هذه الثغرات والنواقص حتى تكون القواعد الخاصة شارحة ومكملة، يف حدود اختصاصها، للقواعد 

 العامة وغري متعارضة معها، مام يجعل دورها تكامليا ومؤديا للمطلوب. 
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 املراجع واملصادر
جوان  47سارة قايم، إشكالية ازدواجية تصفية البنك يف الترشيع الجزائري، مقال منشور مبجلة العلوم االنسانية، العدد  -

 املجلد ب، جامعة اإلخوة منتوري، قسطنطينة، الجزائر، 2017
اسرت يف القانون ة لنيل شهادة امليوسف مخاص، النظام القانوين ملؤسسات االئتامن التي توجد يف وضعية صعبة، رسال -

 2011 – 2010الخاص، جامعة الحسن األول، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية، السنة الجامعية 
 851السنهوري، الوسيط يف رشح القانون املدين، الجزء الثاين، الصفحة  -
 املنظم ملؤسسات القرض يف موريتانيا 2007/020األمر القانوين  -
 املنظم ملؤسسات القرض يف موريتانيا  2018/036لقانون رقم ا -
 2001/31املتضمن قانون االلتزامات والعقود املعدل بالقانون رقم  1989الصادر بتاريخ سبتمرب  89/126االمر القانوين رقم  -

 2001فرباير  7الصادر بتاريخ 
 ة التجارة املتضمن مدون 2000يناير  18الصادر بتاريخ  2000/05القانون رقم  -
 2000يناير  18الصادر بتاريخ  2000/05الذي يعدل ويكمل ويلغي بعض مقتضيات لقانون رقم  2015/032القانون رقم  -

 املتضمن مدونة التجارة 
- Instruction de la BCM N 01/GR/2011  
- Instruction de la BCM 04/GR/2008 

Instruction de la BCM09/GR/2007 
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 دور الخربة العقلية والنفسية يف االثبات الجنايئ.
Le rôle de l’expertise Psychologue et mental dans le cadre de la preuve pénale 

 

 مركز الدراسات يف الدكتوراه : " العلوم القانونية والسياسة"
 مخترب القانون و الفلسفة و املجتمع.

 فاس-جامعة سيدي محمد بن عبد الله 
 

 
 ملخص.

إن إثبات الحالة العقلية والنفسية للمتهم من أجل اقرار مسؤوليته الجنائية من األمور التقنية والعلمية التي تعرتض القايض والتي 
هيئات القضائية اليستعيص عليه حلها، ألنها ال تدخل ضمن مجال اختصاصه ، ويف هذا السياق مكن املرشع املغريب مختلف 

سلطة اللجوء للخبري العقيل والنفيس من أجل إنجاز تقرير يف هذا املوضوع، وللقايض الجنايئ سلطة تقديرية واسعة يف األخذ 
بهذا التقرير، وهذا ما استقر عليه االجتهاد القضايئ املغريب، إال أن السلطة التقديرية للقايض تخضع لرقابة محكمة النقض يف 

االستجابة لطلب إجراء خربة عقلية ونفسية وكذلك يف حالة استبعاد نتائج الخربة العقلية والنفسية ، حيث استقر قضاء حالة عدم 
 محكمة النقض أن محاكم املوضوع يتعني عليها أال تستبعد التقرير إال باالستناد عىل تقرير خربة عقلية مضادة.

 
Abstract. 
To demonstrate the mental and psychological state of the accused in order to approve criminal responsibility, 
is devoted to the technical and scientific detail which constitutes a major obstacle for the judge, who cannot 
overcome it on the ground that it does not fall within his jurisdiction. So in this context the Moroccan 
legislator to grant to the judicial bodies , the power to resort to the mental and psychological expert in order 
to establish a report of expertise. the Criminal Judge has a broad discretionary power This is what is provided 
for according to the Moroccan jurisprudence, then it should be noted that the discretion of the judge and 
subject to review by the Court of Cassation in the case of abstention from the request for mental and 
psychological expertise seen even in the case of exclusion of results 
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 قدمة:م
يف امليدان الجنايئ ال يكفي ارتكاب جرمية من طرف شخص  ليقال إنه مسؤول عنها ، بل يجب أن يكون أهال  لتحمل 

 ، وتتحقق هذه املسؤولية  بتوافر األركان العامة للجرميـة باإلضافة إىل توافر أركانها  1400مسؤوليته الجنائية عن هذا الفعل
الخاصة  سواء ارتكبت يف شكل محاولة أو جرمية كاملة ، من قبل  شخص واحد أو عدة أشخاص، إال ان املسؤولية الجنائية  
ال يكفي لقيامها مجرد تحقق هذه الجرمية من الناحية القانونية، بل البد أن يكون مرتكبــها مميزا ومدركا للفعل الذي يصدر 

 ة، مبعنى أنه إذا فقد اإلنسان إدراكه ومتييزه فإن مسائلته ال تقوم وبالتايل تنتفي مسؤوليتـــه،منه وأن يكــون كذلك كامل اإلراد
 .1401أما إذا نقص عنده اإلدراك أو التمييز فإن مسؤوليته ال تنتفي وإمنا تكون ناقصة

رار، لذلك فالشذوذ ميم واتخاد القفاإلرادة إذا تعترب أهم عنارص التكوين النفيس والعقيل، فهي مبثابة  الدافع عىل العزم والتص
العقيل له أثر كبري عىل انعقاد اإلرادة التي تصاب بخلل يؤثر يف اتخاد القرار فينتقص من قدرتها عىل التحكم والسيطرة عىل 

 كالنفس، مام قد يفيض إىل السلوك اإلجرامي متى توافرت يف الوسط أو املحيط العوامل األخرى الالزمة  إلنتاج هذا السلو 
هذه اإلرادة قد تتعرض  فور امليالد  لإلصابة  بأمراض  تنتقص  من حريتها  يف االختيار أو تعدم هذه الحرية متاما، وتسمى .

  1402.هذه األمراض باألمراض العقلية كام انه قد تطرأ هذه  األمراض أثناء حياة اإلنسان  نتيجة لعوامل تحيط به
عرتض متهم من  أجل إقرار امتنـاع  املسؤولية الجنائية، من األمور التقنية والعلمية  التي قد تفإثبات الحالة العقليــة والنفسيـة  لل

القايض أثناء النظر يف القضايا املختلفة،  والتي يستعىص عليه حلها ألنها ال تدخل ضمن مجال  اختصاصه، فالخرباء األقدر 
فمن  1403. ها بالنظر إىل ما تلقوه من دراسة أكادميية متخصصةعىل  فهمها واستجالء  غموض بعض اإلشكاليات التي قد تثري 

املستحيل أن  يطلب من القايض ولو أن له مستوى  ثقايف  جيد أن يعطي رأيه  يف املسائل العلمية التي قد تعرتضه، سواء  أثناء  
التي بناء نهم أن يزودوه بالتقارير و التحقيــق أو املحـاكمة، إذ أنه من الرضوري أن يتم االستعانة بذوي االختصاص الذي بإمكا

 .  1404عليها ميكنه أن يتخذ  قرارا بشأن القضية  املعروضة عليه
إن مسألة إثبات املرض العقيل تعد من أهم املسائل التي يتوقف عليها تحديد درجة املسؤولية الجنائية، وتحديد الخلل العقيل 

األخري وقبل أن يبث يف ذلك، غالبا ما يخضع الشخص املتهم  مسألة موضوع تخضع يف تقديرها لسلطة القايض لكن هذا
.فاألمر إذن علمي بالدرجة 1405للخربة الطبية العقلية والنفسية التي يكون عليها معاينة هذا الخلل والتحقق طبيا من توافر

                                                           

البيضاء ،الطبعة االولى، القسم العام ،مطبعة النجاح الجديدة، الدار  شرح القانون الجنائي املغربي، أبو املعاطي حافظ ابو الفتوح، 1400

 .232،ص1980

 .291،ص 2009القسم العام ،الطبعة الثالتة، شرح القانون الجنائي املغربي، عبد الواحد العلمي، .1401

دي يس هشام عياض، تأثير األمراض العقلية على املسؤولية الجنائية، رسالة لنيل دبلوم املاستر في العدالة الجنائية والعلوم الجنائيةـ جامعة 1402

 .1، ص 2012-2011محمد بن عبد هللا، فاس، 

، 70لعدد ا عبد الكافي الورياش ي، حجية التقرير الطبي في اإلثبات أمام القضاء الجنائي، مقال منشور باملجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، 1403

  .70، ص 2006

1404- HELENE.RISER, l’expertise NERO-Psychiatrique devant les juridictions criminelles : procédure et technique ،librairie générale de 

droit et de jurisprudence, paris, 1956, p.9 

 .173، ص 2010،دار القلم الرباط، 1علوي جعفر، املعين في شرح القانون الجنائي العام املغربي فقها وقضاءا، ط  1405
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مر ينطبق عدمه ، نفس األ األوىل، وعىل القايض أن يستوثق من رأي العلم يف الحالة املعروضة ومدى توافر الجنون وأثره  من 
  1406  . عىل مختلف األمراض العقلية والنفسية

مام ال شك فيه أن الخربة العقلية والنفسية تعد من أدق املسائل التي تتطلب إملاما واسعا بعلوم الطب العقيل والنفيس وهي وسيلة 
م ال الطب النفيس عىل القضايا التي تتناولها املحاكتطبيق املعرفة والخربة يف مج ̎ ناجحة لتحقيق العدالة ،وقد تم تعريفها بأنها

  1407̎ تقنية لقياس املسؤولية ̎   jean pradel وهي كام قال جون براديل . ̎ ، وعىل القانون بشكل عام
 إن االستعانة بالخربة وجدت طريقها إىل النظام القضايئ اإلسالمي، وذلك استنادا إىل قوله تعاىل:﴿ وما أرسلنا من قبلك إال

.ويقصد بأهل الذكر يف هذا املقام أهل العلم والخربة، الذين   1408رجاال نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون﴾ 
يتعني عىل القايض أن يستعني بهم ويشاورهم متى أشكل عليه األمر كام ينبغي عليه أن يناقشهم  ويفتح مجال مناقشتهم 

دل لوغا للعدالة املتوخاة من وراء اللجوء إليه. وقد سجلت السوابق القضائية اإلسالمية ما يللخصوم، بغية الوصول إىل الحقيقة ب
 .1409عىل االعتامد عىل الخربة العقلية والنفسية

وبالنظر إىل األهمية التي ما فتئ املنتظم الدويل الحقوقي يوليه ملوضوع الخربة النفسية فقد بادر إىل عقد  العديد من املؤمترات 
 1947وصت برضورة عرض الجناة عىل خربات عقلية ومن ذلك املؤمتر الثاين للدفاع االجتامعي املنعقد يف سان رميو سنة التي أ 

، وكذا يف املؤمتر الثاين لعلم االجرام 1950، واملؤمتر الثاين لقانون العقوبات املنعقد يف الهاي عام  1949ويف ليج ببلجيكا سنة 
السنة ، فضال عن املؤمتر الدويل الثالث  للدفاع االجتامعي املنعقد يف أنفرس  ببلجيكا عام الذي انعقد يف باريس يف نفس 

، باإلضافة  إىل املؤمتر الثالث ملنظمة األمم املتحدة ملنع الجرمية ومعاملة املجرمني ، الذي دارت فعالياته  يف مدينة استو  1954
هت  إىل  أهمية الخربة النفسية وحثت عىل مراجعتها يف مختلف الجرائم وهي كلها تجمعات حقوقية  دولية نب 1965كلهوم عام 

1410 . 
ومام تجدر اإلشارة إليه أن االستعانة بالخربات العقلية والنفسية شائعة عىل نحو متزايد من طرف الهيئات القضائية، وهذا ما 

املتعلق بتنظيم مامرسة   77.17دة الرابعة من القانون رقم دفع املرشع املغريب اىل اسناد مهمة انجاز الخربة العقلية والنفسية يف املا
 الطب الرشعي  للطبيب الرشعي  .

يكتيس موضوع الخربة العقلية والنفسية أهمية بالغة باعتبارها من أهم الوسائل التي تساهم يف تحقيق   العدالة   الجنائية      
تجىل أهمية هذا املوضوع يف دراسة وتحليل مختلف األحكام والقرارات كام ت. متى  ثار الشك حول  سالمة القوى العقلية للمتهم

 .القضائية الصادرة يف هذا املوضوع
فبام أن الخربة العقلية والنفسية تكتيس أهمية ال تنكر يف مجال إرساء دعائم املحاكمة العادلة متى تم االستناد يف إنجازها إىل 

 لطب النفيس ونظريات علم النفس ، فإىل أي حد تساهم الخربة العقلية والنفسية يفالقواعد العلمية املتعارف عليها يف علوم ا
 تكوين قناعة القايض الجنايئ وتوجيهه التوجيه الصحيح نحو تطبيق القواعد القانونية التي تتوافق مع كل حالة مرضية؟

                                                           

،املؤسسة  2جنائية أساسها وتطورها: دراسة مقارنة في القانون الوضعي و الشريعة اإلسالمية، ط محمد كمال الدين إمام، املسؤولية ال   1406

 .219، ص 1991الجماعية للدراسات  والنشر والتوزيع، بيروت ، 

1407   Sébastien Soetta, l’intervention de l’expert psychiatre dans les affaires criminelles : de la production d’un discours à sa 

participation au jugement, thèse pour obtenir du garde académique de docteur, université de Toulouse, France, 2012 .p8     

 43سورة النحل األية 1408

 .224، ص 1997حاتم بكار، حماية املتهم في املحاكمة العادلة، بدون ذكر الطبعة، منشأة املعارف، االسكندرية،  1409

 .86/87عبد الكافي الورياش ي ، مرجع سابق ،   1410
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 إن معالجة إشكالية هذا املوضوع يقتيض منا االعتامد عىل التصميم التايل.
 املرض العقيل والنفيس. الخربة العقلية والنفسية كإجراء قضايئ إلثبات ˸حث األولاملب

 الجنــائـــــــــــــي.  حجـية الخبـرة العقـليــــة والنفســـيـة يف اإلثبــات ˸ املبحث الثاين
 

     
 .يسالخربة العقلية والنفسية كإجراء قضايئ إلثبات املرض العقيل والنف ˸املبحث األول    

إن مسألة إثبات املرض العقيل و النفيس )املطلب األول(  تعد من أهم املسائل التي يتوقف عليها تحديد درجة املسؤولية الجنائية، 
وتحديد الخلل العقيل والنفيس مسألة موضوع تخضع يف تقديرها لسلطة القايض لكن هذا األخري وقبل أن يبث يف ذلك، يتخذ 

 ضائية )املطلب الثاين(.العديد من اإلجراءات الق
 األمراض العقلية والنفسية . ˸املطلب األول  

إن األمراض النفسية أو العصابية هي من أكرث األمراض انتشاراً يف الوقت الحارض، إال أننا  ال نجد تعريفاً واضحاً ومحدداً ومتفقا 
لذي ورد تعريفات لألمراض النفسية، منها التعريف اعليه سواء من علامء النفس أو األطباء النفسيني، ومع ذلك فقد وردت عدة 

يف النظام العريب املقرتح للصحة النفسية إذ عرف املرض النفيس بأنه "ارتباك يف حالة املريض الذهنية أو العاطفية أو املعرفية 
وبالتايل فإن املرض  ."اأو اإلدراكية أو إحساسه بأي تكدر يف مشاعره وأحاسيسه يطلب من أجلها ذلك الشخص نوعاً من عالج م

النفيس هو اضطراب يف الوظائف النفسية للفرد، وبذلك تتأثر باملرض النفيس العاطفة واإلحساس والشعور والوجدان، وقد يطال 
 .املرض النفيس العمليات العقلية كاإلدراك يف بعض الحاالت املزمنة أو الشديدة

عداد لنفسية، فذهب البعض إىل أن اإلصابة باألمراض النفسية تعود إىل استوتختلف األسباب املؤدية إىل اإلصابة باألمراض ا 
ورايث ينتقل إىل الفرد من خالل الرتكيب الكياموي لخالياه، وهناك من يرد هذه األمراض إىل اإلصابة باضطراب وظيفي يف 

ني العوامل عالت مستمرة ومتعاقبة باملخ يف حني ذهب رأي آخر إىل القول أن االضطرابات الشخصية وانفعاالت هي حصيلة تفا
واألمراض النفسية )العصابية( متعددة ومختلفة ومن  .البيولوجية والنفسية واالجتامعية التي يتعرض لها الفرد يف أدوار حياته

املمكن أن يكشف الفحص الطبي أنواعاً األمراض النفسية تكون مرتبطة بحوادث وضغوط معينة، مثل عصاب الحرب، وعصاب 
 1411كوارث، وعصاب األرس وغريها.ال

األمراض العقلية تتميز بخالف األمراض النفسية باختالل بليغ يف القوى العقلية والتفكري, وباضطراب ملحوظ يف الحياة 
االنفعالية وعجز شديد عن ضبط النفس وقد تتميز بهلوسة سمعية أو برصية أو كليهام، كام تتميز باالنزواء الشديد مام يحول 

اية املريض لنفسه وشؤونه ومينعه من التوافق العائيل واملهني واالجتامعي واألمراض العقلية إما عضوية أساسها تلف دون رع
معينة, وإما أن تكون وظيفية, وهي النسبة الغالبة واألساس يف إحداثها العوامل  .يف النسيج العصبي للمخ نتيجة إلصابة

 .1412النفسية
ا اىل الضعف العقيل والخلل العقيل ،  فالضعف العقيل هو حالة تصاحب الشخص مند والدته فاألمراض العقلية ميكن تقسيمه 

وتقيد منو ملكاته الذهنية دون مستوى النضج الطبيعي ، وقد كان تحديد العالقة بني الضعف العقيل من املسائل التي حظيت 
القول بآن معظم حاالت االجرام ميكن تفسريها عىل  باهتامم كبري من علامء االجرام ، حتى إن الكرتين منهم ذهبوا إىل حد

                                                           

 .22، ص 2014سمير اسحق بنات،،الجنون كمانع من موانع املسؤولية الجزائية ،فلسطين ،   1411

لة العلوم اإلنسانية، 1412  .8.9، ص2006العدد العاشر، الجزائر ،  محمد جودت ناصر، األمراض النفسية وأثرها على السلوك الوظيفي، مجِّ
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نحو ما بضعف عقيل لدى املجرم ، فالضعف العقيل صفة موروثة  وهو يؤدي كقاعدة عامة إىل ارتكاب الجرائم ألن ضعيف العقل 
 ال يتمتع بقدر كاف من االدراك يسمح بتقدير حكمة القوانني والنتائج التي ترتتب عىل مخالفتها . 

لل العقيل فهو اختالل يف القوى الذهنية ، يؤدي اىل انحراف نشاطها عىل النحو الطبيعي .فاألمراض العقلية متنوعة أما الخ
فمنها ما ينال كل القوى الذهنية للمريض ويتصف باالستمرار ، ويطلق عليه الجنون وهو خلل يصيب القوى الذهنية بعد اكتامل 

مو الطبيعي املألوف، يقصد بالجنون ذلك االضطراب  العقيل الذي يشوب الجاين يف منوها فيؤدي إىل انحراف نشاطها عىل الن
التمييز بني األفعال سيئها وحسنها. وقد ترك القانون أمر إثبات مشكلة الجنون من عدمها للسلطة - قدم قدرته العقلية عىل

مه عندما يسند قلية والنفسية والعصبية إلثبات من عدالتقديرية للقايض الجنايئ غري أن س ا األخري عادة ما يلجا إىل الخربة الع
 . 1413هذا األمر إىل الخبري الطبي

، فالجنون املطبق هو الذي ال يعقل صاحبه شيئا أو 1414وميكن تقسيم الجنون اىل قسمني الجنون املطبق و  الجنون املتقطع  
املطبق  مصاحبا له من يوم والدته ، ويسمى بالجنونهو الجنون الكيل املستمر ، ويستوي أن يكون عارضا لإلنسان أو أن يكون  

.أما الجنون املتقطع  يأيت املريض عىل شكل نوبات تفصل بينها أوقات صحو وإفاقة 1415ألنه يستوعب كل أوقات الجنون 
تسيطر ف ويسمى بالجنون غري متقطعاً املمتد أو املتقطع بجانب فحسب من النشاط الذهني أي متعلقاً وقد يكون الجنون متخصصاً 

 عىل املريض يف نطاقه فكرة فاسدة يف حني تكون سائر جوانب النشاط الذهني األخرى.
 
 .إجراءات الخربة العقليــة و النفسيــــــــــة˸املطلب الثاين  .

نية قمكن املرشع املغريب قايض التحقيق أو هيئة املحكمة سلطة اللجوء إىل أهل الخربة  لفهم بعض الجزئيات العلمية و الت
املتعلقة  بوقائع الفعل الجرمي، وذلك لكشف دليل أو تعزيز أدلة مطروحة يف الدعوى ،و إبراز نوع الخلل العقيل الذي لوحظ 
عيل املتهم  ومدى تأثري ذلك عىل إدراكه وإرادته،  و ال تكون الخربة  العقلية والنفسية صحيحة ما مل يتم إتباع اإلجراءات 

 يف الترشيع الجنايئ املغريب. القانونية املنصوص عليها
من )ق.م.ج( "ميكن لكل من هيئات التحقيق أو الحكم كلام عرضت مسألة تقنية،  194حيت نص املرشع   املغريب يف املادة 

من ق.م. ج( الصالحية  88أن تأمر بإجراء خربة إما تلقائيا وإما بطلب من النيابة العامة أو من األطراف". كام خول الفصل )
لقايض التحقيق، أن يأمر يف أي وقت باتخاذ جميع التدابري املفيدة مبا يف دلك اصدار امر بإجراء فحصا طبيا أو يكلف  نفسها

 . 1416طبيبا بالقيام بفحص طبي نفساين

                                                           

 .39، ص 2014/2015بغانة عبد السالم، محاضرات في القانون الجنائي العام،   1413

 213/214محمد خلف ، مبادئ علم االجرام ، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع ، ص  1414

شريع ،فلسطين في الفقه والت حسام سهيل النوري ،أثر الجنون في التصرفات الفعلية والقولية في الشريعة االسالمية، رسالة لنيل دبلوم املاستر   1415

 .35ص  2013

1416 Selon l’article 81 alinéa 8 du (C.P.P), un examen médical et un examen psychologique peuvent être ordonnés le juge d’instruction 

au titres des investigations utiliser  à la manifestation de la vérité de leur côté, les parties sont en droit de faire une demande en ce sens, 

à laquelle le juge d’instruction en cas de refus doit reprendre un ordonnance motivée, en principe facultative à ce stade, l’expertise 

devient obligatoire dans une hypothèse spécifique visée à l’article 167-1  du CP.P.  Aux termes duquel lorsque les conclusions de  

l’expertise sont de nature à conduire la juge instruction à déclarer qu’il n’y u pas  lieu à pour suivre en application des d ispositions du 

première alinéa de l’article 122-1 du CP la partie civile dispose d’un délai de quinze jours pour présenter des observations au formuler 
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عىل أنه يتم انتداب الطبيب املامرس ملهام الطب  17.77من قانون الطب الرشعي رقم  12كام نص املرشع املغريب يف الفصل 
 عي من طرف النيابة العامة أو قايض التحقيق أو هيئة الحكم كل يف حدود اختصاصه املحدد مبقتَض القانون.الرش 

والتي جاء فيها  136غري أن ما يثري بعض الجدل هي الصيغة الواردة  يف القانون الجنايئ املغريب يف الفقرة األوىل من الفصل 
عالمات واضحة  للخلل العقيل فإنه يجوز له مبقتَض أمر معلل أن يأمر بوضعه " إذا رأى قايض التحقيق أن املتهم تظهر عليه 

وهي صيغة قد توحي بأن مجرد االقتناع  "مؤقتا يف مؤسسة لعالج األمراض العقلية من أجل مالحظته وعالجه إذا اقتَض األمر
 مؤسسة قد تكون مدعاة إليداعه يف الذي قد يتشكل لدى قايض التحقيق من ظهور عالمات واضحة للخلل العقيل عىل املتهم

لعالج األمراض العقلية وذلك يف غياب النص الرصيح عىل رضورة إجراء خربة عقلية للوقوف عىل حقيقة ذلك من جهة، ولورود 
صلة اكلمة "مؤقتا" التي قد تفيد بأن هذا اإلجراء هو تدبري وقتي  الغاية منه هو متكني املتهم من عالجات استعجالية متهيدا ملو 

إجراءات التحقيق يف حقه من  جهة أخرى، يرى بعض الفقهاء املغاربة  أن هذا الرأي غري صائب عىل اعتبار أن تقدير وجود 
الخلل العقيل من عدمه هي مسألة تقنية تنأي عن اختصاص قايض التحقيق وال ميكن إال للخرباء النفسيني التصدي إلظهارها، 

قايض التحقيق ال يقوم بإصدار أمر معلل بإيداع متهم يف مؤسسة لعالج األمراض العقلية ويكون الرأي الصائب يف نظره أن 
إال بعد أن يقوم بإصدار قرار بعرضه عىل خربة عقلية يثبت فيها الخبري النفيس إصابته بخلل عقيل أثر سلبا عىل إدراكه أو إرادته، 

نفيس، التي ثبتت لديه من خالل ما انتهى إليه الخبري يف تقريره الويكون قراره باإليداع منسجام مع درجة املسؤولية الجنائية 
فإن أقر قايض التحقيق بعدم مسؤوليته  الجنائية أصدر قراره بعدم املتابعة، وإن ثبت لديه نقصان يف مسؤوليته أصدر حسب 

ية، وإما إليه مع مراعاة  حالته املرض  األحوال إما قرارا باإلحالة عىل غرفة الجنايات متهيدا ملحاكمته من أجل ألفعال املنسوبة
قرارا مؤقتا إذا لزم األمر بإيداعه يف مؤسسة األمراض العقلية لتلقي العالجات املناسبة متهيدا ملواصلة محاكمته بعد ذلك، 

هم  املتمن ق. ج والتي جاء فيها "ويف حالة استئناف املتابعة وصدور الحكم عىل 136انسجاما مع الفقرة األخرية من الفصل 
 . 1417بعقوبة سالبة للحرية فإن محكمة املوضوع يجوز لها أن تأمر بخصم املدة التي قضاها يف املؤسسة من مدة العقوبة"

تعترب مرحلة املحاكمة من أهم املراحل التي متر بها الخصومة الجنائية، ألنها املرحلة التي يتم فيها الفصل يف القضية املعروضة 
ل اللجوء إىل الخربة العقلية والنفسية من طرف هيئات الحكم خالل هذه املرحلة  واسعة جدا، حيت عىل هيئة الحكم، فمجا

أنه عندما تثار أمام هيئات الحكم مسألة تحديد املسؤولية الجنائية ملرتكبي األفعال اإلجرامية، الذين ظهرت عليهم أثناء املحاكمة 
ضاة طلب مساعدة أهل الخربة من األطباء النفسيني إلجراء الفحوصات عالمات وجود خلل عقيل، فإنه يكون لزاما عىل الق

 .   1418الالزمة والتي عىل أساسها تقوم هيئة الحكم بتحديد املسؤولية الجنائية عن األفعال اإلجرامية
ق األمر فإذا تعل.يختلف اإلطار القانوين الذي تنتدب فيه هيئات الحكم الخرباء بحسب اختالف ظروف كل قضية عن األخرى 

بالتأكد من وجود خلل عقيل أعدم لدى الجاين اإلدراك أو اإلرادة يتزامن مع ارتكابه ألفعاله االجرامية ، يكون انتداب الطبيب 
 .من القانون الجنايئ للذين يتحدثان عن انعدام املسؤولية الجنائية 134و  76الرشعي قد تم يف إطار الفصلني 

                                                           

une demande de complément d’entreprise au contre expertise. La contre expertise demandée par la partie civil est de droit elle être 

accomplie par au moins deux experts » la nature de la mission impose deux experts psychiatres. 

 .91-89عبد الكافي الورياش ي، مرجع سابق، ص   1417

  .54حباش نعيمة، مرجع سابق، ص  1418
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من وجود خلل عقيل لدى الجاين انقص لديه اإلدراك أو اإلرادة فأضعفهام دون أن يبلغ درجة  وإذا كان انتدابه قد تم للتثبت 
من ق.ج الذين  78و  135إلغائهام يتزامن مع ارتكابه لألفعال املنسوبة إليه فيكون هذا االنتداب قد تم يف إطار الفصلني  

 .يتعلقان باملسؤولية الناقصة
القانوين الذي يقع فيه انتداب الخرباء، تتنوع القرارات القضائية الصادرة يف هذا النوع من  وكنتيجة لهذا االختالف يف اإلطار

القضايا بني اإلعفاء واإلدانة بإصداره عقوبات كاملة أو مخفقة حسب األحوال، أو توقيف النظر يف الدعوى إذا توفرت رشوطها 
املوضوع بعد استعانتها بخربة طبيب أسفرت عن  إقرار املسؤولية من ق. ج، حيث إذا تبني ملحكمة  79املنصوص عليها يف الفصل 

الكاملة أو الناقصة لدى الجاين أنه مل يعد قادرا عىل الدفاع عن نفسه بعد أن طرأت أو اشتدت عليه أعراض خلل عقيل بعد 
 . 1419.ارتكابه للفعل املنسوب إليه، أصدرت قرارها بوقف النظر يف الدعوى إىل حني

رار القايض بإجراء خربة عقلية ونفسية ، واختيار الطبيب الرشعي الدي سيتوىل انجاز الخربة ، تبدأ مرحلة جديدة بعد صدور الق
هي مرحلة مبارشة الخبري ملهامه ، فإن املقصود بأعامل الخربة العقلية والنفسية تلك األدوات واألساليب التي يستخدمها األطباء 

شخيص األمراض العقلية والنفسية التي يدعي مرتكبو  األفعال اإلجرامية اإلصابة  النفسيون ومعهم خرباء علم النفس لت
  .1420بها

من القانون الجنايئ من حيث إبراز  135-134-132إن األسئلة التي يتعني توجيهها للخرباء ينبغي أن تستجيب ملقتضيات الفصول 
عند اقرتافها نتيجة ما لحق بهم من اختالالت يف قواهم درجة التأثري التي لحق اإلدراك  أو اإلرادة لدى مرتكب الجرائم 

 .العقلية، هذا التأثري الذي قد يكون كليا يعدم اإلدراك أو اإلرادة، وقد يكون جزئيا يضعفهام وينتقص منها
ية، ئكام يتعني أن تنصب هذه االستفسارات كذلك عىل درجة ما خطورة املصاب عىل املجتمع ومدى قابليته لتلقي عقوبة جنا 

من ق.ج بخصوص إيداع هؤالء الجناة املرىض  79-78-77-76وذلك حتى يتسنى للمحكمة تطبيق املقتضيات الواردة يف الفصول 
الذين قد يشكلون خطورة  محتملة عىل محيطهم االجتامعي مبؤسسات العالج من األمراض العقلية، أو إنزال عقوبات جنائية 

عني تكليف الخرباء باإلجابة عن مدى إمكانية شفاء هؤالء املتهمني وإعادة إدماجهم ،وهي تتناسب وحاالتهم املرضية، وختاما يت
نفس األسئلة التي اتفق علامء النفس واملتخصصون من الباحثني يف هذا امليدان عىل تضمينها باألوامر القضائية الصادرة بإجراء 

، ويف هذا االطار  يقول أدولف ريولط" يطلب 1421عنها  خربات نفسية والتي يكون خرباء الطب النفيس مطالبني باإلجابة
القايض من الخبري أن يرشده يف حالة ما إذا أدى الفحص إىل اكتشاف خلل عقيل أو نفساين له ارتباط بإصابات مرضية؟ وهل 

تطبيق العقاب  كنللجرمية املقرتفة عالقة بهذه الحالة املرضية العقلية ؟ وهل حالة مرتكب الجرمية تشكل خطرا؟ وهل من املم
تلك إذن هي مجموعة من األسئلة التي يتعني عىل القضاة  توجيهها إىل  1422الجنايئ عليه؟ وأخريا هل ميكن إعادة إدماجه؟ 

الخرباء النفسانيني الستيضاحها واإلجابة عنها، والتي يكون من شأن إظهارها وحسن اإلجابة عنها، تعبيد الطريق أمام القايض 
ؤولية الجنائية، مع إمكانية إضافة أي استفسار أخر يصب يف هذا املنحى، كتحديد زمن هذا الخلل العقيل لتحديد درجة املس

ومام سبق اإلشارة إليه أن تحديد درجة املسؤولية الجنائية هو من اختصاص القايض ال من اختصاص الطبيب العقيل  1423مثال
                                                           

 .91.92عبد الكافي الورياش ي، نفس املرجع،  ص  1419

 .107عبد الكافي الورياش ي، مرجع سابق، ص  1420

 .104 عبد الكافي الورياش ي، مرجع سابق، ص 1421

الرباط،  -1971أدولف ريولط، الطب الشرعي: ترجمة ادريس ملين منشورات املعهد الوطني للدراسات القضائية، بدون طبعة ،مطبعة الساحل،  1422

 .100ص 

 106-105عبد الكافي الورياش ي، مرجع سابق، ص  1423
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ئلة عىل الخرباء ويظهر ذلك من خالل العديد من مناذج األوامر إال أنه يف املامرسة العملية يتم طرح هذا النوع من األس
 . 1424التمهيدية الصادرة بإجراء خربة

يتجىل جوهر ومهمة الخبري النفيس يف إعداد واستخالص إجابات وافية وواضحة عىل األسئلة التي تضمنها قرار انتدابه  إلجراء 
ظ عليه يه، إذ يكون مطالبا بتبيان ما إذا كان الخلل العقيل الذي لوحفحوصات عقلية ونفسية عىل املتهم بارتكاب أفعال انحراف

 .يرتبط بحاالت مرضية وإظهار نوع العالقة التي تربط الجرمية املنسوبة إليه بهذا املرض، ومدى تقبله العقوبة جنائية
حة العقلية للمتهم مدى  تأثر الصويف سبيل ذلك يتعني عليه إجراء كافة االختبارات والفحوصات الطبية النفسية للتأكد من  

مقرتف الجرمية، فاألطباء النفسانيون مدعوين أكرث من غريهم إىل توخي أقىص تدابري الحيطة والحذر يف تعاملهم مع هذا 
 . 1425النوع من املرىض الذين قد ال يشتكون من مرضهم

الرشعي الذي  طالع عليها يف أفق إنجاز تقريره الطبيباإلضافة إىل ما سبق يتعني عىل الخبري النفيس اإلملام بأدوات أخرى واال  
سيوجه إىل القضاء وذلك من خالل االطالع عىل وثائق القضية، ونعترب أوىل الخطوات  التي يتعني عىل الطبيب النفيس سلوكها 

خالل االطالع  ذلك منللتعرف عىل  الظروف املحيطة مبحاكمة املتهم املشتبه إصابته بخلل عقيل أفقده اإلدراك أو اإلرادة، و 
عىل محرض الضابطة القضائية وما تضمنه من تحريات عن حالة املريض وسوابقه، ويقوم كذلك باالطالع عىل ملتمسات النيابة 
العامة وقرارات قايض التحقيق، وكذلك يتعني عىل الطبيب النفيس االطالع عىل امللف الطبي وهي خطوة يهدف من وراءها 

ة ملريض للمشتبه فيه عرب االطالع عىل الشواهد الطبية والوثائق االستشفائية التي تم إرفاقها مبلف القضيإىل معرفة التاريخ ا
للوقوف عىل حقيقة املرض العقيل  الذي يعاين منه، أو املعاناة النفسية التي يشتيك منها وما تلقاه من تدخالت عالجية للتحقيق 

خول إىل إحدى املستشفيات العقلية، ألن ذلك قد يكون محل اعتبار الكتشاف وقوع من هذه املعاناة ما إذا كان قد سبق له الد 
 .انتكاسة يف حالته الصحية، والتي قد تكون وراء قرار املحكمة القايض بعرضه عىل خربة طبية

يض وأصحابه ركام يتعني عىل الطبيب النفيس التواصل مع املحيط العائيل للمصاب، ويتم ذلك عرب عقد جلسات مع أقارب  امل
ومعارفه وال ينبغي أن يقترص  األمر عىل مصدر واحد فقط، وتكون غاية الخبري يف ذلك التعرف عىل الوسط العائيل للمريض 

                                                           

1424 MARIE ALEXANDRE, le rôle de l’expert psychiatre, en procédure pénale, mémoire pour obtenue le master en droit privé, 

université de gegepontoise 2013-2014 ،p.37 

 ال املالحظ أن بعض األوامر التمهيدية الصادرة عن املحاكم املغربية تتضمن هذا النوع من األسئلة، مع العلم بأنه من صميم اختصاص القاض ي  *.

، قرار تمهيدي رقم 045.30إلجراء خبرة نفسية صادر عن محكمة االستئناف بفاس في  امللف الجنائي عدد  الخبير، وخير دليل على ذلك قرار تمهيدي

 . 29/1/2007املؤرخ في   67

 :لهذه األسباب

 حكمت غرفة الجنايات بمحكمة االستئناف بفاس علنيا ابتدائيا وحضوريا وتمهيديا،

 .ر )...( عنوان بمستشفى ابن الحسن بفاسبعرض املتهم )س.ب( على خبرة عقلية يعهد بها للدكتو 

 فحص املتهم فحصا دقيقا

ل لأن يضمن في تقريره إن كان املتهم مصاب بخلل عقلي أم ال، وفي حالة كونه مصاب بخلل عقلي مع ذكر أسباب هذا الخلل ومداه ونسبته، وهل خ

عل ومزامنا له أو بعده، وذكر مدى مسؤوليته أي مسؤولية املتهم مطلق أو متقطع ذكر هل هذا الخلل، إن كان موجودا هل  كان وقت ارتكاب الف

سه فالجنائية في حالة كونه مصاب بأي خلل عقلي كان هلل مسؤولية كاملة أو ناقصة أو منعدمة، والقول تبعا لذلك هل هو قادر على الدفاع عن ن

 في الدعوى.

 108عبد الكافي الورياش ي، مرجع سابق، ص  1425
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باإلضافة إىل ما سبق، من بني املهام  1426 . ومحيطه االجتامعي والحصول عىل أكرب قدر من املعلومات املتعلقة بحالته املرضية
 . 1427النفيس هو الفحص الرسيري، وإجراء هذا الفحص يشمل السامح للشخص بالتعبري عن نفسه. التي يقوم بها الطبيب

ويتم ذلك عن طريق املحاورة والتخاطب، فالطبيب النفيس هو طبيب حوار بالدرجة األوىل، كام أن الحديث مع املريض والتحاور  
ن يتفادى ما يس، غري أنه يتعني عىل الطبيب الخبري أ معه يشكل ركيزة أساسية لتشخيص املرض وعالج املصاب من مرضه النف

أمكنه يف البداية التحدث مع املتهم حول موضوع الجرمية وذلك يعطيه الثقة واالهتامم، إال إذا اسرتسل هذا األخري يف الحديث 
ك بطريقة مهذبة لعن ذلك من تلقاء نفسه، ونفس اليشء ينطبق أيضا عند استفساره عن مرضه النفيس، إذ ينبغي أن يكون ذ

ولبقة ويشمل االستفسار عن تاريخ املرض وعن بدايته وأعراضه وعالماته، وال يجب بناء أية استنتاجات من واقع الجلسة األوىل 
مع املريض، بل يتعني أن يتم ذلك عرب عدة جلسات تتخللها عدة حوارات يف لقاءات متكررة سيام يف بعض الحاالت الصعبة 

 .ضاعه للمراقبة خالل  الفرتة الفاصلة بني الجلساتأو املعقدة، مع إخ
ويتوىل الطبيب خالل فرتات املقابلة واملحاورة إجراء الفحوصات العقلية للمريض عن طريق فحص سلوكه  مبالحظة مالمح 

ا كالتحول ر وجهه وطريقة ملبسه وهندامه، إذ قد يكون التغيري يف السلوك أوىل عالمات املرض العقيل، سيام إذا مل يكن مرب
من الغبطة و الرسور إىل الحزن واالنطواء، ويقوم الخبري كذلك بفحص اإلدراك عند املريض عرب طرح مجموعة من األسئلة كام 
 .يقوم بفحص قوة التفكري واالنتباه عند املريض عرب إجراء اختبارات بسيطة تتعلق بعرض صور غري مكتملة لتحدد جزئها املتبقي

وصات العقلية يتعني إخضاع املريض لفحوصات جسدية دقيقة لفحص مختلف أجهزة الجسم خاصة ما إىل جانب هذه الفح 
يتعلق بالجهاز العصبي، وكذا املرأة  يتعني البحث فيام إذا كانت يف حالة وضع حديث أو إجهاض أو نفاس أو رضاعة، وهذه 

ناك  أمراض عقلية تكون ناتجة عن أمراض عضوية، الحاالت قد تكون  وراء حدوث مثل هذه االختالالت املرضية، كام أن ه
هذا وقد يلجأ الطبيب النفيس إىل االستعانة ببعض األجهزة واآلالت الطبية التي قد تساعد عىل اكتشاف بعض األمراض التي 

ان الطبيب كمن شانها التأثري عىل الجهاز العصبي كجهاز التخطيط الكهربايئ، وبعد االنتهاء من كل هذه الفحوصات يصبح بإم
 . 1428النفيس اإلجابة عن انتظارات املحكمة، وإبداء رأيه بخصوص األسئلة املوجهة إليه بقصد استيضاحها

، أيضا، حيث أن 1429باإلضافة إىل ما سبق فإن إجراء خربات عقلية نفسية ال يقترص عىل الجناة فقط بل قد ميتد إىل الضحايا 
يولد  لديها العديد من االضطرابات واالختالالت من مختلف األشكال  الضحية كشخص مورست عليه اعتداءات جنائية قد

واألنواع، وهو ما قد ينعكس عىل محيطها األرسي الخاص أو وسطها االجتامعي، مام يجعل من مسألة مراجعة األخصائيني 
يب النفيس هي تقديم مة األصلية للطبواألطباء النفسانيني أمر بالغ األهمية للتخفيف من اآلثار السلبية لهذه االعتداءات، إن امله

، كام يتعني 1430العالجات الرضورية لضحية االعتداء الجنايئ عرب تشخيص نوع األرضار النفسية التي لحقت بها جراء ذلك 
  .1431عىل الخبري العقيل والنفيس ذكر العواقب التي ميكن أن يتعرض لها الضحية فيام بعد

                                                           

 110-109ياش ي، مرجع سابق، ص عبد الكافي الور  1426

1427 Sébastien Soetta, l’intervention de l’expert psychiatre dans les affaires criminelles : de la production d’un discours à sa 

participation au jugement, thèse pour obtenir du garde académique de docteur, université de Toulouse, France, 2012 .p.112 

 .113إلى 107عبد الكافي الورياش ي، مرجع سابق، ص   1428

1429 Carol Jonas  ،quel est le rôle du psychiatre au long du parcoure judiciaire de la victime, article tiré d’internet web : 

ww.psydoc.FM broco.inserm.FR. . 

 .117-116ص  عبد الكافي الورياش ي، مرجع سابق، 1430

1431 ANNE BRETON, expertise psychiatre pénale, Reims, 2009,p.4. 
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عقيل يواجه مجموعة من الصعوبات أتناء قيامه بأعامل الخربة العقلية  والنفسية، والتي من ومام تجدر اإلشارة إليه أن الخبري ال
بينها التحديد الدقيق ما إذا كان االضطراب أو املرض العقيل موجودا لحظة ارتكاب الجرمية، ويصعب معها إثبات هذه الحالة 

 .  1432جرمية، السيام حني تجري الخربة الطبية بعد فرتة زمنية من ارتكاب ال
ومن بني الصعوبات كذلك هو قلة املوارد البرشية يف هذا املجال، حيث أنه بعض املناطق تتوفر فقط عىل طبيب واحد  مختص 
يف األمراض العقلية، غالبا ما تعهد املحاكم بالخربة الطبية السيام يف القضايا الجنائية، إىل نفس هذا الطبيب الذي يكون قد 

ألمر من قبل أو يتعلق األمر هنا بنوع من التنايف أو تعارض املصالح الذي ميكن أن يؤدي إىل مامرسات غري تابع حالة املعني با
 ..1433سليمة ومخالفة لألخالقيات املهنية 

 .الجنــائـــــــــــــي  حجـية الخبـرة العقـليــــة والنفســـيـة يف اإلثبــات ˸املبحث الثاين  
والنفسية مثرة القرار الصادر بإجرائها ، فاملرشع املغريب حث القضاة عىل رضورة طلب مشورة أهل  يشكل تقرير الخربة العقلية 

االختصاص من األطباء الرشعيني كلام عرضت عليهم مسألة تقنية استعىص عليهم فك رموزها بحكم تكوينهم القانوين املحض، 
اتية وذكر انون املسطر الجنائية ،سكت عن تحديد قيمتها االثباال أنه يف معرض رسده للنصوص القانونية املنظمة للخربة يف ق

مدى الزاميتها وتقييدها لقناعة القايض الجنايئ، تاركا بذلك الباب مفتوح عىل مرصاعيه أمام أراء الفقهاء واجتهادات القضاء 
ير الخربة العقلية جنايئ يف تقدلتصدي لهذه املسألة . حيث سنتناول يف اطار )املطلب األول ( السلطة التقديرية للقايض ال

 والنفسية  عىل أن نعالج الرقابة القضائية عىل السلطة التقديرية للقايض الجنايئ يف تقديرها )املطلب الثاين (.
 .املطلب االول: السلطة التقديرية للقايض الجنايئ يف تقدير الخربة العقلية و النفسية 

وى، لصالحية املخولة له يف اعتامد أي دليل يقتنع به من األدلة املقدمة يف الدعتشكل السلطة التقديرية للقايض الجنايئ، ا
دون تقييده بدليل معني، ألن القاعدة األساسية يف اإلثبات الجنايئ تتمثل يف حرية اإلثبات، وهذا  يعني منح القايض سلطة 

قتنعا بكفاية غري ملزم  بالحكم باإلدانة إذا مل يكن م تقديرية واسعة يف تكوين اقتناعه باالستناد إىل أي دليل يرتاح إليه، فهو
 .1434األدلة، وهو كذلك غري ملزم بالحكم بالرباءة ولو مل تتوافر األدلة الكاملة للحكم باإلدانة 

التي ورد فيها أن القايض يحكم حسب اقتناعه الصميم فمن خالل  286بالرجوع إىل مقتضيات )ق.م. ج( وبالخصوص للامدة 
ة نجد بأن املرشع املغريب منح السلطة التقديرية للقايض الجنايئ يف تقدير مختلف األدلة مبا يف ذلك الخربة العقلية هذه املاد
 النفسية.
يتمتع القايض الجنايئ بسلطة تقديرية واسعة يف تقدير مختلف وسائل اإلثبات املعروضة أمامه، فله أن يأخذ بها أو أن حيت 

لشخيص بها، إال أن هناك مجموعة من الضوابط التي وضعها املرشع من أجل تنظيم هذه يطرحها، وذلك حسب اقتناعه ا
السلطة، وتتخذ هذه الضوابط صور متباينة فمنها ما يرد عىل األدلة ويتعلق األمر بأن تكون األدلة مرشوعة وخضعت للمناقشة 

لة لقايض بأن األدلة الواردة يف ملف الدعوى هي أديف ملف الدعوى ومنها ما يرد عىل اقتناع القايض حيت أنه بعد ما يتأكد ا
مرشوعة، ومتت مناقشتها يف الجلسة، عندها ميكنه تكوين اقتناعه  بشأنها، وهنا أيضا يجب أن يخضع لضوابط معينة وهي أن 

                                                           

يدي س هشام عياض، تأثير األمراض العقلية على املسؤولية الجنائية، رسالة لنيل دبلوم املاستر في العدالة الجنائية والعلوم الجنائيةـ جامعة 1432

 .69، ص 2012-2011محمد بن عبد هللا، فاس، 

، ص 2013لوطني لحقوق اإلنسان، الصحة العقلية وحقوق اإلنسان الحاجة إلى إصالح شامل ، مطبعة املعارف الجديدة، الرباط، املجلس ا 1433

62. 

 ،127-126محمد املريني ، مرجع سابق، ص  1434
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د فيام بني األدلة نيبني اقتناعه عىل الجزم واليقني كام يتعني عليه أن يكون قناعته من األدلة مجتمعة  أي أن يكون هناك، تسا
. 
إن القايض الجنايئ حر يف تكوين عقيدته، وهذا مبدأ عام ألنه يتمتع بالسلطة التقديرية، فهو يبني حكمه فيها عىل ما يقتنع   

به شخصيا وما يستقر يف وجدانه، والقايض إذ ينظر يف الدعوى يجب عليه أال يخضع ألي تأثري خارجي، وإمنا له أن يستعرض 
ن األدلة وأال يأخذ بأحدها إال ذا اقتنع بها فأصبحت عنرصا من العنارص التي أسهمت يف تكوين عقيدته يف ما يشاء م
 . 1435الدعوى

والجدير بالذكر أن االجتهاد القضايئ املغريب استقر عىل اعتبار أن أعامل الخربة ونتائجها املضمنة يف تقرير الخبري غري ملزمة 
كوين قناعته، فله أن يأخذ بنتائجها ويعتمدها يف إصدار حكمه وله أن ستبعدها إىل غريها للقايض وال يشكل قيدا عليه يف ت

. ويف هذا الصدد صدرت عدة قرارات عن محكمة النقض تؤكد   1436من عنارص الدعوى األخرى ما يعينه عىل الفصل فيها
إنها ايض املوضوع الزجري بالتقيد بفحواها ف" نتائج الخربة وإن كانت ال تلزم قهذا الطرح من بينها وما ورد يف هذا القرار

 " .  تساعده يف االستئناس بها للتحقيق بثبوت االعتقاد الصميم الذي يحكم به ثبوت االفعال
ارص " إن تقدير نتائج الخربة كأي عنرص من عنحيث ورد يف إحدى قرارتها  محكمة النقض االيطالية،نفس التوجه أخذت به 

طة القايض التقديرية، فيجوز له طرح رأي الخبري، وإن كان يلزم يف هذه الحالة إبداء الدعوى يدخل يف مجال سل
 .األسباب التي يستند إليها يف ذلك" 

.  فإذا كان توجه محكمة النقض املغربية يقيض مبنح سلطة تقديرية واسعة للقايض الجنايئ يف األخذ بتقرير الخربة ،مع رضورة 
 .فام مدى تأثري الخربة العقلية والنفسية عىل قناعة قضاة محاكم املوضوع؟تعليل الحكم تعليال سليام ، 

لإلجابة عن هذا التساؤل سوف نحاول استقراء حيثيات مجموعة من األحكام والقرارات القضائية الصادرة من مختلف محاكم 
 اململكة املغربية

ث رصح املتهم أمام هذه املحكمة بأنه  مصاب مبرض ويف هذا  السياق صدر قرار عن محكمة االستئناف بوجده ورد فيه" وحي
"وحيث ارتأت املحكمة قبل البث يف املوضوع إجراء خربة طبية املتهم مع إسنادها لرئيس  .عقيل ويعالج مبستشفى الرازي بوجده

 . 1437مستشفى األمراض العقلية الرازي بوجده للقيام باملهمة املسطرة مبنطوق القرار للتأكد من ادعاءاته" 
وبعد إحالة املتهم عىل الخربة الطبية، حكمت نفس املحكمة بإلغاء القرار املستأنف الصادر عن غرفة  الجنايات بوجده والترصيح 
بقول استئناف املتهم والترصيح من جديد بأن املتهم كان وقت ارتكابه الفعل يف حالة خلل عقيل مينعه متاما  من اإلدراك 

 1438ؤولية مطلقا، والحكم بإعفائه وإيداعه مبستشفى األمراض العقليةوبالتايل الترصيح بانعدام مس

                                                           

، ص 55س األعلى عدد منشور، بمجلة قضاء املجل 24691/91، امللف الجنحي عدد 31692، عدد 3/9/1996قرار صادر محكمة النقض بتاريخ  1435

 ومايليها. 382

 .168بشقاوى منيرة، مرجع سابق، ص 1436

، ملف جنائي استئنافي غير منشور، ورد ذكره في رسالة، أنور التيجني، 17/1/06بتاريخ  165/05قرار صادر عن محكمة االستئناف بوجدة، عدد  1437

 47مرجع سابق، ص 

   

، غير منشور ، ورد ذكره برسالة ،التيجني، نفس 21/03/06، في امللف الجنائي بتاريخ 185/05قرار صادر في محكمة االستئناف بوجدة، عدد  1438

 .48املرجع، ص 
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ويف نفس اإلطار، ذهبت غرفة الجنايات مبحكمة االستئناف بفاس يف إحدى قرارتها إىل أن" تقدير حالة املتهم وإن كان من 
أن تعني خبريا يف   سليام املسائل املوضوعية التي تختص محكمة املوضوع  بالفصل فيها، إال أنه يتعني ليك يكون قضاؤها

حالة ما إذا طلب الدفاع ذلك للبث يف هذه الحالة وجودا أو عدما، ملا يرتتب عليها من قيام أو انتفاء  مسؤولية املتهم، فإن مل 
ر و تفعل كان عليها أن تبني األسباب التي بنت عليها قضاؤها برفض هذا  الطلب بيانا كافيا، وإال كان حكمها معيبا بعيب القص

 1439يف التسبيب واإلخالل بحق الدفاع" .
ويف قرار أخر لنفس املحكمة انتهت فيه إىل أن "استدالل الحكم بأقوال الطاعن التي صدرت منه بعد الحادث عىل سالمة قواه 
ة نالعقلية وقت وقوع الفعل، وهو استدالل سليم، ما دام الواضح من الحكم أنه اتخذ من هذه األقوال وتلك الترصفات قري

تعززها النتيجة التي انتهى إليها التقرير الطبي عن حالة الطاعن العقلية وأن تزيد الحكم فيام  استطرد إليه من ذلك ال يعيبه 
 1440طاملا  أنه ال أثر له يف النتيجة التي انتهى إليها وكان أساسه التقرير الطبي( .

 قضائية الصادرة من مختلف محاكم ربوع اململكة، أن القايضوعليه يتنب لنا من خالل مناقشة مختلف األحكام و القرارات ال
الجنايئ يتبنى املالحظات واالستنتاجات التي توصل إليها  الطبيب الرشعي إلصدار حكمه، بعد أن يتم تكييفها يف أسلوبا 

 قانوين.
حول مدى خضوع  طرح اإلشكالبعد أن تناولنا بالتحليل والنقاش أثر الخربة طب رشعية يف تكوين قناعة القايض الجنايئ، ي

السلطة التقديرية القايض الجنايئ للرقابة مبختلف أوجهها؟. ومبعنى أخر إذا كان القايض الجنايئ يتمتع بحرية تقدير األدلة 
وفقا القتناعه الذايت. وهذا يعني إقرار املرشع القايض بحرية تكوين اقتناعه يف مجال تقدير األدلة، ولكن هل يستقل القايض 

 هذا التقدير ويكون مبنآى عن أي رقابة؟.ب
        . املطلب الثاين : الرقابة القضائية عىل السلطة التقديرية للقايض الجنايئ

إن القايض مهام اتسعت مداركه وتنوعت ثقافته، ومهام أحيط بضامنات ترمي إىل حياده ونزاهته فهو كأي إنسان غري معصوم 
دلة، تطابقة للقانون ومجافية للواقع بسبب الفهم غري الصحيح للوقائع والتقدير غري املنطقي لأل من الخطأ، فقد تأيت أحكامه غري م

والتطبيق املخالف لنص القانون، ومادام األمر كذلك ال بد من وجود رقابة عىل سلطة القايض الجنايئ يف األخذ بتقرير الخربة 
 1441.العقلية والنفسية

بحيث يعطي للخصوم قدرا من املحافظة عىل  1442ق حرية التقايض بالنسبة لألفراد يسمح هذا النوع من الرقابة بضامن ح
 ..1443حقوقهم يف حالة وقوع خطأ من القضاة 

 سنعالج ضمن هده املطلب موقف محكمة النقض يف حالة عدم االستجابة لطلب الخربة و يف حالة استبعاد نتائج الخربة .
 . لنفسيةحالة عدم االستجابة لطلب الخربة العقلية وا

إن السلطة التقديرية للقايض الجنايئ ترجع لعدة أسباب من بينها أن هذه األخرية تعترب يف مجملها مجرد استنتاج لحقائق 
علمية متعلقة بوقائع معروضة عىل املحكمة، وبالتايل  يكون من الرضوري أن يبسط القايض الجنايئ سلطته التقديرية  يف قبول 

                                                           

 .56، غير منشور، ورد ذكره في رسالة هشام عياظ، مرجع سابق، ص 50عدد  05/10/2012قرار صادر عن استئنافية فاس، بتاريخ  1439

 59، غير منشور، ورد ذكره في رسالة هشام عياظ، مرجع سابق، ص45عدد  13/03/2012قرار صادر عن استئنافية فاس، بتاريخ   1440

 .595محمد إسماعيل إبراهيم، مرجع سابق، ص  1441

، اكتوبر 12، مجلة الفقه والقانون، العدد 2011سعيد الطواف، الجمع بين الرقابة السابقة والالحقة للدستور املغربي بمقتض ى تعديل دستور  1442

 .52، ص 2013

 .190ة محمد، مرجع سابق، ص عمور   1443



                                                                                                                                                                                                                                             

506 

 2021 يونيو 34 العدد
 مجلة القانون واألعمال الدولية

ن رغم ذلك يحق لنا أن نتساءل عن طريقة تعامل القايض الجنايئ مع طلب قبول أو رفض إجراء أو رفض طلب إجراءها، لك
  1444 الخربة فهل سلطته مطلقة يف ذلك أم أنه يخضع لضوابط قانونية محددة ال ميكنه تجاوزها؟

قديرية ال ملحكمة سلطة تليس هناك ما يلزم املحكمة باالستجابة لطلب إجراء خربة، فهذه األخرية وسيلة إثبات متلك معها ا
تخضع معها لرقابة محكمة النقض، وإن عدم االستجابة لطلبها ال يؤثر يف قرار  املحكمة، إال أن حالة رفض طلب إجراء خربة  
عقلية و نفسية تستوجب تسبيب الحكم تعليله تعليال كافيا ملا يستتبعه من رقابة ملحكمة النقض، أي أنه إذا كانت محكمة النقض 

راقب الحكم الصادر برفض طلب إجراء خربة فإنه متارس هذه الرقابة بطريقة غري مبارشة من خالل مراقبة التعليل، حيث ال ت
إن عدم االستجابة إلجراء خربة  يف الحاالت املتطلبة قانونا ينزل منزلة نقصان التعليل املوازي لالنعدامه، وعىل ذلك فقد دأبت 

القرارات التي سارت عىل هذا النهج، بل األكرث من  ذلك فمحكمة النقض تبسط رقابتها محكمة النقض عىل نقض وإبطال جل 
  . 1445عىل محاكم املوضوع حتى يف حالة التزام محكمة املوضوع الصمت إزاء طلب بإجراء الخربة

راء خربة، إذ جوفيام ييل سوف نعرض بعض القرارات التي نقضتها محكمة النقض لعلة عدم استجابة محاكم املوضوع لطلب إل 
أن رفض طلب إجراء خربة يستوجب تسبيب الحكم بتعليله تعليال كافيا هذا ما أكدته هذه األخرية من خالل قرارتها، إذ جاء يف 
إحدى قرارتها "عدم استجابة املحكمة لطلب الطاعن الرامي إىل إجراء الخربة خصوصا، إذا كان هناك نزاع حول نتائج أو تقارير 

 " 1446رقا لحقوق الدفاع يتسبب يف نقض الحكمالخبري يشكل خ
تجدر اإلشارة إىل أن هناك تحول يف موقف محكمة النقض بخصوص االستجابة لطلب الرامي إلجراء خربة عقلية نفسية عىل 

 1984املتهم، فمن خالل استقرار فحوى العديد من القرارات الصادرة  بهذا الخصوص، تبني لنا بأنه يف املرحلة املمتدة ما بني 
، استقر االجتهاد القضايئ املغريب عىل أن املحكمة غري ملزمة باالستجابة لطلب إجراء الخربة العقلية النفسية، حيث 2000إىل 

أن "الخربة وسيلة إثبات متلك معا املحكمة سلطة تقديرية ال تخضع  1984ورد يف حيثيات القرار الصادر عن محكمة النقض سنة 
عىل وأن عدم االستجابة لطلب إجراء خربة ال يؤثر يف قرار املحكمة وأن السكوت عنه يعد جوابا ضمنيا فيها لرقابة املجلس اال 

  . 1447 "برفضه
وقد جاء يف قرار أخر " كون أن املحكمة غري ملزمة بأن تستجيب للخربة التقنية، بعد أن عللت رفضها تعليال استخلصته من 

ستنطاقه، مثمنة بذلك رفضها االستجابة لطلب إجراء خربة عقلية ملجرد إثارتها من ظروف املتهم والحالة التي كان عليها وفت ا
 . 1448"قبل الدفاع دون أن يعزز طلبه مبا قد يؤكد فرضية وجود رضورة ملثل هذا الطلب

بندب  من ق.م. ج  املتعلقة بأعامل أهل الخربة مل ترد بصفة الوجوب، واألمر 171ويف قرار أخر جاء فيه" مقتضيات الفصل  
الخرباء كلام عرضت مسألة تقنية يرجع لسلطة هيئة التحقيق أو الحكم... وتبعا لذلك ال تكون املحكمة ملزمة باالستجابة 
مللتمس الدفاع بإحالة املتهم عىل خربة طبية عقلية ونفسية، إذا كان ال يوجد بامللف ما يفيد أنه كان مصابا بأي مرض عقيل أو 

                                                           

، ص 2016، 3خالد مرزوك، األدلة العلمية لإلثبات الجنائي: الخبرة الطبية نموذجا املجلة املغربية القانون الجنائي والعلوم الجنائية، العدد  1444

195. 

 .108، ص 2016، 6العددعزام حجي، حجية الخبرة في املادة الجنائية، املجلة املغربية للدراسات واالستشارات القانونية  1445

، 58، منشور بمجلة املحاكم املغربية، عدد  14443/87، امللف الجنحي  عدد 9916، عدد 29/11/88قرار صادر عن املجلس األعلى، بتاريخ  1446

 .139ومايليها، ورد كره مؤلف بافقير، مرجع سابق، ص  66ص 

 213، ص 39، مجلة قضاء محكمة النقض، عدد 22363حي عدد ، ملف جن1069، عدد 1985قرار صادر عن املجلس األعلى، بتاريخ 

 139، أورده محمد بافقير، مرجع سابق، ص 89-9381، امللف الجنحي عدد 29/05/1989قرار صادر عن محكمة النقض، بتاريخ  1447

 99لورياش ي، مرجع سابقن ص ، وأورده عبد الكافي ا86-15185، امللف الجنحي عدد 1987شتنبر  24قرار صادر عن محكمة النقض، بتاريخ  1448
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إىل اليوم، تبني لنا أن القضاء   2000أما يف املرحلة الثانية من  1449"ويجيب عن أسئلتها بوضوح نفيس، وكان يتحدث أمامها
املغريب ممثال يف أعىل هيئاته، يحاول الرتسيخ الجتهاد قضايئ مهم، وهو إلزامية استشارة املتخصصني من الخرباء النفسانيني 

فعال ن القدرات العقلية لألشخاص املتابعني واملتهمني بارتكاب أ كلام أثريت أثناء رسيان الدعوى العمومية مسالة التثبت م
إجرامية، وكان ملف القضية يتوفر عىل بعض الحجج األولية والتي قد تؤسس لفرضية  وجود مثل هذا الخلل، كالشواهد 

 :صادر عن محكمة النقضوللتأكيد عىل هذا التوجه نورد بعض القرارات ال. 1450والوصفات الطبية  املتعلقة باالختالالت العقلية
" حيث أن املحكمة مصدرة القرار املطعون فيه، ملا تقدم لها صدر قرار عن محكمة النقض ورد يف حيثياته 2000ففي سنة  

دفاع  العارضة، مبلتمس إجراء خربة طبية عليها للتأكد من سالمة قواها العقلية، ورفضت امللتمس املذكور بعلة عدم 
اكمة وعدم اإلدالء بأي إشهاد طبي يؤكد واقعة الخلل الفعيل املدعى به، وأن اللفيف العديل املدىل تقدميه إال أثناء املح

به املتعلق بإثبات الخلل العقيل ال ميكن أن ينهض دليال إلثباته، لعدم تدعيمه بأي ملف طبي، وإن الوصفة الطبية املدىل 
وإدراجها بسجالت  املستشفى الحسني بالناظور، وتحريرها بها من طرف دفاعها ال ميكن الركون إليها لعدم ترقيمها 

من طرف طبيب عام غري مختص، وال تشري لنوع املرض، ومل يتم اإلدالء مبلف طبي من املؤسسة السجنية، تكون  قد 
غاية  بثت يف مسألة فنية بحته، ال تستطيع بنفسها إبداء الرأي فيها مام كان عليها االستعانة بأهل الخربة الوصول إىل

األمر فيها، للتأكد من القوى العقلية للمتهمة لتحديد مسؤوليتها التي من شأنها أن تبثث وجودا أو عدما أو نقصانا تغيري 
مجرى العقوبة، واإلجراء الذي ميكن أن يصدر يف حقها، خاصة وأنها ألزمت الصمت التام يف جميع جلسات املحاكمة، 

كمة عليها بالجواب واشعارها بأن من مصلحتها الدفاع عن نفسها... وإن عدم ومل تتفوه بأي كلمة رغم إلحاح املح
 "استجابة املحكمة مللتمس يتعلق مبسألة فنية من اختصاص األطباء النفسانيني، مام يعرض معه قرارها للنقض واإلبطال

1451. 
 كامل ه لألفعال املنسوبة إليه يفكن حيث أن املحكمة عندما جزمت بأن املتهم كان وقت ارتكابويف قرار أخر ورد فيه" ل

قواه  النفسية والعقلية ومسؤوال جنائيا، مل تبني من أين خلصت إىل تلك النتيجة، والحال أن بامللف شواهد طبية سابقة 
عن تاريخ الوقائع املدان من اجلها املتهم تؤكد مرضه كام يوجد  لفيف يشهد بأن هذا األخري مصاب باختالل يف عقله 

وبرفضها اللجوء إىل خربة الستجالء الحقيقة.... واالستعانة بذوي االختصاص يف هذا امليدان.... تكون قد  ودهنه...
   . 1452"...عرضت قرارها للنقض واإلبطال

" تكون املحكمة قد جانبت الصواب ملا ردت طلب إجراء ورد يف 2011قرار آخر ملحكمة النقض يف ويف نفس االتجاه صدر 
تهم بعلة أنه كان يف حالة صحية طبيعية أثناء املحاكمة ومل يظهر عليه أي عارض من عوارض املرض خربة طبية عىل امل

                                                           

، ورد ذكره بمؤلف محمد بافقير، مرجع سابق، ص 17798/99، امللف عدد 626، عدد 13/1/2000قرار صادر عن محكمة النقض، بتاريخ  1449

191. 

 .100عبد الكافي الورياش ي مرجع سابق، ص  1450

، غير منشور، ورد ذكره في مؤلف عبد  01، 18288عدد  ، امللف الجنحي1599، رقم 24/07/2002قرار صادر عن محكمة النقض، بتاريخ   1451

 .100الكافي الورباش ي، مرجع سابق، ص 

 ورد ذكره بمؤلف عبد الكافي الورياش ي.. 2003-1178ملف جنحي عدد  9-1130، رقم عدد 15/11/2005قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ  1452

خبرة طبية على املتهم املقدم من طرف دفاعه معززا بوصفات طبية، بعلة أن املحكمة تبين وفي قرار أخر ورد" ال يحق للمحكمة أن ترفض طلب إجراء 

 لها من مناقشة القضية بالجلسة أن املتهم يتمتع بكامل قواه العقلية.
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العقيل أو النفيس، وقضت مبسؤوليته الجنائية عن الفعل املرتكب يف حني  أن التقرير يف مدى السالمة العقلية أو 
 .1453ملحكمةالنفسية للمتهم مسألة طبية يتوالها ذوو االختصاص وتخرج عن والية ا

طلب بخصوص الخربة العقلية النفسية، حيث أن القايض ملزم باالستجابة ل محكمة النقض املرصيةنفس التوجه صارت عليه 
بري "ال يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل الخإحدى  قرارتها ورد  إجراء الخربة عقلية نفسية املقدم من طرف دفاع املتهم يف

ن الحكم قد استخلص إدانة املتهمني إىل أن املجني عليه قد تكلم بعد إصابته وأفىض فإذا كا -الفني يف مسألة فنية
بأسامء الجناة الشهود وكان الدفاع قد طعن يف صحة رواية هؤالء الشهود ونازع يف قدرة املجني عليه عىل التمييز 

 ي عن طريق املختص فنيا، وهوواإلدراك بعد إصابته، فإنه كان  بتعيني عىل املحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهر 
 ."1454 الطبيب الرشعي أما وهي لن تفعل فإن حكمها  يكون معيبا إلحالله بحق الدفاع مام يتعني معه نقضه

" تقدير حالة املتهم العقلية هو يف األصل من املسائل املوضوعية التي ويف قرار آخر صادر عن نفس املحكمة ورد فيه بأن
فيها، إال أنه يتعني عليها ليكون  قضاؤها سليام أن تعني خبريا للبت يف هذه  الحالة  تختص محكمة املوضوع بالفصل

ملا يرتتب عليها من قيام أو امتناع عقاب املتهم، فإن  مل تفعل كان عليها أن تورد يف التعليل أسبابا  .وجودا أو عدما
الحال ووقائع  الدعوى وحالة املتهم، أن قواه سائغة تبنى عليها قضاءها برفض هذا الطلب وذلك إذا ما رأت من ظروف  

العقلية سليمة، وأنه مسؤول عن الجرم الذي ارتكبه، وملا كانت املحكمة مل تفعل ذلك فإن حكمها يكون مشوبا بعيب 
القصور يف التسبيب" . ولقد تواترت أحكام محكمة النقض عىل القول بأن العيب الذي يصيب الحكم إذا مل تستجب 

طلب ندب الخبري هو اإلخالل بحق الدفاع والقصور يف التسبيب وهو عىل هذا النحو يعد أثرا مرتتبا عىل تخلف املحكمة ل
 1455. الحكم عن الرد عىل الدفوع املوضوعية بوجه عام
 حالة استبعاد نتائج الخربة العقلية و النفسية  .

ل القرار يف قب باألساس األسس التي انبنى عليها تعليمتارس محكمة النقض رقابتها عىل سالمة تقدير املحاكم لسلطتها، وترا
كونها منطقية ومعقولة وغري متناقضة، ومن بني الحاالت التي توجب نقض القرار ما يتم استبعاده من نتائج الخربة دون تعليل 

ادرة عن محاكم لصسليم، ولتقريب الصورة إىل األذهان سنورد بعض قرارات محكمة النقض التي نقضت العديد من القرارات ا
  1456. املوضوع لعلة استبعادها لتقرير الخربة العقلية والنفسية بسبب نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه

وقد جاء يف قرار ملحكمة النقض" إذا كانت املحكمة مبا لها من سلطة تستطيع أن تعاين الحالة الجسمية ملتهم  فتصفها  
 لية التي تنتاب هذا األخري يف فرتة زمنية معينة أو يف فرتات متقطعة أو متالحقة  بحيثبالجيدة، فإن الحالة النفسية أو العق

يصعب إدراكها أو تقيمها إال من ذوى االختصاص، وتبعا لذلك فإذا أدىل دفاع املتهم بشواهد طبية تثبت أن هذا األخري كان 

                                                           

 .145ص  ، ورد ذكره بؤلف محمد بافقير، مرجع سابق،14911/10، امللف عدد 23، عدد 6/1/2011قرار صادر عن محكمة النقض، بتاريخ  1453

، ورد ذكره بمؤلف مصطفى مجدى هرجه، اإلثبات في املواد الجنائية، 1986، رقم 17/2/1959قرار صادر عن محكمة النقض املصرية، بتاريخ    1454

 ، مصر،.1992دار املطبوعات الجامعية، 

ة النقض، ورد ذكره في مؤلف فتحى محمد ، مجموعة أحكام محكم 231،  رقم 1967نونبر  14قرار صادر عن محكمة النقض املصرية، بتاريخ  1455

 .199أنور عزت، مرجع سابق، ص

 ..361ياسين يازغي، مرجع سابقن ص  1456
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ينت حكمة ال يحق لها استبعادها بعلة أنها قد عايخضع للعالج يف مصحات أو مؤسسات مختصة يف األمراض العقلية فإن امل
 . 1457"املتهم أمامها وبدا لها أنه يف حالة صحية جيدة

ويف قرار أخر ورد فيه" أنه لنئ كان تقدير الدليل موكوال إىل محكمة املوضوع يف املادة الجنائية، فإنه ال يسوغ لها أن تستند 
بل يتعني عليها إذا ما ساورها الشك يف ما قرره الخبري أن تستحيل األمر يف دحض ما قال به الخبري إىل معلومات شخصية، 

 .  1458باالستعانة بغريه من أهل الخربة، ما دام املسائل الفنية التي ال يصح للمحكمة أن تعامل الخبري فيها"
من طرف خبري  لية ومنجزةويف قرار آخر ورد ضمن حيثياته" إذا كان املتهم يتوفر عىل خربة قضائية تثبت خلل يف قواه العق

مختص بأمر من املحكمة، فإنه يجب عىل هذه األخرية التقيد مبا جاء يف الخربة وال يحق لها ومبا متلكه من سلطة يف التقدير 
أو مبا  تستخلصه من مجرد املعاينة أن تستبعد نتيجة الخربة بدعوى  أنها ال تتوفر عىل الحجية املطلقة أو سلمت عىل سبيل 

لة أو املتهم كان منضبطا يف ترصيحات أو أجوبته  ما مل تعتمد عىل خربة طبية مضادة تدحضها، وهي عندما مل تفعل املجام
 .1459ومل تجعل لقراريها أساسا صحيحا من  القانون  76تكون قد خرقت الفصل 

، فإن هذا األخري  تلزم القايضيف قرار آخر صادر عن نفس املحكمة ورد فيه" ان كانت تقديرات الخرباء القضائيني املعنيني ال
ملزم بتعليل قراره وال ميكنه تعديلها أو تكذيبها مبجرد تأكيد رأي مخالف عار من أدِن حجة.. "  ولعل الفهم الصحيح ومغزى 

إىل  دما تضمنه هذا القرار األخري يقودنا إىل القول أن محكمة النقض  قصدت تنبيه القضاة إىل عدم استبعاد آراء الخرباء استنا
آراء أو حجج مخالفة ال تكتيس صبغة  فنية، وأيضا شدد عىل رضورة رد رأي فني اعتامدا عىل رأي فني آخر يخالفه يف الرأي، 
وهو توجه سليم قد  يحفظ للخربة بعض من مصداقيتها، ويبقى لها تلك األهمية التي بوأها  إياها املرشع كإجراء للقايض للفصل 

 1460يف القضايا املختلفة
خالل ما سبق يتضح لنا بأن قضاء محكمة النقض استقر عىل أن محكمة املوضوع يتعني عليها أال تستبعد تقرير الخبري إال  من

باالستناد إىل  تقرير عقلية ونفسية  أخرى، وهذا ال يتناقض مع ما هو مستقر من أن القايض هو الخبري األعىل يف الدعوى، 
ما متخض عنه من نتيجة  ال ميثل إال جزءا من مكونات عقيدة القايض الجنايئ، فإذا وتفسري ذلك أن محتوى تقرير الخبري و 

قلنا أن القايض ملزم بقبول النتيجة الفنية لبحث الخبري، فال يعني ذلك أن هذه النتيجة ستقود القايض حتام ويف كل القضايا 
بني أدلة اإلثبات دير قيمة التقرير، وطبيعة الصلة بينه و إال نحو معني من تكوين عقيدته، وإمنا يبقى القايض هو املسيطر عىل تق

 يف الدعوى.
 
 
 
 

                                                           

ورد ذكره في مؤلف محمد بافقير، مجموعة القانون  20657/99، في امللف عدد 1591، عدد 27/2/2000قرار صادر عن محكمة النقض، تاريخ  1457

 .50الجنائي والعمل القضائي، مرجع سابق، ص 

ومايليها،  123، ص 13، منشور بمجلة املر افقة عدد  3/6/01في امللف عدد  2246/7، عدد 27/6/2002قرار صادر عن محكمة النقض، بتاريخ  1458

 50أورده محمد بافقير، نفس املرجع، ص 

، 58، 57اء املجلس األعلى عدد ، منشور بمجلة قض17203/99، ملف جنحي عدد 70، عدد 13/1/2000قرار صادر عن محكمة النقضـ بتاريخ  1459

 وما يليها.. 400ص 

 ..128عبد الكافي الورياش ي، مرجع سابق، ص   1460
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 :خامتة
وختاما ال يسعنا القول اال أن الخربة العقلية و النفسية تعترب من أهم  الوسائل  العلمية يف االثبات الجنايئ، والتي يتم اللجوء 

 سيــــــة والعقــــلية ملرتكب الجرمية.  إليها يف بعض القضايا الجنائية التي تقتيض معرفة الحالة النف
ومن بني النتائج التي تم التوصل إليها هو أن  مناقشة األدلة العلمية مبا يف ذلك تقرير الطبيب الرشعي بالجلسة تتميز  

يف  كبخصوصية  تتجىل يف كونها ال متتد إىل الجوانب العلمية التي ال يفهم معناها إال ذوي االختصاص، و يف حالة الش
 مضمون الخربة يلتجئ األطراف إىل املطالبة بإجراء خربة مضادة ومن هنا تتجىل أهمية مناقشة الدليل بالجلسة..

كام أن تقرير الخربة العقلية والنفسية يساهم بشكل كبري يف التأثري عىل قناعة القايض الجنايئ ، واتضح لنا ذلك من خالل 
لقضائية الصادرة من مختلف محاكم اململكة ،حيث أن القضاة غالبا ما يتبنون يف أحكامهم دراسة العديد من القرارات و األحكام ا

 . أو قراراتهم مختلف الخالصات والنتائج الواردة يف تقارير الخربة العقلية والنفسية
شمل التعليل ي كام أن سلطة القايض يف قبول أو رفض طلب اجراء الخربة مرتبط برضورة تعليل القرار املتخذ ،ويتعني أن 

الجوانب القانونية والواقعية وذلك حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها عىل القرارات التي يتخذها قايض املوضوع 
 .فتخلف ذلك يشكل خرقا لحقوق الدفاع .
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داسه مقارنه بني  القانون القطري و  –الصادره  ضد االداره  إشكاليه تنفيذ االحكام القضائيه
 القانون املرصي

The problem of implementing judicial rulings issued against the administration - a comparison study 
between Qatari law and Egyptian law 

 
 

 باحثة بكلية القانون
 جامعة قطر 

 
 ملخص 

ام ه الفكرة فقد وضعت خطه بحث بشان " اشكاليه تنفيذ االحكو انطالقا من هذ   -العدالة البطيئة كام يقال نوع من الظلم   آن
القضائية الصادرة ضد اإلدارة " باعتبارها الوجه االخر من البطيء يف اجراءات التقايض حيث ان الوجه االول هو البطيء يف 

ام إجراءات التنفيذ االحك إجراءات التقايض امام املحاكم و ما يرتتب عليه من طول امد النزاع و الوجه االخر هو البطئ يف
 القضائية الصادرة ضد اإلدارة  او عدم تنفيذها من األساس  عىل نحو ما سريد تفصيال بالدراسة 

فان اشكاليه تنفيذ االحكام القضائية التي تصدر ضد اإلدارة آو املؤسسات الحكومية تواجه صعوبة يف تنفيذ و ذلك كون ان 
ليا ، باإلضافة  لعدم وجود وسائل قانونيه ميكن ان تجرب اإلدارة عىل تنفيذ الحكم و ذلك اشخاص القانون العام لهم اليد الع

 خالفا لو ان الحكم قد صدر ضد شخص طبيعي او احد الشخصيات املعنوية الخاصة 
ه   حكٌم قضايٌئ يعملو عىلوبالتايل فإن  ظاهرةو عدّم تنفيّذ األحكام ظاهرٌة عامٌة يف كلم املجتمعاّت؛ ألنَّ كلَّ َمن يَصدرو ضدَّ

عرقلّة تنفيّذه، وإذا كانت مسألة رفّض األفراّد قراراّت، وأحكام القضاء، وعدّم االنصياّع لها يقابَلو مبجموعٍة من اإلجراءات 
ر دالقانونية؛ إلجبارهم عىل التنفيذ واالستعانة بالسلطة العامة إذا اقتَض الحال إلرغام املحكوم عليه عىل تنفيذ الحكم الصا
ا يف حالة ما إذا كان املحكومو عليه هو اإلدارة؛ ألنَّه يف كثريٍ من الحاالت تعتربو نفسها غري م ه، إال أنَّ األمر يبدو معقدًّ زمٍة لضدَّ

 باالنصياع لألحكاّم والقرارات القضائية.
قضايئ ومنها رة عىل تنفيذ الحكم الومن خالل هذا البحث سيتم بيان اهم الوسائل القانونية التي ميكن استخدامها إلجبار اإلدا

 فرض الغرامة التهديدية و الحجز عيل أموال الدولة الخاصة ، املسووليه املدنية كالتعويض باإلضافة ايل املسوولبه الجنائية .
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Abstract 
Slow justice, as it is said, is a kind of injustice - and based on this idea, a research plan has been drawn up 
on “the problematic implementation of judicial rulings issued against the administration,” as it is the other 
side of slowness in litigation procedures, as the first aspect is slow in court litigation procedures and the 
consequences It is related to the length of the dispute and the other aspect is the slowness in the 
implementation procedures of the judicial rulings issued against the administration or their lack of 
implementation in the first place, as will be detailed in the study 
The problem of executing judicial rulings issued against the administration or government institutions faces 
difficulty in implementing it, because the people of public law have the upper hand, in addition to the lack 
of legal means that can compel the administration to implement the ruling, unlike if the ruling was issued 
against a natural person or One of the special characters. 

 
ة   م  دِّ  ُمق 

ّذ ح اها كلو متقاض ألخد ّه بعَد صدوّر الحكّم قم تنفيذو األحكام القضائيّة يشكلو دعاًم أساسيًا للعدالّة، ويوعتربو التنفيذو الغايَة التي يتوخَّ
 تلك ةّ لصالّّحه، لكنَّ القوَة التنفيذيَة لألحكاّم القضائيّة عندَما تصدرو يف مواجهّة الّجهاّت اإلداريّة؛ فإنها تعملو عىل الحدم من قو 

 األحكام كسنداٍت تنفيذيٍة، فيام اصطولَّح عليه: االمتناعو عن تنفيّذ األحكام القضائيّة.
ه حكٌم قضايٌئ يعملو عىل عرقلّة تنفيّذه، وظاهرةو عدّم ت  نفيّذ األحكام ظاهرٌة عامٌة يف كلم املجتمعاّت؛ ألنَّ كلَّ َمن يَصدرو ضدَّ

وإذا كانت مسألة رفّض األفراّد قراراّت، وأحكام القضاء، وعدّم االنصياّع لها يقابَلو مبجموعٍة من اإلجراءات القانونية؛ إلجبارهم 
ه، إال أنَّ األمر يبدو عىل التنفيذ واالستع انة بالسلطة العامة إذا اقتَض الحال إلرغام املحكوم عليه عىل تنفيذ الحكم الصادر ضدَّ

ا يف حالة ما إذا كان املحكومو عليه هو اإلدارة؛ ألنَّه يف كثريٍ من الحاالت تعتربو نفسها غري ملزمٍة باالنصياع لألحكاّم  معقدًّ
 والقرارات القضائية.

ن  املسلم به أن األحكام القضائية واجبة النفاذ مبجرد صدورها، حيث إن هذه األحكام ال قيمة لها بدون تنفيذ، وغالبًا ما و م     
تلجأ جهة اإلدارة لتعطيل أو االمتناع تنفيذ األحكام الصادرة يف مواجهتها، ومام ال شك فيه أن ذلك املسلك من جانب جهة 

 فراد الصادر لصالحهم الحكم يف مواجهة اإلدارة.اإلدارة ميثل موقًفا صادًما لأل 
وملواجهة ذلك املوقف السلبي من جهة اإلدارة توجد بعض الوسائل إلجبار الجهة اإلدارية عىل التنفيذ، بجانب العديد من 

يذ األحكام القضائية، من فأنواع املسؤولية القانونية التي وضعتها النظم القانونية املقارنة ملواجهة موقف اإلدارة من االمتناع عن تن
 ذلك املسؤولية املدنية، واملسؤولية الجنائية.

 
لذا عملت الباحثة، عىل دراسة هذه الظاهرة وكيف يتم معالجتها يف النظام القانوين القطري، من خالل تحليل الترشيعات 

ن عىل أموال الجهة اإلدارية املمتنعة ع واألحكام القضائية ذات الصلة الصادرة عن املحاكم القطرية، وانتهت ايل جواز الحجز
تنفيذ حكم قضايئ عىل اعتبار ان ذلك مبثابة تطبيق لقاعدة حجز ما للمدين لدى الغري يف قانون املرافعات، ووجوب اجراء 
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عامالت ملتعديل ترشيعي ينص عىل عدم جواز تنفيذ األحكام القضائية اال عندما تصبح تلك األحكام نهائية، حفاظًا عىل استقرار ا
 واملراكز القانونية.

 
 -موضوع البحث : 

تي تتحقَّقو ّمن أهمُّ الوسائّل ال -كَسنٍَد تنفيذيٍّ  -الحاميةو القضائيةو هي غايةو النمظاّم القَضايئم، ويوعترَبو الحكمو الَقضايئُّ 
دو ّمن ّخاللها مَدى فاعليّة النمظاّم  ، وتَتَجسَّ ياّت، وتَتَحقَّقو مّ ّخاللها الحاميةو القضائّيَّةو رم قوّق والحو ن الَقضايئم، وَدورّّه يف ّحاميّة الحو

نداّت  -كسنٍد تنفيذيٍّ  -خاللّه فكرةو الَعدالّة الَقضائيَّّة؛ وعليّه أصبَح الحوكمو القضايئُّ   التنفيذيَّّة ال يوعدُّ فقط نوًعا ّمن أنواّع السَّ
ب؛ وإمنا يعدُّ أحَد أهمم الوسائّل ال عو، وأحاطَها بالضامناّت الالزمّة؛ إلعادّة التطابّق بني النَّّص القانوينم، فََحسد تي نظَّمها املورشم

ي دو مَعها حقيقةو أنَّ القضاَء هو: الحارسو للحقوّق والحرم عّ اليشّء يف موضّعه بأقرّص زمٍن، وبحيثو يتجسَّ ّت اوالواقعّ؛ وإلعادّة وضد
، والواقعو امللموسو ملبادّئ الحريَّّة كافًة ، وسيادّة القانونّ والعدالّة، وأنَّ أحكاَمه هي: الرت   .1461جمةو العمليةو

القوَة التنفيذيَة لألحكاّم القضائيّة عندَما تصدرو يف مواجهّة الّجهاّت اإلداريّة؛ تعملو تلَك الجهاتو عىل الحدم من إال أن 
ام ظاهرٌة المتناعو عن تنفيّذ األحكام القضائيّة، وظاهرةو عدّم تنفيّذ األحكقوّة تلك األحكام كسنداٍت تنفيذيٍة، فيام اصطولَّح عليه : ا

ه حكٌم قضايٌئ يعملو عىل عرقلّة تنفيّذه بشتَّى الوسائّل بوغيَة اإلفالّت من كّم ح عامٌة يف كلم املجتمعاّت؛ ألنَّ كلَّ َمن يَصدرو ضدَّ
حكام القضاء، وعدّم االنصياّع لها يقابَلو مبجموعٍة من اإلجراءات القانونية؛ القانوّن، وإذا كانت مسألة رفّض األفراّد قراراّت ، وأ 

ه،  إلجبارهم عىل التنفيذ واالستعانة بالسلطة العامة إذا اقتَض الحال ، ذلك إلرغام املحكوم عليه عىل تنفيذ الحكم الصادر ضدَّ
ا يف حالة ما إذا كان املحكومو عليه هو اإلدارة ؛ ألنَّه يف كثريٍ من الحاالت تعتربو نفسها غري ملزمٍة  إال أنَّ األمر يبدو معقدًّ

 .1462باالنصياع لألحكاّم والقرارات القضائيةّ 
 -أًْهِميَُّة البحث : 

نفيذ إيجاد وسيلة إلجبار اإلدارة عىل ت -لزاًما -مع ازدياد ظاهرة عدم تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد اإلدارة؛ أصبح 
يًا صارًخا ملبادئ تلك األحكام، خاص ًة عندما يكون وراء ذلك املامطلة يف التنفيذ من قبل الجهة اإلدارية، وهو ما ميثمل تحدم
 العدالة واإلنصاف.

أن يكون هذا البحث إثراءً للمكتبة القانونية القطرية، فيام يخص معالجة إشكالية تنفيذ األحكام واألوامر  نرجو من اللهلذا 
 أنَّ هذا املوضوَع مل يتمُّ الطَّردقو إليه من قَبل يف دولّة قطَر. القضائية؛ ال سيَّام
 -ُخطَُّة البحث : 

يم الخطة إىل   وهي: ثالثة  مباحث،تم تقسَّ
 وسائل إجبار اإلدارة عىل التنفيذ. املبحث األول:

  املسؤولية املدنية.املبحث الثاين:  
 املسؤولية الجنائية.املبحث الثالث: 

 لنتائج والتوصيات. او  خامتة البحث

                                                           

هيكل أحمد عثمان حميد، الحكم القضائي كسند تنفيذي في قانون القضاء املدني دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة  -1461

 .4و 3، ص 2010القاهرة، 

 .1، ص 2016نفيذ األحكام في املجال اإلداري، املجلة املغربية لالقتصاد والقانون، املغرب، دار املنظومة، محمد حسن الوزاني، ت - 1462
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 ]وسائل إجبار اإلدارة عىل التنفيذ[ املبحث األول
 

بعد أن تصدر األحكام للتنفيذ وتعطى للمحكوم له الحق يف تنفيذ تلك األحكام، إال أن اإلدارة قد متتنع عن تنفيذ 
ر القضائية الصادرة فيذ األحكام واألوامتلك األحكام، لذا ابتدع الفقه بعض الوسائل القضائية تصبح قابلة إلجبار اإلدارة عىل تن

يف مواجهتها، وأهم هذه الوسائل الغرامة التهديدية، والحجز عىل أموال الدولة، وستناقش هاتني الوسيلتني يف املطلبني 
 اآلتني:

 املطلب األول: الغرامة التهديدية.
 .املطلب الثاين: الحجز عىل أموال الدولة الخاصة

 
 ة التهديدية[]الغرام املطلب األول

 
تعترب الغرامة التهديدية من الوسائل القانونية التي تجرب اإلدارة عىل تنفيذ األحكام الصادرة يف مواجهتها، والقايض 
وهو يقوم بتوقيع تلك الغرامة ال يعترب تدخاًل منه ضد اإلدارة، ولكنه ال يفعل سوى أن يذكر اإلدارة بالتزاماتها املتمثلة يف احرتام 

 .1463وة اليشء املقيض بهمضمون ق
والغرامة التهديدية كوسيلة هامة لضامن تنفيذ أحكام القضاء اإلداري نص عليها املرشع الفرنيس ألول مرة يف 

املتعلق بالغرامات التهديدية يف املجال اإلداري وتنفيذ األحكام من جانب السلطة  1980يوليه  16الصادر يف  539-80القانون رقم 
يف الكتاب التاسع الخاص بتنفيذ األحكام اإلدارية يف  2001انون املرافعات اإلدارية الصادر يف أول يناير ، ثم يف ق1464العامة

( من سبل إلجبار اإلدارة عىل تنفيذ األحكام اإلدارية من 11/ 931إىل  911/1الفصل الثالث منه وما انطوت عليه يف املواد من )
 .1465لتهديدية ،واآلخر: إجرايئ ويطلق عليه األوامر التنفيذيةخالل طريقني: أحدهام مايل : وهو الغرامة ا

ووفًقا لذلك القانون فان الغرامة التهديدية يقررها القايض يف فرنسا عىل أشخاص القانون العام فقط، وبناًء عىل 
يض صدر وذلك رفضت محكمة باريس اإلدارية طلب الحكم بغرامة تهديدية ضد أحد أشخاص القانون الخاص لتنفيذ حكم تع

من تقنني املحاكم اإلدارية ومحاكم االستئناف اإلدارية  4-8ضده من محكمة باريس اإلدارية، وقالت يف ذلك أن نص املادة 
ال يعرتف  -مرافعات إدارية حاليًا 1 – 921املادة  – 1995فرباير  8الصادر يف  1995لسنة  125التي أدخلت مبقتَض القانون رقم 

عىل الخاص املكلف بإدارة  مرفق عام، و الحكم بغرامة تهديدية ؛ إال ضد الشخص االعتباري العام أو  للقايض اإلداري بسلطة

                                                           

 .4محمد قصري، تنفيذ األحكام اإلدارية "الغرامة التهديدية" و"الحجز"، ص  -1463

merzougui.net/urb/etudes/intervention%209.doc 

 .297ذ األحكام الصادرة ضد اإلدارة في مجال املنازعات اإلدارية، مرجع سبق ذكره، ص الشافعي محمود صالح أحمد، آليات تنفي -1464

ولي دمحمد باهي أبو يونس، االتجاه التشريعي الحديث في إجبار اإلدارة على تنفيذ األحكام اإلدارية في القانون الفرنس ي، املؤتمر العلمي ال - 1465

 .1058، ص 2016، دار املنظومة، 2010جاهات التشريعية الحديثة في التنظيم القضائي، لكلية الحقوق جامعة اإلسكندرية، املعنون االت
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ذلك فإنه ال ميكن قبول طلب الحكم بغرامة تهديدية ضد أحد أشخاص القانون الخاص غري املكلف بإدارة  مرفق عام إلجباره 
 .1466عىل تنفيذ حكم التعويض الصادر ضده من املحكمة اإلدارية"

فالغرامة التهديدية ال تهدف إىل معاقبة اإلدارة عىل امتناعها عن تنفيذ الحكم الصادر ضدها تنفيًذا كاماًل وصحيًحا؛ 
ولكنها تهدف إىل حثها عىل التنفيذ مبا لها من طبيعة قرسية وطبيعة تحكمية فهي قرسية؛ حيث علة وجودها وهو اإلجبار عىل 

لغها من قبل القايض بحرية كاملة تتعلق هذه الحرية سواًء بوجود الغرامة التهديدية ذاتها التنفيذ، وهي تحكمية حيث يتحدد مب
أو بطريقتها، فالغرامة التهديدية متثل وسيلة ضغط عىل أي جهة إدارية تسول لها نفسها أن تتالعب بأحكام القضاء فهي عقوبة 

 ألي جهة إدارية تقع يف هذا املحظور.
 القانون املدين القطري أحكام الغرامة التهديدية، فقد نصت تلك املادة عىل "من  255وقد نظمت املادة 

إذا كان تنفيذ االلتزام عيناً غري ممكن أو غري مالئم إال إذا قام به املدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل عىل  -1
 .حكم بإلزام املدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إذا امتنع عن ذلك

كمة أن مقدار الغرامة املحكوم بها غري كاٍف لحمل املدين عىل التنفيذ، جاز لها أن تزيد يف وإذا رأت املح -2
 .الغرامة كلام رأت داعياً للزيادة

فإذا تم التنفيذ العيني أو أرص املدين عىل رفض التنفيذ حددت املحكمة مقدار التعويض الذي يلزم به املدين  -3
 يف ذلك الرضر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من املدين" عن عدم التنفيذ أو التأخري فيه، مراعية

 يتضح من تلك املادة رشوط الحكم بالغرامة التهديدية هي:
 ومصدر هذا االلتزام الحجية التي يكتسبها الحكم القضايئ القابل: رضورة وجود التزام عىل اإلدارة بالتنفيذ -1

ية الصادرة ليه إذا تعنتت اإلدارة وامتنعت عن تنفيذ األحكام القضائللتنفيذ، فهو أساس التزام اإلدارة بالتنفيذ، وع
 ضدها، ميكن إجبارها عىل تنفيذ تلك الحكام من خالل فرض الغرامة التهديدية.

مل يقف األمر عند وجود االلتزام تجاه اإلدارة؛ ولكن يجب أن يكون هذا االلتزام : أن يكون التنفيذ ممكًنا -2
 استحالة لتنفيذ االلتزام فال جدوى من تفعيل دور الغرامة التهديدية. ممكنًاـ فإذا كان هناك 

ويبدو لنا أن موضوع فرض الغرامة التهديدية عىل جهة اإلدارة املمتنعة عن تنفيذ األحكام واألوامر القضائية مل 
ضمن أن املرشع القطري مل ييعرض أمام القضاء القطري، ومن ثم مل نجد أحكام خاصة يف هذا الشأن، ويبدو لنا: أن مرد ذلك 

أحكام الغرامة التهديدية التي ميكن فرضها عىل الجهات اإلدارية  2007لسنة  7يف قانون الفصل يف املنازعات اإلدارية رقم 
 املمتنعة عن تنفيذ األحكام واألوامر القضائية.

حكمة ، الحكم الصادرة من امل ومن التطبيقات القضائية التي قامت بفرض الغرامة التهديدية يف مواجهة اإلدارة
اإلدارية بالرباط والذي يقيض بتحديد الغرامة التهديدية يف مواجهة اإلدارة  املمتنعة عن التنفيذ، وما يهمنا يف هذا الحكم هو 
أن الوكيل القضايئ أثار دفًعا بعدم االختصاص النوعي للبت يف الطلب ، وقد كان موضوع حكم مستقل، وقَض بانعقاد 

صاص النوعي للمحكمة اإلدارية يف قراراها بفرض الغرامة التهديدية يف مواجهة الجهة اإلدارية املمتنعة عن تنفيذ االخت
 .1467األحكام القضائية

  

                                                           

 .328و 327الشافعي محمود صالح أحمد، آليات تنفيذ األحكام الصادرة ضد االدارة في مجال املنازعات اإلدارية، مرجع سبق ذكره، ص  -1466

 .348ضد االدارة في مجال املنازعات اإلدارية، مرجع سبق ذكره، ص  الشافعي محمود صالح أحمد، آليات تنفيذ األحكام الصادرة - 1467
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 الحجز عىل أموال الدولة الخاصة املطلب الثاين
 

حجز تحفظيًا ز سواءً كان الاملتفق عليه فقًها هو عدم قابلية األموال العامة للدولة واألشخاص االعتبارية العامة للحج
أم تنفيذيًا عىل اعتبار أن هذا اإلجراء يتعارض مع مبدأ تخصيص تلك األموال للمصلحة العامة وأن الحجز بهذا الشكل يعطل 
سري املرافق العامة ويحول دون تنفيذها لوظيفة النفع العام امللقاة عىل عاتقها، وأن هذا الحجز غري املرغوب فيه لهذا السبب 

 .1468ينقلب يف النهاية إىل بيع قضايئ وأن البيع االختياري باألوىل غري جائز يف هذا الشأنس
 ؛ حيث أيت ينص عىل"2004لسنة  22من القانون املدين القطري رقم  57وهذا ما قررته املادة 

صصة ملنفعة ذا كانت مختعترب أمواالً عامة جميع العقارات أو املنقوالت التي للدولة أو لألشخاص املعنوية العامة إ  -1
 عامة بالفعل أو مبقتَض القانون.

 ويف جميع األحوال ال يجوز الترصف يف هذه األموال أو الحجز عليها، أو متلكها بالتقادم". -2
األمالك  8املادة بشأن أمالك الدولة العامة والخاصة، األموال الخاصة، فقد عرفت  1987لسنة  10وقد نظم القانون 

"العقارات واملنقوالت اململوكة للدولة أو ألحد األشخاص االعتبارية العامة، والتي ال تكون مخصصة ملنفعة عامة أو  الخاصة بأنها
 التي انتهى تخصيصها للمنفعة العامة".

 :أنواع أموال الدولة الخاصة، إذ نصت عىل "يعترب من أمالك الدولة الخاصة ما يأيت 9وحددت املادة 
 .لها، والتي تقع داخل حدود املدن والقرى أو خارجها األرايض التي ال مالك -1
 .واألرايض الصحراوية واملراعي، التي تقع خارج حدود املدن والقرى« غري املزروعة»األرايض البور  -2
األرايض الزراعية والبور التي تكون الدولة قد منحتها برشط زراعتها أو استثامرها لغرض معني وتوقف مالكوها  -3

لرشط مدة خمس سنوات متصلة، عىل أن يعوض هؤالء املالك عام يكونون قد أقاموه عليها من عن تنفيذ هذا ا
 .منشآت إذا توافرت لهم رشوط التعويض

جميع العقارات والعقارات بالتخصص واملنقوالت التي متلكها الدولة أو األشخاص االعتبارية العامة غري  -4
 .املخصصة ملنفعة عامة

وأموال الغائبني الذين ال وارث لهم أو وكيل، إذا استمرت غيبتهم مدة تزيد عىل  الرتكات التي ال وارث لها -5
 .خمس عرشة سنة

 .القطع املرتوكة من األمالك العامة كفضالت الطرقات واملساحات العامة -6
 الكنوز واألشياء ذات القيمة أو املخبوءة يف يشء مام تقدم، التي ال يستطيع أحد أن يثبت ملكيته لها". -7

لنا آن بعد عرض املواد السابقة أن أموال الدولة الخاصة وغري املخصصة للمنفعة العامة، يجوز الحجز عليها،  ويبدو
وعليه يجوز لطالب التنفيذ الحجز عىل أموال الجهة اإلدارية املمتنعة عن تنفيذ حكم قضايئ صادر له بالتعويض أو مستحقات 

 مالية الستيفاء هذه الحقوق.
أن الحجز عىل أموال الجهات اإلدارية بوزارة املالية يعترب مبثابة تطبيق لقاعدة حجز ما للمدين  -كذلك-ويبدو لنا 

ويقصد بحجز ما للمدين لدى الغري، ذلك اإلجراء الذي يستطيع الدائن مبوجبه استناًدا عىل ماله لدى الغري يف قانون املرافعات، 

                                                           

محمد محمد عبد اللطيف، القانون اإلداري لألموال، الكتاب األول، األمالك العامة ونزع امللكية للمنفعة العامة، دار النهضة العربية،  - 1468

 .194، ص 2014
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دينه من نقود أو منقوالت يف ذمة الغري أو يف حوزته تحت يد القضاء، من ضامن عام عىل ذمة مدينه املالية وضع ما يكون مل
ومنع هذا الغري من الدفع للمدين أو تسليمه املنقوالت، إىل حني اتخاذ الدائن اإلجراءات التي تخوله اقتضاء حقه من املال 

 .1469املحجوز أو من الثمن املتحصل بعد بيعه
من قانون املرافعات املدنية  469إىل  445مدين لدى الغري يف املواد من وقد عالج املرشع القطري أحكام حجز ما لل

"يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال األداء أن يحجز ما يكون  445، إذ تنص املادة 1990لسنة  13والتجارية القطري رقم 
 ملدينه لدى الغري من املنقوالت أو الديون، ولو كانت مؤجلة أو معلقة عىل رشط.

ناول الحجز كل دين ينشأ للمدين يف ذمة املحجوز لديه إىل وقت التقرير مبا يف ذمته، ما مل يكن موقعاً عىل ويت
 دين بذاته".

املستندات الواجب تضمنها يف اإلعالن الذي يقدم للمحجوز لديه من قبل الدائن أو األمر  447وقد حددت املادة 
يحصل الحجز، بدون حاجة إىل إعالن سابق إىل املدين، مبوجب إعالن يعلن الذي يصدره قايض التنفيذ، عىل النحو التايل "
 إىل املحجوز لديه يشتمل عىل البيانات اآلتية:

 صورة الحكم أو السند الرسمي الذي يوقع الحجز مبقتضاه أو إذن القايض بالحجز أو أمره بتقدير الدين -1
 .فاتبيان أصل املبلغ املحجوز من أجله وفوائده واملرصو  -2
 نهي املحجوز لديه عن الوفاء مبا يف يده إىل   املحجوز عليه أو تسليمه إياه. -3
تكليف املحجوز لديه التقرير مبا يف ذمته للمدين بقلم كتاب املحكمة املختصة خالل خمسة عرش يوماً من يوم  -4

 إعالنه بالحجز.
 (، كان الحجز باطالً".3(، )2)(، 1وإذا مل يشتمل اإلعالن عىل البيانات الواردة يف البنود )

عىل املحجوز لديه إذا كان أحد الجهات الحكومية أن تعطي الحاجز إفادة تقرير ما يف الذمة، 457وقد أوجبت املادة 
إذ نصت عىل "إذا كان الحجز تحت يد إحدى الجهات الحكومية أو إحدى الهيئات العامة أو املؤسسات العامة أو إحدى الوحدات 

 ام، وجب عليها أن تعطي الحاجز بناًء عىل طلبه شهادة تقوم مقام التقرير مبا يف الذمة".التابعة له
، إىل أنه: ينطبق عىل الحجز تحت يد الجهات الحكومية أو إحدى الهيئات العامة أو 1470ويذهب بعض الفقه

 وال العامة أو األمناء عليها، أن يكوناملؤسسات العامة أو إحدى الوحدات التابعة لهام، إذا كان املحجوز لديه أحد محصيل األم
 اإلعالن ألشخاصهم، ويجب أن يوقع املوظف بنفسه عىل الصورة باالستالم.

وقد عرضت مسألة حجز ما للمدين لدى الغري يف حالة كون املدين إحدى الجهات اإلدارية عىل القضاء القطري، 
 الجهات اإلدارية لديها: مخاطبات قايض التنفيذ لوزارة املالية للحجز عىل أموال بعض

( تنفيذ جزيئ خاطب ٣/٥/٢٠١٨نتيجة المتناع الجهة اإلدارية عن تنفيذ الحكم محل الدعوي التنفيذية رقم ) -1
قايض التنفيذ وزارة املالية بخطاب رسمي يأمر فيه بالحجز عىل مخصصات املنفذ ضدها لدي وزاره املالية بقيمه 

يدها لحساب أمانات املحاكم لدي بنك قطر الوطني لصالح الدعوي ( وتور١٤.٥٣٠.٩٥الدعوي محل التنفيذ )
 .1471التنفيذية أعاله

                                                           

 .561رافعات املصري، مرجع سبق ذكره، ص عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفيذ الجبري في قانون امل -1469

 .777فتحي والي، التنفيذ الجبري وفقا ملجموعة املرافعات املدنية والتجارية وقانون الحجز اإلداري، مرجع سبق ذكره، ص  - 1470

 (.٣/٥/٢٠١٨كتاب قاض ي التنفيذ لوزارة املالية في الدعوي التنفيذية رقم ) -1471
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( تنفيًذا كليًا خاطب ٢٢/٤/٢٠١٦نتيجة المتناع الجهة اإلدارية عن تنفيذ الحكم محل الدعوي التنفيذية رقم ) -2
زاره املالية بقيمه و  قايض التنفيذ وزارة املالية بخطاب رسمي يأمر فيه بالحجز عىل مخصصات املنفذ ضدها لدي

( وتوريدها لحساب أمانات املحاكم لدي بنك قطر الوطني لصالح الدعوي ٧٣٧.٦٢٧الدعوي محل التنفيذ )
 .1472التنفيذية أعاله

( تنفيذ جزيئ ٣٠٣٠/٢/٢٠١٥نتيجة المتناع الجهة اإلدارية عن تنفيذ الحكم محل الدعوي التنفيذية رقم ) -3
بخطاب رسمي يأمر فيه بالحجز عىل مخصصات املنفذ ضدها لدى وزارة املالية خاطب قايض التنفيذ وزارة املالية 

( وتوريدها لحساب أمانات املحاكم لدي بنك قطر الوطني لصالح الدعوي ٨٠.٧٦٩بقيمة الدعوى محل التنفيذ )
 .1473التنفيذية أعاله

 ]املسؤولية املدنية[ املبحث الثاين
 

بالتزام قانوين ترتب عليه رضر للغري، حيث أن امتناع اإلدارة عن عدم يكمن أساس املسؤولية املدنية يف اإلخالل 
تنفيذ الحكم يعترب خطأ يستوجب مسؤولية اإلدارة عن التعويض لصالح من صدر له الحكم، وسنقوم يف هذا املبحث مبناقشة 

 عنارص املسؤولية املدنية، والجزاء املرتتب عليها وهو التعويض يف املطلبني اآلتيني:
 طلب األول: عنارص املسؤولية املدنية.امل

 املطلب الثاين: التعويض املدين.
 
 ]عنارص املسؤولية املدنية[ املطلب االول

من القانون املدين القطري عىل أنه "كل خطأ سبب رضر للغري يلتزم من ارتكبه بالتعويض"، يتضح  ١٩٩تنص املادة 
ولية الجهة اإلدارية وتقوم مسؤ ، ثة أركان: هي الخطأ والرضر وعالقة السببيةمن النص سالف البيان أن املسؤولية املدنية لها ثال 

املمتنعة عن تنفيذ األحكام واألوامر القضائية عىل أساس املسؤولية التقصريية، وأهم أنواع املسؤولية التقصريية هي املسؤولية 
راً للغري وم عىل املبدأ الذي مفاده أن كل خطأ سبب رض وتعدُّ القاعدة العامة يف املسؤولية التقصريية، وتقعن العمل الشخيص، 

 :املسؤولية عىل ثالثة أركان، وهي، وتقوم تلك يلزم من ارتكبه بالتعويض
الخطأ هو إخالل بواجب قانوين، والواجب القانوين الذي يشكل اإلخالل به خطأ : الركن األول: ركن الخطأ

ت رة التزام ملقى عىل عاتق شخص معني، وقد يكون واجبًا عاًما من تلك الواجبايستوجب املسئولية قد يكون واجبًا خاًصا يف صو 
 :، ويقوم الخطأ يف املسؤولية التقصريية عىل عنرصين، هام1474التي يفرضها العيش يف جامعة، كواجب عدم اإلرضار بالغري

انوين الذي بالواجب القيتمثل يف الفعل أو الرتك الذي يصدر من الشخص والذي ميثل اإلخالل  :العنرص املادي
 .1475يقع عىل عاتق من ينسب إليه الخطأ وقد يكون هذا اإلخالل عمًدا وقد يكون نتيجة إهامل أو تقصري

                                                           

 (٢٢/٤/٢٠١٦الية في الدعوي التنفيذية رقم )كتاب قاض ي التنفيذ لوزارة امل -1472

 (٣٠٣٠/٢/٢٠١٥كتاب قاض ي التنفيذ لوزارة املالية في الدعوى التنفيذية رقم ) -1473

 على نجيده، ومحمد حاتم البيات، النظرية العامة لاللتزامات في القانون املدني القطري مقارنا بأحكام الشريعة اإلسالمية، الجزء األول  - 1474

 .347زام، جامعة قطر، د س ن، ص مصادر االلت

 .348على نجيده، ومحمد حاتم البيات، املرجع السابق، ص  - 1475
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وهو اإلدراك. فالبد  من أن يقع التعدي من شخص مدرك لنتائج أعامله. ومن ثم  يجب أن يكون  العنرص املعنوي:
 لديه ال يعد مسؤوالً إذا قام بفعل غري مرشوع.املعتدي مميزاً. ومن انعدم اإلدراك والتمييز 

وهنا يربز الخطأ يف مسؤولية اإلدارة  يف تعمدها عدم تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضدها ؛ حيث ميكن أن يأخذ 
ض رفامتناعها صوره قرار سلبي وتكون يف حالة تعمد اإلدارة  إيل عدم إصدار قرار ألعامل أثر الحكم أو أن تصدر قراًرا ب

 .1476الحكم رصاحة أو تعمد إيل تنفيذ الحكم تنفيذ مبترس ال يتفق مع مضمونه وغاية إصداره تنفيذ
إال أن هذا ال يعني أن تتخذ من تلك  ولكن إذا كان لإلدارة الحق يف تقرير وقت تنفيذ األحكام الصادرة ضدها

ى، وهنا يظهر دور القايض لبيان ما إذا كان تأخري الرخصة ذريعة لتأخريها يف إصدار قرارات تنفيذ األحكام ألجل غري مسمَّ 
 .1477اإلدارة عن تنفيذ األحكام قامئًا عيل مربر قانوين أم ال وما إذا كان التأخري قد تجاوز حد املعقول يف التنفيذ أم ال؟

 إذ حكمت املحكمة "برفض الدعوي وألزمت املدعي باملصاريف"، وأسست املحكمة حكمها عىل أنه ال يوجد خطأ
 .1478تقصريي يف حق الجهة اإلدارية ومن ثم تنتفي املسؤولية التقصريية عن االمتناع عن تنفيذ االلتزام الثابت بحكم قضايئ

ومن ثم يربز الخطأ يف مسؤولية اإلدارة هنا يف تعمدها عدم تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضدها ، ويستوي يف 
ار إداري سلبي، ويثبت ذلك حني تعمد اإلدارة  إىل عدم إصدار قرار إلعامل أثر ذلك أن يأخذ امتناعها يف هذا الشأن صورة قر 

 .1479الحكم أو أن تصدر قراراً برفض تنفيذ الحكم رصاحة
ال يكفي وقوع الخطأ لتحقق املسؤولية املدنية؛ بل يجب أن يرتتب عىل هذا الخطأ وقوع  الركن الثاين: الرضر:

ل إيجايب وهو سلوك مسلك مل يكن للشخص أن يسلكه، وقد يكون اإلرضار بالغري ناتج اإلرضار بالغري قد يكون بفعالرضر، و 
رة أو عن مجرد ترك أو امتناع عن اتخاذ مباد -كام يقول البعض–من موقف سلبي وهو الذي يسميه البعض بالفعل السلبي، وهو 

 .1480الشخص أن يتخذ موقًفا إيجابيًاالقيام بفعل كان عىل الشخص أن يقوم به فهو: اتخاذ موقف سلبي حني كان عىل 
وعىل ذلك فإن الرضر الذي أصاب صاحب الشأن هو محركه للمطالبة بتعويض عن خطأ اإلدارة عن عدم تنفيذها 

 .1481ألحكام القضاء ، وبدونه يفقد مصلحته يف إقامة دعوى التعويض فال مسؤولية بال رضر
املرضور، وينبغي أن يكون الرضر ذات قيمه  صلحهمب ينقسم الرضر إىل قسمني: الرضر املادي: هو اإلخاللو

، مبعني هو ما يصيب الشخص يف حق مايل من حقوقه أو يف مصلحة مرشوعة مالية 1482ويجب أن يكون محقق الوقوع ماليه
 .1484يف مصلحه غري ماليه ، والرضر املعنوي: هو الرضر الذي يصيب الشخص1483له

طالبة بتعويض عن خطأ اإلدارة  يف عدم تنفيذها ألحكام القضاء هنا الرضر الذي أصاب صاحب الشأن هو محركه للم
وبدونه يفقد مصلحته يف إقامة دعوى التعويض ؛فال مسؤولية بال رضر و هنا الرضر يتعني أن يكون محقق الوجود ؛ حيث ال 

                                                           

 .58، ص 2015عبد العزيز عبد املنعم خليفة، تنفيذ األحكام اإلدارية وإشكاالته الوقتية، دار محمود،  -1476

 .56عبد العزيز عبد املنعم خليفة، املرجع السابق، ص  -1477

 (.١٥٠/٢٠١٧يثيات الحكم الصادر في الدعوى الرقم )وهذا ما جاء في ح - 1478

 .55عبد العزيز عبد املنعم خليفة، تنفيذ األحكام اإلدارية وإشكاالته الوقتية، مرجع سبق ذكره، ص -1479

 .342على نجيده، ومحمد حاتم البيات، مرجع سبق ذكره، ص  - 1480

 .60كاالته الوقتية، مرجع سبق ذكره، صعبد العزيز عبد املنعم خليفة، تنفيذ األحكام اإلدارية وإش - 1481

 .771عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني، مرجع سابق، ص  -1482

 .270على نجيده، ومحمد حاتم البيات، مرجع سبق ذكره، ص  - 1483

 .787عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني، مرجع سابق، ص   - 1484
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لقانون بغض ور يحميه اتعويض عن إرضار احتاملية قد تقع وقد تنعدم ،وأن يكون الرضر قد أصاب حًقا شخصيًا ثابتًا للمرض 
، وإذا كان الرضر املادي الذي يصيب الشخص يف ذمته املالية نتيجة عدم تنفيذ حكم لصالحه من  النظر عن طبيعة هذا الحق

الواجب التعويض عنها ؛ فإن امتناع اإلدارة  عن تنفيذ حكم صادر لصالح شخص ما يصيبه برضر إذ إن من شأن هذا االمتناع 
 .1485امتهان كرامته، كام لو كان الحكم واجب التنفيذ "رد اعتبار و تربئته من ارتكاب واقعة مشينة " اإلساءة إليه أو

الدائرة السادسة مدين كيل، والذي ألزم  ٢٨/٦/٢٠١٦( بجلسة ١١٧٣/٢٠١٦ووفًقا للحكم الصادر يف الدعوي رقم )
( من القانون املدين ٣/ ٢٥٥ه: أنه وفًقا لنص املادة )ريال، فقد ذكر الحكم يف تسبيب ٥٠٠٠٠٠٠الجهة اإلدارية بان تؤدي مبلغ 

إذا كان تنفيذ االلتزام عيناً غري ممكن أو غري مالئم إال إذا قام به املدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل عىل حكم بإلزام  -1 أنه
 املدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إذا امتنع عن ذلك.

ر الغرامة املحكوم بها غري كاف لحمل املدين عىل التنفيذ، جاز لها أن تزيد يف الغرامة كلام رأت وإذا رأت املحكمة أن مقدا -2
 داعيًا للزيادة.

فإذا تم التنفيذ العيني أو أرص املدين عىل رفض التنفيذ حددت املحكمة مقدار التعويض املدين عن عدم التنفيذ أو التأخري فيه  -3
  .الذي يلزم به الدائن والعنت الذي بدا من املدين مراعية يف ذلك الرضر الذي أصاب

وملا كان عنت الجهة اإلدارية من تنفيذ الحكم باعتباره عنرًصا من عنارص التعويض يضاف للعنارص التقليدية باعتبار 
استثامر و  عدم تنفيذ األحكام خطأ جسيم وعمدي وجراء اإلرضار التي لحقت باملدعي نتيجة هذا الخطأ وحرمانهن من استعامل

املبلغ محل التنفيذ وما فاتهن من كسب من وراء هذا الخطأ والخسارة التي لحقتهم نتيجة عدم تنفيذ الحكم القضايئ وانتظار 
حكم محل قايض تنفيذ للجهة اإلدارية برضورة التنفيذ ال املدعيات أكرث من سنتني لتنفيذ الحكم دون جدوى برغم من خطابات

ر حكم تعويض سالف ذكر ؛ إال أن جهة اإلدارة  مل تستجيب لتنفيذه مام حدا املدعيات إيل إقامة التعويض ، وبرغم من صدو 
لسنه  ٤٣دعوي يطالب فيها التعويض لعدم تنفيذ حكم تعويض الذي صدر نتيجة عدم تنفذ لحكم قضايئ يف الدعوى رقم 

ريال نتيجة لعدم قيام الجهة اإلدارية  ٥٠٠.٠٠٠غ الذي ألزمت الجهة اإلدارية بأن تؤدي مبل ٢٨/٢/٢٠١٧الصادر بجلسة  ٢٠١٦
( مام يشكل خطأ من جانب اإلدارة  ترتب عليه إصابة املدعيات بأرضار مادية متمثلة ٢٠١٦لسنه ١١٧٣بسداد املبالغ يف دعوي )

 يف ما فاتهن من كسب لعدم استغالل املبالغ املحكوم بها .
 ات قد لجئوا إىل إقامة دعوى طالنب فيها القضاء لهن بتعويضويتضح لنا من الحكمني سالفني الذكر آن املدعي

نتيجة عدم تنفيذ حكم التعويض األول نتيجة لعدم تنفيذ الحكم القضايئ محل التعويض ويبدو لنا أن هذا ليس الحل األمثل 
إصدار حكم تعويض  عد أن تمال بالنسبة لصاحب الحق وال بالنسبة لإلدارة؛ وذلك ألن إشكالية عدم التنفيذ مازالت قامئة حتى ب

ألن اإلدارة لن تستجيب لهذه هذه األحكام التي قضت بالتعويض مثل ما امتنعت عن تنفيذ الحكم محل التعويض باإلضافة 
 إىل أن هذه األحكام تحمل الدولة أعباء مالية.

 تتحقق ا يجب ليكال يكفي أن يكون هناك فعل خطأ، وإمن: الركن الثالث: عالقة السببية بني الخطأ والرضر
املسؤولية أن يكون الرضر متولًدا عن الفعل الضار حتى يكون مرتكب الخطأ أيًضا مسئواًل عن تعويضه، وعالقة السببية هي 
الركن الثالث للمسئولية املدنية الذي يجب عىل املرضور إثباته حتى يقوم حقه يف التعويض باعتبار أنه يلتزم بإثبات كل عنارص 

                                                           

 .60لعزيز عبد املنعم خليفة، تنفيذ األحكام اإلدارية وإشكاالته الوقتية، مرجع سبق ذكره، ص عبد ا -1485
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الب به، والغالب أن املرضور إن استطاع أن يثبت الخطأ وما أصابه من رضر فإن إثبات العالقة بينهام والقول بأن الحق الذي يط
 .1486الرضر كان نتيجة الخطأ ال يثري صعوبة

وميثل الخطأ يف املسؤولية املدنية أساًسا قانونيًا يربرها والذي يربز بالنسبة له اختالف القواعد اإلدارية عن القواعد 
 ملدنيةـ، أما الرضر وعالقة السببية فال خالف بالنسبة للقواعد املدنية عن القواعد اإلدارية.ا

 
 ]التعويض املدين[ املطلب الثاين

 
نَحو للمرضور عىل سبيل التعويض عن الرضر الذي لحق به بفعل املسئول،  ثَّل هذا الجزاءو يف مبلغٍ من املاّل ميو ميو

استحالة الجزاء املبارش، أو لكون هذا الجزاء قد أصبح غري ذي جدوى، ويكون التعويض جزاًء  ويلجأ إىل هذا الجزاء يف حالة
غري مبارش يف حالة ما إذا كان التنفيذ العيني غري ممكن؛ إال بتدخل املدين شخصيًا، وكان يف تدخله وإجباره عىل القيام به 

يب ، وهذا عىل التنفيذ العيني رغاًم عنه قد يؤدي إىل تنفيذ مع مساس بحريته الشخصية، ومن ناحية ثانية: إن يف إجبار املدين
 .1487يف غري مصلحة الدائن وال يتمناه ؛ لذلك يستعاض عن التنفيذ العيني بالتنفيذ بالتعويض

ًما اوالتنفيذ بطريق التعويض يتناول كل التزام أيًّا كان مصدره، فااللتزام العقدي سواءً كان التزاًما بنقل امللكية أو التز 
بعمل أو التزاًما باالمتناع عن عمل، وااللتزامات التي ال يكون مصدرها العقد يغلب أن يكون تنفيذها بطريق التعويض. فااللتزام 
التقصريي ليس إال نتيجة لإلخالل بإلتزام قانوين هو أن يتخذ الشخص الحيطة الواجبة لعدم اإلرضار بغريه، وجزاء هذا اإلخالل 

 .1488هو التعويض
تناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام الصادرة ضدها يستوجب تعويض املحكوم لصالحه عن اإلرضار التي لحقت به وام

جرَّاء عدم التنفيذ أو التنفيذ الناقص للحكم القضايئ استناًدا عىل املسؤولية عىل أساس التقصريية، وتقرر هذه املسؤولية مبوجب 
 التي تنص عىل "كل خطأ سبََّب رضراً للغري يلزم من ارتكبه بالتعويض".  2004لسنة  22من القانون املدين القطري رقم  199املادة 

ويتمثل قضاء التعويض يف تلك الدعوى التي يرفعها أحد األفراد طالباً فيها تعويضه عام أصابه من رضر، ويشرتط 
ضونها تدبر أمر ة التي تستطيع اإلدارة يف غالستحقاق التعويض عن التأخري يف التنفيذ أن يتجاوز هذا التأخري املهلة املعقول

 التنفيذ، ويخضع تقدير تلك املهلة لتقدير املحكمة عىل ضوء ما يتكشف لها من الظروف الخاصة بكل دعوى عىل حده.
وليك تنعقد مسئولية اإلدارة، البد من إثبات وجود رضر أصاب مدعي املسؤولية، فالرضر هو املحور األسايس الذي 

املسئولية، سواًء يف ذلك املسؤولية املدنية أو اإلدارية بحيث إذا انتفى الرضر انتفت املسئولية، والرضر كرشط من تدور حوله 
رشوط انعقاد مسؤولية اإلدارة، يجب توافره سواء كانت تلك املسؤولية قامئة عىل أساس الخطأ أو عىل أساس املخاطر أو اإلخالل 

 العامة.باملساواة أمام األعباء والتكاليف 

                                                           

 .378على نجيده، ومحمد حاتم البيات، مرجع سبق ذكره، ص  -1486

 .34، ص 2013حسن حسين البراوي، املدخل لدراسة القانون القطري، دار النهضة العربية، الطبعة األولى،  - 1487

، 2004حمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني، الجزء الثاني نظرية االلتزام بوجه عام، منشأة املعارف باإلسكندرية، عبد الرزاق أ -1488
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وقد استقر القضاء القطري عىل وجوب التعويض عىل امتناع اإلدارة عن عدم تنفيذ األحكام واألوامر القضائية، من 
من الدائرة اإلدارية باملحكمة االبتدائية التي  26/10/2017( الصادر بجلسة 2017لسنه  371ذلك الحكم الصادر يف الدعوي رقم )

 ألف ريال واملرصوفات". 100قضت "بتعويض املدعي مببلغ 
يتناسب مع الرضر الذي سببه عدم تنفيذ الحكم، وهذا ما انتهت إليه محكمة التمييز أن إال أن مبلغ التعويض يجب 

والتي قضت فيه املحكمة "بتعديل الحكم املطعون  2016لسنه  1878عىل الحكم الصادر يف االستئناف رقم يف الطعن الذي صدر 
ويض إيل مبلغ مائه ألف ريال تأسيسا عىل أن التعويض كان مغاىل فيه وزائًدا عىل الرضر وهو ما يعيب فيه بتخفيض قيمه التع

 .1489الحكم ويوجب متييزه يف هذا الخصوص"
 

 ]املسؤولية الجنائية[ املبحث الثالث
 

عىل "يوعاقب بالحبس  2015لسنة  22املعدلة بالقانون رقم  2004لسنة  11من قانون العقوبات القطري رقم  182تنص املادة 
مدة ال تجاوز ثالث سنوات، كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته يف منع تنفيذ حكم، أو أمر صادر من إحدى املحاكم أو من 

 .النائب العام، بعد ميض ثالثني يوماً من تاريخ إنذاره رسمياً بالتنفيذ، متى كان تنفيذ الحكم أو األمر داخالً يف اختصاصه
 .عىل الجاين، فضالً عن عقوبة الحبس، بالعزل من الوظيفة العام"ويجوز الحكم 

ي يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عموميف قانون العقوبات املرصي التي تنص عىل " 123وهذا النص يقابله نص املادة 
يل األموال أخري تحصاستعمل سلطة وظيفته يف وقف تنفيذ األوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانني أو اللوائح أو ت

 .والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من املحكمة أو من أيَّة جهة مختصة
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمًدا عن تنفيذ حكم أو أمر مام ذكر بعد ميض مثانية أيام من 

 .املوظف" إنذاره عيل يد محرض إذا كان تنفيذ الحكم أو األمر داخاًل يف اختصاص
يتضح من النصوص القانونية السابقة أنها قد حدد أحكام جرمية امتناع املوظف عن تنفيذ األحكام واألوامر القضائية، 

يف هذا املبحث أحكام جرمية االمتناع  وقررت العديد من العقوبات للموظف الذي يحكم عليه بهذه الجرمية، وعليه ستتناول
 عىل النحو اآليت:لعقوبات املقررة لها عىل النحو التايل، وذلك عن تنفيذ األحكام القضائية، وا

 أحكام جرمية االمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية.: املطلب األول
 العقوبات املقررة لجرمية االمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية.: املطلب الثاين

 ة[]أحكام جرمية االمتناع عن تنفيذ األحكام القضائي املطلب األول
 

يتضح من النصوص السابقة أن املرشع قد حدد لقيام تلك الجرمية مجموعة ضوابط إجرائية بجانب األركان العامة لقيام 
الجرمية، وهذه األركان قوامها االمتناع الذي يقوم عىل ثالثة عنارص هي: االمتناع عن إتيان فعل إيجايب معني، ووجود واجب 

المتناع، وقيام االمتناع عىل هذه العنارص املتعددة يقدم حجة للقول بأن االمتناع ذو كيان إيجايب، قانوين يلزم بهذا الفعل، وإرادة ا
 .1490إذ الظاهرة السلبية ال تتعدد عنارصها

                                                           

 غير منشور. 10/1/2017تمييز مدني الصادر بجلسة  2016لسنة  343حكم محكمة التمييز في موضوع الطعن رقم  -1489

 .6، ص 1986متناع واملسؤولية الجنائية عن االمتناع، دار النهضة العربية، محمود نجيب حسني، جرائم اال  - 1490
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 نناقش أحكام جرمية االمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية من خالل املحاور الثالث اآلتية:سو 
 املحور األول: الركن املادي للجرمية.

يلزم أن ودُّ تلك الجرمية من الجرائم السلبية البحتة حيث يقوم السلوك اإلجرامي فيها عىل االمتناع عن التنفيذ، توع
يتحقق هذا االمتناع من املوظف املختص، ويلزم لتحديد املوظف املختص الرجوع إىل القوانني املنظمة إلدارة  الدولة ومصالحها، 

اضح يف هذه القوانني فإنه يفرتض أن املوظف املختص هو الرئيس األعىل للمصحة أو فإذا مل يتحدد املوظف املختص بنص و 
 .(1491)اإلدارة 
ال يلزم لتوافر الركن املادي أن يكون املوظف العام قد امتنع كليًا عن التنفيذ، وإمنا يكفي الرتكاب الجرمية أن ميتنع و 

يئ عىل شقني كام لو صدر حكم بإلزام أحد الجهات الحكومية املوظف ولو بصورة جزئية، ويحدث هذا إذا اشتمل الحكم القضا 
 .(1492)بتسليم يشء معني أو االمتناع عن عمل معني ودفع مبلغ عىل سبيل التعويض واقترص التنفيذ عىل شق دون اآلخر

لقانون ا وجرائم االمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية من الجرائم التي تقع مبجرد وقوع الفعل اإلجرامي ويعاقب فيها
عىل مجرد الفعل اإلجرامي دون استلزام نتيجة فعلية، فالنتيجة منها نتيجة قانونية ليس لها مظهر خارجي وتتحقق هذه النتيجة 

 .(1493)ملجرد مخالفة القانون.
تجدد لوجرمية االمتناع عن تنفيذ األحكام واألوامر القضائية من الجرائم املستمرة التي تتكون من فعل يقبل االستمرار وا

 .1494لفرتة زمنية، فهي نشاط إجرامي مستمر ملدة من الوقت، مثلها مثل جرمية االمتناع عن تنفيذ القرار الهنديس
ويجب عىل سلطة االتهام واملدعي املدين عىل كل منهام إثبات هذا الركن أياً ما كانت طبيعة الجرمية، واملدعي املدين 

القانون الجنايئ يختلف يف هذا الصدد عن القانون املدين حيث أن عب اإلثبات عليه فوق ذلك إثبات وجود الرضر، ويبدو أن 
 .1495يف املواد الجنائية يكون أكرث ثقالً عنه يف املواد املدنية

 
 املحور الثاين: الركن املعنوي للجرمية.

ف نيته إىل   رص يتمثل القصد الجنايئ يف هذه الجرمية يف تعمد املوظف املختص االمتناع عن تنفيذ الحكم وأن تن
، أو بعبارة أخرى تعمد املوظف املختص عدم تنفيذ الحكم بسوء نية خالفاً ملا تفرض 1496تحصيل هذه النتيجة دون سبب مرشوع

 عليه واجبات وظيفته.

                                                           

 178علي بركات، خصوصيات التنفيذ الجبري في مواجه الدولة "دراسة مقارنة "، مرجع سابق، ص - 2

 179علي بركات، خصوصيات التنفيذ الجبري في مواجه الدولة "دراسة مقارنة "، مرجع سابق، ص - 3

 .277حسين حميده، املسئولية الجنائية للموظف العام لالمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية "دراسة مقارنة"، مرجع سابق، ص  عبد هللا - 4

 -هــ 1431أشرف توفيق شمس الدين، شرح قانون العقوبات القطري )القسم العام( النظرية العامة للجريمة والعقوبة، الطبعة األولى  -1494

 .44و 43م، ص  2010

المية، سهاللي عبد الاله أحمد، النظرية العامة لإلثبات الجنائي دراسة مقارنة بين النظم اإلجرائية الالتينية واألنجلو سكسونية والشريعة اإل  -1495

 .749، الجزء الثاني، ص 2011دار النهضة العربية، 

 224، ص2006اع، منشأة املعارف باإلسكندرية، عبد الفتاح مراد، جرائم االمتناع عن تنفيذ األحكام وغيرها من جرائم االمتن - 1496
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وعىل ذلك فإن القصد الجنايئ يكون باتجاه بنية املوظف إىل وقف تنفيذ الحكم دون وجه حق، أي رغم علمه بوجوب 
، ويرتك (1497)وعدم وجود أي مسوغ ملوقفه عىل أن يصل هذا التعطيل أو ذلك الوقف كنتيجة مبارشة لهذا التدخل هذا التنفيذ

 للمحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية املرفوعة عن هذا الفعل أمر استظهار هذه النية.
انات الحكم جوهرياً من بي وهذا يقتيض أنه يجب عىل املحكمة أن تثبت يف حكمها القصد الجنايئ حيث أنه يعد بياناً 

 القضايئ، وال تكتفي مبجرد اإلشارة يف الحكم إىل توافر القصد الجنايئ، وإمنا يجب أن يكون ثبوت القصد ثبوتاً فعلياً.
حيث أن مجرد اإلشارة التي توافر القصد الجنايئ ال يكفي للتدليل عىل توافره، ويجب عىل قايض املوضوع أن يستخلص 

خالل الوقائع والظروف املحيطة بالدعوى وله سلطة تقديرية يف استخالص هذا العنرص وإثباته وال رقابة عليه هذا العنرص من 
 متى كان إثبات القصد سليامً من أوراق الدعوى.

يجب إلدانة املتهم اثبات أن االمتناع عن التنفيذ كان عمداً أو قصًدا، فالعمد أو القصد يعني ببساطة العلم بارتكاب فعل 
، وعليه، يكون 1498إجرامي، وإرادة ارتكاب هذا الفعل، وهذا القصد يوصف بأنه قصد عام ويقع عىل عاتق سلطة اتهام إثباته

االمتناع عن التنفيذ عمديًّا، أي ال بد من توافر ركن العمد أو القصد لدى املوظف املختص, فإن مل يتوافر هذا الركن، انتفت 
 .1499أو األوامر القضائيةجرمية االمتناع عن تنفيذ األحكام 
 املحور الثالث: األحكام اإلجرائية.

 األحكام اإلجرائية لجرمية االمتناع عن تنفيذ األحكام واألوامر القضائية من خالل:حدد املرشع 
 أوال: إنذار املوظف العام.

عن أداء وظيفته، للقيام  أو املرتاخياإلنذار عبارة عن إجراء قانوين يقصد به التنبيه عىل املوظف املنوط به التنفيذ، واملمتنع 
 بتنفيذ الحكم القضايئ أو األمر الواجب التنفيذ وتسجيل التنفيذ عليه يف حالة امتناعه.

والحكمة من توجيه اإلنذار للموظف املختص بالتنفيذ يف حقيقته مقرر ملصلحة الجهة اإلدارية التي يعمل بها املوظف  
كون قوم بالتنفيذ السابق التنبيه عليه عن طريق اإلنذار ، ونتيجة لعدم قيامه بالتنفيذ فإنه يفقد رعى املرشع أن املوظف قد ال ي

محالً لتوقيع العقوبة عليه، وهي عقوبة قاسية يرتتب عليها عزله من الجهاز اإلداري، فيرتتب عىل ذلك ارتباك العمل بهذا 
 ن خاللها أن يقوم بالتنفيذ، وبذلك يكون املرشع قد تجاوز، لذلك منح املرشع املوظف مهلة من الوقت يستطيع م(1500)الجهاز

عن الفرتة السابقة عىل اإلنذار نظراً ألن املبدأ العام أن يتم التنفيذ مبجرد إعالنه للموظف املختص بالتنفيذ ، هذا إىل جانب أن 
 مساءلة املوظف العام جنائياً قبل إنذاره يتناىف مع العدالة فقد ال يصل إليه الحكم.

 ثانًيا: مرور املدة القانوين.
يقصد مبرور املدة القانونية الفرتة التي قدر املرشع أنها الفرتة املالمئة ليك يصان الحق الذي يحميه القانون خاللها، 
ومن هذا املنطلق جاء نص املرشع عىل تكليف املوظف أن يقوم بهذا العمل، وهو تنفيذ الحكم القضايئ خالل هذه الفرتة الزمنية 

 .(1501)فهذه الفرتة تعد الوعاء الزمني الذي يستوعب الواجب القانوين املفروض عن املوظف للقيام به
                                                           

 190علي بركات، خصوصيات التنفيذ الجبري في مواجه الدولة "دراسة مقارنة "، مرجع سابق، ص - 1497

 .755هاللي عبد الاله أحمد، مرجع سبق ذكره، ص -1498

مجلة هيئة قضايا الدولة، العدد الثالث السنة رمضان محمد بطيخ، كيفية تنفيذ الحكم الصادر باإللغاء في مجال القرارات االدارية،  -1499

 .17، ص 1999سبتمبر  -الثالثة واالربعون يوليو

 385عبد هللا حسين حميده، املسئولية الجنائية للموظف العام لالمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية "دراسة مقارنة"، مرجع سابق، ص - 3

 .440عبد هللا حسين حميده، مرجع سبق ذكره، ص - 1
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أن املرشع املرصي  يبدو لنا أيام، و 8يوم، بينام حددها املرشع املرصي  30وقد حدد املرشع القطري هذه الفرتة الزمنية 
ندما حدد نية أيام من إنذار املوظف يف حني أصاب املرشع القطري عقد جانبه الصواب يف تحديد املدة الزمنية لتنفيذ الحكم بثام

( يوم كمدة زمنية لتنفيذ الحكم من قبل املوظف العام بعد إنذاره قانونيًا؛ ذلك ألن قدرة املوظف واإلدارة عيل تنفيذ الحكم ٣٠)
دات  إجراءات طويلة ومعقدة واعتامتختلف باختالف موضوع النزاع من حكم إيل آخر حيث يتطلب األمر يف بعض األحكام إيل

 مالية وموافقات من جهات أخرى لتنفيذ الحكم املطلوب تنفيذه. 
 

 ]العقوبات املقررة لجرمية االمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية[ املطلب الثاين
 

األوامر القضائية، كام و سنقوم  يف هذا املطلب بدراسة العقوبات التي قررها املرشع نتيجة امتناع املوظف عن تنفيذ األح
 من خالل املحاور الثالث اآلتية:
 املحور األول: عقوبة الحبس.

من قانون العقوبات عىل توقيع  123من قانون العقوبات، واملرشع املرصي يف املادة  182نص املرشع القطري يف املادة 
ي والقطري يتضح من هذين النصني أن املرشع املرص عقوبة الحبس عىل املوظف املمتنع عن تنفيذ األحكام واألوامر القضائية، و

حرصا عىل تجريم فعل االمتناع عن تنفيذ األحكام واألوامر القضائية. فقد وضعا عقوبة الحبس جراء عدم قيام املوظف املنوط به 
 التنفيذ القيام بأعامل وظيفته عىل الوجه الذي يبتغيه القانون.

وبات القطري أن املرشع القطري جعل عقوبة الحبس وجوبية توقع عىل املوظف من قانون العق 182يتضح من نص املادة 
العام حال امتناعه عن تنفيذ الحكم أو األمر القضايئ متى روعيت اإلجراءات القانونية دون قيام املوظف بتنفيذ األحكام أو 

 األوامر القضائية.
 املحور الثاين: عقوبة العزل.

لحرمان من الوظيفة ومن مميزاتها املالية، ومن القبول يف أي خدمة يف وظيفة عامة، العزل من الوظيفة العامة هو ا
والعزل عقوبة جنائية له استقالله عن أي جزاء إداري. وذلك استناداً إىل مبدأ استقالل املسؤولية الجنائية عن املسؤولية التأديبية. 

، ويستوي أن يكون املوظف 1502ول دون الحكم عليه بالعزلومن ثم فإن سبق توقيع جزاء إداري تأديبي عىل املوظف ال يح
 من عدمه. 1503شاغالً للوظيفة وقت صدور الحكم

سالفة الذكر، ومن التطبيقات القضائية  123وقد يكون العزل عقوبة وجوبية كام نص عىل ذلك املرشع املرصي يف املادة 
جنح مدينة نرص أول  2017لسنة  46150يابة العامة رقم عىل ذلك ما قضت به محكمة جنح مستأنف مدينة نرص أول يف قضية الن

مستأنف رشق القاهرة ضد/ أحمد عبد الله محمد عبد الله )محافظ البحر األحمر( بإجامع اآلراء  2017لسنة  1111واملستأنفة برقم 
ل من الوظيفة سنة والعز بقبول االستئناف شكاًل ويف املوضوع بإلغاء الحكم والقضاء مجدًدا مبعاقبة املتهم بالحبس ملدة 

 جنيه أتعاب محاماة. 75جنيه عىل سبيل التعويض، و 2001واملصاريف، وأن يؤدي للمدعني بالحق املدين مبلغ 

                                                           

 عليها بأحكام محكمة  2004لسنة  11أحمد محمود خليل، الوسيط في شرح قانون العقوبات القطري رقم  - 1502
َ
والقوانين املعدلة له معلقا

 .641، ص 2007التمييز، الكتاب األول األحكام العامة، دار الكتب والدراسات العربية، 

 . 354ام لالمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية "دراسة مقارنة"، مرجع سابق، ص عبد هللا حسين حميده، املسئولية الجنائية للموظف الع - 1503
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جنح ثان  2017لسنة  3609وحكم محكمة رأس غارب الجزئية التابعة ملحكمة البحر األحمر االبتدائية يف الدعوى رقم 
د الله )محافظ البحر األحمر( حضوريًا مبعاقبة املتهم بالحبس سنة مع الشغل والعزل من الغردقة ضد/ أحمد عبد الله محمد عب

محكمة ساملوط الجزئية والقايض بحبس وزير الري واملوارد  2017لسنة  17668وظيفته. وكذلك، الحكم الصادر يف الجنحة رقم 
 املائية لعدم تنفيذ حكم قضايئ.

 من قانون العقوبات جعل العزل عقوبة جوازية تخضع لتقدير قايض املوضوع. 182دة بينام نجد أن املرشع القطري يف املا
من قانون العقوبات ليأخذ ما انتهجه املرشع املرصي يف املادة  182ويبدوا لنا أن املرشع القطري يتعني عليه تعديل نص املادة 

 م املمتنع عن تنفيذ األحكام واألوامر القضائية.عقوبات ليقرر وجوبية عقوبة العزل من الوظيفة العامة للموظف العا 123
  خامتة

 ملخص البحث .
تناولنا يف موضوع البحث املسؤولية القانونية عن امتناع االداره  عن تنفيذ األحكام واألوامر القضائية الصادره ضدها ، 

نية، وناقشت يف اين للمسؤولية املدوقد خصصت املبحث األول: لبيان وسائل إجبار اإلدارة عىل التنفيذ، وخصصت املبحث الث
 املبحث الثالث: املسؤوليه الجنائيه عن عدم تنفيذ االحكام و االوامر القضائيه .

 .وأخرياً: كانت خامتة البحث موضًحا بها النتائج والتوصيات
 نتائج الرسالة:

ات مالية يض، أو مستحقيعترب الحجز عىل أموال الجهة اإلدارية املمتنعة عن تنفيذ حكم قضايئ صادر بالتعو -1
 الستيفاء هذه الحقوق لصالح طالب التنفيذ مبثابة تطبيق لقاعدة حجز ما للمدين لدى الغري يف قانون املرافعات.

تنفيذ األحكام القضائية مبجرد صدورها قبل أن تصبح أحكام نهائية يخل مببدأ استقرار املعامالت واملراكز  -2
 القانونية.

مل يقنن الغرامة التهديدية كوسيلة  2007لسنة  7الفصل يف املنازعات اإلدارية رقم املرشع القطري يف قانون  -3
 إلجبار الجهات اإلدارية عىل تنفيذ األحكام اإلدارية الصادرة ضدها.

 ألحكام واألوامر القضائية جوازيةترك املرشع القطري عقوبة عزل املوظف املمتنع عن تنفيذ ا -4
 توصيات الرسالة:

يجيز فرض الغرامة  2007لسنة  7يعي عىل قانون الفصل يف املنازعات اإلدارية القطري رقم إصدار تعديل ترش -1
 التهديدية يف مواجهة الجهات اإلدارية املمتنعة عن تنفيذ األحكام واألوامر القضائية.

وامر أل من قانون العقوبات القطري بإحالة املوظف العام املمتنع عن تنفيذ األحكام وا ١٨٢تفعيل نص املادة  -2
 القضائية إىل   النيابة العامة.

( من قانون املرافعات بقرص تنفيذ األحكام القضائية عند صريورة تلك األحكام نهائية، 374تعديل نص املادة ) -3
 وذلك الستقرار املعامالت واملراكز القانونية، ومتاشيا مع ما ذهبت إليه معظم الترشيعات اإلجرائية.

انون العقوبات القطري لتقرر عزل املوظف العام املمتنع عن تنفيذ األحكام واألوامر من ق 182تعديل نص املادة  -4
 القضائية، كوسيلة من وسائل إجبار اإلدارة عىل تنفيذ األحكام واألوامر القضائية.
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 املراجع واملصادر

 أوالً: املراجع العامة
والقوانني املعدلة له معلقاَ عليها  2004لسنة  11أحمد محمود خليل، الوسيط يف رشح قانون العقوبات القطري رقم  -1

 ..2007بأحكام محكمة التمييز، الكتاب األول األحكام العامة، دار الكتب والدراسات العربية، 
أرشف توفيق شمس الدين، رشح قانون العقوبات القطري )القسم العام( النظرية العامة للجرمية والعقوبة، الطبعة  -2

 .م 2010 -هــ 1431األوىل 
جابر محجوب عيل، النظرية العامة لاللتزام الجزء األول، مصادر االلتزام يف القانون القطري، مطابع الدوحة الحديثة  -3

 .2016املحدودة، 
 .2013حسن حسني الرباوي، املدخل لدراسة القانون القطري، دار النهضة العربية، الطبعة األوىل،  -4
 .2010ة العربية، سيد عتيق، جرائم املصلحة العامة، دار النهض -5
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط يف رشح القانون املدين، الجزء الثاين نظرية االلتزام بوجه عام، منشأة املعارف  -6

 .2004باإلسكندرية، 
 .2002عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفيذ الجربي يف قانون املرافعات املرصي، دار النهضة العربية،  -7
البيات، النظرية العامة لاللتزامات يف القانون املدين القطري مقارنا بأحكام الرشيعة  عىل نجيده، ومحمد حاتم -8

 اإلسالمية، الجزء األول مصادر االلتزام، جامعة قطر، د س ن.
 .1981فتحي وايل، التنفيذ الجربي وفقا ملجموعة املرافعات املدنية والتجارية وقانون الحجز اإلداري، دون نارش،  -9
 .1987الوسيط يف قانون القضاء املدين، دار النهضة العربية،فتحي وايل،   -10
محمد محمد عبد اللطيف، القانون اإلداري لألموال، الكتاب األول، األمالك العامة ونزع امللكية للمنفعة العامة، دار  -11

 .194، ص 2014النهضة العربية، 
 .1989م القضاء املدين، دون نارش، محمود محمد هاشم، قانون القضاء املدين، الجزء الثاين التقايض اما -12
 .2001سنة  1وجدي راغب، مبادئ القضاء املدين، قانون املرافعات ط  -13
 .2004نبيل إسامعيل عمر وأحمد خليل، قانون املرافعات املدنية والتجارية، منشورات الحلبي الحقوقية،  -14

 ثانياً: املراجع املتخصصة
 .2005حكام، دار النهضة العربية، الطبعة األوىل، إبراهيم أمني النيفاوي، القوة التنفيذية لأل  -15
 13أسامة أحمد شوقي املليجي، األحكام واألوامر وطرق الطعن عليها يف ضوء قانون املرافعات املدنية والتجارية رقم  -16

 وتعديالته، دار النهضة العربية، دون سنة نرش. 1968لسنة 
 .2016ل حق التقايض، دار الجامعة الجديدة، داليا مجدي عبد الغني، املسؤولية عن إساءة استعام -17
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 "أية مستجدات  " الدائنني يف مسطرة الترصيح بالديونضامنات 
Creditors’ guarantees in the debt declaration procedure “Any Updates” 

 

 طالب باحث يف سلك الدكتوراه
 قانون الخاص ورهانات التنميةالمخترب 

 دارةإطار بوزارة االقتصاد و املالية و اصالح اال 
 
 
 

 ملخص
تعد مسطرة الترصيح بالديون من أهم اإلجراءات التي يتعني عىل الدائنني االلتزام ملواعيدها ، بل وأخطرها عىل حقوقهم، 
بحيث أن التهاون يف مالحقات األجال املرصودة لهذه املسطرة يرتتب عليه سقوط حق الدائنني يف مواجهة املقاولة املدينة 

هنا نجد املرشع املغريب بالنظر لخطورة هذه األثار عمل عىل إيجاد مجموعة من الضامنات متكن هؤالء  عىل وجه التأبيد، من
الدائنني من تدارك مخاطر فوات أجل الترصيح بالديون عىل حقوق الدائنني، خاصة مع التعديل الجديد ملضامني الكتاب 

 الخامس ملدونة التجارة مبقتَض قانون
 
 

 Abstract : 
Creditors' guarantees in the debt declaration procedure 
The declaration of debt procedure is one of the most important procedural rules that creditors must meet its 
deadlines, and even considered as the most dangerous to their rights, whereas the neglect of pursuing the 
allocated deadlines for this procedure results in the loss of the creditors 'right to confront the debtor 
company on permanent basis.Therefore the Moroccan legislator, and considering the seriousness of these 
effects, worked on creating a set of guarantees allowing these creditors to remedy the risks of missing the 
deadline for declaring debts on the rights of creditors, particularly with the recent modification of the content 
of the fifth book of the Commercial Code according to the law n°73.17. 
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 مقدمة:

 التي الظروف املالية الصعبة تخطي عىل املدين تجسد مساطر صعوبات املقاولة املؤسسة التي أوجدتها الترشيعات املتقدمة ملؤازرة
 الدائنني وحقوق جهة، من املقاولة استمرارية ضامن يف الوطني االقتصاد متطلبات تستحرض عامة مقاربة خالل من ،يجتازها
 واإلجراءات.  التكاليف بأبسط حقوقهم عىل لحصولا يف يرغبون الذين
 صارمة جزاءات بها االخالل عىل يرتتب دقيقة وأزمنة إجراءات وفق املقاولة صعوبات مساطر تتحرك ذلك تحقيقسبيل  يف

 .التأبيد وجه عىل املقاولة مواجهة ١يف الحق انقضاء إىل االحيان بعض يف تصل
 عىلوأخطرها  لها، بل االلتزام السابقني الدائنني جميع عىل يتعني التي االجراءات همأ  من بالديون الترصيح مسطرةو تعد  

 هذا الترصيح الذي حدد الفقه طبيعته .املقاولة مواجهة يف حقوقهم يهدم لها املخصص فوات األجل أن حيث من حقوقهم
 لخطورة فبالنظر .هكذا1504مايل مببلغ طالبةامل إىل يروم السندي طريق عنإىل القايض املنتدب  يوجه قضايئ شبه بكونه طلب

 شأنها من الضامنات من أوجد مجموعة قد الجديد التعديل مع خاصة املرشع فإن بالديون الترصيح ترتبه مسطرة الذي األثر
 يةإطار مساطر صعوبات املقاولة هي تلك الحام يف بالضامنات ونعني حقوق الدائنني. تجاه فيها املبالغ الرصامة عن تغطي أن

 برسيان العلم وضامنات الدائنني بني جميع املساواة قبيل من بالديون الترصيح مسطرة يف الدائنني بها يتمتع اإلجرائية التي
 .األجل يف مواجهتكم

 الترصيح يأيت كان املحدود النظرة نظام االفالس إطار يف بالديون الترصيح مسطرةإن  نقول ملوضوعنا أما عن االطار التاريخي
 يستخدم فقط كان 1913االفالس نظام يف الترصيح أن الدائنني، بحيث بني املوزعة الغنيمة من لالستفادة تعرض شكل يف

 الذي املقاولة صعوبات مساطر نظام يف الترصيح نظام خالف عىل 1505املدين. أموال عىل الجربي التنفيذ عملية لتسهيل
 أخر جانب ومن .املختلة وضعيتها بتقويم الكفيل الحل إيجاد صدق املقاولة لخصوم دقيق تحديد ضامن إىل باألساس يهدف

 املقاولة صعوبات مساطر نظام عليها أصبح التي القساوة بهذه يكن مل القديم االفالس نظام إطار يف الترصيح عدم جزاء أن
 الدائنني، بحيث كان نيب املوزع الرصيد يف املشاركة من فقط يحرم كان الترصيح أجل تتبع يف املهمل الدائن أن حيث من

 .التعرض مسطرة طريق عن املتبقية التوزيعات يف املشاركة الدائن هذا بإمكان
 .والعلمية النظرية األهمية مستوى عىل سواء كربى أهمية موضوعنا يكتيس هنا من

 عىل خاصة مهمة تتعديال  املرشع عليها بالديون أدخل الترصيح مسطرة أن كون يف فتتجىل النظرية األهمية مستوى فعىل
 الفقه بها ينادي كان التي للمطالب الجديد التعديل استجابة مدى معرفة من سيمكننا الذي الدائنني، األمر ضامنات مستوى
 .الدائنني حقوق تجاه املبالغ فيها الرصامة حدة من التخفيف مستوى عىل خاصة

املقاولة،  خصوم تحديد يف مهمة عملية تشكل بالديون يحالترص مسطرة أن كون يف األهمية العميل فتتجىل املستوى عىل أما
 أخطر بالديون الترصيح مسطرة تشكل باملقابل أنه إال املقاولة، بتسوية الكفيل الحل تحضري يف املسطري األجهزة يساعد مبا

                                                           

 5د دعبد الرحيم السلماني، التصريح بالديون و تحقيقها في أطار صعوبات املقاولة اإلجراءات واألثار، مجلة القانون األعمال واملقاوالت ، ع- 1504

 200ص 

-GEORGES RIPIRT et RENE ROBLOT ; droit commercial ; TOM2 ; ED15 ; PAR PHILIPPE DELEBECQUE et  MICHEL GERMAIN ; L G D J , 

949 

عبدالحميد أخريف، الدور القضائي الجديد في قانون صعوبات املقاولة، أطروحة نيل دكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد األول، كلية   1505

  9/،ص2000/2001ة الجامعية العلوم القانونية و االقتصادية واالجتماعية،  السن
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الذي  س. األمرباألسا حقوقهم يهدم الترصيح لهذا املخصص ألجل إهاملهم أن كون حيث من الدائنني حقوق عىل املساطر
دفعنا بصدد هذه الدراسة إىل محاولة إيجاد القواعد األدِن للحامية التي تخفف من األثار الوخيمة التي ترتبها مسطرة الترصيح 

 بالديون عىل حقوق الدائنني من جهة، وضامن استمرارية املقاولة من جهة أخرى.
 ن االشكالية التالية:إذا ثبت ما سبق حق لنا االنطالق يف دراسة هذا املوضوع م

إىل أي حد توفق املرشع املغريب من خالل التعديل الجديد لقانون صعوبات املقاولة إيجاد ضامنات فعالة للدائنني يف 
 مسطرة الترصيح بالديون؟ 

املقارنة.  ةولإلجابة عن هذه االشكالية ارتأينا دراسة هذا املوضوع وفق منهج نقدي للنصوص القانونية مستعينني بذلك بالتجرب
 وذلك وفق التصميم التايل:

 املبحث األول: مظاهر حامية حقوق الدائنني يف مسطرة الترصيح بالديون
 املبحث الثاين: محدودية ضامنات الدائنني يف مسطرة الترصيح بالديون

 املبحث األول: مظاهر حامية الدائنني يف مسطرة الترصيح بالديون
به مسطرة الترصيح بالديون عىل حقوق الدائنني، فإنها باملقابل توفر لهم مجموعة من الضامنات بالرغم من قساوة األثر الذي ترت

التي متكنهم من استيفاء حقوقهم بطريقة جامعية تتفادى بذلك مساوئ املتابعات الفردية التي اقتضت حاجة املسطرة توقيفها 
ت ني عىل قدم املساواة ألجال موحدة للترصيح بديونهم تحيف مواجهتهم جميعا، وذلك من خالل خضوع جميع الدائنني السابق

طائلة سقوط حقهم فيها )املطلب األول(. عىل أن مواجهتهم بهذا السقوط رهني بتوفر هؤالء الدائنني عىل وسيلة فعالة تضمن 
 لهم العلم برسيان األجل الدقيق ملسطرة الترصيح بالديون )املطلب الثاين(. 

 بدأ املساواة بني الدائنني السابقني يف مسطرة الترصيح بالديوناملطلب األول: إقرار م
يتجسد مبدأ املساواة يف مسطرة الترصيح بالديون من خالل جعل جميع الدائنني السابقني لصدور الحكم الفاتح ملسطرة اإلنقاذ 

ة بني جميع هؤالء (، ويف أجال موحدأو التسوية أو التصفية القضائية ملزمني بالترصيح بديونهم أمام السنديك )الفقرة األوىل
الدائنني )الفقرة الثانية(، وذلك قصد منع التسابق الذي ميكن أن يلجأ له الدائنني يف تحقيق رغبتهم االنتقامية يف التنفيذ 

 عىل أموال املقاولة، األمر الذي ينتج معه تشتت ألصولها بالشكل الذي يرض باملقاولة والدائنني معا.
 : خضوع جميع الدائنني السابقني لصدور الحكم ملسطرة الترصيح بالديون الفقرة األوىل
عىل أنه" يوجه جميع الدائنني الناشئة ديونهم قبل فتح املسطرة باستثناء األجراء 1506 17/73من قانون  719نصت املادة 

 ."1507ترصيحهم إىل السندي
ونهم، أ عام يشمل جميع الدائنني مهام كانت طبيعة ديمن خالل استقراء مضامني النص يتبني أن املرشع املغريب اعتمد مبد

فكلام كان الغرض هو 1508)مدنية تجارية إدارية( ومهام كان مصدرها )عقدي تقصريي( وسواء أكانت ثابتة أو منازع فيها.

                                                           

 2345(،ص2018أبريل23)1439شعبان6بتاريخ  6667،املعدل  ملساطر صعوبات املقاولة، الصادر بالجريدة الرسمية عدد  73/17_قانون  1506

 من مدونة التجارة الفرنسية لذي جاء فيها  24_ 622: وقد استقى املشرع هذه الصيغة من املادة  1507

A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à 

l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en 

Conseil d'Etat. 

1508- ALFRED JAUFFRET,DROIT COMMERCIAL, L G D j ,21 EDITION PAR JACQUES MESTER ;P 453 
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ملالية تبقى خاضعة ا املطالبة مببلغ مايل إال وجب الترصيح به أمام السنديك. مبعنى أن املطالبات األخرى التي ال تتعلق باملطالبة
 1509للقواعد العامة.

، 1510وعليه باستثناء األجراء الذين غالبا ما تكون ديونهم متواضعة ال تكفي سوى لسد حاجيتهم اليومية من دواء ولباس وتطبيب
 يفتبقى جميع الديون األخرى خاضعة ملبدأ اإللزامية تحت طائلة جزاء صارم يصل يف بعض األحيان إىل انقضاء هذا الدين 

مواجهة املقاولة بصفة مؤبدة. هكذا إذن جسد املرشع املغريب اقتداء باملرشع الفرنيس مبدأ املساواة بني جميع الدائنني الناشئة 
ديونهم قبل صدور الحكم الفاتح ملسطرة اإلنقاذ أو التسوية أو التصفية يف فرض مسطرة الترصيح بالديون، األمر الذي يساعد 

املسطرة_السنديك والقايض املنتدب_ املعرفة الدقيقة لحجم مديونية املقاولة والتأكد من مصداقيتها، معه من جهة عىل أجهزة 
ومن جهة أخرى تخويل الدائنني إمكانية للتعريف بديونهم أمام السنديك وبعث الثقة يف نفوسهم بالحصول عىل حقوقهم يف 

 إطار املساطر الجامعية التي ترشف عليها املحكمة. 
 حكم الدائنني السابقني جميع الدائنني الناشئة ديونهم قبل صدور الحكم ولو كانوا قد سبق لهم الترصيح يف ويدخل يف

املخططات السابقة التي قضت املحكمة بفسخها، مبعنى أخر أن الدائن الذي رصح مثال يف مسطرة اإلنقاذ وحدث أن فشل 
طرة من جديد، فإنه يلزم هذا الدائن بالترصيح من جديد يف املساملخطط، وقضت املحكمة بفتح مسطرة التسوية أو التصفية 

. هكذا 1511الجديدة، عىل أن الترصيح يف هذه الحالة ال يتم إال بعد خصم املبالغ التي حصل عليها يف املخططات السابقة
نني ية يرصح الدائعىل أنه يف حالة تحويل مسطرة اإلنقاذ إىل تسوية أو تصفية قضائ 17/73من قانون 573جاء يف املادة 

 الخاضعون للمخطط بالترصيح بديونهم وضامنتهم كام هي يف املخطط بعد خصم املبالغ التي تم استيفاؤها.
كام يدخل يف حكم الدائنني السابقني لصدور الحكم أيضا الكفالء والرشكاء يف االلتزام الذين قاموا بأداء جزء من دين املقاولة 

" ميكن للرشكاء يف االلتزام أو الكفيل الذي قام 17/73من قانون  698، حيث جاء يف املادة قبل صدور الحكم بفتح املسطرة
باألداء الجزيئ أن يرصح بدينه فيام يخص كل ما أداه إلبراء ذمة املدين. من خالل هذا النص يتبني أن كل من الرشيك يف 

اهم رشيطة أن يكون أدائهم السابق لصدور الحكم قد سااللتزام والكفيل لهم األحقية يف الترصيح بديونهم أمام السنديك، 
 يف ابراء ذمة املقاولة.

وإذا كان األمر كذلك فإن التساؤل املطروح هو مدى امكانية الكفيل تقديم ترصيحاته قبل عملية الوفاء؟ أي هل يحق للكفيل 
 أن يرصح باملبلغ الذي يكفله عن املقاولة قبل عملية األداء؟

عىل أنه ميكن للكفيل أن يرصح قبل عملية الوفاء، عىل أن هذا الترصيح  YVES GUIENالفقيه الفرنيس  يف هذا الصدد يري
ال يكون له إال طابع وقايئ للكفيل لضامن حقه يف الرجوع عىل املدين، مبعنى أن ترصيحه يف هذه الحالة يكون محدود األثر 

 .1512االستفادة منه فال ميكن للدائن املهمل الذي فاته أجل الترصيح بالديون

                                                           

1509 - YVES GUYON, droit des affaires ,TOM2 ENTREPRIS en difficulté redressement judicaire faillite , 6 EDITION P 245  

ة، دراسة مقارنة ،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد _ حكيمة أنفا، الحماية القانونية لألجراء في نظام صعوبات املقاول 1510

 .281،ص  2008/2009األول وجدة، كلية العلوم القانونية واالجتماعية واالقتصادية، السنة الجامعية 

الخاص، جامعة سيدي محمد بن  عبد الحفيظ الغزواني، جزاء السقوط في مساطر صعوبات املقاولة، رسالة لنيل شهادة املاستر في القانون  1511

 11/ص 2019/2020عبدهللا فاس، كلية العلوم القانونية واالجتماعية واالقتصادية، السنة الجامعية 

1512 YVES GUIEN, DROIT DES AFFAIRES, TOM2  ,OPCIT, P 254 
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يف نفس االتجاه يرى األستاذ أحمد شكري السباعي أنه ميكن لهذا الكفيل الترصيح بدينه ولو قبل عملية الوفاء، قياسا عىل 
من قانون التزامات والعقود الذي يعطي للكفيل حق الرجوع عىل املدين قبل عملية الوفاء إذا أشهر  1143مقتضيات الفصل 

 . 1513إفالسه
ميكن القول إن ترصيح الكفيل هو اختياري إذا ما أراد االستفادة من مزايا الدعوى الشخصية التي متنحها له الكفالة  أمام هذا

تجاه املدين األصيل بالدين بصفته كفيال عنه مع ما يرتتب عن ذلك من فوائد وصوائر األداء، يف حني أن عدم ترصيحه ال 
قد منعت الرجوع عىل الكفالء إال بالديون املرصح  17/73لقانون  695لمنا أن املادة يرتتب عنه سقوط حقه يف الدين، خاصة إذا ع

بها حقيقة. مبعنى أخر أن عدم ترصيح الكفيل يسقط حقه فقط يف رفع دعوى الشخصية التي تخولها له الكفالة تجاه املدين، 
محل الدائن  1514ن قانون االلتزامات والعقودم 214لكن يبقى له الحق يف االستفادة من دعوى الحلول التي يخولها الفصل 

 .1515يف حدود ما رصح به هذا األخري بناءا عىل شهادة الترصيح املقدمة له من قبل الدائن
دامئا يف إطار املساواة بني الدائنني السابقني يف الخضوع ملسطرة الترصيح بالديون، فإن التعويضات الناتجة عن فسخ العقود 

يك تعد يف حكم الديون السابقة التي يجب الترصيح بها أمام السنديك، ولو كانت ال حقة لصدور الحكم الجارية بقرار من السند
القايض بفتح صدور الحكم بفتح املسطرة، طاملا أن املرشع أعفى فقط الديون الناشئة عن مواصلة العقد خالل فرتة اعداد الحل، 

 1516واجهة املقاولة.إذ ال مجال للتمسك من قبل املتعاقد بأي امتياز يف م
إن هذه العمومية يف تحديد نطاق الدائنني امللزمني بالترصيح بالديون مل تسلم منها حتى ديون صندوق الضامن االجتامعي 

 1517الذي كان يتمسك كثريا أمام القضاء بأن ديونه معفاة لكونها متثل أجور العامل.
لديون، فإن تساؤلنا املرشوع هو ماذا عن ديون نفقة زوجة املدين إذا كان األصل هو إلزام جميع الدائنني مبسطرة الترصيح با

 وابنائه؟ فهل تخضع مثلها مثل جميع الديون ملسطرة الترصيح؟
من مدونة التجارة الفرنسية قد أعفى برصيح النص ديون النفقة التي  24_622بالرجوع إىل املرشع الفرنيس نجده مبقتَض املادة 

أكتوبر  8ونفس األمر كرسه القضاء الفرنيس مبقتَض قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ   ا،يلزم املدين بأدائها قانون
  1518حيث جاء فيه، حيث إن أن ديون املدين املرتبطة بنفقة الزوجة واألطفال ديون معفاة من الترصيح بالديون. 2003

                                                           

طبعة املعارف الجديدة ، الرباط، الطبعة ، م3أحمد شكري السباعي، الوسيط في مساطر الوقاية من  الصعوبات التي تعترض املقاولة ،ج  1513

  200،ًص 2009الثانية،

 من ق ل ع "الحلول بمقتض ى القانون يقع في الحاالت التالية : 214_ ينص الفصل  1514

 لفائدة من وفى ديننا ملتزما به مع املدين متضامن أو كفيل يفي عن غيره من الكفالء، أو وكيل بالعمولة 

 15زاء السقوط في مساطر صعوبات املقاولة، مرجع سابق ص _ الغزواني عبدالحفيظ، ج 1515

_ حياة حجي، الضمانات وقانون صعوبات املقاولة، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس ،كلية  1516

 219،ص 2009/2010الرباط، السنة الجامعية  العلوم القانونية واالجتماعية واالقتصادية

منشور في مجلة عمر أزوكار، قضاء محكمة  78/3/1/2004، ملف تجاري عدد 25/01/2006، الصادر بتاريخ 77_قرار محكمة النقض، عدد  1517

حيث إنه بخصوص أن ديون الصندوق الضمان : حيث جاء فيه " 372/374،  ص  2014النقض في مساطر التسوية والتصفية القضائية، سنة 

ور أعفاها املشرع من التصريح وصفته كمؤسسة عمومية ،فهذه الصفة األخيرة وإن كانت تخوله رتبة امتيازيه أثناء االجتماعي تتمثل في أج

 مسطرة الوفاء بالديون فهي ال تعفيه من مسطرة التصريح بمجموع دينه، كما هو الحال بالنسبة للمأجورين.

من مدونة  24-626ح بديون الخزينة وصندوق الضمان االجتماعي بمقتض ى على خالف املشرع الفرنس ي الذي نص صراحة على الزامية التصري 

 التجارة

1518 Cass com ;Frans  N 1386 du 8 octobre2003.Mais attendu que la créance née de la pension alimentaire peut être payée sans été 

déclarée au passif du débiteur. 
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من مدونة  17/73من قانون  719املادة يف مقتضيات أما عن املرشع املغريب فقد أغفل اإلشارة حول وضعية هذه الديون  
، إال أن عدم اإلشارة إليه ال يعني خضوع هذا النوع من الديون ملسطرة الترصيح لكونها، مثل ديون االجراء ال تقبل التجارة

  1519وتنفذ فورا. لالتأجيل وال االنتظار، زيادة عىل ذلك فهذه الديون ذات الصبغة االستعجالية تتمتع بخاصية النفاذ املعج
إذن كام تبني مام سبق فإنه باستثناء االجراء و ديون نفقة املدين تخضع جميع الديون الناشئة قبل صدور الحكم ملسطرة الترصيح 

من م ت  أن  719لضامن حق الرجوع عىل املقاولة وامللتزمني معها، األمر الذي يفهم معه من خالل الفهم املخالف للامدة 
ة لصدور الحكم يف فرتة إعداد الحل تكون غري معنية برصامة مسطرة الترصيح بالديون أو غريها من املساطر، الديون الالحق

وذلك تشجيعا لهؤالء الدائنني الذين يساهمون بأموالهم يف تقويم وضعية املقاولة وضامن متويالها، خاصة يف هذه الظرفية 
" تؤدى  17/73من قانون  575دائها يف تاريخ استحقاقها. هكذا نصت املادة الصعبة التي متر منها، فكان ال بد من إعفائها و أ 

ديون الدائنني الناشئة ديونهم بصفة قانونية بعد صدور الحكم واملتعلقة بحاجات املسطرة أو تلك املتعلقة بنشاط املقاولة وذلك 
 خالل فرتة إعداد الحل يف تواريخ استحقاقها.

فإن املرشع مل يحدد شكلية معينة يتعني أن يقدم يف الترصيح بالديون، وذلك نابع من كون أما عن شكلية الترصيح بالدين 
أن الغرض من الترصيح ليس  أداء الدين وإمنا هو فقط مرحلة يتأهل الدائن من خاللها إىل مسطرة أخرى ال تقل أهمية وهي 

ن  تعفي الدائن من تقديم مجموعة العنارص التي ممسطرة تحقيق هذا الدين والتأكد من صدقيته. إال أن انعدام الشكلية ال
عىل أنه يضم الترصيح مبلغ الدين املستحق بصدور  17/73من قانون  721املادة شأنها أن تعزز جدية طلبه. هكذا جاء يف 

 الحكم مع تحديد قسط الدين املؤجل؛
 طبيعة الضامن أو االمتياز املقرون به؛

 ومبلغه إذا مل يكم ناتج عن سند؛ العنارص التي من شأنها إتبا الدين
 اإلشارة إىل املحكمة املختصة عندما يكون الدين موضوع منازعة جدية أمام املحاكم اململكة.

 الفقرة الثانية: فرض أجال موحد لتقديم الترصيح بالديون 
أجال موحد بينهم،  وإمنا يف فرضإن مبدأ املساواة بني الدائنني مل يتجسد فقط يف اجبارهم جميعا ملسطرة الترصيح بالديون،  

 من م ت عىل أن "يجب الترصيح بالديون داخل أجل شهرين".  720مهام كانت أصناف ديونهم ومصدرها، هكذا جاء يف املادة 
إذن فإن األجل العام بالنسبة لجميع لدائنني هو شهرين سواء كانت من الدائنني الذين يتوجب عىل السنديك إشعارهم أم ال،  

ن بداية احتساب هذه الشهرين تختلف حسب الوضعية التي يتواجد فيه الدائن، فإذا كان من الدائنني الذين يلزم السنديك غري أ 
بإشعارهم، فإن بداية احتساب األجل ال تنطلق إال من يوم حصول اإلشعار حقيقة وهي ضامنة لهؤالء الدائنني، واملالحظ أن 

وا يع دائرة األشخاص املستفيدين من االشعار الشخيص كام سرنى الحقا. أما إذا كاناملرشع مبقتَض التعديل قد عمل عىل توس
من الدائنني الذين ال يلزم السنديك بأي إشعار لهم فإن بداية انطالق االجل بالنسبة لهم يرسي من يوم النرش بالجريدة الرسمية. 

أمكن للمرشع أن يعتد يف حساب هذا األجل القصري  . فنتساءل هنا كيف1520وهو يف حقيقة األمر حيف كبري مبصالح الدائنني

                                                           

على الساعة  5/2/2021تمت الزيارة يوم /jurisprudence 2/chambercommercaile574/ www.courdecassation.frوني _قرار منشور باملوقع االلكتر

 الثانية بعد الزوال

 مر واالحكام في هذه القضايا رغم كل طعن.مكرر من قانون املسطرة املدنية" يبت في قضايا النفقة باستعجال وتنفذ األوا 179_نصت القصل  1519

 353، ص2018، مجلة مساطر صعوبات املقاولة، العدد الثاني،73/17بدر الدين الداودي، التعزيز التشريعي لفئات املرتبطة باملقاولة في ضوء  1520

http://www.courdecassation.fr/
http://www.courdecassation.fr/
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يف التعديل الجديد بوسيلة أثبتت التجربة عدم فاعليتها يف اعالم الدائنني عىل مدى خمسة عرشون سنة من تطبيق مدونة 
 التجارة؟

املرشع الفرنيس، بحيث  منوهو طبعا من التناقض الذي وقع فيه املرشع املغريب عند استرياده ملقتضيات قانون صعوبات املقاولة  
أن واقع مقاولتنا الصغرية واملتوسطة ال يسمح لها بتشغيل مستشارين قانونني أو أطر لها كفاءة يف تتبع اإلعالنات القانونية 

فقد كان مرشوع قانون نظام صعوبات املقاولة قبل املصادقة أرحم بهذا 1521والقضائية بالجرائد من أجل االطالع عىل األحكام.
من الصيغة القدمية تنص  65من الدائنني، إذ كان ميدد األجل بالنسبة لهؤالء إىل سنة من يوم النرش حيث كانت املادة  النوع

عىل أنه يجب الترصيح داخل أجل سنة من تاريخ نرش الحكم القايض بفتح املسطرة بالنسبة للدائنني غري املدرجة أسامئهم 
 بقامئة املدين"

أربعة أشهر عىل األقل كان سيوفر للدائنني حامية فعالة، لكونها مدة معقولة للعلم بفتح املساطر، وبه فتمديد أجل لسنة أو 
وبالتايل تفادي األثار الوخيمة التي يرتبها عدم الترصيح بالديون عىل مصلحة هذه الفئة من الدائنني، إذ أن وسيلة النرش ال 

 ري الهيكل.تتامىش مع واقع مقاوالتنا التي يغلب عليها الطابع غ
ومهام يكن فإن أجل شهرين املحدد لتلقي ترصيحات الدائنني القاطنني هو أجل سقوط، وليس بآجال التقادم، أي ال ميكن 

 1522وقفه وال قطعه إال مبامرسة االجراء املطلوب داخل االجل املحدد قانونا.
املرشع الفرنيس  ؤالء فإن املرشع املغريب عىل نفس نهجأما عن الدائنني الغري القاطنني بالنظر للبعد الجغرايف الذي يتواجد يف ه

قد مدد األجل بالنسبة لهؤالء إىل شهرين إضافيني، وهي يف حقيقة األمر مدة معقولة خاصة أمام الضامنات الجديدة يف اإلعالم 
لوطني القاطنني خارج الرتاب اعىل أنه ميدد األجل بشهرين بالنسبة للدائنني  719التي أصبح يتمتع بها هؤالء. هكذا نصت املادة 

 اململكة املغربية."
بقي أن نشري إىل أن األجل يف ميدان العقود الجارية التي تتميز بخاصية االستمرارية مع املقاولة بالرغم من فتح املسطرة، والتي 

ع قد فتح لهم أجل فنجد املرش يتأخر السنديك يف قرار التخيل عن استمراريتها مع املقاولة إال بعد قفل أجل الترصيح بالديون، 
فيام يخص املتعاقد " 17/73من قانون  720املادة يوما من يوم توصل الدائن بقرار السنديك، حيث نصت  15استثنايئ ال يتعدى 

ينتهي أجل الترصيح خمسة عرش يوما بعد الحصول عن مواصلة العقد، إذا كان هذا التاريخ ال حقا 588املشار إليه يف املادة 
 ل املنصوص عليه يف الفقرة األوىل. االج

يوما هي مدة معقولة، خاصة وأن بداية انطالقها ال يتم إال من يوم التوصل بقرار السنديك، وبالتايل ميكن  15والواقع أن  أجل 
 تللمتعاقد تداركه يف وقت مناسب. زيادة عىل ذلك فرتشيد زمن تشخيص خصوم املقاولة قد اقتضته حاجة املسطرة ملالحقا

 1523الصعوبات وتجاوزها قبل استفحالها وصولها لدرجة التوقف عن الدفع النهايئ.
و ختاما ملضامني هذا املطلب نقول إن مسطرة الترصيح بالديون بالرغم من قساوة األثر الذي يرتبه فوات أجل مبارشة هذا 

يحاتهم، ىل قدم املساواة يف تقديم ترصالترصيح، فإنها تعد حامية فعالة لحقوق الدائنني السابقني من حيث أن ميكنهم ع

                                                           

 257،ص  2015باط، الطبعة الثانية _عالل الفالي ، املساطر الكفيلة بمعالجة صعوبات املقاولة، دار السالم للطباعة والنشر، الر  1521

1522 -ALFRED JAUFFRET ;DROIT COMMERCIAL ;21 EDTION ;OPCIT ;P 476 

من املرسوم التطبيقي ملدونة التجارة  بالنسبة للمتعاقد الذي يتأخر مقدم  96علما املشرع الفرنس ي الذي حدد األجل بمقتض ى الفصل -  1523

 شهر يبدأ من يوم توصل هذا املتعاقد بقرار الفسخ. الدائنين في إشعارهم بفسخ عقودهم في مدة
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بالشكل الذي يضمن لهم حق الرجوع عىل املقاولة املدينة وكذا امللتزمني معها، باملقابل أن إهاملهم لهذا األجل يستفيد منه 
 املدين من حيث أن سقوط دين بالنسبة له يساهم يف تقليل من خصوم املقاولة.

 نني برسيان أجل الترصيح بالديوناملطلب الثاين: تعزيز حق إعالم الدائ
يتجىل تعزيز حق إعالم الدائنني برسيان أجل الترصيح يف كون أن املرشع املغريب من خالل التعديل الجديد للكتاب الخامس 
قد وسع بشكل كبري من طائفة الدائنني املستفردين من االشعار الشخيص )الفقرة األوىل( كام تتأكد هذه املقاربة يف التخيل 

من مدونة التجارة يف صيغتها القدمية من خالل توجه املرشع يف تنظيم طريقة خاصة يف إعالم الدائنني  689ن مساوئ املادة ع
 الغري القاطنني بالنظر إىل البعد الجغرايف الذي تواجد فيه هؤالء )الفقرة الثانية(

 الفقرة األوىل: توسيع دائرة االشخاص املستفيدين من دائرة االشعار
كل مزية االشعار أهم ضامنة يتمتع بها الدائنني يف مسطرة الترصيح بالديون، من حيث متكنه من ألية العلم برسيان أثر تش

من الكتاب الخامس من مدونة التجارة يف صيغته الجديدة  720املسطرة يف مواجهته. هكذا بادر املرشع املغريب من خالل املادة 
يح بني الدائنني الحاملني لضامنات املشهرة والدائنني العاديني. وبالتايل اعرتافه بشكل رصإىل التخيل عن التميز غري املربر 

مبحدودية النرش بالجريدة الرسمية يف إعالم الدائنني، هاته األخرية التي ضخمت بشكل كبري ردهات املحاكم بدعاوى رفع 
 السقوط.

 زم الدائنني بالترصيح بديونهم داخل أجل شهرين من:يل 73/17من قانون  720هكذا أصبحت الصيغة الجديدة للامدة 
 73/17من قانون  719املادة من يوم االشعار املنصوص عليه يف 

 من يوم اإلشعار بالنسبة للدائنني املدرجني بالقامئة وكذا املعروفني لدى السنديك 
ن املفيد  ثالثة أصناف، لذلك سيكون مإذن من خالل النص يتبني أن الدائنني الواجب عىل السنديك رضورة إشعارهم هم عىل

 التمحيص يف وضعيتهم عىل النحو التايل:
الدائنني أصحاب الضامنات املشهرة : يدخل يف حكم هذا النوع من الدائنني كل من الدائنني أصحاب عقود االئتامن اإليجاري 

عقود االئتامن االيجاري من حيث رضورة و كذا أصحاب الرهون املشهرة. وإذا كان األمر واضح املعامل بالنسبة ألصحاب 
فإن الوضع بالنسبة ألصحاب الضامنات األخرى  1524إشعارهم من قبل السنديك رشيطة أن تكون مشهرة يف السجل التجاري،

يثري شك حول نطاق الضامنة املعنية. مبعنى أخر هل يشمل الضامنات تلك الضامنات الجربية التي يحصل عليها الدائن جربا 
 ين كالحجز التحفظي والحجز التنفيذي؟ من املد

يف إطار معالجتنا لهذا االشكال ال بد من أن منيز بني نوعني من الضامنات الجربية، فالنسبة للضامنات الجربية الخاصة التي 
جورين املح من مدونة الحقوق العينية كالرهون املقررة لفائدة القارصين و 1525171تتمتع بقوة الرهن الرسمي و التي ينص  املادة 

عىل أمالك أوليائهم، فهنا  يكون السنديك ملزم بإشعارهم تحت طائلة عدم املواجهة بالسقوط . أما بالنسبة للضامنات الجربية 

                                                           

من مدونة التجارة عقد االئتمان االيجاري، كل عملية إكراء للسلع التجهيزية أو املعدات أو األالت  التي تمكن املكتري كيفما  431: عرفت املادة  1524

سلع املكراة لقاء ثمن متفق عليه يراعى فيه جزء على األقل املبالغ كان تكييف تلك العمليات من أن يتملك في تاريخ محدد مع املالك كل أو بعض ال

 املدفوعة على سبيل الكراء. ) االئتمان االيجاري للمنقول(

مكن أن ت وكل عملية إكراء للعقارات املعدة لغرض منهي تم شراؤها من طرف املالك أو بناها لحسابه إذا كان من شأن هذه العملية كيف ما كان نوعها

 تري من أن يصير مالك لكل أو بعض األموال املكراة على أبعد تقدير عند انصرام أجل الكراء.) االئتمان االيجاري العقاري املك

 5998، الجريدة الرسمية عدد 2011نوفمبر  22)1432دي الحجة  25املتعلق بالحقوق العينية، الصادر بتاريخ   08/39من قانون  171املادة   1525

 5587، ص 2011نوفمبر  24الصادر بتاريخ 
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األخرى التي يحصل عليه الدائن عن طريق القضاء، فال ميكن اعتباره من أصحاب الضامنات املستفيدة من االشعار الشخيص، 
رش التي تتمتع الضامنات األخرى، ومن تم ال ميكن لهذا الدائن أن يخلق لنفسه مزية االشعار ملجرد لعدم خضوعها ملزية الن

حيث جاء فيه" إن  10/09/2008يف نفس االتجاه نورد قرار ملحكمة النقض الصادر يف  1526اإلجراءات القضائية التي يبارشها
االتفاقية دون الجربية دات الطبيعة التحفظية أو التنفيذية التي  الضامنات 686املقصود بالضامنات يف الفقرة األوىل من املادة 

 ."1527يحصل عليه الدائن عن طريق القضاء
إذن فاستفادة أصحاب عقود االئتامن اإليجاري رهني باستفائهم لرشوط وإجراءات النرش يف جميع سجالت املتعلقة باملال 

  1528ي ومختلف السجالت الخاصة.املعني بهذا النرش من محافظة عقارية، أو السجل التجار 
ن تقنية فقد حسم فيه القضاء  بعدم استفادتهم م -صندوق الضامن االجتامعي و كذا ديون الخزينة–أما عن الدائنني االمتيازين 

دين لاالشعار الشخيص لكون أن ديونهم بالرغم من كونها ديون امتيازيه، فإن هذا االمتياز ال يخولهم إال األولوية عند استيفاء ا
"إن املحكمة مصدرة القرار املطعون 28/06/2006ويحرر السنديك من أي اشعار لهم. هكذا جاء يف قرار محكمة النقض بتاريخ 

فيه التي تبني لها أن الطالب وإن كان يحمل دينا امتيازي فإنه ال يستفيد من االشعار الشخيص معتربة أن دين الخزينة و إن 
 .  1529لترصيح بالديون مثله يف ذلك مثل الدائنني العاديني"كان دين امتيازي فإنه يخضع ل

 ثانيا: الدائنني املدرجني بالقامئة واملعروفني لدى السنديك . 
جعل املرشع املغريب أجل الشهرين للترصيح بالديون يف مواجهة هؤالء الدائنني يبدأ يف الحساب من يوم حصول اإلشعار 

 ني أصحاب الضامنات وعقود االئتامن االيجاري الذين تم شهرهام .الشخيص لهم، مثلهم يف ذلك مثل الدائن
بخالف املرشع الفرنيس الذي وإن كان قد أوجب عىل ممثل الدائنني بإشعارهم شخصيا فإنه اعترب بداية رسيان هذا األجل 

 . 64بالنسبة لهم يرسي من يوم النرش الجريدة الرسمية
 لك يكون قد ساير خصوصية االقتصاد املغريب الذي ال يؤهل لالستعانة بهذه الوسيلةوالواقع أنه بنهج املرشع املغريب خالف ذ

والتي حاول من خاللها املرشع املغريب توسيع من  73/17إلشعار الدائنني، فهي إذن من الضامنات الجديدة التي تضمنه قانون 
 نطاق الدائنني املستفيدين من مزية اإلشعار

 املدرجني بالقامئة املدين واملعروفني لدى السنديك ؟  فام املقصود إذن  بالدائنني
فبخصوص الدائنني املدرجني بالقامئة فإن املقصود بهم يف غضون هذه املادة هم الدائنني الذين تضمنهم الترصيح الذي يقوم 

ابة فتح املسطرة بكتطلبه ب " يودع رئيس املقاولةالتي نصت عىل أنه  73/17من قانون  568املادة به املدين طبقا ألحكام 
 الضبط املحكمة ويشري فيه إىل أسباب التوقف عن الدفع . 

                                                           

 583ص  2006املهدي شبو، مؤسسة القاض ي املنتدب في مساطر صعوبات املقاولة ،مطبعة الوراقة الوطنية مراكش، ط   1526

، منشور من قبل عمر أزوكار، قضاء محكمة 582/12007،ملف تجاري عدد 2008/09/10، الصادر بتاريخ 1131قرار محكمة النقض، عدد   1527

 290التسوية والتصفية، مرجع سابق ص النقض في مساطر 

" حيث أن البنك صاحب الضمانة الرهنية لم يعمد إلى نشر ضمانته في السجل املعد 27/12/2006جاء في قرار محكمة النقض بتاريخ  1528

 شخص ي."لذلك، فإنه يبقى ملزم بالتصريح بدينه داخل أجل شهرين من يوم النشر و ال يمكن له االستفادة من مزية االشعار ال

، منشور من بمجلة عمر أزوكار، قضاء محكمة النقض 2/1/3/2005ملف تجاري عدد  23/12/2006الصادر بتاريخ  1358قرار محكمة النقض عدد -

 375في مساطر التسوية والتصفية القضائية، مرجع سابق ص 

، منشور بمجلة، قضاء محكمة النقض في 913/3/2/2003،ملف تجاري عدد  28/6/2006الصادر بتاريخ  722قرار محكمة النقض عدد   1529

 .318/320مساطر التسوية والتصفية، عمر أزوكار، مرجع سابق ص 
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 يجب إرفاق الطلب عىل الخصوص مبا ييل: 
 قامئة بالدائنني مع اإلشارة إىل عناوينهم ومبلغ ديونهم والضامنات املمنوحة لهم بتاريخ التوقف عن الدفع "  

 ائنني املدرجني ضمن ترصيح املدين، تحت طائلة عدم املواجهة بسقوط األجلمن هنا إذن أصبح السنديك ملزم بإشعار جميع الد
أن هذه املزية لن تكتمل إال بفرض عقوبات زجرية يف مواجهة رئيس املقاولة الذي قد يقوم بإغفال عمدا  يف مواجهتهم. إال

 لذلك.  إدراج دين إحدى الدائنني قصد حرمانهم من املطالبة بها داخل اآلجل القانوين املعد
فمبدأ التوازن بني الدائنني واملدينني يقتيض أن يعاقب رئيس املقاولة الذي يعمد بسوء نية إىل تقديم ترصيح ال يتضمن كافة  

الخصوم الحقيقيني لهذه ملقاولة. فال يعقل أن يرتتب عىل عدم ترصيح الدائن بدينه داخل األجل سقوط حقه يف املطالبة به ، 
  73/17من   568املادة  ك . لكون أن عدم إدراج أحد الدائنني ضمن الئحة الديون املنصوص عليها يفوإعفاء املدين من ذل

  1530بالفعل سببا و قرينة قوية عىل سوء النية  املدين يف تفويت الفرصة عىل الدائن للترصيح بدينه داخل األجل.ينهض 
 قصده الترشيع الجديد مبصطلح الدائنني املعروفني؟املقصود الذي  وإذا كان األمر كذلك فإن السؤال املطروح هو عن

الذي يجعلنا طرح هذا التساؤل هو أن كلمة "الدائنني املعروفني" قد تفتح باب التمييز واملفاضلة بني الدائنني يف عملية اإلشعار، 
رين من هذا  اآلخوذلك بناء عىل معيار غري موضوعي يتمثل يف مدى معرفة السنديك به، يف نفس الوقت حرمان الدائنني

 اإلشعار ال ليشء إال لكون أن ديونهم غري معروفة من قبل السنديك .
من مرسوم التطبيقي  8الفصل من اإلشعار الشخيص تجد أصلها يف   les créanciers connusإن  استفادة الدائنني املعروفني 

من يوم صدور الحكم الفاتح  يوما15أجل داخل الذي جاء فيه عىل أنه  يعمل  املترصف القضايئ ملجلس الدولة الفرنيس 
 للمسطرة بإشعار الدائنني املعروفني لديه لترصيح بديونهم داخل األجل املحدد. 

أن املقصود بهؤالء الدائنني هم جميع الدائنني املدرجة أسامئهم  يف الفواتري  GUYON YVESيف نفس املعنى يرى الفقيه
FACTURE  ملقدمة من املددين، ومن تم فإن املعنى الذي قصده  املرشع بالدائنني املعروفني هم  جميع  يف القامئة ا  أو املدرجة

الدائنني الذين توصل إليهم السنديك من خالل دراسة الوثائق والدفاتر املحاسبية التي يرفقها رئيس املقاولة بها طلبه بفتح 
 هذا اإلطار الدائنني الذين توصل إليهم هذا السنديك يف إطار ومنه ميكن القول أنه يدخل يف 1531املسطرة أو يزود بها السنديك.

أو تلك التي توصلت إليهم املحكمة بعد صدور الحكم الفاتح 1532عملية البحث والتنقيب التي خولها له املرشع عند افتتاح املسطرة،
ة وكذا ديون ل مقاولة من ديون عموميملسطرة اإلنقاذ أو التسوية أو التصفية، وكذا الديون املألوفة التي يفرتض وجودها يف ك

وعليه فإن، أجل الترصيح بالنسبة لهؤالء هو شهرين ينطلق رسيانه من يوم حصول اإلشعار  الصندوق الضامن االجتامعي.
 الشخيص لهم وإال ما أمكن مواجهتهم بأي جزاء من قبيل السقوط.  

                                                           

الذي اعتبر أن عدم إدراج أحد الدائنين في قائمة ال يفسر  13/05/2009لذلك ال نوافق القرار  محكمة النقض الصادر بتاريخ -1530 

 ع السقوط عن الدين املصرح به خارج االجل.  على أنه قرينة على سوء نيته تنهض سببا يبرر رف

. ،منشور من قبل عمر أزوكار، مجلة 26/10/2008،ملف تجاري عدد__  110،عدد  13/05/2009قرار محكمة النقض، بتاريخ  -

  127- 129قضاء محكمة النقض في مساطر التسوية والتصفية، مرجع سابق، ص 

 1531 -YVES GUYON ; DROIT DES AFFAIRS,TOM 2 ,OP CIT , p 255 

يتعين على الغير الحائز للوثائق والدفاتر املحاسبية املتعلقة باملقاولة وضعها رهن إشارة السنديك قصد ."568نصت املادة  -1532 

  درستها تحت طائلة غرامة تهديدية يحددها القاض ي املنتدب"
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ديونهم أمام السنديك يف إشعار الدائنني للقيام بعملية الترصيح بوما يالحظ عىل املرشع املغريب هو أنه مل يحدد طريقة معينة 
  1533األمر الذي جعل البعض يرى: أنه  ميكن  توجيهه هذا اإلشعار بجميع الوسائل املمكنة  رشيطة إثبات السنديك حقيقة حصوله.

نات املشهرة، لدائنني ألصحاب الضامبخالف املرشع الفرنيس الذي نجده مييز يف إرسال هذا اإلشعار  بني الدائنني العادين وا
أما الفئة الثانية فإن إشعارها ال يعترب صحيحا إال إذا تم ذلك   lettre simpleبحيث أن مراسلة الفئة األوىل تتم مبراسلة عادية

 .   lettre recommandeبرسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل
لة توفر يف بيانات هذه الرسالة سواء كانت عادية أو مضمونة تحت طائبإضافة إىل ذلك نجده يقرر شكلية إلزامية يتعني أن ت
عدم  أن22/3/2017/ففي قرار ملحكمة النقض الفرنسية بتاريخ1534عدم االعتداد بها أمام القضاء يف مواجهة الدائنني. 

نة التجارة الفرنسية من مدو  621-19تضمني الرسالة التي يوجهها ممثل الدائنني البيانات املنصوص عليها يف إطار املاد
ال يعتد بها  كوسيلة كافية إلعالم الدائنني للترصيح بديونهم، وال يرسي كذلك أجل الترصيح يف مواجهتهم بناء 

ويف رأينا أنه كان عىل املرشع أن يعمد إىل تحديد الوسيلة يف الرسالة املضمونة مع اإلشعار بالتوصل حامية منه  1535عليها,
 مة الجزاء من جهة، وتجنبا لكل منازعة ميكن أن تثار يف هذا الجانب من جهة ثانية .  ملصالح الدائنني من رصا

و أخريا ميكن القول أن توسيع دائرة املستفيدين من اإلشعار الشخيص للدائنني املدرجني بالقامئة وكذا املعلومني لدى السنديك، 
 نات الجديدة  التي تحسب للمرشع املغريب بعد خمسةواعتبار بداية احتساب آجل الشهرين من يوم  حصوله يعد من الضام

وعرشين سنة من الرصامة التي  كان يتعامل بها مع الدائنني العاديني يف ظل  الكتاب الخامس ملدونة التجارة يف صيغته 
 هم.  ري القدمية، بحيث كان يجعل من اإلشعار حق يستفيد من الدائنني أصحاب الضامنات وعقد االئتامن االيجاري دون غ

 الفقرة الثانية :إقرار مسطرة خاصة يف إشعار  الدائنني القاطنني  خارج  الرتاب الوطني
بالنظر للبعد الجغرايف الذي يتواجد فيه الدائن االجنبي فإن املرشع املغريب يف الباب املتعلق باملساطر العابرة للحدود وألول مرة 

عىل أنه عندما يتعني إشعار الدائنني غري   73/17من  قانون  780نصت املادة  يضع تنظيم خاص إلعالم الدائنني االجانب. هكذا
 القاطنني يتعني توجيه نفس االشعار إىل الدائن االجنبي. 

                                                           

ة، رسالة لنيل دبلوم املاستر، جامعة موالي إسماعيل، كلية عبد الرحمان السباعي، وضعية أصحاب الضمانات في نظام صعوبات املقاول - 1533

 71، ص 2008/2009العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية مكناس السنة الجامعية 

و : 729_727منشور من قبل، عمر أزوكا، مرجع سابق ،ص 245/3/2/1/2000ملف تجاري عدد  10/5/2006قرار محكمة النقض صادر بتاريخ  - 

من م ت لم تنص على شكل خاص بإشعار الشخص ي الوارد لهم  فإن عبارة  اإلشعار باملادة املذكورة تفترض  686جاء فيه "حيث أن املادة حيث 

  توصلهم باإلشعار املذكور بأي وسيلة تبين منها حصوله /وال يمكن إثبات ذلك إال باإلدالء السنديك بما يفيد توجيه اإلشعار وتوصلهم به"

1534 -FRANÇOIS PEROCHON, entreprise en difficulté, L G D J ; 4 EDITIO ;1999  ; P 277   

1535 -CASS COM FRANS n° 417 du 22 mars 2017 : Mais attendu qu’ayant relevé que l’avertissement adressé le 14 janvier 

2014 par M. X...,  ès qualités, à la banque, créancière hypothécaire, ne reproduisait pas, contrairement aux prescriptions de 

l’article R. 622-21 du code de commerce, les dispositions de l’article R. 621-19 du même code, l’arrêt retient exactement que 

cet avertissement, insuffisant à informer le créancier de tous ses droits et obligations, n’a pas fait courir le délai de déclaration 

de la créance ; que le moyen n’est pas fondé  ale_574/www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerci منشور

 باملوقع  

 مساء 9على الساعة 25/01/2021تمت الزيارة  

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/تمت
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/تمت
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/تمت
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/تمت
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مدد أجل الترصيح بالنسبة لهم إىل مدة أربعة أشهر تبدأ يف الحساب من يوم اإلشعار الذي يتم  76فعىل غرار املرشع الفرنيس    
عىل أنه "ميدد هذا األجل بشهرين بالنسبة إىل الدائنني القاطنني خارج الرتاب اململكة  719. بحيث نصت املادة720وفق املادة 
 املغربية."  

عموما فإن أربعة أشهر مدة معقولة خاصة أمام الضامنات التي أوجدها املرشع املغرب يف إعالم هؤالء بواقعة صدور الحكم 
نني املقيمني خارج إعالم الدائذ نجده وضع أمام السنديك شكلية خاصة يتعني االلتزام بها يف لإلقدام عىل الترصيح بديونهم، إ 

من قانون   719املادةالرتاب الوطني بواقعة صدور الحكم بفتح املسطرة لتقديم ترصيحاتهم داخل األجل أعاله، هكذا نصت 
  ."780 لوطني يتعني مراعاة مقتضيات املادة"عندما يتعلق األمر بدائنني قاطنني خارج الرتاب اعىل أنه  01/17
عىل أنه عندما يتوجب إشعار الدائنني القاطنني خارج داخل الرتاب " نجدها تنص 780املادة وبالرجوع إىل مقتضيات   

اململكة يوجه نفس اإلشعار إىل الدائنني بالخارج املعروفني لدى املحكمة الدين ليس لهم عنوان داخل تراب اململكة، 
 " . كن لها أن تتخذ اإلجراءات املناسبة قصد اإلشعار الدين تتوفر عىل عناوينهمومي
وتضيف الفقرة الثانية عىل أنه يوجه هذا اإلشعار إىل الدائنني كل عىل حدة، مامل تعترب املحكمة أنه من األنسب تبعا للظروف     

 ئية أو غريها من اإلجراءات املامثلة. اللجوء إىل شكل أخر من أشكال اإلشعار دون الحاجة إىل إنابة قضا
فإن منطق الحامية يقتيض وضع شكلية خاصة يف  وإذا كان مبدأ املساواة يف يقتيض توجيه نفس االشعار للدائن االجنبي،
 اشعار هؤالء ال سواء من حيث طريقة تبليغ أو من حيث مضمون الرسالة 

غ الفردي، ر الشخيص هو االصل يف تبليغ الدائن وهو ما عرب عنه بالتبليفعىل مستوى طريقة التبليغ نجد املرشع اعترب االشعا
هذا عىل خالف االشعار الدائنني القاطنني الذين جاءت كلمة االشعار عامة دون توضيح حول ما إذا كانت شخصية أو جامعية. 

ي تراه مفيدا اختيار طريق االشعار التلكن هذا ال مينع يف حالة تعذر التسليم الفردي للدائن االجنبي أن تعتمد املحكمة يف 
لضامن رسعة املسطرة، كأن تعتمد املحكمة رسالة موحدة تخرب الدائنني لتوجه أمام السنديك، عىل أنه تفاديا لتجنب تكاليف 

نه إذا أ  مسطريه عىل املقاولة فإن املرشع قد منع التبليغ بالطريقة الدبلوماسية للقنصليات أو االنابة. وهو توجه محمود خاصة
 علمنا أن هذه املصاريف تتحملها املقاولة يف نهاية املطاف. 

إذن من خالل مضامني املادة يتبني أن املرشع املغريب يلزم املحكمة بإشعار الدائنني املقيمني خارج الرتاب الوطني، واملعروفني 
بني جميع  سيحقق نوع من املساواة األمر الذيلديها بنفس اإلشعار الذي يوجه للدائنني املقيمني داخل الرتاب الوطني، وهو 

 الدائنني سواء أ كانوا مقيمني باملغرب أم ال. 
غري أنه يجدر التنبيه عىل أن املحكمة ال تلزم بإشعار الدائنني املعنيني يف موطنهم بالخارج إذا كانوا هؤالء الدائنني يتوفرون 

من م ت، التي اعتربت أن إشعار هؤالء  780عنى املخالف لنص املادةعىل عنوان داخل الرتاب الوطني، وهو ما يستفاد من امل
الرتاب الوطني، إذا إلشعار الذي يوجه إليهم يف هذا العنوان يقع  بالخارج يقتيض أن ال يتوفر هذا الدائن عىل عنوان بداخل

 صحيحا متى تبث حقيقة حصوله فيه  . 
م األمر بالنسبة للدائنني املقيمني باملغرب الذين مل يحدد املرشع بشأنهزيادة عىل ذلك، فإن املرشع عىل خالف ما هو عليه 

قد أفرد شكلية خاصة يتعني فيها  عىل  01/17من ق  780الفقرة األخرية من املادة شكلية خاصة إلشعارهم، نجده مبقتَض 
ادة عىل أنه الفقرة األخرية من هذه امل السنديك االلتزام بها يف إشعار الدائنني غري  املقيمني  داخل الرتاب الوطني، إذ نصت

 "عندما يتوجب إشعار بفتح املسطرة لدائنني يقطنون بالخارج يتعني أن يشري اإلشعار إىل ما ييل:  
 أعاله للترصيح بالديون مع تحديد مكان الترصيح؛ 17/73من ق  719األجل املنصوص عليه يف املادة 
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راه صحاب الضامنات كافة املعلومات الرضورية طبقا ملقتضيات هذا الكتاب وملا توجوب الترصيح بالديون بالنسبة لدائنني أ 
 املحكمة مناسبا لإلخبار به.

 "غري أن التساؤل املطروح يف هذا الصدد  يدور حول  الجزاء الذي يرتتب عن تخلف إحدى هذه البيانات ؟ 
لذي يعترب التبليغ طبقا ألحكام قانون املسطرة املدنية ا أمام سكوت النص فإن الدائن املعني ميكنه سلوك مسطرة املنازعة يف

النص العام لتنظيم التبليغات عموما، كأن يدفع  الدائن األجنبي خطر السقوط عنه، بعلة عدم وضوح إشعار الذي أرسلته املحكمة  
  1536دنية.من قانون املسطرة امل 49له  أو عدم ذكر عنوان تقديم هذا الترصيح ،وذلك طبعا  طبقا للفصل 

بقية اإلشارة إىل أن الدائن األجنبي غري املعروف لدى السنديك أو الذي ال يتمتع  بأية ضامنة مشهرة ال يحق له التمسك باإلشعار 
أشهر  من يوم نرش الحكم الفاتح ملسطرة اإلنقاذ أو التسوية أو التصفية   4الشخيص املذكور،  بحيث أن األجل بالنسبة له هو  

 سمية للملكة املغربية. بالجريدة الر 
 املبحث الثاين: محدودية ضامنات الدائنني يف مسطرة الترصيح بالديون 

بالرغم من كون أن مسطرة الترصيح بالديون يشكل ضامنة للدائنني من حيث متكنهم من استيفاء حقوقهم بطريقة جامعية 
ين( مامل هم معرضة للزوال بصفة نهائية. )املطلب الثا ومنظمة، فإن عدم مالحقات الدائنني ألجل الترصيح بالديون يجعل حقوق

يقبل القايض املنتدب أعذارهم يف إطار دعوى رفع السقوط، هذه األخرية التي يتعامل معها القضاء بتشدد صارم إال باملحدود 
 املطلق. )املطلب األول(    

 السقوط املطلب األول: التشدد القضايئ يف قبول أعذار الدائنني بشأن دعاوى رفع
سنعمل يف مضامني هذا املطلب عىل تحديد املرجعية التي يربر بها القضاء املغريب التشدد يف قبول أعذار الدائنني، )الفقرة 

 األوىل( عىل أن نويل حديثينا عن مظاهر التشدد القضايئ من خالل مناذج قضائية صادرة يف هذا املجال.)الفقرة الثانية(
 تشدد القضايئ يف قبول أعذار الدائنني الفقرة األوىل: مرجعية ال

من قانون مساطر صعوبات املقاولة، سواء  723يتبني لكل مهتم بحقل مساطر صعوبات املقاولة الرصامة التي وضعت فيها املادة 
من حيث تقيد مامرسة هذه الدعوى يف أجل ال يتعدى سنة الذي يعد أجل سقوط مثله يف ذلك مثل أجل الترصيح بالديون، 

 "  723ال من حيث السلطة املمنوحة للقضاء يف قبول أعذار الدائنني بحيث نصت املادة و 
بغض النظر عن شكلية رفع هذه الدعوى فإن قبول طلب الدائن من قبل القضاء رهني بإثباته أن عدم الترصيح بالديون ناتج و 

جنبي عن طلبات رفع السقوط، أال وهو السبب األ عن سبب أجنبي ال يد للدائن فيه، أي أن النص وضع للقضاء معيار يف قبول 
الدائن. األمر الذي جعل القضاء يف كثري من الحاالت يحرص حاالت رفع السقوط فقط يف القوة القاهرة والحدث الفجايئ أو 

به بالرغم لأسباب تقوم مقامها كام سرنى يف غامر الفقرة الثانية. والحال أن هناك بعض الحاالت يكون فيها الدائن محق يف ط
ه مل مينعه أو أن مرضه بالرغم من أن ،من عدم تحقق السبب االجنبي كإثبات مثال غش املدين الدي مل يدرج الدائن يف القامئة

 من توكيل غريه إلقدام بالترصيح، فإنه كان يف مستشفى يتواجد يف منطقة نائية.   

                                                           

 "يجب أن يثار في آن واحد و قبل كل في الجوهر الدفع بإحالة الدعوى ... 19جاء في الفصل  -1536 

الحكم بالنسبة لحاالت البطالن و االختالالت الشكلية األخرى واملسطريه  التي ال تقبلها املحكمة إذا كانت مصلحة األطراف قد  ويسري نفس

 ".  تضررت فعال
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م سبب جديد ينضاف إىل السبب الذي ال يعود للدائن وهو عدأما عن الترشيع الفرنيس فقد حاول  من خالل التعديل إضافة 
.وهو نفس املعطى الذي كرسته محكمة النقض الفرنسية مبقتَض قررها 1537إدراج الدائن من قبل املدين ضمن قامئة املدين

ار يض يف اطحيث جاء فيه" أن عدم إدراج املدين ألحد الدائنني ينم عن غش يستوجب التعو 2008بر وأكت 14الصادر بتاريخ 
وعليه قد يساهم هذا السبب الجديد يف رفع حظوظ االستجابة لطلبات رفع السقوط 1538للقواعد العامة.طبقا املسؤولية املدنية 

املقدمة من قبل الدائنني املهملني يف تتبع أجال الترصيح بالديون، وهو يف نفس الوقت معاقبة للمدين الذي يقوم عمدا بإغفال 
 1539عمدا. ادراج أحد الدائنني

إذن الدائن يف إطار ترشيعنا املغريب يجد نفسه أمام ضوابط تجعل حظوظه يف تجاوزها بنسبة جد محدودة، فباإلضافة إىل أجل 
السنة الذي حدد طبيعته الفقه بكونه أجل سقوط غري متحكم فيه من حيث ال ميكن قطعه أو وقفه إال بالقيام بهذه الدعوى وفق 

ام يرتتب عىل انتهائه انتهاء الدين. يجد الدائن نفسه أمام  ضابط  أخر ال يقل أهمية  هو إثباته ك  1540الشكل املحدد قانونا
السبب األجنبي الذي منعه من الترصيح بدينه داخل األجل، هذا السبب الذي جعله الترشيع املغريب خاضع للسلطة التقديرية 

 للقضاء.
 للقضاء قبول أعذار الدائنني ال تخرج عن نطاق األمثلة التالية:إذن يف غضون هذه املادة فإن التوقعات التي ميكن 

فراد كالزالزل والرباكني، والتي كل فعل أو أمر ال ميكن توقعه من قبل األ  من ق ل ع 269املادة القوة القاهرة: وهي كام عرفتها 
 يستحيل دفعها من قبل الدائن.

ن ن ميكن االعتداد به كسبب لرفع السقوط، لكونه سبب أجنبي عالفتاك : فبحسب مضامني النص أعاله أن مرض الدائ مرض
الدائن، غري أنه ليس كل مرض موجب لإلعفاء، إذ سرنى مع القضاء أن املرض املربر لرفع السقوط هو املرض الذي يعجز معه 

سبب له هذا املرض إال إذا تالدائن عىل توكيل غريه. وبصدد حديثنا عن املرض فإن إصابة الدائن بكرونا ال ميكن اعتبارها سبب 
 ضيق تنفس حاد منعه من توكيل غريه.

كام ميكن أن ندرج ضمن أسباب قبول دعاوى رفع السقوط وقف اآلجال القانونية والتنظيمية ملدة معينة من قبل الحكومة نتيجة 
 حالة الطوارئ الصحية أو إغالق املحاكم نتيجة لذلك.

ئن حق مامرسة دعوى رفع السقوط إال بتحقق الحاالت التي تقاس عىل القوة القاهرة، إذن فمضامني هذه املادة ال تعطي للدا
   1541كاإلرضاب العام ملستخدمني الربيد بالنسبة للدائن األجنبي.

وما يزيد من دائرة الخناق عن الدائن هو أن نجاحه يف إقناع القايض املنتدب بالسبب األجنبي، ال يرتتب عنه قبول الدين املرصح 
بل يتعني الترصيح به من جديد داخل أجل ثالثني يوما من يوم التوصل بقرار قبول دعوى رفع السقوط من قبل القايض به 

                                                           

1537  Article 622-26 Les créancier ne sont pas admis dans les réparations et les dividendes  a moins que le juge commissaire ne les 

relève  forclusion s ils établissent que elle est défiance n’est pas due a leur fait ou quelle est due a une omission du débi teur lors 

l établissement de la leste des créances. 

1538 Com cass francs 14 octobre 2008 pourvoi N 07 ;16 ;983 arrêt N 1016.publes par ARELET MARTIN –SEHE JEAN LUC 

VALLEN ;sauvegarde redressement el liquidation judicaire ; RDT COM ;N 2 avril 2009 ; p 452  « La dissimulation frauduleuse d une 

dette par le débiteur en redressement judiciaire fonde la responsabilité civil de droit commun en vers  le créancier.  

: فارس محمد، دعوى رفع السقوط في إطار صعوبات املقاولة على ضوء العمل القضائي، بحث نهاية التدريب في املعهد العالي للقضاء الرباط  1539

 11، ص 2012/2013، السنة الدراسية 

1540 ALFRED JUAFRET ;DROIT COMMRERSAIL ; OPCIT ; P 482 

1541 YVES GUIEN ;DROIT DES AFFAIRS,OPCIT,P 259 
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" يفتح مقرر القايض املنتدب برفع السقوط آجال جديدة للترصيح ال يتعدى أجل ثالثني يوما "  724املنتدب، حيث جاء يف املادة 
 ي أو املختار للدائن." من تاريخ تبليغ املقرر باملوطن الحقيق

وإذا كان فتح أجل جديدة للترصيح بالديون تربرها كون أن دعوى رفع السقوط ال تهدف إىل قبول الدين و إمنا تجسد رغبة 
ا املربر غري عىل فرض التسليم بصحة ذلك فإن هذو  الدائن يف السامح له بالترصيح بدينه، الذي فاته األجل األول للترصيح،

البطء والتعقيد الذي ميكن أن يواجه رسيان املسطرة، بحيث أن انتظار رغبة الدائن لتقديم ترصيحه بدينه داخل كايف لتربير 
 مدة ثالثني يوما فيه هذر للزمن بدون فائدة، فلامذا مل يعتمد املرشع آلية للتنسيق بني عمل القايض املنتدب والسنديك ؟  

دينه ملنتدب عند رسيان املسطرة التوجيهية استدعاء الدائن لتقديم ترصيحه بهكذا مثال كآن ينص املرشع بنص يحث القايض ا
لترصيح إىل مع هذا ا أمام هيئة كتابة الضبط املعروض عليها النزاع، ليعمد بعد إصدار األمر برفع السقوط إىل توجيه امللف

ية يف حل شأنه أن يخدم الرسعة والفعالالسنديك مبارشة للرشوع يف عملية تحقيق الديون لتأكد من صحته. األمر الذي من 
 1542النزاعات القضائية املثارة ضد املقاولة بأرسع وقت ممكن.

دمئا يف إطار التشدد مع الدائنني يف  رفع السقوط، فإن الدائن الذي يصدر الحكم بقبول دينه ال يشارك حسب مضمون الفصل 
 .إال يف التوزيعات الالحقة لطلبه 723

participation aux seules repartions futures 
مبعنى أخر أن التوزيعات التي متت قبل مامرسته لدعوى رفع السقوط ال ميكنه التعرض عليها فهو يشارك فقط يف الرصيد  

 املتبقي من أموال املقاولة. فالدائن يف هذه الحالة حسب الفقيه يفيز كيون يركب القطار وهو يف حالة حركة.
.le créancier prend le train en Marche1543 

 الفقرة الثانية : مظاهر التشدد القضايئ يف قبول طلبات رفع السقوط
إن الصيغة التي عرب بها املرشع عن السبب املوجب لرفع السقوط جعلت القضاء يتشدد يف قبول أعذار الدائنني بشأن رفع السقوط، 

ضاء بسلطة الق تقاس عىل هذه الحالتني، هكذا إذن يتمتعإال بأسباب ترجع حقيقة إىل قوة قاهرة أو حادت فجايئ أو أسباب 
  1544تقديرية واسعة يف تحديد ما إذا كان السبب املستند إليه يربر رفع السقوط أم ال.

وهذا ما سيتضح من خالل عرض بعض األسباب التي اعتمد القضاء عليها للقول بأحقية الدائن برفع سقوط عن دينه غري املرصح  
 ع األسباب التي رفض هذا القضاء نفسه سامع دعوى الدائن برفع السقوط.به، باملوازنة م

بالرجوع إىل بعض املقررات القضائية الصادرة يف إطار هذا املجال نجدها ال تقبل طلبات رفع السقوط إال  باملحدود املطلق، إذ 
وم مقام القاهرة والحادث الفجايئ، أو ما يق أن معظم هذه املقررات تحرص نطاق السبب الغري العائد للدائن فقط يف حالة القوة

 القوة القاهرة.  

                                                           

 124الغزواني عبدالحفيظ، جزاء السقوط في مساطر صعوبات املقاولة، مرجع سابق، ص   1542

1543 _YVES GUIEN ; DROIT DES AFFAIRS ,OPCIT ,P 261 

ت تسوية من خالل اجتهاداعبد القادر الشفاري،  التصريح بالديون بين التسوية والتصفية القضائية، مجلة صعوبات املقاولة وميدان ال - 1544

 . .71ص 21/22/2007املجلس األعلى، الندوة الجهوية الثامنة ، بمناسبة احتفاء بالذكرى الخمسين لتأسيس املجلس األعلى،
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قياسا عىل محددات هذه املادة فقد جاء يف قرار محكمة االستئناف التجارية بفاس، بأن عدم إثبات طالب رفع السقوط أن عدم 
دث الفجايئ ال يستجاب إىل طلبه من مدونة التجارة كالقوة القاهرة والحا 690حسب تنصيص املادة  الترصيح بدينه ال يعود إليه
  1545وال برفع عنه حالة السقوط.

كام اعترب القضاء أن االخالل بإجراءات النرش ال يعترب سبب يعفي الدائن من تقديم ترصيح بدينه داخل األجل من يوم نرش 
وهي بتعليلها ملحكمة " حيث إن ا 13/05/2009الحكم بالجريدة الرسمية، حيث جاء يف قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 

املذكور قد اعتربت أن عدم احرتام آجال وكيفية النرش والشهر يعفيان الدائن من الترصيح بالدين داخل األجل املحدد قانونا 
باعتباره بسبب أجنبي عنها يربر رفع السقوط عن دينها ،إال أن ذلك ال يعفي الدائنني امللزمني بالترصيح بديونهم لدى السنديك، 

من مدونة التجارة من القيام بهذا اإلجراء داخل شهرين من تاريخ نرش حكم فتح املسطرة بالجريدة  686ألحكام املادة  وفقا
من نفس املدونة وجاء بذلك خارقا للمقتضيات املحتج بخرقها ومبنيا عىل غري أساس وفاسد  821الرسمية عمال مبقتَض املادة 

ومل يكتفي هذا القرار برفض متسك الدائن بخرق إجراءات النرش وإمنا رفض  1546ضه.املوازي النعدامه مام يوجب نق التعليل
متسكه أيضا بإثبات سوء نية املدين الذي أغفل ذكر اسمه ضمن الدائنني املدرجني بالقامئة، التي يقدمها املدين مبناسبة فتح 

 تعسف تجاه الدائن، بحيث أن اإلخالل بإحدىاملسطرة. ويف اعتقادنا أن توجه محكمة النقض يف هذه الحالة فيه نوع من ال
األحكام القضائية يعد موجب كايف لقبول العذر األجنبي عن الدائن ، عىل اعتبار أن بداية رسيان  إجراءات التي تتطلبها نرش

عوى داألجل من يوم النرش  يقتيض أن تكون عملية النرش قد متت عىل نحو صحيح. أما أن نعترب ذلك سبب غري جدي لقبول 
رفع السقوط، فإننا نؤكد مزاعم الذين فرسوا سبب نزول هذا القانون وسيلة إلنقاذ املقاوالت عىل حساب املصالح املرشوعة 

  1547للدائنني.
ومن بني هذه الحاالت أيضا هي تلك التي يتمسك فيها أحد الدائنني بأن عدم قيامه بالترصيح داخل األجل ناتج عن مرض 

دائن توكيل ال قضاء قاعد مفادها  أن املرض املربر لريفع حالة السقوط هو املرض الذي يتعذر معه عىلعجزه عن ذلك. ليقرر ال
أو كان مصاب بإعاقة ذهنية. ففي قرار حديث ملحكمة  1548غريه للقيام لهذا الترصيح كام لو كان هذا الدائن يف العناية املركزة،

أن املرض املربر لرفع حالة السقوط هو املرض الذي مينع الدائن من  أكدت فيه3/10/2018االستئناف التجارية بفاس بتاريخ 
يروم رفع 16/04/2003توكيل غريه للقيام  بالترصيح بالديون داخل اآلجل حيث جاء فيه "حيث إن الطاعن تقدم بطلب مؤرخ يف 

الجريدة حكم فتح املسطرة ب حالة السقوط عنه لعدم الترصيح بدينه املقدر مببلغ....داخل آجل الشهرين من تاريخ إشهار
بعلة ثبوت دينه بحكم مشفوع بشهادة عدم التعرض و الستئناف، بيده شهادة طبية مدة العجز فيها 8/05/2002يف  4671الرسمية

أشهر قابلة للتمديد عالوة من مبادرته برفع الطلب املذكور داخل آجل السنة، والحال أنه كان محسن ليس من الدائنني  7
، وكان املرض مبفرده ال يعترب مربرا كافيا من أجل اإلعفاء من الترصيح سيام وأن القانون أجاز للدائنني الترصيح اإلمتيازيني

                                                           

منشور باملوقع االلكتروني   93/2016، ملف عدد.16/1/2018صادر بتاريخ 3قرار محكمة االستئناف بفاس، عدد   -1545

AdalaJustice.gov.ma على الساعة الخامسة مساءا.  .6/2/2021ت الزيارة تم 

منشور بمجلة عمر أزوكار، قضاء  .2206/7/2/022ملف تجاري عدد 13/05/2009املؤرخ في  752د قرار محكمة النقض عد 1546

 . 409/413، ص محكمة النقض في مساطر التسوية والتصفية القضائية لعمر أزوكار، مرجع سابق

حكمة في حلق توازن بين حقوق املدين والدائن بمناسبة فتح مسطرة معالجة صعوبات املقاولة، مقال  محمد قرطوم:  سلطة امل1547

 70ص2007منشور بمجلة املحاكم التجارية، عدد الثاني دجنبر 

 . 

 . 543املهدي شبو : مؤسسة القاض ي املنتدب في مساطر معالجة صعوبات املقاولة، مرجع سابق ص1548
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أو وكيل من اختيارهم وكان امللف خاليا من أي إثبات يفيد أن الحالة الصحية للمستأنف ال تسمح له إنابة  بديونهم بواسطة عون
 للغري لذات الغاية. 

 1549عا ملا تقدم رد االستئناف لعدم قيامه عىل أساس سليم سواء من حيث الواقع أو القانون."وحيث يتعني تب
إذن ومام سبق من الحاالت القضائية أعاله يتبني أن القضاء حريص عىل رفض كل األسباب التي ال تتوفر فيها معايري القوة 

 هذا الهامش الواسع للسلطة التقديرية للقضاء ويف غيابالقاهرة، وإذا كنا نرى رضورة الحفاظ عىل نشاط املقاولة، فإن ترك 
مرونة من قبل هذا القضاء نفسه يف التعامل مع هذه األسباب قد يضعف منطق االئتامن الذي تتحرك يف فلكه األعامل 

ة أما رصامة صالتجارية، وبالتايل إحجام كثري من الدائنني عن تقديم أمولهم، طاملا أن إمكانية اسرتداد أمولهم جد صعبة خا
القضائية املبالغ فيها. هذا بإضافة إىل كون أن العالقات التجارية متشابكة من حيث أن لكل دائن مدين، وبه فتعرث الدائن يف 

 استيفاء دينه قد يؤدي به إىل العجز عن تأدية ديونه تجاه مدينه.
 املطلب الثاين: رصامة الجزاء املبالغ فيه تجاه حقوق الدائنني 

تنقيض الديون غري املرصح بها والتي مل تكن موضوع دعوى رفع السقوط  723هذه الرصامة من خالل ما قضت به املادة تتبني 
أو التي انقَض أجل الترصيح بها طبقا للفقرة السابقة، وهو ما جعلنا الغوص يف غامر مفهوم االنقضاء الذي قصده املرشع )الفقرة 

 دين أم امللتزمني معه )الفقرة الثانية(.األوىل( ونطاق انقضائه، هل يشمل امل
 الفقرة األوىل: مفهوم انقضاء الدين يف مساطر صعوبات املقاولة 

أعاله ال يقبل الدائنون يف  719عىل أنه عند عدم الترصيح داخل اآلجال املحددة يف املادة 73/17من ق  723 نصت املادة
يض املنتدب عنهم هذا السقوط، ويف هذه الحالة، ال ميكنهم املشاركة التوزيعات واملبالغ التي مل توزع إال إذا رفع القا
 إال يف تقسيم التوزيعات املوالية لتاريخ طلبهم. 

إذن كام هو واضح من خالل معامل النص أن املرحلة األوىل للجزاء تقف عند حد حرمان الدائن من التوزيعات التي سيرشع 
ن الزال بإمكانه أن يالحق ما تبقى من رصيد املقاولة إذا ما قام باإلجراءات التي أي أن الدائ القايض املنتدب يف توزيعها،

تتطلبها دعوى رفع السقوط، وهنا يزداد األمر سوءا عىل مصالح الدائن، حيث أنه بانرصام أجل هذه الدعوى يصبح دينه منطفئ 
م هذا األجل، سواء تم تقويم وضعيتها أم ال، وسواء ت بشكل نهايئ وال حق له باملطالبة به يف مواجهة هذه املقاولة بعد انتهاء

التي  تنقيض الديون" 73/17قانون  من 723الفقرة األخرية من املادة نجاح هذه املخططات أو حكم بفسخها، بحيث نصت 
 مل يرصح بها ومل تكن موضوع دعوى رامية إىل رفع السقوط أو التي انقىض آجال الترصيح بها للفقرة أعاله". 

 1550ليه فإن إهامل الدائن يف إتباع اإلجراءات الصارمة ملساطر صعوبات املقاولة يستفيد منه املدين املتواجد يف وضعية صعوبة.وع
ويف اعتقادنا إن انقضاء الدين بهذه الشاكلة ال يعرب إال عن إرادة قوية للمرشع يف التخفيف ما أمكن من قامئة خصوم املقاولة، 

فكان عىل املرشع وهو بصدد تعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة أن  ء الحقوق بهذه السهولة،إذ ال يعقل القول بانقضا
 يراجع هذه الرصامة املبالغ فيها تجاه حقوق الدائنني من خالل سن جزاء يتناسب وخطأ الدائن املهمل. 

فالدين  اطر الجامعية، وال بعد االنتهاء منها.ويقصد بانقضاء الدين انعدام املطالبة به بصفة نهائية، ال سواء داخل إطار املس
بحيث أن مرشع صعوبات املقاولة قد أوجد  1551كام مينع املدين الوفاء به ولو كالتزام طبيعي، ينقيض ويصبح يف حكم العدم،

                                                           

 .، غير منشور  2016/8304//38.، ملف عدد3/10/2018صادر بتاريخ 16التجارية بفاس ، عدد،  قرار محكمة االستئناف- 1549

1550 -YVES GUYON: DROIT DES AFFAIR ;TOM 2 ;OP CIT ;P 274  

1551 -Yves GUYON ,droit des affaire ;TOM 2 ;OP CIT ; page 259.  
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خرى من ق ل والعقود، وإقراره أسباب أ  3191552أسباب جديد تنقيض بها االلتزامات تنضاف إىل تلك املنصوص عليها يف إطار
تتجىل باألساس يف عدم رفع السقوط املرتتب عىل مسطرة الترصيح بالديون أوال، أو عدم الترصيح بالدين داخل األجل الذي 

ثانيا، أو عدم الترصيح بالدين داخل األجل الذي تفتحه قبول  دعوى رفع السقوط من قبل  تفتحه قبول  دعوى رفع السقوط
 القايض املنتدب. 

املتعلق بالتسوية  1985قانون  ما فعل عندما تراجع عن الرصامة التي كان يوجد فيها الدائن يف ظل فرنيساملرشع الوقد حسن 
، من خالل تقليصه من حدة رصامة هذا الجزاء، واقتصاره عىل سقوط حق الدائن يف املرحلة التي تحددها والتصفية القضائية

ور عندما يكون محدد مسبق من قبل املحكمة، أي أن الدائن وفق هذا املنظاملحكمة لتنفيذ املخطط، أو بعد انتهاء تنفيذ املخطط 
فقط يف التوزيعات التي متت داخل إطار إجراءات مساطر صعوبات املقاولة فقط. أما بعد فسخ هذا املخطط أو تقويم  يسقط حقه

مامل   سبب، أويف صورة دفع غري مستحق،وضعية املقاولة فإنه ال مينع هذا الدائن من أن يرجع دعواه يف إطار دعوى إلثراء بال
تجسيدا لذلك  جاء يف قرار ملحكمة النقض الفرنسية 1553تتقادم دعواه الناتجة عن االلتزام أو يف إطار املسؤولية املدنية للسنديك.

عية ر الجام"عىل أن الدائن الذي مل يرصح بدينه ال يشارك يف التوزيعات املعدة داخل إطار املساط 2001فرباير  20بتاريخ 
 لصعوبات املقاولة. 

 1554Ne pouvaient pas participer aux répartitions dans le cadre procédure collective. 
وبالتايل يكون املرشع الفرنيس قد أقام معيار توازين بني املصالح املتواجدة داخل املقاولة املتعرثة بإحدى صعوبات، وذلك عرب 

 اقتصاره عىل املرحلة املعدة إلنجاح املخطط. التخفيف من نطاق السقوط، و 
وال نعلم الدوافع التي منعت املرشع املغريب من تبني نفس الطرح، وتجنب بذلك هذه الرصامة املبالغ فيها تجاه حقوق الدائنني، 

تخفيف من  ةوالتي من شأنها أن تضعف ثقتهم يف منح ائتامنهم مرة أخرى. فإذا كانت تسوية وضعية املقاولة تقتيض رضور 
خصوم املقاولة فإن هذا ال ينبغي أن يتم عىل حساب املصالح املرشوعة للدائنني الذين كانوا قد ساهموا بأموالهم يف تنمية هذه 

تهم يف منح الدائنني يف التقليل من ثق املقاولة قبل تعرثها. لكن باملقابل أال ميكن أن يساهم هذا التشدد يف التعامل مع
 حه بضامنات مشددة قد ال تتوفر عليه هذه املقاوالت. ائتامناهم أو من

من القانون الجديد بنوع من الحيطة والحذر، و بالشكل الذي يوفر مبدأ  723املادة وبالتايل كان عىل املرشع أن يتعامل مع 
ها عىل ثقة منه يف حه لالتوازن بني مصلحة املدين يف إنقاذ مقاولته، وبني مصلحة الدائن يف استيفاء دينه  الذي  كان قد من

من القانون الجديد بنوع من الحيطة والحذر، و بالشكل الذي  723وبالتايل كان عىل املرشع أن يتعامل مع املادة  اسرتجاعه.
ملقاولة ا يوفر مبدأ التوازن بني مصلحة املدين يف إنقاذ مقاولته، وبني مصلحة الدائن يف استيفاء دينه  الذي  كان قد منحه لهذه

                                                           

الوفاء _استحالة التنفيذ _ االبراء االختياري _ التجديد _املقاصة _ اتحاذ  ي: من ق ل ع املغربي تنقض ي االلتزامات بما يأت 729نص الفصل  -1552

 الذمة _التقادم _ اإلقالة االختيارية .  

1553 Article622-26 code commerce française : Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables 

au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés 

par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques 

coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.  

1554 CASS COM ,Frans  COM 20 février 2001, RTD COM ;N 2 , op.cit ; p724.  
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ىل  ثقة منه يف اسرتجاعه بأبسط املساطر، ليفاجئ يف األخري بانقضاء حقه ال ليشء إال لكون أنه أهمل القيام بهذا اإلجراء أو ع
 ذاك.  

أما عىل املستوى الجهاز القضايئ فإنه ال يجد حرجا يف الحكم بانقضاء الدين كلام توفرت لديه محددات املنصوص عليها يف 
 4/3/2019. ففي أمر صادر عن القايض املنتدب باملحكمة التجارية بفاس بتاريخ73/17من قانون  723ن املادة إطار الفقرة األخرية م

أي تلك  10/10/8117إىل غاية  10/11/0222املمتدة من  وحيث إن الدين والثاين محدد يف مبلغ ..يتعلق بالفرتةجاء فيه "
طرة ة ونرشه بالجريدة الرسمية وبالتايل وجب إخضاعه ملسالسابقة عن تاريخ الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائي

أي بعد انرصام أجل الترصيح 26/10/2016الترصيح بالدين داخل األجل القانوين والحال أن الطالبة مل ترصح إال بتاريخ 
لسقوط من مدونة التجارة خاصة وأنه مل متارس بشأنه دعوى رفع ا 723القول بانقضائه وفق رصيح املادة  مام يوجب

  1555املحددة رشوطها يف املادة املذكورة.
إن هذه الرصامة يف الحكم بانقضاء الديون مل تسلم منها حتى الديون العمومية التي ترصد لخدمة تنمية االقتصادية 

ة ر األمر الذي جعل  البعض يرى أن الحكم بانقضاء الدين العمومي نتيجة عدم احرتام إجراءات وآجال مسط  1556واالجتامعية،".
 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي ال تعتد يف انقضاء الديون  123الترصيح بالديون، ال يتالءم مع ما تقيض به املادة

العمومية إال بالتقادم حيث جاء يف هذه املادة عىل أنه " تتقادم إجراءات تحصيل الرضائب والرسوم وحقوق التسجيل والتمرب 
  1557رشوع يف تحصيلها وهذا يعني أن هذه املدونة مل تنص عىل جزاء سقوط الديون الرضيبية.مبيض أربع سنوات من تاريخ ال

غري أنه يف هذه الحالة يبقى قابض الخزينة مسؤوال عن سقوط الديون الرضيبية كلام ثبت تقصري أو تهاون يف الترصيح بالديون 
رة إذا مل قوط الدين الرضيبي الناشئ قبل فتح املسطالتي تدخل ضمن تحمالته، غري أن قابض الخزينة ال ميكن مواجهته بس

 تقع املقاولة املدنية إقرار بطلب فتح املسطرة إىل إدارة الرضائب قبل إيداع طلبها لدى كتابة ضبط املحكمة. 
 الفقرة الثانية: نطاق انقضاء يف مساطر صعوبات املقاولة

 ط الذي ينشأ عن فوات أجل الترصيح بالديون انقضاء الدين بصفةإذا كان املرشع املغريب قد رتب عىل عدم تدارك جزاء سقو  
ين مع املدين من املستفيد نهائية يف مواجهة املدين، وعدم إمكانية املطالبة به، فإن التساؤل يبقى مطروحا هو نطاق األشخاص

خري لتمسك يف مواجهة هذا األ هذا االنقضاء؟ مبعنى آخر هل ميكن للملتزمني مع املدين بأداء دين للدائن االستفادة من ا
 بانقضاء حقه لعدم الترصيح به داخل األجل؟ 

 ونعني بامللتزمني مع املدين كل من الكفيل( أوال )واملدين املتضامن( ثانيا )وكذا أصحاب الضامنات املستقلة( ثالثا. ) 
 أوال: بالنسبة للكفيل 

عقود عىل أنها العقد الذي يلتزم مبوجبه شخص بأن يؤدي لفائدة من قانون االلتزامات وال 1117تعرف الكفالة مبقتَض الفصل 
الدائن بأداء التزام املدين، إذا مل يؤده هذا األخري نفسه." إذن فالتزام الكفيل هو التزام احتياطي يتمتع به الدائن عند ما يتعذر 

 عليه استيفاء دينه من مدينه األصيل. 

                                                           

 ، غير منشور          14/2002/10في ملف عدد 4/3/2019صادر بتاريخ  57أمر صادر عن املحكمة التجارية بفاس عدد  - 1555

،ص 64منشور باملجلة فضاء املجلس األعلى عدد 318/3امللف عدد 16/02/2005الصادر بتاريخ  174نقض عددقرار محكمة ال - 1556

 . وما يليها.228

حسن آيت موح، التصريح بالديون الضريبية وتحقيقها في إطار نظام صعوبات املقاولة، املجلة القانونية للمحكمة االبتدائية  - 1557

 . 19، ص0229الثالث سنة بمكناس، العدد املزدوج، الثاني و 
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 حكام الكفالة هو أن التزام الكفيل التزام تبعي، بحيث يوجد بوجود التزام املدين ويزولولعل من القواعد املتعارف عليها يف ظل أ 
عىل أنه " كل األسباب التي يرتتب عليها بطالن االلتزام األصيل أو انقضائه يرتتب عليها انتهاء 1140بزواله، هكذا جاء الفصل 

 الكفالة"، 
ألمر مبساطر صعوبات املقاولة؟ أي مبعنى أخر هل ميكن للكفيل مواجهة فهل ترسي هذه القاعدة إذن بتاممها عندما يتعلق ا

 الدائن بسقوط حقه؟ 
ناك ه ، يتمتع بتبعية مطلقة للمدين سواء كان كفيال متضامنا أم ال، وعليه مل يعد73/17قانون  696أصبح الكفيل مبقتَض املادة 

لتزام ها بحيث أن التزام الكفيل أضحى التزام تابع شكل مطلق لالاملجال الحديث عن استثناءات الواردة عن مبدأ التبعية أو غري 
املدين يوجد بوجوده ويزول بزواله .وبه فالجواب عن اإلشكال املطروح بخصوص مدى استفادة الكفيل من التمسك يف مواجهة 

جوع عىل الكفالء بالديون الغري املرصح عدم إمكانية الر  696الدائن بانقضاء دينه الغري املرصح به داخل األجل، فإنه بإقرار املادة 
بها، يكون قد اعرتف ضمنيا بأحقية هذا الكفيل يف مواجهة للدائن بانقضاء حقه كنتيجة حتمية لعدم الترصيح به داخل األجل. 

 رفضه الوفاء بكل دين مل يديل صاحبه بشهادة تثبت واقعة حصول هذا الترصيح أما السندي.   وذلك من خالل
حمود بالرغم من قساوته عىل مصلحة الدائنني، لكون إذا قلنا العكس سيجعل التزام الكفيل أشد من التزام املدين، وهو توجه م

ويخرج بذلك الكفالة عن وظيفتها االئتامنية كضامنة احتياطية يتمتع بها الدائن عند القتضاء. إىل التزام أصيل يلزم فيه هذا 
حالة التي يحكم فيها القضاء بانتهائه يف مواجهة املدين. عموما لقد كان االجتهاد الكفيل بعبء أداء هذا الدين حتى يف ال

القضايئ يقر بانقضاء حق الدائن يف مواجهة املدين والكفيل قبل حسم املرشع فيه مبقتَض هذا النص، ففي قرار محكمة 
ملطعون فيه التي أثبت يف قرارها عند جوابها جاء فيه " لكن حيث إن املحكمة مصدرة القرار ا17/11/2007النقض الصادر بتاريخ 

عىل استئناف البنك الشعبي كون الديون املطالب بها من طرف هذا األخ يرقد نشأت قبل فتح مسطرة التسوية القضائية يف حق 
تطبيق  ااملدينة األصلية وأن ذلك غري قائم يف ملف مرتبة عىل ذلك الترصيح بعدم قبول طلب البنك، تكون قد استبعدت ضمني

ق.ل.ع مام يكون معه القرار معلال والوسيلة عىل 1150والدفع املستند ملقتضيات الفصل  من مدونة التجارة 653مقتضيات املادة 
 . 1558غري أساس."

 يبقى أن نتساءل يف ظل هذا الوضع عن مدى إمكانية انقضاء دين الدائن يف مواجهة الضامن االحتياطي؟ 
حتياطي هو الشخص الذي يتعهد بأداء مبلغ الورقة التجارية عند االقتضاء كام تقيض بذلك املادة كام هو معلوم أن الضامن اال 

التجارة، وإذا كانت فلسفة الضامن االحتياطي تقرتب من قواعد الكفالة، من حيث أنه يؤدي دين املضمون عند  من مدونة 180
ل، وال االحتياطي هو انه يلتزم بأداء دين املضمون بشكل مستقاالقتضاء وبشكل تضامني معه، فإن ما مييز التزام هذا الضامن 

حق له أن يتمسك يف مواجهة الحامل حسن النية بأي دفع شخيص ناتج عن العالقة األصلية التي تجمع بني هذا الحامل 
 من مدونة التجارة.) 171واملضمون أو بني هذا الحامل وبني باقي امللتزمني اآلخرين طبقا لقاعدة عدم التمسك بالدفوع (املادة 

وعليه هل ميكن للدائن إذن أن يتمسك بقاعدة استقاللية العالقات لدرء مخاطر جزاء انقضاء حقه يف مواجهة الضامن 
 االحتياطي ؟ 

يف رأينا أن التزام الضامن االحتياطي وإن كان التزام مستقل يف العالقات التجارية الناتجة عن تداول الورقة التجارية، وعىل 
قد جعلت التزام الضامن االحتياطي التزام صحيح ولو يظل التزام املضمون لغري عيب يف الشكل، 180الرغم من كون أن املادة 

                                                           

، عمر أزوكار، مجلة قضاء 1/2007//928/3، ملف تجاري عدد17/7/2007، الصادر بتاريخ 1099قرار محكمة النقض، عدد  1558

 . 144/147محكمة النقض في مساطر التسوية والتصفية، مرجع سابق ،ص
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فإن هذه االستقاللية ال ينبغي أن تشكل مخاطر عىل حقوق الضامن االحتياطي، خاصة وأن نفس املادة تحرص نطاق التزام 
ال ميكن لهذا الدائن أن يربر إهامله بقاعدة استقاللية العالقات التي يتميز بها  الضامن يف حدود التزام املضمون. ومن تم

، لكون أن االستفادة من منطق هذه القاعدة والقواعد األخرى رهني باحرتام الدائن للمساطر اإللزامية لقواعد 1559قانون الرصيف
ل سيحرم عىل هذا الضامن الرجوع به عىل املدين صعوبات املقاولة. ومن جانب آخر أن عدم ترصيح الدائن بدينه داخل األج

ع من خاللها كان يستطي األصيل، النقضائه بصفة نهائية من قامئة خصوم، إذ بفعله هذا يكون قد أضعف الضامنات التي
 ."  1560الضامن االحتياطي استيفاء مبلغ الدين املكفول به كضامن احتياطي 

طالبة مببلغ دينه يف مواجهة املدين األصيل والكفيل والضامن االحتياطي فامذا إذن وإذا كان الباب قد أقفل يف وجه الدائن امل
 وكذا أصحاب الضامنات املستقلة.  Codébiteurعن املدين املتضامن 
 ثانيا املدين املتضامن 

ه هذه الحالة ييقصد باملدين املتضامن هو كل شخص يتعهد مع املدين بصفة تضامنية بأداء كامل الدين، بحيث أن الدائن ف
بكامل الدين، ولو كان التزام أحدهام يختلف عن األخر، كام يف حالة التي يكون فيها التزام أحد  يستطيع أن يقايض أي منهم

  1561املدينني املتضامنني قائم عىل رشط واقفا أو فاسخ.
عن عالقة املدين  قته بالدائن تبقى مستقلةوملا كان األمر كذلك فإن املدين املتضامن يلزم بالوفاء بالدين، عىل اعتبار أن عال  

بعي وإمنا التزام التزام ت املفتوح يف مواجهته إحدى مساطر صعوبات املقاولة. زيادة عىل ذلك فالتزام املدين املتضامن ال يعد
ميعا والناشئة ج أصيل مينع عليه التمسك يف مواجهة الدائن، إال بتلك الدفوع الشخصية املحضة أو تلك املشرتكة بني املدنيني

   .عن االلتزام
وبناء عليه فإن انقضاء الدين لسبب من أسباب االنقضاء من وفاء أو مقاصة يف رابطة محددة يفيض إىل تحقق االنقضاء يف 

 القانونية املعنية بالسبب ومعه باقي املدنيني، ألن االنقضاء يف هذه الحالة يتصل بالدين نفسه مواجهة املدين صاحب الرابطة
وتنسحب أثاره عىل باقي الروابط القانونية. وذلك بخالف أسباب االنقضاء األخرى كالتقادم والسقوط، حيث حالة االنقضاء يف 

                                                           

 126، منشور بمجلة عمر أزوكار، مرجع سابق، ص:158/3/1/2007ملف تجاري عدد20/2/2008، املؤرخ في 179قرار محكمة النقض، عدد - 1559

 ،جاء في هذا القرار"لكن حيث لئن كانت قواعد االلتزام الصرفي ال تخول الضامن االحتياطي التمسك بدفوع املضمون بسبب استقالل التوقيعات

قين ضد الحامل حسن النية، كما تقض ي بذلك املادة وعدم جواز االحتجاج بالدفوع املستمدة من عالقته الشخصية مع الساحب والحاملين الساب

التي نصت على أنه يكون تعهد الضامن االحتياطي صحيحا ولو كان االلتزام املضمون باطال ألي سبب 690من مت وكذا الفقرة الثانية من املادة 180

يز التمسك بدفوع املضمون التي أدت لتحليله من التزامه، عمال غير العيب في الشكل فإنه فيما عدا ما ذكر من األحوال يكون التزاما تبعيا وهو ما يج

ة التي ثبت لها مبأحكام الفقرة السابعة من املادة  املذكورة التي تنص على أنه " يلتزم الضامن االحتياطي بنفس الكيفية التي يلتزم بها ملضمون واملحك

من مدونة التجارة وال ملا يرفع السقوط  687ة القضائية للمدينة األصلية وفقا للمادة أن الطالبة لم تدل ما يفيد تصريحها بدينها لدى سنديك التسوي

لنفس املدونة مرتبا على ذلك انقضاءه تكون املحكمة أصدرت قرارها معالل بما يكفي  690عنه واعتبرته مقتضيات لألسباب  املذكورة تبعا للمادة 

 وغير  خارق ألي مقتض ى والوسائل على غير أساس

على أنه " ذمة  الكفيل تبرأ بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من ضمانات  31/3/2004حيت جاء في قرار محكمة النقض بتاريخ  - 1560

باعتبار أنه تسبب بخطئه في فقدان حق الكفيل في الرجوع على املدين األصلي والستفادة  من الضمانات املمنوحة له وجعل إحالله 

 مانة مستحيلة" ، محله في االستفادة من تلك الض

قرار أورده األستاذ أحمد الكويس ي، موقع القواعد العامة في القانون الصرفي، مقال منشور باملجلة املغربية للقانون االقتصادي، -

 141ص  2016سنة 7/8عدد مزدوج 

الف الريقة التي التزم بها من ق ل ع"  يسوغ  أن يكون االلتزام تضامنيا، ولو التزم أحد املدنيين بطريقة تخ167نصت املادة  1561

 اآلخرون، كما إذا كان التزامه مثال معلقا على شرط أو مقترنا بآجل وجاء التزام مدين أخر باتا منجزا.  
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جاء فيه  8111/ 7/ 04ففي قرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 1562هذه الحالة لصيقة بذاتية مدين معني دون املدنيني معه.
تجمع  إثارة برسم الدفوع املشرتكة، إال تلك ترد عىل الروابط القانونية احد منهم ال ميكنه"عندما يلتزم مدينون بالتضامن فإن و 

  1563بني املدينني من جهة ودانيهم من جهة أخرى.
وعليه يتضح أنه يف حالة انقضاء الدين غري املرصح به، فاملدين املتضامن مع املدين الخاضع ملسطرة املعالجة يبقى ملتزما شخصيا 

الدين إذا وقعت مطالبته، والدائن بإمكانه أن يطالب بكل مبلغ الدين أو جزئه وال يستطيع املدين املتضامن التخلص  بأداء هذا
 .من هذه املطالبة أو أن يطلب تجزئة الدين يف حالة املطالبة بكل مبلغ الدين

 ثالثا: الضامنات املستقلة: 
يها د يف قواعد الكفالة، هذه األخرية التي كان الدائن عادة ما يواجه فظهرت الضامنات املستقلة نتيجة أزمة التبعية التي تسو 

  الخاصة باملدين األصيل ويحرم عليه استيفاء دينه بالرسعة املطلوبة يف اآلجال التجارية. الدائنني بقاعدة التمسك بالدفوع
 األداء يل طلب وضامن عدم االعرتاض عىل ولعل أهم الضامنات املستقلة التي توفر بطبيعتها للمستفيد ضامن األداء عند أول

سبب كان هو خطاب الضامن، فوفق هذه اآللية يلزم الضامن بتنفيذ التزامه بالوفاء بصورة فورية دون أن يكون من حقه املنازعة 
 يف مدى صحة املطالبة بالوفاء، فام املقصود إذن بخطاب الضامن وما هي مزاياه؟ 

ب الضامن بأنه تعهد من جانب الضامن بدفع مبلغ نقدي معني اعتبار للعقد األصيل وقد عرف األستاذ محمد جنك: خطا
ومنه فهو تعهد ينفذ عند أول طلب سواء كان طلبا مجردا أو 1564وباستقالل عنه، ويتميز بعدم جواز االحتجاج بالدفع املستمدة 

  1565مربرا أو مصحوبا بتقديم مستندات. 
 ية التي ميلكها الدائن يف مطالبة الضامن بصفة مستقلة عن املدين، باعتبار التزامه بأداءإذن فإن الضامنة عند أول طلب هو اآلل

هل يحق  انطالقا مام ذكر دين الدائن التزام مستقل عن جميع العالقات األخرى التي ميكن أن تنشأ بني املدين والدائن.
لدين الغري املرصح نات املستقلة إللزام الضامن عىل أداء اللدائن االستفادة التمسك باالستقاللية العالقات التي تسود يف الضام

به داخل األجل؟ مبعنى أخره ميكن للدائن املهمل يف احرتام آجال الترصيح بالديون أن يجرب الضامن عىل األداء بعلة عدم 
 انقضاء الدين يف مواجهته؟ 

زامه نقيض يف مواجهة الضامن عند أول طلب، طاملا أن التيف هذا الصدد يرى الباحث فارس أن دين الدائن الغري املرصح به ال ي
  1566التزاما مستقال عن كافة العالقات األخرى التي ميكن أن تجمع بني املدين والدائن.

                                                           

ص  2015سعيد أو لعربي ،وضعية لكفيل املتضامن في نظام صعوبات املقاولة ،منشورات املجلة املغربية والتنمية ، غشت 1562

711 

، أورده سعيد أو لعربي، وضعية الكفيل املتضامن في مساطر صعوبات املقاولة، مرجع 14/3/2000لفرنسية، صادر بتاريخ قرار محكمة النقض ا 1563

 355سابق ،ص 

محمد جنكل، العمليات البنكية، الجزء الثاني، العمليات البنكية، الغير املباشرة، املوسوعة القانونية والقضائية لقانون  1564

 . 20ص2004عة النجاح الدار البيضاء، الطبعة األولى األعمال واملقاوالت، مطب

أما محكمة  ،769/99، ملف تجاري عدد 31/1/2011، صادر بتاريخ 231قرار محكمة النقض، املجلس األعلى سابقا  رقم 1565

راض في عتالنقض فقد عرف خطاب الضمان، بأنه اآللية التي يوفر بطبيعة املستفيد ضمان السيولة عند أول طلب وضمان عدم اال 

األداء ألي سبب كان فهو ينش ئ املستفيد حق مباشرا نهائيا ومستقل عن كل عالقة أخرى، ومن ثم فإن خطاب الضمان يختلف عن 

 الكفالة البنكية من حيث اآلثار التي يرتبها على أطرافه.

 108ص 2007 التجارية، الجزء األول منشور بمجلة قرارات املجلس األعلى أهم القوانين الصادرة املادة 

 72فارس محمد: دعوى رفع أجل  السقوط في  إطار  صعوبات املقاولة على ضوء العمل القضائي ، مرجع سابق ص  - 1566
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ويف اعتقادنا أنه لنئ كان التزام الضامن هنا هو التزام مستقل فإن هذه االستقاللية ال ينبغي أن تكون مطية الستفادة الدائن 
الرجوع به عىل  ، إذ بفعله هذا يكون قد حرم عىل هذا الضامن1567املتمثل يف إهامله مالحقة أجل الترصيح بالديونمن خطئه 

املدين األصيل مادام قد حكم القضاء بانقضائه بصفة نهائية، زيادة عىل ذلك فإن هذا الدفع ال يعد دفع شخص متعلق بشخص 
ل منا هو دفع متعلق بالدين الذي حكم بانقضائه نتيجة عدم الترصيح به داخاملدين للقول انعدام أحقية الضامن التمسك به وإ 

 األجل. 
يكون من املفيد اإلشارة أن الدائنني الذين خول لهم املرشع حق مامرسة الدعوى املبارشة، ال ينقيض حقهم يف مواجهة امللزم  .

سبة لرشكات املفتوح يف مواجهته املسطرة، كام هو الحال بالن بأداء الدين مع املدين، حتى ولو مل يتم الترصيح بدينهم أمام املدين
التأمني التي تظل ملزمة بأداء ديون الضحايا املؤمن عليهم، بحيث أن التزامها بأداء الدين يف هذه الحالة التزام أصيل ومستقل 

 .  1568عن املدين األصيل
 خامتة 

 التي تتميز بها مسطرة الترصيح بالديون يف ضامن حقوق الدائنني يفعىل امتدا صفحات هذا املقال  حاولنا ابراز مكامن القوة 
الرجوع عىل املدين و امللتزمني معه مببلغ دينه الذي يوجد يف ذمة املقاولة املتعرثة بإحدى الصعوبات. إال أنه يف ظل هذه 

وطئة املقال، فإن ة كام تبني لنا ذلك من خالل تالضامنات املحدودة التي غالبا ما تربرها الرغبة الدفينة يف إنقاذ املقاوالت املتعرث 
الدائنني كثريا ما يجدوا حقوقهم معرضة للزوال بفعل  التحدي الذي يواجههم  يف مالحقات اآلجال املرصودة ملسطرة الترصيح 

مثل يف تبالديون وكذا دعوى رفع السقوط، وذلك أما بفعل ضعف ضامنات العلم برسيان هذه األجال، أو بفعل خطائهم امل
 إهاملهم لهذه املواعيد بدون مربر يذكر. 

 ووعيا مبكامن القوة والضعف التي تتحرك فيها مسطرة الترصيح بالديون فقد توصلنا إىل االقرتحات التالية:
 ةمتديد آجل الترصيح بالديون ملدة معقولة، بالنسبة للدائنني الذين يبدأ لهم أجل الترصيح بالديون من يوم النرش بالجريد

 الرسمية..

                                                           

 91عمر أزوكار، مرجع سابق ص1294/3/1/2008، ملف تجاري عدد 2/9/2004الصادر بتاريخ 1062قرار محكمة النقض عدد 1567

ل تابع اللتزام املكفول وجودا وعدما، وما تم التنصيص عليه ضمن عقد الكفالة من قد جاء في  هذا القرار"حيث إن التزام الكفي

التزام الكفيل باألداء عند أول طلب، وحتى لو أصبحت املدعية األصلية في حالة تسوية أو تصفية قضائية ال يلغى مقتضيات الفصل 

ث اللتزام األصلي أو انقضاؤه يترتب عليه انتهاء الكفالة. وحيمن قلع التي تنص "على أنه كل األسباب التي يترتب عليها بطالن ا1150

يترتب عليه سقوط  687قاعدة أمره ال يجوز االتفاق عليها فإن عدم تصريح الدائن يديقه داخل األجل املحدد في املادة  690أن املادة 

 هذه الديون 

 . 

1568 Françoise PEROCHON ; entreprise en difficulté ; OP CIT ;P 270    
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اختيار طريقة وشكلية فعالة يف اشعار الدائنني للتقديم ترصيحاتهم أمام السنديك تفاديا لكل منازعة ميكن أن تساهم يف بطء 
 املسطرة.

 متكني الدائنني من إمكانية رفع السقوط عن دينهم، إذا كان عدم ترصيحهم داخل األجل ناتج عن خطاء التدلييس للمدين.
ة جزاء عدم الترصيح بالديون، واقتصاره فقط يف سقوط الحق باملشاركة يف املساطر الجامعية، والتخيل بذلك التخفيف من حد

 عن جزاء االنقضاء. 
 

 املراجع واملصادر

 الكتب :
، ، مطبعة املعارف الجديدة ، الرباط3أحمد شكري السباعي، الوسيط يف مساطر الوقاية من  الصعوبات التي تعرتض املقاولة ،ج  

  200،ًص 2009الطبعة الثانية،
 2006املهدي شبو، مؤسسة القايض املنتدب يف مساطر صعوبات املقاولة ،مطبعة الوراقة الوطنية مراكش، ط 

محمد جنكل، العمليات البنكية، الجزء الثاين، العمليات البنكية، الغري املبارشة، املوسوعة القانونية والقضائية لقانون األعامل 
 .20ص2004، مطبعة النجاح الدار البيضاء، الطبعة األوىل واملقاوالت
 املقاالت:

عبد الرحيم السلامين، الترصيح بالديون و تحقيقها يف أطار صعوبات املقاولة اإلجراءات واألثار، مجلة القانون األعامل -
 .5واملقاوالت ، عدد 

املتعلق مبساطر صعوبات املقاولة ،مجلة مساطر  73/17إسامعيل بوهمو، أليات حامية الدائنني يف ضوء مستجدات القانون 
 .2018صعوبات املقاولة املستجدات والرهانات ، العدد الثاين نوفمرب 

 .2018، مجلة مساطر صعوبات املقاولة،العدد الثاين،73/17بدر الدين الداودي، التعزيز الترشيعي لفئات املرتبطة باملقاولة يف ضوء 
ة يف حلق توازن بني حقوق املدين والدائن مبناسبة فتح مسطرة معالجة صعوبات املقاولة، مقال  محمد قرطوم:  سلطة املحكم

 70ص2007منشور مبجلة املحاكم التجارية، عدد الثاين دجنرب 
حسن آيت موح، الترصيح بالديون الرضيبية وتحقيقها يف إطار نظام صعوبات املقاولة، املجلة القانونية للمحكمة االبتدائية 

 ،.0229كناس، العدد املزدوج، الثاين والثالث سنة مب
 7/8أحمد الكوييس، موقع القواعد العامة يف القانون الرصيف، مقال منشور باملجلة املغربية للقانون االقتصادي،عدد مزدوج 

 .2016سنة
 األطروحات والرسائل:

حمد روحة نيل دكتوراه يف القانون الخاص، جامعة معبدالحميد أخريف، الدور القضايئ الجديد يف قانون صعوبات املقاولة، أط
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 ق يف الصورة  يف القانون املغريبللح الحامية الجنائية
Protection pénale du droit à l'image en droit Marocain 

 

 باحثة يف سلك الدكتوراه علوم قانونية
 كلية العلوم القانونية االقتصادية و االجتامعية أكدال

 جامعة محمد الخامس الرباط
 

 
   ملخص    
كن لذلك كان لزاما حاميتها من صور االعتداء كافة التي مي نيتهانعكاس إلنساو لشخص هي امتداد طبيعي لشخصيته صورة اإن   

أن تتعرض لها ابتداء من التقاطها أو نقلها من مكان خاص، حيث ميكن أن يكون صاحبها يف وضع ال يحب أن يطلع عليه فيه 
عليها بقصد تشويه شخصية صاحبها يف مكوناتها الجسدية واملعنوية والعاطفية أحد، وانتهاء بنرشها كام هي، أو بعد عمل مونتاج 

 واالجتامعية ، وإظهاره بطريقة غري صحيحة عىل الجمهور: مام يشكل خطرا عىل سالمة اإلنسان النفسية .
تطورة ضل ما أنتجه من أجهزة مويتفاقم هذا الخطر مع التقدم التكنولوجي الذي سهل إمكانية حدوث تلك االعتداءات، بف             

 التليفزيون أو شبكة اإلنرتنت  . جدا، وبفضل إمكانيات النرش الرسيعة سواء عرب الصحافة أو
وتأيت هذه الدراسة ملحاولة توضيح عمق التحول الذي شهده الحق يف الصورة من حيث املفهوم والطبيعة القانونية  وكذا               

 نائيا.من حيث وسائل حاميته ج
 

Abstract  
The image of a person is a natural extension of his personality and a reflection of his humanity, so it was 
necessary to protect it from all images of abuse that could be exposed to it, starting from taking it or transferring 
it from a private place, where its owner may be in a situation where no one likes to see it, and ending with 
publishing it as it is. , or after making a montage on it with the intention of distorting the personality of its 
owner in its physical, moral, emotional and social components, and showing it in an incorrect way to the public, 
which poses a danger to the psychological safety of the person. 
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 : مقدمة
     

الذي  يالشخصية اإلنسانية و وجودها ال يتجسدان يف الجسم والروح فحسب، بل يظهران  أيضا بالشكل اآلدم كيانإن         
 .1569يعد من أجمل ما خلق الله  من مخلوقات عىل وجه األرض لقوله تعاىل :  لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقويم 

ومعلوم أن الشخصية االنسانية ترتبط بالخصوصية، وقد تطورت خصوصية االنسان نتيجة التطور العلمي الهائل الذي أدركته        
تطورت خصوصية الفرد، إذ أصبحت تشتمل عىل رسائله   ور شبكة االنرتنيتالبرشية خالل العقود املاضية، فبظه

صورة لجسمه أو جزء منه. ويقصد بالحق يف ال  الخاصةوتسجيالته ومحادثته وكذا صوره الشخصية ، فصورة االنسان هي محاكاة
ور إمكانية كام يتضمن الحق املذك سلطة الشخص يف أن مينع غريه من أن يرسمه أو بصوره إذا مل يكن راغبا هو نفسه يف ذلك ،

االعرتاض عىل نرش صورته عىل الجمهور سواء كان بواسطة الصحافة املكتوبة أو املرئية أو بأية وسيلة نرش أخرى ، ومام تقدم 
 منع يف يظهر أن الحق يف الصورة يتكون من شقني هام حق االنسان يف منع غريه من أن يرسمه أو يصوره ، وحق االنسان 

 ه من نرس صورته عىل الجمهور.غري 
وقد أخذ هذا الحق اهتامما متزايدا خاصة مع ما شهده العامل من تطورات تكنولوجية هائلة وما صاحبها من ظهور وسائل جديدة    

نرشها  ومختلفة تتيح التقاط صور  ألفراد بتقنيات متطورة وبجودة عالية مع إمكانية تعديلها وإدخال تغيريات عليها ، والسهولة يف
وإرسالها إىل مواقع التواصل االجتامعي واستغاللها يف أغراض أخرى غري قانونية وغري أخالقية، وهو ما دفع بالفقه والقضاء إىل 

 التدخل من أجل إقرار حق الشخص يف حامية صورته.
الفقه والقضاء   ط نقاش حاد بنيوانطالقا مام سبق، فموضوع الحامية الجنائية للحق يف الصورة يف وقتنا الحايل أصبح يعد مح 

ومع حداثة املوضوع واالهمية التي بات يكتسيها خاصة من الناحية القانونية و الجنائية بوجه خاص،  وهو ما طرح العديد من 
وأمام ازدياد احتاملية املساس بحق الشخص يف صورته بسبب رسعة نقلها ونرشها وسهولة التالعب بها،  االشكاالت العميقة ،

ن معظم الترشيعات تدخلت لحامية الحق يف الصورة  عرب تجريم املساس بهذا الحق الذي يشكل احد أوجه الحياة الخاصة فإ
 وتأسيسا عىل ذلك نطرح التساؤالت التالية:لإلنسان، 

رد يف الصورة؟ فما مفهوم الحق يف الصورة وما هي طبيعته؟ وما هي مظاهر الحامية الجنائية التي كفلها املرشع املغريب لحق ال
 وما هي الجزاءات التي رتبها عند االخالل بهذا الحق؟ 

وىل ( ثم و تحديد طبيعته )املطلب األ  يفه هذا املوضوع ملاهية  هذا الحق عرب تعرلالجابة عىل هاته التساؤالت سنتطرق يف و  
 سنتطرق للحامية املوضوعية والجنائية لهذا الحق )املطلب الثاين ( .

 ىل : ماهية الحق يف الصورة و طبيعته.املطلب األو
      

أجمعت  ال أنهاإ  لقد اختلفت التعريفات وتباينت يف تحديد ماهية ومضمون  الحق يف الصورة من حيث توسيعه أو تضييقه،         
ت بها عىل أن  هذا الحق يخول صاحبه سلطة االعرتاض عىل نرش صورته دون موافقته و بغض النظر عن الطريقة التي نرش 

ضا ما ذهبت إليه ، وهذا أيالصورة، وكذلك يخوله سلطة االعرتاض عىل التقاط صورته أياً كانت الوسيلة التي التقطت بها الصورة
جل االجتهادات القضائية التي اعتربت أن كل انتهاك لهذا الحق يشكل أفعاال مجرمة قانونا ملا فيها من مساس بالحياة الخاصة 

 .للشخص
                                                           

  41569القرآن الكريم سورة التين األية  
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 ينا من خالل هذا املطلب التطرق من خالل فقرتني  إىل التعريفات الفقهية لهذا ارتأ  

 والقضائية للحق يف الصورة مع تحديد طبيعته القانونية.
 

 
 التعريف الفقهي و القضايئ  للحق يف الصورةالفقرة األوىل : 

 
 رتباطه بالحق يف الحياة الخاصة الذي بدورهإن تحديد ماهية الحق يف الصورة أثار جدال يف  الفقه القانوين ال                

يختلف من مجتمع آلخر بحكم االختالف يف الثقافة يف التقاليد والعادات، لكن هذا التباين  مل مينع من نشوء العديد من 
 .التعريفات من قبل الفقه القانوين   اوال  و كذا النظم القضائية ثانيا.

 أوال التعريف الفقهي 
 

من خالل استقراء بعض التعريفات الفقهية لهذا الحق  تقاربها فيام ذهبت إليه وهو أن مفهوم الصورة يشري إىل  يالحظ        
الشكل الخارجي أو املظهر املادي للشخص، وبالتايل ميكن القول أن الصورة هي كل عرض أو متثيل أو تجسيد لشخص ما 

م أو عن الوسيلة املستخدمة لذلك سواء كانت الطرق التقليدية كالرسبحيث تكون نسخة عنه و مطابقة له متاماً، وبغض النظر 
النحت أو التصوير الفوتوغرايف، أو باستخدام احدث ما توصلت إليه تقنية أجهزة التصوير من كامريات رقمية و أيضا كامريات 

ق مجسم شكل وراقي أو عن طريالهواتف املحمولة ، وعموما فالصورة إما أن تتخذ الشكل التقليدي حيث يتم تخزينها عىل 
 باالعتامد تقنية النحت  أو يتم تخزنها بطريقة حديثة عرب وضعها يف دعامة الكرتونية .

 
جدير  باإلشارة  إىل أن مفهوم الصورة ال يقترص عىل الصورة الثابتة كالصورة الفوتوغرافية أو اللوحة الزيتية وإمنا يشمل       

د هر بوسائل متعددة منها التلفزيون أو السينام و غريها، ويشمل أيضاً الصورة الرقمية ألتي تتولكذلك الصورة املتحركة ألتي تظ
من خالل الحاسب اآليل و الكامريا الرقمية، أو عىل األقل معززة بهام و يتم التعامل معها و معالجتها و تخزينها و تحميلها 

 (.1570أو تنزيلها يف الحاسب اآليل أو عىل اإلنرتنت)
 
و حق اإلنسان يف صورته يعرف بأنه حق الشخص الذي يتم تصويره بإحدى الطرق الفنية أو رسمه باالعرتاض عىل نرش        

(. و يقصد بهذا الحق أيضاً أنه حق كل فرد يف فرض سلطته يف أند يعرتض عىل إنتاج صورته أو نرشها بدون رضاه 2صورته)
لحديثة م بالطرق التقليدية كالرسم و النحت, أو كان ذلك بالوسائل امليكانيكية ا، و يستوي يف ذلك أن يكون إنتاج الصورة قد ت

 (.3كالتصوير بأجهزة التصوير املختلفة فوتوغرافية كانت أو سينامئية)
                                                           

الن، ثقافة الصورة في االتصال و االع-السيد بخيت، ثقافة الصورة الرقمية و جوانبها االخالقية و االعالمية، بحث مقدم الى مؤتمر فيالدلفيا الثاني عشر (1)

 ( 15/5/2020لزيارة )تاريخ ا www.jadeedmedia.com، منشور على املوقع االلكتروني  2007
 حسن محمد كاظم املسعودي، 236، ص1996د.ممدوح خليل بحر، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، مكتبة دار الثقافة، عمان، (2)

ً
. و ايضا

 .3، ص2006ة بغداد، دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامع –املسؤولية املدنية الناشئة عن االعتداء على الحق في الصورة
 .15، ص1986د.سعيد جبر، الحق في الصورة، دار النهضة العربية، القاهرة، (3)
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والبد من اإلشارة إىل أن عبارة الوسائل امليكانيكية الحديثة مل تعد تقترص عىل أآلت التصوير الفوتوغرايف فقط، بل تشمل 
 ك كل أآلت التصوير الحديثة مبا فيها كامريات الهواتف النقالة و الكامريات الرقمية الحديثة.كذل
ومن خالل التعارف الفقهية املرتبطة بالحق يف الصورة يالحظ أن تحديد نطاق الحامية هذا الحق  موضوع اختالف بني        

  تيارين فقهني  أحدهام يوسع من هذا النطاق و األخر يضيقه  :
حيث تذهب بعض التعريف إىل تضيق من مضمون الحق يف الصورة ليقترص فقط عىل حق الشخص يف االعرتاض عىل       

نرش صورته، إذا كان هذا النرش قد حصل دون موافقته دون أنَّ يشمل حقه يف االعرتاض عىل التقاط صورته ابتداًء، إذ إن 
الصورة يعترب الطريق املمهد لنرشها، و من ثم أن منح الشخص سلطة  هذا األمر ال ميكن القبول به خاصة و أن التقاط

االعرتاض عىل التقاط صورته دون موافقته يعترب مبثابة الحامية السابقة لصاحب الصورة مام قد يصيبه من رضر جراء نرش 
لها يف أغراض و الستغالصورته، السيام و أن هذا النرش قد يستغل لتشويه شخصية صاحب الصورة أو لتحريفها عن األصل أ 

 دعائية.
 

وعىل العكس من ذلك هناك  تيار فقهي يوسع من مضمون الحق يف الصورة ليشمل فضالً عن حق االعرتاض عىل نرش       
، لذا فقد قيل بأن الحق يف الصورة هو الحق الذي يتيح للشخص أن مينع غريه (1571)الصورة حق االعرتاض عىل التقاطها

صوره فوتوغرافيا من دون الحصول عىل أذن رصيح أو ضمني منه، أو هو حق الشخص يف االعرتاض من أن يرسمه، أو ي
 .(2)عىل تصويره دون إذنه

 
وعليه فهناك من يرى بأن حق الشخص يف صورته ال يشمل فقط االعرتاض عىل نرشها دون موافقته بل يتجاوزها إىل 

 الحق يف الصورة عن سلطة الشخص يف االعرتاض عىل أن تؤخذ له ، ومبعنى آخر يعرب( 3)االعرتاض عىل تصويره ابتداًء 
صورة، أو أن يرسم أو أن ينحت له متثال بغري موافقته الرصيحة أو الضمنية ، لكون الحق يف الصورة حق شخيص و ال حق 

مكانية يقطع إ ألي شخص يف االحتفاظ بصورة شخص أخر أو تخزينها دون رضاها، و االعرتاض  عن التقاط الصورة  بدوره
نرشها أو استخدمها ألي غاية أخرى دون موافقته  ،  كام يتضمن هذا الحق مكنة االعرتاض عىل نرش صورته عىل الجمهور 

 . (4)يف حالت ما التقطها مبوافقة صاحبها 
ابة دحض ثوباالستناد إىل ذلك ميكن القول بأن هذه التعريفات التي توسع من مضمون الحق يف الصورة تعترب مب     

 للتعريفات الضيقة ألتي تقزم الحق يف الصورة عىل الحق يف االعرتاض عىل نرش الصورة فقط دون االعرتاض عىل التقاطها.
 

                                                           
 للقانون الكويتي، ج(1)

ً
 د.أشرف 185، ص 1970، الحق، مطبوعات جامعة الكويت، 1د.عبد الحي حجازي، املدخل لدراسة العلوم القانونية وفقا

ً
. و ايضا

 .275، ص2004، دار النهضة العربية، القاهرة، 1ط رمضان عبد الحميد، حرية الصحافة،
، دار الثقافة للنشر و 1د.جعفر محمود املغربي و حسين شاكر عساف ،املسؤولية املدنية عن االعتداء على الحق في الصورة بواسطة الهاتف املحمول، ط(2)

 .60، ص2010التوزيع، عمان، 
ق في الصورة الشخصية و حمايته املدنية في القانون الكويتي، بحث منشور في املجلة العربية للدراسات د.فهيد محسن الديحاني، الطبيعة القانونية للح(3)

 .204، ص2013، 56، عدد 28االمنية والتدريب، مجلد 
 .261د.خالد مصطفى فهمي، املصدر السابق، ص(4)
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ونؤيد مذهب االتجاه الواسع يف تعريف الحق يف الصورة إذ أن هذا االتجاه يعطي للحق يف الصورة معنى واسع ليشمل       
ىل نرش الصورة الحق يف االعرتاض عىل التقاطها ألن كالً منهام مكمل لآلخر، أما القول إىل جانب الحق يف االعرتاض ع

بأن الحق يف الصورة ال يشمل الحق يف االعرتاض عىل التقاطها يعني عدم االعرتاف بالحق يف الصورة إال بعد املساس به، 
 ل به لتعارضه مع االعرتاف بوجود هذا الحق أساسا.وأن هذا املساس هو الذي ينشئ الحق يف الصورة و هذا ما ال ميكن القبو 

و بناء عىل ما تقدم ميكن القول أن الحق يف الصورة هو ذلك الحق الذي يتيح للشخص سلطة منع غريه من أن يقوم         
 االعرتاض يف بالتقاط صورته ابتداًء، أو استغاللها أو تحريفها دون موافقته الرصيحة أو الضمنية، وما يستتبع ذلك من حقه
 عىل نرش صورته، أياً كانت الوسيلة التي التقطت أو نورشت بها الصورة سواء مبفهومها التقليدي أو الحديث.

 
 * التعريف القضايئ      
عرفت املحكمة األوربية لحقوق اإلنسان الحق يف الصورة يف أحد قراراتها بالقول )إن صورة الفرد هي واحدة من السامت       
سية لشخصيته ألنها تعرب عن أصالته و متيزه عن غريه، و أن حق اإلنسان يف حامية صورته يفرتض أساسا سيطرة الفرد الرئي

 .(1572)عىل صورته و الذي يتضمن إمكانية أن يرفض بث صورته(
العرتاض ا ويتضح من هذا القرار أن املحكمة األوربية لحقوق اإلنسان أشارت إىل أن الحق يف الصورة يتضمن سلطة      

عىل نرش الصورة، دون أن تشري إىل سلطة الفرد يف االعرتاض عىل التقاط صورته إذا حصل ذلك دون رضائه، وهذا يعني 
 أنها تضيق من مضمون الحق يف الصورة.

 
هو  ،توسع مضمون الحق يف الصورة ليشمل سلطة االعرتاض عىل التقاط الصورة ونرشها التي ومن التعريفات القضائية       

ما ذهبت إليه املحاكم الفرنسية يف كثري من األحكام التي أصدرتها، إذ أكدت أحكام لقضاة املوضوع يف املحاكم الفرنسية بأن 
عىل  منا يشمل كذلك االعرتاضإ الحق يف الصورة ال يقترص عىل حق اإلنسان يف االعرتاض عىل نرش الصورة فحسب و 

له عىل صورته وعىل استخدام صورته التي متت حق مطلق وله االعرتاض عىل  التقاطها، وعرفت هذا الحق بأن )كل شخص
 .(1573)نرشها بدون ترخيص(

                                                           

alité, du fait qu’elleexprime son originalité et luipermet de se [L]’image d’un individuest l’un des attributsprincipaux de sapersonn (1)

différencier de sespaires. Le droit de la personne à la protection de son image constitueainsil’une des conditions essentielles de son 

épanouissement personnel. Elle présupposeprincipalement la maîtrise par l’individu de son image, laquellecomprendnotamment la 

possibilité pour celui-ci d’en refuser la diffusion . (arrêt von Hannover c. Allemagne (n° 2) de la Grande Chambre du 7 février 2012, p 96). 

 نقال عن 

Fiche thématique - Droit à la protection de l’image . www.echr.coe.int/../fs-peputati 

 (7/6/2016تاريخ الزيارة )

 

n autorisation)(toutepersonne a sur son image et sur l’utilisation qui enestfaite, un droit exclusif et peuts’opposer à sa diffusion sans so (1) 

CA Paris, 14 mai 1975 : D. 1976. J. 291, note Lindon.; et V. aussi, CA Versailles 21 mars 2002: D. 2002. Somm. 

 اشار الى هذا القرار 

Nathali Mallet–Poujol, Protection de la vie privée et des donnéespersonnelles, Université Montpellier I- UMR 5815 Legamidia, Février 2004, 

p.10 
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 الفقرة الثانية: الطبيعة القانونية للحق يف الصورة .

 
إن مفهوم الحق يف الصورة  أبرص النور عىل يد القضاء الفرنيس الذي اعرتف به منذ منتصف القرن التاسع عرش، إال أن        

هذا االعرتاف مل يحَظ بالتأييد من قبل جميع الفقه الذي انقسم إىل اتجاه معارض لوجود هذا الحق متذرعاً بعدم وجود نص 
، وعىل (5)ترشيعي يعرتف بهذا الحق و يحميه، فضالً عنه ليس هناك أي رضر من قيام شخص بتصوير آخر ونرش صورته

اف بوجود حق لإلنسان يف صورته يتيح له منع غريه من القيام بتصويره و العكس من هذا االتجاه ذهب اتجاه آخر إىل االعرت 
،إال أن هذا االختالف حول وجود الحق يف (1574)نرش صورته واالعرتاض عىل ذلك وهذا الحق يتمتع بالحامية القانونية

فقهي  يف الصورة ثار جدل الصورة مل يستمر طويالً و تم االعرتاف بالحق يف الصورة، و لكن مع هذا االعرتاف بوجود الحق
حول التكييف القانوين لهذا الحق، و مام إذا كان الحق يف الصورة ينتمي إىل طائفة معينة من الحقوق املعروفة كحق امللكية 
أو حق املؤلف أو الحق يف الحياة الخاصة أم أنه يعد حقا مستقال قامئا بذاته، و ما يهمنا هو االتجاه الذي يرى أن الحق يف 

ورة هو من الحقوق الخاص ،حيت برز تياران من الفقه :إذ يرى االتجاه األول أن الحق يف الصورة هو أحد أهم أوجه الص
 الحياة الخاصة بينام يرى التيار الثاين أنه حق مزدوج :

 
إن  خاصة، حيثاالتجاه األول:  يرى أنصار هذا االتجاه أن الحق يف الصورة من املظاهر األساسية للحق يف الحياة ال     

شخصية اإلنسان تتكون من عدة عنارص تسمح بإعطاء خصوصية للشخص و متيزه عن غريه من األشخاص و صورة اإلنسان 
تعد عنرصا من شخصيته و ال ميكن االستغناء عنها و هي تشبه الحياة العائلية للشخص، بل إنها أكرث أهمية حيث ميكن أن 

ميكن أن ال تكون لديه صورة تجسد مالمحه، و يضيف أنصار هذا االتجاه بأن الحق  ال تكون للشخص حياة عائلية و لكن ال
يف الصورة يفيد يف منع اآلخرين من التعرف عىل الحياة الخاصة لصاحب الصورة بشكل ال يقبل فيه، كام أنه عند دراسة 

العنارص أهمية وقدسية يف نطاق الحياة الحياة الخاصة البد من اإلشارة إىل الحق يف الصورة و إال عد ذلك إهدارا ألكرث 
الخاصة، و يتابعون قولهم أن االعتداء عىل الحق يف الصورة يشكل يف الوقت نفسه اعتداء عىل الحق يف الحياة الخاصة، 

                                                           
سماعيل احمد، الحماية القانونية لحق العامل في الحياة الخاصة في مواجهة املعلوماتية، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين اشرف محمد ا (2)

 .2، ص2016شمس، 
 .404، ص2009، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2نظرية الحق، ج–د.محمد حسن قاسم، املدخل لدراسة القانون (3)
 .161الحق في الخصوصية، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة طبع، ص -مل االهواني، الحق في احترام الحياة الخاصةد.حسام الدين كا(4)
 .18حسن محمد كاظم املسعودي، املصدر السابق، ص (5)
 د.خالد مصطفى فهمي، املصدر الس64د.جعفر محمود املغربي و حسين شاكر عساف، املصدر السابق، ص(1)

ً
 .255ابق, ص. و ايضا

، 297، فقرة 2000،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 3، ط8حق امللكية، ج-د.عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني الجديد(2)

 .493ص
 .28، ص1997مان، ، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، ع2د.محمد وحيد الدين سوار، حق امللكية في ذاته في القانون املدني، ط(3)
 .45، ص 1982، مطبعة وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ، بغداد ،  1، ط 1د.غني حسون طه و محمد طه البشير ، الحقوق العينية االصلية ، ج(4)
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حيث إن نرش صورة فوتوغرافية أو رشيط فيديو لشخص ما دون الحصول عىل موافقته يعترب اعتداء عىل حياته الخاصة حتى 
 .(1575)هذا النرش بقصد الدعاية ولو تم

وقد لقي هذا االتجاه التأييد من بعض الفقه الذين عرفوا الحياة الخاصة من خالل محاولة تعداد ما يعترب من الحياة الخاصة 
و ما ال يعد كذلك، و ذكروا أن الحق يف الصورة ميثل أهم الحقوق ألتي تدخل يف إطار الحياة الخاصة و أن أي اعتداء عىل 

 .(2)اإلنسان يف صورته ميثل انتهاكاً لحياته الخاصةحق 
ومن التطبيقات القضائية املؤيدة لهذا االتجاه ما قضت به محكمة نانتري الفرنسية من أن )نرش صور التقطت   

 .(3)دون علم األشخاص املعنيني بواسطة آلة تصوير عن بعد هو فعل مغلوط ، مام يعزز وجود مساس بالحياة الخاصة(
الرغم مام أىت به أنصار هذا االتجاه إال أن كثرياً من االنتقادات وجهت إليهم عىل أساس أن الحق يف الصورة ال يعد  وعىل

من العنارص املكونة للحياة الخاصة، و أمنا يعد حقا مستقال بذاته و هو يتجاوز إطار الحياة الخاصة إذ يخول صاحبه سلطة 
مكان خاص أو عام أو نرش هذه الصورة دون موافقته أو إذا تم النرش خالفا للغرض  االعرتاض عىل تصويره سواء حدث ذلك يف

املنشود أو خارج حدود اإلذن الذي منحه صاحب الصورة ففي هذه الحالة يحق لصاحب الصورة املطالبة بالتعويض عام أصابه 
رة قد ال يؤدي إىل املساس بالحياة الخاصة ، فضالً عن أن االعتداء عىل الحق يف الصو (4)من رضر جراء االعتداء عىل صورته

، وإن هذا االعتداء و إن مس (5)ألن التصوير أو النرش قد يحدث يف أثناء مامرسة الشخص لحياته العامة و قد يكون مجازيا
 الحياة الخاصة .

حياة الخاصة ق يف الفإن هذا ال يعني الخلط بينهام كام يرى البعض من الفقه املؤيد الستقالل الحق يف الصورة عن الح
،ويعززون رأيهم بالقول أن كل حق من هذين الحقني يحمي عنرصاً أو جانباً مستقالً من شخصية اإلنسان فالحياة الخاصة 
تحمي الجانب املعنوي لإلنسان أما الحق يف الصورة فيحمي الجانب املادي أو الجسامين، إال أن هذا الرأي مل يواجه بالقبول 

 .(1576)يف الصورة يحمي الجانب املعنوي و الجسامين معاو ذلك ألن الحق 
واستقالل الحق يف الصورة هو ما ذهب إليه جانب من الفقه الفرنيس و الذي عده حقاً مستقالً استقالالً تاماً عن الحق يف 

 الحياة من الحق يف الحياة الخاصة و إن كان نرش الصورة ميس كال الحقني معاً، إال أن الحق يف الصورة أكرث دقة و تحديداً 
الخاصة ألن الحقائق املباحة تصبح معلومات ميكن نرشها بحرية بينام ميتلك الشخص الذي تم تصويره حق الوصول إىل 

، أما الفقه املرصي فريى أن الحق يف الصورة هو حق مستقل ومع ذلك يرى (2)صورته ومنع استعاملها أو نرشها بدون موافقته
 .(3)بني الحق يف الحياة الخاصةأن الصلة وثيقة بينه و 

                                                           
 د.عماد حمدي حجازي، املصدر السابق، ص37د.هشام محمد فريد، املصدر سابق، ص (1)

ً
 د.مقدم ال176. و ايضا

ً
سعيد، التعويض عن الضرر . و ايضا

 . 188، ص1985دراسة مقارنة، دار الحداثة، للطباعة و النشر، لبنان،  –املعنوي في املسؤولية املدنية 
(2)Depal,12/1/1960 -Sarraute: Le respect de la vie privee et les ,servitudsce la gloire''Gaz  237اشار اليه د.ممدوح خليل بحر، املصدر السابق، ص. 
(3)154-Ire ch.,31juill.1997: Legipresse 1997 , n° 147,I 117اشار اليه د.زياد محمد بشابشة ، املصدر السابق ، ص. 
 .244د.عالء الدين عبدهللا فواز الخصاونة و د.بشار طالل املومني، املصدر السابق، ص (4)
 .216، ص1994، دار النهضة العربية ، القاهرة،  1د.محمود عبد الرحمن محمد ، نطاق الحق في الحياة الخاصة ، ط(5)
  90مثل الفقيه الفرنس ي نيرسون، اشار اليه د.مصطفى احمد عبد الجواد حجازي، املصدر السابق، ص (1)

Poujol : Id,P.10.   –Nathali Mallet ((2  
 .166د.حسام الدين  كامل االهواني، املصدر السابق، ص(3)
(4)1 feb.1971Trib.gr.inst Grasse 2 17اشار اليه د.ممدوح محمد خيري هاشم املسلمي، املصدر السابق، ص. 
(5)Trib gr.inst.Paris,1974,3juellet  179اشار الى هذا القرار د.علي احمد عبد الزعبي، املصدر السابق، ص. 
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وفيام يتعلق مبوقف القضاء الفرنيس فقد أيد جانب منه الرأي القائل باستقالل الحق يف الصورة إذ قررت محكمة جراس 
االبتدائية أن الحق يف الصورة مستقل عن الحق يف حامية الحياة الخاصة و ميكن أن تقع عليه اعتداءات أثناء الحياة العامة 

 .(4)حتى لو مل يكن هناك رس يجب املحافظة عليهللشخص 
و قد أيدت محكمة باريس االبتدائية ذلك بالقول إن لكل شخص عىل صورته حقاً وميكنه أن يعرتض عىل نرشها حتى و لو 

 .(5)مل ينطو النرش عىل مساس بحياته الخاصة
 

يف الصورة تكون مزدوجة فهو قد يكون احد مظاهر  االتجاه الثاين:  يذهب أنصار هذا االتجاه إىل أن طبيعة الحق        
الحق يف الحياة الخاصة وقد يكون حقا مستقال ويدافعون عن رأيهم بالقول إن فعل التصوير إذا كان ميس بالحياة الخاصة 

 للفرد بأن كان يكشف عن جزء من خصوصياته كحياته العائلية فأن الحق يف الصورة يف هذه الحالة يرتبط بالحق .
 الحياة الخاصة، أما إذا كان هذا التصوير ال يتعرض للحياة الخاصة للفرد فهنا يكون الحق يف الصورة حقا مستقال بذاته يف

 .(1577)يحميه القضاء بصفة مستقلة بعيداً عن الحياة الخاصة
انونية ي أن الحامية القويرى أنصار هذا االتجاه أن اعتبار الحق يف الصورة أحد مظاهر الحياة الخاصة يف جميع األحوال يعن

لن تشمل الصورة ألتي يتم التقاطها أثناء مامرسة الشخص لحياته العامة و هذا األمر ال ميكن قبوله، كام أن القول باستقالل 
الحق يف الصورة ورفض إدراجه ضمن نطاق الحياة الخاصة ال يعني أن الحقني مستقالن ومنفصالن متاماً عن بعضهام، 

قد تعترب من مظاهر الحياة الخاصة إذا كانت متثل منظرا للحياة العائلية أو غريها من عنارص الحياة الخاصة  وذلك ألن الصورة
، أما إذا كانت الصورة تتعدى نطاق (2)و نرشها يف هذه الحالة دون موافقة صاحبها يعد اعتداء عىل حقه يف الحياة الخاصة

 تقاط الصورة و نرشها هنا ال يؤدي إىل املساس بالحياة الخاصة وإمنا ميثل اعتداءالحياة الخاصة للفرد إىل الحياة العامة فأن ال
 .(3)عىل الحق يف الصورة باعتباره حقا مستقال

ويضيف أنصار هذا االتجاه أن للحق يف الصورة أساسني حيث يتمثل األساس األول بالحق يف الخصوصية و الذي يرمي 
ة الخاصة من خالل منع كل تصوير أو نرش لصور تتعلق بخصوصية الشخص، أما إىل منع كل اعتداء عىل الحق يف الحيا

األساس الثاين فيتجسد يف الحق يف الصورة الذي يوفر للشخص الحامية الالزمة لصورته خارج إطار الحياة الخاصة وحقه 
فبعض هذه  القرارات التي أصدرهايف منع استغالل صورته دون موافقته، وقد أيد القضاء الفرنيس هذا االتجاه يف العديد من 

القرارات تذهب إىل أن التقاط الصور أو نرشها إذا كان يف إطار الحياة الخاصة كالحياة األرسية يعترب اعتداء عىل الحق يف 
الحياة الخاصة أما البعض األخر من هذه القرارات يقيض باستقالل الحق يف الصورة عن الحق يف الحياة الخاصة يف حالة 

 .(4)ذا تم استخدام الصور يف اإلعالنات أو الدعاية التجاريةما إ 
نرى أن لهذا الحق  طبيعة مزدوجة فهو قد يكون مظهراً من مظاهر الحياة الخاصة و قد يكون حقاً مستقالً قامئاً بذاته، وهو    

يقة  الصورة من الحقوق اللصيدخل يف دائرة الحقوق اللصيقة بالشخصية وهذا األمر له ميزة مهمة، إذ أن اعتبار الحق يف
بالشخصية ميكنه من أن يشمل بالحامية الوقائية والتي مبوجبها ميكن للشخص الذي تم االعتداء عىل صورته أن يلجأ إىل 

                                                           
 .203. و د.محمد الشهاوي، املصدر السابق، ص213بق، ص. و د.فهيد محسن الديحاني ، املصدر السا239د. ممدوح خليل بحر ، املصدر السابق ، ص (1)
 . 80د.جعفر محمود املغربي و حسين شاكر عساف، املصدر السابق، ص(2)
و  ةسليم جالد ، الحق في الخصوصية بين الضمانات و الضوابط في التشريع الجزائري و الفقه االسالمي، رسالة ماجستير، كلية العلوم االنساني (3)

 .102و101، ص2013سالمية، جامعة وهران، الحضارة اال 
(4)302,note ANONYME.-1-T.G.I.Paris 15 janv. 1972, G.P.1972272اشار الى هذا القرار د.خالد مصطفى فهمي، املصدر السابق، ص . 
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القضاء ليطلب وقف هذا االعتداء واملطالبة بالتعويض دون الحاجة إىل إثبات الرضر الذي أصابه، وذلك ألن من يقوم بتصوير 
رش صورته دون موافقته يعد معتدياً عىل الحق يف الصورة مام يفرتض معه توافر الرضر والفعل الضار، ومن ثم ميكن غريه أو ن

 للشخص املعتدى عىل صورته ان يرفع دعواه عىل أساس املساس بحق من الحقوق اللصيقة بشخصيته.
 
 لهذا الحق .املطلب الثاين :االعتداء عىل الحق يف الصورة و الحامية  الجنائية    
 

إن الحديث عن الحامية الجنائية  للحق يف الصورة تقتيض  أساسا الرتكيز عىل  دراسة حاالت االعتداء عىل صورة        
اإلنسان، فرغم ما ذهب إليه الفقه مبثابة متهيد لوضع قانون جنايئ من شأنه سد الفراغ الحاصل وإضفاء حامية ناجعة للحق 

ن بذلك وضع جزاءات  تتالءم مع املساس الخطري الذي أضحى يتعرض لها الفرد عىل صورته، ويكون يف الصورة، وبالتايل يكو 
بإمكان املترضر الذي نرشت صورته اللجوء إىل القضاء الزجري لرد االعتبار إليه، فرغم الحامية املدنية للحق يف الصورة عن 

الجنائية  ال  يبدو كافيا للحد من االعتداء عىل حقه، بخالف الحاميةطريق إلزام املتعدي بالتعويض لفائدة املعتدى عليه إال أنه 
 التي تصد الجرائم الواقعة عىل صورة الشخص .

و انطالقا مام سبق سنتطرق من خالل هذا املطلب إىل صور االعتداء عىل الحق يف الصورة تم الجزاءات املرتتبة عىل        
 انتهاك هذا الحق .

 
 االعتداء عىل الحق يف الصورة . صورالفقرة األوىل : 

إن حق الشخص يف عدم انتهاك خصوصيته مبا يكفل مامرسة حياته الخاصة بعيدا عن متابعة اآلخرين وعن أعني      
وعدسات الغري والتقاط صوره يف أماكن خاصة دون رضاه، ال بد أن يكفله القانون بالحامية الالزمة  ، وعليه فإن االعتداء عىل 

 كن أن يتخذ عدة أشكال منها : الصورة مي
هي من الجرائم الخلقية التي يرتكبها الفرد بهدف التحقري من شخص  1578جرمية التشهري      :    .* جرمية التشهري

 .1579املجني عليه وأهانته والتقليل من قدره خالل االعتداء عىل سمعته، بإلصاق االفرتاءات والتهم 
د التشهري بهم من شأنه املساس باعتبارهم ورشفهم األمر الذي يؤدي إىل الحط من وعليه، فإن نرش صورة األفراد قص   

كرامتهم ، وقد نص املرشع املغريب عىل تجريم التشهري وانزل العقاب عىل كل من قام ببث أو توزيع صور شخص وكان 
الجنايئ ، كام ينطبق أمر الحامية من مجموع القانون  447.2الهدف من ذالك التشهري بهم ،حيث يعترب األمر مخالف )الفصل 

                                                           

من  247جهزة التقنيات، أصبح جريمة التشهير تعتبر من أخطر االعتداءات التي تمس كرامة اإلنسان و سمعته و شرفه، خاصة و أنه مع تطور أ12

السهل استخدامها على أساس نشر املعلومات، و بحكم ذلك ظهرت جرائم تقنية جديدة و منها التشهير اإللكتروني، كنشر صور أو مقاطع فيديو 

 ثير من املشهرين ال يدركون مخلة قصد إلحاق الضرر باملشهر به و التعدي على حياتهم الخاصة، و إبقاء ذلك في أرشيف اإلنترنيت، و نجد أن الك

 عمق خطورة ما يقومون به، حيث أن التشهير ينتج عنه آثار سلبية تنعكس على املشهر بهم، كما تنعكس كذلك على املجتمع و تعكر صفو مزاجه،

وال في مجتمعنا الحاضر قصد كما تضعف الثقة بين املجتمع و تغذي األحقاد و الكراهية في الوسط االجتماعي، السيما و أن هذا األمر أصبح متدا

 ىالتعبير عن االنتقام أو قصد السخرية من األشخاص، لذلك يعتبر األمر تجاوزا للقانون الذي يحمي حقوق اآلخرين، مما أصبح من الضروري عل

 1578 .التشريعات صد ملثل هذه االنتهاكات الجسيمة و الحد من مخاطرها

 248دراسة مقارنة بين القانون املصري واإملاراتي والنظام السعودي"  –نية جرائم الهاتف املحمول طارق عفيفي صادق أحمد،"الجرائم اإللكترو 13

 114.1579،ص:  111،املركز القومي لإلصدارات القانونية، س. . 1ط. 
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لصور األشخاص يف حالة ما كان الغرض من نرش الصور بدون موافقة أو الرىض املسبقني وقصد التشهري أمر مخالف للقانون 
من نفس القانون عىل منع كل إشهار الصحافة املكتوبة و  64من قانون الصحافة و النرش، كام نصت املادة  89طبقا للامدة 

 ونية التي تتضمن إساءة وتحقري األشخاص ملعطياتهم قصد االستعامل غري القانوين أو ألهداف إشهارية .اإللكرت 
 

 *  جرمية التقاط أو تسجيل أو نقل الصورة .
يقصد بااللتقاط  تثبيت الصورة عىل مادة حساسة معدة لذلك، بحيث ميكن عن طريقها االطالع عىل الصورة يف                
و فيام بعد، ويستوي يف ذلك أن تكون الصورة يف وضعية ثبات كالصورة الشخصية التي يتم التقاطها بآلة تصوير أو الحال أ 

يف وضعية حركة كام هو الحال بتصوير الفيديو، ومبجرد تثبيت الصورة عىل املادة الحساسة تقع الجرمية أی   ال يشرتط لقيام 
 . 1580الجرمية إظهار الصورة عىل هذه املادة 

وتطبيقا لذلك: فإن جرمية التقاط الصورة تقع كاملة يف ركنها املادي رغم عدم قدرة الجاين من الناحية الفنية عىل معالجة 
 املسودة كيميائية إلظهار الصورة الكامنة .

تمكن ي أما النقل فيقصد به إرسال صورة الشخص مبارشة من مكان التقاطها إىل مكان آخر سواء أكان عاما أم خاصا، بحيث
األشخاص املوجودون فيه من رؤية قسامت ومالمح شکل املجني عليه وما يقوم به من أعامل وحركات، مثلام يحدث بوساطة 
 جهاز التلفاز . ويستنتج مام تقدم أن نقل الصورة يتضمن مدنيني أولهام االلتقاط، وثانيهام النقل الحاصل لصورة املجني عليه

 
ها أو نقلها يعد عامل غري مرشوع ترتتب عىل أثره املسؤولية الجنائية إذا تم ذلك بدون موافقة التقاط الصورة أو تسجيل    

صاحب الصورة وأخذت مبكان خاص، وعليه يقع عبء إثبات حصول الشخص عىل إذن بالتقاط أو نقل الصورة عىل من قام 
م استعاملها خاطفة تم أخذها عن طرق جهاز ليك يتبفعل االلتقاط أو التسجيل أو النقل، فتثبت الصورة يعني تركيزها برسعة 

مستقبال بغرض تحقيق مصلحة أو فائدة، وهو ما ال تستطيع العني البرشية املجردة وحدها أن تقوم به، وعليه، ال تتم املعاقبة 
قاط يتم بفضل تعىل التجسس البرصي سوى إذا كان مثبتا يف صورة، وهو ما يقصده املرشع بالتقاط الصورة، ذلك أن هذا االل

إتباع تقنية معينة تتمثل يف استعامل وسيلة تكنولوجية ويتأكد هذا الكالم يف واقعة أن الصورة يتم تسجيلها أو نقلها بعد ذالك 
... .ونرى أن الترشيعات املقارنة جرمت التقاط أو تسجيل أو نقل الصورة التي يتم تسجيلها أو نقلها بدون رضا الشخص ، و 

حافظة عىل خصوصياتهم وأرسارهم يف املجتمع الحديث، فالقانون الجنايئ الفرنيس الجديد مبقتَض القانون ذالك قصد امل
أضفت الحامية الجنائية للحقوق  226-1و 226-6و 226-2و 226-1الذي تم تعديله، أن املواد  1772يوليوز  22املؤرخ يف  72-164رقم 

 الذي أضحت تتعرض له الحياة الخاصة مبا يف ذلك صورة الفرد ... الشخصية ووضعت عقوبات تتالءم مع املساس الخطري
. 
 

بعض النصوص التي كانت قامئة واملتعلقة بضامن الحريات، فقد  1772لسنة  37كام أصدر املرشع املرصي القانون رقم        
) أ( مكرر، إىل جانب 317و  317 أضيفت مادتان جديدتان إىل قانون العقوبات يف باب القذف والسب، و يتعلق األمر باملادة

املرشع الجزائري الذي عاقب بدوره كل من قام باالعتداء عىل حق الغري يف صورته، وذلك بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة 
 الشخص يف مكان بغري إذن صاحبها أو رضاه يف غري األحوال املرصح بها قانونا أو بغري رضا املجني عليه ... .

                                                           

  3941580د محمد بحر ،حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي مرجع سابق ص  
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، و 2018غريب استحدث نصوص تجرميية مبوجب التعديل الذي لحق مجموعة القانون الجنايئ املغريب لسنة ونجد املرشع امل

لتي تجرم  أفعال االعتداء عىل حق الصورة ،كام نجد قانون املسطرة امكرر ... ،  3-2،447-1،447-447ذلك بإضافة الفصول 
 ما تعلق األمر بتصوير أو نرش صورة الشخص الذي يتواجد يفالجنائية املغريب عمل عىل حامية الحق يف الصورة يف حالة 

،كام ينرصف أمر الحامية إىل تجريم فعل التقاط أو نرش  313حالة اعتقال أو يحمل أصفادا أو قيودا بدون موافقته طبقا للامدة 
وزات التي ميكنها املس بكرامته ،نظرا ملا قد يتعرض النتهاكات وتجا 466صورة الحدث الجانح املاثل أمام القضاء طبقا للامدة 

 باعتبار األصل هو الرباءة، لذلك ال يتعني نرش صورة املتهمني حتى تثبت إدانتهم بحكم مكتسب لقوة اليشء املقيض به  .
 

 * جرمية املونتاج )تركيب الصور (
ملقارنة  الرغم أن الترشيعات اجرمية املونتاج من الجرائم املستحدثة التي متثل اعتداءا عىل الحق يف الصورة، عىل       

عالجت هذه الجرمية تحت عنوان "االعتداءات عىل الحياة الخاصة"، إال أنها تحمي أيضا األشخاص يف حياتهم العامة، بل 
 . 1581أن البعض يذهب إىل أن هذا النص يحمي كرامة اإلنسان 

يناميئ ، حيث د و املسموح استعامله عند إنتاج فيلم سواملقصود بالرتكيب يف هذه الجرمية ليس ذلك الرتكيب التقني املعتا   
تركب مختلف األجزاء واملشاهد املصورة وتنسق مع الكالم و ال يف أي مجال فني إبداعي آخر، وإمنا تقصده الترشيعات الجنائية 

 . 1582قوال هو تركيب الصور أو األقوال يف املجال الخاص دون علم وال موافقة صاحب هذه الصورة أو الصوت أو األ 
فبفضل التقنيات الحديثة يف التصوير السيام الكامريات الرقمية و اإلعالم اآليل أصبح من املمكن تغيري صورة اإلنسان          

بشكل كبري، وهذه العملية تسمى املونتاج، ومن مظاهرها ميكن وضع لحية لشخص غري ملتحي، أو نزع الحجاب عن فتاة 
بجسم فتاة أخرى غري متحجبة، وميكن وضع خدوش أو مظاهر سيئة عىل الوجه أو الجسم متحجبة وذلك برتكيب وجهها 

 . 1583بحيث تظهر الصورة و كأنها تعكس حقيقة جسم اإلنسان،إىل أن األمر غري ذلك 
املشاهد و  وقد ذهب الفقه إىل تعريف املونتاج من زاوية فنية، أن املقصود باملونتاج سينامئيا، تركيب مجموع من الصور         

، و يعترب السينامئيون الروس أول من توصل إىل عملية وصل اللقطات بطريقة خالقة للحصول عىل 1584إلخراج عمال متسقا 
 .1585التأثري الخاص ، و عنهم تم انتقاله إىل جميع أنحاء العامل 

الجنايئ املغريب عىل تجريم املونتاج، من القانون  447-2واملرشع املغريب فيام يخص جرمية املونتاج، فقد حدد الفصل           
درهم، كل من  20.000إىل  2.000حيث نص الفصل عىل أنه:"يعاقب بالحبس من سنة واحدة إىل ثالثة سنوات وغرامة من 

قام بأي وسيلة مبا يف ذلك األنظمة املعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام 
ث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد املس بالحياة الخاصة لألشخاص أو بالتشهري بهم"، فحامية صورة األشخاص بب

طبقا للفصل أعاله تنصب يف حالة املس بالحق يف الصورة قصد املس بالحياة الخاصة، إذ يربط املرشع العنرصين معا، كام 
                                                           

 1581 468ممدوح خليل بحر ،مرجع سابق ص  

 1351582صفية بشات ،مرجع سابق ص  

 1351583شميشم رشيد مرجع سابق ص  

 114ص: 111،دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،س. . 1مدحت رمضان، "جرائم العتداء على األشخاص واال نترنيت"، ط 17

.1584 

 4691585ممدوح خليل بحر ، مرجع سابق ص  
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ض النظر عن الوسيلة املرتكبة، كام اشرتط أن يكون ذلك بدون رضاء املجني أن الجرمية تشمل النرش عن طريق املونتاج بغ
عليه، كام أن املرشع املغريب ال يعاقب عىل عملية املونتاج بذاتها، وإمنا يعاقب عىل نرش املونتاج يف حالة ما تم تشويه شخصية 

 اإلنسان يف مكوناتها الجسدية واملعنوية والعاطفية و االجتامعية .
وعليه، نجد أن املرشع املغريب أفرد نصا لهذه الجرمية، بغض النظر عىل مختلف العنارص التي استخدمت يف تصنيع             

املونتاج، ومن تم فإن كان الغرض من النرش قصد التشهري بشخصية اإلنسان واملس برشفه واعتباره إىل عدد غري محدد من 
 ه مل يرض بالنرش .الناس، كون أن النص رصيح مادام املجني علي

 
 * جرمية اإليذاء املبهج :

 
مع التطور الذي عرفته الهواتف النقالة املزودة بالكامريات الرقمية، وتعميم الهواتف الذكية وازدراء شبكات التواصل              

مثل املبهج التي تت االجتامعي، ظهرت أشكال جديدة من جرائم االعتداء التي متس حقوق األشخاص، وأهمها جرمية اإليذاء
يف تسجيل ونرش مشاهد العنف باستخدام الوسائط اإللكرتونية، ومن املعلوم أن تسجيل صور أو مقطع فيديو العتداء كان 
ضحيته أحد األشخاص ونرشها، ميس بشكل خطري بكرامته وسمعته ومستقبله، وحيث أن هذا النموذج اإلجرامي  مل يحظى 

-3إال أنه نجد املرشع الفرنيس قد تصدى لهذه الجرمية بنص خاص من خالل الفصل  1586عرب باهتامم الفقه و املرشعني ال
و الذي أجازه  2007مارس  05من القانون الجنايئ الفرنيس املحدث مبوجب قانون الوقاية من اإلجرام الذي أصدر سنة  33-222

 .1587 2007مارس  03املجلس الدستوري الفرنيس بتاريخ 
يف اإليذاء املبهج بأنه تصوير فعل االعتداء الجسدي أو الجنيس عىل املجني عليه بغرض نرشه واالستمتاع وميكن تعر          

برؤيته، مبعنى أن جوهر فعل اإليذاء املبهج يتعدى مجرد االعتداء البدين أو الجنيس عىل الضحية، بل إنه يهدف إىل جعل 
هذه جرمية  فعة شخصية للجاين أو الغري من وراء ذلك، ومن أشهر وقائعالضحية مادية للتسلية والرتفيه  لتنكيل به لتحقيق من

يف مدينة نيس، ونرش صور الواقعة من الجاين  2005يف فرنسا قيام أحد الجناة باغتصاب تلميذة يف مدرسة ثانوية أواخر عام 
ذ عىل معلمة يف الوقت الذي قام يف بورشفيل من أحد التالمي 2006ذاته يف نطاق املدرسة، واالعتداء الذي وقع يف أبريل 

 زميله بتصوير االعتداء بالهاتف النقال .
واألصل أنه ال تثور بصدد أفعال االعتداء محل التصوير أية مشكالت قانونية بشأن تكييف األفعال أو العقاب عليها وفقا          

كجرائم العرض أو  تي تجرم االعتداء البدين و الجنيسللقوانني الجنائية العادية، إذ يعاقب مرتكبيها وفقا للنصوص العقابية ال
 .1588خدش الحياء أو الرضب أو القتل من مناذج الجرائم التقليدية 

عىل الرغم أن املرشع املغريب مل يفرد نصا خاصا لتجريم ظاهرة اإليذاء املبهج، إال أنه ميكن القول بأنه قد تصدى لهذه         
الة ما ارتكب الجاين االستغالل الجنيس ضد املجني عليه وتم استعامل أثناء ارتكاب الظاهرة بيشء من االقتضاب يف ح

من  499الجرمية إكراه أو استغالل للسلطة أو التدليس أو وسائل للتصوير أو التسجيل وذلك طبقا للبند الخامس من الفصل  
 القانون الجنايئ املغريب .

                                                           

 1711586طارق عفيفي صادق أحمد ، مرجع سابق ص  

 1711587طارق عفيفي صادق أحمد ، مرجع سابق ص  

 1731588طارق عفيفي صادق أحمد ، مرجع سابق ص  
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 ء عىل الحق يف الصورة .الفقرة الثانية : الجزاء الجنايئ عن االعتدا
إن  الجزاء الجنايئ الناتج عن االعتداء عىل الحق يف الصورة، كرسه املرشع املغريب عىل غرار  باقي الترشيعات املقارنة     

بهدف  صون هذا الحق حفاظا عىل الشخص من االنتهاكات املتزايدة . عىل حرمة حياته الخاصة وعليه سنحاول يف هذه 
 هم الجزاءات التي أقرتها الترشيعات املقارنة ومن ضمنها الترشيع املغريب يف مجال حامية الحق يف الصورة .الفقرة إبراز أ 

 * الجزاء يف القانون الجنايئ .
أمام الوضع الذي يشهده العامل بسبب التطور التكنولوجي والتقني يف مجال التصوير، فقد أصبح يهدد الحقوق            

ا فيها الحياة الخاصة والحق يف الصورة، وذلك بسبب مخاطر محدقة أمام ما تعرفه وسائل التقاط الصورة الشخصية لألفراد مب
ونقلها وتثبيتها مبختلف الدعامات  ، فنجد املرشع املغريب إىل جانب باقي الترشيعات املقارنة قد سن نصوص زجرية التي 

التي تعزز  447-3و  447-2و  447-1املغريب، وذلك وفق الفصول  تحمي حق اإلنسان يف صورته ضمن مجموعة القانون الجنايئ
 الحامية الجنائية للحق يف الصورة .

من القانون الجنايئ املغريب ينص عىل أنه:"يعاقب بالحبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات وغرامة من  447-1فالفصل    
ك األنظمة املعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع درهم، كل من قام عمدا، وبأي وسيلة مبا يف ذل 20.000إىل  2000

أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو رسي، دون موافقة أصحابها"، و"يعاقب بنفس العقوبة من قام عمدا وبأي وسيلة، 
 بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده يف مكان خاص، دون موافقته" .

من القانون الجنايئ املغريب عىل أنه:"يعاقب بالحبس من سنة واحدة إىل ثالثة سنوات وغرامة من  447-2فصل كام ينص ال    
درهم، كل من قام بأي وسيلة مبا يف ذلك األنظمة املعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص  20.000إىل  2000

عاءات أو وقائع كاذبة، بقصد املس بالحياة الخاصة لألشخاص أو بالتشهري أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع اد
 بهم".

إىل  5.000من نفس القانون ينص عىل أنه:"يعاقب بالحبس من سنة واحدة إىل خمس سنوات وغرامة من  447-3أما الفصل   
العود ويف حالة ارتكاب الجرمية من يف حالة  447-2و 447-1درهم إذا ارتكبت األفعال املنصوص عليها يف الفصلني  50.000

طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الفروع أو أحد األصول أو الكافل أو شخص له والية أو سلطة عىل الضحية أو مكلف 
 برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قارص " .

ملغريب فهي تحمي الحق يف الصورة بشكل خاص، بحيث من القانون الجنايئ ا 447-3و  447-2و  447-1وباستقرائنا للفصول     
أن كل اعتداء يقع عىل صورة شخص من فعل التقاط أو نرش ومن دون موافقة قصد املس بشخصية اإلنسان هو أمر محظور 

لخاصة ا يعاقب عليه املرشع املغريب، ونظرا ملا أصبح يرفعه املجتمع من تطور األجهزة الرقمية و اإللكرتونية، أصبحت الحياة
للفرد تعرف مخاطر محدقة أمام ما تعرفه وسائل التقاط الصورة ونقلها وبثها مبختلف الدعامات، ولعل أكرث ما يهدد استقرار 

 اإلنسان يف حياته هو نرش كل خصوصياته إىل العموم بدافع التهديد بالنرش مقابل مبالغ مالية أو بدافع االنتقام .
عتداء عىل الحق يف الصورة إذا تعلق األمر بنرش صورة وكانت مقرتنة بعبارات القذف أو السب كام عاقب املرشع املغريب اال    

من القانون الجنايئ ،  444العلني، حيث ميكن للمترضر اللجوء إىل القضاء الجنايئ لوقف هذا االعتداء ،و ذالك طبقا للفصل 
إىل  10.000ملغريب لهذه الجرمية العقوبة بغرامة مالية من الذي يحيل عىل مقتضيات الصحافة و النرش، وهكذا قرر املرشع ا

 من قانون الصحافة والنرش . 15درهم، و ذلك وفق الفقرة األوىل من املادة  100.000
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كام جرم املرشع املغريب كل استغالل جنيس ويف إفساد الشباب إذا استعملت يف الجرمية إكراه أو استغالل للسلطة أو     
لت وسائل للتصوير أو التسجيل، حيث عاقب عليها املرشع بعقوبة حبسية من سنتني إىل عرش سنوات وغرامة تدليس أو استعم

من القانون الجنايئ، باإلضافة إىل تجريم التحرش  477درهم طبقا للبند الخامس من الفصل  2.000.000إىل  10.000من 
اض كرتونية أو تسجيالت أو صور ذات طبيعة جنسية أو لألغر الجنيس إذا استعملت بواسطتها رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إل

من 503-1-1درهم وذلك وفق الفصل 10.000إىل  2.000جنسية، حيث يعاقب بالحبس من شهر واحد إىل ستة أشهر وغرامة من 
رهم إذا ارتكب د 50.000إىل  5.000سنوات وغرامة من  5سنوات إىل  3القانون الجنايئ املغريب، وتضاعف العقوبة بالحبس من 

التحرش الجنيس من طرف أحد األصول أو املحارم أو من له والية أو سلطة عىل الضحية أو مكلفا برعايته أو كافل له أو إذا 
من القانون الجنايئ املغريب، أما يف حالة استغالل األطفال دون  503-1-2كان الضحية قارص ا، و ذلك وفق مقتضيات الفصل 

إباحية، وتم إظهار أنشطة جنسية بأي وسيلة كانت سواء أثناء املامرسة الفعلية أو باملحاكاة أو املشاهدة  سنة يف مواد 18السن 
أو أي تصوير لألعضاء الجنسية لألطفال ألغراض ذات طبيعة جنسية وتم توزيعها أو نرشها أو استريادها أو تصديرها أو عرضها 

من  503-2درهم ،طبقا للفصل  1.000.000إىل  10.000سنوات و غرامة من  5 أو بيعها أو حيازتها، يعاقب بالحبس من سنة إىل
 القانون الجنايئ .

عىل منع التقاط أو  303قانون املسطرة الجنائية املغريب أضفى حامية عىل الحق يف الصورة، فقد نصت املادة كذلك نجد و      
قيودا، حيث يعاقب عىل هذا الفعل بغرامة مالية ترتاوح بني نرش صورة املتهم، و كان يف حالة إعتقال أو حامال أصفادا أو 

درهم، وتقوم املحكمة مبصادرة اآلالت  واألرشطة عند االقتضاء، والعلة من ذلك، أن املرشع املغريب أقر 50.000إىل  5.000
عتداء عىل هذا لذلك فإن اال  الحامية لصيانة كرامة املتهم حتى تثبت إدانته، وذلك احرتاما لقرينة الرباءة باعتبارها األصل،

 املبدأ يعرض الشخص من مساس بكرامته والتأثري عليه طيلة إجراءات الدعوى الجنائية .
وقد أثري أمام القضاء املغريب قضية وقع فيها جدل بني الدفاع و هيئة الحكم بشأن تصوير املحاكمة، إذ رصح الدفاع بأنه ال     

صورة املحامني واملتهمني بدون إذن مسبق منهم، كون أن هذا اإلجراء مخالف للقانون  ميكن بأي حال من األحوال أن تلتقط
ومن شأنه أن يؤثر عىل سري املحاكمة العادلة، إال أن هيئة الحكم رفضت طلب إليقاف تشغيل التصوير ألنه مل يثبت بأن 

 .1589املحاكمة العادلة تشغيل آلة لتتبع املحاكمة له تأثري عىل السري العادي للمحاكمة وعىل ضامن 
من قانون املسطرة الجنائية فيه مس بكرامة املتقاضني، وكذا املس بحرمة الدفاع،  303ويبدو أن القرار الوارد بشأن املادة     

كام أن التوجه غري سليم، حيث يتضمن إساءة إىل كرامة املتهمني، ألن عالنية الجلسات ال تعني نقل ما يروج بالقاعة إىل 
إذ أن إظهار صورة املتهم أثناء املحاكمة هو أمر مخالف للقانون ومن شأنه املساس بقرينة الرباءة ويكون بالتايل إصدار  خارجها،

 .ز املتهملصورة، و باألخص عىل مركلحكم باإلدانة سابق ألوانه، كام ميتد األمر إىل االعتداء عىل الحياة الخاصة والحق يف ا
املغريب قد أفرد نصا خاص يحمي الحق يف الصورة بالنسبة لألحداث الجانحني، حيث مينع نرش وتجدر اإلشارة أن املرشع     

من قانون املسطرة الجنائية املغريب، وكل إخالل بذلك يعاقب  466صورهم وذلك حفاظا عىل هويتهم وشخصيتهم وفق املادة 
بالحبس ملدة ترتاوح بني شهرين وسنتني، مع مصادرة  درهم، ويف حالة العود يعاقب 50.000إىل  10.000بغرامة ترتاوح ما بني 

 املحكمة الوسائل التي استعملت يف النرش أو إتالف املطبوعات أو األرشطة أو غريها حامية لكرامة األحداث الجانحني .

                                                           

 2006،نونبر  9،قرار منشور بمجلة امللف، ع.  06/06/2005بتاريخ 34/05/02صادر عن محكمة االستئناف بالرباط في ملف عدد  674قرار رقم  

،1589 
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 الصورة يف كام أنه بتفحص مرشوع قانون املسطرة الجنائية املغريب املرتقب صدوره، فإنه يضفي حامية أكرب عىل الحق    
ضمن مجموعة من املواد التي تنظم تثبت و التقاط صور األشخاص املتواجدين باملكان العام واملكان الخاص، وذلك طبقا 

بأنه ال ميكن مبارشة إجراءات التقاط الصور إال عن طريق الحصول عىل إذن 116 -1) مكرر(، وقد نصت املادة 116للامدة 
قاط أو ك أو وكيل امللك أو قايض التحقيق، و ال ميكن وضع الرتتيبات التقنية املبنية عىل التكتايب من طرف الوكيل العام للمل

من  نفس  108تثبيت أو تسجيل األصوات أو الصور إال إذا استدعت رضورة البحث أو التحقيق ضمن الجرائم الواردة يف املادة 
ت التقاط الصور إال عن طريق الحصول عىل إذن كتايب من طرف بأنه ال ميكن مبارشة إجراءا 116-1القانون، كام منعت املادة 

الوكيل العام للملك أو وكيل امللك أو قايض التحقيق، وال ميكن وضع الرتتيبات التقنية املبنية عىل التقاط أو تثبيت أو تسجيل 
من نفس القانون، كام  108ة األصوات أو الصور إال إذا استدعت رضورة البحث أو التحقيق ضمن الجرائم الواردة يف املاد

عىل وضع الرتتيبات التقنية مبكان معد للسكنى أو مبكتب محام أو طبيب أو موثق أو صحفي أو مبقر   116-4منعت املادة 
إحدى الرشكات العاملة يف مجال الصحافة أو االتصال السمعي البرصي أو بوسائل النقل الشخصية التي يستعملها الربملانيون 

 من نفس القانون . 115ن أو القضاة تحت طائلة العقوبات املقررة يف املادة أو املحامو 
ن الترشيعات املقارنة تحمي الحق يف الصورة وملا قد يتعرض له الشخص يف حياته الخاصة من انتهاكات جدير بالذكر أ و    

اصة ت التي تطال الحق يف الحياة الخوتجاوزات، هدف من وراءه املرشع الفرنيس إىل توفري جزاءات صارمة ملواجهة التهديدا
من القانون الجنايئ الفرنيس عىل أنه:"يعاقب بسنة سجنا  226-1والحق يف الصورة، وهكذا نص املرشع من خال ل املادة 

أورو من قام عنوة بأية وسيلة كانت املساس بحميمة الحياة الخاصة للغري إذا تم ذلك بتثبيت أو تسجيل  45.000وغرامة قدرها 
 .1590و بث بغري موافقة صاحب الشأن صورة شخص يتواجد مبكان خاص أ 
) مكرر( من قانون العقوبات لجرمية التقاط أو نقل الصورة بغري رضا صاحب الشأن 309كام فرض املرشع املرصي يف املادة    

يام بالعمل أو خص عىل القعقوبة حبسية ال تزيد مدتها عىل سنة، أما إذا ارتكبت عن طريق التهديد قصد اإلفشاء و حمل الش
، و تشدد العقوبة إذا ارتكبت الجرمية من قبل أشخاص لهم صفة 1591االمتناع عنه بعقوبة حبسية ال تزيد عن حمس سنوات 

معينة أو إذا ارتكبت بقصد تحقيق هدف معني من موظف عام اعتامدا عىل سلطة وظيفته، و يكون التشديد يف هذه الحالة 
 .1592 حده األقىص العام بالحبس الذي قد يصل إىل

سعى املرشع الجزائري إىل حامية الحق يف الصورة من خالل سنه عىل نص خاص يحمي الحياة الخاصة والحق يف الصورة و 
) مكرر( من قانون العقوبات الجزائري، إذ نص عىل عقاب كل من قام باالعتداء عىل حق الغري يف صورته، 313مبقتَض املادة 

يل أو نقل صورة لشخص يف مكان خاص بغري إذن صاحبها أو رضاه يف غري األحوال املرصح بها قانونا، وذلك بالتقاط أو تسج

                                                           

15906 - Article 226-1 du code pénal : « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende le fait, au moyen d’un 

procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui : 1- … 2- En fixant, enregistrant ou 

transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se dans un lieu privé. Lorsque les actes mentionnes au présent 

article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le 

consentement de ceux-ci est présumé ». 

 1591: 390ممدوح خليل بحر، م. س، ص 

 1592 395ممدوح خليل بحر، م. س، ص 
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دينار جزائري  300.000إىل  50.000أو بغري رضا املجني عليه، حيث يعاقب بالحبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات و بغرامة من 
1593، 

 *الجزاء يف قانون الصحافة و النرش.
الصحافة الفرنيس من أعرق القوانني التي كان لها فضل السبق يف تقنني حرية التعبري وتنظيم مهنة  يعترب قانون حرية

قانونا  1881يوليوز من سنة  29الصحافة والنرش، ليس يف فرنسا فقط بل يف العامل كله، وهكذا أصدر املرشع الفرنيس يف 
القانون مقتضيات تحمي الحق يف الحياة الخاصة و ، و قد تضمن هذا 1594ينظم هذا املجال هو قانون حرية الصحافة  

)مكرر( متى كان النرش يشكل  37) مكرر( و35الحق  يف الصورة لألشخاص، فقد جرم املرشع الفرنيس نرش الصور طبقا للمواد 
وى عمساس باعتبار األشخاص أو بأي وسيلة كانت وتم ذلك بدون موافقة منهم، كام قلص املرشع الفرنيس مدة تقادم الد

املدنية والدعوى العمومية بالنسبة للجرائم الجنح واملخالفات التي ترتكب يف ظل قانون حرية والنرش إىل ثالثة أشهر فقط 
1595. 

بشأن تنظيم الصحافة االعتداء عىل الحق يف الحياة  1776لسنة  76من القانون رقم  21ونجد املرشع املرصي جرم يف املادة    
عن طريق النرش، وبالتايل فكل اعتداء يخالف أحكام املادة، يعاقب بعقوبة سالبة الحرية ال تزيد الخاصة والحق يف الصورة 

 .1596عن سنة حبسا وبغرامة مالية ال تقل عن خمسة أالف جنيه و ال تزيد عىل عرشة أالف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني 
 88.13لحياة الخاصة والحق يف الصورة ضمن القانون رقم أما املرشع املغريب فنجده قد أضفى حامية أكرب عىل الحق يف ا  

(إلغاء العقوبات  77.00،وقد تضمن القانون الجديد عىل غرار القانون القديم ) قانون رقم  2016املتعلق بالصحافة والنرش لسنة 
من قانون الصحافة و  89ادة الحبسية وتعويض مببدأ الغرامات املالية، وهكذا قرر املرشع املغريب يف حالة مخالفة أحكام امل

من نفس القانون ،حيث يعاقب عىل التدخل يف الحياة الخاصة  851598،التي بدورها أحالت عىل مقتضيات املادة 1597النرش 
إىل  10.000عن طريق نرش صور فوتوغرافية دون موافقة الشخص املعني باألمر أو دون رضاه بالعقوبة املتعلقة بالسب من 

ا تم النرش بدون موافقة أو رىض مسبقني وبغرض املس بالحياة الخاصة لألشخاص والتشهري بهم، يعاقب درهم، أما إذ 50.000
 درهم عن العقوبة املتعلقة بالقذف . 100.000إىل  10.000بغرامة من 

                                                           

 1593: 405صفية بشاتن، م. س، ص 

 1594: 247لحسين شمس الدين، م. س، ص 

 2491595-248لحسين شمس الدين، م. س، ص 

 2461596لحسين شمس الدين، م. س، ص 

تعارض لشخص يمكن التعرف عليه و ذلك عن طريق اختالق  من ق. ص. ن. على أنه :"يعد تدخال في الحياة الخاصة كل  89نص املادة  30

أو  امةادعاءات أو إفشاء وقائع أو صور فوتوغرافية أو أفالم حميمة أللشخاص أو تتعلق بحياتهم الخاصة ما لم تكن لها عالقة وثيقة بالحياة الع

 تأثير على تدبير الشأن العام".

م نشر دون موافقة للشخص املعني باالمر أو دون رضاه املسبقين املنصوص عليها في الفقرة الثانية يعاقب على هذا التدخل في الحياة الخاصة، إذا ت

أعاله املتعلقة بالسب، و في حالة تم النشر بدون موافقة و رضا مسبقين و بغرض املس بالحياة الخاصة لألشخاص و التشهير بهم  9من املادة .

أعاله  87أعاله املتعلقة بالقذف. مع بقاء الحق في التعويض املنصوص عليه في املادة  85األولى من املادة  يعاقب بالعقوبة املنصوص عليها في الفقرة

.1597 

 345من ق. ص. ن. على أنه:" يمكن ألي شخص يعتبر نفسه ضحية لنشر قذف أو سب أو مس بالحياة الخاصة أو مس بالحق  87تنص املادة   31 

 1598ريق النقل بمجرد تمكنه من التعرف عليه من خالل العبارات املستعملة في املطبوع املعني أو الصحيفةفي الصورة بطريقة مباشرة أو عن ط
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تعويض لكام ميكن للشخص الذي يعترب نفسه ضحية جراء النرش بسبب مس بالحياة الخاصة أو الحق يف الصورة املطالبة با   
وفق الرشوط والشكليات املنصوص عليها يف الترشيع الجاري به العمل، وعليه، خول املرشع املغريب للمترضر تحريك املتابعة 

 .1599من قانون الصحافة و النرش  99بشأن هذه الجنحة عن طريق الشكاية وفق مقتضيات املادة 
 خامتة:

ر عن الخالفات الفقهية حول تحديد الطبيعة القانونية للحق يف من خالل ما أسلف نخلص إىل القول أنه وبرصف النظ   
الصورة ، فإن هذا االخري يروم يف جوهره حق الشخص يف عدم التقاط صورته العادية أو الرقمية بدون موافقته أو إذنه ونرشها 

المية أو ق استعاملها ألغراض إعأو بثها أو استغاللها أو ترصيفها أو استبدال مالمحها باستخذام وسائل املونتاج أو عن طري
دعائية بغرض الرتويج لسلعة معينة أو بهدف االنتقام والنشهري بصاحب الصورة ، وهذا من شأنه خلق مشاكل اجتامعية 
وأخالقية ونفسية ،ومن مثة فإن املس بالحق يف الصورة يقوم عىل نرش صورة للفرد بدون رضاه سوا بالطرق التقليدية أو 

 نيات الرقمية الحديثة.باستعامل التق
 

وأمام هاته التحديات فقد كان لزاما عىل املرشع املغريب شأنه شأن جل الترشيعات املقارنة  أن يبسط حاميته القانونية عىل 
الحق يف الصورة وهو ما تجسد فعال من خالل التعديالت املدخلة عىل القانون الجنايئ كام جرم مجموعة من األفعال التي 

تداء عىل حرمة الحياة الخاصة بشكل عام وعىل الحق يف الصورة بشكل خاص خصوصا تلك املرتكبة بوسائل اعتربها اع
معلوماتية، فمعلوم أن التطور الرسيع يف مجال تكنولوجيا املعلومات يستوجب أن يواكبه تطور بنفس الوترية يف النصوص 

ة بكافة زها االستغالل السلبي ملنتجات هذا التطور عىل الحياة الخاصالقانونية املنظمة لهذا القطاع ومواجهة التأثريات التي أفر 
أشكالها ومن بينها الحق يف الصورة، لهذا فإننا نويص تضمني القانون الجنايئ فصال ينص عىل إنشاء هيئة وطنية تسند لها 

 مهمة حامية صورة الشخص.
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من قانون الصحافة و النشر على أنه:"في حالة املس بالحياة الخاصة لألفرد أو الحق في الصورة  املنصوص  99. ينص البند السابع من املادة  32

 1599."ملتابعة ال تقع إال بشكاية من الشخص الذي تعرض للمس بحياته الخاصة أو بحقه في الصورة .أعاله، فإن ا 89عليها في املادة 
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 سلطة إصدار التدابري الوقتية بني القضاء و التحكيم
The power to issue interim measures between the judiciary and arbitration 

 
 طالبة ماجستري قانون خاص

 جامعة قطر –كلية القانون 
 

 ملخص البحث
تعرف التدابري الوقتية بإنها إجراءات او تدابري تتميز بالطابع املستعجل، وقد تأمر هيئة التحكيم او املحكمة بإصدار 

تة بشأن نزاع معني والهدف من اصدار التدابري املؤقتة او التحفظية هو املحافظة عىل حقوق أطراف النزاع تفادي التدابري املؤق
 حدوث أي خسائر. اىل حني صدور حكم يحوز حجية االمر املقيض به او حل النزاع الناشئ بني أطراف العالقة.

ائل ر التدابري الوقتية والتحفظية هي من اهم املسوعليه، فإن أهمية بيان سلطة كل من القضاء والتحكيم يف اصدا
اتضح لنا من خالل هذا النص ان يجوز  2017( لسنة 2من قانون التحكيم رقم ) 9اإلجرائية التي البد دراستها. وبالنظر اىل املادة 

ية يف النزاع الذي ينشئ حفظان يتضمن اتفاق التحكيم عىل منح هيئة التحكيم الصالحية يف اصدار امر بالتدابري الوقتية او الت
بني أطراف التحكيم ويجوز للهيئة ان متارس تلك الصالحية من تلقاء نفسها او بناًء عىل طلب أحد أطراف التحكيم. اال ان 

ان يأمر بإصدار التدابري الوقتية والتحفظية سواء قبل البدء يف إجراءات التحكيم او اثناء سري إجراءات التحكيم،  يجوز للقايض
إعطاء القايض سلطة اصدار تدابري وقتية ال يعني ان أطراف التحكيم قد تنازلوا عن اتفاق التحكيم، وامنا هو اجراء وقتي اىل و 

حني تشكيل هيئة التحكيم او الفصل يف النزاع، والجدير باإلشارة اىل إنه هيئة التحكيم ال متلك سلطة االجبار التي ميلكها 
 التحكيم اللجوء اىل القضاء الستصدار امر تنفيذي. وهذا ما سنتناوله من خالل هذا البحث. القضاء، بحيث يتعني عىل هيئة

Research Summary 
       Provisional measures are urgent measures or procedures, the Arbitral Tribunal or court may issue provisional measures 
regards to a specified dispute. The purpose of issuing provisional or conservative measures is to preserve the rights of dispute 
parties to avoid any losses, until the issuance of a judgment that has the authority of the adjudicated order, or settling the 
dispute that arising between the parties. 
       Thus, The importance of the statement of Jurisdiction and arbitration in issuing provisional or conservative measures is one 
of the most important Procedural Matters which we must study. After considering Article 9 of arbitration law No. (2) of 2017, 
It became clear to us through this text that the arbitration agreement may include granting the arbitral tribunal the authority to 
issue an order for provisional or conservative measures in the dispute that arises between the parties of the arbitration. The 
arbitral tribunal may exercise this authority on its own or upon the request of one of the parties of the arbitration. Unless the 
judge may order the issuance of provisional and conservative measures, either before the start of the arbitration procedures or 
during it, and giving the judge the authority to issue provisional measures does not mean that the parties have laid down the 
arbitration agreement, Rather, it is a stopgap measure before the arbitration committee is formed or the dispute is resolved, It 
is noteworthy that the arbitral tribunal does not have the power of compulsion  possessed by the judiciary, so that the arbitral 
tribunal must resort to the judiciary to obtain an executive order. And that what we will discuss in this research. 
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 مقدمة

وجد التحكيم قبل وجود الدولة فالتحكيم حاجة إنسانية مالزمة لإلنسان للتعايش يف امن وسالم لتحقيق توازن بني االفراد يف 
املجتمع. فكانت القوة هي الوسيلة الوحيدة لحامية حقوق االفراد ومن ثم ظهر نظام التحكيم يف املجتمعات القدمية البدائية 

لة وقبل ظهور القضاء. وعندما ظهر القضاء بدأ الرتاجع عن التحكيم وأصبح اللجوء اىل التحكيم قليل جدا لفض قبل وجود الدو 
املنازعات. اال انه بعد ذلك أصبح كثري من افراد املجتمع اللجوء اىل التحكيم لرسعة يف فضل النزاعات خاصة النزاعات التجارية. 

جوء اىل التحكيم بإعتباره بديالً للقضاء لفض املنازعات. االمر الذي دفع كافة الدول ومن ثم سمحت الدول لألفراد الحق يف الل
اىل سن قوانني ووضع أنظمة قانونية تنظم إجراءات التحكيم وكيفية اللجوء اليه، اهتم الدول بسن قواعد ترشيعية تتعلق 

يم نهم من وضع قانوناً خاصاو ينظم مسألة التحكبالتحكيم فمنهم من وضع باباً يف قانون املرافعات املدنية والتجارية وم
واإلجراءات املتبعة فيه كوسيلة بديلة للقضاء. ناهيك عن اهتامم املجتمع الدويل اىل تنظيم التحكيم خاصة يف العالقات 

ي الدويل سواء ر االقتصادية التجارية الدولية بهدف توحيد ترشيعات التحكيم يف القوانني املحلية. ونظراً لتنامي النشاط التجا
اكان بني األشخاص االعتباريني او األشخاص الطبيعيني، اهتمت دول العامل اىل تنظيم التحكيم ووضع قواعد تنظيم إجراءات 

والتي تتعلق برشوط التحكيم،  1923اللجوء ايل تحكيم، فمن اول الخطوات الدولية كانت وثيقة بروتوكول جنيف األوىل لسنة 
واملتعلقة باالعرتاف وتنفيذ احكام التحكيم األجنبية، ومن ثم تم ابرام اتفاقية واشنطن  1927الثانية لسنة تليها اتفاقية جنيف 

بإنشاء املركز الدويل لفض املنازعات الناشئة عن االستثامر مرورا بقواعد االونسيرتال الخاص بالتحكيم التجاري  1965لسنة 
ية دامئة عىل مستوى الدويل ومستوى الوطني.  ونظراً لكرثت األنشطة . كام تم انشاء مؤسسات تحكيم1985الدويل عام 

التجارية والتنامي االقتصادي والتجاري التي تشهدها الدولة، ونظراً للمحافظة عىل حقوق األطراف املتنازعة فأن الرسعة يف 
تية وتحفظية حكيم بهدف اصدار تدابري وقتلك األمور مطلوبة لسري العمل فيكون ألطراف النزاع اللجوء اىل القضاء او اتفاق الت

يف األمور املستعجلة، وذلك ملحافظة عىل حقوق اطراف النزاع من الضياع والحد من تفاقم النزاع، لحني صدور حكم يحوز 
 حجية االمر املقيض به، او تسوية نهائية للنزاع. 
ما مل يتفق األطراف  -1نص عىل أنه:" 2017( لسنة 2) من قانون التحكيم رقم 9والجدير بالذكر ان املرشع القطري يف املادة 

عىل خالف ذلك، يجوز لهيئة التحكيم بناًء عىل طلب أي من األطراف، أن تأمر بتدابري مؤقتة أو تصدر أحكاماً وقتية تقتضيها 
 :طبيعة النزاع أو بغرض توقي رضر قد ال ميكن جربه، مبا يف ذلك أي مام ييل

 .و عليه أو إعادته إىل ما كان عليه لحني الفصل يف النزاعأ( إبقاء الحال عىل ما ه
ب( اتخاذ أي إجراء مينع حدوث رضر حال أو وشيك أو املساس بعملية التحكيم ذاتها، أو منع اتخاذ إجراء يحتمل أن يسبب 

 .أياً من ذلك
 .ج( توفري وسيلة للمحافظة عىل املوجودات التي ميكن بواسطتها تنفيذ أي قرارات الحقة

 .د( املحافظة عىل األدلة التي قد تكون هامة أو جوهرية للفصل يف النزاع
ويجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من الطرف الذي يطلب اتخاذ هذه اإلجراءات، تقديم ضامن كاف لتغطية نفقات التدبري 

 .املؤقت الذي أمرت به أو الحكم الوقتي الذي أصدرته
تعلق أو تلغي تدبرياً مؤقتاً أمرت به أو حكامً وقتياً أصدرته، بناًء عىل طلب يقدمه أحد يجوز لهيئة التحكيم أن تعدل أو   -2

 .األطراف أو من تلقاء نفسها يف حاالت الرضورة، وذلك بعد إخطار باقي األطراف
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أن  ،يجوز للطرف الذي صدر أمر بتدبري مؤقت أو حكم وقتي لصالحه، بعد حصوله عىل إذن كتايب من هيئة التحكيم -3 
يطلب من القايض املختص أن يأمر بتنفيذ األمر أو الحكم الصادر من هيئة التحكيم أو أي جزء منه. وترسل نسخ من أي 

طلب للحصول عىل اإلذن أو للتنفيذ، مبوجب هذه املادة، إىل باقي األطراف. ويأمر القايض املختص بتنفيذ األمر أو الحكم 
 .انون أو النظام العاماملشار إليه، ما مل يكن مخالفاً للق

يتحمل الطرف الذي يطلب التدبري أو الحكم التكاليف والتعويضات عن أي أرضار قد يسببها ذلك التدبري أو الحكم ألي  -4
طرف، وذلك إذا قررت هيئة التحكيم يف وقت الحق أنه مل يكن ينبغي إصدار التدبري أو الحكم يف تلك الظروف. ويجوز 

 زم ذلك الطرف بسداد التكاليف والتعويضات يف أي وقت أثناء اإلجراءات".لهيئة التحكيم أن تول
 أهمية البحث

تكمن أهمية البحث يف بيان كيفية حامية حقوق أطراف النزاع من الضياع والتي ال تحتمل التأجيل او االنتظار من خالل 
طر جسيم فاقم الرضر وحامية حقوق األطراف من أي خاللجوء اىل التحكيم او القضاء إلصدار التدابري التحفظية والوقتية ملنع ت

 يتعذر تداركه. 
 إشكالية البحث

 تتمحور إشكالية البحث يف عدة تساؤالت والتي تتمثل فيام ييل:
 ما مدى سلطة املحكم يف اتخاذ التدابري الوقتية والتحفظية؟  -1
 هل هيئة التحكيم متلك سلطة االجبار التي متلكها القضاء؟ -2
 ادر عن هيئة التحكيم ميلك حجية االمر املقيض به؟هل الحكم الص -3

 
 

 منهج البحث
املنهجية املتبعة يف هذه البحث هو املنهج التحلييل وذلك عن طريق تحليل النصوص القانونية واستعراض اآلراء الفقهية بشأن 

 ماهية التدابري الوقتية والتحفظية وسلطة القضاء والتحكيم يف إصدارها. 
 خطة البحث

 حث األول: ماهية التدابري الوقتية والتحفظيةاملب
 املطلب األول: مفهوم التدابري الوقتية والتحفظية

 املطلب الثاين: صالحية القضاء والتحكيم يف اصدار التدابري الوقتية والتحفظية يف القانون القطري والقوانني املقارنة
 بري الوقتية والتحفظيةاملبحث الثاين: نطاق سلطة القضاء والتحكيم يف اتخاذ التدا

 القضاء والتحكيم يف اصدار التدابري الوقتية والتحفظية  املطلب األول: دور
 املطلب الثاين: االثار املرتتبة اصدار التدابري الوقتية والتحفظية 

 النتائج والتوصيات
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 املبحث األول
 ماهية التدابري الوقتية والتحفظية
ري التدابري الوقتية والتحفظية كمطلب اول ومن ثم سنتطرق اىل ضوابط ومعايري اتخاذ التداب سنتناول يف هذه املبحث اىل مفهوم

 الوقتية والتحفظية يف القضاء والتحكيم كمطلب ثاين.
 

 املطلب األول
 مفهوم التدابري الوقتية والتحفظية

ابري املؤقتة بشأن التحكيم او املحكمة بإصدار لتد التدابري الوقتية هي إجراءات او تدابري تتميز بالطابع املستعجل، وقد تأمر هيئة
نزاع معني والهدف من اصدار التدابري املؤقتة او التحفظية هو املحافظة عىل حقوق أطراف النزاع تفادي حدوث أي خسائر. اىل 

 حني صدور حكم يحوز حجية االمر املقيض به او حل النزاع الناشئ بني أطراف العالقة.
بأن التدابري الوقتية والتحفظية مصطلحني متداخلني يحمالن نفس املعنى، اذ يرى بعض الفقهاء ان التدابري كام يرى الفقهاء 

الوقتية هي إجراءات الغاية منها الحفاظ عىل حقوق أطراف النزاع اثناء يس الخصومة اما التدابري التحفظية فيها إجراءات الغاية 
 (1600نا لتنفيذ الحكم الذي سيصدر فيام بعد. )منها هو منع الحاق رضر بأطراف النزاع ضام

 
عرف الفقهاء التدابري ايضاً بأنها " تدبري مؤقت يتم بصفة مستعجلة دون املساس بأصل الحق وتكون بطلب تحفظي لتأمني 

 إمكانية تنفيذ الحكم يف املستقبل او طلب مستعجل لتحقيق مصلحة مستقبليه للطرف الذي طلب االمر املستعجل".
وع اىل قانون املرافعات القطري نرى ان اعطى أوامر اصدار التدابري الوقتية والتحفظية للقضاء املستعجل وذلك يف املسائل وبالرج

التي قد ترض مصالح الخصوم. حيث اعطى املرشع القطري لقايض األمور املستعجلة اختصاصا نوعيا معني إلصدار تدبري وقتي 
ان يتعلق االجراء بأمر مستعجل يخىش عليه فوات األوان. حيث ان االستعجال هو  -2 عدم املساس بالحق. -1بتوافر رشطني: 

املربر األسايس لوجود القضاء املستعجل بحيث يصدر امرا لوجود خطر حال يهدد مصلحة احد اطراف العالقة. كام انه االجراء 
ة احد اطراف العالقة وليس حكم الوقتي الذي يأمر به قايض األمور املستعجلة هو مجرد حكم مؤقت يحمي مصلح

 (1601نهايئ.)
حيث ان وجود القضاء املستعجل هو امر يف غاية األهمية وذلك نظراً ألهمية تدارك حدوث أي خسائر او رضر ملصالح أحد 
أطراف العالقة يف حالة لجؤهم اىل القضاء العادي. اذ ان القضاء العادي يصدر حكمة يف النزاع بعد متحيص والتدقيق عىل 
الحجج الذي يبديها أطراف النزاع االمر الذي يؤدي اىل التأخر يف الفصل يف الدعاوى. ولكن هناك بعض الدعاوى التي ال 

 (1602تتحمل التأخري مثل سمعا شاهد يف مرض املوت.)

                                                           

يوسف حسني الحر، "صالحية اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية في االعمال التحكيمية"، رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط، كلية  1600

 14، ص2015-2014الحقوق، 

 النمر، "النظام القانوني للتدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم"، دراسة عملية ألهم الصيغ التحكيمية، دار أبو العال علي أبو العال  1601

 .96النشر االلكتروني، ص

يوسف حسني الحر، "صالحية اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية في االعمال التحكيمية"، رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط، كلية  1602

 15، ص2015-2014حقوق، ال
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ا مل يتفق م1- ، عىل أنه: " 2017( لسنة 1يف فقرتها األوىل من قانون التحكيم رقم ) 17كام نص املرشع القطري يف املادة 
األطراف عىل خالف ذلك، يجوز لهيئة التحكيم بناًء عىل طلب أي من األطراف، أن تأمر بتدابري مؤقتة أو تصدر أحكاماً وقتية 

 (1603تقتضيها طبيعة النزاع أو بغرض توقي رضر قد ال ميكن جربه")
ملوضوع اقتصار اختصاصها عىل الفصل يف اومؤدى هذه الفقرة هو تخويل أطراف اتفاق التحكيم إمكانية مد سلطة الهيئة وعدم 

 بحيث تستطيع الهيئة ان تأمر مبا تراه مناسبا ورضوريا من تدابري مؤقتة او تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع املعروض عليها. 
للهيئة ان  قوبناًء عىل ذلك فأنه إذا اتفق أطراف التحكيم عىل تخويل الهيئة سلطة اصدار التدابري الوقتية والتحفظية فأنه يح

تأمر بتعيني حارس عىل موجودات الرشكة محل النزاع او ان تأمر بإيداع البضائع املتنازع بشأنها يف يد امني او احد املخازن 
 (1604العامة او بالتحفظ عىل دفاتر ومستندات التي يحوزها احد اطراف النزاع وتسليمها لخبري تنتدبه الهيئة. )

ة ال متلك سلطة االجبار التي ميلكها القضاء فمن املمكن ان يتجاهل او امتناع أحد أطراف النزاع والجدير باإلشارة اىل ان الهيئ
 من تنفية االمر الصادر عن الهيئة التحكيمية. 

يجوز للطرف الذي صدر أمر بتدبري مؤقت أو حكم وقتي -3سالفة الذكر يف فقرتها الثالثة عىل انه:"  17اال ان نصت املادة 
حصوله عىل إذن كتايب من هيئة التحكيم، أن يطلب من القايض املختص أن يأمر بتنفيذ األمر أو الحكم الصادر  لصالحه، بعد

من هيئة التحكيم أو أي جزء منه. وترسل نسخ من أي طلب للحصول عىل اإلذن أو للتنفيذ، مبوجب هذه املادة، إىل باقي 
 "م املشار إليه، ما مل يكن مخالفاً للقانون أو النظام العاماألطراف. ويأمر القايض املختص بتنفيذ األمر أو الحك

ويتضح لنا من هذه الفقرة انه يحق للهيئة التحكيمية بناء عىل طلب الطرف الذي صدر الحكم لصالحه ان تأذن له يف اتخاذ 
نفيذ الحكم، ول عىل امر بتاإلجراءات الالزمة لتنفيذ االمر مبا يف ذلك حقه يف اللجوء للمحكمة املختصة بنظر النزاع للحص

حيث يقترص دور القضاء يف اصدار االمر بالتنفيذ، فالقضاء هنا ال يراجع صحة االمر الصادر عن هيئة التحكيم وامنا دورها 
 يقترص فقط عىل أصدر امر تنفيذ وذلك بسبب ان هيئة التحكيم ال متلك سلطة االجبار التي متلكها القضاء. 

تأمر به هيئة  -قيام بعمل او امتناع عن عمل-ن قانون االونسيرتال التدابري الوقتية هي "أي تدبري وقتي م 26/2كام عرفت املادة 
 (1605التحكيم أحد اطراف النزاع، يف أي وقت بحيث يسبق اصدار قرار التحكيم الذي يفصل يف النزاع بشكل نهايئ".)

  
 املطلب الثاين

 لوقتية والتحفظية يف القانون القطري والقوانني املقارنةصالحية القضاء والتحكيم يف اصدار التدابري ا
( من نفس القانون ماهية التدابري املؤقتة أو األحكام الوقتية التي يجوز لهيئة التحكيم إصدارها 17أوضح املرشع يف املادة ) 

لحال عىل ما هو عليه أو فقد جعل املرشع من مسألة إبقاء ا 1606بغرض توقي رضر ال ميكن جربه بناء عىل طلب أحد األطراف.
إعادته إىل الحالة التي كان عليها قبل النزاع أو التدابري التي يجوز لهيئة التحكيم اتخاذها لحني الفصل يف النزاع. وميكن 
لهيئة التحكيم أيضاً اتخاذ أي إجراء قد مينع حدوث أي رضر وشيك أو ما قد يرض بالتحكيم بحد ذاته او االمتناع عن اتخاذ أي 

                                                           

 بإصدار قانون التحكيم في املواد املدنية والتجارية. 2017( لسنة 2قانون رقم ) 1603

 .147، جامعة القاهرة، ص2004أ.د. محمود مختار احمد بريري، "التحكيم التجاري الدولي" دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة،  1604

 لقواعد االونيسترال للتحكيم التجاري الدولي، دراسة مقارنة"،  دار الكتب والدراسات د. السيد يوسف عيس ى الهاشمي "التحكيم وف 1605
ً
قا

 ، االربطة اإلسكندرية.2018العربية، 

 بإصدار قانون التحكيم في املواد املدنية والتجارية. 2017( لسنة 2قانون رقم ) 1606
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راء قد يسبب أياً من ذلك. وميكن لهيئة التحكيم توفري أية وسيلة للمحافظة عىل املوجودات التي ميكن بواسطتها تنفيذ أي إج
 قرارات الحقه. 

ومل يغفل املرشع عن ذكر أهمية املحافظة عىل االدلة التي قد تكون مهمة وجوهرية للفصل يف النزاع. كام يجوز لهيئة التحكيم 
رف مقدم طلب اتخاذ هذه اإلجراءات بأن يقوم بتقديم ضامن كاف لتغطية أي نفقات تتعلق بالتدبري املؤقت أن تطلب من الط

 املطلوب أو الحكم الوقتي الذي أصدرته.
كام يجوز لهيئة التحكيم أن تعدل أو تلغي تدبرياً وقتياً أمرت به أو حكامً كانت قد أصدرته سواء كان ذلك بطلب أحد االطراف  

 ت الرضورة يجوز أن تقوم بذلك من تلقاء نفسها بعد إخطار األطراف. ويف حاال 
وتطرق املرشع أيضاً إىل الحالة التي يجوز أن يأمر فيها القايض املختص بتنفيذ األمر أو الحكم الصادر لصالح طالب األمر. 

ذ األمر الوقتي أو قايض املختص تنفيوذلك بقيام طالب التدبري وبعد حصوله عىل إذن كتايب من هيئة التحكيم أن يطلب من ال
الحكم الصادر عن هيئة التحكيم بعد أن ترسل نسخ من أي طلب إىل باقي األطراف عىل ان ال يكون االمر مخالفاً للقانون أو 

 النظام العام.
 أو الحكم ألي ريعالوة عىل ذلك فقد أشار املرشع إىل الطرف الذي يتحمل التكاليف والتعويضات التي قد يسببها ذلك التدب 

طرف من األطراف هو طالب التدبري ذاته إذا ارتأت هيئة التحكيم الحقاً أنه مل يكن ينبغي إصدار ذلك التدبري أو الحكم يف 
 ذلك الوقت، كام يجوز لهيئة التحكيم إلزام هذا الطرف بدفع التكاليف والتعويضات يف أي وقت أثناء سري إجراءات التحكيم.

مارايت عىل عكس املرشع القطري بشأن بيان اإلجراءات والتدابري التحفظية التي ميكن اللجوء فيها اىل املحكمة وجاء املرشع اال 
 من قانون التحكيم االمارايت عىل أنه:"  18املختصة حيث نصت املادة 

اإلجرائية املعمول بها  اننيينعقد االختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إىل املحكمة املختصة وفقا للقو  -1
 .فيا لدولة وتكون دون غريها صاحبة االختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم

 –حفظية باتخاذ تدابري مؤقتة أو ت –بناء عىل طلب أحد األطراف أو بناء عىل طلب هيئة التحكيم  –لرئيس املحكمة أن يأمر  -2
 .القامئة أو املحتملة، سواء قبال لبدء يف إجراءات التحكيم أو أثناء سري تلك اإلجراءات إلجراءات التحكيم –وفقا ملا يراه رضورياً 

ال يرتتب عىل اتخاذ التدابري املشار إليها يف البند السابق من هذه املادة وقف إجراءات التحكيم، وال يعد تنازالً عن اتفاق  -3
 التحكيم
من هذه املادة فإن أثر هذا األمر ال ينتهي كلياً أو جزئياً إال بقرار  2عليه البند إذا أصدر رئيس املحكمة أمراً وفقاً ملا نص  -4

 (1607يصدر من رئيس املحكمة)
باتخاذ  –بناء عىل طلب أحد األطراف أو بناء عىل طلب هيئة التحكيم  –حيث منح املرشع االمارايت لرئيس املحكمة أن يأمر 

أو  إلجراءات التحكيم القامئة أو املحتملة سواء قبل البدء يف إجراءات التحكيم –رضورياً وفقاً ملا يراه  –تدابري مؤقتة أو تحفظية 
أثناء سري تلك اإلجراءات، و هو نص عام يتضمن جميع إجراءات التحكيم و مل يتضمن تدابري خاصة بالتحكيم كام نص عليها 

  املرشع القطري
 
 

                                                           

بتاريخ  –ن قانون التحكيم. الجريدة الرسمية العدد الثامن واالربعون بشأ 2018لسنة  -6رقم –قانون االتحادي  –دولة االمارات املتحدة  1607

15-5-2018. 
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 املبحث الثاين

 خاذ التدابري الوقتية والتحفظيةنطاق سلطة القضاء والتحكيم يف ات
سنتطرق يف هذا املبحث اىل دور القضاء والتحكيم يف اصدار التدابري الوقتية والتحفظية كمطلب اول ومن ثم سنبني االثار 

 املرتتبة عىل اصدار التدابري الوقتية والتحفظية.
 املطلب األول

 ةدور القضاء والتحكيم يف اصدار التدابري الوقتية والتحفظي
 الفرع األول: سلطة القضاء يف إصدار التدابري الوقتية والتحفظية

 بإصدار قانون التحكيم يف املواد املدنية والتجارية عىل إنه:" 2017( لسنة 2من قانون رقم ) 9نص املرشع القطري يف املادة 
ىل ة، غري مختص أو غري قادر عيف الحالة التي تكون فيها هيئة التحكيم، أو أي شخص آخر مينحه األطراف صالحية معين

الترصف بفاعلية يف حينه، يجوز للقايض املختص أن يأمر، بناًء عىل طلب أحد األطراف، باتخاذ تدابري مؤقتة أو تحفظية، مبا 
( من هذا القانون، سواًء قبل البدء يف إجراءات التحكيم أو أثناء سريها، 1بند  )17/يف ذلك التدابري املنصوص عليها يف املادة

 .وال يعترب ذلك الطلب تنازالً من الطالب عن التمسك باتفاق التحكيم"
امر بالتدابري  الصالحية يف اصدار ويتضح لنا من خالل هذا النص ان يجوز ان يتضمن اتفاق التحكيم عىل منح هيئة التحكيم

الوقتية او التحفظية يف النزاع الذي ينشئ بني أطراف التحكيم ويجوز للهيئة ان متارس تلك الصالحية من تلقاء نفسها او بناًء 
جراءات إ عىل طلب أحد اطراف التحكيم. اال ان يجوز للقايض ان يأمر بإصدار التدابري الوقتية والتحفظية سواء قبل البدء يف 

التحكيم او اثناء سري إجراءات التحكيم، وإعطاء القايض سلطة اصدار تدابري وقتية ال يعني ان أطراف التحكيم قد تنازلوا عن 
 .اتفاق التحكيم. وامنا هو اجراء وقتي اىل حني تشكيل هيئة التحكيم او الفصل يف النزاع

 حفظية يجب ان تتوافر رشوط معينه وهم:حتى يكون القضاء مختص يف اصدار التدابري الوقتية والت
 اوالً: توافر االستعجال

االستعجال هو وجود خطر محدق يهدد ضياع الحق او االنتقاص منه وذلك يف حال ان مل يتم اتخاذ تدبري وقتي ملنع حدوث 
عجلة بصفة مؤقتة، ويحكم قايض األمور املست عىل أنه:" 26نص املرشع القطري يف قانون املرافعات يف املادة 1608الخطر. 

كام نص املرشع املرصي يف املادة  1609ومع عدم املساس بالحق، يف املسائل املستعجلة التي يخىش عليها من فوات الوقت".
من قانون املرافعات عىل أنه:" ان القايض املستعجل يحكم يف املسائل املستعجلة التي يخىش عليها من فوات الوقت".  45

مور املستعجلة بطبيعتها عديدة يصعب حرصها بحيث ميكن تقديرها مبجرد إضفاء صفة االستعجال وتجدر اإلشارة اىل ان األ 
عليها خشية من وقوع رضر يصعب تداركه. وعليه، فأن توافر االستعجال مسألة تخضع لسلطة القايض لتقديرها وفقا للظروف 

ارة الرشكة ه: تعيني قيم عىل رشطة متنازع عليها إلدواملالبسات. ومن املسائل املستعجلة طلب تعيني قيم عىل املال ومثال
واملحافظة عىل أموالها اىل حني ان يتم الفصل يف النزاع. كذلك من املسائل املستعجلة وضع الحارس قضايئ، منع السفر، 

 طلب سامع شاهد مريض مرض املوت وغريها من املسائل التي ال ميكن حرصها.

                                                           

 .98أبو العال علي أبو العال النمر، "النظام القانوني للتدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم، مرجع سابق، ص 1608

 بإصدار املرافعات املدنية والتجارية 2019( لسنة 13قانون رقم ) 1609
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 ثانياً: عدم املساس بأصل الحق
غاية من وجود القضاء املستعجل هو اصدار امر بتدبري وقتي حامية الحق ملنع تفاقم الرضر اىل حني البت يف النزاع من قبل ال

ل حيث يتعني عىل القايض الذي يأمر بإصدار تدابري وقتية وتحفظية عدم املساس بأصاملحكمة املختصة او من هيئة التحكيم. 
ء لك التدابري من قبل املحكمني بناًء عىل اتفاق التحكيم، وبالتايل ال يكون لحكم القضاالحق محل النزاع، بحيث يتم اصدار ت

 (1610بالتدابري الوقتية والتحفظية حجية عند نظره للنزاع امام هيئة التحكيم.) 
ارشها أو انقطع إذا تعذر عىل املحكم أداء مهمته أو مل يب1- من القانون سالف الذكر عىل إنه:"   14كام نص املرشع يف املادة 

عن أدائها مبا يؤدي إىل تأخري غري مربر يف إجراءات التحكيم، ومل يتنح من تلقاء نفسه، ومل يتفق الطرفان عىل عزله، جاز 
للسلطة األخرى أو املحكمة املختصة، بحسب األحوال، األمر بإنهاء مهمته بناًء عىل طلب أي من األطراف، ويكون قرارها يف 

 .غري قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن هذا الشأن نهائياً 
من  )12 (ال يعترب تنحي املحكم أو إنهاء مهمته من قبل األطراف، دليالً عىل قيام أي من األسباب املنصوص عليها يف املادة2- 

 ".هذا القانون
ويتضح من هذا النص انه يف حالة تعذر املحكم من أداء مهمته او انقطع عن أدائه مام يؤدي اىل تأخري غري مربر يف إجراءات 
التحكيم ومل يتنحى من تلقاء نفسه ومل يطلب احد األطراف عزل املحكم فان يف هذه الحالة يجوز للسلطة األخرى او او 

 املختصة ان تأمر بأنهاء مهمة املحكم بناء عىل طلب احد األطراف. املحكمة
اذاً أجاز املرشع لألطراف اللجوء يف هذه الحالة اىل جهتني التخاذ التدابري الوقتية وتحفظيه وهم السلطة األخرى واملحكمة 

جهة التي ون سالف الذكر، بأنها:" العرفها املرشع القطري يف املادة األوىل من القان واملقصود بالسلطة األخرى:املختصة. 
يختارها األطراف يف اتفاقهم وفقا ملا يجيزه هذا القانون لتختص بإداء وظائف معينة تتعلق باملساعدة واالرشاف عىل التحكيم، 

 1611سواء كانت مركزا او مؤسسة دامئة للتحكيم. 
باملحكمة  جاري مبحكمة االستئناف، أو الدائرة االبتدائيةدائرة منازعات التحكيم املدين والت: "املحكمة املختصة يقصد بهااما 

 ".املدنية والتجارية ملركز قطر للامل، بناًء عىل اتفاق األطراف
وتجدر اإلشارة اىل انه عند فصل هيئة التحكيم يف موضوع النزاع فأنها ال متلك سلطة االجبار التي ميتلكها القضاء االمر الذي 

  القضاء ليصبح حكم التحكيم اجباري وواجب النفاذ.تلجأ فيه هيئة التحكيم اىل
من قانون املرافعات املدنية والتجارية عىل إنه يعترب قايض األمور املستعجلة أحد قضاة  26كام نص املرشع القطري يف املادة 

ايض األمور كام يحكم ق املحكمة الجزئية او الكلية، كام يتبع امام القايض املستعجل اإلجراءات املتبعة امام تلك املحكمة.
 (1612).املستعجلة بصفة وقتية يف األمور املستعجلة التي يخىش فيها من فوات الوقت وذلك برشط عدم املساس بأصل الحق

 
 

 الفرع الثاين: سلطة املحكم يف اصدار التدابري الوقتية والتحفظية
                                                           

 .28حسني الحر، "صالحية اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية في االعمال التحكيمية"، مرجع سابق، صيوسف  1610

 

 بإصدار قانون التحكيم في املواد املدنية والتجارية، املادة األولى. 2017( لسنة 2قانون رقم ) 1611

 بإصدار قانون املرافعات املدنية والتجارية. 1990( لسنة 13قانون رقم ) 1612
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ل يف يعني ان هيئة التحكيم هي وحدها مختصة بالفص االثار التي ترتتب عىل اتفاق التحكيم هم اثران األول اثر إيجايب وهو
 1613موضوع النزاع اما األثر السلبي وهو عدم اختصاص القضاء بالفصل يف النزاع الذي يوجد بشأنه اتفاق تحكيم بني اطرافه. 

ظي وذلك منع ففقد تقتيض طبيعة النزاع ومالبسات الدعوى املعروضة امام هيئة التحكيم الرسعة يف اتخاذ تدبري وقتي او تح
حدوث رضر بأحد الخصوم بسبب االنتظار لحني صدور حكم التحكيم النهايئ، ذلك حرص املرشع القطري يف قانون التحكيم 

يف الحالة التي تكون فيها هيئة التحكيم، أو أي شخص آخر مينحه األطراف صالحية معينة، غري مختص أو إنه:"  9يف املادة 
يف حينه، يجوز للقايض املختص أن يأمر، بناًء عىل طلب أحد األطراف، باتخاذ تدابري مؤقتة أو  غري قادر عىل الترصف بفاعلية

( من هذا القانون، سواًء قبل البدء يف إجراءات التحكيم أو 1 بند )17/تحفظية، مبا يف ذلك التدابري املنصوص عليها يف املادة
مكن غرفة التجارة  23/1وكذلك املادة  ".أثناء سريها، وال يعترب ذلك الطلب تنازالً من الطالب عن التمسك باتفاق التحكيم

 .من قانون النموذجي للتحكيم 17الدولية بباريس واملادة 
اتفاق التحكيم إمكانية مد سلطة هيئة التحكيم وعدم قرصها عىل الفصل يف النزاع فقط ومؤدى هذه الفقرة هو تخويل اطراف 

بحيث يحق لها ان تأمر بإصدار تدابري وقتية او تحفظية مبا تراه مناسبا. مثال ذلك، فأن للهيئة عند ترايض األطراف يف اتفاق 
 ب احد األطراف بتعيني حارس قضايئ عىل موجوداتالتحكيم عىل تخويل الهيئة تلك السلطة ان تصدر امراً بناًء عىل طل

 (1614الرشكة محل النزاع.)
ولكن ال متتلك هيئة التحكيم سلطة االجبار التي ميتلكها القضاء فمن املتوقع تجاهل من صدر ضده االمر وتقاعسه عن التنفيذ. 

وز للطرف الذي صدر أمر بتدبري مؤقت أو يج -3من قانون التحكيم القطري يف الفقرة الثالثة عىل إنه:"  17حيث نصت املادة 
حكم وقتي لصالحه، بعد حصوله عىل إذن كتايب من هيئة التحكيم، أن يطلب من القايض املختص أن يأمر بتنفيذ األمر أو 
الحكم الصادر من هيئة التحكيم أو أي جزء منه. وترسل نسخ من أي طلب للحصول عىل اإلذن أو للتنفيذ، مبوجب هذه املادة، 

 (1615ىل باقي األطراف. ويأمر القايض املختص بتنفيذ األمر أو الحكم املشار إليه، ما مل يكن مخالفاً للقانون أو النظام العام".)إ
وبناًء عىل النص املشار اليه، فأن يحق للطرف الذي صدر الحكم الوقتي او التحفظي اللجوء اىل القضاء املختص للتنفيذ قرار 

التحكيم وذلك بسبب ان هيئة التحكيم ال متلك سلطة االجبار التي ميلكها قضاء الدولة، ويف تلك التحكيم الصادر عن هيئة 
الحالة يقترص دور القضاء عىل اصدار االمر بالتنفيذ فهو ال يراجع الحكم الصادر عن هيئة التحكيم وال يرجع صحة االمر ألنه 

رشع سلطة االجبار عىل تنفيذ االمر يف حالة تقاعس الطرف الذي ليس جهة استئناف او تظلم وامنا هو الجهة التي خولها امل
 صدر امر التدبري ضده. 

اما اذا خضع التحكيم لقواعد او لوائح احدى املراكز او الهيئات الدامئة فان يكون يف هذه الحالة امر اتخاذ التدابري الوقتية او 
والجدير باإلشارة انه عند لجوء األطراف 1616للوائح من تنظيم. التحفظية من اختصاص القايض او الهيئة وفقا ملا تضعه هذه ا

للقضاء بشأن طلب اتخاذ تدابري وقتية او تحفظية ال يعترب تنازال عن اتفاق التحكيم الذي ظل قامئا مرتبا ألثره املانع بالنسبة 
 لنظر املوضوع وانعقاد االختصاص بنظره لهيئة التحكيم. 

                                                           

 يوسف حسني الحر، "صالحية اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية في االعمال التحكيمية"، . 1613

 .148محمود مختار بريري، التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص 1614

 بإصدار قانون التحكيم في املواد املدنية والتجارية. 2017( لسنة 2قانون رقم ) 1615

 .80،ص2004املدنية والجارية الوطنية والدولية"، املكتبة القانونية، دار الجامعة الجديدة للنشر، نبيل إسماعيل عمر،"التحكيم في املواد  1616
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ى ر تدبري ما من التدابري الوقتية او التحفظية مسألة تقديرية تخضع لتقدير هيئة التحكيم فقد تر كام تجدر اإلشارة اىل ان اعتبا
رسعة معاينة بضاعة الثبات صالحيتها اذا كانت قابلة للتلف او بيعها او التحفظ عىل سفينة خوفا من هروبها، او اصدار امر وقتي 

و وضع حارس عىل مصنع الستمرار تشغله او االرشاف عليه، وغريها من بالتحفظ عىل الرشكة خوفا من التالعب يف اوراقها، ا
األمور التي ال ميكن حرصها ، فأنها تخضع لتقدير هيئة التحكيم، حيث ان تلك الحاالت ال ميكن حرصها وال وضع معايري 

 فاقمه.لوقوع رضر او تمحدده لها وامنها ميكن وضعها تحت املسائل التي تقتيض الرسعة والتي ال تتحمل التأخري منعا 
 

 املطلب الثاين
 االثار املرتتبة عىل اصدار االحكام الوقتية والتحفظية

يرتتب عىل اصدرا أوامر وقتية وتحفظية اثار قانونية متس مصلحة األطراف سواء اكانت تلك األوامر صادرة من القضاء املستعجل 
 -التحكيم سواء كان صادر من القضاء ام من هيئة-دار الحكم الوقتي او من قبل هيئة التحكيم. وسنبني االثار املرتتبة عىل اص

 عىل نحو االيت:
 الفرع األول: الغاية من اصدار التدابري الوقتية او التحفظية هو منع تفاقم الرضر وحامية للحق.
ع تفاقم الرضر حيث ان عند صدور امر وقتي بشأن الحق محل النزاع فالغاية من هذا االمر هو حامية حق احد األطراف او من

تلك الحامية قد تصدر من القضاء املستعجل للدولة او تصدر من هيئة التحكيم ولكن يف حالة صدور االمر من هيئة التحكيم 
يضل االمر معلقاً حيث ال متلك هيئة التحكيم سلطة االجبار عىل تنفيذ االمر الصادر وامنا قضاء الدولة هي وحدها من متلك 

 1617عىل تنفيذ الحكم الوقتي. سلطة االجبار
تحوز أحكام املحكمني حجية األمر املقيض به، وتكون  -1من قانون التحكيم القطري عىل إنه:" 34حيث نصت املادة 

 .واجبة النفاذ، وفقاً ألحكام هذا القانون، برصف النظر عن الدولة التي صدرت فيها
مرفقاً به صورة من اتفاق التحكيم، وأصل الحكم أو صورة  يوقدم طلب تنفيذ الحكم، كتابة، إىل القايض املختص، -2

موقعة منه باللغة التي صدر بها، وترجمة الحكم إىل اللغة العربية من جهة معتمدة، إذا كان صادراً بلغة أجنبية، وذلك ما 
 .مل يتفق األطراف عىل وسيلة بديلة لتنفيذ الحكم

 1618.قضاء ميعاد رفع دعوى بطالن هذا الحكمال يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم، إال بعد ان -3
 ثانياً: تحمل الطرف الذي صدر امر التدبري لصالحة تعويض الطرف الذي صدر امر التدبري ضده:

من قانون التحكيم القطري يف فقرتها الرابعة عىل إنه الطرف الذي يتقدم بطلب التدبري او التحكيم هو من  17نصت املادة 
ليف عن أي رضر يسببه ذلك التدبري وذلك عندما تقرر هيئة التحكيم يف وقت الحق انه الحكم يتحمل التعويضات والتكا

 1619بالتدبري الوقتي ال ينبغي بأن يصدر.

                                                           

 .109يوسف حسني الحر، "صالحية اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية في االعمال التحكيمية"، مرجع سابق ، ص 1617

 والتجارية. بإصدار قانون التحكيم في املواد املدنية 2017( لسنة 2قانون رقم ) 1618
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من قانون التجارة الدولية اقرت مبدأ تأمني والكفالة حيث نصت عىل انه:" للجهة القضائية ان تقرر ما  6ونرى أيضا يف املادة 
ب من املحكم اصدار حكم وقتي، وادى ذلك الحكم اىل الحاق خسائر بالطرف االخر فأن يكون طالب اذا كان الطرف الذي طل

 1620التدبري مسؤوال عن تلك الخسائر من خالل تقديم تأمني او كفالة".
 رويتضح لنا من تلك النصوص ان عند اصدار التدبري الوقتي والتحفظي البد مراعاة الطرف الذي صدر التدبري ضده الن اصدا
 التدابري الوقتية والتحفظية تعترب من اإلجراءات املؤقتة ليحني صدور حكم نهايئ يف النزاع ملنع ضياع الحق او تفاقم الرضر.

 الفرع الثاين: دفع تأمني مايل من قبل طالب التدبري بهدف ضامن حق الطرف االخر
ضوع وذلك حامية ستصدار تدبري وقتي قبل الفصل يف مو مقابل اتأمني مايل لتزم طالب التدبري الوقتي او التحفظي بأن يدفع ي

. كفالة تأمني هو ضامن عدم التعسف يف استعامل الحق باملطالبة بالتدابري الوقتية والتحفظية للطرف االخر. والغاية من تقديم
 من الطرف الذي من قانون التحكيم القطري عىل انه يجوز لهيئة التحكيم ان تطلب 17كام نص املرشع القطري يف املادة 

عىل  6صدر امر الوقتي لصالحة تقديم ضامنات لتغطية نفقات التدبري. واما بالنسبة لقواعد التجارة الدولية فقد نصت يف املادة 
 انه يحق للقضاء ان يقرر بدفع تأمني مايل يدفعه طالب التدبري الوقتي او التحفظي وذلك حامية للطرف االخر.

 حكيم الخيار املطلق يف اللجوء اىل القضاء او اىل هيئة التحكيم دون التقيد برشط التحكيمالفرع الثالث: ألطراف الت
ان اختصاص هيئة التحكيم بناء عىل اتفاق اطراف التحكيم ال يحول دون اختصاص الجهة القضائية وللخصوم الخيار بني 

من القانون النموذجي اليونسرتال حيث نصت بشأن  26/3اللجوء اىل القضاء او اللجوء اىل مركز التحكيم. وهذا ما أكدته املادة 
الطلب الذي يقدمه احد األطراف اىل الجهة القضائية الستصدار تدبري وقتي ال يعترب بحد ذاته متناقضا مع اتفاق التحكيم وهذا 

 (1621من نظام غرفة الجارة الدولية بباريس. ) 23/2أيضا ما أكدته املادة 
 الخامتة

اىل التحكيم يف استصدار التدابري الوقتية او التحفظية من اهم الظاهر املعارصة يف حل النزاعات القانونية التوسع يف اللجوء 
التي تنشئ يف الدولة سواء اكانت عىل نزاعات داخليه او خارجية. وال غنى عن القضاء حيث البد من اللجوء اىل القضاء لتنفيذ 

 لطة االجبار.قرار التحكيم الن القضاء وحده هو من ميلك س
حيث تطرقنا يف هذه الدراسة اىل دور القضاء والتحكيم بإتخاذ التدابري الوقتية والتحفظية وذلك من خالل تحديد اختصاص 
كل منهام يف استصدار التدبري الوقتي وتحديد الرشوط التي البد ان تتوافر الصدار امر التدبري الوقتي او التحفظي. ومن خالل 

بتوضيح صالحية القضاء املستعجل والتحكيم يف استصدار التدابري الوقتية والتحفظية وفقا للقانون القطري هذه الدراسة قمنا 
 والقوانني املقارنة.

 النتائج:
 ومن خالل هذه الدراسة تبني لنا عدة نتائج وهي:

ع اطراف ستطيعند وجود اتفاق تحكيم ال يعني ذلك بسقوط حق اطراف التحكيم من اللجوء اىل القضاء، وامنا ي -1
 التحكيم اللجوء اىل القضاء الصدار امر وقتي او تحفظي واللجوء اىل القضاء ال يعني تنازل عن التحكيم.

                                                           

 لقواعد االونيسترال للتحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص 1620
ً
 .99السيد يوسف عيس ى الهاشمي "التحكيم وفقا

على ضوء احكام القضاء وأنظمة التحكيم الدولية، الطبعة  1994لسنة  27احمد السيد صاوي، "الوجيز في التحكيم" طبقا للقانون رقم  1621

 .253، ص2010الثالثة، 
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عند صدور قرار التحكيم فأنه البد من اللجوء اىل القضاء للحكم بالتنفيذ حيث ال متتلك هيئة التحكيم سلطة االجبار  -2
 التي متلكها الجهة القضائية.

ن يأمر بإصدار التدابري الوقتية والتحفظية برشط ان يكون هناك حالة استعجال وعدم املساس بأصل يجوز للقايض ا -3
الحق. وإعطاء القايض سلطة اصدار تدابري وقتية ال يعني ان أطراف التحكيم قد تنازلوا عن اتفاق التحكيم. وامنا هو 

 .اجراء وقتي اىل حني تشكيل هيئة التحكيم او الفصل يف النزاع
حمل الطرف الذي يطلب التدبري او اصدار قرار االمر الوقتي أي تكاليف او تعويضات عن أي رضر قد يسببها ذلك يت -4

 التدبري او الحكم.
حدد املرشع القطري يف قانون التحكيم الجهتني التي يجوز لألطراف اللجوء اليها الستصدار تدبري وقتي او تحفظي  -5

 وهام السلطة األخرى والسلطة املختصة.
 التوصيات

اويص برضورة تحديد مدة معينه يتم خاللها اصدار قرار التدبري الوقتي او التحفظي ملا يف ذلك من أهمية ملنع تفاقم  -1
 الرضر واملحافظة عىل الحقوق.

 رضورة ان يتضمن الترشيع القطري نصاً ينظم مسألة دفع التأمني املايل وذلك للمحافظة عىل حق املدعي عليه. -2
 مسألة اصدار التدابري الوقتية او التحفظية يف مرحلة سري الخصومة لحني صدور قرار التحكيم.رضورة تنظيم  -3

 
 املراجع واملصادر -

عىل ضوء احكام القضاء وأنظمة التحكيم  1994لسنة  27احمد السيد صاوي، "الوجيز يف التحكيم" طبقا للقانون رقم  -
 الدولية، الطبعة الثالثة.

اتخاذ التدابري الوقتية والتحفظية يف االعامل التحكيمية"، رسالة ماجستري، جامعة يوسف حسني الحر، "صالحية  -
 .الرشق األوسط، كلية الحقوق

. السيد يوسف عيىس الهاشمي "التحكيم وفقاً لقواعد االونيسرتال للتحكيم التجاري الدويل"، دراسة مقارنة"،  دار  -
 ية.، االربطة اإلسكندر2018الكتب والدراسات العربية، 

 أبو العال عيل أبو العال النمر، "النظام القانوين للتدابري الوقتية والتحفظية يف مجال التحكيم. -
 بإصدار املرافعات املدنية والتجارية. 2019( لسنة 13قانون رقم ) -
 بإصدار قانون التحكيم يف املواد املدنية والتجارية. 2017( لسنة 2قانون رقم ) -
 ، جامعة القاهرة.2004التحكيم التجاري الدويل" دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة، محمود مختار احمد بريري، " -
نبيل إسامعيل عمر، "التحكيم يف املواد املدنية والجارية الوطنية والدولية"، املكتبة القانونية، دار الجامعة الجديدة  -

 .2004للنرش، 
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 روناحول جبائية املقاوالت السياحية باملغرب، وجائحة كو 
About the taxation of tourism companies in Morocco, and the Corona pandemic 

 باحث يف سلك الدكتوراه
 مخترب البحث يف الحكامة والتنمية املستدامة

 جامعة الحسن األول سطات
 

 ملخص 
ا القتصاد املغريب، وأيضا استعراض الرضائب والرسوم التي تخضع لهحاولت خالل هذا املقال إبراز أهمية السياحة بالنسبة ل

املقاوالت السياحية ، مالحظا ثقل هذه الرضائب وتأثريها عىل تنافسية القطاع، خصوصا يف ظل جائحة كورونا التي كان لها 
سياحية واإلجراءات املتخذة من يف هذا االتجاه حاولت التطرق لتداعيات الوباء عىل املؤسسات ال  .األثر البالغ عىل نشاطه

 طرف الدولة للتخفيف من أزمتها خصوصا عىل املستوى الجبايئ. 
 

Abstract : 
During this article, I tried to highlight the importance of tourism to the Moroccan economy, and also review 
the taxes and fees to which tourism companies are subject, noting the weight of these taxes and their impact 
on the competitiveness of the sector, especially in light of the Corona pandemic, which had a severe impact 
on its activity. In this direction, I tried to address the repercussions of the epidemic on tourism institutions 
and the measures taken by the state to alleviate its crisis, especially at the fiscal level. 

 
   :مقدمة

السياحة املغربية جزء من السياحة العاملية،  ونظرا للدور االقتصادي واالجتامعي الذي تلعبه السياحة سواء عىل مستوى جلب 
أو توفري مناصب شغل ثابتة وموسمية،  فقد أولت الدول خصوصا النامية منها ، أهمية كبرية لهذا القطاع سواء عىل  العملة الصعبة

مستوى البنية التحتية، أم عىل مستوى استصدار القوانني املنظمة له، وباعتبار كون هذا القطاع رسيع التأثر باملخاطر املحيطة 
التي أوثرت عىل قطاعات اقتصادية أخرى، فكان البد من تدخل الدولة إلنقاذ املقاوالت  به، فإنه مل يصمد أمام جائحة كورونا

السياحية من االنهيار عرب إجراءات اقتصادية واجتامعية وجبائية. وتبقى االشكالية املطروحة ملالمسة هذا املوضوع عىل الشكل 
 التايل :

 ذ املقاوالت السياحية .كيف واجه املغرب جائحة كورونا اقتصاديا وجبائيا إلنقا
لإلجابة عىل هذه اإلشكالية ارتأيت تقسيم هذا املوضوع إىل مبحثني اثنني، خصصت األول إلبراز دور السياحة وتأثريها يف 
االقتصاد والتنمية مع الكشف عن الرضائب والرسوم التي تخضع لها املقاوالت السياحية باملغرب، بينام الثاين تناولت فيه تأثري 

 ة كورونا عىل االقتصاد املغريب ، واإلجراءات االقتصادية والجبائية املتخدة للتخفيف من حدتها. جائح
 املبحث األول: املقاوالت السياحية فاعل أسايس يف االقتصاد السياحي ورافعة للتنمية
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ل وجلب العملة الصعبة، ص الشغيعترب القطاع السياحي عنرصا أساسيا  لصحة االقتصاد الوطني نظرا ملساهمته القوية يف خلق فر 
 .ولهذا أوىل املغرب خالل العقدين األخريين مكانة هامة للنشاط السياحي يف سياسته التنموية

يف املائة من الناتج املحيل  7كام  يساهم بشكل كبري يف الناتج املحيل اإلجاميل،  ويعترب مصدرا هاما للرثوة، فهو ميثل حوايل  
، أي ما 2019منصب شغل مبارش سنة  550 000عترب القطاع مصدرا ممتازا للتشغيل حيث ساهم يف خلق اإلجاميل الوطني، كام ي

 يف املائة من إجاميل نسبة الشغل يف االقتصاد. 5يعادل 
وتحتل السياحة كذلك مكانة هامة فيام يتعلق مبصادر جلب العملة الصعبة إىل اململكة  إىل جانب تحويالت املغاربة املقيمني 

)دون احتساب مصاريف  2019لخارج، حيث قودرت العائدات املحصلة من طرف السياح غري املقيمني الذين أقاموا باملغرب سنة با
يف املائة  من صادرات السلع  19مليار درهم. ومتثل هذه العائدات من العملة الصعبة حوايل  78،6النقل الدويل( بحوايل 
مليار درهم ،  يتكون النسيج املقاواليت  78 2019سياحة باملغرب إيرادات بلغت سنة . كام تحقق ال1622 2019والخدمات خالل سنة

مطعم  866مقاولة مخصصة للنقل السياحي، إضافة إىل  1980مؤسسة سياحية لإليواء مصنفة، و 4000الناشط بالقطاع السياحي، 
 . 1623مصنف

 املطلب األول: خصوصية املقاوالت السياحية
ية باملغرب عىل مختلف أشكالها، دورا مها يجعلها تتميز بخصوصية اقتصادية، فمن هذه املقاوالت من تلعب املقاوالت السياح

يصنف كمقاوالت كربى كسالسل الفنادق املصنفة مثل هيلتون وماريوت ، وهي رشكات عائلية، واملامونية  باملغرب، ورشكات 
ياحي ادق غري املصنفة، واملطاعم السياحية، ورشكات النقل الستأجري السيارات الضخمة، أو مقاوالت  صغرية أو متوسطة كالفن

الصغرية، ووكاالت السفر. ومام مييز أيضا هذه املقاوالت كونها تتعامل مع العديد من املقاوالت األخرى املتخصصة يف تجهيز 
بعض التخفيض ي خاص، يتميز بالفنادق، الرشكات املنتجة لألغدية، ومقاوالت املوردين. كام تخضع هذ املقاوالت لنظام رضيب

والتخفيف خصوصا عىل مستوى الرضيبة عىل القيمة املضافة، تشجيعا من املرشع الجبايئ لهذا القطاع. مع العلم أن املقاوالت 
 السياحية تخضع أيضا ملجموعة من الرسوم املحلية.

 الفقرة األوىل: تصنيف املقاوالت السياحية
جاري، يتجىل نشاطها يف استقبال زبناء سواء كانوا عابرين أم مقيمني، تقوم هذه املؤسسات تعترب مؤسسات اإليواء ذات طابع ت

بتقديم مجموعة من الخدمات املختلفة  للزبناء حسب الطلب، كاملطعم والرتفيه...وبفضل التجهيزات التي ميكن أن تتوفر عليها 
ستجامم من أجل العالج أو الراحة أو الرياضة أو عقد ، تقدم هذه املؤسسات إضافة إىل اإليواء، خدمات أخرى تتعلق باال 

 املؤمترات. وتتنوع هذه املؤسسات حسب درجة تصنيفها وحجمها ونوعية الخدمات التي تقدمها.
 أوال: الفنادق

ال بالفندق نوع من أنواع اإليواء السياحي، مام يجعله مؤسسة تجارية حيث يتحدد نشاطه يف تهييئ وتجهيز غرفا مفروشة الستق
السياح، أو أجنحة أو فيالت أو شاليهات، وبصفة عامة القيام بكل األعامل التي تحقق الراحة لزبائه. وهذه الفنادق تتميز عن 

 بعضها حسب التصنيف الذي حصلت علية من الوزارة املعنية، بناء عىل رشوط معينة يجب أ ن تتوفر يف الفندق.
 يثانيا: اإلقامات العقارية لإلنعاش السياح

                                                           

 املصدر مكتب الصرف - 1622

 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية 1623
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هي إقامة تكون وحداتها السكنية يف ملكية شخص واحد أو عد أشخاص مشرتكني تقوم تدبري نسبة مأوية دنيا من وحداتها 
   1624يف املئة رشكة تدبري تتوىل تناسق اإلقامة واستمراريتها، واستغاللها. 70السكنية ال تقل عن 

 ثالثا: وكاالت األسفار ومنظمو الرحالت
اإلقامة بتنظيم الجوالت أو املقامات تحت مسؤوليته التجارية. ويشرتي من مقدمي خدمات آخرين ، يقوم منظم الرحالت أو 

الخدمات الالزمة )النقل ، املطاعم  اإلقامة ، العرض ... إلخ( ، ثم يبيع بعد ذلك خدمة واحدة )رحالت أو إقامة منظمة( بسعر 
 جزايف.

 ح وبيع عروض السفر لزبنائها، فهي تلعب دور الوسيط  بني املستهلكنيأما وكالة األسفار فهي مقاولة  متخصصة يف اقرتا 
ومختلف مقدمي الخدمات املوجودة بسوق السياحة، منظمو السفر، رشكات النقل الجوي، الفنادق، مؤجري السيارات، تأمني 

 .ألسفار والرحالتالسفر، كام تلعب تقديم االستشارة لزبنائها السياح. أحيانا يقوم وكيل األسفار بدور منظم ا
ووكيل األسفار هو ذلك الشخص، طبيعيا كان أو معنويا، الذي يزاول بوكالة األسفار مهمة تقديم خدماته بصورة اعتيادية، بهدف 
الحصول عىل ربح. أو من يساعد عىل القيام بذلك. وتتلخص هذه الخدمات يف تنظيم أسفار أو تهييئ مقامات فردية أو 

ت هذه األعامل. ويقوم أيضا وكيل األسفار بعدة أعامل أخرى  ذات طابع سياحي، كحجز وتسليم  سندات جامعية، أو بيع منتجا
النقل وإيجار وسائل نقل الزبائن ، وبصف عامة يقوم بكل الخدمات املرتبطة باستقبال السياح وتنظيم رحالت لهم حسب برنامج 

 .1625معني
 االقتصاد الوطني الفقرة الثانية:  مساهمة املقاوالت السياحية يف

كام سبق ذكره فالقطاع السياحي يعترب عنرصا أساسيا  لصحة االقتصاد الوطني نظرا ملساهمته القوية يف خلق فرص الشغل، 
 ولهذا أوىل املغرب خالل العقدين األخريين مكانة هامة للنشاط السياحي يف سياسته التنموية.

يف املائة من الناتج املحيل اإلجاميل الوطني، كام يعترب القطاع  7ل حوايل كام تعترب السياحة مصدرا هاما للرثوة، فهي متث
يف املائة من إجاميل نسبة  5، أي ما يعادل 2019منصب شغل مبارش سنة  550 000مصدرا ممتازا للشغل حيث ساهم يف خلق 

 الشغل يف االقتصاد.
تل السياحة كذلك مكانة هامة فيام يتعلق مبصادر جلب من جهة أخرى، فالقطاع  مساهم رئييس يف ميزان األداءات. كام تح

العملة الصعبة إىل اململكة وذلك إىل جانب تحويالت املغاربة املقيمني بالخارج، حيث قودرت العائدات املحصلة من طرف السياح 
ار درهم. ومتثل هذه ملي 78،6)دون احتساب مصاريف النقل الدويل( بحوايل  2019غري املقيمني الذين أقاموا باملغرب سنة 
 . 16262019يف املائة من صادرات السلع والخدمات خالل سنة  19العائدات من العملة الصعبة حوايل يف 

يف املائة  5مليون سائح، أي ارتفاع نسبته + 12,9خالل نفس السنة، بلغ عدد الوافدين مبراكز الحدود من السياح غري املقيمني 
 .2018مقارنة مع سنة 

، مسجال بذلك ارتفاعا 2019مليون خالل سنة  25,2ذلك بلغ عدد املبيتات املسجلة مبؤسسات اإليواء السياحي املصنفة وموازاة مع 
 يف املائة. 9,4يف املائة  والسياحة الداخلية + 3,2يف املائة مقارنة مع السنة املاضية ) السياحة الوافدة + 5نسبته +

                                                           

 املتعلق باإلقامات العقارية السياحية 07/01للمزيد من االطالع املرجو الرجوع إلى القانون رقم  - 1624

 بالنظام األساس ي لوكاالت األسفار لقاملتع 31.96( بتنفيذ القانون رقم 1997فبراير  12) 1417شوال  4صادر في  1.97.64ظهير شريف رقم  - 1625

 املصدر: مكتب الصرف - 1626
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رسير إضايف مقارنة مع سنة  7650رسير، أي حوايل    268.800ما مجموعه  2019م سنة كام بلغت الطاقة اإليوائية املصنفة يف مت
يف املائة من إجاميل عدد مؤسسات اإليواء السياحي 54* والنوادي الفندقية 5* و4* و3. وتشكل الفنادق من فئة 2018

 . 1627املصنفة
 دنامن خالل الجدول التايل نالحظ  تطور عدد الوافدين من السياح عىل بال 

 
يتبني من خالل قراءة الجدول أعاله،  ومصدره وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي، يتبني أن تطور عدد الوافدين 

نالحظ أن عدد السياح الوافدين  2012من السياح عىل اململكة يشهد منحى تصاعديا خصوصا يف السنوات األخرية، فخالل سنة 
يف  7وافد بنسبة تباين  10046264حيث بلغ  2013يف املائة، بينام ارتفع هذا العدد يف سنة  0بة تباين وافد بنس 9375156مل يتعد 

 11349344املائة حيث سجلت هذه السنة والسنوات التي تلتها تباتا يف نسبة الوافدين، ثم  عرف عدد الوافدين منحى تصاعديا  بلغ 
 12288708يف املائة مقابل  8وافد بنسبة  12932260فقد بلغ عدد الوفدين  2019سنة  يف املائة، أما 10بنسبة تباين  2017وافد سنة 

 يف السنة التي سبقتها.   
 أما الجدول التايل فيوضح تطور إيرادات السياحة ببالدنا بالعملة الصعبة مباليني الدراهم:

 
 جتامعياملصدر: وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد اال 

حيث بلغت املداخيل املحصل عليها من السياحة  2010الجدول أعاله يبني تطور إيرادات السياحة عرب السنوات، بدءا من سنة 
مليون  58904التي شهدت ارتفاعا طفيفا من حيث اإليرادات بلغت  2011يف املائة مقابل سنة  0مليون درهم بنسبة تباين  56422

                                                           

 وزارة السياحة والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي - 1627
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شهدت منحى تصاعديا يف إيرادات السياحة، خصوصا  2013ائة، واملالحظ أن السنوات التي تلت سنة يف امل 1درهم بنسبة تباين 
مليون درهم، لتشهد بعد ذلك انهيار  78654 2019مليون درهم لتبلغ يف سنة  63240حيث بلغت اإليرادات  2016ابتداء من سنة 

يف املائة خالل الربع األول من السنة من جراء وباء كورونا التي  50بلغ أكرث من  2020مهول ابتداء من األشهر األوىل من سنة 
 أثر بشكل مبارش عىل االقتصاد املغريب مبا فيه االقتصاد السياحي.

 املطلب الثاين: جبائية املقاوالت السياحية
 أوال: رضائب الدولة 

 الرضائب املبارشة -أ
 السعر التصفية / الوعاء طبيعة الرضيبة
تم تطبيق معدل نسبي معني عىل  اتالرضيبة عىل الرشك

 املنساة الفندقية ومؤسسات التنشيط
 السياحي

  %20إىل  %17.5تم رفع السعر من 
من  6من املادة  Iمقتَض البند 

 2020قانون املالية لسنة 
متتع املنشآت الفندقية ومؤسسات  الرضيبة عىل الدخل

التنشيط السياحي باإلعفاء من 
طوال  مجموع الرضيبة عىل الدخل

سنوات، وبفرض  5مدة خمس 
الرضيبة بالسعر املنصوص عليه يف 

 من املدونة العامة للرضائب  73املادة 

20%  

 
 الرضائب غري املبارشة -ب
 الرضيبة عىل القيمة املضافة -

رقم األعامل الخاضع للرضيبة يشمل  الرضيبة عىل القيمة املضافة
السلع والخدمات واإليرادات اإلضافية 

ه ، وكذلك الرسوم والرضائب املتعلقة ب
املتعلقة بها باستثناء الرضيبة عىل 

 القيمة املضافة

10% 

 املصدر: املدونة العامة للرضائب
 ثانيا : رسوم الجامعات الرتابية 

 الرسم  املهني -أ
ة، ويعترب ييعترب الرسم املهني أحد الرسوم الجبائية املحلية الثالث املدبرة من طرف الدولة لفائدة امليزانية الجامع

هذا الرسم موردا أساسيا ضمن هندسة النظام الجبايئ املحيل. فإذا كان هذا الرسم قد عرف بعض الرتاجع عىل 
 . 1628، فإن أداؤه قد عرف منحى تصاعديا تدريجيا2008إثر اإلصالح الجبايئ لسنة 

                                                           

 حول الجبايات املحلية 2015أنظر تقرير املجلس األعلى للحسابات  - 1628
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ي. كام حدد انب، بأداء الرسم املهنوقد ألزم املرشع الجبايئ األشخاص الذاتيني واملعنويني سواء كانوا مغاربة أو أج
القيمة اإليجارية السنوية اإلجاملية العادية والحالية للمتاجر والدكاكني واملعامل واملصانع والسقائف واملرائب 
واألوراش وأماكن اإليداع وجميع املحالت واملراكز املعدة ملزاولة األنشطة املهنية الخاضعة للرسم،  كأساس لفرض 

. وبهذا املفهوم فإن املؤسسات الفندقية ونظرا لكونها متارس نشاطا مهنيا، فإن املرشع قد ألزمها الرسم املهني
بالخضوع لهذا الرسم حيث حدد احتساب أساس فرض الرسم املهني عىل هذه املؤسسات حسب القيمة اإليجارية 

ضا عىل متن تكلفة ة املعنية. وأياملعتربة بتطبيق معامالت حسب مثن التكلفة اإلجاميل للعنارص املادية للمؤسس
املباين واملعدات والتجهيزات والتهييئات الخاصة بكل مؤسسة عىل حدى سواء كانت مستغلة من لدن مالكها ، أو 

 :1629من لدن املكرتي. وقد حدد املرشع هذه املعامالت كام ييل
 2 %  درهم، 3.000.000إذا كان متن التكلفة أقل من 
 1.50% درهم، 6.000.000درهم واقل من  3000.000فة يساوي أو يفوق .إذا كان مثن التكل 
 1.25 %  درهم، 12.000.000درهم وأقل من  6000.000إذا كان مثن التكلفة يساوي أو يفوق 
 1 %  درهم .  12.000.000إذا كان مثن التكلفة يساوي أو يفوق 

ر متعلق بهذا ا االستفادة من أي تخفيض أخفاملؤسسات الفندقية املستفيدة من هذه املعامالت املخفضة، ال ميكنه
 الرسم.   

 الرسم عىل اإلقامة باملؤسسات السياحية -ب
وقد تم توسيع الوعاء الرضيبي ليشمل أشكال األخرى   1630يستخلص هذا الرسم مبؤسسات اإليواء السياحي

 1631نصات الحجزكرتونية ملليشمل أيضا الشقق املؤجرة إليواء السياح، والسيام عرب املواقع اإلل لإليواء السياحي
 .والتي يقوم باستغاللها أشخاص ذاتيون أو معنويون، ويضاف هذا الرسم إىل أجرة اإليواء

وقد ألزم املرشع الجبايئ الزبون املقيم بأحد أشكال اإليواء السياحي، باعتباره خاضع لهذا الرسم، بأدائه رفقة أجرة 
أشكال  1632اها بها. مع اإلشارة أن ذات املرشع قد أعفىاإليواء، كام يؤدى عىل كل شخص وعىل كل ليلة قض

أخرى من اإليواء السياحي، كالفنادق غري املصنفة، والفنادق العائلية، كام استفاد من هذا اإلعفاء مقصورات 
التخييم، وماوي الشباب، واألطفال دون سن الثانية عرشة من أداء هذا الرسم،  وقد توخى املرشع من هذا اإلعفاء 

                                                           

املتعلق بجبايات  47.06ذ القانون رقم ( بتنفي2007نفمبر  30) 1428من ذي القعدة  19الصادر في  1.07.195الظهير الشريف رقم  - 1629

 (2007دسمبر  3) 5583الجماعات املحلية ، ج ر عدد 

 يقصد بمؤسسات اإليواء السياحي، الفنادق التي تؤجر غرفا أو شققا مجهزة ومفروشة لزبناء عابرين أو مقيمين، واألندية الخاصة، والنزل ، - 1630

املتعلق  61.00، ومراكز وقصور املؤتمرات، وكل مؤسسة سياحية حسب القانون رقم وقرى العطل، واإلقامات السياحية، ودور الضياف

  .2015أغسطس  4) 14.80باملؤسسات السياحية كما وقع تعديله وتتميمه بالقانون رقم 

وجب القانون رقم . إن النظام املذكور الجاري به العمل بم2002تم إدخال نظام تصنيف هذه املؤسسات على املستوى الوطني منذ سنة  - 1631

(، بمثابة النظام  األساس ي للمؤسسات السياحية، كما تم 2002يونيو  13) 1423صادر في فاتح ربيع اآلخر  1-02-176)الظهير الشريف رقم  00-61

لق باإلقامات العقارية املتع 01-07بتنفيذ القانون رقم  2008ماي  23صادر في  1-08-60)الظهير الشريف رقم  01-07تعديله وتتميمه بالقانون رقم 

 لإلنعاش السياحي( يكتس ي طابعا إلزاميا بالنسبة ملؤسسات اإليواء السياحي

املتعلق  47.06( بتنفيذ القانون رقم 2007نونبر  30) 1428من ذي القعدة  19صادر في  1.20.195من الظهير الشريف رقم  71املادة  -  1632

)  1442من جمادي األولى  16صادر في  1.20.91املنفذ للظهير الشريف رقم  07.20تميمه بالقانون رقم بجبايات الجماعات املحلية، كما تم تغييره وت

 (2020دسمبر  21
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ع األرس عىل ارتياد الفنادق ووخيامت االصطياف. كام جعل تحصيل هذا الرسم من مسؤولية أرباب هذ تشجي
الذي  1633املؤسسات الذين يقومون بأدائه لدى صندوق شسيع مداخيل الجامعة الرتابية لدى املحاسب العمومي

ل واضح راجه يف فاتورة الزبون بشكيوجد بدائرة ترابها املؤسسة املعنية داخل اآلجال التي حددها القانون، بعد إد
 ومنفرد.

 :1634وقد حدد املرشع سعر الرسم عىل الشكل التايل
 

 نسب التعرفة املؤسسة السياحية
دور الضيافة، ومراكز وقصور املؤمترات،  

 والفنادق الفاخرة
 30إىل  15من 

  الفنادق -
 25إىل  10من  نجوم  5
 10إىل  5من  نجوم 4
 7إىل  3من  نجوم 3
 5إىل  2من  نجمة 2و 1
 25إىل  10من  النوادي الفندقية -

 10إىل  5من  قرى العطل -
 7إىل  3من  اإلقامات السياحية -

املؤسسات السياحية وأشكال اإليواء  -
 األخرى

 5إىل  2من 

منتوج الرسم عىل اإلقامة بواسطة  أما فيام يخص تحصيل الرسم، فاملرشع ألزم مستغيل هذه املؤسسات بتحصيل
رار يقومون بإيداعه مبصلحة وعاء الجامعة التابع لها مؤسسة اإليواء، ويتضمن عدد الزبناء الذين أقاموا إق

باملؤسسة، وعدد الليايل التي قضوها بها خالل السنة املنرصمة. مع أداء منتوج الرسم لشسيع املداخيل املعني.  ويف 
 .1635الرسم بني الحد األدِن والحد األقىصنفس االن خول املرشع للجامعات الرتابية بتحديد تعريفة 

وتحتسب تعرفة الرسم عىل اإلقامة يف املؤسسات السياحية أساسا، حسب اختالف تصنيفها وعدد األفراد املقيمون 
 بها وعدد ليايل املبيت، عىل الشكل التايل:

 .عدد األفراد الخاضعني للرسم xعدد الليايل(  x)التعرفة املطبقة عىل تصنيف اإليواء 
وعىل سبيل املقارنة، نالحظ أن املرشع الفرنيس ودعام لالمركزية، سمح للجامعات الرتابية بتأسيس الرسم عىل 
اإلقامة باملؤسسات السياحية وتحديد تعرفته، وذلك بتخويل املجلس البلدي هذه الصالحية عن طريق مداوالته، 

                                                           

أنه أضاف املحاسب العمومي إلى شسيع املداخيل لتلقي الرسم على اإلقامة في  07-20من مستجدات القانون الجديد للجبايات املحلية رقم  - 1633

 املؤسسات السياحية.

 من املصدر السابق 73املادة   - 1634

 املصدر السابق - 1635
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لالختالف الجغرايف واالقتصادي الذي مييز  وتقرير ما يتناسب مع محيطه االقتصادي واالجتامعي، اعتبارا
الجامعات عن بعضها. ويف نفس االتجاه، ألزم املرشع هذه املجالس باحرتام أجال اتخاذ هذه املقررات، املحددة 
قبل فاتح يوليوز من السنة ليطبق يف بداية السنة املقبلة، كام ألزم املرشع الفرنيس الجامعات التي أسست رسم 

ؤسسات السياحية، بإخبار املدير العام للاملية العامة قبل فاتح نونرب من السنة الفارطة، كام ألزمها اإلقامة يف امل
بتحديد، من خالل مداوالتها، الحاالت املامثلة، وتواريخ البدء ونهاية فرتة استخالص الرسم املحدد تعرفته حسب 

 : 1637عىل الشكل التايل  1636صنف اإلقامة
  باألورو

تعرفةالحد األقىص لل  صنف اإلقامة الحد األدِن للتعرفة 
 القصور  0.70 4.00
نجوم 5الفنادق السياحية  0.70 3.00  

نجوم 5إقامات سياحية   
نجوم 5إقامات سياحية مؤثثة   

نجوم 4الفنادق السياحية  0.50 1.50  
نجوم 4إقامات سياحية   

نجوم 3إقامات سياحية مؤثثة   
نجوم 2فنادق سياحية  0.20 0.80  

نجوم 2امات سياحية إق  
نجوم 2إقامات سياحية مؤثثة   

نجوم 5و 4قرى العطل   
 فضاء التخييم 0.20 -

نجوم 3،4،5فضاء القوافل السياحية املصنفة   
 فضاءات أخرى لإلقامة بالهواء الطلق

نجوم 2و 1فضاء التخييم و فضاء القوافل   
 

 
 الرسم املفروض عىل املرشوبات -ت

امعات الرتابية من مستغيل املقاهي والحانات وقاعات الشاي، ومن كل من يبيع املرشوبات هذا الرسم يجبى لفائدة الج
التي يتم استهالكها يف عني املكان. وتعترب املؤسسات السياحية خصوصا الفنادق التي تتوفر عىل مطاعم وحانات وقاعات 

. املقاهي وغريها ممن يقدمون هذه الخدماتشاي، ومراقص تستهلك فيها املرشوبات، خاضعة لهذا الرسم. كذلك املطاعم و 

                                                           

1636 - Article R2333-43 Modifié par Décret n°2019-1062 du 16 octobre 2019 - art. 1 (Code général des collectivités territoriales) 

1637 - - Article L2333-41   Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 122 Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 

décembre 2020 - art. 123.. 
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وقد اشرتط املرشع الجبايئ جباية هذا الرسم عىل املرشوبات، إذا استهلكت يف املكان الذي تباع فيه، مام يثري التساؤل 
اواة سعن الحكمة من إعفاء املرشع ملوزعي هذه املرشوبات من الرسم املذكور األمر الذي يؤثر عىل تنافسية القطاع وعدم امل

من املداخيل التي حققها   %10و %2أمام الرضيبة. كام ترك املجال ملجالس الجامعات الرتابية لتحديد الرسم ما بني 
مستغلو املؤسسات املذكورة دون احتساب الرضيبة عىل القيمة املضافة. مع رضورة احرتام اجال الترصيح بها لدى مصلحة 

يوما املوالية لتاريخ الرشوع  30ول يف ها املؤسسة نشاطها والتي حددها املرشع يف الوعاء التابعة لرتاب الجامعة التي تزا
 يف النشاط. 

 رابعا: الرسوم شبه الرضيبية املتعلقة بالنشاط السياحي
 رسم األداء بالنهوض بالسياحة -أ

دى املكتب املتوافرة للفائدة املكتب الوطني املغريب للسياحة قصد تعزيز وسائل العمل  1979تم إحداث هذا الرسم سنة 
  1638(1979دجنرب  31) 1400من صفر  11بتاريخ  2.79.749املذكور لالضطالع باملهام املسندة إليه، تطبيقا للمرسوم رقم 

. يتم استيفاء هذا الرسم يف جميع املؤسسات السياحية 2006دجنرب  31الصادر يف  06.2. 471والذي تم تغيريه باملرسوم رقم 
 4) 14.80املتعلق باملؤسسات السياحية كام وقع تعديله وتتميمه  بالقانون رقم  00.61القانون رقم  املنصوص عليها يف

. يؤدي هذا الرسم النزالء باملؤسسات السياحية املذكورة داخل األجل القانوين  تحت طائلة الغرامة املحددة 2015أغسطس 
ا عن كل شخص وكل ليلة يقضيها بها. وقد حدد املرشع من مبلغ الرسم املستحق، مضافا إىل مثن اإلقامة به %10يف 

 املغريب مبلغ تعريفة رسم األداء بالنهوض بالسياحة كالتايل:  
 
 

 مبلغ الرسم الواجب أداؤه عن كل شخص وعن كل ليلة املؤسسة السياحية نيفتص
 درهم  15 الفنادق املمتازة

 درهم 11 نجوم ودور الضيافة من الصنف األول  5فنادق  
نجوم ودور الضيافة من صنف الثاين وقرى  4فنادق 

 العطل
 دراهم 8

 نجوم 5 نجوم واإلقامات السياحية والفنادق الطرقية 3فنادق 
 دراهم 4 الفنادق من صنف نجمتني

 درهامن 2 الفنادق من صنف نجمة واحدة
 درهم 1 املأوي والفنادق العائلية والالجئ واملاوي املرحلية

 
السائح ملزما بأداء مجموعة من الرسوم منذ اقتناءه لتذكرة الطائرة إىل قضائه ليايل املبيت، مضافا إىل مثن وبهذا يكون 

أجرة الغرفة بالفندق، مام يرفع من تكلفة السفر وقضاء العطل باملغرب، هذا ما يضع السياحة املغربية يف وضعية تنافسية 
 صعبة. 

                                                           

 3255الصفحة   31/12/1979بتاريخ  BIS-3504منشور بالجريدة الرسمية عدد  - 1638
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 1639الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة -ب
هدف هذا الرسم إىل تعزيز املوارد املخصصة إلنعاش السياحة وترسيخ جاذبية الوجهة وجلب السياح من أسواق جديدة. ي

وقد حددت قيمة هذا الرسم الجوي عىل تذاكر السفر بالطائرة كيف ما كان شكلها، مع العلم أن هذا الرسم يتحمله املسافر 
درهم بالنسبة لركاب الدرجة األوىل املخصصة  400سبة للدرجة االقتصادية ودرهم بالن 100باإلضافة إىل سعر التذكرة، يف 

لألعامل، وتعترب رشكات النقل الجوي مدينة للدولة بالرسم ومسؤولة عن تحصيله لدى الزبناء. حيث يتم تحصيل الرسم 
، واملنطلقة من لعاملة باملغربعىل تذاكر السفر بالطائرة املسلمة يف إطار الرحالت الدولية من طرف رشكات النقل الجوي ا

 املطارات املغربية.
 وقد أعفى املرشع بعض الفئات من أداء هذا الرسم حددهم يف:

  املستخدمني عىل منت الطائرة الذين يرتبط وجودهم بالرحلة املعنية بشكل مبارش ال سيام أفراد الطاقم املسؤول
 حن بالطائرة،عن الرحلة وكذا عنارص األمن والرشطة املسؤولني عن الش

  الركاب العابرين مبارشة ، املتوقفني بشكل مؤقت رشيطة أن يغادروا يف نفس الطائرة التي كانوا عىل مثنها وبنفس
 رقم الرحلة عند املغادرة.

  يعفى أيضا من هذا الرسم الركاب املواصلني رحلتهم بعد هبوط للطائرة التي تقلهم اضطراريا بسبب قوة قاهرة أو
 طائرة،عطب تقني بال

 ،الركاب املستعملون لرحالت داخل الوطن 
  ساعة، 24الركاب املسافرين الذين ال يزيد توقفهم باملطارات املغربية عن 
 .األطفال الذين ال يزيد عمرهم عن سنتني 

زة جتتوىل رشكات النقل الجوي الترصيح بهذا الرسم كل شهر بعدد الركاب املنقلني خالل الشهر السابق عرب الرحالت املن
 1640انطالقا من املطارات املغربية. كام يجب عىل الرشكات املذكورة أداء هذا الرسم لدى قابض إدارة الرضائب

التابع لها مقرها االجتامعي أو متثيليتها باملغرب يف نفس وقت الترصيح املذكور، ويف حال عدم احرتام هذا 
غ.   كام توزع مداخيل هذا الرسم بالتساوي من أصل املبل %25األجل، يخضع الرسم املستحق لذعرية تساوي 

 بني املكتب الوطني املغريب للسياحة و صندوق دعم الحامية والتامسك االجتامعي.
فإن كان هذا الرسم يهدف إىل النهوض بالسياحة ببالدنا ، علينا أن نتصور موقف املسافرين الطني يقصدون اململكة 

 ضاف إىل نفقاتهم ، رمبا سيأيت هذا إجراء بعكس ما ننتظر، مبعنى أنللسياحة عندما يشعرون بثقل هذا الرسم امل
رسوم قد يغري وجهته لبلد أخف وطئة عىل مستوى ال -ويف إطار املنافسة الرشسة التي يشهدها هذا القطاع-السائح 

 .  اوالرضائب ، لدى فإن قطاع السياحة يحتاج إىل تحفيز جبايئ ليس للمقاوالت فقط، بل حتى للسائح أيض
 املبحث الثاين: تداعيات جائحة فريوس كورونا عىل االقتصاد السياحي 

تسببت جائحة كورونا يف معاناة إنسانية كبرية وخلل اقتصادي يف العامل كله، حيث ميكن القول، إن عواقب هذه االفة الصحية 
األزمة ليس  نياتها قويا. تجلت هذهعىل اقتصاديات الدول النامية عىل الخصوص ستكون كارثية، وسيكون الضغط عىل ميزا

                                                           

 .2013دسمبر  31بتاريخ  6217، الجريدة الرسمية عدد2014أحدث هذا الرسم بمقتض ى قانون املالية لسنة  - 1639

لجوي غير املقيمة والتي اليوجد لديها مقر اجتماعي أو تمثيلية باملغرب أن تؤدي الرسم لدى املكتب الوطني يجب على شركات النقل ا - 1640

 للمطارات بموازاة مع الرسوم األخرى املستحقة لهذا املكتب.
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فقط عىل املستوى االقتصادي بل مست أيضا الجانب االجتامعي، فعىل املستوى االقتصادي توقع صندوق النقد الدويل انكامش 
خاصة لدى الرشكاء األوروبيني. أما عىل  2012خالل سنة  % 5.2وبنسبة   % 4.4بنسبة  2020االقتصاد العاملي خالل سنة  

 .2012و 2020توى االجتامعي، فالصندوق يتوقع ارتفاع معدل البطالة خالل سنتي املس
وملواجهة هذه الوضعية اتخذت الدول األكرث تأثرا بهذه األزمة الصحية، حزمة من اإلجراءات املختلفة خصوصا عىل مستوى 

 مة.املترضرة، وذلك طيلة مدة األز  امليزانية ودعم السيولة النقدية للمقاوالت، أم عىل مستوى تقديم املساعدة لألرس
واملغرب كباقي الدول النامية التي تعاين من حدة هذه الجائحة، اتخذ إجراءات جذرية منذ بداية األزمة، يتجىل ذلك من خالل 

، وقيام السلطات العمومية بتشكيل لجنة اليقظة الصحية التي كلفت بتتبع تطور 1641اإلعالن عن حالة الطوارئ الصحية
 ة االقتصادية عىل املستوى الوطني، والكشف عن اإلجراءات الرضورية ملواكبة القطاعات املترضرة.الوضعي

خاص بتدبري جائحة كورونا ومواجهة  1642ولدعم أعامل هذه اللجنة، وتنفيذا لتعليامت صاحب الجاللة، تم إحداث صندوق
 .1643الوباء

عاش الخصوص، قامت السلطات العمومية بوضع سياسة إجاملية إلن وأمام تأثر املقاوالت االقتصادية واملقاوالت السياحية عىل
 االقتصاد تهدف إىل إنقاذ املقاوالت من اإلفالس، واملحافظة عىل مناصب الشغل عىل املستوى الوطني.

 يفوبسبب هذا الوباء أقدمت الدول عىل إغالق حدودها الجوية والربية والبحرية  يف وجه املسافرين والسياح عىل الخصوص 
محاولة ملحارصة الوباء. إال أن هذا اإلجراء بالرغم من أهميته  عىل املستوى الصحي، فقد كان له بالغ األثر عىل االقتصاد 
العاملي والوطني حيث توقفت حركة االقتصاد يف جل القطاعات الحيوية وخصوصا القطاع السياحي الذي يعتمد يف األساس 

يف املائة، مام استدعى وضع خطة عىل وجه االستعجال 98قطاع الذي شل اقتصاده بأكرث من عىل حركة التنقل بني الدول، هذا ال
 إلنقاذ مقاوالت القطاع من اإلفالس املحقق أو التخفيف من تداعيات القطاع.

 املطلب األول: إكراهات املقاوالت السياحية يف ظل جائحة كورونا
سنة ا بني يناير وأكتوبر قدرت بضعف عرشات املرات مقارنة مع األزمة املالية لسجلت السياحة الدولية بسبب أزمة كورونا، خسارة م

يف املائة  يف  70فحسب استنتاج للمنظمة العاملية للسياحة حيث أكدت تسجيل انخفاض إيرادات السياحة العاملية ب   ،2009
 مليار دوالر من خسائر الصادرات املتعلقة بالقطاع. 935نفس الفرتة أي 

، توقع مجلس السفر والسياحة 2020تداعيات األزمة عىل التشغيل والرثوة اإلجاملية ، فهي كبرية ،ففي نوفمرب   وبخصوص
مليون منصب سياحي عىل مستوى العامل هذا العام. كام أكدت الجمعية الدولية  174العاملي أن األزمة  ستسبب  يف فقدان 

، كام  2020مليار دوالر يف سنة  118.5ة قد سجلت خسارة مالية قدرت ب للنقل الجوي من جهتها، أن رشكات الطريان الدولي
يف املائة  ، فقد كانت املنظمة العاملية للسياحة تراهن عىل وصول 72سجل انخفاض مهول يف النقل التجاري الجوي باملغرب بلغ 

 مليار دوالر . 2000ما يزيد عىل مليار سائح إىل الخارج مام يرفع خسارة الناتج الداخيل الخام إىل 

                                                           

وإجراءات اإلعالن عنها،  املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية 2020مارس  23بتاريخ   292.20.2مرسوم بمثابة قانون رقم   - 1641

 . 2020مارس  24مكرر بتاريخ  6867الجريدة الرسمية عدد

 .2020مارس 17بتاريخ  1441، جريدة رسمية عدد  269.20.2أحدث هذا الصندوق بموجب املرسوم رقم،  - 1642

تصريح وزير االقتصاد واملالية وإصالح  حسب 2020.4.24مليار درهم في  23.4ماليير درهم بالصندوق فور إحداثه ، وبلغ  10تم ضخ مبلغ  - 1643

 اإلدارة أمام البرملان
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بإفريقيا، وأقل من هذه النسبة بقليل  % 69كان قويا وشامال، حيث سجل انخفاض مهول بلغ  1644إن انهيار السياحة الدولية
. كام تراجعت إيرادات العملة  % 82يف أوربا وأمريكا، كام سجل انخفاض النشاط السياحي مبنطقتي أسيا والبحر الهادي بلغ 

 .2020يف املائة خالل سنة 74ملغربية ب الصعبة من السياحة ا
هذا الوضع الكاريث الذي شهدته السياحة العاملية والذي امتدت تداعياته إىل املغرب لكون هذا األخري يراهن عىل النشاط 

ية، مالسياحي املوسمي ، وكون السياحة من القطاعات االقتصادية الحيوية التي تضمن عدد مهم من مناصب الشغل القارة واملوس
مام أثر بشكل مبارش عىل نشاط املقاوالت السياحية واملقاوالت التي يرتبط نشاطها بشكل أسايس بها. سواء عىل مستوى 

 اإليرادات التي توقفت نهائيا، أو عىل مستوى التشغيل حيث تم ترسيح عدد كبري من املستخدمني بها.   
 صغرى واملتوسطة الفقرة األوىل: تأثري جائحة كورونا عىل املقاوالت ال

أدت األزمة الصحية التي مير منها العامل واملغرب بصفة خاصة إىل توقف نشاط العديد من املقاوالت خصوصا الصغرى واملتوسطة 
لعجزها عن االستمرار، فكان من نتائجها، فوقف نشاطها وترسيح العامل مام شكل أزمة واسعة النطاق لدى األرس التي وجدت 

عن سداد ديونها ، والقطاع السياحي من القطاعات التي ترضرت بشكل مبارش من هذه األزمة ، بفعل إغالق  نفسها فجأة عاجزة
 الجدود الدولية ومنع السفر. 

كشفت الكونفدرالية املغربية للمقاوالت الصغرية جداً والصغرية واملتوسطة، عن أول بحث وطني من نوعه، أجرته حول تأثر 
 .لف القطاعات االقتصادية باألزمة الحالية املرتبطة بانتشار فريوس كورونا املستجداملقاوالت املنتمية ملخت

من املقاوالت الصغرية واملتوسطة والصغرية جدا، باإلضافة إىل التعاونيات، املنترشة عرب جهات  1080وهمت الدارسة عينة ضمت 
 .أن مدى تأثر أنشطتهم جراء هذه األزمةسؤاال إىل مسريي هذه املؤسسات، بش 18، حيث تم توجيه 12اململكة الـ

باملائة منها ترضرت، تليها املقاوالت  90أول نتائج الدراسة بينت أن املقاوالت الصغرية جدا كانت أكرث تأثرا باألزمة، حيث أن 
 .باملائة 2باملائة يف حني مل تتأثر أنشطة التعاونيات إال بنسب محدودة  8الصغرى واملتوسطة، بنسبة 

تأثر املقاوالت الصغرية بهذا الشكل الرسيع، إىل محدودية قدراتها املالية يف مقاومة األزمة، ومبا أن هذه الفئة من ويرجع 
باملائة من النسيج االقتصادي للمملكة، فإن الرضر سينتقل ليتسبب يف حدوث ركود باالقتصاد الوطني،  95املقاوالت تشكل 

 .تقول الوثيقة
قطاعات مختلفة، بينت الدراسة، أن املقاوالت التجارية، وتلك التي تعمل عىل توريد الخدمات  10ومن خالل توزيعها عىل 

 12,7باملائة، ثم مقاوالت البناء بـ 13,5باملائة، تليها املقاوالت السياحية بنسبة  20للمقاوالت هي األكرث ترضرا، بنسب تجاوزت 
 .باملائة 10,5ال الرقمي بنسبة باملائة، واملقاوالت العاملة يف مجال التواصل واملج

باملائة من املقاوالت واملؤسسات اإلنتاجية أقفلت بشكل تام، يف  83وحول مستوى ترضر أنشطة املقاوالت، أكدت الدراسة، أن 
 .باملائة األخرى 17حني كان هذا اإلقفال جزئيا لدى 

باملائة من  81تجارة والخدمات، األكرث ترضرا حيث أوقفت وعىل مستوى القطاعات، فإن املقاوالت الصغرية واملتوسطة العاملة بال
 باملائة. 89.4املقاوالت التجارية نشاطها بشكل تام، يف حني يرتفع هذا الرقم بقطاع الخدمات إىل 

 وحذرت الدراسة من أن األزمة وآثارها عىل املقاوالت ستتبب يف فقدان املاليني من املواطنني العاملني بها ملناصب شغلهم،
ماليني مقاولة مغربية صغرية ومتوسطة الحجم صارت اليوم يف حالة  5باملائة من أصل  90بسبب تأثرات األزمة، مؤكدة أن 

مليون شخص وجدو نفسهم يف حالة عطالة.  فقد تكبد القطاع السياحي يف املغرب ما يزيد عن مليار  15جمود، ما يعني أن 
                                                           

 املنظمة العاملية للسياحة - 1644
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بسبب اإلجراءات التي  2020يف املائة خالل النصف األول من العام  33أكرث من دوالر من الخسائر مع تراجع دخل القطاع ب
الناجم عنه .األمر الذي استدعى وبصفة استعجالية اتحاذ مجموعة من اإلجراءات  19-فرضها تفيش فريوس كورونا ووباء كوفيد

 شكل أكرب.االقتصادية واالجتامعية للتخفيف من ثقل هذه األزمة عىل املقاوالت املترضرة ب
 الفقرة الثانية: اإلجراءات االقتصادية ملواجهة تداعيات جائحة كورونا

منذ ظهور فريوس كورونا سارعت الدول املترضرة إىل اتخاذ تدابري استعجالية إلنقاذ اقتصادها من االنهيار، واملغرب مل يكن 
ى وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، لضامن (عىل مستو CVEبعيدا عن هذه الوضعية حيث أحدث لجنة اليقظة االقتصادية )

التتبع الدقيق للوضع االقتصادي ومواكبة القطاعات املترضرة واسترشاف التداعيات االجتامعية واالقتصادية املبارشة وغري 
قتصادي من جهة ال املبارشة لألزمة الصحية وتهييئ إعادة تنشيط االقتصاد الوطني، وقد نحرص دورها يف تتبع عن كتب الوضع ا

 واقرتاح التدابري املناسبة املواكبة  للقطاعات املترضرة.
 19-كوفيــد”الصنــدوق الخــاص لتدبــر جائحــة فــروس كورونــا ”وتم إحـداث حسـاب خصـويص للخزينـة تحـت اســم 

 :مليــار درهــم 33الــذي بلغــت مــوارده أكــر مــن 
مليار درهم كمساهمة من الفاعلني املؤسساتيني والقطاع الخاص واملواطنني  5.21ية العامة وأكرث من ماليري درهم من امليزان 10
 مليار من ميزانيات الجهات. 5.1و

من الناتج الداخيل الخام، ويشمل  %11مليار درهم يف االقتصاد الوطني أي ما يعادل  120ويف هذا االتجاه، فقد تم ضخ حوايل 
مليار درهم مرصدة لفائدة"  45درهم من القروض املضمونة من طرف الدولة لفائدة كافة أصناف املقاوالت و  مليار 75هذا املبلغ 

مليار كمساهمة من ميزانية الدولة، من أجل إعطاء دينامية جديدة لالقتصاد الوطني  15صندوق محمد السادس لالستثامر" منها 
قاية الصحية للعاملني وترسيع عملية إدماج القطاع غري املهيكل كام تم والحفاظ  عىل منا صب الشغل ، وإنعاش الشغل، والو 

 اتخاد إجراءات اقتصادية أخرى    
   % 95و % 80ويف نفس االتجاه، تم دعم خزينة املقاوالت عن طريق القروض املضمونة من طرف الدولة بنسب ترتاوح ما بني 

من املقاوالت   % 89مليار درهم استفاد منها  18ولة مببلغ إجاميل قدره ألف مقا 50ويف إطار ضامن أوكسجني تم دعم ما يقارب 
 ماليني درهم. مع تيسري معامالتهم مع البنوك. 10الصغرى جدا التي ال يتجاوز رقم معامالتها 

 املطلب الثاين: اإلجراءات الجبائية ملواجهة تداعيات  جائحة كورونا
 زمة إنسانية كبرية وخلل اقتصادي عىل مستوى العامل، وملواجهة تداعيات هذه األزمةيجدر التذكري أن جائحة كورونا تسببت يف أ

اقرتحت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية عىل اإلدارات الجبائية العاملية، تبني مجموعة من اإلجراءات تهدف إىل تخفيف 
 ، أو عىل مستوى اإلقرارات الجبائية واألداء. األزمة عىل املقاوالت والخواص الذين يواجهون مشاكل عىل مستوى الخزينة

أما عىل املستوى الوطني، فقد اتخذت الدولة عدة تدابري إلنقاذ ميزانية املقاوالت تجلت عىل الخصوص يف تقديم الدعم 
 : 1645واملساعدة للمقاوالت، ميكن إجاملها يف

 صعبة، ة واملهن الحرة التي توجد غي وضعيةتعليق أداء التكاليف االجتامعية لفائدة املقاوالت الصغرية واملتوسط -
تأخري سداد مستحقات القروض البنكية، مع اإلعفاء من أداء التكاليف أو الجزاءات  لفائدة املقاوالت الصغرى واملتوسطة  -

 واملهن الحرة التي توجد يف وضعية صعبة،
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ىل التخفيف من تداعيات كوفيد ( يهدف إCCGإنشاء هيكل جديد ) ضامن أوكسجني( بالصندوق املركزي للضامن)  -
 وتأثريها عىل املقاوالت، 19

درهم، إضافة إىل خدمات التأمني الصحي  2000.00بالنسبة لألفراد ، متكينهم من تعويض جزايف شهري صايف قدره  -
 عىل املرض، والتعويضات العائلية.

ظل األزمة الصحية التي الزالت موجودة وتهدد ، ولكن السؤال املطروح يف 2020يونيو  30كل هذه التدابري مؤقتة إىل غاية 
االقتصاد الوطني وحياة األفراد، ملاذا ال تقرر الدولة اتخاد هذه التدابري بصفة مستمرة ونهائية ملواجهة أي طارئ ميكن أن يفاجأ 

 العامل مرة أخرى؟
من أجل  2020/2022خالل عقد برنامج  وفيام يحص القطاع السياحي، فيجب متديد العمل باإلجراءات التي اتخذتها الدولة من

عىل القطاع السياحي الوطني ، حيث تم اتخاذ سلسلة من التدابري لدعم الفاعلني  19مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كوفيد 
 . 1646يف القطاع والحفاظ عىل مناصب الشغل ، وضامن انتعاشة رسيعة لألنشطة السياحية باملغرب

 الجبائية املتعلقة باملقاوالت السياحية التحفيزات الفقرة األوىل:
إذا عدنا للمدونة العامة للرضائب املغربية، نجد أن املرشع الجبايئ خصص يف إطار اإلعفاءات الرضيبية، بعض االمتيازات بهدف 

يكون هذا  نتحفيز وتشجيع القطاع، تستفيد منها املؤسسات الفندقية بالنسبة لجزء األساس املفروض عليه الرضيبية، رشيطة أ 
الجزء مطابق لرقم األعامل املحقق بالعملة األجنبية إما أن تكون هي من قام بتحويلها بصفة فعلية ومبارشة، أو تقوم وكاالت 
األسفار بهذه العملية نيابة عنها. ولحسابها، كام تستفيد من نفس اإلعفاء، رشكات تدبري اإلقامات العقارية لإلنعاش السياحي، 

 ل: 1647لتنشيط السياحي بالنسبةوكذا مؤسسات ا
  :الرضيبة عىل الرشكات 

أعفى املرشع الجبايئ هذه املؤسسات السياحية من الرضيبة عىل الرشكات ملدة خمس سنوات متتالية تبتدأ من السنة املحاسبية 
ملؤسسات املذكورة عىل االتي أنجزت فيها أول عملية إيواء بعملة أجنبية، وبعد انتهاء هذه املدة تفرض الرضيبية عىل الرشكات 

بالسعرين املنصوص عليهام يف الجدول التصاعدي الذي عوض السعر النوعي، وتجدر املالحظة أن املرشع الجبايئ تراجع عن 
بالنسبة للمؤسسات السياحية التي تحقق ربحا صافيا يفوق  1648%20الذي كان قد حدده سابقا حيث رفعه إىل  % 17.5سعر 

لذي حسب املالحظني ال يخدم القطاع بل يزيد من الضغط الرضيبي الذي يعاين منه أصال، ويؤثر درهم، األمر ا 1000.000
 بشكل مبارش عىل تنافسيته.

 :الرضيبية عىل الدخل 
يف إطار اإلعفاء الرضيبي الذي خص به املرشع املؤسسات الفندقية، وعىل غرار الرضيبة عىل الرشكات، تستفيد أيضا هذه 

رضيبي من مجموع الرضيبة عىل الدخل طوال الخمس سنوات األوىل من النشاط، ترسي ابتداء من السنة املؤسسات من إعفاء 
املحاسبية التي أنجزت فيها أول عملية إيواء رشيطة أن تكون بعملة أجنبية. وبعد انقضاء مدة اإلعفاء املحددة يف خمس سنوات، 

لهذه املؤسسات أن تستفيد من هذه التخفيضات سواء بالنسبة للرضيبة يف املائة .وال ميكن  20يطبق السعر املخفض املحدد يف 

                                                           

 2021مذكرة تقديم قانون مالية  - 1646

من قانون  8من املادة  I من املدونة العامة للضرائب )تم إدراج التدبير املتعلق بمؤسسات التنشيط السياحي بمقتض ى البند –باء  -6املادة  - 1647

 ( 2018املالية لسنة 

 2020في قانون مالية  %20إلى  % 17.5تم رفع سعر  - 1648
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يربز مجموع  1649عىل الرشكات أم الرضيبة عىل الدخل، حتى تديل باإلقرار بالحصيلة املفروضة عليها الرضيبة مرفقا ببيان
سة فندقية، وكذا بية عن كل مؤسالعائدات املطابقة لألساس املفروضة عليه الرضيبة، إىل جانب رقم األعامل املحقق بعمالت أجن

جزء رقم األعامل املذكور املعفى كال أو بعضا من الرضيبة. وكل مؤسسة تقاعست عن مراعاة هذه الرشوط التي حددها املرشع 
الجبايئ، تسقط حقها يف االستفادة من اإلعفاءات املذكورة وتطبيق السعرين، بل أكرث من ذلك ستطبق عليها الذعائر والزيادات 

 . 1650ام حددها املرشع باملدونة العامة للرضائبك
 :الرضيبة عىل القيمة املضافة 

يف إطار تحفيز املؤسسات السياحية، أعفى املرشع الجبايئ املنشأة السياحية وكذا رشكات تدبري اإلقامات العقارية لإلنعاش 
تة وثالثني شهرا قييدها ضمن أصول الثابتة ملدة سالسياحي، من السلع التجهيزية التي يتم اقتناؤها يف الداخل عند االسترياد وت

، ابتداء من تاريخ الرشوع يف مزاولة النشاط، أو ابتداء من تسلم رخصة البناء بالنسبة للمنشاة التي تقوم بتشييد مشاريعها، 
 بالنسبة للحالة الثانية. 1651وميكن متديد هذا األجل مرة واحدة يف حالة القوة القاهرة

يف املائة مع الحق يف الخصم، بالنسبة لعمليات اإليواء وخدمات املطعم التي تنجزها الفنادق  10خفض بنسبة ويطبق السعر امل
. وكذا عمليات إيجار الفنادق واملجموعات العقارية املعدة ألغراض السياحة، سواء أجرت كلها أو بعضها، 1652لفائدة املسافرين

 .1653، رشيطة أن تكون جزءا ال يتجزأ من املجموعة السياحية ويدخل ضمن ذلك املطعم والحانة واملرقص واملسبح
 :واجبات التسجيل 

، من واجبات التسجيل مع مراعاة 1654تعفى املحررات املتعلقة باالستثامر وعقود اقتناء أرايض فضاء معدة لبناء مؤسسات فندقية
 الرشوط املنصوص عليها يف املدونة العامة للرضائب واملتمثلة يف:

 ك بإنجاز عمليات بناء املؤسسة الفندقية داخل أجل ست سنوات ابتداء من تاريخ متلك األرض الفضاءالتزام املال 
  يجب عىل املالك، ضامنا ألداء واجبات التسجيل املجردة وإن اقتَض الحال، الذعرية والزيادات التي قد تصبح مستحقة

 ائب، ق الرشوط املنصوص عليها باملدونة العامة للرض عند ما ال يتقيد باألجل املذكور، أن يقدم للدولة رهنا رسميا وف
 ،ال يفك هذا الرهن إال بعد إدالء املؤسسة الفندقية بشهادة املطابقة مسلمة من طرف السلطة املختصة 
  يجب االحتفاظ ضمن أصول املقاولة املالكة باألرايض املقتناة والبناءات املنجزة ملدة ال تقل عن عرش سنوات ابتداء من

 .   1655خ االستغاللتاري
 الفقرة الثانية: االقرتاحات الجبائية حسب الفدرالية الوطنية للصناعة الفندقية 

القطاع الفندقي باملغرب يعاين من ثقل عدد كبري من الرضائب. فعىل الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات العامة املغربية 
نه يف للصناعة الفندقية، اليزال يعاين من رضائب زائدة مقارنة بجريالتخفيف هذا الضغط ، فالقطاع حسب الفدرالية الوطنية 
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فتنوع الرضائب يؤدي إىل نقص القدرة التنافسية للمشغلني املغاربة. حيث متثل الرضائب  حوض البحر األبيض املتوسط.
 املحلية جزًءا مهاًم من هذا الضغط وتعيق القطاع بسبب غموضها وتنوع أسس الحساب الجبايئ.

سب فدرالية القطاع، فهذه الوضعية الجبائية تتطلب إصالًحا عاجالً وأساسيًا للنظام الرضيبي املغريب وبشكل أكرث تحديًدا فح
للقوانني التي تحكم الرضائب املحلية. مع العمل عىل محاربة القطاع غري املهيكل  الذي من شأنه تقويض قطاع السياحة  

 بشكل عام. 
 خامتة :     
سبق يتبني أن الحكومة املغربية كباقي الحكومات مل تكن مستعدة ملواجهة هذه الجائحة التي فاجأت العامل وأثرت  من خالل ما

بشكل مبارش عىل اقتصاديات الدول مبن فيها تلك القوية، فرغم التدابري االستباقية املهمة التي اتخذها املغرب، فقد تبني أنها 
مالية وجبائية ناجعة ملواجهة مثل هذه الحاالت الطارئة، فالحاجة أصبحت ملحة إىل  مل تكن كافية، وذلك بسبب غياب سياسة

تدابري جديدة أكرب وأقوى. ويجب أن تتكيف السياسات املنفذة مع التحديات الصحية واالقتصادية التي تتطور باستمرار لواجهة 
ل هذا الوباء، ء، وقد أيقن العامل أن استعداده ملواجهة مثالصدمات املفاجئة املستقبلية .فقد مرت سنة كاملة عىل تفيش هذا الوبا

مل يكن يف املستوى املطلوب، مام يتطلب مستقبال وضع سياسة حامئية مشرتكة بني الدول املتقدمة وبني الدول النامية ملواجهة 
ناصب الشعل، لة الصعبة ومولد ملمخاطر األوبئة الفتاكة. كام ينتظر من الحكومة املغربية التي تراهن عىل السياحة كمورد للعم

أن تضع اسرتاتيجية للنهوض بالقطاع، وأن تضع سياسة جبائية ومالية ناجعة لحامية دخل األرس واملقاوالت ، وإدخال أدوات 
 جديدة وترسيع الجهود ملواجهة التحديات الرضيبية الدولية التي تثريها رقمنة االقتصاد. وعىل اململكة أن تراهن عىل السياحة
الداخلية وعىل مراجعة الرسوم املحلية التي ال تشجع الزبائن عىل ارتياد الفنادق واملؤسسات السياحية األخرى. فجائحة كورونا 

م  املستوى الصحي أ رغم تأثريها عىل اقتصاديات الدول، فقد كشفت عن مواطن ضعف سياسات هذه الدول، سواء عىل
 االقتصادي.  

 
 املراجع واملصادر 

  العاملية للسياحةاملنظمة 
 مكتب الرصف 
 ظهائر ومراسيم 
القايض  01.07( بتنفيذ القانون رقم 2008ماي  23) 1429جامدي األوىل  17صادر يف  1.08.60ظهري رشيف رقم  -

الصادر  80.13بسن إجراءات خاصة تتعلق باإلقامات العقارية لإلنعاش السياحي، كام تم تعديله بالقانون رقم 
 6240(، الجريدة الرسمية عدد 2014مارس  6) 1435جامدي األوىل  4يف  1.14.12يف رقم بتنفيذه الظهري الرش

 .3228( ص، 2014مارس  20) 1435جامدي األوىل  18بتاريخ 
 47.06( بتنفيذ القانون رقم 2007نفمرب  30) 1428من ذي القعدة  19الصادر يف  1.07.195الظهري الرشيف رقم  -

 .(2007دسمرب  3) 5583ملحلية ، ج ر عدد املتعلق بجبايات الجامعات ا
املتعلق  80.14( بتنفيذ القانون رقم 2015اغسطس  4) 1436من شوال  18صادر يف  1.15.108ظهري رشيف رقم  -

 .باملؤسسات السياحية وأشكال اإليواء السياحي األخرى
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 47.06تنفيذ القانون رقم ( ب2007نونرب  30) 1428من ذي القعدة  19صادر يف  1.20.195الظهري الرشيف رقم  -
املنفذ للظهري الرشيف رقم  07.20املتعلق بجبايات الجامعات املحلية، كام تم تغيريه وتتميمه بالقانون رقم 

 .(2020دسمرب  21)  1442من جامدي األوىل  16صادر يف  1.20.91
املتعلق بالنظام  31.96رقم ( بتنفيذ القانون 1997فرباير  12) 1417شوال  4صادر يف  1.97.64ظهري رشيف رقم  -

 .األسايس لوكاالت األسفار
الصادر  06.2. 471(   والذي تم تغيريه باملرسوم رقم 1979دجنرب  31) 1400من صفر  11بتاريخ  2.79.749املرسوم رقم  -

 .2006دجنرب  31يف 
ارئ الصحية وإجراءات املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطو  2020مارس  23بتاريخ   292.20.2مرسوم بقانون رقم  -

 .2020مارس  24مكرر بتاريخ  6867اإلعالن عنها، الجريدة الرسمية عدد
املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية  2020مارس  23بتاريخ   292.20.2مرسوم مبثابة قانون رقم  -

 2020مارس  24مكرر بتاريخ  6867وإجراءات اإلعالن عنها، الجريدة الرسمية عدد
 رير:تقا 

 حول الجبايات املحلية 2015تقرير املجلس األعىل للحسابات  -
 لجنة اليقظة االقتصادية -
 املدونة العامة للرضائب -
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 موقع خطاب الضامن عىل خارطة الضامنات الشخصية يف البنوك التشاركية باملغرب
Website of the letter of guarantee on the map of personal guarantees in participatory banks in Morocco 

 

 باحث بسلك الدكتوراه
 واإلجتامعية السوييس كلية العلوم القانونية واإلقتصادية

  جامعة محمد الخامس بالرباط. -
 

 ملخص املقال:
مثلة يف تسليم مبلغ ة واملتمل يعد منح االئتامن بعد التوسع الكبري الذي عرفه النشاط البنيك منحرصا يف صورته العادي

معني للمدين، بل امتد ليشمل صورا أخرى قد يكتفي فيها البنك التشاريك مبنح العميل االئتامن عىل شكل توقيع مبثابة 
ضامن وتأمني لفائدة دائن العميل، دون الحاجة لتسليمه إياه أية مبالغ من املال أو وضعها تحت ترصفه، ومرد هذه الثقة التي 

  العمل البنيك، كون منح االئتامن لعمالء البنك التشاريك من األنشطة التجارية ملؤسسات االئتامن.تضفى عىل
وتبعا لذلك، تعد خطابات الضامن املمنوحة لفائدة عمالء البنوك التشاركية أثناء الدخول يف عقود تجارية أو اقتصادية، 

قاوالت املغربية وتقويتها، خاصة الصغرى واملتوسطة منها، من أهم عمليات االئتامن التي تهدف إىل تيسري معامالت امل
 ومساعدتها يف تنمية االقتصاد الوطني وانتعاشه. 

 تنمية االقتصاد. -البنك التشاريك -خطاب الضامن -: الضامن الشخيصالكلامت الدالة
Article Summary: 

Granting credit after the great expansion of banking activity is no longer confined to its normal form 
of delivering a certain amount to the debtor, but extended to include other forms in which the participatory 
bank may be satisfied with granting the customer the credit in the form of a signature as a guarantee and 
insurance for the benefit of the customer’s creditor, without the need to hand it over to him any Sums of 
money or putting it at his disposal, and the reason for this confidence that is given to the banking business 
is that granting credit to clients of the Participatory Bank is one of the commercial activities of credit 
institutions. 

Accordingly, letters of guarantee granted to clients of participatory banks while entering into 
commercial or economic contracts are among the most important credit operations aimed at facilitating and 
strengthening Moroccan contracting transactions, especially small and medium ones, and assisting them in 
the development and recovery of the national economy. 

Key words: personal guarantee- letter of guarantee- participatory bank- economic development. 
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 مقدمة
يعترب النشاط البنيك نشاطا أساسيا يف الحياة االقتصادية واملالية ألي دولة، حيث دفعت خاصياته التي يتمتع بها مبختلف 
 الترشيعات، إىل تأطريه وتنظيمه تنظيام دقيقا عىل مختلف األصعدة، مؤسساتيا وعمليا ورقابيا، وذلك بهدف ضامن االستقرار
واالستمرارية للدورة املالية واالقتصادية، وبغية متكني القطاع البنيك من القيام بدوره يف تعبئة املدخرات وتوزيع االئتامن يف 

 ، خاصة عرب منح خطابات الضامن لعمالئه.1656أحسن الظروف
 اصة بعد تبني املرشعدورا أساسيا يف االقتصاد املغريب، خ 1658والهيئات املعتربة يف حكمها 1657وتلعب مؤسسات االئتامن
املتعلق مبؤسسات  103.12، من خالل القانون رقم 2014داخل القطاع البنيك املغريب سنة  1659املغريب تجربة البنوك التشاركية

بكامله للبنوك التشاركية، باعتبارها  1661، حيث خصص القسم الثالث من هذا القانون1660االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها
ت التنمية االقتصادية واالجتامعية يف البالد، وبصفتها املصدر الرئييس لتمويل االقتصاد، مع ما يرتتب عىل إحدى أهم محركا

 .1662ذلك من خلق آفاق للنمو وتقوية ميدان االستثامر، الذي سينعكس ال محالة عىل املجال االقتصادي واالجتامعي يف البالد
مالء، نوك التشاركية لعمالئها، رهينة ومعلقة عىل رشط توفر هؤالء العوتبقى عمليات التمويل ومنح االئتامن من طرف الب

سواء كانوا أشخاص ذاتيني أم اعتباريني، عىل تأمينات من قبيل حسن سرية العميل ومالءة ذمته، تضمن لهذه البنوك استيفاء 
 حقها يف األجل املحدد، بعيدا عن أي متاطل أو تسويف من قبل العمالء. 

يعد الضامن وسيلة قانونية ورشعية مهمة يف مجال املعامالت، عرفها اإلنسان واعتمد عليها منذ بداية وتبعا لذلك،  
، وقوله عز 1663تعامله النقدي، وقد أشار إليها القرآن الكريم، فقال تعاىل:" وإن كنتم عىل سفر ومل تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة "

                                                           

رسالة لنيل دبلوم املاستر املتخصص في قانون وعمليات البنوك التشاركية، محمد التوزاني،" الضمانات الشخصية في البنوك التشاركية"،  - 1656

 .2، ص 2020-2019مكناس، املوسم الدراس ي  -كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة موالي إسماعيل

املتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها، من صنفين  103.12من القانون رقم  10االئتمان حسب املادة  تتكون مؤسسات - 1657

 من املؤسسات، وهي البنوك وشركات التمويل.

الهيئات املعتبرة في املتعلق بمؤسسات االئتمان و  103.12من القانون رقم  11تعتبر هيئات معتبرة في حكم مؤسسات االئتمان حسب املادة  - 1658

 حكمها، مؤسسات األداء وجمعيات السلفات الصغيرة والبنوك الحرة والشركات املالية وصندوق اإليداع والتدبير وصندوق الضمان املركزي.

كة الذي يطبع ملشار لقد استعمل املشرع املغربي عبارة " البنوك التشاركية " بدل تسميتها بالبنوك اإلسالمية تماشيا مع مصطلح التشارك وا - 1659

هة ثانية، جمختلف الصيغ املتعامل بها في هذا االطار من جهة، وتفاديا ألي توثر أو احتدام في املنافسة بينه وبين البنوك التقليدية في السوق من 

يف وقدسيته من جهة أخرى، كما أن وتجنبا ألي خلط بين عمل هذه البنوك  وإمكانية ارتكاب األخطاء أو التجاوزات فيها، وبين الدين اإلسالمي الحن

 العبرة في املقاصد واملعاني ال في األلفاظ واملباني.

املتعلق بمؤسسات االئتمان  103.12( بتنفيذ القانون رقم 2014ديسمبر  24) 1436صادر في فاتح ربيع األول  1.14.193ظهير شريف رقم  - 1660

 .462، ص 2015يناير  22بتاريخ  6328والهيئات املعتبرة في حكمها، الجريدة الرسمية عدد 

1661 - Ben Younes Baghdadi," Les banques participatives : entre le critérium de la technique et les exigences de l’éthique", Revenue 

de recherche en droit économique et gestion, 2017, N° 4, p 52.    

وضعية القانونية للعميل في عقد املرابحة "، رسالة لنيل دبلوم املاستر املتخصص في قانون وعمليات البنوك عبد الحكيم النوايتي،" ال - 1662

 .1، ص 219-2018مكناس، املوسم الدراس ي  -التشاركية، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة موالي إسماعيل

 .273سورة البقرة، اآلية رقم  - 1663
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، حيث قال ابن عباس " الزعيم الكفيل "، وقال صىل 1664ري وأنا به زعيم "وجل:" قالوا نفقد صواع امللك وملن جاء به حمل بع
 .1665الله عليه وسلم:" الزعيم غارم "، مبعنى الكفيل ضامن

وقد تطور الضامن وتشعب وصارت له قواعده وأسسه وأبوابه املستقلة مع تطور الحياة االقتصادية وظهور املؤسسات والنظم 
ته كمتغري أسايس يف الحياة االقتصادية عامة، والبنكية عىل وجه الخصوص، والتي تحظى املستحدثة، وأصبح له دوره وأهمي

تحكمه قاعدة  1666بحصة األسد من حجم املخاطر التي تعرتضها وتتخلل عملياتها املتنوعة، عىل أساس أن العمل البنيك
سواء تعلق األمر بعنرص الربحية، أو  ثالثية شهرية، يجب مراعاة عنارصها يف آن واحد، دون إغفال أي عنرص من القاعدة،

 .1667السيولة، أو الضامن
جالء من خالل ب أهميته النظريةويتبني مام سبق أن موضوع الدراسة يكتيس أهمية بالغة عىل مستويني، بحيث تظهر 

 باملالية نيكون موضوع خطاب الضامن يف البنوك التشاركية ال زال ال يحظى باألهمية الرضورية من قبل الدارسني واملهتم
اإلسالمية عموما، وبالبنوك التشاركية عىل وجه الخصوص، خاصة وأن هذا املوضوع يعرف فراغا ترشيعيا محضا يف الترشيع 
املغريب، بحيث ال نجد ولو نص قانوين واحد يشري إليه بشكل رصيح ويؤطر كيفية العمل به، خاصة يف ظل وجوب خضوعه، 

 1668عىلعية من لدن اللجنة الرشعية للاملية التشاركية التابعة لهيئة الفتوى باملجلس العلمي األ شأنه شأن باقي العقود، لرقابة رش 
 حتى ميكن للبنك التشاريك العمل به مع عمالئه. 

ملوضوع الدراسة، فتتجىل بوضوح من خالل األهمية القصوى التي يتمتع بها خطاب الضامن يف  األهمية العمليةأما 
ية، املستفيدين منه، والحال أن البنوك التشاركية باملغرب ال تعريه أي اهتامم أو قيمة مقارنة بالضامنات العينتأمني املتعاملني به و 

مام يكون مصريه الرفض حني يتقدم عميل معني لطلبه كضامن شخيص بغرض حصوله عىل التمويل املراد والدخول يف غامر 
 املرشوع أو الصفقة املراد إبرامها مع غريه.

بسط بعض املشاكل التي يثريها املوضوع، من قبيل التساؤل عن املقصود بخطاب الضامن؟ وما هي طبيعته وميكن 
القانونية؟ وهل يأيت يف صورة واحدة أم تتعدد صوره؟ وما مدى أهميته بالنسبة ألطرافه؟ وهل يحق للبنوك التشاركية التعامل 

 قيام بذلك؟ وهل من آثار ترتتب عن التعامل به؟.به؟ وإن كان يجوز لها ذلك، فام هي الطرق املرشوعة لل
وهكذا يتضح أن إشكالية موضوع املقال تدور حول البحث يف فلسلفة وأساليب العمل بخطاب الضامن يف البنوك 

 التشاركية يف ظل االمتثال لضوابط ومبادئ الرشيعة االسالمية؟
 ة زال مجهول الهوية يف تعامالت البنوك التشاركيوهكذا ميكن القول كفرض إلشكالية املوضوع، أن خطاب الضامن ال

باملغرب؛ خاصة يف ظل الفراغ الترشيعي الذي يعرتيه، لذا سيتم محاولة دراسته وتكييفه يف معامالت هذه البنوك وفق مبادئ 

                                                           

 .82يوسف، اآلية رقم سورة  - 1664

الضمان واالعتمادات املستندية  -املجلد الثاني -رفعت السيد عوض ي،" موسوعة االقتصاد اإلسالمي في املصارف والنقود واألسواق املالية - 1665

 . 2/5، ص 2009، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، مصر ، سنة 1والغرامات "،  ط 

 ه من أعمال الوساطة املالية.باعتبار  - 1666

، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع 1محمد عبد املنعم بوزيد،" الضمان في الفقه اإلسالمي وتطبيقاته في املصارف اإلسالمية "، ط  - 1667

 . 2، ص 2009والترجمة، االسكندرية، سنة 

(، املتعلق بإحداث اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، 2015يناير  20) 1436ربيع األول  28الصادر في  1.15.02الظهير الشريف رقم  - 1668

( املتعلق بإعادة تنظيم املجالس العلمية، الجريدة 2004أبريل  22) 1425ربيع األول  2الصادر في  1.03.300والقاض ي بتتميم الظهير الشريف رقم 

 .1098، ص 2015فبراير  9بتاريخ  6333الرسمية عدد 
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وضوع خطاب الرشيعة اإلسالمية، باإلعتامد عىل املنهجني الوصفي والتحلييل يف تجميع الحقائق واملعلومات املتعلقة مب
 الضامن، ألجل الوصول ملعرفة دقيقة وتفصيلية عنه. 

 وانطالقا مام سبق؛ ميكن معالجة هذا املوضوع وفق التصميم اآليت: 
 

 أوال: خطاب الضامن يف البنوك التشاركية بني الواقع والتصور
 ثانيا: آثار تطبيق خطاب الضامن يف البنوك التشاركية ورهانات التطور

 
 

 الضامن يف البنوك التشاركية بني الواقع والتصور أوال: خطاب
 ليك يتم تبيان واقع خطاب الضامن يف البنوك التشاركية، سيتم التطرق ملاهيته )أ( قبل الحديث عن مزاياه العملية )ب(

 أ: تحديد ماهية خطاب الضامن
 ( 3ته القانونية )( قبل معالجة طبيع2( وصوره )1لبيان ماهية خطاب الضامن، يتوجب تحديد مفهومه )

 مفهوم خطاب الضامن -1     
يقصد بخطاب الضامن:" ذلك التعهد النهايئ الذي يصدره البنك بناء عىل طلب عمليه بدفع مبلغ نقدي معني أو قابل 

وهو كذلك عبارة عن:" صك  ،1669للتعيني خالل مدة معينة، مبجرد أن يطلب املستفيد من البنك ذلك دون الرجوع عىل العميل "
يصدره البنك بناء عىل طلب العميل يتعهد فيه بدفع مبلغ نقدي لطرف ثالث يسمى املستفيد يف حالة إخالل ذلك العميل بالتزاماته 

أي يتعهد مبقتضاه البنك املصدر بأن يدفع مبلغا  1670اتجاه ذلك املستفيد، ويوضح فيها بدقة األسباب املوجبة للدفع وإجراءاته،
 .1671ض معني "معينا لحساب طرف ثالث لغر 

وبالتايل، ميكن القول أن خطاب الضامن يف هذا الصدد هو تعهد البنك التشاريك لطرف ثالث يسمى املستفيد من 
 . 1673عميله بناء عىل طلب هذا األخري بدفع قيمة خطاب الضامن يف وقت محدد إذا أخل بالتزاماته 1672الخطاب، بضامن

 صور خطاب الضامن -2
ابات الضامن يف العديد من الحاالت يجمع بينها رضورة توفري الثقة بني األطراف تظهر الحاجة إىل استصدار خط

املشكلة لخطاب الضامن، من قبيل الحالة التي تشرتط فيه االدارات والرشكات الطارحة للمشاريع ضامنات يف من يرغب 

                                                           

 .105ه، ص 1420، دار النفائس، األردن، سنة 1املعامالت املالية املعاصرة في ضوء الفقه والشريعة "، ط محمد رواس،" - 1669

م، 1999أحمد بن حسن بن أحمد،" خطابات الضمان املصرفية  وتكييفها الفقهي "، د ط، مؤسسة شباب الجامعة، االسكندرية، سنة  - 1670

 . 6ص 

 .385ه، ص 1417، دار العاصمة، الرياض، سنة 2الت املصرفية في نظر الشريعة اإلسالمية "، طعمر بن عبد العزيز،" الربا واملعام - 1671

 .128ه، ص 1401، دار التعارض، بيروت، سنة 7وللتوسع أكثر يراجع: محمد باقر الصدر،" البنك الالربوي في اإلسالم "، ط -    

متعدد الصور؛ فقد يكون كفالة إذا كان غير مغطى، وقد يكون وكالة إذا تم اختيار مصطلح "ضمان" عوض " كفالة " ألن خطاب الضمان  - 1672

 يكان مغطى، وقد يتردد بين الكفالة والوكالة بحسب قيمة و درجة التغطية، مما يجعله عبارة عن ضمان أيا كانت صفة البنك الضامن للعميل ف

 هذا االطار. 

 .89، ص 1977بعة القاهرة الحديثة، مصر، سنة ، مط1شوقي اسماعيل شحاتة،" البنوك اإلسالمية "، ط - 1673
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احرتاف وظائف  فيها ضامنات يف من يرغبون الرتشح للفوز بها عرب املزايدات أو املناقصات، أو يف الحالة التي يستلزم القانون
 .1675، أو ألجل الحصول عىل بضائع منقولة بحريا وصلت قبل وصول مستنداتها من قبل املستوردون1674معينة

 الطبيعة القانونية لخطاب الضامن -3
ه شكل ، بحيث هناك من اعترب 1676يعرف موضوع الطبيعة القانونية لخطاب الضامن تضاربا صارخا بني فقهاء القانون

، فاعتربوا بذلك دور البنك يف خطاب الضامن مبثابة دور الكفيل، فتنعقد الكفالة يف خطاب الضامن برضا 1677من أشكال الكفالة
البنك الكفيل و املستفيد الدائن، ويعرب البنك عن رضاه بإصدار خطاب الضامن إىل املستفيد إما رصاحة أو ضمنا، وحجتهم يف 

والكفالة يف الفقه اإلسالمي متفقان من حيث املعنى، وهو التزام الشخص ماال واجبا عىل غريه ذلك أن تعريف خطاب الضامن 
لشخص ثالث، كام إن هذا التشابه كان سببا يف اعتبار خطاب الضامن يف بداية ظهوره مجرد صورة من صور الكفالة، حيث 

لك ليس من شأنه تعطيل مقتضيات الفصل :" إن بنود االلتزام بالدفع لدى أول طلب، فإن ذما ييل 1678جاء يف قرار
من القانون املدين الفرنيس، والذي مبقتضاه يحق للكفيل التمسك يف مواجهة الدائن تلك الدفوع التي ميلكها  2036

 واالرادة املنفردة.    1680كام قيل بنظرية الوكالة واالنابة القارصة ."1679املدين االصيل واملتعلقة بالدين االصيل
القول، أن أيا من هذه العقود والترصفات ال يفرس حقيقة خطاب الضامن تفسريا شامال، ألنه ببساطة عقد بيد أنه ميكن 

 . 1681ذو طبيعة خاصة، أنتجه الفكر البنيك تنصال من بعض قواعد العقود املدنية التي ال تخدم يف الغالب مصالحه
 ب: املزايا العملية لخطاب الضامن 

ن الضامنات البنكية التي نشأت نتيجة العمل البنيك وأعرافه، حيث أصبح مبثابة يعترب خطاب الضامن نوع جديد م
ضامنة بنكية، مستحدثة وجديدة، غاية األهمية نظرا ملزياها املتعددة بالنسبة لجميع أطراف العملية، سواء كان عميال للبنك 

أو حتى بالنسبة للمستفيد من خطاب ( 2)مر عميله أم بنكا تشاركيا مصدرا لخطاب الضامن بناء عىل أ ( 1)التشاريك بصفته آمرا 
 (. 3)الضامن الذي صدر الخطاب لفائدته 

 مزايا خطاب الضامن بالنسبة للعميل املضمون -1
ال يخفى عىل أحد املزايا األساسية التي يحققها الضامن النقدي، فهو يضع سيولة نقدية بيد املستفيد أو تحت ترصفه، 

 عد عن املستفيد شبح عدم تنفيد االلتزام من جانب املدين أو سوء أحواله املالية، فإنها تنعكس سلبا عىلوهذه التقنية بقدر ما تب
القدرة املالية ملقدم هذا الضامن، إذ تؤدي إىل تجميد مبالغ مالية ضخمة وملدة قد تطول، وبالتايل فهي تشل حركة مقدم الضامن 

                                                           

 كاملخلصين الجمركيين وسماسرة بورصات األوراق املالية. - 1674

 . 92، ص 6، العدد 2014البشير عدي،" خطاب الضمان وتكييفه في الفقه املصرفي اإلسالمي"، مقال منشور بمجلة املنبر القانوني، أبريل  - 1675

 خاصة الفقه الفرنس ي واملصري. - 1676

 . 181، ص 1999، مؤسسة الوراق للخدمات الحديثة، األردن، سنة 2مصطفى حسنين،" أضواء على املعامالت املالية في اإلسالم "، ط  - 1677

 .15/06/1970قرار محكمة االستئناف في باريس الصادر بتاريخ  - 1678

 .46، منشورات كلية الحقوق، مراكش، د.س، ص محمد االطرش،" الضمانات البنكية املستقلة في عقود التجارة الدولية "، د.ط - 1679

، دار النهضة العربية، القاهرة، د.س، 3محي الدين إسماعيل علم الدين،" موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية "، ج  - 1680

 .891ص 

 .102، ص 2009الدار البيضاء، سنة محمد جنكل،" العمليات البنكية غير املباشرة "، د. ط، مطبعة النجاح الجديدة،   -    

 . 92البشير عدي،" خطاب الضمان وتكييفه في الفقه املصرفي اإلسالمي"، م س، ص   - 1681
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شاريع مقاوالت الصغرى واملتوسطة التي ترغب يف املساهمة يف تنفيد بعض املالتجارية وتثقل كاهله، ويصدق ذلك بالنسبة لل
 .1682االقتصادية، حيث يتعدى يف بعض األحيان مبلغ هذا الضامن حدود رأساملها الحقيقي

كام أن هذه التقنية قد تؤدي إىل الزيادة يف قيمة التكلفة اإلجاملية لتنفيذ املشاريع التي يتطلب بصددها تقديم مثل 
، لذلك كان من الرضوري البحث عن وسيلة أخرى، تحل محل الضامن النقدي الذي يطلب تقدميه يف مجال 1683ذا الضامنه

عقود التوريد واألشغال العامة، وغري ذلك من املجاالت، سواء عىل مستوى التجارة الدولية أو عىل مستوى التجارة الداخلية، 
در من قبل أحد البنوك التشاركية، يقر فيه بأن يضع تحت ترصف الجهة فكانت هذه الوسيلة هي خطاب الضامن، والذي يص

املتعاقدة مع العميل اآلمر، مبلغا يوازي الضامن النقدي املؤقت، وأنه عىل استعداد لدفعه بأكمله عند أول طلب منها دون التفات 
 إىل أية معارضة من جانب عميله. 

اريك بأن يدفع املبلغ املضمون بواسطة خطاب الضامن عند أول وما يالحظ بخصوص هذا الصدد، الزام البنك التش
مطالبة، شأنه شأن العميل املدين يف لزوم الدين، بل عىل ما يبدو أن الطرف الثالث ال عالقة له بالعميل، فال يطالبه أصال، 

يه العميل من معارضة، ات ملا يبدوكأمنا قيمة الخطاب املستحقة إمنا يستوفيها الطرف الثالث من البنك التشاريك فقط دون التف
:" إن خطاب الضامن يعد من الضامنات بقوله -محكمة النقض حاليا -وذلك ما يستوحى من مضمون قرار املجلس األعىل

البنكية املستقلة التي توفر بطبيعتها للمستفيد ضامن السيولة عند أول طلب وضامن عدم االعرتاض عىل األداء ألي 
لمستفيد حقا مبارشا ونهائيا ومستقال عن كل عالقة أخرى، ومن ثم فإن خطاب الضامن يختلف سبب كان، فهو ينشأ ل

 .1684عن الكفالة البنكية من حيث األثار التي يرتبها عىل أطرافه " 
والحاصل أنه يجوز للبنوك التشاركية إصدار خطابات الضامن التي تعد من قبيل الكفاالت املقيدة يف الفقه   
وز لها كذلك أن تتقاىض عمولة من عميلها طالب الضامن، لقاء ما تبذله من جهد، إضافة إىل حقها يف ، ويج1685اإلسالمي

ملكا  -املبلغ النقدي -الحصول عىل تأمني نقدي، بقيمة املبلغ املضمون كله أو بعضه عىل وجه التوثيق للدين، وإمكانية متلكه
نفسه، ويرجع من الوفاء بالدين ب -العميل املدين -نع ذلك األصيلصحيحا، بحيث يباح له استثامره، ويطيب له ربحه، وال مي

 مبا أعطاه له.   -البنك التشاريك -عندئذ عىل الضامن
 مزايا خطاب الضامن بالنسبة للبنك التشاريك الضامن -2

ود، فيقرض قمن الطبيعي جدا أن البنك يستفيد من كل عملية ائتامنية قام بتنفيذها، فهو يعترب مؤسسة تتاجر يف الن
النقود ويفتح االعتامدات، بل إن العديد من العمليات االئتامنية التي يقوم بها ال يضطر فيها إىل إخراج أية نقود من خزينته، 

، بيد أنه يجب التنبيه يف هذا الصدد، إىل أن البنوك التشاركية ال تتاجر يف 1686بل يقترص عىل مجرد إقراض توقيعه أو ضامنه

                                                           

 .74العمليات البنكية غير املباشرة "، م.س، ص  -الجزء الثاني -محمد جنكل،" العمليات البنكية - 1682

1683 - Lesguillons," Histoirs, signification et pratique des garanties ", Colloque le Moniteur, tours, 1981, p 6. 

 .31/01/2001صادر بتاريخ  369/99في ملف تجاري عدد  231قرار عدد  - 1684

فيما يتعلق بالحكم الشرعي حول غطاء خطاب الضمان في شكله التأميني، فقد أجاز الفقهاء الرهن في الدين املوعود، أو في الدين   - 1685

 وبالتالي فحكمه هو الجواز واالباحة، ملا فيه من حفظ للحقوق وتوثيق للدين.املستقبلي، 

 

 .76العمليات البنكية غير املباشرة "، م.س، ص  -الجزء الثاني -محمد جنكل،" العمليات البنكية - 1686
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، وإمنا تقوم مبنح خطابات ضامن لفائدة عمالئها مقابل عموالت 1687اإلقراض، وال تأخذ مقابل ذلك أية فوائدالنقود عن طريق 
محددة تتناسب مع قيمة الضامن، وأجله، ونوع العملية املطلوب تقديم خطاب ضامن عنها، كام أن غطاءات خطابات الضامن 

 .1688نتهاء مدتهاتزيد من ودائع البنك التشاريك، حيث يحتفظ بها إىل حني ا
وعليه، فال جدال أن البنك التشاريك مصدر خطاب الضامن يستفيد من إصداره ملثل هذه الخطابات، فهو يتقاىض عمولة 
من عميله مبجرد إصدار خطاب الضامن ولو مل يدفع قيمة الخطاب للمستفيد، بل حتى يف حالة الدفع فإن البنك التشاريك ال 

ك عادة ما يحتفظ بغطاء هذا الضامن ويأخد عن العميل كافة التعهدات التي تضمن له سداد يتحمل أية خسارة، ذلك أن البن
هذه القيمة ورجوعه عليه، هذا فضال عن أن كل أموال العميل لدى البنك التشاريك تكون ضامنة تحت ترصف البنك 

 .1689التشاريك
 مزايا خطاب الضامن بالنسبة للمستفيد -3

ا من وجهة نظر املستفيد، ال تقل أهميته عام يقوم به الضامن النقدي من دور، خصوصا يعد خطاب الضامن ضامنا كافي
وأنه يتضمن رشوطا تجعل التزام البنك التشاريك الضامن التزاما مستقال وملزما بالدفع دون أي قيد أو رشط، بالرغم من اعرتاض 

قة ديه، ألن البنك التشاريك ملتزم بالدفع وهو محل ث، حيث يعترب خطاب الضامن مبثابة نقود بني ي1690العميل اآلمر عىل ذلك
ومبعث ائتامن ويسهل الحصول عىل مبلغ الخطاب منه، حيث يشرتط عىل البنك التشاريك التزامه بالدفع من أول طلب ورغم 

 .1691معارضة العميل
داع هذه املبالغ عن إيكام يحقق خطاب الضامن للمستفيد من جهة أخرى، مزية أخرى تتمثل يف تجنبه املشاكل الناتجة 

لديه و إعادة سحبها يف نهاية املدة، مع ما يرتتب عن ذلك من دفع تكلفة هذا اإليداع وارتفاع قيمتها حسب املدة التي قد تطول 
، إضافة إىل فائدته االقتصادية عندما يكون العميل أجنبيا، مام يسفر عن تحويل 1692أو تقرص حسب نوع كل عملية عىل حدة

 .1693ة البنك التشاريك بالعمالت األجنبية، مام يستتبع زيادة رصيد الدولة يف العمالت األجنبيةعمولة لفائد
" إن مفهوم الضامنة :وقد بينت محكمة االستئناف بباريس يف قرار لها مزايا خطاب الضامن بالنسبة للمستفيد يف قولها

ات الشكلية اء مببلغها برسعة وباتباع أقل االجراءلدى أول طلب يفيد يف حد ذاته بأن املستفيد يستطيع املطالبة بالوف
، حيث خول القرار الصادر عن القضاء الفرنيس للمستفيد من خطاب الضامن حقه يف مطالبة البنك الضامن "1694واملوضوعية

                                                           

مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في املتعلق ب 103.12من القانون رقم  54وال يجوز لها ذلك مطلقا بموجب الفقرة الثانية من املادة  - 1687

 حكمها.

 .  44، ص 2009سليمان رمضان محمد عمر،" النظام القانوني لخطابات الضمان املصرفية "، د ط، دار الفكر الجامعي، مصر، سنة  - 1688

العمليات األخرى املربحة، من شانه ومن جهة أخرى، فإن لجوء البنك التشاركي إصدار هذا النوع من العمليات وتوسيع رقعتها إلى جانب   - 1689

لعمالء ا أن يلمع سمعته التجارية في السوق النقدية واملالية، سواء على املستوى الداخلي أو الخارجي، وتوسيع مجال معامالته مما يترتب عنه جذب

 وتمتين عالقاته مع أولئك الذين تربطهم به معامالت تجارية.

 .140نية لعمليات البنوك "، د ط، مطبعة عين شمس، القاهرة، د س ، ص سميحة القليوبي،" األسس القانو  - 1690

 .233، ص 2017، املركز القومي لإلصدارات القانونية، مصر، سنة 1بالل األنصاري،" عمليات البنوك "، ط  - 1691

 .77العمليات البنكية غير املباشرة "، م.س، ص  -الجزء الثاني -محمد جنكل،" العمليات البنكية - 1692

 .388علي جمال الدين عوض،" عمليات البنوك من الوجهة القانونية "، د. ط،  دار النهضة العربية ، د.س، ص  - 1693

1694 - Paris. 24 novembre  1981. D. 1982. 266, note. M. Vasseur. 

 .77ص  العمليات البنكية غير املباشرة "، م.س، -الجزء الثاني -أشار إليه محمد جنكل،" العمليات البنكية  
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 أمن يف بأداء مبلغ الخطاب، وذلك برسعة يف الوقت، ومرونة يف االجراءات سواء الشكلية أو املوضوعية، مام يجعل املستفيد
 وأمان من كل جحد أو مامطلة يف األداء.   

رصاحة أهمية خطاب الضامن بالنسبة للمستفيد يف قرار له،  -محكمة النقض حاليا -كام أقر املجلس األعىل املغريب
:" إن خطاب الضامن يعد من الضامنات البنكية املستقلة التي توفر بطبيعتها للمستفيد ضامن السيولة عند أول بقوله

طلب وضامن عدم االعرتاض عىل األداء ألي سبب كان، فهو ينشأ للمستفيد حقا مبارشا ونهائيا ومستقال عن كل عالقة 
 . 1695أخرى، ومن ثم فإن خطاب الضامن يختلف عن الكفالة البنكية من حيث األثار التي يرتبها عىل أطرافه " 

ن تفيد من خطاب الضامن حقه يف مطالبة البنك الضامويالحظ عىل قرار املجلس األعىل املغريب، أنه مل يخول للمس
بأداء مبلغ الخطاب برسعة يف الوقت ومرونة يف االجراءات الشكلية واملوضوعية فقط، بل مكنه من مزايا أخرى؛ حني اعترب 

عدم  نخطاب الضامن من الضامنات البنكية املستقلة التي توفر بطبيعتها للمستفيد ضامن السيولة عند أول طلب، وضام
 االعرتاض عىل األداء ألي سبب كان، حيث ينشأ للمستفيد حقا مبارشا ونهائيا ومستقال عن كل عالقة أخرى.

 
 ثانيا: آثار تطبيق خطاب الضامن يف البنوك التشاركية ورهانات التطور

 )أ(قه يلبيان رهانات خطاب الضامن داخل البنوك التشاركية، يتوجب الحديث عن  العالقات الناشئة عن تطب
 )ب(.وااللتزامات التي تقع عىل عاتق كل طرف من أطراف هذه العالقة 

 أ: العالقات الناشئة عن خطاب الضامن
يصدر خطاب الضامن بناء عىل طلب العميل الذي تربطه عالقة قانونية باملستفيد، وبعد صدور خطاب الضامن تنشأ 

، ومنه نكون أمام عالقات 1696لضامن واملستفيد من هذا الخطابعالقة مبارشة بني البنك التشاريك الضامن مصدر خطاب ا
والثانية بني العميل اآلمر و املستفيد من (، 1)قانونية ثالث؛ تتجىل األوىل يف عالقة العميل اآلمر بالبنك التشاريك الضامن 

 (.3)يف حني تظهر الثالثة بجالء بني البنك التشاريك واملستفيد  (،2)خطاب الضامن 
 ة العميل اآلمر بالبنك التشاريك الضامنعالق -1 

، وهي 1697تنشأ هذه العالقة عن طلب العميل اآلمر إصدار البنك التشاريك لخطاب الضامن وقبول هذا األخري إصداره
، وعقد الضامن، الذي يصدر خطاب الضامن بناء عليه، وهو عقد رضايئ 1698عالقة تعاقدية منشأها عقد اإلعتامد بالضامن

د رشوط التي تنظم العالقة بني البنك التشاريك وعميله. فباإلضافة إىل اسم املتعاقدين يشمل عىل اسم املستفييتضمن كافة ال
ومبلغ الضامن وتعهده بدفع القيمة إىل املستفيد عند أو طلب من هذا األخري دون الحاجة إىل الحصول عىل رضاء العميل، بل 

، وذلك ضامنا لوفاء هذا األخري بالتزامه اتجاه ذلك الطرف خالل مدة معينة، 1699ورغم ما قد يبديه من أوجه االعرتاض عىل الدفع

                                                           

 .31/01/2001صادر بتاريخ  369/99في ملف تجاري عدد  231قرار عدد  - 1695

تخصص قانون  -خديجة محيريق،" خطاب الضمان املصرفي "، مذكرة تخرج ضمن متطلبات الحصول على شهادة املاستر في الحقوق  - 1696

 .33، ص 2018-2017السنة الجامعية ، -الوادي -، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر-األعمال

وغني عن البيان أن البنك ابتداء وبداية له مطلق الحرية وكامل الحق في قبول إصدار خطاب الضمان أو رفضه من األساس، ألن األمر  - 1697

 برمته يخضع في النهاية لتقدير البنك، شريطة أن يخطر العميل برأيه في الوقت املناسب. 

، منشورات الحلبي الحقوقية، 1اإلفالس "، ط  -األوراق التجارية -العمليات املصرفي -العقود التجارية -لقانون التجاري هاني دويدار،" ا - 1698

 . 429، ص 2008لبنان، سنة 

 .384، ص 2010، مكتبة الشقري، السعودية، سنة 2عبد الرحمان السيد قرمان،" العقود التجارية وعمليات البنوك "، ط  - 1699
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عىل أن يدفع البنك التشاريك الضامن املبلغ املضمون عند أول مطالبة خالل رسيان خطاب الضامن، دون التفات ملا قد يبديه 
 .1700العميل من معارضة

ريك مطلق الحرية يف القبول أو الرفض، ذلك أن إصدار ويعترب هذا الخطاب إيجابا من العميل، ويكون للبنك التشا
الخطاب فتح لالعتامد بالتوقيع، ومن املقرر أن للبنك التشاريك كامل الحرية يف رفض االعتامدات، كام أنه مقيد بحدود معينة 

يث االعتبار من ح. كام يحرص البنك التشاريك دامئا عىل أخد شخصية العميل يف 1701وهي تلك التي يضعها له البنك املركزي
مالءته ومدى وفائه بالتزاماته، لذلك يصدر البنك التشاريك خطاب الضامن بالرشوط التي يطلبها العميل، وهي ذات الرشوط 
املتفق عليها بني العميل واملستفيد، حيث تبني هذه العالقة مدى االرتباط الفعيل بني أطراف خطاب الضامن، بالرغم من أن 

 .1702ية الناشئة عن كل منها مستقلة عن بعضهاااللتزامات القانون
ومتى صدر خطاب الضامن أصبح البنك التشاريك دائنا للعميل بقيمة خطاب الضامن والعمولة واملصاريف إضافة إىل 
أجرة االصدار، كام يجوز له أن يطلب من العميل تقديم تأمني مقابل إصدار خطاب الضامن يف صورة غطاء لهذا الخطاب، 

. 1703يف صورة نقودا أو رهن منقول أو عقار أو أوراق مالية أو تجارية، أو متثل يف تنازل العميل عن حقه قبل املستفيدسواء كان 
بيد أنه يجوز للعميل رفض الوفاء للبنك التشاريك مبا أداه للمستفيد إذا تجاوز البنك التشاريك الرشوط املقررة يف عقد فتح 

 العقد التزام البنك التشاريك بالوفاء للمستفيد بالتعويض الذي يقيض به نهائيا عىلاالعتامد بالضامن، كام لو تضمن هذا 
د العميل، فأوىف البنك التشاريك للمستفيد قبل أن يقَض له بهذا التعويض، أو كام لو أوىف البنك التشاريك للمستفيد مببلغ يزي

ع انتهاء املدة املحددة فيه ما مل تكن قد امتدت، ويف جميعىل مبلغ الضامن املحدد يف ذات العقد، أو أوىف مبلغ الضامن بعد 
التشاريك برد غطاء الخطاب  األحوال التي تنتهي فيها مدة خطاب الضامن دون وفائه، بناء عىل طلب املستفيد، يلتزم البنك

 .1704للعميل اعتبارا من اليوم التايل النتهاء هذه املدة
 عالقة العميل اآلمر باملستفيد -2

العالقة العقد املربم بني العميل واملستفيد ويسمى عقد األساس، وهو يختلف باختالف نوع العالقة التي تربط  يحكم هذه
العميل باملستفيد؛ فقد يكون املستفيد مصدرا والعميل مستوردا، وقد يكون املستفيد صاحب مرشوع والعميل مقاوال، ويشرتط 

د ضع تأمينا نقديا لصالحه لضامن دخول املناقصة أو املزايدة أو لضامن ر املستفيد عىل العميل ضمن رشوط عقد األساس أن ي
 .1705الدفعات املقدمة أو لضامن حسن التنفيذ

و يعترب البنك التشاريك يف هذا االطار أجنبيا عن عالقة العميل باملستفيد، والتي يحكمها العقد يف حاالت العالقات 
ربطه يمية، ومع ذلك يقوم العميل بطلب خطاب الضامن تنفيذا لرشوط العالقة التي تالتعاقدية أو القانون يف حالة العالقة التنظ

باملستفيد، ومبوجب تقديم خطاب الضامن من العميل إىل املستفيد أو إرساله إليه من البنك التشاريك مبارشة، ينقيض التزام 

                                                           

ه، ص 1406، مكتبة الفالح، الكويت، سنة 1د،" الكفالة وتطبيقاتها املعاصرة: دراسة في الفقه اإلسالمي مقارنا بالقانون "، "، طعلي أحم - 1700

131. 

 .89سليمان رمضان محمد عمر،" النظام القانوني لخطابات الضمان املصرفية "، م.س، ص  - 1701

رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  بختة منصور،" مسؤولية البنوك في عقود االئتمان "، - 1702

 .94، ص 2015-2014أبو بكر بلقايد، تلمسان، املوسم الدراس ي 

 . 322، ص 2002مصطفى كمال طه،" العقود التجارية وعمليات البنوك "، د ط، دار املطبوعات الجامعية، مصر، سنة  - 1703

 .279" عمليات البنوك "، م.س، ص بالل األنصاري، - 1704

 .91سليمان رمضان محمد عمر،" النظام القانوني لخطابات الضمان املصرفية "، م.س، ص  - 1705
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 من العميل، حيث يستطيع لتشاريك مدينا أصليا بدالالعميل بتقديم الضامن املشرتط يف عالقته باملستفيد، وبذلك يصبح البنك ا
 املستفيد الرجوع مبارشة عىل البنك التشاريك.

 العالقة بني البنك التشاريك واملستفيد -3
تبدأ العالقة بني املستفيد والبنك التشاريك من تاريخ استالم املستفيد خطاب الضامن دون االعرتاض عليه، حيث ال 

 خطاب الضامن من جانب املستفيد، ومنذ هذا الوقت تربأ ذمة العميل اتجاه املستفيد من االلتزام بتقديميشرتط القبول الرصيح ل
التأمني، وذلك يعترب التزام اتجاه املستفيد هو التزام بصفته أصيال وليس نائبا عن العميل، ولعل أساس التزام البنك التشاريك 

 .1706ضامنهو إرادته املنفردة التي عرب عنها يف خطاب ال
د واملستفيد ليس طرفا يف العقد املربم بني البنك التشاريك والعميل، إال أن العالقة الناشئة بني البنك التشاريك واملستفي

يحكمها خطاب الضامن، الذي ينشئ حقا للمستفيد مبجرد إصداره ووصوله إىل علمه، دون اشرتاط قبول هذا األخري للخطاب، 
لتشاريك باملستفيد التي يحكمها خطاب الضامن كذلك، هي عالقة منفصلة عن عالقة البنك إضافة إىل أن عالقة البنك ا

 . 1707التشاريك بالعميل أو هذا األخري باملستفيد من خطاب الضامن
ومقتَض ما تقدم أن واقعة وصول خطاب الضامن إىل علم املستفيد وقبوله له، هي مناط ثبوت التزام البنك التشاريك 

ومؤدى هذا االقتضاء أنه لو أعاد العميل خطاب الضامن إىل البنك التشاريك دون أن يسلمه إىل املستفيد، أو رده قبل املستفيد، 
املستفيد رفق خطاب أفصح فيه عن عدم قبوله للضامن انقَض التزام البنك التشاريك، ألن تعهد هذا األخري ال يضمن للمستفيد 

عد خطاب نك التشاريك بهذا التنفيذ، كام أنه ال يتعهد بالوفاء بالتزام العميل، إذ ال يحسن تنفيذ العميل اللتزاماته، فال شأن للب
الضامن من قبيل الكفالة البنكية، بل هو مجرد تعهد بدفع املبلغ املحدد يف خطاب الضامن، مبجرد أن يطالبه املستفيد بالوفاء، 

 .1708ب أو أكرب أو أقل من ذلكوبغض النظر عن مديونية العميل سواء كانت مساوية ملبلغ الخطا
 ب: االلتزامات الناشئة عن أطراف خطاب الضامن

يرتتب عىل هذا العقد التزامات قانونية اتجاه األطراف املعنية بعقد خطاب الضامن، سواء فيام يتعلق بالبنك التشاريك 
 (.     3)إضافة للطرف الثالث بصفته مستفيدا  (2)أم العميل اآلمر  (1)الضامن 

 التزامات البنك التشاريك اتجاه اآلمر -1  
االطار التعاقدي الذي يحدد معامل وحدود العالقة بني البنك التشاريك الضامن والعميل اآلمر،  1709يعترب العقد األصيل

 وتتمثل هذه املعامل يف اتفاق العميل مع البنك التشاريك عىل تعهد هذا األخري لدى املستفيد بأن يدفع له عند أول طلب يف
حدود مبلغ معني ويف أجل معني، بالرغم من اعرتاض العميل عىل الدفع، كام يلتزم برد غطاء خطاب الضامن أو ما تبقى منه 

 إىل العميل يف نهاية املدة.

                                                           

 .388عبد الرحمان السيد قرمان،" العقود التجارية وعمليات البنوك "، م.س، ص  - 1706

نها "، أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الجزائر راضية أمقران،" خطابات الضمان املصرفية وموقف الشريعة اإلسالمية م - 1707

 .100، ص 2014-2013، السنة الجامعية 1

وملا كان خطاب الضمان أداة ضمان، وكان الضمان مرتبطا باالعتبار الشخص ي، فإنه ال يجوز للمستفيد التنازل عن حقه الوارد بخطاب   - 1708

ى ذلك، وبشرط أن يكون هذا األخير مأذونا من قبل اآلمر ألجل هذه املوافقة، وتفريعا على ذلك، ال يعد الضمان إال بموافقة البنك التشاركي عل

 خطاب الضمان من األوراق التجارية وال يخضع ألحكام األوراق التجارية لعدم قابليته للتداول بالطرق التجارية.

لطلب الخطي الكتابي أو الشفهي للبنك التشاركي ، وقبول هذا األخير، حيث ويتكون هذا العقد من إيجاب العميل الذي يتمثل في تقديم ا - 1709

 يمكن للعميل أن يترك للبنك التشاركي حرية تحديد الشروط والبيانات التي يتعين أن يتضمنها خطاب الضمان.  
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ويرتتب عىل عاتق البنك التشاريك عدة التزامات مهنية أساسية ترتبط بالخصوص مبدى خطورة خطاب الضامن وما 
من حيطة و حذر، وتتمثل هذه االلتزامات الناشئة عن الواجب املهني للبنك التشاريك يف رضورة التزامه يتطلب االقدام عليها 

 .بتقديم االستشارة والنصح لعميله وحتمية إعالمه قبل الوفاء لصالح املستفيد 
مه و إرشاده ال وألجل ذلك، يتحمل البنك التشاريك الضامن واجب تقديم االستشارة لعميله اآلمر، وذلك عن طريق إع

حول خطورة العملية املزمع إبرامها، ومدى الخروقات والعيوب التي قد يحتوي عليها النص املقرتح للعقد، ومدى صحة 
االشرتاطات وعدم تعارضها مع مقتضيات النظام العام، ومدى رصامة وثقل االلتزامات التي قد ترتتب عىل وضع الضامنة موضع 

 .1710التنفيذ ولدى أول طلب
قصود بااللتزام بالتوجيه واالستشارة يف هذا املقام، ذلك االلتزام الوظيفي العام الذي يجعل البنك التشاريك يلتزم وامل

بصفته تلك اتجاه عميله أو كافة عمالئه يف إطار الخدمات املختلفة التي يقوم بها، فهو التزام مندمج يف إطار إنجاز العمليات 
الفات ليشء الذي يتعني معه عىل البنك التشاريك أن ال يكتفي بتنبيه عميله إىل األخطاء واملخالبنكية وغري مرتبط بعقد خاص، ا

الواردة يف الخطاب فقط، وإمنا أن يعمل بشدة عىل تنبيه العميل بتنفيذ خطاب الضامن خاصة غري املرشوط والعمل عىل رفض 
 . 1711إصدار خطاب الضامن املتضمن لبعض الرشوط غري القانونية

ني عىل البنك الضامن أن يسعى إىل توضيح موقفه من الرشوط املدرجة يف خطاب الضامن واملقتضيات الخاصة ويتع
به، وإحاطة العميل بكل املخاطر التي ميكن أن ترتتب عن هذا النوع من االلتزامات، لذلك فإن البنك الضامن الذي مل يقم 

 ه يشكل خطأ من جانبه، ويعطي للعميل اآلمر الحق يف طلب بطالنبإحاطة عميله علام بطرق استعامل االئتامن املحصل علي
 .1712التزامه عىل أساس سكوته الذي يعترب تدليسا

باإلضافة إىل واجب البنك التشاريك يف تقديم االستشارة لعميله اآلمر يف إطار عقد خطاب الضامن، يتوجب عليه و
، وذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من املادة الثامنة 1713مستفيدكذلك بصفته الضامن أن يخطر العميل قبل القيام بالدفع لل

من القواعد املوحدة املتعلقة بالضامنات التعاقدية، وذلك بخالف ما تم تأكيده من خالل قرار ملحكمة النقض املرصية  1714(8)
إىل إخطار الزبون  دون حاجةحني نصت عىل أن البنك يلتزم طبقا لعبارات الخطاب بالدفع للمستفيد مبجرد أن يطلب منه ذلك 

 . 1715مقدما قبل الوفاء، ألنه إمنا يفي دينا عليه هو ال دينا عىل الزبون "

                                                           

1710 - Alain Couret et les autres," Droit du financement ", op.cit, n° 3457, p 1590. 

ي بن داه،" الضمانات في البنوك التشاركية: خطاب الضمان نموذجا "، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص، تخصص القانون عل - 1711

،  2019-2018والبنوك التشاركية والتأمينات التكافلية، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة ابن زهر بأكادير، السنة الجامعية 

 .67ص 

، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، سنة 1العمليات البنكية غير املباشرة "، ط  -الجزء الثاني -محمد جنكل،" العمليات البنكية - 1712

 .111، ص 2004

 .194محمد األطرش،" الضمانات البنكية املستقلة في عقود التجارة الدولية "، م.س، ص  - 1713

 .112الدين،" موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية "، م.س، ص  محي الدين إسماعيل علم -    

بدون و  -حسب األحوال -نصت املادة الثامنة على أن البنك " يلتزم عند استالمه املطالبة بالوفاء بإخطار اآلمر أو الطرف معطي التعليمات - 1714

 تأخير بهذه املطالبة وكذلك بشكل املستندات ". 

 .691، ص 2، عدد 15، مجموعة أحكام النقض، السنة 1964مايو  14قض بتاريخ ن - 1715

 .113العمليات البنكية غير املباشرة "، م س، ص  -الجزء الثاني -أشار إليه محمد جنكل ،" العمليات البنكية
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يرتتب عىل عاتق البنك التشاريك مبقتَض عقد فتح االعتامد بالضامن عدة التزامات عقدية، بداية وتبعا ملا سبق، 
زم برد الغطاء يف حالة عدم قيامه بالوفاء بقيمة الخطاب، بااللتزام بإصدار خطاب الضامن ودفع قيمة هذا الضامن، كام يلت
 باإلضافة إىل عدة التزامات أخرى تقع عىل كاهل البنك التشاريك.

  
 التزامات اآلمر اتجاه البنك التشاريك الضامن -2

للبنك  دإصدار خطاب الضامن طبقا للصيغة التي طلبها العميل، فإن هذا األخري يتعه عندما يقبل البنك التشاريك
التشاريك بأن يدفع له قيمة خطاب الضامن إذا طلبها املستفيد، بل إن البنك التشاريك قد يشرتط الحصول مقدما عىل قيمة 
الخطاب من العميل قبل أن يطالب املستفيد بها، ومبجرد تقديم خطاب الضامن من البنك التشاريك إىل املستفيد تربأ ذمة 

ة البنك التشاريك هو امللتزم مبوجب الخطاب، ويف املقابل يكون العميل اآلمر ملتزما يف مواجهالعميل اتجاه املستفيد، ويصبح 
البنك التشاريك بدفع قيمة الخطاب، وذلك من خالل التنصيص يف الطلب عىل أنه يتعهد بأن يدفع للبنك التشاريك قيمة 

فاء بعد أول ذا ملقتضيات التزامه الذي يفرض عليه الو خطاب الضامن إذا طلب املستفيد من البنك التشاريك هذه القيمة، تنفي
 .1716طلب وتبعا ملقتضيات واشرتاطات خطاب الضامن

ي يحدده باإلضافة إىل الغطاء الذ ،كام يلتزم العميل بأن يدفع عمولة للبنك التشاريك مقابل إصداره خطاب الضامن
 يقرتن خطاب الضامن يف بحيث، حية خطاب الضامنمع التزامه بعدم اعرتاضه عىل متديد مدة صال ، إلصدار هذا الخطاب

الغالب األعم بأجل معني، غري أن مدة الخطاب قد متيض دون أن تنتهي العملية التي التزم العميل بإنجازها، لذلك قد يطلب 
كن د، وال مي، لكن الغالب أن يصدر طلب التمديد من املستفي1717هذا األخري من البنك التشاريك إطالة مدة الخطاب لفرتة أخرى

للبنك التشاريك أن يستجيب لهذا الطلب دون موافقة عميله، لهذا قد يشرتط البنك التشاريك عىل العميل أن يكون له الحق 
 .  1718يف مد رسيان مدة خطاب الضامن إذا طلب املستفيد ذلك، دون أن يحق للعميل االعرتاض عىل ذلك أو االستئذان منه

يعمل عىل تقدميه إىل البنك التشاريك الضامن بأال يتعرض عىل هذا األخري إذا دفع ويتعهد العميل يف الطلب الذي 
قيمة خطاب الضامن بناء عىل طلب املستفيد، بحيث تحرص البنوك بصفة عامة عىل التنصيص عىل هذا االلتزام بعبارة صحيحة 

ة، ومرد رقل أو يحول دون تنفيذ االلتزام بالضامنوواضحة، اليشء الذي يؤدي باألمر إىل االمتناع عن القيام مبا من شأنه أن يع
هذا الحرص النابع من رغبة البنوك، يكمن يف تحديد طبيعة الضامنة املقدمة من جانبهم ومتييزها عن غريها من الضامنات 

 .1719األخرى
عن هذا  تبوعليه، إذا اعرتض العميل اآلمر ألسباب ال أساس لها من الصحة أو غري متوقفة عىل أساس قانوين، وتر 

االعرتاض تأخري الدفع للمستفيد وترتيب مسؤولية البنك التشاريك إزاء املستفيد، كان العميل مسؤوال عن الرضر الذي تسبب 
 فيه للبنك التشاريك نتيجة هذا االعرتاض.

اضاته أساس من رت وباملقابل ال يكون العميل اآلمر مخال بالتزامه بعد االعرتاض عىل الدفع لصالح املستفيد، إذا كان الع
كأن يعرتض عىل محاولة البنك التشاريك دفع قيمة الخطاب للمستفيد دون أن يقدم  -مبعنى أنها قامئة أساس قانوين -الصحة

                                                           

 .125محمد األطرش،" الضمانات البنكية املستقلة في عقود التجارة الدولية "، م.س، ص  - 1716

الجدير بالذكر أن هذا االتفاق بين البنك التشاركي وعميله على تمديد خطاب الضمان ال يقيد املستفيد، فله أن يتمسك بدفع قيمة و  - 1717

 الخطاب وأن يرفض مد األجل الصادر لصالحه.

 .818محي الدين إسماعيل علم الدين،" موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية "، م.س، ص  - 1718

 .75علي بن داه،" الضمانات في البنوك التشاركية: خطاب الضمان نموذجا "، م.س،  ص  - 1719
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هذا األخري تربيرات لطلبه يف حالة خطاب الضامن لدى أول طلب مربر، أو كانت املستندات غري كاملة، وذلك يف حالة خطاب 
 الف البنك التشاريك رشطا من رشوط خطاب الضامن بصفة عامة. الضامن املستندي أو خ

 عالقة البنك التشاريك الضامن باملستفيد -3
تحكم العالقة بني البنك التشاريك واملستفيد من قيمة خطاب الضامن مقتضيات هذا األخري الذي يصدره البنك 

ند أول طلب عهد فيه بدفع مبلغ الخطاب خالل مدة رسيانه عالتشاريك بناء عىل اتفاقه مع عميله، حيث يوجهه إىل املستفيد ويت
 من هذا األخري ولو اعرتض العميل عىل الدفع.

وباعتبار أن التزام البنك التشاريك الضامن اتجاه املستفيد من الضامن هو التزام أصيل، فإنه متتنع عليه إثارة الدفوع 
نك غري أن ما تجب اإلشارة إليه أنه بالرغم من استقالل التزام الب ،امنالناشئة عن العقد األصيل أو تلك الناتجة عن خطاب الض

التشاريك اتجاه املستفيد، فإن العميل اآلمر ميلك من الوسائل القانونية ما ميكنه من الحيلولة دون تنفيذ الضامن من جانب 
 .كام يف حالة الغش أو التعسف الظاهر، البنك التشاريك الضامن

 خاتتمة
غري ، لقد استطاعت البنوك التشاركية باملغرب، بفضل تنوع تقنياتها املتمثلة يف العمليات البنكية املبارشة و صفوة القول

املبارشة، من إنعاش الحياة التجارية ومدها بأحدث األساليب لتكريس االئتامن، وذلك من خالل قنوات تكفل للعمالء، سواء 
هم وانفتاحهم عىل األسواق التجارية العاملية، مبا من شأنه أن يطور االقتصاد كانوا أفرادا أم مقاوالت، وسائل دعمهم ومتويل

ويزيك ثقة املستثمر الوطني واألجنبي يف مؤسسات االئتامن باملغرب ويف مدى  مصداقية تعامالتها، خاصة بعد الدعوة السامية 
 يف مسلسل التنمية االقتصادية.  ألجل انخراط القطاع البنيك  2019أكتوبر  11لجاللة امللك محمد السادس يف 

وباملقابل، فإن املؤسسات البنكية التشاركية وعيا منها بهذه املسؤولية، ملزمة بالسعي نحو االرتقاء بأنظمتها وأطرها إىل 
مستوى هذا التكليف، من خالل املحافظة عىل أموال عمالئها املودعة لديها، واالحتياط من سوء استخدامها، برضورة توفري 

قىص أنواع الحامية من مخاطر ضياعها وعدم اسرتجاعها أو املامطلة بشأنها، ولذلك، كان من املنطقي أن تحيط البنوك أ 
 التشاركية أي عملية تبارشها بسياج من الحامية قصد تأمني استيفاء حقوقها.

د التعامل بها، خاصة يف استبعا وملا كان الترشيع املغريب خاليا من التنظيم القانوين ملؤسسة خطاب الضامن، مبا يساهم
يف إطار البنوك التشاركية التي تعمل وفق ضوابط الرشيعة اإلسالمية السمحاء، تحت مراقبة اللجنة الرشعية التابعة للمجلس 

 العلمي األعىل، فإنه ميكن العمل بهذا العقد من قبل البنوك التشاركية وفق الطرق املقرتحة التالية:
بإصدار خطاب ضامن بتغطية كاملة من قبل العميل، حيث يكون يف هذه الحالة البنك  قيام البنك التشاريك -1

التشاريك يف مركز الضامن والوكيل يف آن واحد، مام يجوز له أخذ األجر عىل الوكالة دون خالف إضافة إىل املصاريف الفعلية 
 التي تحملها البنك التشاريك؛

ب ثامرية، عىل أن يعطي العميل تفويضا للبنك التشاريك بسحإصدار خطابات الضامن ملن لديهم ودائع است -2
املبلغ من وديعته ودفعه للمستفيد إذا طلبه منه يف حالة تخلفه عن الوفاء بالتزاماته، وينبغي أن تكون الوديعة قابلة للسحب يف 

 أي وقت أو يف الوقت الذي يحتمل أن يطالب فيها البنك التشاريك بقيمة الخطاب؛
قة، وإن كانت تشبه الطريقة السابقة، إال أنها أفضل بالنسبة للعميل، ألنها ال تخرج ماله من ملكه بل تجعله وهذه الطري

يف وضع االستثامر، وإن كانت متنعه من سحبه ومن الترصف فيه قبل وفائه بالتزاماته نحو املستفيد وانتهاء خطاب الضامن، 
د عن ، ألنه يستفيد من خاللها الترصف يف املبلغ دون منح العميل أي عائيف حني أن الطريقة األوىل أفضل للبنك التشاريك
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غطائه النقدي، وفيها كل خري للبنك التشاريك ألنها تجعله يف مأمن من مخاطر االئتامن، كام أن فيها خري كثري للعميل ألنها 
 متكنه من قضاء حاجته.

بنك ركة أو مضاربة بينه وبني عميله، فيكون الكام يجوز للبنك التشاريك اعتبار خطاب الضامن جزء من مشا -3
 التشاريك يف هذه الحالة رشيكا وضامنا ال ضامنا فقط.

ولعل هذه الطريقة هي املثىل واألفضل من أجل إصدار خطابات الضامن، خاصة وأنها تعتمد عىل قاعدة الغنم بالغرم بني 
العميل عناء توفري غطاء معني للخطاب، مام يوسع من دائرة البنك التشاريك الضامن وعميله اآلمر، من جهة، وكونها تجنب 

 املستفيدين من هذا الصنف من الخطابات، ويزيد من فرص ربح البنك التشاريك عىل غرار عمالئه من جهة ثانية.
سة ( تفضل مبوجبه مامر  32ويف هذا الشأن صدر عن هيئة الرقابة الرشعية لبنك فيصل اإلسالمي املرصي، القرار رقم ) 

أسلوب املشاركة بدال من استثامر غطاء خطاب الضامن، حيث جاء فيه:" ترى الهيئة أنه ميكن للبنك حينام يطلب منه العميل 
إصدار خطاب أن يشارك هذا العميل يف العملية املطلوب من أجلها الضامن وذلك بعد دراستها واالطمئنان إىل ظروف مبارشتها 

." 
يح لخطابات الضامن غري املغطاة، يتعني عىل البنوك التشاركية؛ إما أن تكون رشيكا وبالتايل، ويف ظل غياب حل رص

للعميل الذي يرغب يف الحصول عىل خطاب الضامن، مبقدار تغطيته من قيمة الخطاب، فيستحق نسبة من الربح مبقدار نسبة 
ات التأمني كحساب -ندوق أو حساب تعاوينمشاركته يف رأس مال املرشوع، فيكون يف الغنم والغرم، وإما أن تقوم بإنشاء ص

يشرتك فيه العمالء الراغبون بالحصول عىل خطابات الضامن، فتغطى الخطابات من هذا الصندوق، حيث يقدم  -التكافيل
العمالء اشرتاكات دورية يشكل مجموعها غطاء لهذه الخطابات، يف حني يحق للبنك التشاريك الحصول عىل أجرة يف مقابل 

 خطاب الضامن املغطى بكفالة صندوق املشرتكني التعاوين.إصداره ل
وعموما، يستحسن إن تدخل املرشع املغريب وسن نصوص قانونية رصيحة تنظم مؤسسة خطاب الضامن وتبني كيفية 

و أ العمل بها داخل القطاع البنيك املغريب شأنها شأن باقي العقود األخرى، قطعا ألي تأويل أو تفسري، ومنعا ألي تجاوز 
 انتهاك يف حق املتعاملني بها.
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 .15/06/1970قرار محكمة االستئناف يف باريس الصادر بتاريخ  -
 .31/01/2001صادر بتاريخ  369/99يف ملف تجاري عدد  231قرار عدد  -

 مراجع املقال 
 املراجع باللغة العربية 

 كتب 
 .2009ة "، د. ط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، سنة العمليات البنكية غري املبارشمحمد جنكل،"   -
امعة، "، د ط، مؤسسة شباب الج خطابات الضامن املرصفية  وتكييفها الفقهيأحمد بن حسن بن أحمد،"  -

 م. 1999االسكندرية، سنة 
 .2017، املركز القومي لإلصدارات القانونية، مرص، سنة 1"، ط  عمليات البنوكبالل األنصاري،"  -
الضامن  -املجلد الثاين -رفعت السيد عويض،" موسوعة االقتصاد اإلسالمي يف املصارف والنقود واألسواق املالية -

 . 2009، دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع والرتجمة، القاهرة، مرص ، سنة 1"،  ط  واالعتامدات املستندية والغرامات
"، د ط، دار الفكر الجامعي، مرص، سنة  النظام القانوين لخطابات الضامن املرصفيةسليامن رمضان محمد عمر،"  -

2009  . 
  شمس، القاهرة، د س."، د ط، مطبعة عني األسس القانونية لعمليات البنوكسميحة القليويب،"  -
 .1989، مطبعة القاهرة الحديثة، مرص، سنة 1"، ط البنوك اإلسالميةشوقي اسامعيل شحاتة،"  -
 .2010، مكتبة الشقري، السعودية، سنة 2"، ط  العقود التجارية وعمليات البنوكعبد الرحامن السيد قرمان،"  -
، مكتبة الفالح، الكويت، 1"، ط الفقه اإلسالمي مقارنا بالقانون الكفالة وتطبيقاتها املعارصة: دراسة يفعيل أحمد،"  -

 ه.1406سنة 
 "، د. ط،  دار النهضة العربية ، د.س. عمليات البنوك من الوجهة القانونيةعيل جامل الدين عوض،"  -
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ة، الرياض، سنة ، دار العاصم2"، طالربا واملعامالت املرصفية يف نظر الرشيعة اإلسالمية عمر بن عبد العزيز،"  -
 ه.1417

"، د.ط، منشورات كلية الحقوق، مراكش،  الضامنات البنكية املستقلة يف عقود التجارة الدوليةمحمد االطرش،"  -
 د.س.

 ه.1401، دار التعارض، بريوت، سنة 7"، ط البنك الالربوي يف اإلسالممحمد باقر الصدر،"  -    
، مطبعة النجاح الجديدة، الدار 1"، ط  العمليات البنكية غري املبارشة -لثاينالجزء ا -العمليات البنكيةمحمد جنكل،"  -

 .2004البيضاء، سنة 
 ه.1420، دار النفائس، األردن، سنة 1"، ط املعامالت املالية املعارصة يف ضوء الفقه والرشيعةمحمد رواس،"  -
، دار السالم للطباعة 1"، ط   املصارف اإلسالميةالضامن يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته يفمحمد عبد املنعم بوزيد،"  -

 . 2002والنرش والتوزيع والرتجمة، االسكندرية، سنة 
، دار النهضة 3"، ج  موسوعة أعامل البنوك من الناحيتني القانونية والعمليةمحي الدين إسامعيل علم الدين،"  -

 العربية، القاهرة، د.س.
، مؤسسة الوراق للخدمات الحديثة، األردن، سنة 2"، ط  ت املالية يف اإلسالمأضواء عىل املعامال مصطفى حسنني،"  -

1999 . 
 . 2002"، د ط، دار املطبوعات الجامعية، مرص، سنة  العقود التجارية وعمليات البنوكمصطفى كامل طه،"  -
، منشورات 1"، ط  اإلفالس -ريةاألوراق التجا -العمليات املرصيف -العقود التجارية -القانون التجاريهاين دويدار،"  -

 . 2008الحلبي الحقوقية، لبنان، سنة 
 أبحاث جامعية 

"، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم ، كلية الحقوق والعلوم  مسؤولية البنوك يف عقود االئتامنبختة منصور،"  -
 .2015-2014السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، املوسم الدرايس 

 -"، مذكرة تخرج ضمن متطلبات الحصول عىل شهادة املاسرت يف الحقوق خطاب الضامن املرصيفيجة محرييق،" خد -
 .2018-2017، السنة الجامعية -الوادي -، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمه لخرض-تخصص قانون األعامل

 "، أطروحة دكتوراه يف الحقوق، كلية ة اإلسالمية منهاخطابات الضامن املرصفية وموقف الرشيعراضية أمقران،"  -
 .2014-2013، السنة الجامعية 1الحقوق، جامعة الجزائر 

ص يف قانون "، رسالة لنيل دبلوم املاسرت املتخص الوضعية القانونية للعميل يف عقد املرابحةعبد الحكيم النوايتي،"  -
ناس، املوسم مك -نية واالقتصادية واالجتامعية، جامعة موالي إسامعيلوعمليات البنوك التشاركية، كلية العلوم القانو 

 .219-2018الدرايس 
ن الخاص، "، رسالة لنيل دبلوم املاسرت يف القانو  الضامنات يف البنوك التشاركية: خطاب الضامن منوذجاعيل بن داه،"  -

ة، جامعة ابن زهر القانونية واالقتصادية واالجتامعي تخصص القانون والبنوك التشاركية والتأمينات التكافلية، كلية العلوم
 .2019-2018بأكادير، السنة الجامعية 
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يات "، رسالة لنيل دبلوم املاسرت، تخصص قانون وعملالضامنات الشخصية يف البنوك التشاركية محمد التوزاين،"  -
-2019جامعي عة املوىل اسامعيل، مكناس، املوسم الالبنوك التشاركية، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية، جام

2020. 
 مقال 

بريل "، مقال منشور مبجلة املنرب القانوين، أ خطاب الضامن وتكييفه يف الفقه املرصيف اإلسالميالبشري عدي،"  -
 . 92، العدد 2014
 املراجع باللغة الفرنسية 

- Ben Younes Baghdadi," Les banques participatives : entre le critérium de la technique et les exigences 
de l’éthique", Revenue de recherche en droit économique et gestion, 2017, N° 4.    

- Lesguillons," Histoirs, signification et pratique des garanties ", Colloque le Moniteur, tours, 1981. 
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املتعلق مبدونة التحصيل   15.97من قانون رقم  98ية للمسري يف إطار املادة املسؤولية الجبائ
 الديون العمومية.

The fiscal responsibility of the administrator within the framework of Article 98 of Law No. 
15.97 relating to the Code of Public Debt Collection. 

 

 إطار باملديرية الجهوية للرضائب ببني مالل
 عضو املكتب الجهوي للهيئة الوطنية للمحاسبني العموميني ببني مالل

 
 

 ملخص
 98تهدف دعوى املسؤولية الجبائية للمسري عن أداء الديون الرضيبية املدينة بها الرشكة موضوع التسيري إعامال ملقتضيات املادة 

لديون العمومية، إىل حامية الديون الرضيبية من الضياع من جهة، و حامية الرشكات التجارية من مدونة التحصيل ا من 
األعامل التدليسية التي ترتكب أثناء تسيريها من طرف األجهزة املكلفة باإلدارة والتسيري من جهة أخرى، إذ متثل هذه األخرية 

قتصادية الحيات املخولة للمسريين بشكل يتعارض مع مصالحها اال الضحايا األوىل واألساسية للتعسف واستغالل السلط والص
 واالجتامعية.

بحيث توخى مرشع مدونة تحصيل الديون العمومية من وراء إقرار هذا النوع من املسؤولية إىل التوسع إىل أكرب حد ممكن من 
ي قد يرتتب عنها ات املرتكبة أثناء تسيري و التأجل متابعة األفعال االحتيالية للمسريين وبالتايل معاقبة كل األخطاء واملخالف

 توقف الرشكة عن دفع ديونها الرضيبية.
من م ت د ع كون مجال دعوى املسؤولية الجبائية  يف مدونة التحصيل    98و املالحظ من خالل استقراء مقتضيات املادة 

تدليسية و  إال عند إثبات ارتكاب املسري ألعامل الديون العمومية املغربية ضيق جدا بحيث ال يسمح مبتابعة مسريي الرشكة،
احتيالية كانت السبب املبارش يف تعذر تحصيل الدين الرضيبي يف مواجهة الرشكة، غري أن بعض الترشيعات املقارنة فتحت 

 املجال أمام إمكانية مساءلة املسري  مبجرد عدم التقيده بتنفيذ االلتزامات الرضيبية للرشكة بشكل متكرر.
ن أجل رفع الغموض عن هذه الدعوى واإلحاطة بها من جميع جوانبها ، وتفاديا للتداخل الحاصل بينها وبني الدعاوى اآلخرى وم

من مدونة تحصيل  98املشابهة لها، كان لزاما دراسة جميع عنارص إثارة دعوى املسؤولية الجبائية وفق ما تنص عليه مقتضيات املادة 
 ا مسؤولية خاصة.الديون العمومية، باعتباره
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Abstract 
The tax liability of the manager suit for the conduct of the performance of the tax debts owed by the company 
subject to conduct pursuant to the requirements of Article 98 of the code of collection of public debts, aims to 
protect the tax debts from loss on the one hand, and to protect the commercial companies from fraudulent acts 
committed during their operation by the agencies responsible for administration and management on the other 
hand. The latter represents the first and most fundamental victims of abuse and exploitation of authority vested 
in the managers contrary to their economic and social interests. 
The legislator envisaged a public debt collection behind the adoption of this type of responsibility to reach the 
largest possible extent in order to follow the frauds of the managers and punish all errors and irregularities 
committed during the management. As a result of this, the company may stop paying its debt tax. 
It is noted by extrapolating the requirements of Article 98 of the CCPD that the scope of the criminal liability claim 
in the Moroccan public debt collection code is so narrow that it is not allowed to pursue the company's employees, 
except when it is established that the manager committed fraudulent acts that were the direct cause of the inability 
to collect the tax debt in the face of the company. However, some comparative legislation has opened up the 
possibility of questioning the manager due to not complying with the repeated execution of the company's tax 
obligations. 
In order to remove the ambiguity and take note of this case in all its aspects and to avoid overlap with other 
similar cases, it was necessary to examine all the elements of the raising of tax liability claim, as provided for 
in Article 98 of the public debt collection code, as a special responsibility. 

 
 مقدمة:

تطبيقا ملبدأ الفصل بني الذمم املالية، ميكن القول أن املسري ال يعترب مبدئيا ملزم يف ذمته املالية الخاصة بتسديد 
 .1720منهام مستقلة و منفصلة عن األخرى الرضائب و الذعائر والزيادات املفروضة عىل الرشكة، نظرا لكون شخصية كل واحد

إن الشخص كمبدأ عام ال يسأل إال عن عمله الشخيص، غري أنه استثناًء ميكن أن يرتب القانون عىل شخص معني  
مسؤولية شخص أخر، ويف هذه الحالة ال تقوم املسؤولية إال بالنسبة لألشخاص الذين حددهم القانون، و وفقا لرشوط خاصة و 

 معينة.
                                                           

1720  

" الذمة املالية للشريك مستقلة عن الذمة املالية للشركة املوجودة ما يلي  -محكمة النقض حاليا-جاء في مضمون قرار صادر عن املجلس األعلى 

ضرائب على حسابه الخاص لتحصيل دين ضريبي في ذمة الشركة، دون إثبات كون عائدات هذا في حالة تصفية، و من ثم فإن تعرض محصل ال

 الحساب ناتجة عن التصفية يعتبر غير قائم على أساس سليم."

يل الضريبة أورده ، ذ. محمد قصري، املنازعات الجبائية املتعلقة بربط و تحص 1997/868امللف اإلداري عدد  1999/03/11املؤرخ في  246قرار عدد -

 .567أمام القضاء املغربي،مطبعة دار أبي رقراق للطباعة و النشر، الطبعة الثالثة. ص 
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إذا ثبت تعذر تحصيل الرضائب يف مواجهة الرشكة نتيجة أعامل  15.97من قانون  98ادا إىل ذلك، نصت املادة استن
 . 1721تدليسية أرتكبها املسري، فإنه ميكن مساءلته جبائيا لتسديد هذه الرضائب بالتضامن مع املقاولة أو الرشكة التي يتوىل تسريها

يبية رشع املغريب أجاز تقرير مسؤولية املسري الجبائية عن تسديد الديون الرضيتضح من نص املادة السالفة الذكر، أن امل
املستحقة عىل عاتق الرشكة من ماله الخاص، كأداة و وسيلة متكن املحاسب العمومي من ضامن استخالص حقوق الخزينة، 

 لكن ضمن نطاق خاص و محدد و طبقا لرشوط دقيقة و معينة.
يعي للمرشع املغريب نابع من إميانه الخالص بالطابع االستثنايئ لهذه املسؤولية، ومدى و ال شك أن هذا التوجه الترش

 خطورة اآلثار التي ميكن أن ترتتب عنها يف حق املسريين و املدبرين للرشكات باعتبارهم الطرف الضعيف يف هذه املعادلة.
ثنائية و خطرية،  فإن هذا املوضوع يتمحور حول مسؤولية است 98و إذا كانت مسؤولية املسري يف إطار مقتضيات املادة 

إشكالية أساسية، و هي إىل أي حد إستطاع املرشع املغريب التوفيق بني توفري ضامنات للمسري من خالل تطبيق مقتضيات 
  باعتباره املخاطب بهذه املسؤولية، و ضامن متكني املحاسب العمومي بوسيلة ناجعة لحامية حقوق الخزينة؟ 98املادة 

 و يتفرع عن هذه اإلشكالية تساؤالت مهمة نذكر منها:
 ما هي حدود و نطاق مسؤولية املسري الجبائية عن ديون الرشكة التي يتوىل تسريها؟  -
 ؟ 15.97من قانون  98ما هي الرشوط التي تتطلبها املرشع ملساءلة املسري طبقا ملقتضيات املادة  -
 يف استخالص الرضائب ؟  15.97من قانون  98للامدة ما مدى نجاعة مسؤولية املسري طبقا  -
إذا كانت هذه املسؤولية ذات طابع استثنايئ محض فعال، فهل كان املرشع املغريب دقيق يف صياغة مضمون املادة  -

 ؟ 98
 ؟ 15.97من قانون  98ما هي الجهة القضائية املختصة نوعيا و محليا للبت يف دعوى املسؤولية الواردة يف املادة  -

إن محاولة اإلجابة عن هذه اإلشـــكالية واألســـئلة املتفرعة عنها  يقتَضـــ منا تناول هذه املقالة يف مطلبني أســـاســـني: األول 
 سنخصصه لنطاق مسؤولية املسري الجبائية،والثاين لرشوط هذه املسؤولية.

 املطلب األول: نطاق تطبيق مسؤولية املسري الجبائية
من مدونة التحصيل الديون العمومية، بتقرير املسؤولية عن تسديد الديون  98املادة  سمح املرشع املغريب مبقتَض

الرضيبية املستحقة عىل الرشكة، من الذمة املالية الخاصة للمسري. و وعيا منه بالطابع االستثنايئ لهذه املسؤولية و مدى خطورة 
 كات صاغ لها نطاق خاص و محدد. اآلثار التي ميكن أن تنجم عنها يف حق املسريين و املدبرين للرش 

                                                           

1721  

 من مدونة التحصيل الديون العمومية  98املادة 

ة أعمال تيجإذا تعذر تحصبل الضرائب كيفما كانت طبيعتها والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل املرتبطة بها الواجبة على شركة أو مقاولة ن

ملبالغ ا تدليسية مثبة قانونا، أمكن جعل املدبرين أو املتصرفين أو املسيرين اآلخرين مسؤولين على وجه التضامن مع الشركة أو املقاولة عن أداء

 املستحقة وذلك إذا لم يكونوا ملزمين بأداء ديون الشركة تطبيقا ألحكام أخرى.

من الخازن العام للمملكة أو املدير العام للضرائب أو املدير العام إلدارة الجمارك و الضرائب الغير املباشرة تثار هذه املسؤولية حسب الحالة بمبادرة 

 الذين يقيمون دعوى لهذا الغرض أمام املحكمة االبتدائية ضد املدبرين و املتصرفين أو املسيرين اآلخرين.

بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر  15.97( بتنفيذ القانون رقم 2000 ماي 3)  1421محرم   28صادر في  1.00.175ظهير شريف رقم - 

 .1256( ص 2000)فاتح يونيو  1421صفر  28بتاريخ  4800بالجريدة الرسمية عدد 

 1.10.200ه ظهير الشريف رقم الصادر بتنفيذ 2011للسنة املالية  43.10من قانون املالية رقم  9تممت بمقتض ى املادة  98تجدر اإلشارة إلى أن املادة -

 .5489( ص 2010ديسمبر 30)  1432محرم  24بتاريخ  5904(، الجريدة الرسمية عدد 2010ديسمبر  29)  1432محرم  23بتاريخ 
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و منه يطرح التساؤل عن ما هي  الحدود و القيود التي كرسها املرشع املغريب من أجل ترتيب  مسؤولية املسري التضامنية 
 عن ديون الرشكة ؟ 

 الفقرة األوىل: نطاق التطبيق من حيث املوضوع
إن املرشع املغريب ضيق من  15.97من قانون  98ادة مع امل 2و  1يتنب من خالل مقارنة بسيطة بني مضمون املواد 

من حيث املوضوع، باملقارنة مع مجال تطبيق مدونة التحصيل الديون العمومية، و إن صح القول ليست  98نطاق تطبيق املادة 
 . 98رة مبقتَض املادة املثا 1722محل لتطبيق املسؤولية الجبائية للمسري 15.97من قانون  2كل الديون العمومية الواردة يف املادة 

اكتفى بعبارة "...الرضائب كيفام كانت طبيعتها..."،  و  98فاملالحظ أن املرشع املغريب يف الفقرة األوىل من املادة 
تجنب استعامل عبارة الديون العمومية التي هي أعم و أشمل من عبارة الرضائب، كام انه حدد حرصا يف الفقرة الثانية من 

 شخاص الذين يحق لهم تحريك دعوى املسؤولية التضامنية للمسري يف شخص كل من الخازن العامنفس املادة  األ 
. ليؤكد بذلك أن استعامله لعبارة 1723للمملكة، و املدير العام للرضائب، و املدير العام لإلدارة الجامرك و الرضائب الغري املبارشة

ع،  و جعله ينحرص  من م ت د 98املادة تضييق من نطاق تطبيق مل يأيت عبثا إمنا كان عن قصد و إرادة منه ل الرضائب""
والغرامات و الزيادات و صوائر التحصيل املرتبطة بها ،دون أن تشمل كافة  -مبارشة كانت أو غري مبارشة-فقط يف الرضائب 

 من م ت د ع.  2الديون العمومية كام جاءت يف املادة 

                                                           

1722  

جماعات املحلية على ما يلي"  يقصد بالتحصيل مجموع العمليات و االجراءات التي تهدف الى حمل مديني الدولة و ال 17.95من قانون  1تنص املادة 

 راراتو هيأتها و املؤسسات العمومية على تسديد ما بذمتهم من ديون بمقتض ي القوانين و األنظمة الجاري بها العمل ، أو الناتجة عن أحكام و ق

 القضاء أو عن االتفاقات. "

  ما يلي " تعتبر ديونا عمومية بمقتض ى هذا القانون  2و جاء في املادة 

 باشرة للدولة والرسوم املماثلة وكذا الضريبة على القيمة املضافة، املشار إليها بعبارة " الضرائب والرسومالضرائب امل        

 الحقوق والرسوم الجمركية ؛        ·

 حقوق التسجيل والتمبر والرسوم املماثلة ؛        ·

 مداخيل وعائدات أمالك الدولة ؛        ·

 ساهمات املالية للدولة ؛حصيلة االستغالالت وامل        ·

 الغرامات واإلدانات النقدية ؛        ·

 ضرائب ورسوم الجماعات املحلية وهيئاتها ؛        ·

سائر الديون األخرى لفائدة الدولة والجماعات املحلية وهيئاتها واملؤسسات العمومية التي يعهد بقبضها للمحاسبين املكلفين بالتحصيل،         ·

 ديون ذات الطابع التجاري."باستثناء ال

  

 

1723  

 دتجدر االشارة الى أن  تحريك دعوى املسؤولية التضامنية للمسير، كان في السابق محصورا في شخص الخازن العام للمملكة دون غيره، لكن بع

و  2008ديسمبر  31مكرر بتاريخ  5695 املنشور بالجريد الرسمية عدد2009لسنة   40.08من  قانون املالية  8بمقتض ى املادة   98تتميم نص املادة 

. أصبح تحريك هذه الدعوى بيد كل من الخازن 2010بتاريخ ديسمبر  5904املنشور بالجريدة الرسمية عدد  2011من قانون املالية لسنة  9املادة 

 العام للمملكة و املدير العام للضرائب و املدير العام إلدارة الجمارك و الضرائب الغير املباشرة.
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ق  بحق املصدر التاريخي للقانون املغريب، نجده هو كذلك حدد نطاق تطبيو بالرجوع إىل القانون الفرنيس الذي يعترب
مسؤولية املسري عن الديون العمومية  للرشكة يف الرضائب دون غريها، و هذا ما يستفاد من مضمون الفقرة األوىل من املادة 

L.267 1724من كتاب املساطر الجبائية الفرنيس. 
يف الرضائب دون أن يشمل كافة الديون العمومية، ما هو إال خطوة من  98و نعتقد أن حرص مجال تطبيق املادة  

املرشع املغريب ألجل رسم حدود واضحة لتقرير املسؤولية التضامنية للمسري عن الديون الجبائية للرشكة. كام أن التضييق من 
سؤولية، فهي استثناء عىل ستثنايئ لهذه املنطاق تطبيق املسؤولية التضامنية للمسري من حيث الدين  كان نتيجة وعيه بالطابع اال 

املبدأ العام الذي يقيض بالفصل بني الذمم املالية من جهة، و املبدأ العام الذي يقيض بأن الشخص ال يسأل إال عن عمله 
 الشخيص من جهة ثانية.   

 الفقرة الثانية: نطاق تطبيق  من حيث األشخاص. 
و املقاولة، ينسحب إال عىل األشخاص الذين ثبت اكتسابهم لصفة املسري للرشكة أ تقرير املسؤولية الرضيبية للمسري ال 

 هذا إذا ثبت قانونا عدم ضلوعهم يف تسري شؤون الرشكة. 98و بذلك يكون الرشكاء و باقي الفاعلني خارج نطاق تطبيق املادة 
لك ليس راجع الت التي أثريت بشأنه، و ذو يعترب تحديد مفهوم املسري مسألة غاية يف التعقيد، نظرا لعديد من اإلشكا

إىل األوضاع التي ميكن أن يكون عليها املسري وإمنا أيضا تنوع و إختالف أشكال الرشكات التي أفرزت تعدد و تنوع أجهزة 
  1725التسيري.

                                                           

1724  

 ما يلي: L267جاء في مضمون الفقرة األولى من املادة 

art. 35 (VD) -964 du 18 septembre 2019 -Ordonnance n°2019 Modifié par « 

Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres 

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

impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu 

au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces 

impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant 

devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit 

ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. … » 

 les créances و تجنب استعمال مصطلح  الذي يفيد الضرائب  des impositionsأستعمل مصطلح   ملشرع الفرنس ي هو كذلك املالحظ هنا أن ا

publiques   الذي يفيد الديون العمومية ليؤكد أن مسؤولية املسير التضامنية بمقتض ى املادةL.267  ينحصر نطاقها من حيث الدين في الضرائب و

 ا، دون أن تشمل كافة الديون العمومية الذعائر املتعلقة به

ر و يعلى هذا األساس يمكن القول أن الديون العمومية التي يمكن ان تكون محال لتحريك املسؤولية التضامنية للمسير هي الديون الضريبية ال غ

 عتبر من حيث طبيعتها ديون ضريبية.بذلك يخرج من نطاق تطبيق املسؤولية التضامنية للمسير باقي الديون العمومية االخر و التي ال ت

1725  

 لتوسع أكثر في أجهزة التسيير في الشركات التجارية في القانون املغربي يمكن الرجوع الى:

أحمد شكري السباعي: الوسيط في الشركات و املجموعات ذات النفع االقتصادي، الجزء الخامس، في الشركات ذات املسؤولية املحدودة، مطبعة -

 .2005الجديدة الطبعة األولى، الرباط، املعارف،  

 .2014أحمد شكري السباعي: الوسيط في الشركات و املجموعات ذات النفع االقتصادي، الجزء الرابع شركات املساهمة، الطبعة االولى -

 .  2001دة، الطبعة الثانية، فؤاد معالل: شرح القانون التجاري  املغربي الجديد، الجزء الثاني الشركات التجارية مطبعة النجاح الجدي -

 . 2002 ةعز الدين بنستي: الشركات التجارية في القانون املغربي، الجزاء الثاني،  الطبعة االولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، السن -

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CC03AD0CD95CA33D4DE74EA9331573E9.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000039110186&idArticle=LEGIARTI000039110945&dateTexte=20200529&categorieLien=id#LEGIARTI000039110945
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سري وم املمن مدونة التحصيل الديون العمومية يدفعنا إىل محاولة تحديد مفه 98إن التطبيق السليم ملقتضيات املادة 
 و اإلجابة عن سؤال التايل، متى يعترب الشخص مسريا ؟

ميكن االعتامد يف تحديد مفهوم املسري عىل مقاربتني أساسيتني مقاربة تنظر إىل مفهوم املسري من املنظور الضيق 
 ".فعيلالباملسري " و مقاربة تعتمد عىل املفهوم الواسع ملصطلح املسري أو ما يصطلح عليه "املسري القانوين"

 أوال: املسري القانوين 
أو كل شخص معني بطريقة نظامية  1726يعترب مسريا قانونيا كل شخص يتوىل تسري الرشكة بناءً عىل سند قانوين،

و هو يف الغالب مدير الرشكة إذا كانت إدارة الرشكة فردية و مجلس اإلدارة إذا كانت   1727لتويل مهام إدارة أو تسيري الرشكة
ام األسايس كقانون الرشكات أو النظ –ة، و ميكن القول أن املسري القانوين هو الشخص املعني مبقتَض القانون اإلدارة جامعي

و شهر هذا التعيني طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها  1728لغرض تسري الرشكة، -للرشكة أو محرض عام يقيض بتعني املسري 
 العمل.

من م ت د ع  98ائب ال ميكنه تحريك دعوى املسؤولية الواردة يف املادة إن املحاسب العمومي املكلف بتحصيل الرض 
يف مواجهة أي شخص يف الرشكة إال إذا أثبت اكتساب هذا األخري لصفة املسري، و ال يخفى عىل احد أن إقامة الدليل عىل 

ط إىل النظام ميكن الرجوع فقاكتساب صفة املسري القانوين للرشكة ال تثري مبدئيا يف الواقع العميل إي إشكال، حيث 
األسايس للرشكة أو سجلها التجاري لتحديد من يتوىل تسريها قانونا، غري أنه يف الرشكات التي تعتمد يف تسريها عىل أجهزة 

تسري جامعية ميكن أن يشكل تحديد املسري القانوين نوع من الصعوبة نظرا لتعدد األشخاص الذين يزاولون مهام التسيري 
 ونية.بصفة قان

ففي حالة تعدد املسريين القانونيني قد يثار إشكال حقيقي، هل جهاز التسيري برمته يعترب مسؤوال ؟ بعبارة أخرى إذا 
أقيمت دعوى املسؤولية ضد املسريين جميعا فهل يجوز لبعضهم إثارة عدم مسؤوليتهم انطالقا من أن أعامل التسيري مقترصة 

 إذا ما علمنا أن ترتيب املسؤولية مقرون برضورة توفر الخطأ املوجب لها؟ عىل بعضهم دون البعض األخر، خصوصا
إن اإلجابة عىل هذا التساؤل يعتمد يف الحقيقة عىل تحديد التوجه الترشيعي و القضايئ لتحديد مفهوم املسري، و 

املغريب يعتنق املفهوم الواسع ، ميكن القول أن املرشع 15.97من قانون  98بالرجوع إىل مقتضيات الفقرة األوىل من املادة 
 للمسري و هذا ما يستفاد بصورة ضمنية من استعامله لعبارة "...أو املسريين اآلخرين..." .

                                                           

لقانون الخاص ، جامعة القاض ي عياض امليلودي شكري: مسؤولية املسير عن جرائم تسيير شركات املساهمة، رسالة لنيل دبلوم املاستر في ا 1726

 .. 15ص  2011/2012كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية، ماستر املستشار القانوني للمقاوالت، مراكش السنة الجامعية 

1727  

Pereira Brigitte, la responsabilité pénale des entreprises et de leurs dirigeants , éditions eme dupli-print, France, 2011, P 138. 

 

1728  

 Barthelemy MERCADAL et janin PHILIPE, Mémento pratique Francis Lefebvre, droit des affaires, sociétés commerciales, 2004,  P 

1327 , n° 28767. 
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تطبيقا لذلك ، إعترب القضاء الفرنيس أن قضاة املوضوع لهم كامل السلطة التقديرية يف تحديد مسؤولية املسريين 
تفويض احد الزوجني من  1730، و يف واقعة أخرى إعترب القضاء الفرنيس1729مبارشةسواء كانت مهامهم يف تسيري مبارشة أو غري 

قبل األخر بغرض القيام مقامه بكل العمليات املتعلقة بالرشكة،  مبا يف ذلك متثيلها أمام إدارة الرضائب و ما نتج عن ذلك من 
ليا ينتج عنه املسري القانوين يجعل منه مسريا فع حضور املفوض أعامل املراقبة الرضيبية، عالوة عىل تلقيه أجرا يفوق أجر زوجه

 .قيام مسؤوليته الجبائية
ونخلص مام سبق أن العربة يف ترتيب املسؤولية الجباية للمسري يتعلق باملامرسة الفعلية ألعامل اإلدارة و التسيري يف 

لعكس غري صحيح، إثبات وجود مسري فعيل و ا الرشكة. و عليه ميكن القول أن املسري القانوين يستطيع دفع املسؤولية عنه مبجرد
 مبعنى ال ميكن للمسري الفعيل دفع املسؤولية مبجرد إثبات وجود مسري قانوين.

خالصة القول، يفرتض يف املسري القانوين أنه هو من يقوم بأعامل اإلدارة و التسيري يف الرشكة، و بذلك فهو يكتسب 
 .1731ت العكس بإقامة الدليل عىل وجود مسري فعيل يتوىل تسيري الرشكةصفة املسري بناًء عىل قرينة قابلة إلثبا

 ثانيا: املسري الفعيل
رف املسري الفعيل بأنه ذلك الشخص الذي يقوم مبامرسة مهام اإلدارة و التسيري بشكل مستقل و مجرد من أي تبعية   يع 

و تخضع مسألة تحديد   1733يري يف  الرشكة،و دون أن يكون حائز عىل سند قانوين من أجل مامرسة سلطات تس 1732لشخص ما،

                                                           

التشريعين الجزائري و الفرنس ي( مقال منشور في بمجلة التواصل  رابح بن زارع، نطاق املسؤولية الجبائية ملسيري الشركات )دراسة مقارنة بين 1729

 .113ص  2016ديسمبر  48في االقتصاد و االدارة و القانون عدد 

1730 Paris, 7-5 du09/11/2010 R G N° 2009. Epoux  

 .113أورده رابح زارع في املرجع السابق ص 

تمارس مهام   Xة  أن محكمة االستئناف كانت على صواب عندما ثبت لها أن السيد و في قرار أخر صادر عن محكمة النقض الفرنسية اعتبرت فيه

فعليا  و استندت املحكمة لتقرير صفة املسير الفعلي للشركة على ظروف و مالبسات القضية حيث ثبت لها "أن  SOCIETE STXالتسيير لشركة 

و التوقيع على طلبات الحصول على  TVAالتوقيع على التصاريح املتعلقة رغم عدم كونها املسير القانوني للشركة فهي من يتولى  Xالسيدة 

،  ةبراءات االختراع و عقود امتالكها، التوقيع على املرسالت املوجهة إلدارة الضرائب، الحضور في املراقبة الضريبية التي خضعت لها الشرك

 ..."ص الشركةمن حص % 40 إيداع إمضائها لدا بنك الشركة العامة امتالكها لنسبة 

 أنظر:

Com,5, octobre, 2004, n°, 02-20-760. Inedit 

https:// beta.legifrance.gouv.fr 

 

1731  

Cass. Crim., 10 septembrev2014 n° 13-84933 ; Cass, Crim,. 3 février 2016 n° 14-87233 ; Cass, Crim,. 28 janvier 2004, n° 03-80595. 

1732  

«  est un dirigeant de fait celui qui, en toute souveraineté et indépendance, exerce une activité positive de gestion et de direction » 

CF.J.-L. RIVES-LANGE, La notion de dirigeant de fait ( au sens de l’art. 99 de la loi du 13 juill. 1967 sur le règlement judiciaire et la 

liquidation des biens). D. 1975 Chron. P 41, n° 5. 

 أنظر كذلك

لقانونية و ا نور الدين مرزاق: املسير الفعلي في الشركات التجارية، رسالة لنيل دبلوم املاستر في قانون االعمال، جامعة القاض ي عياض، كلية العلوم

  .19. ص 2009/2010االقتصادية و االجتماعية مراكش، السنة الجامعية 

1733  
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صفة املسري الفعيل للسلطة التقديرية للقضاء الذي يستعني بظروف و مالبسات كل قضية عىل حدة و بطبيعة املهام و الصالحيات 
  1734هام.ملالتي مارسها املعني و السلطات املمنوحة له مبوجب التفويض، و كذا التعويضات التي يحصل عليها جراء قيامه بهذه ا

و لقد عرف القضاء املغريب املسري الفعيل "بأنه ذلك الشخص الذي يترصف مثل املسري القانوين دون أن يكون معينا 
و  1735ملقاولة"ا لهذه الغاية، و ميارس نشاطا إيجابيا و مستقال يف إطار تسيري املقاولة كام أنه يتدخل بشكل إيجايب يف إدارة

دخل رتط يف اكتساب صفة املسري الفعيل للرشكة مزاولة مهام االدارة و التسيري بشكل مستقل و التاملالحظ أن القضاء املغريب يش
 1736بشكل إيجايب يف إدارة الرشكة

السالف ذكرها تبني أن املرشع املغريب مل يستعمل عبارة املسري الفعيل لداللة عىل إمكانية  98وبتحليل مقتضيات املادة 
لفرنيس الذي كان واضحا يف هذه املسألة و أشار بصورة واضحة اىل إمكانية مساءلة املسري الفعيل مساءلته، عىل خالف القانون ا

. غري انه سبق وقلنا أن القانون املغريب فتح الباب أمام إمكانية مساءلة املسري الفعيل يف حال توفرت فيه L.267يف نص املادة  
من مدونة  98.أو املسريين اآلخرين..."  الواردة يف الفقرة األوىل من املادة باقي الرشوط  و هذا ما يستفاد من عمومية عبارة "..

 التحصيل الديون العمومية. 
و رمبا اعتامد معيار موضوعي من طرف املرشع املغريب يتمثل يف املامرسة الفعلية ألعامل اإلدارة و التسيري لتحديد 

سؤول مسؤولية م  -مسريا قانونيا أو فعليا أو عرضيا  –ظر عن صفته مفهوم املسري و جعل كل من مارس مهام التسيري بغض الن
تضامنية عن الديون الجبائية لرشكة ، هو الذي دفع املرشع املغريب إىل تفادي استعامل عبارة املسري الفعيل كام يف نص املادة 

L.267 رى، قطع لمسري هذا من جهة، و من جهة أخمن القانون الفرنيس إلطفاء نوع من املرونة عىل تطبيق املسؤولية الجبائية ل
 الطريق عىل كل شخص زاول مهام االدارة التسيري و سولت له نفسه العبث بحقوق الخزينة. 

، فإن السؤال الذي 98عىل عموم إذا كان الباب مفتوح أمام إمكانية مساءلة املسري الفعيل طبقا للمقتضيات املادة  
 فعيل إعفاء نفسه من املسؤولية مبجرد إثبات وجود مسري قانوين للرشكة ؟يطرح نفسه هنا، هل ميكن للمسري ال

                                                           

«  Le gérant de fait est celui qui dirige une société, sans avoir été régulièrement investi, par les organes de la société, du pouvoir de la 

représenter » 

D. TRICOL. Les critères  de la gestion de fait, dr et patr, janv, 1996 p 24  

 أورده

NZE NDONG DIT MBELE JEAN-RICHARD, Le dirigeant de fait en droit prive français, thèse en vu de l’obtention de grade de docteur 

en droit privé, université nancy 2 faculté de droit , sciences économique et gestion 

1734  

patrick.herrou , L'ACTION EN RESPONSABILITE FISCALE A L'EGARD DU DIRIGEANT DE SOCIETES (Article L. 267 du Livre des 

https://blogavocat.fr/space/patrick.herrou/:  Procédures Fiscales) article publie dans le site 

 

 .97/10/2001ملف رقم  2008فبراير  11بتاريخ  41رقم  حكم املحكمة التجارية بالدار البيضاء، 1735

 . 36أورده: نور الدين مرزاق: املسير الفعلي في الشركات التجارية، املرجع السابق، ص 

 و حيث عرف الفقه الفرنس ي املسير الفعلي بأنه الشخص الذي يتصرفجاء  في حكم صادر عن املحكمة التجارية بالدار البيضاء  ما يلي"...  1736

يجابي في إمثل املسير القانوني  دون أن يكون معينا لهذه الغاية و يمارس نشاطا إيجابيا و مستقال  في إطار تسيير املقاولة كما أنه يتدخل بشكل 

 إدارة املقاولة..."

.أورده: : نور الدين  98/24/2005و  119/2005، ملفان مضمومان: 2005يونيو  20بتاريخ  2005/ 206املحكمة التجارية بالدار البيضاء: حكم رقم -

 . 37مرزاق: املسير الفعلي في الشركات التجارية، املرجع السابق، ص 

https://blogavocat.fr/space/patrick.herrou/
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يف الواقع كان القضاء الفرنيس يف البداية ال يسمح للمسري القانوين من اإلفالت من املسؤولية الجبائية، حتى و إن 
حقه تسيري  تقرر ضد كل من ثبت يفأثبت أن هناك مسريا فعليا للرشكة، إال أنه غري من موقفه الحقا، معتربا أن املسؤولية ت

 .1737الرشكة بصفة فعلية و بغض النظر عن تسمية املسري الواردة يف النظام األسايس
عىل هذا األساس نعتقد أن املسري الفعيل الذي ثبت  يف حقه مامرسة مهام اإلدارة و التسيري ال ميكنه إعفاء نفسه من 

التسيري  العربة يف اكتساب صفة املسري متعلقة باملامرسة الفعلية إلعامل اإلدارة و املسؤولية مبجرد إثبات وجود مسري قانوين، الن
 ال بالتسمية الواردة يف الوثائق القانونية للرشكة.

 املطلب الثاين: رشوط تقرير املسؤولية الجبائية للمسري.
ر ثالثة عنارص ر باإلضافة إىل توفقيام املسؤولية يف القواعد العامة يتطلب وجود طرفني، مرتكب الفعل الضار و مترض 

 أساسية ال غنى عنها، الخطأ، و الرضر، ثم العالقة سببية بني الرضر والخطأ املرتكب. 
من مدونة التحصيل الديون العمومية بدورها قامئة عىل هذه العنارص، مع  98و املسؤولية الجبائية املثارة مبوجب املادة 

ف ريف املسؤولية هام املسري باعتباره مرتكب الفعل الضار، و اإلدارة باعتبارها الطر بعض الخصوصيات التي تتجىل يف كون ط
املترضر، أما الخطأ فيتجسد يف األعامل التدليسية، و الرضر يف تعذر التحصيل، و أخريا العالقة السببية تتجسد يف رضورة 

 كون األعامل التدليسية هي السبب املبارش يف تعذر التحصيل.
نجد أن املرشع املغريب تتطلب توفر الرشوط املشار إليها أعاله إلمكانية تحريك   98إىل مقتضيات املادة  و بالرجوع

دعوى املسؤولية الجبائية يف مواجهة املسري، كام انه أشار إىل الجهة القضائية املختصة للبت يف دعوى املسؤولية لرفع اللبس 
 عن اإلجراءات الشكلية لتحريك الدعوى .

ذا األساس سنحاول أن تطرق اىل الرشوط املوضوعية يف )الفقرة األوىل( عىل أن تطرق إىل الرشوط الشكلية عىل ه
 لتحريك الدعوى املسؤولية الرضيبية للمسري يف )الفقرة الثانية(.

 الفقرة األوىل: الرشوط املوضوعية.
من مدونة التحصيل الديون  98ائيا مبوجب املادة توشكل األعامل التدليسية التي يرتكبها املسري سببا موجبا ملساءلته جب

 العمومية، إذا كانت هذه األعامل هي سبب تعذر تحصيل الرضائب.  
و ما دامت األعامل التدليسية و تعذر التحصيل و العالقة السببية بينهام، هي الرشوط املوضوعية لتحريك دعوى 

 هوم األعامل التدليسية ؟ و متى يعترب التحصيل متعذرا؟املسؤولية الرضيبية، فإنه من األهمية مبكان تحديد مف
 أوال: األعامل التدليسية. 

مل يعرف املرشع املغريب األعامل التدليسية التي ميكن ان يرتكبها املسري و تشكل بذلك سببا لرتتيب مسؤوليته 
ـــــــــــر، و يبدو انه تعمد عدم إعطاء تعريف الجبائية، كام انه تفادى ذكر هذه األعامل ال عىل سبيل املثال و ال الحصــــــــ

ملفهوم األعامل التدليسية القتناعه التام بكون التعريفات من اختصاص الفقه و القضاء، و رغبًة منه يف جعل املفهوم أكرث مرونة  
 و قابلية للتطور و التكــــي ف مع كافة األوضاع القانونية. 

                                                           

 .114رابح بن زارع، املرجع السابق  ص  1737
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لكة مبقتَض دورية تفسريية ملقتضيات مدونة التحصيل الديون العمومية تحديد و لقد حاولت الخزينة العامة للمم 
 ممفهوم األعامل التدليسية، و عرفتها بأنها، استعامل وسائل احتيالية بنية التهرب من أداء الرضائــــــــــــــــــــــــــب و الرسو 

 .1738دون أن يشكل ذلك مجرد غلط أو سهو غري مقصود
إال انه لرفع اللبس و  1739انون الفرنيس نجده هو كذلك مل يعطي تعريف ملفهوم األعامل التدليسيةو بالرجوع إىل ق

 6الغموض عن هذا املفهوم حاولت اإلدارة الفرنسية أن تعطي تعريفا لألعامل التدليسية مبقتَض دورية تفسريية صادرة بتاريخ 
لس الدولة و قرار أخر صادر عن الغرفة التجارية للمحكمة النقض القضاء الفرنيس يف قرار صادر عن  مج . كام أن17401980فرباير 

عرف مفهوم األعامل التدليسية بأنها تلك الوسائل االحتيالية التي تهدف إىل تضليل و عرقلة سلطة اإلدارة يف املراقبة الجبائية 
 .1741للرشكة

سابعا من مجلة املحاسبة   28الفصل و عىل عكس كل من الترشيع املغريب و الفرنيس  قام املرشع التونيس مبقتَض 
العمومية بتحديد بعض الحاالت  التي تشكل أعامال تدليسية عىل أساسها ميكن إثارة املسؤولية الرضيبية للمسري و تتمثل هذه 

ؤدي ت األعامل يف القيام بتغيري متعمد لالسم االجتامعي للشخص املعنوي أو ملقره دون إعالم مصالح الجباية، القيام بعمليات
 .1742إىل تحويل ممتلكات الشخص املعنوي اىل الغري، افتعال وضعيات قانونية غري حقيقية 

                                                           

1738  

(…On entend par manœuvres frauduleuses, la mise en œuvre  de procèdes ayants pour finalité  d’éluder le paiement des impôts et taxes, 

accomplis en tout connaissances de cause et pouvant être considères comme des erreurs ou des omissions involontaires.) 

Trésorerie  générale de royaume, instruction de recouvrement,  mais 2001 ; p 184. 

من قانون املساطر  155ي تفدى إعطاء تعريف للمناورات  التدليسية املنصوص عليها في املادة نفس الش يء بالنسبة للمشرع الجزائري الذ  1739

 الجبائية الجزائري. 

1740  

HOUARI ZENASNI, la responsabilité fiscale des dirigeants de societes commerciales, mémoire en vu de l’obtention du diplôme de 

magistère, dans le cadre de l’école « droit comparé des affaires » universite d’oran ecole doctorale. P 38. 

1741  

Conseil d’etat, 4 décembre 1985 ; Cass, com, 08 octobre 1986. 

 أورده:

 

Alexandre GREVET , Pour une réforme de la solidarité du dirigeant au passif fiscal, thèse de doctorat  école doctorat de dauphine 

SOUTENUE LE 15/11//2016 ,  P 146. 

 

 سابعا  من مجلة املحاسبة العمومية التونسية ما يلي 28جاء في نص الفصل   1742

ر استخـالص الديــون الراجعة للدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية الخاضعــة ميزانيتها وتصرفها املـــ 
ِّ
ــام ــــــالي واملحاسبي إلى أحك" إذا تعذ

 
ِّ
روه قصد التملـ ره أو مسيِّ من  صالقانون األساس ي للميزانية ومجلة املحاسبة العمومية واملتخلدة بذمة شخص معنوي تبعا لعمليات قام بها مسيِّ

 
ِّ
ر أو املسيرين املسؤولية التضامنية في تسديد الديون املعنية بالتمل دعوى  ص وذلك بمقتض ى حكم صادر بناء علىدفعها، فإنه يمكن تحميل املسيِّ

ـــكام مجلــة امل دنية و رافعات امليرفعها املحاسب العمومي املكلف باالستخالص أمام املـــحكمة االبتدائية التي يوجد مقـــره بدائرتها وذلك طبقا ألحـ

 التجارية. 

ر أو املسيرين قاموا             إثر انطالق عملية املراقبة أو املراجعة الجبائية أو إثر مباشرة إجراءات االستخالص ويتم رفع الدعوى إذا تبين أن املسيِّ

ص من دفع الديون العمومية بإحدى أو بعض العمليات التالية
ِّ
 : وبهدف التمل
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، كل ترصف أو سلوك، إيجايب أو سلبي، يقرتفه الشخص بشكل مقصود لتأثري عىل 1743و يقصد باإلعامل التدليسية
  عنه.الوعاء الرضيبي أو منع التحصيل سواء أكان هذا الشخص هو امللزم بالرضبة أو ممثال

بأنها تلك املناورات التي يقوم بها  98و عىل هذا األساس ميكن تعريف مفهوم األعامل التدليسية الواردة يف املادة 
 املسري عن بينة و اختيار قصد التأثري عىل الوعاء و التحصيل الرضيبي بشكل يجعل تحصيل رضائب الرشكة متعذرا.

، القول أن قيام األعامل التدليسية يتوقف عىل تحقق ركنيني أساسينياستنادا اىل التعاريف السالف ذكرها، ميكن 
ركن مادي يتمثل يف ترصف و سلوك املسري، إيجايب كان أو سلبي ، و ركن معنوي يتجىل يف القيام بهذه األعامل عن بينة  و 

 . 1744من طرف املسري -النية و القصد –اختيار 
 فع املسؤولية عن املسري فاختالل الركن املعنوي عىل سبيل املثال يفو يعترب عدم تحقق أحد األركان سبب موجب لد 

األعامل التي يرتكبها املسري ينفى عنها الطابع التدلييس، و يجعل منها فقط أخطاء مجردة، ال ميكن االستناد إليها لرتتيب 
 مسؤوليته التضامنية.

مرهون  98تحريك دعوى املسؤولية الواردة يف املادة و تجدر اإلشارة إىل أن املرشع املغريب و التونيس َجَعاَل من 
بارتكاب املسري لألعامل التدليسية ال غري، عىل خالف املرشعني الفرنيس و الجزائري اللذين فتحا الباب أمام إمكانية مساءلة 

ن أن تكون سبب ملساءلة ك، فباإلضافة إىل األعامل التدليسية التي ميعدم تقيده املتكرر بااللتزامات الجبائيةاملسري مبجرد 
من قانون املساطر الجبائية الفرنيس،  و املرشع الجزائري   L.267املسري أجاز املرشع الفرنيس مبقتَض الفقرة األوىل من املادة 

من قانون املساطر الجبائية الجزائري، ترتيب املسؤولية عىل عاتق املسري مبجرد اإلخالل املتكرر  155مبقتيض املادة 
 .1745زامات الرضيبية للرشكةبااللت

                                                           

 التغيير املتعمد لإلسم االجتماعي للشخص املعنوي أو ملقره دون إعالم مصالح الجباية، -

 تحويل ممتلكات الشخص املعنوي إلى الغير،القيام بعمليات تؤدي إلى  -

 .افتعال وضعيات قانونية غير حقيقية -

ري الشخص املعنوي وذلك بناء على              ر أو مسيِّ ويجوز للمحاسب العمومي ضمانا الستخالص الديون، اتخاذ تدابير تحفظية على مكاسب مسيِّ

ة املرافعات املدنية والتجارية. وال تفقد هذه التدابير آثارها إال في صورة رفض الدعوى من مجل 322إذن من رئيس املحكمة املتعهدة طبقا للفصل 

 .املرفوعة من قبل املحاسب العمومي بمقتض ى حكم اكتسب صبغة الحكم الباتِّ أو إذا تم خالص الديون املتخلدة بذمة الشخص املعنوي 

رين امل ر أو املسيِّ ق مقتضيات هذا الفصل على املسيِّ لزمين شخصيا وبحكم القانون طبقا ملجلة الشركات التجارية، أو بموجب حكم صادر وال تطبِّ

 .ضدهم، بتأدية الديون املستحقة في ذمة الشخص املعنوي 

 .تطبق أحكام هذا الفصل بمفعول رجعي"           

1743  

Casimir (Jean .Pierre ) et Chade faux ( martial) : Responsabilité fiscale des dirigeants de sociétés, chroniques. Droit fiscal R.F.C 305 

Novembre 1998.  

 

من مدونة التحصيل الديون العمومية، مقال منشور  98عزيزة تابتي، املسؤولية الضريبة ملسيري الشركات التجارية وفق مقتضيات املادة  1744

 .25/04/2020باملوقع اإللكتروني ملجلة القانون و االعمال الدولية، بتاريخ 

www.Droitetentreprise.com  

1745  

ثيرة و ك يتجلى من خالل مقارنة بسيطة بين نصوص املسؤولية الجبائية للمسير في القانون املغربي و تشريعات املقارنة أن أوجه االختالف متعددة و 

على أحقية املحاسب العمومي باتخاذ كافة اإلجراءات من مدونة التحصيل الديون العمومية  أغفلت التنصيص بشكل صريح  98لعل أهمها أن املادة 

ئري االتحفظية في مواجهة املسير من أجل أداء الديون الضريبية لشركة التي يتولى تسيرها، على عكس كل من القانون الفرنس ي و التونس ي و الجز 



                                                                                                                                                                                                                                             

632 

 2021 يونيو 34 العدد
 مجلة القانون واألعمال الدولية

و نعتقد أن السبب الرئييس، الذي دفع القانون الفرنيس إلجازة إمكانية ترتيب املسؤولية التضامنية للمسري بناًء عىل 
مجرد عدم التقيد املتكرر بااللتزامات الرضيبية، هو إدراكه التام لصعوبة إثبات األعامل التدليسية من قبل اإلدارة يف مواجهة 

 ، و ما قد ينجم عنه من تعطيل لفعالية و نجاعة هذه الوسيلة يف ضامن حامية حقوق الخزينة و تحصيل الرضائب. املسري

                                                           

راءات التحفظية في مواجهة املسير ضمانا الستخالص الديون الذين  أشروا بصريح العبارة على جواز اتخاذ املحاسب العمومي كافة التدابير و اإلج

ث يمكن ياملترتبة على ذمة الشركة. و قد يبدو للوهلة األولى أن هذه املسألة ما هي إال تحصيل حاصل و ال تحتاج إلى التنصيص عليها بشكل صريح ح

بهذه اإلجراءات. غير أن الحقيقة خالف ذلك نظرا لكون املسؤولية الواردة  العودة إلى القواعد العامة للقول بجواز أحقية املحاسب العمومي في القيام

 مسؤولية استثنائية و االستثناء ال يتوسع فيه و ال يقاس عليه كما أن املدين األصلي هو الشركة ال املسير و ذمة كل واحد منهما مستقلة 98في املادة 

لى ذمة شخص لضمان أداء ديون ضريبية ملقاة على كاهل شخص أخر. باإلضافة إلى  عن األخرى، إذن كيف يعقل أن تتخذ إجراءات تحفظية ع

سؤوليته مذلك الدين لم يتحقق و لم يثبت بعد في مواجهة املسير ما دام لم يصدر أي حكم أو قرار قضائي حائز لقوة الش يء املقض ي به  يقض ي بتقرير 

سند تنفيذيا في مواجهة املسير، و  يمكن على  أساسه اتخاذ كافة التدبير في موجهته. و  من  التضامنية عن ديون الشركة، فهذا الحكم هو الذي يعتبر 

 حقنا هنا التساؤل عن ما مدى جدوى اتخاذ التدبير التحفظية في موجهة املسير بعد صدور حكم يقض ي تقرير مسؤوليته؟ 

حافظة على الذمة املالية للمدين التي تعتبر ضمانا عاما لدائــــنه، و هذا لن إن الغاية من اتخاذ التدبير التحفظية هو ضمان استخالص الديون و امل

لى عيتحقق في اعتقادنا في حال تم ربط اتخاذ هذه التدبير بضرورة صدور حكم يقض ي بتقرير مسؤولية املسير التضامنية، ألن هذا األخير سيعمل 

اسب العمومي في الفترة الفاصلة بين رفع دعوى و صدور حكم يقض ي بتقرير مسؤوليته تهريب و إضعاف ذمته املالية التي تعتبر ضمانا عاما للمح

 التضامنية.

لة عن قو يسير القضاء املغربي في اتجاه عدم أحقية املحاسب العمومي فاتخاذ اإلجراءات التحفظية في حق املسير لكون الذمة املالية للمسير مست

 119ثابت و محقق في مواجهة املسير، و في هذا اإلطار صدر قرار عن محكمة النقض املغربية تحت عدد الذمة املالية للشركة و عدم  كون الدين 

استقالل ذمة املسير عن ذمة الشركة. مكنة الحجز على جاء فيه كقاعدة ما يلي "  1172/3/1/2011ملف تجاري عدد  02/02/2012املؤرخ في 

الية للمسير مستقلة عن ذمة الشركة  و ال يمكن الحجز على ممتلكاته الخاصة لضمان أداء دين أمالك املسير ألداء دين الشركة. إن الذمة امل

مكن يبذمتها  استصدار أمر قضائي إلجراء خبرة بشأن االختالالت في التسير ال ينهض حجة على ثبوت الدين و تحققه و ال تعد مثبتة للدين و ال 

في ملف   175تحت عدد  06/06/20اء في أمر صادر عن رئيس املحكمة االدارية بالدار البيضاء بتاريخ كما ج  "االحتجاج بها لتبرير استمرار الحجز

رفع الحجز ... يختص قاض ي االمور املستعجلة بالبت فيه متى ثبت كون الحجز حصل باطال بطالنا مطلقا بعدم  –" س ما يلي  06/354عدد 

 ألوضاع الشكلية الضرورية إلقاعه...نعم.استيفائه االركان الالزمة لصحته و لعدم تحقق ا

حجز تحفظي أوقع على عقار مملوك ملسير شركة مسؤولية محدودة لتحصيل ضرائب في ذمة الشركة...ال... إنعدام املسؤولية التضامنية و 

 استقالل الذمم... نعم... حجز تعسفي... االمر برفعه.. نعم ."

 يليها.(و ما  312ص 12)أمر منشور بمجلة امللف عدد 

 .2016أورده: محمد بفقير، مدونة التحصيل الديون العمومية و العمل القضائي املغربي، مطبعة النجاح الجديدة  الطبعة االولى سنة  

 

حاسب العمومي على غرار باقي التشريعات املقارنة على جواز أحقية امل 98لدى نرى أن املشرع املغربي كان حريا به أن ينص بصريح العبارة في نص املادة 

ة في طلب ر في اتخاذ كافة التدبير التحفظية في موجهة املسير بمجرد رفع دعوى املسؤولية التضامنية في مواجهته الن القواعد العامة ال تسعف اإلدا

أ العام الذي يقض ي باستقالل الذمم استثناء على املبد 98دامت املسؤولية الجبائية املثارة بموجب املادة  إتخاذ التدبير التحفظية في مواجهة املسير ما

 املالية لألشخاص.

لية من و استمرار الفراغ التشريعي في هذا املجال دون االلتفات الى خصوصية املسؤولية التضامنية للميسر و طابعها االستثنائي، سيفرغ هذه املسؤ 

ة التحصيل الديون العمومية، بل سيصبح من الصعب تحصيل محتواها و سيجعل منها فقط  حبر على ورق ال تتعدى صفحات القانون املنظم ملدون

خص شضرائب الشركة التي لم بتم استخالصها نتيجة اإلعمال التدليسية املرتكبة من طرف املسير. فكيف ملن تملص في أداء الضرائب و هو يمثل ال

 املعنوي أال يعمل على التملص في أدائها من ذمته املالية.
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يتعني  ،عدم التقيد بااللتزامات الرضيبيةيف مواجهة مسري الرشكة عىل  أساس  L.267و لتقرير املسؤولية طبقا للامدة 
لية  أوال، إثبات وجود إخالل بالتزامات رضيبية للرشكة، ثانيا رضورة كون هذا عىل اإلدارة إقامة الدليل عىل توفر  الرشوط التا

 اإلخالل جسيم، ثالثا تكرار هذه االختالالت من طرف املسري.  
و  نود أن نشري هنا إىل أنه إذا كان القانون الجزائري، قد واكب القانون الفرنيس  بنص عىل إمكانية ترتيب املسؤولية 

ورة كون هذه رض  تقيده بااللتزامات الرضيبية، فإنهام يختلفان يف كون املرشع الجزائري اكتفى فقط برشط عىل املسري لعدم
، عىل خالف القانون الفرنيس الذي تطلب باإلضافة إىل ذلك رشط أخر يتجىل يف رضورة كون هذه 1746متكررةاإلختالالت 
 .1747 جسيمة و خطريةاالختالالت 

دة ولية الجبائية للمسري يف الواقع العميل راجع بالدرجة االساسية اىل رصامة نص املاو نعتقد ان تعطيل تفعيل  املسؤ 
تعليل    من مدونة التحصيل الديون العمومية ، و صعوبة إثبات االعامل التدليسية التي ميكن أن يرتكبها املسري حيث جاء يف 98

 يل "....ما ي 17/10/2019بتاريخ 1748حكم صادر عن املحكمة التجارية مبراكش 
 حيث قدم الطلب وفق الرشوط الشكلية املتطلبة قانونا ويتعني قبوله.يف الطلب االصيل:  

ب الحكم باملســؤولية التضــامنية للمدعى عليه عن ديون رشكته مع ما يرتت  حيث التمســت املدعية األصــليةيف املوضـوع:  
 عن ذلك قانونا والحكم متهيديا بإجراء خربة وتحميل املدعى عليه.

من مدونة تحصيل الدوين العمومية يتضح أن تفعيل املسؤولية التضامنية للمسري  98وحيث إنه بالرجوع إىل مقتضيات املادة 
يتطلب توافر رشوط وهي قيامه بأعامل تدليسية مثبتة قانونا ترتب عنها تعذر تحصيل الرضائب الواجبة عىل الرشكة وانعدام 

ـكة املعنية، واســتنا وجود دعوى موازية كفيلة بتحقيق نفس ـائب بالتنفيذ مبارشة عىل الرـش دا الغايات وتعذر تحصــيل الرضـ
ـكة وبالرجوع إىل لذلك  ــة مهامه داخل الرـش ــية أثناء مامرس ــري ألعامل تدليس فإن املدعية ملزمة بإثبات ارتكاب املس

ــكت بها املدعية  تبقى منعدمة  ــاملقال االفتتاحي يتبني للمحكمة أن األعامل  التي متس ة أنها مل  تدل االثبات خاص
للمحكمة بأية وثيقة تفيد قيام املسري باألعامل املشار إليها أو ما يثبت تحويل املدعى عليه أموال  الرشكة إىل حسابه 
الشخيص أو استعاملها ملصلحته الشخصية إرضارا مبصالح الغري؛ كام أن الوثائق املدىل بها من قبل املدعية األصلية  

ـائب املرتتبة عليها؛ال تثبت األع  امل التدليســية التي قد يكون املدعى عليه قام بها وأدت إىل تعذر تحصــيل الرضـ
وبخصوص املبالغ التي تم سحبها من الحساب البنيك للرشكة من قبل املدعى عليه فإنه باعتباره مسريا تبقى له الصفة يف 

سة البحث ان الرش تسيري حساب الرشكة وفق ما هو مقرر قانونا ووفق ما تقتضيه م كة صلحتها االجتامعية وقد اكد يف جل
ـكة لفائدة الدائنني مبا فيها مبادرته اىل اقرتاح تســوية الدين  ــة النشــاط مام أدى به اىل أداء ديون الرـش توقفت عن مامرس

                                                           

1746  

HOUARI ZENASNI, la responsabilité fiscale des dirigeants de societes commerciales, op.cit., p 43. 

غير قائمة لكون عدم التقيد  l 267وفي قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية اعتبرت فيه أن مسؤولية املسير التضامنية طبقا للمادة  1747

و   الى دراجة الجسامة و الخطورة التي على أساسها يمكن ترتيب املسؤولية التضامنية للمسيربااللتزامات الضريبية و إن كانت متكررة فإنها ال ترقي 

اعتبرت في تعليلها  أنه على  محكمة االستئناف أن تبحث في ظروف الحال و مدى حسن نية املسير لتقرير مدى جسامة االختالالت الضريبية 

 ية بين األفعال املرتكبة من طرف املسير و تعذر تحصيل الضرائب.املرتكبة من طرف املسير و مدى توفر العالقة السبب

Com. 11 janvier 2005 ,02-16597 Publié au bulletin. 

https://beta.legifrance.gov.fr 

   ) غير منشور(  17/10/2019بتاريخ:   صادر عن املحكمة التجارية بمراكش 2496حكم رقم:  1748
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ـكة مع املدعية إال انهام مل يتوصـــال اىل حل بينهم الختالفهم حول املبالغ الواجبة ا ـ وهو ما أكده  ألداءاملرتاكم عىل الرـش
ممثل املدعية بجلســة البحث؛ كام أن املحكمة تبني لها أن العمليات التي متت بالحســاب البنيك املذكور كلها تتعلق باملدة 

وبالتايل فهي  22/04/2016يف حني أن جدول استخالص الرضيبة املدىل به من املدعية مؤرخ يف  2012إىل غاية  2009من 
ــحوبة قبل فرض ـكة  وال دليل بامللف يثبت كون املدعى عليه اســتعمل هذه املبالغ ملصــلحته  مبالغ مس الرضــيبة عىل الرـش

الشخصية. أما بخصوص تغيري املقر االجتامعي للرشكة فقد أكد املدعى عليه أنه تم إشعار املدعية بذلك وهو ما أكده كذلك 
قرارات أثارتها املدعية التي تتمثل يف عدم اال  بخصـوص باقي األسـباب التيممثلها القانوين بجلســة البحث. كام أنه 

سري وال ترقى  سؤولية امل سيري فهي كلها أفعال تبقى يف إطار م سوء الت رضائب  و رضيبية وعدم األداء التلقايئ لل ال
يشء الذي يبقى معه الطلب   رشكة ال ضامنية عن ديون ال سؤولية الت سية التي تربر تحميله امل لدرجة األعامل التدلي

 ه االثبات ويتعني رفضه.يعوز 
 

من مدونة التحصيل الديون العمومية فتح الباب أمام إمكانية ترتيب املسؤولية التضامنية للمسري  98و لو أن نص املادة 
مبجرد االخالل بااللتزامات الرضيبية بشكل خطري و متكرر كام هو الشأن يف القانون الفرنيس ال  كان موقف القضاء يف هذه 

 اير ملا قيض به فيها.النازلة مغ
من مدونة  98و استناداً إىل ما سبق ذكره، نتمنى من املرشع املغريب متى سنحت له الفرصة تتميم مقتضيات املادة 

التحصيل الديون العمومية، بإضافة رشط اإلخالل بااللتزامات الرضيبية كسبب موجب ملساءلة املسري تضامنيا مع الرشكة عن 
 تعذر تحصيلها.  الديون الرضيبية التي

 ثانيا: تعذر التحصيل الرضائب و العالقة السببية
من  98ال يكفي مجرد اكتساب الشخص لصفة املسري للقول بإمكانية تعريضه للمسؤولية الجبائية املثارة مبوجب املادة 

جب أن يون الرشكة ، و إمنا ي، كام أن مجرد ارتكابه ملناورات تدليسية ال يسعف اإلدارة الجبائية ملساءلته عن د15.97قانون 
 . 1749يقرتن ذلك وجوبا بتعذر تحصيل رضائب الرشكة التي يتوىل تسريها

و يتعني عىل اإلدارة الجبائية إقامة الدليل عىل تعذر تحصيل الرضائب يف مواجهة الرشكة بكافة الوسائل املتاحة، هذا 
ول بأن تحصيل ا ؟ و ما هي املعاير التي ميكن االستناد إليها للقالوضع يدفعنا إىل طرح السؤال التايل متى يعترب التحصيل متعذر 

 الرضائب يف مواجهة الرشكة أصبح مستحيل و غري ممكن؟
إن اإلجابة عىل هذا اإلشكال يفرض علينا البحث يف القانون املقارن خصوصا القانون الفرنيس ما دام العمل و االجتهاد 

ذا يف تحديد مفهوم استحالة و تعذر التحصيل لندرة القضايا املعروضة عليه يف ه القايض املغريب مل تتح له الفرصة للخوض
 املجال.

                                                           

1749  

Olympe Dexante-de Bailliencourt § Béatrice lapérou-Scheneider, Les responsabilités du dirigeant de société Regards croisés de droit 

civil et de droit pénal. Dalloz, 2018, P. 144.  
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يري أحد الباحثني، أن التحصيل يعترب متعذرا عندما تكون اإلجراءات املتبعة قانونا من طرف املحاسب العمومي غري 
يض ات مستحيال، كام يف حالة صدور حكم يقناجعة يف موجهة الرشكة لتحصيل الرضائب، أو عندما يكون تفعيل هذه اإلجراء

 . 1750بفتح مساطر صعوبات املقاولة يف مواجهة الرشكة
أن صدر حكم بفتح مساطر صعوبة املقاولة يف مواجهة الرشكة يعترب معيار موضوعي  1751و يف هذا الصدد يعترب البعض

عن الدفع، و كون  توقفةملسطرة لكون الرشكة مللقول باستحالة تحصيل الرضائب بالنسبة للديون الرضيبية الناشئة قبل فتح ا
ا، لكن رشيطة الترصيح بالديون الرضيبية 1752املطالبة بهذه الديون أصبح مستحيال نظرا لوقف الدعاوى و املتابعات يف موجهته

ر أ املترض حتى ال يعترب تعذر التحصيل راجع لخط 1753من طرف املحاسب طبقا للقواعد و اإلجراءات القانونية الجاري بها العمل
 و بفعل إهامله القيام بإجراءات الرضورية يف الوقت املناسب.

عموما يجب عىل املحاسب العمومي إثبات أن تحصيل الرضائب أصبح متعذرا إما لعدم نجاعة اإلجراءات التي قام بها 
متعذرا بسبب  اعتبار التحصيل يف مواجهة الرشكة أو الستحالة القيام بهذه اإلجراءات و يف حال مل يستطيع إثبات ذلك، ميكن 

                                                           

1750  

DOUAY M. La responsabilité fiscale solidaire des dirigeant de sociétés ( LPF, art, L.267) : cinquante ans de mise en œuvre par la DGFIP, 

RF 10/2010, n° 20, § 210. 

1751  

Alexandre GREVET , Pour une réforme de la solidarité du dirigeant au passif fiscal, thèse de doctorat  école doctorat de dauphine 

SOUTENUE LE 15/11//2016 ,  P 265. 

من مدونة التجارة  من الكتاب الخامس على ما يلي " يوقف حكم فتح املسطرة أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون   686تنص املادة  1752

 أصحاب ديون نشأت قبل الحكم املذكور و ترمي إلى:

 الحكم على املدين بأداء مبلغ من املال .  -

 مبلغ من املال.فسخ عقد لعدم أداء  -

 يوقف الحكم أو يمنع كل إجراء تنفيذي يقيمه هؤالء سواء على املنقوالت أو على العقارات.

 توقف تبعا لذلك اآلجال املحددة تحت طائلة السقوط أو الفسخ.

"...... 

 صدوره." ما يلي " يترتب عن حكم فتح املسطرة بقوة القانون منع أداء  كل دين نشأ قبل 690كما جاء في املادة 

بنســـــخ و تعويض الكتاب   73.17و نشير الى  أنه تم نسخ مقتضيات الباب الخامس من مدونة التجارة  و تعويضه بمقتض ى املادة األولى  من قانون رقم  

بتاريخ  1.18.26شريف رقم املتعلق بمدونة التجارة ، فيما يخص مساطر صعوبات املقاولة الصادر بتنفيذه الظهير ال 15.95الخامس من القانون رقم 

 .2345(، ص 2018أبريل  23)  1439شعبان  6بتاريخ  6667( الجريدة الرسمية عدد 2018أبريل  19)  1439شعبان  2

من مدونة التجارة املتعلقة بالتصريح بالديون في مساطر صعوبات املقاولة ال تلزم  723الى  719تجدر االشارة الى أن مقتضيات املواد  1753

 ك  بضرورة إشعار املحاسب العمومي للتصريح بالديون العمومية  الناشئة قبل فتح املسطرة في مواجهة املقاولة، غير انه استثناء ال يمكنالسندي

ولة ملقاامواجهة إدارة الضرائب بسقوط الديون الضريبية السابقة لفترة فتح املسطرة عند عدم التصريح بالديون داخل اآلجال القانونية ما دام أن 

 التي تطلب فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية لم تقدم إقرار بذلك لدى مصلحة الوعاء الضريبي

  ".....من املدونة العامة للضرائب  150و هذا ما يستفاد من مقتضيات الفقرة االخيرة  املادة  

III - رة التسوية أو التصفية القضائية أن تقدم إقرارا  بذلك لدى استثناء من جميع األحكام املخالفة، يجب على كل مقاولة  تطلب فتح مسط

ة ر مصلحة الوعاء الضريبي التابع لها مكان فرض الضريبة.  يترتب عن عدم تقديم اإلقرار املذكور لدى مصلحة الوعاء الضريبي عدم مواجهة إدا

 " تصفية القضائية.الضرائب بسقوط الواجبات املرتبطة بالفترة السابقة لفتح مسطرة التسوية أو ال

ن دون يو املالحظ هنا أن األخذ بحرفية النص يجعل هذا  االمتياز يقتصر فقط على حالة التي يتم فتح مساطر صعوبات املقاولة بناء على طلب املد

سيرها يبية التابعة في تنظيمها و تان يشمل باقي الحاالت االخرى، كما أن الديون العمومية  التي يمكنها االستفادة  من هذا املقتض ى  هي الديون الضر 

 للمديرية العامة للضرائب.
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، و بذلك انتفاء العالقة السببية لتقرير مسؤولية املسري لكون الرضر 1754إهامل القيام باإلجراءات الرضورية يف الوقت املناسب
 الحاصل ناتج عن خطأ املترضر و املتمثل يف اإلهامل و التقصري يف تحصيل الرضائب يف مواجهة الرشكة.

القضاء الفرنيس  للقول بأن العالقة السببية قامئة بني عدم تقيد املسري بااللتزامات الرضيبية و  ويف هذا اإلطار إتجه 
واجهتها إىل مبني استحالة التحصيل، بالنظر إىل أنه قد نتج عن عدم الترصيح بنتائج الرشكة و تراكم الديون الرضيبية يف 

. و يف واقعة أخر إعترب القضاء 1755يف مواجهة الرشكة دون جدوىدرجة أن اإلدارة حررت عدة إشعارات و إنذارات بالتحصيل 
الفرنيس عدم قيام املسري بالترصيح و أداء الرضيبة عىل القيمة املضافة املستخلصة من زبائن الرشكة بشكل متكرر، خطأ جسيم 

 .1756من قانون املساطر الجبائية الفرنيس  L.267يربر مساءلة املسري طبقا للمقتضيات املادة 
 هذا األساس ميكن القول أن القضاء الفرنيس يعترب التحصيل متعذرا أو مستحيال كلام ثبت له أن املحاسب عىل

 .1757العمومي قام بتفعيل إجراءات التحصيل يف مواجهة الرشكة يف الوقت املناسب دون جدوى
عبارة أخري ام بها املسري، بو تجدر اإلشارة إىل أن تعذر التحصيل يجب أن يكون ناتج عن األعامل التدليسية التي ق

 يجب عىل املحاسب العمومي إثبات العالقة السببية بني استحالة التحصيل و األعامل التدليسية التي إرتكبها املسري.
 و العالقة السببية يف مجال املسؤولية هي تلك الرابطة القانونية  التي توضح و تبني سبب تحقق رضر معني.

أن العالقة السببية قامئة يف حالة إثبات إهامل الرشكة الدين الرضيبي و تركه يرتاكم و  1758و يعترب القضاء الفرنيس
عدم قيام املسري بأي إجراء من أجل أداء جانب من هذه الديون، كذلك عندما يقوم املحاسب بإرسال إشعارات و إنذارات و إشعار 

 عيل املتابعات الجبائية يف الوقت املناسب.و مع ذلك مل يتم أداء الرضائب رغم تف  الغري الحائر دون جدوى،
و نستخلص أن موقف القضاء الفرنيس، الذي يقيض بإمكانية مساءلة املسري مبجرد التقصري الجسيم و املتكرر يف  

من مدونة التحصيل  98عىل عكس نص املادة  L267إىل مرونة نص املادة  التقيد بااللتزامات الرضيبية، راجع بالدرجة األساسية
الديون العمومية التي ضيقت بشكل خانق من نطاق تطبيق املسؤولية التضامنية للمسري، و حرصتها يف رضورة ارتكاب املسري 

 األعامل التدليسية اليشء الذي نتج عنه يف نظرنا تعطيل تفعيل هذه املسؤولية عىل أرض الواقع يف القانون املغريب. 

                                                           

في قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية اعتبرت فيه أنه ال يمكن تحميل املسير املسؤولية التضامنية عن ديون الشركة إذا لم يقيم  1754

 ت املناسب دون جدوى.املحاسب العمومي الدليل على أنه قام بإجراءات التحصيل في مواجهة الشركة في الوق

Com. 10 juillet , 2007, FD, n° : 03.11.131. 

https://www.legifrance.gouv.fr/  

1755  

Paris 5-7 12/10/2010.RG n° 2010/01169 M B. 

1756  

Com, 12 mai 2015, FS-P+B, n° 13-27.507 

/dallozactualité27mai2015.Dalloz.fr/documentation 

 

1757  

Com.10 juil 2007 FD n° 06.11.131. 

1758  

Com. 12 mai 2015, FS-P+B ,N° 13.27.507 ; Com, 18 oct, 2011, F-P.B N° 10.25.932 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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 الفقرة الثانية: الرشوط الشكلية 
الرشوط الشكلية لدعوى ما، اإلجراءات و املساطر القانونية املتبعة أمام الجهة القضائية املختص للبت يف النزاع. يقصد ب

بشكل عام لرشوط العامة الواردة يف قانون املسطرة املدنية مع مراعاة  15.97من قانون  98و تخضع املسؤولية املثارة مبوجب املادة 
 بعض الخصوصيات. 

ذه الفقرة عىل مناقشة االختصاص لكونه يثري مجموعة من التساؤالت أما  باقي الرشوط الشكلية و سنقترص يف ه
 و ال داعي إلعادة ذكرها.  األخرى فهي  تحصيل حاصل
 أوال: االختصاص النوعي 

به ذو  بلنئ كان املرشع املغريب  قد منح االختصاص للمحاكم اإلدارية للبت يف الدعوى التي يكون فيها الدين املطال
و نص برصيح العبارة عىل أن الجهة  98طبيعة عمومية كمبدأ عام، فإنه خرج عن هذا املبدأ يف املسؤولية املثارة مبوجب املادة 

 املختصة نوعيا يف دعوى املسؤولية التضامنية للمسري هي املحكمة االبتدائية.
يف  يف النزاع، فإنه و مع ذلك يثري إشكالو رغم وضوح النص يف تحديد الجهة القضائية املختصة نوعيا للفصل 

 تفسريه من الناحية العملية لألسباب التالية:
" تعرض النزاعات التي من مدونة التحصيل الديون العمومية عىل ما ييل 141أوالـــ نص  القانون املغريب  يف املادة  

و جاء يف  "الذي تستحق فيه الديون العمومية" قد تنشأ عن تطبيق هذا القانون عىل املحاكم اإلدارية املوجودة باملكان
أن االختصاص يرجع للمحاكم االدارية  يف الدعاوي املتعلقة بتحصيل  1759من قانون إحداث املحاكم اإلدارية 8مضمون  املادة 

 الديون العمومية املستحقة للخزينة العامة.
ألرجح نا املحاكم االبتدائية ذات الوالية العامة؟ ) و هو اثانياـــ عبارة املحاكم االبتدائية تحتمل التأويل هل املقصود ه 

كام سرنى الحقا( أم املحاكم االبتدائية اإلدارية عىل اعتبار أن الدين املنازع فيه دين عمومي، أو أن املحاكم املقصودة  يف نص 
 سيري ؟ية مبامرسته مهام اإلدارة و تهي املحاكم التجارية لكون املدعى عليه مسري رشكة تجار يكتسب الصفة التجار 98املادة 

من حيث تحديد االختصاص التذبذب يف موقف القضاء املغريب  98و ما يؤكد هذا الغموض الذي يكتنف نص املادة 
الختصاص ا محكمة النقض حاليا سبق له أن أعطى -سابقا–حول تحديد الجهة القضائية املختصة، حيث إن املجلس األعىل 

مواقف مختلفة، لكن مع ذلك ما تزال محاكم املوضوع تتخذ  1760للمحاكم االبتدائية العادية 7/11/2009خ يف قرار صادر بتاري
 .1761من مدونة التحصيل الديون العمومية 98اليشء الذي نتج عنه تعطيل مفعول مقتضيات املادة 

                                                           

 من قانون إحداث املحاكم اإلدارية على ما يلي".... 8تنص الفقرة الثانية من املادة  1759

بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق  النصوص التشريعية و التنظيمية املتعلقة باملعاشات و منح الوفاة املستحقة  و تختص املحاكم اإلدارية كذلك

يق  طبللعاملين في مرافق الدولة  و الجماعات املحلية و املؤسسات العامة و موظفي إدارة مجلس النواب و موظفي إدارة مجلس املستشارين و عن ت

يل الديون و بالبت في الدعاوي املتعلقة بتحصو التنظيمية املتعلقة باالنتخابات و الضرائب و نزع امللكية ألجل املنفعة العامة، النصوص التشريعية 

و النزاعات املتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين و العاملين في مرافق الدولة و الجماعات املحلية و املؤسسات  العمومية املستحقة للخزينة العامة

 العامة و موظفي إدارة مجلس النواب و موظفي مجلس املستشارين، و ذلك كله وفق الشروط املنصوص عليها في هذا القانون.

"..... 

1760  

Le trésorerie général de royaume , la responsabilité solidaire des dirigeants dans le recouvrement des créances publiques , revue 

quadrimestrielle du ministère de l’économes et des finances n° 64 p 24. 

1761  
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مسري، فإنه و مع امنية للو إن كنا ال نؤيد التوجه الترشيعي يف تحديد االختصاص النوعي يف دعوى املسؤولية التض
ال تحتاج إىل التأويل ما دامت قد نصت برصيح العبارة عىل اختصاص املحاكم االبتدائية للبت  98ذلك نرى أن مقتضيات املادة 

 يف هذه دعوى و ذلك لالعتبارات التالية:
من قانون املسطرة  18للفصل  عبارة املحكمة االبتدائية، تفيد حرصا محاكم الدرجة األوىل ذات الوالية العامة، طبقا -

 املدنية. 
واملحدث مبوجبه املحاكم اإلدارية يستعمل عبارة املحاكم اإلدارية ال االبتدائية اإلدارية للتعبري   41.90القانون رقم  -

القايض بإحداث املحاكم  53.95عن محاكم الدرجة األوىل لهذه املحاكم كذلك نفس اليشء بالنسبة لقانون 
 التجارية. 

هو استصدار سند تنفيذي  98ضوع الدعوى موضوع مدين رصف فالغاية من تحريك الدعوى املثارة مبوجب املادة مو  -
مبقتَض حكم أو قرار قضايئ يقيض  بتقرير املسؤولية التضامنية للمسري عن ديون الرشكة التي يتوىل تسريها ال 

 الخوض يف املنازعات الرضيبية املتعلقة بالوعاء و التحصيل.
من  98ذا كانت املحاكم االبتدائية هي املختصة نوعا للفصل يف دعوى املسؤولية التضامنية للمسري طبقا للامدة و إ 

مدونة التحصيل الديون العمومية فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو، هل كان املرشع املغريب موفقا يف اختياره مبنح االختصاص 
 ملسؤولية  التضامنية للمسري؟  للمحاكم االبتدائية املدنية للبت يف دعوى ا

نجده منح االختصاص لرئيس املحكمة  98بالرجوع اىل القانون الفرنيس الذي أقتبس منه املرشع املغريب نص املادة 
االبتدائية، و ليس محكمة املوضوع كام هو الشأن يف القانون املغربـــــــــــــــــــــي و جعل من دعوى املسؤولية التضامنية 

ري دعوى مستعجلة تقتيض توفر رشطي الجديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة و االستعجال باإلضافة طبعا إىل للمس
 . 1762من قانون املساطر الجبائية الفرنيس R.267-1الرشوط السابق ذكرها و هذا ما يستفاد من مقتضيات اـــلامدة 

جزائري ساير التوجه الترشيعي للقانون الفرنيس و جعل من رئيس املحكمة الجهة و تجدر اإلشارة إىل أن املرشع ال
فقد نحى منحى القانون املغريب و منح  1764. أما القانون التونيس1763املختصة نوعيا يف دعوى املسؤولية التضامنية للمسري

 االختصاص للمحكمة االبتدائية للبت يف دعوى املسؤولية التضامنية للمسري. 
ن املرشع املغريب مل يكن موفقا مبنح االختصاص النوعي ملحكمة املوضوع االبتدائية، عىل عكس املرشع و نرى أ 

الفرنيس الذي أحسن صنعا يف اعتقادنا مبنح االختصاص لرئيس املحكمة باعتباره قايض األمور املستعجلة لتقرير املسؤولية 
نى له من الرسعة يف البت بغية تطويق املسري املخالف حتى ال تسالتضامنية للمسري ألن هذا النوع من الدعاوي يتطلب نوع 

                                                           

Le trésorerie général de royaume , la responsabilité solidaire des dirigeants dans le recouvrement des créances publiques, op,cit, p24 

1762  

Article R*267-1  

Modifié par Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 34 

.la procédure à jour fixedu tribunal statue selon  , le présidentl'article L. 267 En cas d'assignation prévue par le premier alinéa de 

Le comptable public compétent mentionné par le même alinéa est un comptable de la direction générale des finances publiques. 

 

 من قانون املساطر الجبائية الجزائري. 155أنظر الفقرة الثانية من املادة  1763

 سابعا من مجلة املحاسبة العمومية التونسية.  28الفقرة األولى الفصل  أنظر  1764

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3037D95190D0448A70DCEBD626BDFB00.tplgfr36s_1?cidTexte=JORFTEXT000025595949&idArticle=LEGIARTI000025598560&dateTexte=20120401&categorieLien=id#LEGIARTI000025598560
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315567&dateTexte=&categorieLien=cid
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تهريب ذمته املالية التي تعترب ضامن عام لإلدارة و املحاسب العمومي، وكذا صون حقوق الخزيـــــــــــــــــــنة و عدم تعريضها 
 لضياع و الهدر. 

االختصاص للمحاكم اإلدارية يف شخص رئيسها و منح  98عىل هذا األساس منيل إىل رضورة تعديل مقتضيات املادة 
 لالعتبارات التالية:

دعوى املسؤولية التضامنية للمسري و إن كانت دعوى مدنية رصفة فإن رشوط تحققها مرتبطة مبيدان املنازعات  -
 الرضيبية بشكل وثيق. فتكييف الوقائع للوقوف عىل مدى كون األعامل املرتكبة من طرف املسري أعامل تدليسية
تشكل سببا مبارشا يف تعذر التحصيل يتطلب أن يكون قايض النزاع قايض متخصص و له دراية كافية و شافية 

 باملنازعات الرضيبية.   
اعتبار الدعوى مدنية يف موضوعها ال يشكل عائق أمام عرض النزاع عىل املحاكم اإلدارية ما دام أحد أطراف  -

 املطالب به دين عمومي.النزاع من أشخاص القانون العام و الدين 
من مدونة  141و املادة  98منح االختصاص للمحاكم اإلدارية من شأنه أن يضع حدا لتناقض بني مقتضيات املادة  -

 التحصيل الديون العمومية كام سرنى الحقا. 
 ضده رشحامية حقوق الخزينة من الهدر و الضياع من جهة و حامية املسري من اإلجراءات القضائية التي قد تبا  -

من طرف املحاسب العمومي أسباب وجيهة تجعل من املسؤولية التضامنية للمسري دعوى استعجالية تتطلب نوع 
من الرسعة يف البت و هذا معطى لن يتحقق إال مبنح االختصاص لرئيس املحكمة باعتباره قايض األمور املستعجلة 

 إسوة بالقانون الفرنيس. 
 ثانيا: االختصاص املحيل 

صاص املحيل أو املكاين هو الذي يعطي للمحكمة صالحية البت يف دعوى ما، بناًء عىل أساس جغرايف. إن االخت
املبدأ العام املطبق هو منح االختصاص ملحكمة موطن املدعي عليه أو محل إقامته. و عىل عكس االختصاص النوعي الذي 

بشأن تحديد االختصاص املكاين للفصل يف دعوى املسؤولية  مل يرد نص رصيح 98حدده املرشع برصيحة العبارة يف نص املادة 
التضامنية للمسري، و يعترب سكوت املرشع املغريب عن تحديد املحكمة املختصة جغرافيا يف دعوى املسؤولية التضامنية للمسري 

 سببا وجها لطرح السؤال التايل:
 ية للمسري  ؟ما هي املحكمة املختصة محليا للفصل يف دعوى املسؤولية التضامن

باستقراء مقتضيات مدونة التحصيل الديون العمومية نجدها تعطي االختصاص املكاين للمحكمة اإلدارية التي يوجد 
 من م ت د ع.141بدائرتها مكان تحصيل الرضائب مبقتَض املادة 

للفصل يف املنازعات من قانون إحداث املحاكم اإلدارية أن االختصاص املكاين  30و  29جاء يف مضمون املادتني و 
الرضيبية يرجع اىل املحكمة الواقع بدائرتها املكان الذي تستحق فيه الرضائب أو املكان الذي يجب أن يتم فيه تحصيل الدين 

 املستحق للدولة.
 غري أنه سبق و قلنا أن دعوى املسؤولية التضامنية للمسري دعوى مدنية من اختصاص املحاكم االبتدائية املدنية برصيح

و منه ال يستقيم  أن نطبق قواعد االختصاص املكاين للمحاكم اإلدارية عىل دعوى من اختصاص املحاكم  98نص املادة 
مقتضيات  إن النزعات التي تنشأ عن تطبيقاالبتدائية  املدنية و لقد جاء يف مضمون قرار صادر عن املجلس األعىل ما ييل " 

عمومية باعتبارها قانونا خاصا، تعرض عىل املحاكم اإلدارية املوجودة باملكان من مدونة التحصيل الديون ال 141املادة 
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بشان اإلكراه  80الذي تستحق فيه الديون العمومية، عدا االستثناءات التي نص عليها القانون بشكل رصيح كاملادة 
 .  1765"كة و املقاولةبخصوص املسؤولية التضامنية أو املترصفني او املسريين مع الرش  98البدين، أو املادة 

و نعتقد أنه كان حريا باملرشع املغريب أن ينص برصيح العبارة عىل املحكمة املختصة مكانيا عىل غرار  كل من القانون 
الفرنيس و التونيس و الجزائري، حيث إعترب القانون الفرنيس و الجزائري املحكمة املختصة مكانيا هي املحكمة التي يوجد 

 جتامعي للرشكة، اما املرشع التونيس فقد منح االختصاص للمحكمة التابع لها مقر عمل املحاسب العمومي.بدائرتها املقر اال 
من املسطرة املدنية لن تحل املعضلة بل ستزيد األمور أكرث تعقيدا،  28و  27إن اإلحالة عىل القواعد العامة، املواد  

من قانون املسطرة  27متشعبة. فإذا ما نظرنا إليها من زاوية  الفصل  مركبة و 98خصوصا إذا ما علام أن معطيات دعوى املادة 
فإن  28املدنية فإن االختصاص يجب أن ينعقد مبدئيا ملحكمة موطن املدعي عليه، أما إذا نظرنا إليها من زاوية الفصل 

ستصدار لغاية من الدعوى هو ااالختصاص يجب أن ينعقد إما ملحكمة  املكان الذي يجب فيه تأدية الرضيبة عىل اعتبار أن ا
سند تنفيذي ملبارشة التحصيل يف مواجهة املسري أو للمحكمة التي يوجد بدائرتها املقر االجتامعي للرشكة لكونها  ناتجة عن 

 إخالل املدين األصيل ) الرشكة أو املقاولة( بالتزاماته الرضيبية.  
 خامتة

من مدونة التحصيل الديون العمومية اىل ضامن حامية مصالح  98تتجه إرادة املرشع من خالل مقتضيات املادة 
و يعترب ضلوع  الخزينة العمومية من خالل تقرير املسؤولية الشخصية ملسريي و مدبري الرشكات عن ديون الرشكة الرضيبية،

تقيض باستقالل الذمة  لتياملسري يف تعذر التحصيل املبالغ املستحقة لفائدة الخزينة سببا وجيها للخروج عن القاعدة العامة ا
 املالية للرشكة عن الذمة املالية للمسري. 

أن يحمي باملقابل مسريي الرشكات عن طريق إحاطة هذه املسؤولية  98و لقد حاول املرشع املغريب يف نص املادة 
قاييس، و ذلك بغية خلق ملبنطاق محدد و رشوط معنية تجعل من املسؤولية التضامنية ملسريي الرشكات مسؤولية استثنائية بكل ا

 توازن بني مصالح مسريي الرشكات من جهة و مصالح اإلدارة الجنائية من جهة أخرى.
بجانب من الترشيعات املقارنة أن املرشع مغريب مل يحالفه الحظ يف  98غري انه تبني  من خالل مقارنة نص املادة  

رة ملسري حيث تشدد  و حرص إمكانية اللجوء إىل هذه الوسيلة يف رضو خلق التوازن املنشود بني حامية حقوق الخزينة و حامية ا
ارتكاب املسري ألعامل تدليسية، و مل يفتح الباب أمام إمكانية تفعيل هذه املسؤولية مبجرد اإلخالل بالتزامات الرضيبية بشكل 

ح العبارة  رشع املغريب عدم النص برصيمتكرر و جسيم، كام هو الشأن يف القانون الفرنيس و الجزائري. و يعاب كذلك عىل امل
عىل إمكانية اتخاذ التدبري التحفظية يف حق املسري املرفوعة ضده دعوى املسؤولية التضامنية ألن القواعد  98يف منت املادة 

ل الذمم العامة ال تخول للمحاسب اتخاذ هذه االجراءات مادامت هذه املسؤولية استثناء عىل املبدأ العام الذي يقيض باستقال
املالية، كام أن االختصاص للبت يف الدعوى من املفروض منحه للمحكمة اإلدارية الن رشوط تحقق هذه املسؤولية مرتبطة 
بشكل وثيق باملنازعات الرضيبية ، و يف شخص رئيسها عىل اعتبار أن هذه املسؤولية ذات طابع استثنايئ و استعجايل و تطلب 

 ن القايض االداري أدرى باملنازعات الرضيبية أكرث من أي قايض أخر.نوع من الرسعة يف البت، و كو 
من مدونة التحصيل الديون العمومية من  98عموما ميكن القول أنه من النادر عمليا اللجوء إىل تفعيل مقتضيات املادة 

ع  أو إن املحاسبيني  من م ت د 98طرف املحاسبني العموميني، رمبا هذا راجع إىل الغموض الذي يكتنف مضمون املادة 

                                                           

 و ما بعدها. 279ص  2013قرار منشور بمجلة املنبر القانوني العدد الخامس أكتوبر  - 1765
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العموميني لهم من الوسائل البديلة الستخالص الديون الرضيبية املتعلقة بالرشكات و املقاوالت و التي تغنيهم عن  اللجوء إىل 
 دعوى تقرير املسؤولية التضامنية للمسريين.
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 .باألعضاء البرشية عىل ضوء اإلباحة الرشعية والقانونية مبدأ املجانية يف نقل
The principle of free transfer of human organs in the light of legal and legal permissibility. 

 باحث بسلك الدكتوراه يف القانون الخاص
 املغرب -جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية  فاس 

 
 ملخص 

ذي غزى مختلف مناحي الحياة مبا يف ذلك مجال الطب وعلوم اإلحياء، ال يخفى عىل أحد ما آل إليه التطور العلمي الحديث ال
ولعل عمليات نقل وزراعة األعضاء البرشية إحدى أهم صور هذا التقدم، األمر الذي دعا فقهاء الرشيعة اإلسالمية إىل محاكاته 

رشيعات طار الترشيع الدويل أو التمن خالل رصد حكم رشعي لهذه العمليات، باملوازاة مع التنظيم الترشيعي لها سواء يف إ
 الوطنية أو اإلقليمية.

ويعد مبدأ املجانية يف نقل وزراعة األعضاء البرشية من أبرز املبادئ التي ارتكز عليها هذا الحقل، حيث عملت جل الترشيعات 
جبات املستحقة من ثناء الوااملنظمة له عىل سن مقتضيات تلزم الفاعلني فيه بتحري املجانية وعدم مالية هذه العملية، باست

 عمليات االستشفاء، بل عملت عىل تجريم املتاجرة وبدل املقابل يف هذا الخضم.
ويف ثنايا هذه الدراسة حاولت إبراز املرشوعية القانونية والرشعية لعمليات نقل وزراعة األعضاء البرشية، كام عملت عىل رصد 

ع ، وكذا الحامية التي أولتها مختلف الترشيعات ملبدأ املجانية سواء يف إطار الترشياملبادئ العامة التي يرتكز عليها هذا املجال
 الوطني أو الدويل .

 
Summary  
The Free Principle in the Transfer and Transplantation of Human Organs in Light of Sharia and Legal Permissibility  »  
It is no secret to anyone what has become of modern scientific development, this development invaded various walks 
of life, including the field of medicine and biology, The transplantation and transplantation of human organs is one 
of the most important forms of this progress, which has called on Islamic law jurists to emulate it by monitoring a 
legal ruling for these operations, in parallel and legislative regulation of them, whether within the framework of 
international legislation or national or regional legislation. The principle of gratuitousness in the transfer and 
transplantation of human organs is one of the most prominent principles on which this field is based, as most of the 
legislation regulating it has enacted requirements that oblige the actors in it to investigate free and not monetize this 
process, with the exception of the duties due from hospitalization operations, Rather, it served to criminalize trading 
and trade-offs in this midst. 
In the course of this study, I tried to highlight the legal and legal legitimacy of human organ transplantation and 
transplantation. It also monitored the general principles on which this field is based, as well as the protection that 
the various legislations gave to the principle of gratuitousness, whether within the framework of national legislation 
Or international 
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 مقدمة :
يعد الحق يف السالمة الجسدية من أبرز الحقوق اإلنسانية إن مل نقل أٌقدسها عىل االطالق، حيث يتصف بحرمة خاصة تثبت 

 للشخص فور وجوده عىل بساط الحياة.
، ألحوال، وتحت أي ظرف من الظروفويفيد هذا الحق نفي إمكانية املساس بجسد اإلنسان أو االعتداء عليه يف أي حال من ا

 بل وميتد رسيان هذا الحق اىل ما بعد وفاة الشخص إذ ال يستسيغ املساس بجثته وال الترصف فيها.
واعتبارا لهذه األهمية فقد حيض هذا الحق باهتامم كبيري، صار مبوجبها محور عدد من االتفاقيات واملعاهدات ذات الطبيعة 

 نها الدول التي تقيم وزنا لحقوق مواطنيها. ، صادقت عىل مضمو 1766الدولية
ولقد كانت للرشيعة اإلسالمية قصب السبق يف إقرار هذه الحقوق، فحرمت بذلك كل مساس بالجسد البرشي يف غري الحاالت 

 ، بل تعدت هذا الطرح إىل إلغاء إمكانية إرضار الشخص لنفسه بنفسه،1767الرشعية املخصوصة املنظمة مبوجب القرآن الكريم

          ﴾1768﴿ فأوىل من ذلك اإلرضار بالغري، قال الله تعاىل:

ا هوعىل الرغم من قوة هذا املبدأ، إال أنه مل يستطع الصمود أمام املوجه العلمية والتكنولوجية التي أطاحت بجزء منه، خاصة من
تلك املتعلقة بالجانب الطبي والبيوطبي، حيث أباحت هذه االخرية امكانية الترصف يف الجسد البرشي يف حاالت مخصوصة، 

 استجابة للتطور العلمي يف مجال االحياء والبيولوجيا.
قدر من  ا وعىلوانسجاما مع هذا الطرح الجديد فقد بات من الرضوري أن تتخذ حرمة االنسان وسالمته الجسدية شكال جديد

املرونة، إذ ميكن االستعانة بالجسم او بجزء من أعضاءه استجابة ملا تفتضيه الرضورة الطبية والعلمية، ومبا يحفظ الكرامة 
 االنسانية .

والقول بكون جسم االنسان سام عن الترصف وغري قابل للتعامل به، فإن األمر ينرصف اساسا إىل الجسم ككل، إذ ال ميكن 
من األحوال جعله محال للبيع أو الرهن أو االتجار، أما بالنسبة لكل عضو أو جزء من الجسم فيمكن أن يكون محال بأي حال 

لذلك من وجهة نظر القانون، باعتباره يحقق فائدة للغري واملجتمع، فمرشوعية التعامل بهذه األعضاء أضحت تقدر بالنظر إىل 
 .1769السبب ال إىل املحل

قنيات الترصف يف األعضاء البرشية سواء بزرعها أو بنقلها من شخص إىل أخر، نجدها ضاربة يف القدم ويف محاولة لتأصيل ت
بحيث كانت أوالها مع الجراح الهندي سورشوتا الذي عاش يف القرن الثاين قبل امليالد، والذي أجرى عملية زراعة جلد 

                                                           

نة ية أو ألإلنسانية أو         المهياتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاس  -يتعلق األمر هنا على سبيل المثال  بكل من :  1766

 1975لسنة 

 1992لسنة  إعالن حماية جميع األشخاص من االختفاء القسري -
 .1989لسنة  محاكمة دون واإلعداممبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي  -
  1948االعالن العالمي لحقوق االنسان  -

من سورة المائدة "وكتبنا عليهم فيها ان  34المر هنا بأحكام القصاص والتي تبيح انتهاك هذا الحق في حاالت العقاب، قال هللا عز وجل في اآلية يتعلق ا 1767

 النفس بالنفس والعين بالعين واألنف باألنف واالدن باالدن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له " 

 . 39سورة النساء اآلية  1768

ود عة مولواسي العجلة، التعامل باألعضاء من الناحية القانونية، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامم1769

 8ص  2016-2015معمري الجزائر، موسم 
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اإليطايل جاسباروتاجلياكوزي الذي نجح يف زراعة الجلد باستخدام الطعم الذايت يف جراحة لتجميل األنف، وبعده الجراح 
 .1770بطريقة الرتقيع الذايت

( الذي يطلق عليه لقب رائد الجراحة Hinterكام نجدها يف العقود األخرية من القرن الثامن امليالدي بواسطة الطبيب هنرت )
قل ة الطبية وكللت بالنجاح، لتصبح تقنيات ن، ثم أعقبته بعد ذلك عمليات حققت ذات الغاي1771التجريبية يف زراعة األعضاء

 وزراعة األعضاء البرشية مالذ العديد من املرىض امليؤوس من شفائهم.
وامام هذا الوضع من رضورة الترصف يف األعضاء البرشية عىل سبيل االستشفاء، كان لزاما عىل الترشيعات التدخل لسد الفراغ 

الطبية من زرع االنسجة واالعضاء ونقلها دون تأطري قانوين مسبق يحدد حدود الذي يشهده هذا الحقل، يف ضل املامرسات 
االباحة والتجريم فيها، وهو ما خلف نوعا من الفوىض يف هذا املجال، بحيث اضحت األعضاء البرشية محل متاجرة، األمر 

 الذي تصدت له الفتاوى الفقهية بالتحريم وكذا والترشيعات الوضعية بالتجريم.
ابل هذا املنع، اباحت مختلف الترشيعات مبدأ التربع باألعضاء البرشية عىل سبيل املجان، بحيث ال يستسيغ أخد املقابل ويف مق

عليها، ذلك باملوازاة مع الفتاوى الفقهية الصادرة عن جمهور العلامء، حيث متت  إحاطة مبدأ املجانية هذا بضامنات تكرس 
 وجوده.

ل وزراعة االعضاء البرشية أهمية بالغة، يربز شقها النظري يف قلة الدراسات التي تناولته ويكتيس موضوع املجانية يف نق
بالتحليل امام كم االشكاليات التي يطرحه، كام انه واعتبارا لجدة القانون املنظم له باملغرب فقد سار بذلك من املواضيع املطروحة 

 يقي فال مراء بروز هذه االهمية يف ظل تزايد االقبال عىل هذه املامرساتعىل بساط البحث يف اآلونة االخرية، اما جانبها التطب
 الطبية ما يخلق هامشا من املنازعات املطروحة امام القضاء والتي ال محالة ستغني مخزون االجتهاد القضايئ.

نها ما هو تطبيقي الترشيع، وم ويطرح موضوع التعامل باألعضاء البرشية العديد من اإلشكاليات، منها ما هو نظري ينبع أساسا من
يتعلق باملنازعات املنبثقة من تطبيق النصوص القانونية املتعلقة بهذا الحقل، كام تعترب املجانية أو عدم مالية األعضاء البرشية 

 من أبرز هذه اإلشكاالت يف ضل تنامي ظاهرة اإلتجار باألعضاء البرشية، والجهود الترشيعية  املبذولة ملكافحتها.
وبناء عليه ميكن صياغة اإلشكالية الرئيسية للموضوع عىل الشكل اآليت: " إىل أي حد استطاعت الترشيعات الوطنية والدولية  

 تكريس مبدأ املجانية يف التعامل باألعضاء البرشية يف ظل اإلباحة الرشعية والترشيعية لها ؟ ".
ساءل فرعية، تشكل اإلجابة عنها قطب رحى املوضوع، حيث لنا أن نتوتتفرع عن هذه اإلشكالية الرئيسية جملة من التساؤالت ال

؟ اىل جانب االساس القانوين لها سواء يف اطار الترشيع -عن االساس الرشعي املبيح لعمليات نقل وزراعة االعضاء البرشية
ملجانية نقل  عي و الترشيعيالوطني او الدويل ؟ كذلك عن مختلف الضوابط القانونية املنظمة لهذا الحقل ؟ والتكريس الرش 

 وزراعة االعضاء البرشية؟
 ولبسط القول والتفصيل يف هذه اإلشكالية ارتأيت تناول املوضوع وفق التصميم اآليت 

 املطلب األول: مرشوعية عمليات نقل وزراعة األعضاء البرشية. 
 املطلب الثاين: الحامية القانونية ملجانية نقل وزراعة األعضاء البرشية.

                                                           

اح اإليطالي فتعد أولى عمليات رفض الجسم  للعضو العمليات األولى للهندي سوشروتا لم يوثق نجاحها أو فشلها، أما بخصوص العمليات الثانية للجر1770

المزروع. للتوسع أكثر يرجى مراجعة تاريخ نقل وزراعة األعضاء البشرية على منصة البحث ويكيبديا على الموقع االلكتروني 

www.wikipedia.org.com 2020-12-22تاريخ االطالع 

لسموني، زراعة ونقل االعضاء البشرية من ميت الى حي في القانون المغربي، مقال منشور بمجلة منازعات االعمال، موقع حميد ا1771

http://frssiwa.blogspot.com/  2020-11-06تاريخ االطالع 

http://www.wikipedia.org.com/
http://frssiwa.blogspot.com/
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 املطلب األول  : مرشوعية عمليات نقل وزراعة االعضاء البرشية.
أمام زيادة االقبال عىل االستفادة من خدمات نقل وزراعة األعضاء البرشية، ويف ضل غياب حكم رشعي وتنظيم ترشيعي لها، 

لهذا الحقل  قانونية املنظمةسارعت مختلف الترشيعات الدولية والوطنية إىل سد هذا الفراغ من خالل سن جملة من القواعد ال
ما سنعالجه يف الفقرة الثانية من هذا املحور، كام كان تخصيص حكم رشعي لهذه العمليات من بني االهتاممات امللحة التي 

 شغلت فقهاء الرشيعة اإلسالمية موضوع الفقرة األوىل.
 .من منظور الفقه اإلسالمي الفقرة األوىل : نقل وزراعة األعضاء البرشية

لعل من بني النوازل املعارصة التي تصدى لها الفقهاء بالحكم الرشعي ما يتعلق بنقل وزراعة االعضاء والترصف يف 
 جسد االنسان، والتي احتدم النقاش حولها بعد نجاح اوىل هذه العمليات.

ف الذي لترص ولقد كانت هذه النوازل محل بحث وتفصيل وتدقيق، حيث خلص الفقهاء اىل تعدد صور هذا النقل وا
يطال الجسم البرشي، حيث افردوا لكل حالة حكام خاصا بها، كام توزعت الفتوى يف هذا الخضم بني فريق مبيح لهذه 

 العمليات قابل لها، وآخر رافض ومعرتض عليها ولكل دليله الذي يستكني إليه .
 الفريق الرافض لعمليات نقل وزراعة االعضاء البرشية: -أوال

ه الشيخ محمد العثمین، والشيخ عبد الله العامري، الشیخ حسن السقاف، عبد االلا بالفقهاء املعارصين  كل من يتعلق األمر هن
، حيث استندوا يف منعهم لعمليات نقل وزراعة 1772السكري، محمد رشدي إسامعیل، عبد الرحامن العدوي، عبد الفتاح إدريس

لرضورات باملقاصد ارآن والسنة واخرى عقلية تم استنتاجها من خالل موازنة االعضاء البرشية اىل جملة من االدلة النقلية من الق
 الرشعية.
للجسم، فلیس للفرد أن یترصف يف حیاته  ترجع األدلة املعتمدة من قبل هذه الطائفة اىل االنطالق من  مبدأ الحرمةو 

ترصف ن ملك الله تعاىل، فمن ال یملك البدون إذن الشارع، فحق الله تعاىل غالب عىل حق العبد فيه، حيث أن جسم اإلنسا
ال یملك اإلذن فیه، مام یرتتب علیه عدم جواز ترصف اإلنسان يف جسمه أو جزء منه وبالتايل یحرم معها الترصف يف أي جزء 

 .1773منه 
ىل اكام أحاط منارصو هذا الرأي دعوة االسالم اىل التداوي برضورة اعتامد الوسائل املرشوعة، والنهي عن تجاوزها 

 الوقوع يف املحاذير الرشعية التي نهى عنها االسالم،
 كام اعتربوا أن األطباء بإجرائهم لهذه العمليات، قد انزلقوا يف أضواء الشهرة فأضلهم الشيطان، وحق عليهم قول الله تعاىل:

 "﴿           

                                                           

 2010 - 2011سلسة بحوث فقهية، في قضايا معاصرة، مواالمبورماليزيا ،  عضاء البشريةفقهية في نقل األ  عارف علي عارف القره داغي، قضايا1772

 15.،ص

 56م س ص  مواسي العجلة، التعامل باألعضاء من الناحية القانونية1773
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          ﴾1774، 1775  مام نحن وعمليات النقل هذه
 منهييون عنه مبقتَض اآلية الكرمية.

ويعترب أنصار هذا االتجاه أن جسد اإلنسان هو وديعة من الله عند الفرد، فال يجوز الترصف فيه بأي حال من األحوال سواء أثناء 

 ﴿ :ه عز وجلالحياة أو هبة األعضاء بعد الوفاة، حيث يعترب هذا  الترصف األخري خيانة ألمانة الله مصداقا لقول الل

         ﴾1776  أما أسانيد هذا الطرح من
، حيث من خالله نهى صىل الله عليه وسلم عن 1777"وال رضارال رضر السنة النبوية الرشيفة قول رسول الله عليه السالم " 

اإلرضار بالنفس أو بالغري، إذ أن نقل عضو من جسد إىل جسد هو مبثابة إلحاق رضر بنفس املنقول منه كام ميكن أن يلحق 
 رضرا باملقول إليه.

ملقصود أن الحديث يتضمن داللة "فا 1778ارس عظم املیت ككرسه حیككام استندوا ايضا اىل قوله الرسول صىل الله عليه " 
التحريم يف كرس عضم امليت، بحيث يقاس هذا الكرس عىل كرس عظم الشخص الحي، ويقاس هذا عىل باقي أعضاء الجسم 

 البرشي.
كام أنه يستنبط من هذا تحريم التمثيل به ملصلحة األحياء، كأن يؤخذ قلبه أو رئته أو كليته أو غري ذلك، ألن هذا أبلغ من كرس 

 .1779عظم امليت، ألن هذا كله أدى ومتثيل بامليت وانتهاك لحرمته
فالحدیث دال عىل حرمة االنتفاع بشعر الغیر،  1780 «لعن الله الواصلة، واملستوصلة»إضافة إىل قوله صىل الله عليه وسلم 

، فمن باب أوىل أن يشمل 1781عأصال يف املنع من االنتفاع بأجزاء الغري ولو كان ذلك غیر ضار باملترب  بدلیل لعن فاعله، فيعترب
 التحريم االنتفاع بأعضاء الجسم األخرى.

كام ركن اصحاب هذا االتجاه أيضا يف تحرميهم لعمليات نقل االعضاء اىل اعتبار أي عضو یقطع من جسم إنسان یكون يف 
ما قطع رشيف"مصداقا للحديث ال 1782حكم امليتة یجب أن یغسل ویكفن ویدفن، وال یجوز أن ینقل إىل جسد شخص آخر

 ".1783من حي فهو میتة

                                                           

 .118النساء   1774

 59مواسي لعجلة م س ص  1775

 .27األنفال   1776

 .بجاره يضر ما حقه في بنى من بابرواه ابن ماجه  1777

 لحديثتخريج ا1778

 2020-11-18تاريخ االطالع  www.binbaz.org.saشرح بلوغ المرام من حديث كسر عظم الميت ككسره حيا، مقال منشور بموقع  1779

 باب في (هـ235: المتوفى) العبسي خواستي بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن هللا عبد شيبة، أبي بن بكرألبي  واآلثار األحاديث في المصنف الكتاب  1780

 .بالشعر الشعر واصلة

، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، عددخاص، الجزءالثاني، "وزارعة األعضاء في ضوء المعطيات الطبية واألحكام الشرعية نقل" اقروفة زبيدة،1781

 169كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، ص 

 59مواسي لعجلة م س ص  1782

 مصنف عبد الرزاق باب ما يقطع من الذبيحة، مسند اإلمام أحمد من حديث أبي واقد الليثي، سننأبي داوود، باب في صيد قطع منه قطعة، رواه 1783

 الترمدي، باب ما قطع من الحي فهو ميت.

http://www.binbaz.org.sa/
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هذا بخصوص الرأي املعارض لعمليات نقل وزراعة االعضاء البرشية، حيث املالحظ استداللهم بآيات وأحاديث لتزكية طرحهم، 
ها حاال أنه يف الجهة املقابلة هناك من أباح هذه التقنيات الطبية الحديثة اعتبارا ألسباب واقعية، واستنادا بدورهم اىل ما يبي

 رشعا.
 الفريق املجيز لنقل وزراعة األعضاء البرشية:  -ثانيا

الذين مل يرو مانعا من اجراء عمليات نقل وزراعة االعضاء البرشية، ملا يف ذلك  1784نارص هذا االتجاه غالبية الفقهاء املعارصين
ة يف م املؤمترات واملجمعات االسالميمن تكريس ألوارص املودة والتكافل االجتامعني، وهو التوجه العام الذي سار عليه معظ

 مختلف الدول العربية، كونها ال تخالف احكام الدين اإلسالمي، بل مام رغب فيه الرشع الحكيم.
وهي  صالحها تربو عليها والعربة مبا غلب،وال ينكر منارصو هذا التوجه ما يحف هذه العمليات من بعض وجوه املفسدة، إال أن م

 ي تبیح استعامل بعض املحظور لكن باعتامد ضوابط وقواعد معينة.من باب الرضورات الت
ومن أمثلة القواعد املؤطرة يف نظر هذا التوجه لعمليات زرع ونقل االعضاء البرشية، أال يتعلق التربع لعضو وحيد يف الجسم 

لية الحتاملية ألعضاء التناسلشخص عىل قيد الحياة، ملا يتضمنه من هالك محتمل  للشخص املتربع، كام ال يجوز التربع با
اختالط االنساب، وبالتايل الوقوع يف مزالق الحرام، كام أطرو هذه العمليات بأن تكون هناك حالة رضورة قصوى لهذا النقل 
مع عدم وجود بدائل عالجية تحل محل عملية نقل العضو، كام تم اإلجامع عىل تحريم بیع األعضاء ملا ميكن أن تحتويه من 

 .1785حاجة املتربع أو املتربع لهاستغالل 
كام تقوم عملية نقل العضو من شخص آلخر حسب ما اتفق عليه بني املجيزين عىل مبدأ املجانية بحيث ال يتقاىض املتربع له 

 . 1786أو املوىص له أي عوض عن عضوه املتربع به وهو رشط أسايس يف هذه العملية

  " الرأي، فيمكن إيرادها من القرآن الكريم كقوله تعاىلأما بخصوص األسانيد املعتمدة من قبل أصحاب هذا 

       1787  " ففي هذه اآلية الكرمية داللة عىل العلم بالحرام

 ﴾           "  :ورخصة إتيانه، كذلك قوله تعاىل

إىل غري ذلك من اآليات املجيزة إلتيان املحرم يف حدود الحاجة، وعىل رشط االضطرار، وهو األمر الذي ميكن " 1788
 نفع كبري لفائدة املتربع له.إسقاطه عىل الترصف يف األعضاء البرشية ملا ينطوي عليه من 

   " كام ينطلق منارصو هذا التوجه من مبدأ اليرس املنصوص عليه يف الدين اإلسالمي الحنيف مصداقا لقوله تعاىل

       ،" حبه للعباد، فیرس علیهم أمور عنوان لسامحة الله و  هذه اآلية الكرميةففي

                                                           

الخطيب، كما أيد  عز الدينمد أبو سردانه ، شيخ عبد السالم العبادي، شيخ محمد عيده هاشم، شيخ مح ببنهمومن  المعاصرونهو قول جمهور العلماء 1784

غازي مرحبا،  إسماعيليوسف القرضاوي، دكتور محمد سيد الطنطاوي، وشيخ علي جمعة. انظر كل من:  ي أيضا، شيخ جاد حق علي جاد، والشيخأرلهذا ا

 12ص 2والقانون، العدد ، الشريعةمجلة  عة األعضاء"،ارازعمليات نقل و بعتاش، "اإلشكاالت التي تثيرها ؛ ليلى116ص 1هامش رقم ،

 61مواسي لعجلة م س ص  1785

 56محمد التاويل، زراعة األعضاء من خالل المنظور الشرعي ، مكتبة الهداية ، البيضاء، المغرب ال تاريخ نشر، ص  1786

 .120األنعام اآلية  1787

 4المائدة اآلية  1788
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دينهم وأمور دنياهم، ووضع، أمامهم كل سبل الحیاة، وترك لهم حریة االختيار وحریة العمل، وال یعرس علیهم يف يشء من 
 .1789أمورهم

عوة دأما من السنة النبوية الرشيفة، فقد اعتمدوا أحاديث نبوية ال تخرج يف مضمونها ودالالتها عن مضمون اآليات، من حيث ال
إىل التيسري يف األمور الدينية والدنيوية، وكدا استحسان التعاون والتآزر  والرتاحم بني العباد، كقوله صىل الله عليه " املؤمن 

عنه كربة  من فرج عن أخيه املسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله»للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا " كذلك قوله عليه السالم: 
امة، ومن سرت عىل أخيه املسلم سرته الله يف الدنيا واآلخرة، والله عز وجل يف عون العبد ما دام العبد يف عون من كرب يوم القي

 " ، وقوله عليه السالم " خري الناس انفعهم للناس كل معروف صدقة ".1790 «أخيه
يظهر ،ؤيد لهاء البرشية ، والثاين املالواضح مام تقدم، ومن خالل استقصاء الطرحني، األول الرافض لعمليات نقل وزراعة األعضا

بجالء رجحان الطرح الثاين عىل األول ملا ينطوي عليه من فائدة انسانية للمستفيد، كام لهذه العمليات  أن توطد أوارص املودة 
ال يخرج الغاية أ والتكافل بني أفراد املجتمع الواحد، إال أن هذا االستحسان مقيد بالرشوط والضوابط الرشعية املرصدة له، بغية 

 النبيلة التي رشع من أجلها .
 ثانيا : اإلطار الترشيعي لعمليات نقل وزراعة األعضاء البرشية  

عملت مختلف الترشيعات الوطنية والدولية عىل مواكبة التطور الذي شهده الحقل الطبي، وذلك من خالل تقنني تقنيات 
برشية، وهو األمر الذي توج بسن رشوط وضوابط لهذا الحقل ورسم الترصف يف الجسم البرشي، ونقل وزراعة األعضاء ال

 حدوده.
ومن التقنينات الدولية التي انصب موضوعها حول عمليات نقل وزراعة االعضاء البرشية  نجد التوصية الصادرة عن منظمة 

حول منع رشاء وبیع األعضاء،  1989املحددة للمبادئ األساسية لنقل األعضاء، باإلضافة إىل توصية 1987الصحة العاملية سنة 
 1997/04/04كام تم التوصل إىل إبرام أول نص قانوين دويل ملزم، وهو االتفاقية األوروبية حول حقوق اإلنسان وأخالقيات الطب 

 .1791والذي یعترب النص الدويل األول الذي أقر قواعد قانونية إلزامية يف مجال نقل األعضاء
علق بنقل وزراعة األعضاء البرشية عىل مبادئ أساسية، ال تخرج يف مجملها عن املبادئ التي رسمها وارتكز الترشيع الدويل املت 

دائل إال بعد استنفاد الطرق االستشفائية األخرى، وعدم وجود ب –أي نقل العضو –فقهاء الرشيعة إلسالمية، من عدم اللجوء إليه 
الحي حل الحق لعدم توفر امكانية النزع من امليت، كام اعتربت هذه لها ، كام اعتربت اللجوء إىل نزع العضو من اإلنسان 

الترشيعات مبدأ املجانية من املبادئ األساسية التي يقوم عليها هذا الحقل، وال ميكن الترصف يف األعضاء مبوجب مقابل، كام 
 ال ميكن استعامل العضو املنزوع إال للغاية التي نزع من أجلها .

                                                           

ص  2012شرية ومكافحة جرائم االتجار باألعضاء، دار الفكر الجامعي االسكندرية، طبعة خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني لزرع األعضاء الب 1789

26 

 الطبراني القاسم أبو الشامي، اللخمي مطير بن أيوب بن أحمد بن لسليمان (الدنيا أبي البن األخالق مكارم مع مطبوع) للطبراني األخالق مكارم  1790

 .342م ص: 1989 - هـ 1409 األولى،: الطبعة لبنان – بيروت العلمية، الكتب دين  دارال شمس أحمد: هوامشه كتب (هـ360: المتوفى)
ص 2003دجنبر  خاص، عدد الفكر البرلماني، مجلة ،"اإلسالمية  والشريعة الوضعي القانون في األعضاء وزرع نزع" األمين، شريطأمين شريط  1791

137 
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رشيعات الدولية مختلف الشكليات املتطلبة لالستفادة من عمليات نقل وزراعة األعضاء، حيث ألزمت إفراغ إىل جانبه حددت الت
من ذات االتفاقية عىل وجوب إخضاع هذه  4، كام شددت املادة 1792هذه األخرية مبوجب صك كتايب وأمام لجنة محددة

 ية األطباء .العمليات للقانون واألخالق الطبية، ما له من دور يف تحديد مسؤول
كام وجب التنبيه إىل القانون العريب االسرتشادي لتنظيم زراعة األعضاء البرشية، ومنع اإلتجار فيها، والذي اعتمده مجلس 

 وزراء العدل العرب يف دورته الخامسة والعرشين، والذي تضمن أحكاما تنظيمية وجزائية لهذا الحقل .
ي األخرى عىل إحاطة العمليات املتعلقة بنقل وزراعة األعضاء البرشية بتنظيم أما بخصوص الترشيعات الوطنية فقد عملت ه

دقيق، حددت مبوجبه اإلطار القانوين لهذه األخرية، كام عملت عىل تحديد التحفظات الخاصة بالطبيعة االجتامعية والدينية 
 لكل دولة عىل حدة .

ن قانون تنظيم حقل نقل وزراعة األعضاء البرشية من خالل سفبخصوص الترشيع الفرنيس والذي كان من بني السباقني إىل 
املتعلق بنزع األعضاء والذي دخل حیز التنفيذ بالقانون 1976دجنرب،22الصادر يف Caillavetتحت اسم  1976لزرع األعضاء سنة 

 .31/03/1978الصادر بتاريخ78-501رقم
قانوين خاص،  حظيت بعض املامرسات الطبية من هذا القبيل بتنظيموقبل التنظيم الشامل لزرع األعضاء البرشية يف فرنسا، فقد 

 .1952، وكدا قانون التربع بالدم لسنة 1949شأن النظام القانوين لنقل العيون لسنة 
كام عمل املرشع الفرنيس عىل مالمئة قانون نقل وزراعة األعضاء بالدستور واألخالق، حيث تم إصدار ثالث قوانني يف 

من بینها قانون احرتام جسم اإلنسان   2011و 2004تم تعديلها تباعا يف سنة   Bioéthiqueبقوانین البیوأخالقیة  تسمى1994نونرب
الذي حاول من خالله املرشع الفرنيس أن یوفق بین الطب واألخالق والدستور والقانون املدين، إذ من خالل تم  94-653رقم

اس بالكیان املادي للجسم إال بناء عىل رضا الشخص الحر واملتبرص وتحقیقا التأكيد عىل عدة مبادئ أهمها، مبدأ عدم املس
 .1793ملصلحة واضحة، مع عدم جواز اعتبار جسم اإلنسان محال للحقوق املالیة

الترشيع  -ملثالعىل سبيل ا–أما الترشيعات العربية فهي بدورها مل تتخلف عن مواكبة تقنني حقل التطورات الطبية، فنجد 
، والذي حدد رشوط الخضوع 1991مارس  25املؤرخ   1991لسنة  22نظم أحكام نقل باألعضاء البرشية مبوجب القانون  التونيس قد

لهذه العمليات، يف أن تكون الغاية عالجية وملحة، مع عدم توفر بديل عنها، كام اشرتط أن يكون املتربع راشدا متمتعا باألهلية 
 ئيس املحكمة االبتدائية، وعىل علم مبا تنطوي عليه العملية من مخاطر يف الحال واملآل. الكاملة، معربا عن رضا مستنري أمام ر 

كام أسس الترشيع التونيس هو اآلخر هذه العملية عىل مبدأ املجانية، بحيث يكون املنح تربعا ال يستحق أي مقابل، وهو منطوق 
ل األعضاء اجبة لإلجراءات االستشفائية، باإلضافة إىل منع نقالفصل الثالث من القانون املنظم لها، باستثناء املستحقات الو 

 .1794التناسلية واملساعدة لإلنجاب كالخصية وغريها 
أما بخصوص الترشيع املغريب، فهو األخر مل يكن مبنأى عن التنظيم الترشيعي لهذه العمليات ، إذ عمل عىل تنظيمها مبوجب 

الصادر يف  0.99.411واألنسجة البرشية وأخذها وزرعها، بتنفيد الظهري الرشيف رقم  املتعلق بالتربع باألعضاء 98 16القانون رقم 
 . 1999غشت  29املوافق  1420جامدى األوىل 01

                                                           

 من االتفاقية  20المادة  1792

 69مواسي لعجلة م س ص  1793

الشرع  ببن ةالبشريالساعة "نقل وزرع األعضاء  وقضايا"، الملتقى الوطني الثاني حول القانون البشريةفي مجال نقل وزرع األعضاء  التونسيةلتجربة ا1794

 2 – 4ص  2009ريل ،بأ22و 21و 20مليانة، أيام ، المركز الجامعي خميسواإلدارة القانونيةوالقانون"، معهد العلوم 
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ليالئم بذلك التوجه الدويل يف هذا الحقل، وكذا  2014و  2006كام عمل املرشع املغريب عىل تتميم وتعديل هذا القانون سنتي 
 ة واالجتامعية للمجتمع املغريب،  حيث نظم مبوجبه املبادئ األساسية لعمليات النقل والرزع، كام أحاطاعتبارا للخصوصية الديني

 نقل األعضاء من املوىت بتنظيم خاص ميزه عن نقلها من األحياء.
 ةعالوة عىل تنظيم اجراءات تصدير واسترياد األعضاء البرشية، وفق مساطر وتراخيص  خاصة من املؤسسات االستشفائي

املرخص لها نقل وزراعة االعضاء البرشية، كام تضمن القانون السالف الذكر بابا مرصدا لألحكام الزجرية  الخاص بالجرائم 
 .1795املرتبطة بهذه العمليات، وكذا إحداث املجلس االستشاري لزرع األعضاء البرشية 

 
 عضاءاملطلب الثاين : الحامية القانونية ملبدأ املجانية يف نقل وزراعة األ 

 . البرشية
يعترب مبدأ عدم املالية أو ما يعرف باملجانية يف مجال نقل وزراعة األعضاء البرشية، من املبادئ األساسية التي يرتكز حولها هذا 
الحقل، حيث تم تنظيمه كمقتَض إلزامي يف جل الترشيعات سواء الوطنية أو الدولية، كام متت إحاطته بحامية قانونية تكرس 

 الدويل .اء عىل املستوى الوطني أو وجوده سو 
 الفقرة األوىل : مبدأ املجانية يف إطار الترشيعات الدولية واإلقليمية  

عملت الترشيعات الدولية عىل تكريس مجانية التعامل باألعضاء البرشية يف غري ما موضع من االتفاقيات واملعاهدات ذات 
عضاء البرشية، بل وجعلتها من الجرائم الواجب إفراد العقاب لها مبوجب الصلة باملوضوع، حيث تصدت لعملية اإلتجار باأل 

 الترشيعات الوطنية .
وتجد الدعوة إىل تجريم اإلتجار باألعضاء البرشية أساسها من القواعد األخالقية، إد من غري املستساغ إغراء املعوزين ماديا 

 خالقية ملهنة الطب.مبقابل مادي بغية نزع أعضائهم، كام أنه ينايف القواعد األ 
، 1796Oviedoوهو االتجاه الذي تبنته االتفاقية االوروبية الخاصة بحقوق اإلنسان والطب الحيوي املعروفة باتفاقية اوفيدو

حيث منعت الربح يف التعامل باألعضاء البرشية بل واوجبت عىل الدول األعضاء مقتضيات زجرية يف ترشيعاتها حالة مخالفة 
 .1797هذا املبدأ

 الحظ يف مجال الطب البيولوجي تطبیق قاعدة عدم جواز التعامل املايل فيه ، فقدوامل
نصت املادة الرابعة من اإلعالن العاملي للجينات البرشية عىل أن مجموعة الجین البرشي يف حالته الطبیعیة ال تخ ول أية 

 1798مكاسب مالیة
د اتفاقية وزراعة األعضاء البرشية، من تجريم أخد املقابل عنها، فنجوذات النهج اعتمدته باقي الترشيعات الدولية املتعلقة بنقل 

ریر ق" فيينا " قد تضمنت يف توصياتها العمل عىل مناهضة اإلتجار باألعضاء، ومنع استغالل حاجة املتربع أو أقربائه، كام أن ت
 لظاهريت سیاحة زرع األعضاء واالتجار فيها. فقد احتوت فقرتها الرابعة عىل ما یفید إدانتها 2009منظمة الصحة العاملية لسنة 

                                                           

 16 98ن القانون م 46المادة  1795

مع بروتوكوالتها االضافية، يراجع في هذا الصدد الموقع  1997اتفاقية حقوق اإلنسان والطب الحيوي اعتمدها مجلس أوروبا سنة  1796

 org./unesco.wwwاإللكتروني

 من اتفاقية اوفيدو 25و 21مقتضى المادتين 1797

 296مواسي لعجلة م س ص  1798
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أما بخصوص الترشيعات اإلقليمية فهي األخرى تبنت نفس املبدأ، فنجد عىل سبيل املثال القانون العريب االسرتشادي املومأ 
لثامنة منه اإليه آنفا مل يخل من مقتضيات تكرس نفي بدل املقابل يف عمليات نقل وزراعة األعضاء البرشية، حيث نصت املادة 

عىل أنه يتم التربع بالعضو البرشي أو النسيج أو اإليصاء به دون مقابل، كام حظرت املادة التاسعة منه بيع العضو البرشي أو 
النسيج أو رشاؤه أو اإلتجار فيه بأي وسيلة كانت، ومينع عىل الطبيب استئصال العضو أو زرعه عند علمه بدلك تحت طائلة 

 .1799املسائلة 
من امليثاق اإلسالمي العاملي لألخالقيات الطبية والصحية، عىل أنه ال يجوز أن يكون الجسد البرشي  69نبه نصت املادة إىل جا

–وأجزاؤه محال ملعامالت تجارية، فجرمت بذلك االتجار يف االعضاء واالنسجة او الخاليا او الجينات البرشية، كام حظرت 
ضاء أو توافرها لقاء مثن يدفع أو يطلب، وال يجوز للطبيب املشاركة يف أي عمل من هذه االعالن عن الحاجة اىل أع -اإلتفاقية 

األعامل، كام يحظر عىل األطباء أو سائر املهنيني الصحيني القيام بعمليات لنقل األعضاء أو املشاركة فيها، إدا وجد رجح لديهم 
 أن األعضاء املرغوب نقلها كانت محل عملية تجارية.

ن غالبية الترشيعات الدولية التي كان موضوعها حول األعضاء البرشية، قد تضمنت مقتضيات تحث عىل منع وتجريم املالحظ أ 
أخد املقابل عنها، كام اناطت باألطباء املعهود لهم إجراء هذه العمليات التأكد من خلو عملية النقل من أي مقابل مادي بغية 

 ة اإلتجار باألعضاء البرشية وزجرها .تكريس التوجه الدويل يف سبيل محاربة ظاهر 
 

 ثانيا : مبدأ املجانية عىل ضوء الترشيع املغريب واملقارن 
كام سبق التفصيل، فإن غالبية الترشيعات الوطنية عملت عىل تنظيم حقل الترصف يف األعضاء البرشية، بحيث أحاطته 

 بتنظيامت قانونية دقيقة تحدد معامله وترسم حدوده.
التنظيامت عىل مبادئ ثابتة سايرت بها التوجه الدويل يف مجال نقل وزراعة األعضاء البرشية، تصبو يف مجملها  وارتكزت هذه

إىل حامية الكرامة اإلنسان من الترصفات ذات الصلة والتي ميكن أن تحط بها، بحيث عملت عىل تجريم استغالل حاجة 
 كل من أشكال املساس بسالمة الجسد البرشي .األفراد واإلتجار يف أعضائهم البرشية، كام حظرت أي ش

وقد أسست مختلف الترشيعات ملبدأ املجانية مبفهوم املخالفة، بحيث عملت عىل تجريم اإلتجار باألعضاء مبوجب قوانينها 
عات السباقة يالجنائية، وكدا التنظيامت القانونية الخاصة بنفل وزراعة األعضاء البرشية، فنجد الترشيع الفرنيس بوصفه من الترش

سنوات وبغرامة  7والتي أولت اهتامما بالغا بهذا الحقل، قد اعترب بدل املقابل يف العضو البرشي جرمية معاقبا عليها بالحبس ملدة 
 .1800أورو، كام اعترب ذات الترشيع أعامل الوساطة يف هذا الشأن جرمية معاقبا عليها بنفس عقوبة املتاجر األصيل  100000

مقتضيات  2010الصادر سنة  5بالنسبة للترشيع املرصي والذي نظم يف قانون نقل وزراعة األعضاء البرشية رقم  كام هو الشأن
 50000منه عىل أنه يعاقب بالسجن وغرامة ال تقل عن  20زجرية للحد من ظاهرة اإلتجار باألعضاء البرشية، حيث نصت املادة 

ته، امل باألعضاء البرشية أو أجزائها بالبيع أو الرشاء أوبأي مقابل كانت طبيعجنيه وال تتجاوز مائتي ألف كل من تورط يف التع
 . 1801كام أقر العقوبة نفسها يف حالة حصول املتربع أو ورتثه عىل مقابل مادي أو أي فائدة مالية أو عينية من املريض أو دويه 

                                                           

 االسترشادي لتنظيم زراعة األعضاء ومنع اإلتجار فيها  من القانون العربي 9و  8المواد  1799

ره، كلية بحث تكميلي لرسالة الدكتوا2010لسنة ،05صالح رزق عبد الغفار يونس، جريمة استغالل األعضاء البشرية لألطفال في ظل قانون رقم 1800

 09ص .2009الحقوق، جامعة المنصورة، سنة ،

 330مواسي لعجلة م س ص  1801
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جة أعامل اإلتجار باألعضاء البرشية أو األنس كام عد الترشيع املرصي مبقتَض قانون مكافحة اإلتجار بالبرش أي عمل من
البرشية أو استئصالها، صورة من صور اإلتجار بالبرش، وبالتايل قد أضفى عليه وصفا جديدا يبتغي من وراء تشديد العقوبة والحد 

 من هذه الظاهرة.
يث كرس هو العضو البرشي، حأما بخصوص الترشيع املغريب فهو األخر قد أضفى وصف الجرمية عىل فعل بدل املقابل  يف 

املتعلق بالتربع باألعضاء واألنسجة البرشية وأخدها  98 16من قانون  5اآلخر مبدأ املجانية يف هذا الحقل، فنجده يف املادة 
وزرعها، ينص عىل أن التربع بالعضو أو اإليصاء به يعترب عمال مجانيا، وال ميكن بأي حال من األحوال أو بشكل من األشكال 

 . 1802يؤدى عنه أجر أن يكون محل معاملة تجارية أن
واعترب املرشع املغريب املصاريف التي ميكن أن تستحق بهذه املناسبة، تلك املتصلة بالعمليات الواجب إجراؤها من أجل األخذ 

 .1803والزرع، وكذا مصاريف االستشفاء املتعلقة بهذه العمليات
، نظم مبوجبه الجرائم املتعلقة بهذا الحقل، وكذا 1804ق باألحكام الزجريةكام نظم املرشع مبقتَض نفس القانون بابا يتعل

 100000إىل  50000عىل أنه يعاقب بالحبس من سنتني إىل خمس سنوات وبغرامة من  30العقوبات املرصدة لها، فنص يف املادة 
 .1805كل من عرض بأية وسيلة كانت تنظيم أو إجراء معاملة تجارية بشأن أخد أعضاء برشية

ام يعاقب بنفس العقوبة املقررة أعاله األشخاص الذين يقومون مبعاملة تجارية تتعلق بعضو برشي، كام تطبق نفس العقوبة ك
عىل كل من تلقى أو حاول تلقي أجرة غري تلك املنصوص عليها واملتعلقة بإجراء عمليات مرتبطة بعمليات أخد أعضاء برشية أو 

 ذلك . االحتفاظ بها أو زوعها أو ساعد عىل
املتعلقة بزجر عمليات اإلتجار باألعضاء البرشية، نالحظ أن املرشع  98.16من خالل استقراء األحكام الزجرية املضمنة يف قانون  

املغريب قد وسع من نطاق شمول  عملية اإلتجار لتمتد بذلك إىل كل من املساهم واملشارك يف العملية، عالوة عىل املرتكب 
 األصيل لها .

يل الحد من ظاهرة اإلتجار يف األعضاء البرشية، عمل املرشع املغريب عىل إحاطة هذا الحقل بضامنات فعلية ترمي ويف سب
إىل التضييق عىل هذه العمليات، حيث اشرتط اثبات عالقة القرابة بني املتربع واملتربع له، بحيث يستبعد بدل املقابل يف هذه 

وز أخد عضو برشي من شخص حي للتربع إال من أجل املصلحة العالجية ملتربع له عىل أنه ال يج 9الحالة، فنص يف املادة 
 يكون إما أصول املتربع أو فروعه أو اخوانه أو أخواته أو أعاممه أو عامته أو أخواله أو خاالته أو ابناءهم" .

اله إىل األزواج، رشيطة مرور سنة عىل أع 9كام متتد إمكانية االستفادة هذه العضو يف إطار القرابة املنصوص عليها يف املادة 
االقل عىل زواجهم ، حيث يجب إثبات هذه العالقة أمام القايض املكلف بتلقي هذه املوافقة مبقتَض موجز من الحالة املدنية أو 

 . 1806وثيقة أخرى
امنات تقف ذه العملية بضاملالحظ أن املرشع املغريب يف إطار تصديه لظاهرة اإلتجار يف األعضاء البرشية، عمل عىل إحاطة ه

حائال أمام بدل املقابل عن العضو، فعالوة عىل املقاربة الزجرية لهذه العمليات، اشرتط اثبات القرابة لقبول التربع، األمر الذي 
                                                           

 98 16من قانون  5من المادة  الفقرة االولى1802

 نفس المادة   1803

 98.16الباب الخامس من قانون 1804

  30المادة 1805

 2002دجنبر  26الصادر  1634.01.2من المرسوم رقم  22المادة  1806
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ينطوي عىل حامية فعلية من الوقوع يف هذا النوع من الجرائم، كام أخضع املوافقة يف حالة قبول التربع إلجراءات مخصوصة، 
حيث ألزم الراغب يف التربع بالتعبري عن موافقته أمام رئيس املحكمة التابع لها املستشفى العمومي املعتمد الذي ستتم فيه عملية 

 .10األخذ والزرع حسب منطوق املادة 
ايض املعني قكذلك الشأن بالنسبة للتربع واألخذ من األموات، حيث يسجل املتربع املحتمل رغبته لدى رئيس املحكمة أو لدى ال

خصيصا لهذا الغرض من طرف رئيس املحكمة، كام يتعني عىل رئيس املحكمة أو القايض املكلف التأكد من مجانية الوصية، 
 .1807وكذا من سالمة إرادة املويص وإدراكه ملا سيقدم عليه 

 
 خامتة :

ختلف اوية الرشعية من خالل رصد االهتامم مببعد استقراء األحكام  املتعلقة بنقل وزراعة األعضاء البرشية، ومقاربتها من الز 
القضايا املستحدثة والعمل عىل تخصيصها بحكم رشعي، وكذا إبراز االختالف املتباين يف وجهات النظر لها، بني مؤيد ومعارض، 

دويل، وذلك لحيت يستند كل من الرأيني ألدلة وحجج يراها تزيك طرحه، باإلضافة إىل تناول املوضوع من زاوية نظر الترشيع ا
، يتضح -الحرص عىل سبيل املثال ال-من خالل استقراء جملة الترشيعات الدولية املنظمة لحقل الترصف يف األعضاء البرشية 

بجالء االهتامم الرشعي والقانوين املتزايد بحقل نقل وزرع األعضاء البرشية، والذي يؤسس ملبادئ توازي التوجه الدويل العام، 
امة اإلنسانية أوىل األولويات التي يجب مراعاتها يف هذه العمليات، كام يؤسس ملبدأ املجانية يف هذا من قبيل جعل الكر 

الحقل، إذ يعمل عىل حاميتها جنائيا، والعمل عىل احاطتها بضامنات تكرس وجودها، كام حرصت الترشيعات املتعلقة باملوضوع 
 ة واعتامد الرضا كأساس لقبول الخضوع لنقل أو زرع العضو البرشي.عىل سن املقتضيات امللزمة باحرتام اإلرادة اإلنساني

 الئحة املصادر واملراجع املعتمدة
 القرآن الكريم برواية ورش 
  سنن ابن ماجه، الجزء الثاين الطبعة االوىل 
 الحقوق  ةموايس العجلة، التعامل باألعضاء من الناحية القانونية، اطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون الخاص، كلي

 .2015والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري الجزائر، موسم 
  عارف عيل عارف القرداغي، قضايا  فقهية يف نقل األعضاء البرشية  سلسة بحوث فقهية، يف قضايا معارصة، مواملبور

 .2010 – 2011ماليزيا،
 1989للنرش، الطبعة االوىل أبو بكر بن أيب شيبة، الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار ، دار التاج. 
  ،اقروفة زبيدة نقل وزارعة األعضاء يف ضوء املعطيات الطبیة واألحكام الرشعیة، املجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة

 عدد خاص، الجزء الثاين، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري ،
 ثامن.، املجلد ال1436مصنف عبد الرزاق، دار التأصيل،  الطبعة االوىل 
 .محمد التاويل، زراعة األعضاء من خالل املنظور الرشعي ، مكتبة الهداية ، البيضاء، املغرب ال تاريخ نرش 
 2لیىل بعتاش، اإلشكاالت التي تثیرها عملیات نقل وزاراعة األعضاء"، مجلة الرشيعة والقانون، العدد 
 فحة جرائم االتجار باألعضاء، دار الفكر الجامعيخالد مصطفى فهمي، النظام القانوين لزرع األعضاء البرشية ومكا 

 2012االسكندرية، طبعة 
                                                           

 98.16من قانون  14المادة 1807



                                                                                                                                                                                                                                             

655 

 2021 يونيو 34 العدد
 مجلة القانون واألعمال الدولية

  أمني رشيط رشیط األمین، "نزع وزرع األعضاء يف القانون الوضعي والرشیعة  اإلسالمية"، مجلة الفكر الربملاين، عدد
 2003خاص، دجنرب 
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LA POLITIQUE FISCALE FACE A LA CRISE DE LA COVID-19 AU MAROC 

 المغرب في كورونا فيروس أزمة مواجهة في الضريبية السياسة

   

                       

 
 

 

 

 

 ملخص

صادي بعد سيتم وضعها من أجل تحقيق االنتعاش االقت الهدف من هذا العمل البحثي هو تقديم الخطوط الرئيسية للسياسة املالية التي
من  COVID-19 يف املغرب. يتمثل النهج املتبع إلجراء هذا البحث من جهة يف تقييم وضع السياسة املالية قبل أزمة COVID-19 أزمة

مية تبنت سياسات مالية تهدف يتضح أن السلطات العمو  .خالل تحليل املداخيل والنفقات الرضيبية عىل مدى السنوات العرش املاضية
دامئًا إىل زيادة الرضائب بأشكال مختلفة من ناحية ، وقدمت مزايا رضيبية لقطاعات معينة من خالل النفقات الرضيبية التي ال تكون 

 .دامئًا فعالة من ناحية أخرى
 تجابة الطارئة ألزمةطات العمومية املغربية يف االسبعد ذلك ، كان األمر يتعلق بدراسة مختلف تدابري السياسة املالية التي اعتمدتها السل

COVID-19 مع وضعها فيام يتعلق بإجراءات السياسة املالية التي أوصت بها الهيئات الدولية. 
تم  ،أخريًا ، عىل أساس حالة األماكن الذي تم إعدادهها والتحليل الذي تم إجراؤه عىل السياسات املالية املعتمدة قبل األزمة وأثناءها 

محاور رئيسية. تتمثل الخطوة األوىل يف تعميم الحامية االجتامعية وتعزيزها ؛ ثم تنظيم  5اقرتاح سياسة مالية تحفيزية. تدور حول 
ن االقطاع الغري املهيكل ومكافحة التهرب الرضيبي ؛ املحور الثالث يتعلق بتهيئة مناخ حقيقي من الثقة. وأخريًا ، يتعلق املحوران األخري 

 .عم الرشكات يف القطاع اإلنتاجي وكذلك القوة الرشائية لدافعي الرضائببد
 ، اإلجراءات الجبائية ، السياسية الجبائية، تعبئة المداخيل، انعاش االقتصاد 19-وفيدك

 
ABSTRACT 

The objective of this research work is to present the main lines of a fiscal policy to be put in place in order to 

achieve economic recovery after the COVID-19 crisis in Morocco. The approach adopted to conduct this 

research work consists first of all in taking stock of the fiscal policy situation before the COVID-19 crisis through 

the analysis of tax revenue and expenditure over the last ten years. years. It emerges that the public authorities 

adopted fiscal policies which always aimed at increasing taxes in various forms on the one hand, and offered tax 

advantages to certain sectors through tax expenditures which are not always effective. proven economic on the 

other hand. Then, it was a question of studying the various fiscal policy measures adopted by the Moroccan 

public authorities in emergency response to the COVID-19 crisis while situating them in relation to the fiscal 

policy measures recommended by international bodies. . Finally, on the basis of the inventory drawn up and the 

analysis carried out on the fiscal policies adopted before and during the crisis, a stimulus fiscal policy is 

proposed. It revolves around 5 major axes. The first step is to generalize and strengthen social protection; then 

organize the informal sector and fight against tax fraud; the third axis concerns the establishment of a real climate 

of trust; and finally the last 2 axes concern support for companies in the productive sector as well as the 

purchasing power of taxpayers. 

Keywords: COVID-19, tax measures, tax policy, revenue mobilization, economic recovery 
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Résumé 

L’objectif de ce travail de recherche est de présenter les grandes lignes d’une politique fiscale à mettre 

en place en vue de réussir la relance économique après la crise de la COVID-19 au Maroc. La 

démarche adoptée pour conduire ce travail de recherche consiste d’abord à commencer par dresser 

l’état des lieux en matière de politique fiscale avant la crise de la COVID-19 à travers l’analyse des 

recettes et des dépenses fiscales sur les dix dernières années.  Il en ressort, que les pouvoirs publics 

ont adoptés des politiques fiscales qui visaient toujours une hausse des impôts sous des formes variées 

d’une part, et offraient des avantages fiscaux à certains secteurs à travers des dépenses fiscales qui 

n’ont pas toujours une efficacité économique avérée d’autre part.  

Ensuite, il a été question d’étudier les différentes mesures de politiques fiscales adoptées par les 

pouvoirs publics marocains en réponse d’urgence à la crise de la COVID-19 tout en les situant par 

rapport aux mesures de politiques fiscales recommandées par les instances internationales. 

Enfin, sur la base de l’état des lieux dressé et de l’analyse menée sur les politiques fiscales adoptées 

avant et en cours de la crise, une politique fiscale de relance est proposée. Elle s’articule autour de 5 

axes majeurs. Il s’agit en 1er lieu de généraliser et renforcer la protection sociale ; ensuite organiser 

l’informel et lutter contre la fraude fiscale ; le 3ème axe concerne l’instauration d’un vrai climat de 

confiance ; et finalement les 2 derniers axes concernent le soutien aux entreprises du secteur 

productif ainsi qu’au pouvoir d’achat des contribuables. 

 

Mots-clés : COVID-19, mesures fiscales, politique fiscale, mobilisation des recettes, relance 

économique. 

 
 

INTRODUCTION 

 

L’épidémie de coronavirus (COVID-19) a causé des souffrances humaines considérables et de 

perturbations économiques majeures à travers le monde entier. Les conséquences de cette crise 

sanitaire notamment sur l’économie des pays émergents seront plus accentuées et la pression sur leurs 

budgets sera énorme. 

Face à cette situation, les Etats touchés par la crise de la COVID-19 ont entrepris différentes mesures 

d’accompagnement notamment sur le plan budgétaire visant à soutenir la trésorerie des entreprises 

et apporter le soutien nécessaire aux ménages pendant toute la durée de cette crise. 

Le Maroc est l’un de ce pays qui a pris des mesures drastiques depuis le début de la crise à travers 

l’instauration de l’état d’urgence sanitaire1808et la mise en place par les pouvoirs publics d’un Comité 

de Veille Economique (CVE) chargé de suivre de près l’évolution de la situation économique au niveau 

national et d’identifier les mesures appropriées en termes d’accompagnement des secteurs impactés. 

Pour apporter les fonds nécessaires aux actions qui seront initiées par le CVE, le souverain a donné ces 

hautes instructions au gouvernement afin de mettre en place un fonds spécial pour la gestion de la 

pandémie de la COVID-191809. 

Toutefois, tenant compte des évolutions récentes de l’épidémie à l’échelle nationale (prolongement de 

la durée de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 20 mai 2020), ainsi qu’aux indicateurs économiques1810 

alarmants à la suite de l’ampleur de cette crise et ses dégâts attendus tant sur les entreprises que sur les 

                                                           
1808 Etat d’urgence sanitaire instauré par décret-loi n°2.20.292 du 23 mars 2020. 

1809 Ce fonds spécial est constitué de 10 milliards de dirhams du budget général en plus des contributions des citoyens. 

Le montant des ressources de ce fonds a atteint 23.4 milliards de dirhams en date du 24/04/2020 suite à la déclaration du 

ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration devant le parlement. 

1810 Les statistiques économiques du mois d’avril 2020 publiées par le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 

Réforme de l’Administration indiquent que le secteur du tourisme est en arrêt presque totale, les secteurs de l’export en 

nette régression (-96% dans le secteur automobile et -80% dans l’aéronautique) et les transferts des MRE (-30%). 
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ménages, les pouvoirs publics se trouvent contraignants de mettre en place une politique globale de 

relance de l’économie visant à sauver les entreprises des risques de la faillite et à sauvegarder les 

emplois à l’échelle nationale. 

L’un des plus grands défis de cette politique de relance aujourd’hui étant de trouver les ressources 

nécessaires à son financement pour permettre aux entreprises de reprendre leurs activités après la 

crise. Il sera également question de trouver des solutions à certains problèmes structuraux qui ont 

été mis à nu par cette crise notamment la problématique de la couverture sociale et celle du secteur de 

l’informel. 

Les options qui sont offertes aux pouvoirs publics en cette situation sont de recourir soit à l’emprunt, 

soit à l’impôt pour assurer le financement de cette relance. Or pour financer les dépenses publiques, 

emprunt et impôt sont partiellement substituables ce qui pose la question des déterminants de l'arbitrage 

entre ces deux modes de financement. Dans les débats récents, la question de l'équité 

intergénérationnelle est fréquemment mise en avant (la dette engendrée par les flux d'emprunts serait 

transférée sur les générations futures) en défaveur de l'emprunt1811. 

Mobiliser les ressources fiscales1812 en interne est donc l’une des options inévitables aujourd’hui pour 

pouvoir contribuer au financement de la relance économique d’autant plus que l’indicateur Impôts/PIB 

du Maroc (27.6% en 2018) reste relativement faible en comparaison avec des pays similaires1813 

(31.2% en Tunisie et 34.3% moyenne des pays de l’OCDE).  

L’impératif de mobiliser les ressources fiscales en interne conjugué à d’autres problèmes structuraux 

de l’économie nationale pose la question de la politique fiscale à adopter.  

Le présent travail de recherche tentera de répondre à la question suivante : 

Quelle est la politique fiscale à mettre en place en vue de réussir la relance économique prévue 

après la crise de la COVID-19 ? 

Pour pouvoir répondre à cette question, le présent travail sera organisé en 2 grandes parties déclinées 

chacune en un certain nombre de sections.  

La 1ère partie sera consacrée à l’état des lieux en matière de politique fiscale avant la crise de la 

COVID-19 à travers l’étude et l’analyse des différentes mesures de politique fiscale adoptées au fil du 

temps. Il sera également question au niveau de cette 1ère partie de faire une évaluation des choix opérés 

par les pouvoirs publics notamment au titre des principaux impôts pour en identifier les forces et les 

faiblesses. 

La 2ème partie de ce travail de recherche traitera les mesures de politique fiscale adoptées par les 

pouvoirs publics en réponse d’urgence à la crise de la COVID-19 en les situant par rapport aux 

recommandations des instances internationales en la matière. Il sera question également de présenter à 

ce niveau les axes fondamentaux de la politique fiscale de l’après crise en mettant l’accent sur les 

solutions qu’elle pourra apporter à certains problèmes structuraux qui ont été mis à nu par cette crise 

de la COVID-19. 

 

I. ETAT DES LIEUX EN MATIERE DE POLITIQUE FISCALE AVANT LA CRISE 

 

La 1ère partie de ce travail de recherche consiste à faire l’état des lieux en matière de politique 

fiscale avant même la crise. Cela va permettre, d’une part, de mettre l’accent sur les points forts des 

choix et politiques opérés par les pouvoirs publics dans le domaine de la fiscalité, qu’il s’agit de 

                                                           
1811 Bernard G. (2003), "L'endettement public est le fardeau des générations futures", in, Les Econoclastes, Petit 

bréviaire des idées reçues en économie, Paris, La Découverte, pp. 152-160. 

1812 Ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, (2020). « Budget citoyen, loi de 

finances 2020 ». Repéré à https://www.finances.gov.ma/Publication/db/2019/Budget-Citoyen-2020-fr.pdf. 

1813 Organisation pour la Coopération et le Développement Economique, (2019). « Statistiques des recettes publiques 

en Afrique 2019 – Maroc ». Repéré à : https://www.oecd.org/fr/pays/maroc/statistiques-recettes-publiques-afrique-

maroc.pdf   

https://www.finances.gov.ma/Publication/db/2019/Budget-Citoyen-2020-fr.pdf
https://www.oecd.org/fr/pays/maroc/statistiques-recettes-publiques-afrique-maroc.pdf
https://www.oecd.org/fr/pays/maroc/statistiques-recettes-publiques-afrique-maroc.pdf
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consolider, voir même d’améliorer et de pérenniser. Et d’autre part, d’identifier les faiblesses de notre 

système fiscal qu’il faut combler et réparer. 

L’analyse de ces choix opérés dans le domaine de la fiscalité, sera abordée en se basant sur l’analyse 

de l’évolution des recettes et des dépenses fiscales pour les principaux impôts IS, IR et TVA afin de 

mettre en exergue les politiques fiscales adoptées et souligner la pertinence des choix et arbitrages 

ayant guidé les pouvoirs publics lors de l’élaboration desdites politiques.  

A. ANALYSE DES POLITIQUES FISCALES SUR LA BASE DES RECETTES 

FISCALES 

Les recettes fiscales seront abordées à travers leur évolution globale par type d’impôt et par le niveau 

de la pression fiscale et son évolution. 

La structure des recettes fiscales au Maroc se présente comme suit : 

 

Recettes fiscales en millions de dirhams  

DESIGNAT

ION 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Impôts 

directs 

60 

308 

81 

827 

71 

734 

65 

004 

70 

850 

78 

911 

76 

937 

77 

593 

80 

835 

85 

075 

91 

989 

IR 

28 

009 

33 

312 

26 

728 

26 

928 

29 

121 

33 

418 

34 

081 

33 

985 

36 

685 

39 

036 

39 

307 

IS 

30 

013 

46 

290 

42 

395 

35 

114 

39 

370 

43 

187 

40 

417 

41 

480 

41 

091 

42 

962 

49 

971 

Taxe 

Professionnel

le 278 213 180 205 209 213 292 229 246 288 338 

Taxe 

d'habitation 71 31 29 30 27 36 55 53 52 33 33 

Majorations 1 865 1 885 2 315 2 650 2 055 1 986 1 994 1 796 2 705 2 742 2 328 

Autres 

impôts 

directs 72 96 87 77 68 71 98 50 56 14 12 

Impôts 

indirects 

67 

069 

79 

943 

74 

708 

86 

325 

93 

179 

97 

529 

98 

135 

97 

276 

100 

003 

101 

632 

108 

647 

TVA (1) 

49 

730 

61 

250 

55 

078 

65 

193 

71 

319 

74 

786 

75 

260 

73 

427 

74 

637 

75 

497 

81 

264 

Intérieure 

20 

707 

25 

817 

22 

484 

26 

759 

27 

190 

27 

963 

28 

921 

26 

999 

28 

867 

27 

626 

29 

867 

Importation 

29 

023 

35 

433 

32 

594 

38 

434 

44 

129 

46 

823 

46 

339 

46 

428 

45 

770 

47 

871 

51 

397 

TIC 

17 

339 

18 

693 

19 

630 

21 

132 

21 

860 

22 

743 

22 

875 

23 

849 

25 

366 

26 

135 

27 

383 

Tabacs 6 133 6 983 6 865 7 502 7 494 8 153 8 007 8 478 8 587 9 328 9 920 

Produits 

énergétiques 

10 

159 

10 

639 

11 

708 

12 

307 

12 

943 

13 

127 

13 

323 

13 

918 

15 

312 

15 

222 

15 

732 

Autres 1 047 1 071 1 057 1 323 1 423 1 463 1 545 1 453 1 467 1 585 1 731 

Droits de 

douane 

13 

415 

13 

706 

11 

830 

12 

242 

10 

286 9 003 7 681 7 738 7 716 9 075 8 609 

Droits 

d'importation 

13 

386 

13 

680 

11 

806 

12 

242 

10 

286 8 983 7 661 7 718 7 691 9 051 8 580 

Autres 29 26 24 0 0 20 20 20 25 24 29 
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Enregistrem

ent et timbre 9 331 

10 

175 9 104 9 992 

10 

667 

13 

060 

13 

559 

15 

579 

16 

092 

15 

827 

15 

669 

Recettes 

fiscales (1) 

150 

123 

185 

651 

167 

376 

173 

563 

184 

982 

198 

503 

196 

312 

198 

186 

204 

646 

211 

609 

224 

914 

Recettes du budget global 

Budget 

général 

171 

707 

204 

675 

189 

120 

193 

703 

213 

694 

224 

064 

228 

777 

236 

990 

233 

553 

241 

071 

254 

265 

% des 

recettes 

fiscales 87% 91% 89% 90% 87% 89% 86% 84% 88% 88% 88% 

 

L’analyse de l’évolution des recettes fiscales sur la base des chiffres figurant au niveau du tableau ci-

dessus laisse apparaître une tendance haussière globale sur la période 2007 à 2017 avec des recettes 

fiscales moyennes de l’ordre de 190.754 millions de dirhams. Aussi, les impôts indirects représentent 

la part prépondérante avec des recettes de la TVA qui constituent le poste le plus important des recettes 

fiscales marquant ainsi le poids dominant de la consommation dans la constitution des recettes fiscales. 

En résumé de cette 1ère section, l’analyse de l’évolution des recettes fiscales permet de mettre en 

évidence que la tendance générale des politiques fiscales menées par les pouvoirs publics tout au long 

de cette période est clairement au relèvement, souvent important, du prélèvement fiscal. Les mesures 

de hausse des impôts ont concerné, sous des formes variées, tant les impositions directes que 

l’imposition indirecte de la consommation. Toutefois, les politiques fiscales, bien qu’elles recherchent 

en priorité les objectifs financiers ne pouvant être, en particulier, complètement indifférente au contexte 

dans lesquelles elles s’inscrivent.  

 

A.  ANALYSE DES POLITIQUES FISCALES SUR LA BASE DES DEPENSES 

FISCALES 

 

 Les dépenses fiscales seront abordées à travers l’analyse de la structure des dépenses fiscales et 

l’analyse des principaux bénéficiaires afin d’identifier les politiques fiscales ayant été adoptées par les 

pouvoirs publics tout au long de la période analysée. 

Structure et évolution des dépenses fiscales 

 

La structure des dépenses fiscales au Maroc se présente comme suit : 
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Structure et évolution des dépenses fiscales  

Imp

ôts 

Evaluati

on 2007 

(Chiffre 

RDF 

2008) 

Evaluati

on 2008 

(Chiffre 

RDF 

2009) 

V
ar

ia
ti

o
n
 0

8
/0

7
 

Evaluati

on 2009 

(Chiffre 

RDF 

2010) 

V
ar

ia
ti

o
n
 0

9
/0

8
 

Evaluati

on 2010 

(Chiffre 

RDF 

2011) 

V
ar

ia
ti

o
n
 1

0
/0

9
 

Evaluati

on 2011 

(Chiffre 

RDF 

2012) 

V
ar

ia
ti

o
n
 1

1
/1

0
 

Evaluatio

n 2012 

(Chiffre 

RDF 

2013) 

V
ar

ia
ti

o
n
 1

2
/1

1
 Mo

ntan

t 

Pa

rt 

Mo

ntan

t 

Pa

rt 

Mo

ntan

t 

Pa

rt 

Mo

ntan

t 

Pa

rt 

Mo

ntan

t 

Pa

rt 

Mo

ntan

t Part 

TV

A 

11 

088 

47

% 

13 

768 

51

% 

24,2

0% 

14 

272 

50

% 

3,70

% 

13 

758 

46

% 

-

3,60

% 

13 

821 

42

% 

0,5

0% 

14 

221 

39,2

0% 

2,90

% 

IS 

4 

600 

20

% 

3 

529 

13

% 

-

23,3

0% 

4 

822 

17

% 

36,6

0% 

6 

016 

20

% 

24,8

0% 

7 

122 

22

% 

18,

40

% 

9 

843 

27,2

0% 

38,2

0% 

IR 

2 

998 

13

% 

3 

246 

12

% 

8,30

% 

3 

439 

12

% 

5,90

% 

4 

216 

14

% 

22,6

0% 

3 

951 

12

% 

-

6,3

0% 

3 

815 

10,5

0% 

-

3,40

% 

DE

T 

2 

745 

12

% 

3 

856 

14

% 

40,5

0% 

3 

470 

12

% 

-

10,0

0% 

3 

891 

13

% 

12,1

0% 

5 

537 

17

% 

42,

30

% 

5 

676 

15,7

0% 

2,50

% 

TIC 

1 

314 

6

% 

1 

361 

5

% 

3,60

% 

1 

472 

5

% 

8,20

% 

1 

285 

4

% 

-

12,7

0% 

1 

359 

4

% 

5,8

0% 

1 

186 

3,30

% 

-

12,7

0% 

DD 867 

4

% 

1 

184 

4

% 

36,6

0% 

1 

258 

4

% 

6,30

% 636 

2

% 

-

49,4

0% 933 

3

% 

46,

70

% 

1 

497 

4,10

% 

60,5

0% 

TO

TA

L 

23 

612 

10

0

% 

26 

944 

10

0

% 

14,1

0% 

28 

733 

10

0

% 

6,60

% 

29 

802 

10

0

% 

3,70

% 

32 

723 

10

0

% 

9,8

0% 

36 

238 

100,

00% 

10,7

0% 

 

 

Imp

ôts 

Evaluatio

n 2013 

(Chiffre 

RDF 

2014) 

V
ar

ia
ti

o
n
 1

3
/1

2
 

Evaluatio

n 2014 

(Chiffre 

RDF 

2015) 

V
ar

ia
ti

o
n
 1

4
/1

3
 

Evaluatio

n 2015 

(Chiffre 

RDF 

2016) 

V
ar

ia
ti

o
n
 1

5
/1

4
 

Evaluatio

n 2016 

(Chiffre 

RDF 

2017) 

V
ar

ia
ti

o
n
 1

6
/1

5
 

Evaluatio

n 2017 

(Chiffre 

RDF 

2018) 

V
ar

ia
ti

o
n
 1

7
/1

6
 Mon

tant Part 

Mon

tant Part 

Mon

tant Part 

Mon

tant Part 

Mon

tant Part 

TV

A 

14 

012 

42,1

0% 

-

1,50

% 

15 

006 

43,6

0% 

15,2

0% 

15 

161 

46,8

0% 

-

4,10

% 

15 

161 

46,8

0% 

5,30

% 

16 

958 

48,8

0% 

11,9

0% 

IS 

7 

115 

21,4

0% 

-

27,7

0% 

8 

196 

23,8

0% 

-

17,1

0% 

5 

150 

15,9

0% 

-

29,8

0% 

5 

150 

15,9

0% 

-

10,4

0% 

5 

128 

14,8

0% 

-

0,40

% 

IR 

4 

104 

12,3

0% 

7,60

% 

3 

404 

9,90

% 

2,70

% 

4 

165 

12,8

0% 

19,2

0% 

4 

165 

12,8

0% 

2,70

% 

4 

592 

13,2

0% 

10,3

0% 

DE

T 

5 

353 

16,1

0% 

-

5,70

% 

5 

499 

16,0

0% 

-

25,5

0% 

5 

747 

17,7

0% 

-

1,60

% 

5 

747 

17,7

0% 

6,20

% 

6 

603 

19,0

0% 

14,9

0% 
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TIC 

1 

327 

4,00

% 

11,9

0% 988 

2,90

% 

-

4,40

% 

1 

304 

4,00

% 

28,4

0% 

1 

304 

4,00

% 

2,80

% 153 

0,40

% 

-

88,3

0% 

DD 

1 

374 

4,10

% 

-

8,20

% 

1 

313 

3,80

% 

3,40

% 895 

2,80

% 

-

33,8

0% 895 

2,80

% 

3,00

% 

1 

314 

3,80

% 

46,8

0% 

TO

TA

L 

33 

285 

100,

00% 

-

8,10

% 

34 

406 

100,

00% 

3,40

% 

32 

422 

100,

00% 

-

7,70

% 

32 

422 

100,

00% 

2,10

% 

34 

748 

100,

00% 

7,20

% 

Source : Rapports sur les dépenses fiscales accompagnant les projets de lois de finances pour les 

années 2007 à 2017 

 

L’analyse de la structure des dépenses fiscales pour la période de 2007 à 2017 laisse apparaitre une 

prédominance de la TVA qui constitue la part la plus importante des dépenses fiscales tout au long de 

la période étudiée (45% du montant total des dépenses fiscales évaluées sur toute la période) ce qui 

peut être interprété en matière de politique fiscale comme étant une incitation à la consommation. En 

deuxième lieu, l’IS étant l’impôt, après la TVA, qui a bénéficié de la part la plus importante des 

dépenses fiscales à hauteur de 19% du montant total des dépenses fiscales sur la période de 2007 à 

2017. Ceci peut être interprété, sur le plan de la politique fiscale, comme étant des incitations à 

l’investissement. 

Sur un autre registre, pour approfondir l’analyse des dépenses fiscales, il sera procédé à la présentation 

des dépenses fiscales par principaux bénéficiaires tout au long de la période analysée afin de confirmer 

ou d’infirmer la tendance des politiques fiscales soulignées auparavant. 

 

Principaux bénéficiaires des dépenses fiscales : 

Les principaux bénéficiaires des dépenses fiscales au Maroc se présentent comme suit : 

Principaux bénéficiaires des dépenses fiscales  

  

L’analyse des dépenses fiscales par nature de bénéficiaires laisse apparaitre une part importante des 

dépenses fiscales au profit des entreprises et des ménages. La somme de ces deux composantes sur la 

période étudiée avoisine les 87% (56% pour les entreprises et 31% pour les ménages). Ce qui confirme, 

une fois de plus, la tendance des politiques fiscales menées tout au long de la période étudiée en faveur 

de l’entreprise et au profit de la consommation des ménages. Toutefois, cette tendance ne doit pas 

cacher la problématique de ciblage des bénéficiaires des différentes dépenses fiscales - qu’elles 

soutiennent les entreprises ou les ménages -. Il en découle notamment le renforcement du sentiment 

d’iniquité et d’injustice fiscales. 

Par ailleurs, cette tendance reflète les choix de politiques fiscales adoptées par les pouvoirs publics tout 

au long de la période étudiée. Cependant, la pertinence de ces choix doit être étudiée à la lumière de 

leurs impacts sur le plan économique et social et non être dépendant uniquement des études d’impact 

budgétaires qui sont, certes, importantes pour des considérations d’équilibre des finances publiques 

mais demeurent insuffisantes pour apprécier la pertinence des choix de politiques fiscales. 

En guise de conclusion de cette seconde section portant sur l’analyse des politiques fiscales en se basant 

sur les dépenses fiscales, il y a lieu de retenir leur impact significatif sur le budget de l’Etat et leur 

remise en cause de la neutralité de l’impôt. L’examen de leur efficacité économique est vivement 

recommandé afin de ne garder que les mesures de dépenses fiscales qui assurent une valeur ajoutée 

pour l’économie nationale. 

 

Au terme de cette première partie portant sur l’état des lieux en matière de politiques fiscales avant la 

crise de la COVID-19, il était question d’abord, de commencer par une revue littérature sur la notion 

de politique fiscale à travers ses divers aspects en relation avec ses fonctions, ses objectifs et ses 
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contraintes. Il était question, également, d’évoquer à ce niveau la politique fiscale de relance capable 

d’offrir des marges de manœuvres aux pouvoirs publics lors de l’élaboration des politiques 

économiques après les crises. 

Ensuite, il était question d’aborder l’analyse des politiques fiscales sur la base de l’évolution des 

recettes et des dépenses fiscales. Il en ressort, qu’en matière de recettes fiscales, les politiques fiscales 

visaient toujours une hausse des impôts sous des formes variées tandis qu’au titre des dépenses fiscales 

les politiques fiscales menées avaient pour conséquence, un impact significatif sur le budget de l’Etat 

et remettaient en cause la neutralité de l’impôt. En plus, l’analyse des dépenses fiscales et leur impact 

sur les secteurs concernés par les mesures de politiques fiscales n’ont pas toujours une efficacité 

économique avérée.  

La révision des politiques fiscales notamment sur l’aspect des conditions d’incitations à 

l’investissement pour éviter les effets rente et d’éviction est aujourd’hui essentielle, et exige la remise 

à plat, de manière globale, des dérogations, niches rentières et dépenses fiscales, voire l’abandon de 

certaines d’entre elles, sauf, pour celles qui assurent une création d’emplois, sans alimenter de 

nouvelles formes de rente, ni présenter des effets d’éviction sur des pans de l’économie nationale. Et 

celles qui assurent une meilleure production de valeur ajoutée pérenne et structurante pour l’économie 

nationale caractérisée par sa fragilité, marquée par une trop forte concentration et de la fiscalité, et de 

la création de richesse.  

I. MESURES FISCALES ADOPTEES EN COURS DE CRISE ET POLITIQUE 

FISCALE DE RELANCE 

La seconde partie de ce travail de recherche sera consacrée à la politique fiscale de relance proposée 

pour faire face aux conséquences économiques de la crise. Elle sera déclinée en deux sections. La 

première traitera des mesures fiscales adoptées par les pouvoirs publics en réponse d’urgence à la crise 

de la COVID-19. Il sera question, également, à ce niveau de passer en revue les mesures fiscales 

recommandées par les instances internationales aux pays touchés par la crise du Coronavirus dans 

l’objectif d’identifier les mesures les plus adaptées pour le Maroc. 

La seconde section sera consacrée à la présentation des principaux axes de la politique fiscale de 

relance proposée pour faire face à la crise et offrir les ingrédients nécessaires à la relance économique 

souhaitée. 

 

A.  MESURES FISCALES 

1.  MESURES FISCALES ADOPTEES PAR LES POUVOIRS PUBLICS MAROCAINS EN 

REPONSE D’URGENCE A LA CRISE 

 

La propagation mondiale de la COVID-19 et les mesures vigoureuses prises par les autorités pour en 

freiner la diffusion sur le territoire national notamment des restrictions à la libre circulation des 

personnes et de biens, provoquant l’arrêt d’une grande partie de l’économie. Ainsi, le fort 

ralentissement de l’activité économique dans le pays et l’incertitude croissante au niveau mondial 

entraînent une érosion de la confiance générale. 

Face à cette situation, les pouvoirs publics se trouvent, désormais, contraints d’apporter en priorité un 

soutien immédiat aux ménages et améliorer la trésorerie des entreprises. Leur défi majeur étant de 

maintenir les capacités de production et de distribution intactes pendant toute la durée de cette crise, et 

de s’assurer, par conséquence, que les ménages et les entreprises puissent rester à flot jusqu’à la fin de 

cette crise, afin que l’économie puisse rebondir une fois le pic de la pandémie passé. 

Au Maroc, la 1ère réaction des pouvoirs publics à la suite du déclenchement de cette crise fut la mise 

en place par le gouvernement d’un Comité de Veille Economique (CVE) au niveau du Ministère de 

l’économie, des finances et de la réforme de l’administration1814 qui a tenu sa 1ère réunion en date du 

16 mars 2020. Le CVE qui est chargé d’une part de suivre de près l’évolution de la situation 

                                                           
1814 Ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, (2020). Communiqué diffusé en date 

du 11/03/2020. Repéré à : https://www.finances.gov.ma/covid19  

https://www.finances.gov.ma/covid19
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économique à travers des mécanismes rigoureux de suivi et d’évaluation, et d’autre part d’identifier 

les mesures appropriées en termes d’accompagnement des secteurs impactés. Il s’est fixé un plan 

d’actions qui s’étalera jusqu’à fin juin 2020 et a pris une série de mesure que l’on pourra classer selon 

les catégories suivantes1815 : 

 

 1ère catégorie : les mesures visant à améliorer la trésorerie de l’entreprise 

 

L’Etat a voulu, à travers les mesures prises au niveau de cette première catégorie, apporter son soutien 

aux entreprises à travers des actions visant à soulager leurs trésoreries. Les principales mesures à retenir 

à ce niveau sont : 

o Suspension du paiement des charges sociales jusqu'au 30 juin 2020 en faveur des 

entreprises, PME, TPME et les professions libérales en difficultés ;  

o Mise en place d'un moratoire pour le remboursement des échéances des crédits 

bancaires et pour le remboursement des échéances des leasings jusqu'au 30 juin sans 

paiement de frais ni de pénalités en faveur des entreprises, PME, TPME et les professions 

libérales en difficultés ;  

o Mise en place d’un nouveau mécanisme de garantie appelé « DAMANE OXYGENE » 

auprès de la Caisse Centrale de Garantie (CCG) visant l’atténuation des effets de la crise 

induite par la COVID-19 et ses impacts sur les entreprises et l’extension de ce dispositif par 

la suite aux entreprises opérant dans le secteur de l’immobilier dont la trésorerie s’est 

dégradée à cause de la baisse de leur activité ;  

o Mise en place de nouvelles mesures dans le cadre des marchés publics pour éviter aux 

entreprises de supporter des pénalités pour les retards d’exécution1816 ; 

 

 2ème catégorie : les mesures visant à améliorer la trésorerie des ménages 

 

Les mesures mises en place par le CVE en faveur des ménages visent à atténuer les effets de la crise 

sur leur trésorerie. Il s’agit des principales mesures suivantes :  

o L’octroi d’une indemnité forfaitaire mensuelle nette de 2.000 DH en plus du bénéfice 

des prestations relatives à l’assurance maladie obligatoire et aux allocations familiales au 

profit des salariés, des employés sous contrat insertion et des marins pêcheurs à la part en 

arrêt provisoire de travail déclarés à la CNSS au titre du mois de février 2020, et relevant 

                                                           
1815 Le détail de l’ensemble des mesures prises par le CVE depuis sa création jusqu’à fin avril est consultable sur le site : 

www.finances.gov.ma/covid19  

1816 Les directives émanant du MEFRA visent à : 

Considérer l’impact de l’état d’urgence sanitaire et des mesures de confinement des personnes sur les délais d’exécution 

des marchés comme étant indépendant de la volonté des entreprises titulaires de marchés publics, relevant de ce fait, des 

cas de force majeur ; 

Inviter les maitres d’ouvrages relevant des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissement 

publics et autres organismes soumis au contrôle financier de l’Etat, à réserver une suite favorable aux demandes des 

entreprises invoquant la force majeure à raison des mesures d’état d’urgence sanitaire et de confinement prises par les 

pouvoirs publics, sans tenir compte du délai de 7 jours pour l’introduction des demandes de l’espèce ; 

Procéder, par voie d’avenant, à la prorogation des délais contractuels aussi bien pour les marchés de travaux que pour les 

marchés de fournitures et de services, dans la limite de la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 

Inviter les maitres d’ouvrages à recourir également, en cas de besoin, aux mécanismes d’ajournement de l’exécution des 

travaux, fournitures ou services ou aux ordres de services d’arrêt et de reprise, dans la limite de la durée de l’état d’urgence 

sanitaire ;  

Rappeler aux différents intervenants en matière de commande publiquee, la nécessité de privilégier, durant la période 

d’état d’urgence sanitaire, le recours à l’échange électronique sous ses différentes formes, des pièces justificatives et des 

documents par rapport au support papier.  

 

http://www.finances.gov.ma/covid19
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des entreprises en difficulté, affiliés à la CNSS, et ce, pendant la période allant du 15 mars 

au 30 juin 20201817 ; 

o Ces salariés, à l’instar de la mesure prise en faveur des entreprises en difficultés, 

pourront également bénéficier du report du remboursement des échéances des crédits 

bancaires (crédit consommation et crédit acquéreur) jusqu'au 30 juin 2020 à venir ; 

o Mesures de soutien provisoires en faveur des ménages opérant dans le secteur informel 

impactés par le Coronavirus1818 ;  

o Mise en place d'un crédit à taux zéro pour les autoentrepreneurs, impactés par la crise 

de la COVID-19, pouvant atteindre un montant de 15 000 dirhams. Ce crédit, qui sera 

disponible à partir du 27 avril 2020, est remboursable sur une période pouvant aller jusqu’ 

à 3 ans avec un délai de grâce d'un an. Les intérêts y afférents seront totalement pris en 

charge par le secteur des assurances. Ce dernier contribuera, en outre, pour un montant de 

100 millions de dirhams au mécanisme de garantie mis en place par l'État, à travers la Caisse 

Centrale de Garantie. 

 

 3ème catégorie : les mesures fiscales 

Ces mesures fiscales visent, également, à soulager la trésorerie des entreprises et des ménages qui sont 

impactés par la crise de la COVID-19 à travers : 

o Report de certaines échéances fiscales pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de 

l'exercice 2019 est inférieur à 20 millions de dirhams qui pourront si elles le souhaitent 

bénéficier d'un report du dépôt des déclarations fiscales jusqu'au 30 juin 20201819 ;  

o Report de l’échéance de la déclaration annuelle du revenu global et du paiement des 

droits y afférents en faveur des personnes physiques1820 :  

o Suspension des contrôles fiscaux et des ATD jusqu'au 30 juin 2020.  

o Exonération de l’indemnité d’assistance allouée par les entreprises en difficultés au 

personnel en arrêt temporaire du travail1821. 

 

En guise de conclusion de cette première section, Il en ressort à travers les différentes mesures 

instaurées par le CVE, que la réponse des pouvoirs publics à la crise a été faite dans l’anticipation et la 

rapidité d’exécution. Toutefois, ces mesures de soutien aux entreprises et aux ménages ont été 

entreprises dans une optique de garantir des revenus minimums aux employés pendant cette crise, et 

ne peuvent constituer de ce fait qu’une faible atténuation du risque de faillite réel dû à l’arrêt total de 

l’activité. Ces mesures gagneront à être approfondies dans un second temps dans une perspective de 

sauvegarde et de relance. 

                                                           
1817 Par ailleurs, il est nécessaire de préciser que : Les salariés qui vont bénéficier de cette indemnité doivent faire l’objet 

d’une déclaration sur l’honneur des entreprises qui les emploient au niveau du portail de la CNSS, certifiant l’arrêt total 

ou partiel d’activité induit par la pandémie du Coronavirus. Par conséquent, tout salarié ayant abandonné sciemment son 

emploi ne bénéficiera pas de l’indemnité suscitée. Un audit de l’ensemble des opérations réalisées par la CNSS dans le 

cadre de la mise en œuvre de ce dispositif, sera effectué par l’Inspection Générale des Finances. Toute infraction sera 

sanctionnée. 

1818 Voir détail au niveau du site : www.finances.gov.ma/covid19 . 

1819 Le report des échéances porte sur la déclaration du résultat fiscal, le complément de l’impôt sur les sociétés dû au 

titre de l’exercice 2019 et le 1er acompte provisionnel exigible au titre de l’exercice en cours. 

1820 Une mesure de bienveillance a été adoptée permettant, à titre dérogatoire, aux personnes physiques qui le souhaitent, 

de bénéficier d’un report de l’échéance de la déclaration annuelle du revenu global visée à l’article 82 du code général des 

impôts ainsi que du paiement des droits dus y afférents, du 30 avril au 30 juin 2020. Ce report concerne les contribuables 

soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leur revenu professionnel, déterminé selon le régime du résultat net réel ou celui 

du résultat net simplifié, et/ou au titre de leur revenu agricole. 

 

1821 Cette mesure a fait l’objet d’une explication détaillée quant à son traitement fiscal à travers la note circulaire de la 

DGI n°878/20/DGI du 21 avril 2020. 

http://www.finances.gov.ma/covid19
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Néanmoins, l’expérience marocaine dans la gestion et l’anticipation de cette crise, qui est sans doute 

pris comme exemple, gagnerait à revisiter les expériences des autres pays à travers l’examen et 

l’analyse des différentes mesures qui ont été adoptées face à la pandémie. 

Nous nous limiterons, à travers la partie suivante, à l’étude des mesures fiscales initiées par un certain 

nombre de pays à travers le monde et compilées par l’Organisation de la Coopération pour le 

Développement Economique (OCDE). 

2. MESURES FISCALES RECOMMANDEES PAR LES INSTANCES INTERNATIONALES 

(CAS DE L’OCDE) 

 

Plusieurs Organismes internationaux à l’instar du Fonds Monétaire International (FMI), la Banque 

Mondiale (BM) ou encore l’Organisation de la Coopération pour le Développement Economique 

(OCDE) s’attachent actuellement à élaborer des mesures de politique et d’administration fiscales 

ciblées et provisoires que les gouvernements pourraient envisager de prendre dans le cadre de leur 

réponse immédiate à la crise de la COVID-19. 

Nous nous intéresserons, au niveau de notre étude aux mesures de politique et d’administration 

fiscales préconisées par l’OCDE en réponse d’urgence à la crise de la COVID-19 en les examinant 

de près pour essayer de proposer celles qui pourraient être envisageables pour le cas du Maroc. 

Il faut signaler de prime abord que l’épidémie de coronavirus (COVID-19) a été déjà la cause de 

souffrances humaines considérables et de perturbations économiques majeures. En réponse à l’urgence 

de cette crise, l’OCDE suggère aux gouvernements et aux administrations fiscales du monde entier 

d’envisager des mesures, appropriées par rapport à leur propre contexte national, qui peuvent alléger 

le fardeau des contribuables de plusieurs manières et soutenir les entreprises et les particuliers 

confrontés à des problèmes de trésorerie ou ayant des difficultés à remplir leurs obligations de 

déclaration ou de paiement. La liste de ces mesures1822 est présentée ci-après sans faire la distinction 

entre les mesures concernant l’administration fiscale et celles intéressant les politiques fiscales : 

 Offrir provisoirement des prestations sociales et des dispositifs de soutien aux 

ménages à faible revenu (y compris par le biais d’avantages fiscaux, aux particuliers et 

travailleurs qui ne sont pas, en temps normal, éligibles à de tels paiements. Il peut s’agir 

notamment d’un accès plus large aux allocations de chômage, aux arrêts maladie ou aux congés 

familiaux, y compris pour les travailleurs indépendants ; et l’augmentation des prestations en 

espèces fournies par le système fiscal pour compenser les effets à court-terme touchant les 

ménages à faible revenu) ; 

 Suppression ou report des cotisations de sécurité sociale des employeurs et des 

indépendants ainsi que des charges sociales (Les secteurs particulièrement touchés, dont 

l’activité est arrêtée, ou ceux qui ont subi de graves conséquences économiques pourraient 

bénéficier d’une exonération de charges sociales et de cotisations de sécurité sociale dues par 

les employeurs ou les travailleurs indépendants, dans le but de réduire immédiatement le coût 

de la main-d’œuvre. Les secteurs concernés pourraient être étendus à mesure que les 

conséquences économiques se généralisent.) ; 

 Offrir des allégements fiscaux pour les travailleurs dans les secteurs de la santé et 

autres services d’urgence (Afin d’aider les personnes faisant des heures supplémentaires dans 

des conditions potentiellement dangereuses, les gouvernements pourraient prévoir une 

exonération partielle de leurs salaires (par exemple la rémunération des heures 

supplémentaires) de l'impôt sur le revenu et des cotisations de sécurité sociale. De surcroît, les 

gouvernements pourraient inciter certains travailleurs retraités à réintégrer temporairement le 

marché du travail pendant la crise en leur garantissant que ce travail n'affectera pas leur 

éligibilité aux droits à la pension de retraite.) ; 

                                                           
1822 Organisation pour la Coopération et le Développement Economique, (2020), « COVID-19-tax-policy-and-other-

measures ». Repéré à : https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=119_119695-

dj2g5d5oun&Title=Emergency%20tax%20policy%20responses%20to%20the%20Covid-19%20pandemic 

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=119_119695-dj2g5d5oun&Title=Emergency%20tax%20policy%20responses%20to%20the%20Covid-19%20pandemic
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=119_119695-dj2g5d5oun&Title=Emergency%20tax%20policy%20responses%20to%20the%20Covid-19%20pandemic
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 Différer le paiement de la TVA, des droits de douanes ou des droits d’accises pour 

les articles importés (tels que la nourriture, les médicaments, les biens d'équipement, tout en 

évitant les abus par le biais d’une gestion vigilante) ; 

 Accélérer le remboursement des excédents de TVA en amont (accompagné de 

mesures ciblées pour limiter les risques de fraude) ; 

 Simplifier les procédures de demande de remboursement de TVA résultant de 

créances irrécouvrables (notamment en réduisant le délai minimum requis de retard de 

paiement pour la TVA sur factures émises afin d’être éligible à un tel remboursement.) ; 

 Ajuster les acomptes d’impôts sur la base d’une révision de l’obligation fiscale 

attendue du contribuable (qui se rapprocherait davantage de son obligation fiscale définitive, 

en tenant compte de l'impact attendu sur le chiffre d'affaires de l'entreprise et non sur les ventes 

ou les bénéfices de l'année précédente) ; 

 Reporter ou supprimer les impôts dont l’assiette fiscale n’évolue pas avec le cycle 

économique immédiat (tels que les impôts fonciers commerciaux récurrents ou les taxes sur 

le chiffre d'affaires.) ; 

 Accroître la générosité des dispositions de report des pertes (Une option consisterait 

à transformer les dispositions de report des pertes en avant en une clause de report des pertes 

en arrière, par laquelle les entreprises pourraient choisir de recevoir un paiement unique en 

espèces équivalent au produit de leurs déficits fiscaux cumulés par le taux légal de l'impôt sur 

les sociétés) ; 

 Prolongation des délais (les contribuables touchés par COVID-19 pourraient disposer 

d’un délai supplémentaire pour produire des déclarations de revenus ainsi que pour effectuer 

des paiements d’impôts) ; 

 Report des paiements (les paiements d’impôts, qui sont dus en plusieurs versements, 

pourraient être différés afin de faciliter les flux de trésorerie) ; 

 Remise des peines et des intérêts (les pénalités intérêts pour dépôt tardif ou paiement 

pourraient être suspendus ou éventuellement remboursés selon les circonstances) ; 

 Plans de paiement de la dette fiscale (les contribuables pourraient avoir un accès plus 

facile aux plans de paiement et une prolongation de la durée du plan. Il pourrait également être 

envisagé d’avoir une période sans intérêt) ; 

 Suspendre le recouvrement des créances (les administrations voudront peut-être 

envisager la suspension du recouvrement des créances, y compris la suspension de la saisie-

arrêt des salaires ou des comptes bancaires et des saisies et ventes d’actifs) ; 

 Remboursements plus rapides (lorsque les contribuables doivent de l’argent, les 

processus de remboursement peuvent être hiérarchisés pour garantir que l’argent soit payé 

rapidement) ; 

 Fournir une certitude fiscale (examen des options possibles pour fournir une certitude 

fiscale précoce, le cas échéant.) ; 

 Politique d’audit (envisager de ne pas auditer les contribuables pendant la crise – sauf 

en cas de fraude-) ; 

 Services améliorés (envisager des ajustements aux services aux contribuables, 

notamment une utilisation accrue des canaux numériques, des lignes directes dédiées et, si 

possible, des heures d’ouverture plus longues des centres téléphoniques) ; 

 La communication (des stratégies de communication claires, y compris des pages web 

dédiées, des communications médiatiques à multiples facettes et une réflexion sur la manière 

d’identifier et d’atteindre les contribuables vulnérables). 

Au vu des différentes mesures ci-haut suggérées par l’OCDE et de celles déjà préconisées par le CVE 

dans le cas du Maroc, il paraît que certaines de ces mesures peuvent être adaptées au contexte national. 

Il s’agit à titre d’exemple des mesures de réponse d’urgence suivantes : 
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 Accélérer le remboursement des excédents de TVA en amont : cette mesure pourra 

alléger la trésorerie des entreprises, elle doit être ciblées pour limiter les risques de fraude ; 

 Différer le paiement de la TVA, des droits de douanes ou des droits d’accises pour 

les articles importés : c’est une mesure qu’il faut instaurer uniquement pour les articles dont 

le besoin ne peut pas être différé tels que la nourriture, les médicaments, les biens d'équipement 

médicaux, tout en évitant les abus par le biais d’une gestion vigilante ; 

 Reporter les impôts dont l’assiette fiscale n’évolue pas avec le cycle économique 

immédiat : c’est le cas généralement des impôts fonciers tels que la taxe sur les services 

communaux, la taxe d’habitation ou la taxe professionnelle. Le report des délais de 

recouvrement de ces taxes améliorera la trésorerie des ménages et des entreprises ; 

 Suspendre le recouvrement des créances : le CVE a déjà pris la décision de suspendre 

les ATD jusqu’au 30 juin 2020. Cette mesure gagnera à être ciblés en faveur des entreprises en 

difficultés en plus de la suspension de la saisie-arrêt des salaires ou des comptes bancaires et 

des saisies et ventes d’actifs ; 

 Suspendre le contrôle fiscal : c’est une mesure également adoptée par le CVE qui 

pourra être plus efficace si la suspension est décidée uniquement en faveur des entreprises en 

difficultés. Les entreprises relevant des secteurs moins touchés par la crise (exemple des 

entreprises relevant des secteurs des télécoms, de l’agro-industrie ou des produits 

pharmaceutiques) doivent être contrôlées si leurs déclarations présentent des irrégularités 

graves de nature à mettre en cause la valeur probante de leurs comptabilités. 

Au terme de cette deuxième section, l’analyse des mesures de politiques et d’administration fiscales 

que l’OCDE recommande aux gouvernements d’envisager en réponse d’urgence à la crise sanitaire de 

la COVID-19 fait ressortir que certaines de ces mesures peuvent être adaptées aux spécificités 

nationales et peuvent, par conséquence, améliorer la trésorerie des entreprises et des ménages.  

 

B. POLITIQUE FISCALE DE RELANCE APRES LA CRISE 

 

1. LES PRINCIPAUX AXES PROPOSES DE LA POLITIQUE FISCALE DE 

L’APRES CRISE COVID-19  

 

Dans un contexte économique marqué par la présente crise de la COVID-19, les décideurs en matière 

de politique économique se trouvent contrains à opter, soit pour une politique d’austérité dite aussi de 

rigueur, soit de relance malgré les risques à encourir. Par ailleurs, l’histoire nous apprend au fil des 

crises précédemment vécues depuis la crise de 1929 jusqu’à la dernière crise des « subprimes » que les 

pouvoirs publics des pays touchés ont tendance à adopter un mix entre austérité et relance. 

 

Il va sans dire que la particularité de la présente crise, comme cela a été apporté par plusieurs 

experts1823, à la différence de celles qui l’ont précédé, est qu’elle mêle un choc sur l’offre et un autre 

sur la demande. Le choc sur l’offre est le résultat des consignes de confinement imposé par les autorités 

publiques comme étant indispensable du point de vue sanitaire. La production chutera inévitablement 

à la suite du confinement d’une bonne partie de la force du travail. 

Le choc sur la demande quant à lui est la conjugaison de plusieurs causes. D’abord, les revenus d’une 

partie de la population qui se rétrécissent et par conséquent les consommations non indispensables sont 

reportées. Ensuite, comme « mes dépenses sont vos revenus », la demande faiblit encore. C’est le cycle 

bien connu de la récession. 

 

                                                           
1823 Strauss-Kahn D. (2020). « L’être, l’avoir et le pouvoir dans la crise ». Repéré à : 

https://www.leclubdesjuristes.com/blog-du-coronavirus/libres-propos/letre-lavoir-et-le-pouvoir-dans-la-crise/ 

https://www.leclubdesjuristes.com/blog-du-coronavirus/libres-propos/letre-lavoir-et-le-pouvoir-dans-la-crise/
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C’est cette conjugaison des chocs d’offre et de demande qui caractérise la présente crise qui la rend si 

exceptionnelle et si dangereuse1824. 

 

A court terme, les pertes sont inévitables. D’ailleurs, le Maroc a enregistré1825 131.955 entreprises 

affiliées à la CNSS en crise à cause de la COVID-19, soit 61% du total des entreprises affiliées (qui est 

de 216.000 entreprises). Aussi, la présente crise a eu pour effet la mise en chômage (total ou partiel) 

de 808.199 employés du secteur privé, soit 31% du total des employés affiliés à la CNSS (qui est de 

l’ordre de 2.600.000 employés). Par ailleurs, des milliers d’employés plus fragiles travaillant dans le 

secteur informel avec un revenu précaire doivent s’ajouter à ces chiffres pour confirmer que dans un 

laps de temps très réduit (moins d’un mois) cette crise vient amplifier davantage la fragilité d’une 

économie qui, durant de longues années, peine à trouver la recette nécessaire au développement 

souhaité par la société. 

Face à cette crise, la réponse des pouvoirs publics marocains a été visiblement rapide notamment en 

termes de mesures sanitaires (instauration de l’état d’urgence sanitaire, mesures barrières…etc.), mais 

également sur le plan social (aides directes aux salariés en chômage partiel ou total, report des 

échéances des crédits bancaires,…) et économique (le Comité de Veille Economique1826 a pris dès la 

mi-mars des mesures de soutien à la liquidité des entreprises et des ménages comme cité au niveau de 

la 1ère partie de cette étude). 

Ces mesures, bien qu’elles soient nécessaires à mettre en place en réponse d’urgence à la crise sanitaire 

demeurent provisoires et ne peuvent en aucun cas constituées des solutions durables aux problèmes 

structuraux qui ont été mis à nu par cette crise (couverture sociale et secteur informel par exemple). 

L’objectif étant de capitaliser sur l’expérience bien réussi de la gestion de cette crise pour pouvoir 

mener une réflexion profonde sur la politique économique à instaurer après la crise. C’est dans cette 

perspective qu’il sera question au niveau de ce qui suit d’aborder l’un des aspects de cette politique 

économique qui pourra garantir la réussite de la relance économique. Il s’agit de la politique fiscale à 

mettre en place en vue de mobiliser les recettes fiscales nécessaires, de repenser en même temps les 

dépenses fiscales et d’instaurer l’équité du système fiscal tant espéré par tous les contribuables. 

 

2. Les grands axes de la politique fiscale proposée  

 

Les différentes assises nationales sur la fiscalité (2009, 2013 et 2019) ont toutes recommandées la 

nécessité de se doter d’une vision claire au sujet de la réforme fiscale qui doit être inscrite dans le cadre 

d’une politique socio-économique globale.  

 

La présente proposition de la politique fiscale s’inspire des différents travaux et recommandations des 

instances nationales ayant travaillé sur la question fiscale mais également des recommandations issues 

des dernières assises nationales sur la fiscalité tenue en 2019 ainsi que les recommandations des 

organismes internationaux en matière de politique fiscale. 

 

Il va sans dire que l’objectif de ce travail de recherche se limite à la présentation des grandes lignes 

d’une politique fiscale à mettre en place en vue de réussir la relance économique après la crise COVID-

19. Elle doit s’inscrire dans la vision globale du nouveau modèle de développement en cours 

d’élaboration au Maroc. 

 

                                                           
1824 Ibid. 

1825 Déclaration du Ministre de l’emploi et de l’insertion professionnelle au Parlement marocain en date du 14/04/2020. 

1826 Pour plus de détails sur les mesures prises par le Comité de Veille Economique se référer au site dédié à cet effet : 

www.finances.gov.ma/covid19  

http://www.finances.gov.ma/covid19
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La politique fiscale proposée à ce niveau ne pourra pas aboutir sans qu’elle soit inscrite dans une 

articulation forte avec les autres axes des politiques publiques encourageant l’investissement et 

l’emploi, et contribuant directement au financement de la couverture et des aides sociales notamment. 

La représentation graphique suivante reprend les principaux axes de la politique fiscale proposée1827 : 

 
Figure 1 : les principaux axes de la politique fiscale proposée1828. 

 

 Généraliser et renforcer la protection sociale : Une fiscalité qui s’articule de manière 

forte avec les autres dimensions des politiques publiques prioritaires1829 ; 

L’objectif au niveau de ce 1er axe étant de mettre en place une politique fiscale qui intègre l’ensemble 

du système de prélèvements et de réallocation des ressources pour permettre au système fiscal qui en 

découle de prendre en charge partiellement le financement de la couverture sociale. 

La crise de la COVID-19 a, plus que jamais, démontrée l’impératif de la mise en place de ce système 

de couverture sociale. D’ailleurs, la distribution d’aides directes aux ménages les plus pauvre durant la 

crise a été ciblée et a permet de soulager la trésorerie des ménages. L’objectif étant de pérenniser cette 

expérience et en faire un fonds de développement permanent alimenté par une part des recettes fiscales. 

C’est dans ce sens que la politique fiscale, qui d’ailleurs à ce jour ne prend en charge que faiblement 

la dimension sociale et son corollaire couverture sociale (moins de 2% des dispositions prévues par les 

lois de finances entre 2014 et 2018 traitent le volet social)1830 , est appelée à intervenir en garantissant 

les recettes nécessaires à ce fonds. 

De par son caractère transverse, lié à la consommation et touchant la plus grande frange de la 

population, la TVA constitue l’impôt qui se prête le plus à cette logique de contribution à l’effort 

national de solidarité, pour atténuer son effet sur le pouvoir d’achat et pour assurer les financements 

nécessaires au soutien de la population qui en a le plus besoin1831.  

Les sources de financement pour la généralisation de la couverture sociale, en plus des prélèvements 

sur le travail peuvent être la conjugaison de 2 aspects : 

                                                           
1827 Conception personnelle. 

1828 Conception personnelle. 

1829 La politique fiscale à mettre en place doit s’inscrire dans une vision globale du modèle économique qui sera à la 

base des orientations du Nouveau Modèle de Développement en cours d’élaboration 

 

1830 Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), (2019).  « Un système fiscal pilier pour le nouveau 

modèle de développement ». Rabat, Maroc. 

1831 Le CESE cite au niveau du même rapport qu’il y’a lieu de réserver à terme, deux à quatre (2 à 4) points de TVA, à 

verser dans un fonds de solidarité sociale qui servirait notamment à contribuer au financement de la couverture et des 

aides sociales. Les modalités de programmation de cette affectation, devant prendre en considération, l’évolution de 

l’assiette et de la progression de la stabilisation du système de neutralité totale de la TVA. 
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- D’une part, la réforme de la TVA en rajoutant un autre taux à 30% pour les produits de 

luxe, les produits qui portent atteintes à la santé générale (les vins et produits alcooliques, les 

cigarettes…) ainsi que les produits dont l’utilisation affecte l’environnement (les polluants…) ; 

- D’autre part, cet ajustement du taux de la TVA doit se faire en parallèle avec la 

suppression de la subvention des produits (compensation) et son remplacement par un système 

d’aides ciblées1832. 

Ceci est dit, la problématique de la couverture sociale ne peut être résolue par le seul instrument fiscal. 

Elle doit être traitée dans une vision globale notamment à travers l’instauration des mesures concernant 

la lutte contre l’informel et la fraude fiscale. 

 

 Organisation de l’informel et lutte contre la fraude fiscale : une politique fiscale qui 

favorise un environnement économique capable de réussir le transfert des activités informelles 

vers l’économie organisée. 

 

Le secteur informel contribue à la création de la valeur ajoutée nationale à hauteur de 12.6%, il brasse 

un chiffre d’affaires de près de 410 milliards de DH et contribue à la production nationale à hauteur de 

12.2%. Le volume de l’emploi dans le secteur informel est de 2376 millions et les salaires versés 

s’élèvent à 11.390 milliards de DH1833. 

Il s’en suit que le secteur informel constitue un maillon important de l’économie qu’il faudra mieux 

organiser et appréhender. 

Il est à noter que la procédure d’indemnisation des ménages relevant du secteur de l’informel à partir 

du fonds COVID-19 a permet d’accélérer la procédure d’identification des personnes relevant de ce 

secteur1834. Il s’agit sur le plan fiscal d’exploiter ce genre de recoupement dans l’objectif 

d’appréhender non pas les personnes qui ont une activité de survie, mais plutôt les activité et les circuits 

en amont qui les alimentent et qui constituent de vrais dangers pour l’économie nationale (la 

contrebande, importateurs qui sous déclarent les marchandises importées pour échapper à la TVA, 

circuits de distribution occultes qui échappent à tout impôt, et producteurs qui lèsent leurs employés 

en ne les déclarant pas et par conséquent en leur enlevant toute possibilité de couverture sociale)1835.  

Aussi, il est recommandé d’instaurer des mesures fiscales visant à diversifier les méthodes 

d’intervention et de contrôle de l’administration fiscale à travers notamment le renforcement du 

recours au droit de constations1836 à exercer sur les contribuables les plus importants, parmi ceux 

repérés en vue d’en identifier les principaux fournisseurs. 

Par ailleurs, il est également recommandé de repenser le recensement d’assiette à travers l’utilisation 

des nouvelles technologies, à l’instar des systèmes d’informations géographiques, pour détecter les 

activités non identifiées (46% des unités de production informelles disposent de local d’activité 

fixe)1837. 

                                                           
1832 La crise de la COVID-19 a permet de montrer qu’il est possible de cibler les aides de l’Etat aux ménages les plus 

pauvres. En plus, il est constaté que le budget de la caisse de compensation (50 milliards MAD) ramené à une base 

mensuelle correspond plus ou moins à celui utilisé pour la distribution des aides directes en mars-avril 2020. Il s’en suit 

qu’il est donc possible de distribuer des aides directes et de manière ciblée sans que cela ne coûte plus au budget de l’Etat 

en réallouant le budget de la caisse de compensation à ces aides. 

1833 Haut-Commissariat au Plan (HCP), (2018). « Enquête nationale sur le secteur informel 2013/2014 ». Repéré à : 

https://www.hcp.ma/downloads/Enquete-nationale-sur-le-secteur-informel_t11887.html  

1834 Le CVE a mis en place une déclaration sur l’honneur à servir par les chefs de ménages œuvrant dans le secteur 

informel comme condition pour pouvoir bénéficier de l’aide COVID-19 prévue dans ce sens. 

1835 Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), (2019).  « Un système fiscal pilier pour le nouveau modèle 

de développement ». Rabat, Maroc. 

1836 Le droit de constatation est prévu par l’article 210 du Code Général des Impôts, il permet à l’Administration fiscale 

d’intervenir à tout moment, de manière inopinée, dans les entreprises. 

1837 Haut-Commissariat au Plan (HCP), (2018). « Enquête nationale sur le secteur informel 2013/2014 ». Repéré à : 

https://www.hcp.ma/downloads/Enquete-nationale-sur-le-secteur-informel_t11887.html 

 

https://www.hcp.ma/downloads/Enquete-nationale-sur-le-secteur-informel_t11887.html
https://www.hcp.ma/downloads/Enquete-nationale-sur-le-secteur-informel_t11887.html
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Il est également question de simplifier autant que l’on peut les procédures fiscales notamment en faveur 

des petites et très petites entreprises qui constituent la majorité de ces unités de production informelles. 

Les mesures de politique fiscale visant à exonérer les contribuables qui s’identifient pour la 1ère fois de 

tout passif fiscal, le renforcement du contrôle fiscal, …etc. ; sont autant de démarches qu’il faudrait 

appuyer dans ce sens. 

En définitif, la fiscalisation des transactions du secteur informel et des revenus qu’il génère passe 

nécessairement par la maîtrise de l’information sur les flux de production des entreprises au niveau 

national et un contrôle au niveau des frontières. 

Par ailleurs, il ya lieu de noter que les avantages d’intégrer le secteur formel ne sont pas seulement 

d’ordre fiscal. Les personnes concernées peuvent bénéficier d’une sécurité sociale, d’une assurance, 

d’une couverture médicale, d’un crédit bancaire, d’un crédit logement, de l’accès à autant de droits que 

ne permet pas le maintien au sein de l’informel, et surtout de la participation au processus de 

socialisation et à une dynamique collective, constructive de la citoyenneté. 

La finalité étant de mettre en place une politique fiscale à même de prioriser l’égalité des citoyens 

devant l’impôt, à travers la lutte contre la concurrence déloyale des opérateurs qui exercent dans 

l’informel. 

Sur un autre registre, la fraude et l’évasion fiscale heurtent aux objectifs de la politique fiscale à savoir : 

assurer le financement de l’action publique qui suppose d’éviter les pertes des recettes ; le bon 

paiement, par chacun, de l’impôt qu’il doit est une condition première de la justice fiscale ; sans 

compter les distorsions micro-économiques que provoquent la fraude et l’évasion fiscale, au détriment 

notamment de ceux qui s’acquittent bien leurs obligations1838. 

A cet égard, rappelons tout d’abord que le droit fiscal marocain connaît un ensemble de procédures de 

contrôle et de sanctions, assorties d’importantes garanties en faveur du contribuable, dont l’objet est 

spécifiquement de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale. 

Elles ont connu d’ailleurs un développement important au fil des années, avec notamment la 

publication par la Direction Générale des Impôts (DGI) en 2018 d’une note interne relative à la 

politique de contrôle fiscale de la DGI visant à lutter contre la fraude et l’évasion fiscale1839. 

Cette politique de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale s’articule autour des axes suivants : 

 Contrôle des entreprises indument déficitaires et engagement de la procédure d’examen 

de l’ensemble de la situation fiscale (EESF) de l’exploitant, l’associé ou l’actionnaire ; 

 Contrôle des faux bénéficiaires qui paient juste la cotisation minimale (CM) du fait 

qu’ils dégagent un impôt sur le résultat inférieur à la CM ; 

 Chasse aux fraudeurs à la TVA du fait que le non versement de cette taxe par 

l’entreprise qui ne fait que la collecter au profit du Trésor ne peut en aucune manière être toléré ; 

 Contrôle des professionnels personnes physiques à faible contribution fiscale, eu égard 

à la profession exercée et aux indicateurs dont dispose l’administration fiscale. 

C’est en tenant compte de ce cadre qu’il convient d’élaborer les instruments de politique fiscale visant 

à lutter contre la fraude et l’évasion fiscale. Toutefois, il est préférable d’éviter de devoir s’appuyer sur 

l’action a posteriori du contrôle fiscal, qui suppose la mise en œuvre de moyens importants sans offrir 

pour autant la garantie de récupérer en totalité des montants indûment soustraits1840.  

C’est pour cette raison, en pratique, qu’il est important dès la conception d’une mesure fiscale 

d’anticiper les risques d’évasion ou de fraude qui pourraient l’empêcher d’atteindre les objectifs 

budgétaires ou économiques recherchés. Ainsi, il est par exemple nécessaire de s’assurer que les 

avantages fiscaux sont perçus par les bénéficiaires visés, et non pas frauduleusement par d’autres 

                                                           
1838 MARCUS E. (2014). « Comment la politique fiscale prend-elle en compte la nécessité de lutter contre la fraude et 

l’évasion fiscale ? ». Revue française de Finances Publiques, n°127, page74. 

1839 Direction Générale des Impôts, (2018). Note n°41/D.C du 07 mars 2018. Repéré à : https://www.tax.gov.ma  

1840 MARCUS E. (2014). « Comment la politique fiscale prend-elle en compte la nécessité de lutter contre la fraude et 

l’évasion fiscale ? ». Revue française de Finances Publiques, n°127, page 76. 

https://www.tax.gov.ma/
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contribuables. C’est une des exigences de la politique fiscale1841. C’est l’exemple de la mesure visant 

à exclure du bénéfice de l’exonération de la TVA des véhicules acquis par les agences de location de 

voitures1842. 

En définitif, il est à noter que la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale ne peut pas se résoudre 

uniquement aux moyens légaux mais nécessitent également l’implication et l’engagement des 

contribuables dans le cadre d’un pacte fiscal de confiance qui suscite l’adhésion et consacre la lisibilité, 

l’accessibilité et l’acceptabilité de la politique fiscale à mettre en œuvre. 

 

 Instauration d’un vrai climat de confiance : Une politique fiscale permettant d’instaurer 

un climat de confiance entre administration fiscale et contribuables 

 

La relation entre l’administration fiscale et les contribuables reste ainsi, malgré les efforts importants 

déployés pour son amélioration, encore et souvent conflictuelle. Aussi, les règles appliquées à certains 

impôts n’étant pas toujours lisibles pour tous et par tous, laissent souvent une marge trop large 

d’appréciation aux acteurs locaux et aux agents des impôts. 

L’objectif étant de mettre en place une politique fiscale ayant pour portée la diminution de l’aléa fiscal 

qui passe nécessairement par une plus grande transparence, un équilibre des pouvoirs et une meilleure 

lisibilité des règles. 

La finalité à ce niveau étant de consolider les différentes mesures instaurées par les pouvoirs publics à 

travers les différentes lois de finances, de les améliorer et de les rendre plus transparente. 

Il s’agit des mesures suivantes : 

- La publication des référentiels des prix pour l’immobilier (à ce niveau et tenant compte 

des contraintes pratiques d’application de ces référentiels, l’expérience initiée au niveau de 

Casablanca en concertation avec l’ANCCF – qui a permet d’unifier le traitement en adoptant 

des référentiels plus efficace - est prometteuse dans ce sens et mérite d’être généralisée à 

l’échelle nationale) ; 

- Le rescrit fiscal : instauré par la LDF 2019, cette mesure offre aux opérateurs la 

possibilité d’interroger l’administration fiscale préalablement à des opérations 

d’investissement, d’acquisition ou de vente de biens.  

- Les recours contre les décisions de l’administration 

- Le pouvoir de redressement suite aux contrôles fiscaux : la mise en place de l’obligation 

du débat oral et contradictoire avant les notifications par la LDF 2020 est une initiative louable 

dans ce sens qu’il faudrait appuyer et perfectionner (la non tenu de cette réunion n’est pas 

considérée sur le plan fiscal comme étant un motif de nullité de la procédure du contrôle !). 

Ce sont là quelques mesures de politique fiscale visant à instaurer un vrai climat de confiance entre 

l’Administration et le contribuable. Cela passe nécessairement à travers une refonte en profondeur du 

dispositif fiscal actuel en visant une plus grande simplification, une meilleure équité fiscale et une 

flexibilité et efficacité de l’administration fiscale. 

 

 Soutien aux entreprises du secteur productif : Une politique fiscale qui encourage le 

secteur productif et l’investissement 

                                                           
1841 Ibid. 

1842 Sont exclu du bénéfice de l’exonération des biens d’investissement, les véhicules acquis par les agences de location 

de voitures à partir du 12 juin 2017. En effet, il a été constaté que certaines agences de location de voitures acquièrent des 

voitures de luxe en exonération de TVA et procèdent à leur vente à des prix très bas déclarant ainsi un montant dérisoire 

de TVA à payer bien qu’ils aient bénéficié à l’achat d’un montant de TVA conséquent. 
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La politique fiscale instaurée au fil du temps continue à être jugée insuffisamment incitatif, pouvant 

même avoir des effets défavorables sur la compétitivité, au lieu d’être un levier favorisant la 

productivité nationale1843. 

L’objectif étant de mettre en place une politique fiscale qui incite à l’investissement dans des secteurs 

à forte valeur ajoutée. Cette politique doit se faire dans une perspective de révision globale des dépenses 

fiscales à travers l’instauration de mécanismes annuels d’évaluation permettant de mesurer non 

seulement le bien fondé de ces dépenses, mais également les effets qu’ils peuvent avoir sur le tissu 

productif et sur l’investissement dans son ensemble. L’idée étant que les aides de l’Etat, sous forme de 

réduction ou d’exonération fiscale, soient équitables et profitables pour le développement général du 

pays. Elles ne devraient pas créer d’effet d’aubine, car lorsqu’un secteur d’activité est trop soutenu, 

même pour de bonnes raisons, cela peut créer un effet d’éviction sur les investissements, qui peuvent 

aller prioritairement à ce secteur, au détriment d’autres secteurs parfois ayant plus de potentiel en 

termes de valeur ajoutée pour l’économie et plus d’emplois, pouvant créer ainsi un effet de bulle 

dangereux pour l’économie dans son ensemble1844.   

Cette politique fiscale devra avoir comme ligne de mire la réforme globale de la TVA. En effet, il a été 

constaté que les recettes de cette taxe sont concentrées sur un nombre restreint de contribuables1845, 

qu’un certain nombre d’activités économiques créatrices de valeur ajoutée sont situées hors champ 

d’application de la TVA et paradoxalement, ces activités bénéficient en même temps de l’achat en 

exonération des biens d’investissement (cas de l’enseignement). D’autres se prévalent du statut 

d’exportateur pour bénéficier du remboursement (cas de l’agriculture). 

 La réforme de la TVA doit tenir compte des éléments suivants : 

- L’entreprise productrice ne devrait supporter une TVA autre que sur la valeur ajoutée 

qu’elle créée et ce quelque soit la politique de taxation et de taux que l’Etat retient ; 

- Toute entreprise qui a un crédit TVA devrait être remboursée sans délai, de façon à ne 

pas la pénaliser par des frais financiers indus, et ne pas obérer sa capacité 

d’investissement1846 ; 

- Elargir le champ d’application de la TVA pour couvrir toutes les activités 

économiques ; 

- Supprimer les exonérations non justifiées (certaines exonérations contribuent dans la 

prolifération du secteur informel et constituent un drapage par rapport au but recherché. C’est 

le cas des exonérations des biens d’investissement, du matériel agricole, des dons…) ; 

- S’aligner sur les pratiques internationales dont le régime du paiement de la TVA est 

basé sur la facturation et non pas sur l’encaissement. 

 

La réforme de l’impôt sur les sociétés (IS) est également sollicitée à ce niveau en vue de la création de 

la valeur et de l’emploi. En effet, il est recommandé d’instaurer des mécanismes d’encouragement à la 

capitalisation d’entreprises et au réinvestissement des bénéfices d’une part, et à l’abolition de tous les 

frottements fiscaux sur le cycle de l’investissement et à l’occasion de la restructuration des entreprises. 

 

Enfin, il est recommandé de mettre en place une stratégie de soutien à l’innovation et à la recherche et 

développement, via des mécanismes de crédit impôt recherche notamment qui ont montré leur 

efficacité de par le monde et que la crise COVID-19 a plus que jamais démontré l’utilité et la nécessité. 

                                                           
1843 Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), (2019).  « Un système fiscal pilier pour le nouveau modèle 

de développement ». Rabat, Maroc. 

1844 Ibid. 

1845 La note de synthèse des dernières assises nationales sur la fiscalité en 2019 fait ressortir que 80% des recettes de la 

TVA sont acquittées par 1.7% de la population des assujettis. 

1846 Un système de rachat des arriérés de crédits de TVA par les banques a été mis en place depuis février 2018 permettant 

aux entreprises de récupérer une partie de leur crédit TVA contre le paiement aux banques des intérêts correspondant aux 

montants débloqués. 
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 Soutien au pouvoir d’achat : Une politique fiscale permettant une juste répartition de la 

charge fiscale et l’appui au pouvoir d’achat des classes pauvre et moyenne 

Le système fiscal actuel est appelé à être encore perfectible notamment au titre de répartition de la 

charge fiscale. En effet, le poids de la fiscalité ne pèse pas de façon équilibrée, ni sur les citoyens, ni 

sur les agents économiques1847 dans la mesure où : 

- L’IR repose pour l’essentiel sur les revenus des salaires des fonctionnaires et dans les 

secteurs organisés et pèse en conséquence essentiellement sur les classes moyennes salariées. 

- Le poids de l’IS reste supporté par une petite minorité d’entreprises ; 

- La TVA ne touche pas de grands pans de l’activité économique, à cause de l’ampleur 

de l’informel. En effet, des circuits entiers, de production et surtout de distribution restent en 

dehors du champ de l’impôt, réduisant ainsi les recettes qui devraient être naturellement 

dégagées de cet impôt et alourdissant par conséquence la pression fiscale supportée par le 

secteur formel, et plus particulièrement sur les entreprises les plus transparentes. 

L’objectif étant d’instaurer l’égalité devant l’impôt en parallèle de l’amélioration de la transparence 

des pratiques fiscales et de l’élargissement de l’assiette fiscale. Les mesures qui ont été adoptées 

jusqu’à présent au fil des différentes lois de finances méritent d’être consolidées et améliorées. La 

répartition de la charge fiscale, par exemple, entre les contribuables relevant des différentes catégories 

de l’impôt sur le revenu n’est pas encore équilibrée. Les salariés continuent toujours à supporter une 

part importante de cette charge par rapport aux professions libérales et aux commerçants soumis à l’IR, 

en effet, la part de l’IR des salariés (des secteurs publics et privés) dans les recettes prévisionnelles de 

l’IR au titre de 2020 constituent 71.5%1848. 

Il est également recommandé à ce niveau pour éviter l’érosion du pouvoir d’achat des classes moyennes 

par la hausse du coût de la vie à indexer et à adapter les tranches d’IR1849 sur l’inflation. 

Il s’agit à ce niveau de capitaliser sur l’expérience des mesures adoptées par le CVE lors de la crise 

COVID-19 en matière de soutien au pouvoir s’achat et de mettre en place un fonds spécial de 

développement permanent qui sera alimenté par une part des recettes fiscales. En effet, selon les 

chiffres du ministère de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration, l’Etat a sauvé 

d’une faillite certaine des milliers de très petites, petites et moyennes entreprises, tout en permettant à 

leurs employés de garder un certain niveau de pouvoir d’achat à travers l’injection dans la trésorerie 

de ces entreprises quelques 33 milliards de dirhams, et garanti à un taux de 95% quelques 9000 crédits 

d’un montant de 73 milliards de dirhams. 

En guise de conclusion de cette dernière section, la politique fiscale à mettre en place après la crise de 

la COVID-19 s’articule autour de 5 axes majeurs. Il s’agit en 1er lieu de généraliser et renforcer la 

protection sociale ; ensuite organiser l’informel et lutter contre la fraude fiscale ; le 3ème axe 

concerne l’instauration d’un vrai climat de confiance ; et finalement les 2 derniers axes 

concernent le soutien aux entreprises du secteur productif ainsi qu’au pouvoir d’achat des 

contribuables. 

Cette politique fiscale qui s’inscrit dans la réforme globale du système fiscal en vigueur ne vise pas à 

apporter des réponses d’urgence aux effets de la crise de la COVID-19, sa conception est réfléchie dans 

la perspective de mettre en place les grandes orientations d’une politique fiscale qui tiennent compte à 

la fois des carences du système fiscal actuel, des problèmes économiques ayant été mis à nu par la 

présente crise et enfin de l’impératif de mettre en place une politique fiscale poste crise en phase avec 

la politique économique de relance à prévoir. 

                                                           
1847 Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), (2019).  « Un système fiscal pilier pour le nouveau modèle 

de développement ». Rabat, Maroc. 

1848 Ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration (MEFRA), (2020). « Budget du citoyen, 

loi de finances 2020 ». Rabat, Maroc.  

1849 Il est recommandé de réaménager le barème de l’IR par une réduction des taux d’imposition et d’aérer les tranches 

intermédiaires pour diminuer la pression fiscale sur les classes moyennes. 
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Toutefois, cette politique fiscale ne peut réussir à remplir ses objectifs sans qu’elle soit inscrite dans 

une vision d’ensemble en forte articulation avec les autres dimensions des politiques publiques 

prioritaires.  

CONCLUSION 

 

L’objectif de ce travail de recherche est de présenter les grandes lignes d’une politique fiscale à 

mettre en place en vue de réussir la relance économique après la crise COVID-19. La démarche 

adoptée pour conduire de ce travail de recherche consiste d’abord à commencer par dresser l’état des 

lieux en matière de politique fiscale avant la crise de la COVID-19 à travers l’analyse des recettes et 

des dépenses fiscales sur les dix dernières années. Ensuite, sur la base de l’état des lieux dressé et de 

l’analyse menée sur les mesures de politiques fiscales adoptées par les pouvoir publics marocains en 

réponse d’urgence à la crise tout en les situant par rapport aux mesures de politiques fiscales 

recommandées par les instances internationales, une politique fiscale de relance est proposée. Elle 

s’articule autour de 5 axes majeurs. Il s’agit en 1er lieu de généraliser et renforcer la protection 

sociale ; ensuite organiser l’informel et lutter contre la fraude fiscale ; le 3ème axe concerne 

l’instauration d’un vrai climat de confiance ; et finalement les 2 derniers axes concernent le 

soutien aux entreprises du secteur productif ainsi qu’au pouvoir d’achat des contribuables. 

Cette politique fiscale proposée s’inspire des différents travaux et recommandations des instances 

nationales ayant travaillé sur la question fiscale mais également des recommandations issues des 

dernières assises nationales sur la fiscalité tenue en 2019 ainsi que les recommandations des 

organismes internationaux en matière de politique fiscale. 

Toutefois, il va sans dire que la politique fiscale proposée à ce niveau ne pourra pas aboutir sans 

qu’elle soit inscrite dans une articulation forte avec les autres axes des politiques publiques 

encourageant l’investissement et l’emploi, et contribuant directement au financement de la 

couverture et des aides sociales notamment. 

Elle doit s’inscrire dans la vision globale du nouveau modèle de développement en cours 

d’élaboration au Maroc. 

Toutefois, cette politique ne peut donner les résultats escomptés sans l’engagement de toutes les parties 

prenantes autour d’un pacte fiscal de confiance qui renforce l’adhésion et l’acceptabilité de cette 

politique à grande échelle. 
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L'approche préventive du Droit des Entreprises en Difficultés à l'ère du covid-19 

 املقاربة الوقائية لقانون صعوبات املقاولة يف زمن كورونا.
 

Enseignant chercheur en Droit privé à la FSJES d'El Jadida. 
 

 

 ملخص
نا العامل رأسا عىل عقب. ومنذ ظهور هذا الوباء ، تسعى جميع الحكومات إىل إيجاد حلول للعواقب االقتصادية قلبت أزمة كورو 

  املدمرة لهذه األزمة.
واليوم ، أصبح تأثريها جليا عىل جميع املقاوالت بغض النظر عن حجمها أو طبيعة نشاطها. و إذا  كانت  بعض القطاعات  أقل  

 غالبية الرشكات عموماً قد  تأثرت تأثراً شديداً .تأثراً  من غريها،  ف
والواقع أن الرشكات املغربية تكافح من أجل استعادة التوازن منذ رفع الحجر الصحي. وهكذا تتجه األنظار إىل الدولة وإىل 

لبية وخالفاً للصورة السيف انتظار االنتعاش االقتصادي، عودة   الثقة واملصاحبة. ويف هذا السياق ،  2021قانون املالية لسنة 
لدى عامة الناس ، يجب النظر إىل قانون صعوبات  املقاولة عىل  أنه  أداة  لتيسري  تكييف  أو تحويل  النموذج االقتصادي 

 للمقاوالت ، وحبل نجاة للبقاء عىل قيد الحياة.
ص نهم من االستفادة من اإلجراءات التي ينوهكذا فإن تعامل  رؤساء املقاوالت بشكل استباقي مع  ظهور  بوادر  األزمة سيمك 

 عليها املرشع وذلك وفق منطق وقايئ، كأدوات إسرتاتيجية حقيقية إلدارة مخاطر األزمة.
 
 

Abstract 

 

 Unforeseen and disastrous, the Coronavirus crisis has turned the world upside down. Since the 

outbreak of this pandemic, all governments have been seeking solutions to the devastating economic 

consequences of this crisis. Today, the crisis affects all businesses regardless of their size or industry. 

Some sectors are less affected than others, but overall, this is the case for the majority of companies 

and business sectors that are heavily affected by this crisis. 

In this context, and contrary to the negative image that the general public has of it, the Law of 

Enterprises in Difficulty must be seen as a tool to facilitate the adaptation or transformation of the 

business model, and a lifeline to survive. 

Keywords: Companies in difficulty - safeguard- recovery. 
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Résumé en français: 

 

 Imprévue et désastreuse, la crise du Coronavirus a chamboulé le monde. Tous les 

gouvernements  sont, depuis le déclenchement de cette pandémie, à la recherche de solutions pour 

remédier aux conséquences  économiques ravageuses  de cette crise. 

 Aujourd’hui, la crise touche l’ensemble des entreprises quelle que soit leur taille ou quel que 

soit leur secteur d’activité. Il y a des secteurs moins impactés que d'autres, mais globalement, c’est le 

cas pour la majorité des entreprises et des secteurs d’activités qui sont lourdement affectées par cette 

crise. En effet, les sociétés marocaines peinent à retrouver l’équilibre après la rupture du confinement 

suite à la crise de la Covid-19. Alors que les regards se tournent vers l’Etat et la LF 2021, relance, 

confiance et accompagnement semblent les mots d’ordre privilégiés. 

   Dans ce contexte, et  contrairement à l’image négative que le grand public s’en fait, le Droit 

des Entreprises en Difficulté doit être perçu comme étant un outil pour faciliter l’adaptation ou la 

transformation du modèle économique de l’entreprise, et une bouée de sauvetage lui permettant de 

survivre. En effet, l’anticipation permet aux dirigeants de bénéficier des procédures prévues par le 

législateur, dans une logique préventive et non curative, comme de véritables outils stratégiques 

susceptibles de gérer les enjeux de la crise du coronavirus plutôt que de les subir. On est alors bien loin 

du Droit de la Faillite  perçu comme infâmant par le grand public. 

Les mots clés: Entreprises en difficultés - sauvegarde- redressement.  

 

 

 

 

Introduction  

 Le droit des entreprises en difficultés est un outil juridique efficace, pour accompagner les 

entreprises dans leur vie économique et leur permettre de faire face aux différentes éventualités du 

marché qui pourront affecter leur fonctionnement.  

 Une entreprise au cours de sa vie peut se confronter à des difficultés financières et risque ainsi 

sa défaillance. Cet événement ne survient pas brusquement, mais résulte d'un processus qui s'étale dans 

le temps en commençant généralement par les premières difficultés économiques, qui peuvent être liées 

à des facteurs  macro ou micro-économiques, jusqu'aux difficultés financières. 

 Imprévue et désastreuse, la crise du Coronavirus a chamboulé le monde. Tous les 

gouvernements  sont, depuis le déclenchement de cette pandémie, à la recherche de solutions pour 

remédier aux conséquences  économiques ravageuses  de cette crise. 

 Aujourd’hui, la crise touche l’ensemble des entreprises quelle que soit leur taille ou quel que 

soit leur secteur d’activité. Il y a des secteurs moins impactés que d'autres, mais globalement, c’est le 

cas pour la majorité des entreprises et des secteurs d’activités qui sont lourdement affectées par cette 

crise. 

 En effet, les sociétés marocaines peinent à retrouver l’équilibre après la rupture du confinement 

suite à la crise de la Covid-19. Alors que les regards se tournent vers l’Etat et la LF 2021, relance, 

confiance et accompagnement semblent les mots d’ordre privilégiés. 

   Dans ce contexte, et  contrairement à l’image négative que le grand public s’en fait, le Droit 

des Entreprises en Difficultés doit être perçu comme étant un outil pour faciliter l’adaptation ou la 

transformation du modèle économique de l’entreprise, et une bouée de sauvetage lui permettant de 

survivre.   

  De point de  vue étymologique, la prévention signifie la prise d' énormément de précautions de 

façon à empêcher la survenance d'un redoutable incident. La notion de prévention empruntée par les 

procédures collectives de traitement des difficultés de l'entreprise privée, a une connotation plus 

médicale ou militaire que juridique. Selon lui, prévenir c'est à la fois soigner et défendre. Cela implique 

que la conception juridique de la prévention admet l'apparition d'une situation indésirable mais 
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maitrisable, c'est à dire  qu'elle tolère l'émergence de difficultés de faible intensité qu'on peut 

résoudre1850. 

 En effet, l’anticipation permet aux dirigeants de bénéficier des procédures prévues par le 

législateur, dans une logique préventive et non curative, comme de véritables outils stratégiques 

susceptibles de gérer les enjeux de la crise du coronavirus plutôt que de les subir. On est alors bien loin 

du Droit de la Faillite  perçu comme infâmant par le grand public. 

 Etant donné que l’entreprise est le pilier de tout tissu économique, sa vie devient la 

préoccupation essentielle du législateur. C’est ici où le droit des entreprises en difficulté entre en jeu, 

dans la mesure où il offre des outils à l’entreprise afin de prévenir les difficultés avant que sa situation 

ne soit sérieusement compromise, d’organiser judiciairement sa sauvegarde lorsqu’ elle justifie de 

difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter. 

 La nécessité de trouver un équilibre subtil et simultané de tous les impératifs en l’occurrence, 

la sauvegarde des entreprises viables, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif constitue un 

lourd fardeau pour le législateur. La conjugaison parfaite de ces trois objectifs a été toujours préconisée 

par les praticiens et particulièrement par les auteurs du droit des affaires1851. 

 

  Donc la problématique autour de laquelle gravite notre communication  consiste à répondre à 

la question suivante: Dans quelle mesure la procédure de prévention des difficultés de l'entreprise, 

instituée par le livre V du code de commerce peut-elle lutter contre la mortalité de ces entreprises 

notamment dans cette situation sanitaire inédite? 

  Pour mieux apprécier l'importance de la thérapie préventive préconisée par le législateur à 

travers les réformes successives, notamment la loi 73-17, il nous parait judicieux de projeter la lumière 

sur la procédure préventive extrajudiciaire dans un premier temps (Paragraphe 1) et ce avant de se 

pencher sur la procédure préventive judiciaire dans un second temps (Paragraphe 2). 

Paragraphe 1: La procédure préventive extrajudiciaire. 

 Le législateur marocain a promulgué un premier texte en 1996 pour prévenir et traiter les 

difficultés des entreprises en privilégiant la prévention des difficultés et qui a été modifié et complété 

en 2014 et en 2018. Désormais, le livre V du code de commerce s'intitule les procédures des difficultés 

de l'entreprise.  

 En effet, le législateur a essayé de mettre en place une composante essentielle du système de 

prévention des difficultés des entreprises à savoir, le règlement amiable tout en favorisant la 

négociation et les pourparlers entre les parties antagonistes et en encourageant le recours aux remises 

des dettes et leur rééchelonnement afin d'accorder au débiteur un moment de répit pour lui permettre 

d'assainir sa situation. 

 Force est de constater que la détection  de telles difficultés doit se faire le plus possible en 

amont par la diversification des moyens de détection et d'alerte pour signaler une situation 

préoccupante. Il s'agit d'encourager le débiteur à exposer ses difficultés eu égard à son statut de 

dirigeant loin de le responsabiliser de l'apparition de cette situation indésirable1852. 

 En effet, la loi 73-17 préconise au préalable une prévention extrajudiciaire, souvent 

confidentielle, qui peut éventuellement se transformer en une prévention judiciaire. La procédure 

extrajudiciaire commence par une prévention interne et qui ne s'extériorise qu'en cas d'un échec1853. 

A) La prévention interne des entreprises défaillantes: 

 Il est primordial d’anticiper suffisamment tôt, les difficultés des entreprises par leur prévention, 

afin d’éviter qu’elles ne s’aggravent et qu’elles ne permettent plus d’échapper au traitement judiciaire. 

                                                           
1850 T. KHALOUKI, " La prévention des difficultés de la PME/PMI au Maroc", mémoire de master, FSJES d'AIN 

SEBAA, 2019.p. 55. 

1851 N. LYASAMI, " La prévention des difficultés des entreprises : étude comparative entre le droit français et le droit 

marocain", Thèse de Doctorat, Université du Sud Toulon – Var, 2013, p. 9. 

1852 C. M.JOURNEL, "La sauvegarde des entreprises", éd. Lextenso, 3ème éd, 1989, p.123. 

1853 T. KHALOUKI, op.cit., p.57. 
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Ainsi, la prévention interne permet via son mécanisme d'alerte d'intervenir en amont bien qu'il ait des 

limites. 

1) La portée de la prévention interne. 

 La prévention passe en premier lieu par une détection précoce des difficultés, elle repose sur le 

mécanisme de l’alerte en interne dans la mesure où elle peut être déclenchée par des organes de 

contrôle, notamment les commissaires aux comptes, les représentants des salariés et les associés. 

 

 

 

1-1) Le déclenchement de l'alerte. 

 La prévention interne s'appuie sur un moyen fondamental qui est l'alerte dont le but escompté 

est d'attirer l' attention du dirigeant sur la situation alarmante et préoccupante de l'entreprise. 

Lorsque le chef de l’entreprise ne procède pas, de son propre chef, au redressement des faits 

de nature à compromettre l’exploitation, le commissaire aux comptes, s’il en existe, ou tout associé 

dans la société informe le chef de l’entreprise des faits ou des difficultés de nature à compromettre la 

continuité de l’exploitation, notamment ceux de nature juridique, économique, financière ou  sociale 

et ce, dans un délai de 8 jours   de leur découverte par lettre recommandée avec accusé de réception, 

l’invitant à redresser la situation. 

 Partant de cet article, la procédure d'alerte apparait simple puisqu'elle consiste à demander par 

le CAC ou par tout associé des explications à la direction afin d'intervenir à temps avant que la situation 

ne devienne irrémédiablement compromise. 

 Il est à signaler que le facteur temps est déterminant pour que ce mécanisme soit efficient en ce 

sens que la loi exige que l'alerte soit déclenchée rapidement dès l'apparition des premiers signes de 

défaillance.  

 Le législateur ne donne pas la liste des faits considérés comme étant susceptibles de mettre en 

péril la continuité de l’exploitation. Cependant nous pouvons envisager l’analyse de certains critères 

pouvant nous alerter sur les dangers potentiels tels que: 

-  Une situation de trésorerie négative; 

- La baisse du nombre de commandes ou encore la perte des clients potentiels; 

- Conflits sociaux graves et départ des ressources humaines 

- Difficulté ou suppression du crédit fournisseur 

- L’augmentation excessive des charges 

- L’impossibilité de régler les créanciers à l’échéance 

- La perte de licences ou de brevets 

1-2) Le sort de l'alerte. 

 Le sort de l'alerte dépend étroitement de la riposte du dirigeant face aux constats lui ont été 

communiqués. Ainsi, plusieurs hypothèses peuvent être envisagées: 

- Le cas n° 1: Le dirigeant de  l'entreprise parvient  à prendre les mesures correctives dans les 15 jours 

qui suivent le déclenchement de l'alerte, chose qui entraîne l'arrêt du processus à ce niveau. 

-Le cas n° 2: Dans l'hypothèse où le dirigeant n'arrive pas à agir, il est dans l'obligation de procéder à 

la convocation des organes de l'administration compétents pour qu'ils prennent les décisions adéquates. 

- Le cas n° 3: Dans l'hypothèse où le conseil d'administration ne parvient pas à apporter des solutions 

tangibles pour sortir de la crise, le chef de l'entreprise est tenu de faire délibérer l'assemblée des 

actionnaires, chose qui est difficile quand il s'agit des PME  qui ne comprennent qu'un nombre réduit 

d'associés dont la réunion en assemblée générale n'est généralement que sur le papier1854. 

- Le cas n° 4: Dans le cas où l'assemblée d'actionnaires ne parvient pas à mettre une stratégie de sortie 

de crise susceptible de redresser la situation, la passage à la procédure de prévention devient fort 

envisageable. 

                                                           
1854 M.COZIAN, A.VIANDIER, F.DEBOISSY," Droit des sociétés", éd. Lexis Nexis, 27 ème éd., 2012, p.306 
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2) Les limites des mécanismes de  prévention interne des entreprises défaillantes. 

 Pour ce qui est  de l'alerte par le commissaire aux comptes, la mise en action d'une procédure 

d'alerte mise à la charge de ce dernier, en cas de son existence, pourrait épargner l'entreprise de vrais 

dangers et la mettre à l'abri de nombreuses difficultés économique et financière pouvant prendre la 

forme de boule de neige. Toutefois, l'appréciation de la réalité montre que le déclenchement de 

mécanisme demeure rare et d'une pratique fort limitée1855. 

 Et si le commissaire aux comptes est le mieux placé pour connaitre des difficultés qui peuvent 

compromettre l'exploitation de l'entreprise, il n'en demeure pas moins que l'article 166 de la loi 17-95 

relative aux sociétés anonymes interdit à ce dernier toute ingérence dans la gestion en ce sens qu'il est 

un contrôleur et non pas un gestionnaire. 

 Partant de ce constat, il doit se limiter à ses prérogatives qui consistent à la vérification de la 

régularité et la sincérité des opérations comptables. Dans le même ordre d'idée, l'ordre des experts 

comptables  au Maroc ajoute que le CAC n'est pas garant de la pérennité de l'entreprise. Ainsi, le devoir 

d'alerte du CAC n'est pas général, on ne peut pas, à moins de bouleverser l'exercice de la profession, 

demander aux CAC d'intervenir en dehors de leurs compétences professionnelles1856. 

 D'autant plus qu' une analyse approfondie du contenu de l'article 547 de la loi n° 15-95, telle 

qu'elle a été modifiée par la loi 73-17 prouve qu'il comprend une certaine confusion et sa mise en 

application ne peut dès lors être une manœuvre facile dans la mesure où ce dit article met à la charge 

du CAC d'une obligation d'information des faits de nature à compromettre la continuité de 

l'exploitation1857 . Cette imprécision risquera d'en limiter la portée. 

 En ce qui concerne l'alerte actionnée par les associés, la loi leur reconnait le droit de déclencher 

une procédure de prévention à l'apparition des signes menaçant l'exploitation de l'entreprise. Toutefois, 

la réalité montre que cette dite alerte n'est exercée que rarement compte tenu du caractère familial de 

la majorité des entreprises1858. Cela s'explique par le fait que ces associés estiment que l'actionnement 

de cette procédure est susceptible de nuire aux intérêts de l'entreprise et à ceux de la famille. 

B) La prévention externe des entreprises défaillantes: 

 C'est une procédure qui connait une intervention judiciaire en ce sens qu'elle se réalise sous le 

contrôle  du  président du tribunal compétent. Cette procédure peut être organisée soit à l'aide d'un 

mandataire, soit à l'aide d'un conciliateur. 

1) Le recours à un mandataire. 

La procédure de la prévention externe  est  ouverte  devant le  président du tribunal dans le cas 

prévu à l’article précédent ou lorsqu’il résulte de tout acte, document ou procédure, qu’une 

entreprise, sans être en cessation de paiement connaît des difficultés juridiques, économiques, 

financières ou sociales ou des besoins ne pouvant pas être couverts par un financement adapté aux 

possibilités de l’entreprise. 

Sous l’égide d'un mandataire, les négociations entre le débiteur et ses créanciers se déroulent 

généralement loin du juge. De même, puisque « la prévention est la solution »1859, car l’une des clés 

du succès du traitement des difficultés réside dans l’anticipation, le législateur dans les deux 

dernières réformes a mis en place une procédure de prévention plus attractive, en renforçant les 

avantages pour ceux participant aux négociations1860. 

                                                           
1855 S.BACHLOUCH, " La prévention et le règlement amiable des difficultés des entreprises en droit comparé Franco-

Marocain", Thèse de Doctorat en droit privé, Paris-est crétail, 2002,p.188. 

1856 Y. GUYON," Droit des affaires: entreprises en difficultés",t.2, 7ème éd., 1999, p.59. 

1857 T. KHALOUKI, op.cit., p.71. 

1858 L. BARMAKI," analyse théorique et application pratique de la défaillance des entreprises", thèse de Doctorat en SEG, 

FSJES AGDAL-RABAT, 2005, p.190. 

1859 P. REY, « La prévention est la solution », Banque magazine, fév. 2004, n° 655, p. 18.   

 

1860 F.-X. Lucas, « Aperçu de la réforme du droit des entreprises en difficulté par la loi de sauvegarde des entreprises du 

26 juillet 2005 », BMIS 01 nov. 2005, n° 11, p. 1181.   
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En pratique, le chef de l'entreprise sollicite un rendez-vous auprès du Président du Tribunal pour lui 

présenter une demande de désignation d'un mandataire spécial. Le président peut le nommer en lui 

précisant le contenu de sa mission et déterminant sa rémunération  ainsi que sa durée.   

Le mandataire doit être capable d'aider le dirigeant de l'entreprise à trouver des solutions à ses 

difficultés financières. Pour ce faire, le chef de l'entreprise doit lui donner une idée fiable sur la 

situation économique et ce par le biais de la communication de tous les renseignements et 

informations susceptibles de l'aider dans sa fonction. 

 Cette procédure a le mérite de ne pas être encadrée par des délais. Et les missions dont est 

chargé le mandataire dépendent des besoins spécifiques du chef de l'entreprise d'autant plus que ses 

décisions ne sont pas contraignantes. 

Il s’agit d’une procédure confidentielle, peu formelle et souple. La mission du mandataire ad hoc est 

une mission d’assistance du chef d’entreprise dans la résolution des difficultés d’entreprise et il 

n’existe aucune restriction au pouvoir du chef d’entreprise. L’intervention d’un tiers pour assister le 

chef d’entreprise peut paraitre bénéfique en ce qu’il bénéficie d’une certaine expérience et du recul 

nécessaire par rapport à la situation de l’entreprise afin de négocier dans les meilleures conditions 

avec les partenaires de celle-ci1861. 

 En cas d'échec dans sa mission, le mandataire spécial peut adresser, sans délai, un rapport au 

Président du Tribunal pour le remettre au courant de tous les obstacles ayant compliqué sa mission. 

Cet échec peut éventuellement mener à une conciliation. 

2) Le recours à un conciliateur: 

La procédure de conciliation est la procédure par laquelle le législateur a entendu privilégier le 

traitement négocié. Cette voie contractuelle est souvent préférée à une procédure collective et 

judiciaire pouvant compromettre le crédit de l’entreprise en raison de sa publicité1862. Et pour que 

cette procédure puisse profiter à l'entreprise, il faut que celle-ci ne soit pas en cessation de paiement. 

Le Président du Tribunal après s’être assuré que l’entreprise n’est pas en cessation des paiements et 

notamment par le biais d’informations complémentaires qu’il aura collecté auprès de tiers, rend une 

ordonnance, non susceptible de recours, désignant le conciliateur proposé par le chef d’entreprise, 

fixant sa mission et le délai dans lequel il devra établir son rapport. 

 Le président du tribunal peut charger un expert d’établir un rapport sur la situation 

économique, sociale et financière de l’entreprise et, nonobstant toute disposition législative 

contraire, obtenir des établissements de crédit et les organismes assimilés ou les organismes 

financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique 

et financière de l’entreprise. 

S’il apparaît au président du tribunal des investigations qu’il a effectuées ou de l’exposé du 

chef d’entreprise joint à la requête d’ouverture de la procédure de conciliation, que les difficultés de 

l’entreprise qui sans être en cessation de paiement, peuvent être aplanies grâce à la conciliation, il 

ouvre cette procédure et désigne un conciliateur pour une période n’excédant pas trois mois 

renouvelable une seule fois à la demande de ce dernier. 

Le chef d’entreprise peut demander au Président du tribunal la suspension provisoire des 

poursuites judiciaires ou des mesures d’exécution qui peuvent être engagés par ses créanciers. 

Néanmoins, cet effet suspensif ne concerne pas les contrats de travail du personnel. 

Le Président peut y faire droit après avoir entendu les différents créanciers concernés par cette 

suspension. 

En contrepartie, le chef d’entreprise se voit interdire notamment la faculté de régler toutes 

créances nées avant la conciliation ou de consentir une hypothèque ou un nantissement sauf en ce qui 

concerne la rémunération des salariés. 

                                                           
1861 B. FASSI-FIHRI, Z. LARAQUI, « Le dirigeant face à la crise économique et au traitement des difficultés de son 

entreprise», 5 mai 2020, en ligne, consulté le 10/11/2020. www.cabinetbassamat.com. 

1862 M.KOEHL, «La négociation en droit des entreprises en difficulté», thèse de Doctorat en droit privé, Université  

Paris Nanterre, 2019,.p.51. 
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La réussite de la mission du conciliateur dépendra donc également en grande partie de son 

savoir-faire. Il doit réunir de nombreuses qualités comme celle d’être un connaisseur du Droit des 

entreprises et des marchés ainsi qu’être un professionnel capable de mettre en confiance les 

différentes parties à l’accord1863. 

 En somme, le conciliateur demeure un tiers, il n’intervient en aucun cas en tant que partie et 

ne peut faire aucune ingérence dans la gestion, comme il ne peut imposer aucune mesure aux parties. 

Il se limite à rapprocher leurs positions et à les aider en vue de l’adoption d’une solution amiable de 

leur différend. 

Il doit faire preuve de professionnalisme et d’une habileté certaine pour les convaincre de 

l’intérêt commun à accepter des concessions réciproques, en vue d’éviter l’aggravation de la 

situation. 

Paragraphe 2: La procédure préventive judiciaire: 

La procédure de sauvegarde est l’innovation majeure du livre V du code de commerce promulgué le 

19 avril 2018. Elle est définie à l’article 561 du Code de commerce comme étant "une procédure 

ouverte sur demande de toute entreprise qui, sans être en état de cessation des paiements, justifie de 

difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter de nature à la conduire à la cessation des 

paiements ". C’est une procédure destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre 

la poursuite l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. 

En effet, la procédure de sauvegarde apparaît comme une démarche volontariste qui émane du chef 

de l’entreprise. De même, elle est préventive car elle intervient en amont pour éviter d'arriver à un 

stade irréversible qui est la cessation des paiements de l'entreprise.  

A)  Les aspects caractéristiques et processuels de la procédure de sauvegarde. 

 Il s'agit d'une procédure préventive, destinée à anticiper la survenance d'une cessation des 

paiements. En outre, elle a un caractère nécessairement volontariste en ce sens qu'elle ne peut être 

sollicitée que par le débiteur. 

             En outre, la mise en place de cette procédure est subordonnée à l'existence d'un certain nombre 

de conditions. 

1) Le caractère volontariste et préventif de la procédure. 

 L’ouverture d'une procédure de sauvegarde a un caractère nécessairement volontaire1864. Elle 

est à l’initiative exclusive du chef d’entreprise. En effet, seul, le chef d’entreprise dépose une requête 

au greffe du tribunal compétent dans laquelle il expose la nature des difficultés de nature à 

compromettre la continuité de l’exploitation. 

 Le recours à la procédure de sauvegarde est ainsi conçu de manière facultative, en ce sens que 

l’opportunité de sa mise en œuvre est laissée à la discrétion du chef d’entreprise suivant ses impératifs. 

Son avantage est qu’elle ne dépouille pas le chef de l’entreprise de ses attributions et pouvoirs1865. 

 C'est donc au débiteur, et à lui seul, qu'incombe le choix de faire appel au juge pour trouver une 

solution à ses difficultés. Le tribunal ne peut donc jamais ouvrir une procédure de sauvegarde à la 

demande d'un créancier. Ce pouvoir discrétionnaire de demande d’ouverture de la sauvegarde 

s'explique par  la volonté du législateur de responsabiliser le débiteur et de l’inciter à agir très tôt dès 

l'apparition des signes alarmants selon une logique et une démarche d’anticipation des difficultés de 

l’entreprise1866 (HENRY, COCHIN, LAETITIA, 2019).  

 Force est de constater que la procédure de sauvegarde et à la différence des procédures de 

redressement et de liquidation judiciaire constitue une procédure de nature préventive a pour but de 

traiter judiciairement les difficultés de l’entreprise dès leur apparition. Cette procédure intervient quand 

                                                           
1863 P. LAVIGNE, « La multiplication des procédures – La procédure de conciliation », in La loi du 26 juillet 2005 

relative à la sauvegarde des entreprises, Actes du colloque organisé à l’Université de la Réunion-Saint-Denis les 27 et 28 

fév. 2006, LPA 20 mars 2007, n° 57, p. 26, spéc. p. 29.   

1864 Vidal, D.GIORGINI,Cours du droit des entreprises en difficulté, Gualino.éd 2016, P.216. 

1865 S. FARHI, Les procédures collectives après la loi PACTE, Gualino.éd 2019, p16. 

1866 HENRY, CAROLINE.A, LAETITIA , L'essentiel du droit des entreprises en difficulté, Gualino.éd 2019, p. 65. 
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l'entreprise fait face à des difficultés financières qu'elle ne peut pas surmonter mais avant qu'elle ne 

doive se placer en cessation de paiement. Elle vise à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de 

permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. 

2) Les actes  procéduraux de sauvegarde. 

 L'ouverture d'une procédure de sauvegarde est subordonnée à une décision du juge.  L'exigence 

d'un jugement d'ouverture soulève trois séries de questions relatives au dépôt d’une demande 

accompagnée d’un document, le règlement de frais et la présentation d’un projet de plan de sauvegarde. 

          En effet, le chef d’entreprise doit déposer sa demande au secrétariat greffe du tribunal compétent, 

dans laquelle il doit préciser les difficultés de nature à compromettre la poursuite de l’activité de 

l’entreprise. Elle doit être accompagnée des documents exigés dans l'article 577 du code de commerce. 

 Sous peine d’irrecevabilité, le chef d’entreprise doit joindre à sa demande un projet de plan de 

sauvegarde, ce projet doit déterminer toutes les obligations nécessaires afin de sauvegarder l’entreprise 

et les modalités de conserver son activité ainsi que les moyens de son financement, il doit également 

préciser les modalités de règlement des dettes et des garanties accordées pour l’exécution du plan de 

sauvegarde. 

B) Les effets de l'ouverture de la procédure de sauvegarde. 

  Durant cette période ne pouvant excéder cinq années, le chef d’entreprise demeure l’unique 

gestionnaire de l' entreprise, son projet de plan de sauvegarde est examiné par un syndic qui sera chargé 

d’établir un bilan financier, économique et social de l’entreprise avec la participation du dirigeant. 

Ainsi, la procédure de sauvegarde produirait des effets juridiques susceptibles de protéger le dirigeant 

et de créer le climat propice pour le redressement  de l'entreprise. 

1) La suspension provisoire des poursuites. 

 L’article 686 du code de commerce marocain dispose que, le jugement d’ouverture d’une 

procédure de sauvegarde, vise essentiellement à suspendre ou interdire toute action en justice de la part 

de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant : 

 A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;  

A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. 

2) L'interdiction des paiements des dettes antérieures. 

 Cette mesure a un impact bénéfique sur la trésorerie de l’entreprise  dans la mesure où elle  

transforme les dettes à court terme en dettes à moyen et long terme. Ainsi, le jugement ouvrant la 

procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement 

d’ouverture. 

3)  La continuation des contrats en cours 

 Le principe de continuation des contrats en cours constitue l’une des pièces maîtresses du 

sauvetage de l’entreprise en procédure de sauvegarde.  Contrairement au  droit commun des contrats, 

ce principe veille au maintien forcé des relations contractuelles, en paralysant le jeu de la résolution 

pour inexécution ainsi que celui de l’exception d’inexécution propre aux contrats synallagmatiques. 

En d’autres termes, l’inexécution antérieure du contrat ne constitue pas un obstacle à sa 

continuation1867. 

4) L’interdiction de l’inscription des sûretés 

 Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de commerce marocain, les 

hypothèques, nantissements et  privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement 

d’ouverture que par le syndic, ce dernier qui a la qualité pour inscrire au nom de l’entreprise toute 

hypothèque, nantissement, gage ou tout privilège. Quant au  nantissement du fonds de commerce et du 

matériel, ce dernier peut être renouvelé sans problème. 

5)  Les créances postérieures à l'ouverture de la procédure de sauvegarde. 

 Les dettes nées postérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde et qui sont en 

rapport avec le fonctionnement de l’entreprise ou de l’activité de celle-ci, en cours de la période de la 

                                                           
1867 COQUELET Marie-Laure, « Entreprises en difficulté : instrument de paiement et de crédit », Dalloz, 3ème éd. 2017, 

P. 157 
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préparation de la solution doivent être réglées à leur date d’échéance. En cas d’impossibilité de 

règlement à l’heure d’échéance, ces dettes doivent être payées par priorité sur toutes les autres créances, 

qu’elles soient ou non assorties de privilèges ou de garanties. La seule exception à cette règle concerne 

les dettes bénéficiant des privilèges au terme de l’article 588 du code de commerce à savoir les dettes 

des salariés. En cas de pluralité de créance répandant aux conditions précités le règlement s’effectue 

en conformité avec les dispositions de l'article 565 du code de commerce marocain. 

C) Une procédure de sauvegarde taillée sur la crise actuelle. 

 Le contexte actuel de crise devient de plus en plus difficile chose qui affecte le tissu économique 

déjà vulnérable. La survie d’entreprises est compromise, beaucoup d’entre elles sont en cessation de 

paiement; Une réalité flagrante à laquelle la loi en vigueur n’offre que deux possibilités : le 

redressement ou la liquidation judiciaire, deux procédures contraignantes à des degrés différents. 

 Dans cette perspective, deux députés du RNI ont soumis une proposition de loi visant la 

modification du livre V du code de commerce en vue d'une adaptation de ses dispositions à la situation 

économique engendrée par la Covid-19. 

 Le texte proposé concerne  la procédure de sauvegarde. En effet, la loi actuelle exige que 

l’entreprise en difficultés ne soit pas en cessation de paiement pour qu'elle soit éligible à cette 

procédure. Un « obstacle » que la proposition du RNI tend à lever, en étendant l’option de la sauvegarde 

aux entités en état de cessation de paiement, à condition que leurs difficultés soient un corollaire direct 

de la pandémie. 

 Selon le texte de cette proposition, le chef d’entreprise préserve l’ensemble de ses attributions 

dans la gestion de son entité.  Il permet également à l’entreprise de procéder elle-même, et sans 

intervention d’une partie étrangère, au traitement de ses dysfonctionnements et au paiement des dettes 

tout en préservant ses emplois. 

 L’entreprise peut mettre en place un plan, qui pourrait faire l'objet d'une validation plus tard 

par le tribunal,  déterminant les modalités de remboursement du passif de l’entreprise et les conditions 

de poursuite de l’activité. 

 Une fois le plan de sauvegarde est validé, le tribunal de commerce fixe une durée pour son 

exécution, qui ne doit pas dépasser une année. Cette durée est prorogeable après accord avec une partie 

ou tous les créanciers. 

 La sauvegarde permet aussi la suspension des recours individuels et actes d’exécution (ex : 

saisies) initiés par les créanciers sur les actifs de l’entreprise débitrice.  

 En cas d'adoption de cette proposition de loi, les entreprises en cessation de paiement à cause 

du Coronavirus bénéficieront de nombreux avantages et ce à travers l'assouplissement des règles 

d’accès à la sauvegarde.  
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Conclusion 

 

 Dans ce processus préventif ambitieux, le législateur marocain accorde aux dirigeants 

d’entreprises la liberté de conduire au mieux ces procédures. Aucune contrainte ne leur est imposée, 

ils restent libres de demander celle qui convient à la situation de leurs entreprises. 

 

 Toutefois, nous reprochons au législateur marocain de ne pas être à la hauteur des attentes des 

acteurs économiques qui s'attendaient, dans ces circonstances de crise,  à plus de souplesse législative 

et à plus de créativité juridique.  

 

 En effet, à cause de la propagation de cette pandémie et le confinement imposé par le 

gouvernement, la majorité des entreprises ont été lourdement impactées. Néanmoins,  le législateur n'a 

pas œuvré à l'adaptation des textes en vigueur, en matière d'entreprises en difficultés, à l'état d'urgence 

sanitaire.  

 

  La source de ces difficultés revient notamment à la date du début de l'état d'urgence sanitaire, 

qui n'est pas précisée dans les documents officiels relatifs à l'état d'urgence sanitaire, notamment le 

décret-loi 2.20.292. Ce dernier prévoit dans son article 6 la suspension de tous les délais légaux et 

réglementaires. 

 

 De plus,  on constate et déplore l'absence de mesures particulières, pour adapter les règles 

relatives aux difficultés des entreprises à la situation actuelle de l'état d'urgence sanitaire, à l'instar de 

la France qui a mis en place quelques arrangements dans ce sens, à travers l'ordonnance 2020-341 du 

27 mars 2020. Une telle initiative permettrait d'éviter que les activités des entreprises soient mises en 

péril, tout en laissant aux chefs d'entreprises l'opportunité de recourir à des procédures de prévention. 

 

 En effet, "une entreprise en état de cessation des paiements au 20 mai devrait saisir le tribunal, 

au plus tard, le 23 juin, soit 30 jours à compter de la période de suspension des délais, ce qui représente 

un délai extrêmement court. De la même manière, les chefs des entreprises en difficulté, seront 

susceptibles d'être sanctionnés pour ne pas avoir déclaré l'état de cessation des paiements dans les 30 

jours". 

  

          Et nous pensons que les dispositions de la proposition de loi soumise par le RNI apportent des 

solutions adéquates aux entreprises défaillantes à cause de la crise engendrée par la Covid-19 dans la 

mesure où  la condition de l'absence de cessation de paiement exigée par la loi actuelle pour accéder à 

la procédure de sauvegarde est inconcevable dans ce contexte inédit. 
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L’abus de biens sociaux en droit marocain 
المغربي القانون في تالشركا أصول استغالل إساءة  
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 ملخص 
 ال شك أن جنحة إساءة استعامل أموال الرشكة أو اعتامداتها من أبرز الجنح التي تضمنها قانون الرشكات املغريب. 

 أو اإلدارة أجهزة أعضاء ˓ساهمةامل برشكات املتعلق 17-95 القانون من 384 املادة مقتضيات حسب ˓يعترب مرتكبا لهذه الجنحة
 بغية الرشكة اتهه مصلحة مع يتعارض بشكل اعتامداتها أو الرشكة أموال ˓ء نيةبسو  ˓استعملوا الذين التسيري أو التدبري
 . شخصية أغراض تحقيق

 القايض بذلك ليكون ˓إذا كانت هذه املادة قد حددت أركان هاته الجنحة فاملالحظ أنها اشرتطت رصاحة سوء نية مرتكبها
 .قيامها أجل من العنرص هذا توفر من التأكد من ملزما

يعد نطاق تطبيق هذه الجنحة أشمل من ذلك الذي نصت عليه جميع املقتضيات القانونية التي تضمنتها مجموعة القانون 
 قريبة إجرامية نارصع من نتتكو  التي الجنحة وهي ˓األمانة خيانة جنحة وبني بينها ˓املثال سبيل عىل ˓الجنايئ. فإذا قارنا

 وال العقارية األموال عىل يشتمل ال املادي عنرصها فنجد ˓أموال الرشكة استعامل إساءة جنحة عليها ترتكز التي تلك من
 .املعنوية املنقوالت عىل
 ستعاملا اءةإس جنحة تقادم مسألة فإن ˓إشكال أي يطرح ال الجرائم من النوع هذا يف املختصة املحكمة كانت إذا ˓أخريا
 لق بتحديد تاريخ رسيانه.يتع فيام سيام وفكري قضايئ اختالف موضوع تشكل الرشكة أموال

 

 

Abstract 

The misappropriation of corporate assets is an emblematic infringement in corporate law. It occurs 

when a director intentionally make use of corporate assets or liabilities for their personal gain. 

The scope of the common-law crime does not include such a misdemeanor given that even the 

definition of the embezzlement is not extended to the real estate, neither the intangible property. 

Another point is that when a director is insolvent, it is unlikely to be able to fix damages, which 

makes engaging his civil liability without any effect. 

Notwithstanding, according to section 384 of the Act Nr. 17-95, the criminal elements of a 

misappropriation of corporate assets should necessarily contain criminal intent. 

Finally, if the competent jurisdiction for such cases seems to be easy to identify, i.e. the Court of 

First instance, there’s, however, disagreement between judges on setting a clear starting point of the 

four-year limitation period. 
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Résumé 

L’abus de biens sociaux constitue l’un des délits emblématiques du droit des sociétés. Il consiste en 

fait, pour le dirigeant de certaines sociétés de faire usage des biens et/ou du crédit de la société, à 

titre personnel, dans un dessein qu’il savait contraire à l’intérêt social. 

Les raisons d’être de ce délit tiennent, à la fois, à l’insuffisance du droit pénal classique et celui de 

la responsabilité civile. D’une part, quand le dirigeant de la société est une personne sans surface, 

la crainte de sa responsabilité civile n’empêche pas ses agissements. D’autre part, le délit d’abus de 

confiance ne porte que sur des biens mobiliers et même corporels. 

Le législateur pénal a déterminé avec précision les éléments constitutifs de cette infraction, en 

insistant sur le fait qu’elle participe des délits intentionnels puisque la « mauvaise foi » doit être 

constatée par les juges. 

Si la juridiction compétente pour connaître de ce délit ne pose pas de problèmes particuliers, la 

question de la prescription est sujette de débat notamment en ce qui concerne la reportabilité du 

point de départ de son délai. 

  

 

 

Introduction 

1. Conscient de l’ampleur de la mission dévolue aux dirigeants sociaux, le législateur leur a fait 

bénéficier d’un pouvoir très large tout en l’encadrant par l’obligation de rechercher l’intérêt 

stricte de la société. En d’autres termes, comme tout pouvoir ne peut s’exercer que dans le cadre 

d’une finalité, la poursuite par eux, d’une autre fin, dans l’exercice de leurs prérogatives, est, 

logiquement, de nature à engager leur responsabilité personnelle. 

2. Sachant bien que l’application des seules dispositions du code pénal ne pouvait cerner toutes les 

irrégularités relatives à la gestion des sociétés commerciales, le législateur avait procédé à 

l’aménagement de certaines règles spéciales d’incrimination. Il s’agit dans le cadre de la société 

anonyme des dispositions prévues par le chapitre III de la loi 17-95 relatives aux sociétés 

anonymes.  

3. Ce sont ces dernières dispositions qui retiendront notre attention dans cet article. Plus 

particulièrement encore, l’infraction dite d’ « abus de biens sociaux » prévue par le 3ème 

paragraphe de l’article 3841868 de la même loi. A noter que cette incrimination concerne, 

essentiellement mais non exclusivement les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité 

limitée, tel que souligné par l’article 107 de la loi 5-96 sur la SARL, la société en nom collectif, la 

société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité 

limitée et la société en participation. 

4. Traiter de ce délit nécessitera, classiquement, d’aborder et ses éléments constitutifs (I), et les 

modalités de sa répression (II). 

                                                           
1868Cet article dispose que : « Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de dirhams 
ou de l'une de ces deux peines seulement les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme 
: 
1) qui, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux, auront, sciemment, opéré entre les actionnaires la répartition de 
dividendes fictifs ; 
2) qui, même en l'absence de toute distribution de dividendes, auront sciemment publié ou présenté aux actionnaires, en vue de dissimuler 
la véritable situation de la société, des états de synthèse annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des 
opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période ; 
3) qui, de mauvaise foi, auront fait, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts économiques de 
celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou 
indirectement ; 
4) qui, de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu'ils possédaient et/ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu'ils 
savaient contraire aux intérêts économiques de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans 
laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ». 
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I. Les éléments constitutifs du délit d’abus de biens sociaux 

5. L’existence du délit d’abus des biens sociaux et du crédit nécessite un élément matériel (1) et 

un élément intentionnel (2). 

1. L’élément matériel 

6. L’usage contraire à l’intérêt social des biens et/ou du crédit de la société constitue l’élément 

matériel de ce délit. L’usage ainsi qualifié ne nécessite pas qu’il ait été préjudiciable à la société. 

L’indifférence au préjudice subi par la société s’explique par le fait qu’il s’agit de délit contre 

les abus de gestion et non contre les biens1869.Si l’objet de l’abus est déterminé par la loi (B), 

l’acte d’abus mérite une mise en lumière (A). 

A- L’intérêt social, critère de définition de l’abus 

7. L’usage devient abusif dès lors qu’il est contraire à l’intérêt social. Il échet alors d’examiner 

aussi bien la notion d’usage (1) ainsi que le caractère contraire à l’intérêt social (2). 

 1/ L’acte d’usage 

8. La notion d’usage est peu déterminée. Elle s’entend de toute utilisation des objets sur lesquels 

ces délits doivent porter1870. L’usage est, en outre, une notion qui se suffit à elle-même, en ce sens 

qu’elle n’implique aucune appropriation de la chose usée. C’est pourquoi, le délit d’abus de biens 

sociaux existe indépendamment de toute appropriation1871. Cette solution ressort, il est vrai, 

explicitement des incriminations des différents abus, qui sanctionnent un simple usage sans exiger qu’il 

ait occasionné un préjudice à la société. Il est donc naturel que sa consommation soit acquise du seul 

fait de l’usage sans qu’il soit nécessaire que cet usage ait provoqué un autre résultat que lui-même.  

9. Se pose également la question de savoir si l’acte d’usage peut, en outre, englober une 

abstention du dirigeant. En effet, du fait que la loi fait état de l’usage, on en déduit qu’il s’agit d’un 

délit d’action. Car se servir, c’est employer les biens et/ou le crédit qui ont été confiés. La jurisprudence 

marocaine s’inscrit dans cette même interprétation. 

10. Toutefois, la jurisprudence française épouse une voie nuancée en admettant les abstentions 

dans le champ sémantique de l’usage mais d’une manière conditionnelle. Pour cette dernière, il 

convient, d’une part, que l’abstention observée cause directement une perte indue à la société. C’est le 

cas pour l’abstention par un dirigeant de réclamer le paiement d’une dette sociale à une autre société 

dans laquelle il est intéressé1872. Il faut, d’autre part, que l’abstention soit intentionnelle, c’est-à-dire 

observée à dessein de produire l’effet préjudiciable qui en résulte. La chambre criminelle française a 

déclaré, dans ce cadre, que « l’usage abusif des biens ou du crédit peut résulter non seulement d’une 

action, mais aussi d’une abstention volontaire du dirigeant »1873. En l’occurrence, deux dirigeants 

sociaux ont été condamnés pour s’être abstenus de faire corriger une erreur bancaire commise à leur 

avantage et au préjudice de la société. 

2/ Le caractère contraire à l’intérêt social 

11. C’est la seconde composante de l’élément matériel, lequel requiert que l’usage observé soit 

contraire à l’intérêt social. Il s’ensuit qu’un acte d’usage ne caractérise l’élément matériel du délit qu’à 

la condition qu’il soit contraire à l’intérêt social.  

12. Toutefois, pour caractériser cet élément, le législateur marocain utilise une terminologie 

différente. Il prévoit, en effet, dans l’article 384 précité que « Seront punis d'un emprisonnement (…), 

les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme : qui, de 

                                                           
1869B. Bouloc, « Abus de biens sociaux », Rép. sociétés Dalloz, 2008, n°7. 

1870D. Rebut, « Abus des biens sociaux », Rép. sociétés Dalloz, 2010,  n° 21.  

1871Cass. crim. 8 mars 1967, D. 1967. 586, note A. Dalsace, RSC 1967.771, note P. Bouzat. 

1872Cass. crim. 15 mars 1972, Bull. crim. n° 107, Rev. sociétés 1973. 357, note B. Bouloc. 

1873Cass. crim. 28 janv.2004, n° 02-88.094, Bull.Joly 2004.861, note J.-F. Barbièri. 
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mauvaise foi, auront fait, des biens ou du crédit de la société (des pouvoirs ou des voix), un usage 

qu'ils savaient contraire aux intérêts économiques de celle-ci (…) ».  

13.  Il a donc substitué la formule « intérêts économique de la société » à celle de l’intérêt de la 

société. Le principe de l’interprétation stricte de la loi pénale nous conduit à estimer que les délits 

prévus par l’article ne sont réalisables que lorsque l’usage en question a eu pour conséquence de violer 

les seuls intérêts économiques de la société à l’exclusion, par exemple, de ses intérêts sociaux ou 

juridiques. 

14.  On serait ainsi amené à nier l’existence du délit d’abus de biens sociaux lorsque les dirigeants 

auront versé des fonds à un élu en vue de leur faciliter l’obtention d’un marché même nécessaire à la 

survie de la société, ou lorsqu’ils ont utilisé les fonds sociaux pour payer des salariés clandestins. Un 

tel raisonnement ne peut aboutir, car, quoique les deux situations soient favorables à la société, celle-

ci sera confrontée à un risque pénal. Dès lors, nous estimons que l’usage est susceptible de constituer 

l’élément matériel du délit de l’article 384 de la loi 17-95 lorsqu’il atteint l’intérêt de la société et non 

seulement ses seuls intérêts économiques. 

15. Les illustrations jurisprudentielles en France sont, dans ce cadre, multiples quoiqu’on regrette 

encore une fois la carence de la jurisprudence marocaine dans ce sens. C’est ainsi que l’abus de biens 

sociaux a été décidé au sujet d’un dirigeant qui s’attribue de son propre chef une rémunération1874, 

du dirigeant qui a mis en circulation des effets de complaisance étrangers à l’activité sociale  et dont la 

société a dû supporter les frais d’agios ne devant pas lui incomber1875, qui s’approprie de l’argent en 

réalisant des ventes sans factures1876 ou encore lorsqu’il a recruté des personnes (amies) qui seront 

payées par la société, mais sans effectuer de travail pour elles1877. 

B- L’objet de l’abus 

16. L’acte d’usage doit concerner, selon les dispositions de l’article 384 précité les biens et/ou le crédit. 

17. La notion de biens doit s’entendre d’une façon classique et dans son sens le plus large. Il s’agit de 

l’ensemble des biens qui appartiennent à la société qu’ils soient mobiliers ou immobiliers, corporels 

ou incorporels1878. Il est bien sûr nécessaire que ces biens soient la propriété de la société, de sorte 

que le délit d’abus de biens sociaux n’est pas constitué dès lors que les fonds ne sont pas la propriété 

de la société. Ainsi, il y a abus en cas d’octroi d’avances et prêts divers1879. L’abus peut aussi 

porter sur le matériel, les locaux, les marchandises1880 ou les droits et obligations1881. 

18.  Quant à l’usage du crédit, il est définit par les auteurs comme se rattachant à l’établissement en 

raison de son capital, de la nature de ses affaires, de la bonne marche de l’entreprise1882.  Aussi 

bien, en faire usage, c’est engager la signature sociale, exposer la personne morale à des paiements 

ou lui faire courir des risques qui normalement ne lui incombent pas. L’engagement le plus 

dangereux est certainement le cautionnement, comme le montre la jurisprudence1883. Il pourrait 

aussi s’agir de la mise en circulation d’effets de commerce devant être payés à la date d’échéance. 

En revanche, on ne saurait considérer comme un usage de crédit social le fait, pour le dirigeant, 

d’accorder des délais de paiement un peu longs, dès lors que la société dispose d’une trésorerie 

solide, ou que le débiteur tarde à s’acquitter de sa dette. 

                                                           
1874Cass.crim.,26 juin 1978, Bull. crim. n°212; 9 mai 1973, Bull. crim. n°216, Rev. sociétés 1973. 696, note B. Bouloc. 

1875Cass.crim.16 mars 1970, Bull. crim. n° 107, Rev. sociétés 1970. 480, note B. Bouloc. 

1876Cass. Crim.16 mars 1970, Bull. crim. n° 107, Rev. sociétés 1970. 480, obs. B. Bouloc. 

1877Cass.crim. 28 mars 1996, Bull. crim. n° 142, Rev. sociétés 1997. 141, obs. B. Bouloc. 

1878 Cela constitue la différence majeure avec le délit d’abus de confiance qui ne peut porter que sur des biens mobiliers, et même 

corporels (voir l’article 547 du code pénal marocain). 
1879Cass. crim. 27 janv.1992, n° 91-81.265, Bull.Joly 1992.745. 

1880Cass. crim. 1er oct. 1987, Bull. Joly 1987.851. 

1881Cass.crim. 19 oct. 1978, D. 1979.153, au sujet de la cession gratuite d’une option sur l’achat d’un terrain.  

1882B. Bouloc, op.cit., n° 58. 

1883Cass. crim. 13 mars 1975, Bull. crim. n° 78. 
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2. L’élément intentionnel 

19. En vertu de l’article 384 de la loi 17-95 précité, il faut que les dirigeants de la société aient agi 

de « mauvaise foi » (A), en faisant des biens et/ou du crédit un usage « qu’ils savaient contraire à 

l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une société ou entreprise dans laquelle 

ils étaient intéressés directement ou indirectement »(B). 

A- La mauvaise foi 

20. Du fait de la formulation légale, il ne fait aucun doute que les délits d’abus de biens sont des 

délits intentionnels. De manière abstraite, il faut bien reconnaître qu’une infraction ne prenant pas en 

compte l’imprudence ne peut être pleinement constituée que si l’agent a eu conscience de méconnaître 

la loi et a voulu l’acte1884.  

La connaissance de la loi n’a pas à être démontrée, car « nul n’est censé ignorer la loi », même si, étant 

donné le nombre de lois comportant une sanction pénale, on peut douter du caractère réaliste de cet 

adage. 

Selon la jurisprudence, l’élément intentionnel doit être nettement caractérisé et ne pourrait être déduit 

du délit ou de la matérialité des faits. La Cour de cassation française a, en effet, censuré des arrêts de 

condamnation qui n’avaient pas caractérisé l’élément intentionnel de l’abus1885. Mais si les actes 

reprochés font apparaître la poursuite évidente d’un intérêt personnel, la Cour de cassation semble se 

satisfaire de la décision des juges du fond, car la finalité de l’usage induit la conscience d’accomplir 

un acte contraire à l’intérêt social et la mauvaise foi1886. 

B- L’intérêt personnel 

21. La recherche d’un intérêt personnel est une condition relative à la poursuite psychologique 

d’un résultat, lequel n’est pourtant pas inclus dans les éléments constitutifs de l’infraction. 

22. C’est un schéma assez fréquent en droit pénal spécial où une infraction intègre dans son 

élément intentionnel la poursuite d’un résultat qui ne relève pas de ses éléments constitutifs matériels. 

Il en découle un décalage entre les éléments matériels et l’élément intentionnel, puisque celui-ci prend 

en compte un fait matériel qui n’entre pas dans la constitution matérielle de l’infraction.  

23. L’élément intentionnel comprend, dans cette hypothèse, la volonté d’obtenir un résultat dont 

l’existence n’est pas prise en compte pour caractériser l’élément matériel. La constatation de l’intérêt 

personnel est indispensable parce que la connaissance et la mauvaise foi ne le supposent pas. Cet intérêt 

peut être direct ou indirect. 

24. Il y a intérêt personnel direct chaque fois que l’usage observé sert directement les intérêts du 

dirigeant. Il peut être matériel ce qui est le cas lorsque le dirigeant poursuivait un enrichissement par 

l’imputation d’une dépense personnelle à sa société, ou moral et résider  dans la préservation de la 

réputation familiale1887, dans des considérations électorales, ou dans le désir de s’attirer la 

reconnaissance de ceux à qui l’abus profite1888.  

25. L’intérêt personnel indirect résulte de la situation dans laquelle le dirigeant tend à favoriser 

une société ou entreprise dans laquelle il est intéressé selon la formulation de l’article 384 précité. 

L’expression permet de saisir les actes par lesquels les dirigeants ne s’octroient pas un avantage 

matériel ou moral direct, mais favorisent une société dans le même but d’intérêt personnel.  

26. Il en résulte qu’il n’est pas nécessaire que le dirigeant, qui commet un abus au profit d’une 

autre société, exerce une fonction déterminée dans celle-ci. S’il peut être également dirigeant de droit 

ou de fait de la société avantagée, il peut aussi n’y avoir aucune qualité. C’est le cas, par exemple, du 

                                                           
1884R. Merle et A. Vitu, « Traité de droit criminel », t. I, 7e éd., 2000, Cujas, n° 546. 

1885Cass. crim. 23 juill.1985, Rev. sociétés 1986. 106, note W. Jean-Didier ; 16 févr. 1987, Rev. sociétés 1987. 612, note 

 B. Bouloc. 

1886Cass.crim. 5 nov. 1976, Bull. crim. n° 315. 

1887Crim. 3 mai 1967, Bull. crim. n° 148. 

1888Crim. 7 mars 1968, Bull. crim. n° 80. 
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dirigeant qui cède des marchés souscrits par sa société à une société concurrente moyennant une 

commission1889. 

27. Qu’il soit direct ou indirect, les juges doivent établir la preuve de la poursuite par le dirigeant 

d’un intérêt personnel au titre de l’acte retenu contre lui. La charge de cette preuve incombe 

naturellement à l’accusation.  

28. Cependant, il est des situations dans lesquelles la chambre criminelle française admet un 

renversement de cette charge, en imposant au dirigeant qu’il prouve l’absence d’intérêt personnel à 

l’acte relevé. Cette jurisprudence se trouve en présence de preuves de détournements sans connaissance 

de leur utilisation finale.  

29. L’affaire, qui a donné lieu au premier arrêt rendu sur la question, concernait des 

détournements de recettes qui avaient servi à alimenter une caisse noire.  

30. Face à un pourvoi qui arguait de l’absence de preuve d’utilisation à des fins personnelles des 

sommes détournées, la chambre criminelle a répondu que « s’il n’est pas justifié qu’ils ont été utilisés 

dans le seul intérêt de la société, les fonds sociaux, prélevés de manière occulte par un dirigeant social, 

l’ont nécessairement été dans son intérêt personnel »1890. 

31. Cette solution suppose la preuve préalable de prélèvements occultes de fonds par le ministère 

public. C’est alors qu’il appartient au dirigeant de démontrer que ces prélèvements avaient une finalité 

strictement sociale. Ce renversement de la charge de la preuve n’est pas contestable en présence de 

prélèvements occultes qui constituent en eux-mêmes des actes illicites. Il convient, dans cette 

hypothèse, que le dirigeant rapporte la preuve que l’ensemble des fonds prélevés ait été utilisé dans 

l’intérêt de la société car l’utilisation à des fins personnelles a pu porter sur une partie des fonds 

prélevés. 

II. Les modalités de la répression 

32. Le régime de répression du délit d’abus des biens sociaux comprend les règles de procédure 

(A) et les sanctions qui lui sont attachés (B). 

A- Les règles de procédure 

33. Nous focaliserons notre attention sur la juridiction compétente pour connaitre ces délits (a) ainsi 

que sur la question de la prescription (b) 

a-    La juridiction compétente 

34. Contrairement à la législation française qui a, depuis 1975, créée des juridictions spécialisées 

en matière économique et financière, qui ont compétence pour poursuivre, instruire et juger les délits 

prévus par le code de commerce « dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité 

» selon les termes de l’article 704 du code de procédure pénal français, ce sont les juridictions de droit 

commun, dans le cas marocain, notamment le tribunal de 1ère instance, qui restent compétentes en 

matière d’abus de biens et/ou de crédit.  

35. Les règles de procédure concernant ces délits restent semblables aux autres délits pénaux. On 

pourrait, toutefois, regretter, l’absence de texte obligeant le commissaire aux comptes de dénoncer la 

révélation de ces délits au ministère publique sous peine d’engager sa responsabilité pénale. 

b- La prescription 

36. La prescription des délits d’abus de biens et/ou de crédit est de quatre ans à l’instar de 

l’ensemble des délits pénaux. Cependant, la jurisprudence française enseigne que ce délai est 

reportable. Son point de départ n’y est pas fixé au jour de la commission de l’infraction mais au jour 

de sa constatation. Cela s’expliquerait par sa nature de délit clandestin.  

                                                           
1889Crim. 13 janv. 1970, Bull. crim. n° 20. 

1890Crim. 11 janv. 1996, n° 95-81.776, Bull. crim. n° 21, Rev. sociétés 1996. 586, note B. Bouloc, Dr. pénal 1996. Comm. 108, obs. J.-H. 

Robert. 
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37. C’est pourquoi, la chambre criminelle a décidé de retarder le point de départ de l’action 

publique au jour de découverte de l’infraction, de façon à éviter que l’auteur ne puisse échapper aux 

poursuites, alors qu’il lui est souvent aisé de masquer son acte1891. 

38. Néanmoins, à partir d’un arrêt de 5 mai 19971892, elle a nuancé sa position. Cette nouvelle 

position est bien illustrée par un arrêt qu’elle a rendu le 27 juin 2001 déclarant que « la prescription de 

l’action publique du chef d’abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la 

présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge 

de la société »1893. 

39. Il en résulte une solution générale de fixation du point de départ de la prescription au jour de 

présentation des comptes annuels, dès lors que les faits constitutifs d’abus de biens sociaux n’ont pas 

été dissimulés dans ces mêmes comptes1894. Dans cette dernière éventualité, la dissimulation de la 

dépense litigieuse conduit à un report ultérieur de la prescription au jour d’apparition et de constatation 

de l’infraction dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. 

40. Enfin, faut-il signaler que la fixation juridique du point de départ du délai de prescription au 

jour de constatation de l’abus de biens sociaux par une personne habilitée à le poursuivre ou à le faire 

poursuivre ne résout pas la question distincte de la fixation factuelle de ce jour dans chaque espèce. 

Cette fixation relève du pouvoir souverain des juges du fond à la condition que la date retenue ne soit 

pas hypothétique. 

41. La détermination du point de départ du délai de prescription et, partant, la preuve de l’absence 

de prescription de l’action publique, incombe à la partie poursuivante, de sorte que son défaut, en 

raison, par exemple, du caractère hypothétique de la date retenue, conduit au rejet des poursuites si la 

constatation vraisemblable de l’abus est antérieure de plus de trois ans par rapport aux poursuites. 

L’abus de biens sociaux est ainsi prescrit lorsque les poursuites sont engagées six ans après la date 

d’une assemblée générale ayant permis à la partie civile de connaître l’acte délictueux1895. 

B- Les sanctions pénales 

42. Lorsque tous les éléments constitutifs d’un des délits précités sont réunis, les dirigeants et 

leurs complices sont en principe exposés aux peines édictées par les textes qui leur sont applicables. 

Les peines principales sont prévues par l’article 384 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes. Il 

s’agit de l’emprisonnement d’un à six mois et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de dirhams ou de 

l'une de ces deux peines seulement. 

43. De surplus, l’article 442 de la même loi donne la possibilité aux juges de prononcer des peines 

accessoires. Cet article stipule qu’ « au cas où l'une des peines prévues par la présente loi est 

prononcée, le tribunal peut ordonner aux frais du condamné, soit l'insertion intégrale ou par extrait 

de sa décision dans les journaux qu'il désigne, soit l'affichage dans les lieux qu'il indique. En outre le 

tribunal peut prononcer la déchéance commerciale conformément aux dispositions des articles 717 et 

718 du Code de commerce ». 

44. En dernier lieu, est-il nécessaire de rappeler que ces peines sont applicables non seulement 

aux dirigeants de droit mais aussi les dirigeants de fait en vertu de l’article 374 de la loi 17-95 précité. 

 

 

 

 

 

                                                           
1891Cass. crim. 7 déc. 1967, Bull. crim. n°321, D. 1968. 617. 

1892Cass. crim., 5 mai 1997, Bull. crim. n° 159, Rev. sociétés 1998. 127, note B. Bouloc. 

1893Cass. crim. Bull.crim. no 164, Rev. sociétés 2001. 873, note B. Bouloc. 

1894D. Rebut, op.cit., n° 235. 

1895Cass. crim. 15 avr. 1991, n°90-84.890. Cité par B. Bouloc, op.cit., n° 152. 
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LA REGLEMENTATION DU CANNABIS AU MAROC : 
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 ؟بين اإليجابيات و السلبيات: المغرب في الهندي  القنّب تقنين

DOCTORANT CHERCHEUR CYCLE DOCTORAL 
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 ملخص
أثار مرشوع تقنني القنب الهندي، الذي تقدم به وزير الداخلية جدال كبريا باملغرب بني أوساط السياسيني والفاعلني          

 االقتصاديني، فمنهم مرحب ومنهم رافض.
ملغرب لتطوير اقتصاده وولوج األسواق العاملية الرائدة يف هذا امليدان، كام أن من شأن فاملرحبون يعتربونها فرصة أمام ا        

املرشوع الحفاظ عىل الرتبة وخلق فرص شغل جديدة وتحسني الوضعية االجتامعية للمزارعني وضامن العيش الكريم لهم، 
تابعات القضائية.وتخليصهم من قبضة ورحمة العصابات املختصة يف تجارة املخدرات والحد من امل  

أما الرافضون فيعتربون أن توسيع املساحات املخصصة لزراعة القنب الهندي من شأنه الزيادة يف عدد املستهلكني          
 وتجار املخدرات.

ح وجاء ذلك بعد ما قررت املؤسسات الدولية سحب القنب الهندي من قامئة املخدرات القوية املرضة بالصحة، حيث يطم         
املغرب، من خالل مسايرته لهذا الركب، إىل جلب االستثامرات الخارجية واستقطاب الرشكات املحلية والعاملية، مستغال يف 

 ذلك مجموعة من العوامل كقربه من األسواق األوربية، وطقسه املعتدل واستقراره السيايس واالقتصادي.
نقدية والوقوف عىل بعض محاسنه، ومساحات الغموض خالل هذا املقال سنحاول قراءة املرشوع قراءة        

 .  والنواقص التي تتخلله، محاولني يف األخري رسد بعض االقرتاحات الكفيلة بتنقيحه

 

ABSTRACT 

From a global political perspective, and on the purpose of adopting those laws to international 

conventions, and after three months of the United Nations decision to remove cannabis from the list of 

the most dangerous drugs, the Moroccan Interior Ministry recalled the new suggestion related to the 

deletion of this plant from Table IV of the 1961 Convention on Narcotic Drugs. 

He has presented a bill which aims to relate the activities of cultivation, production, 

manufacture, transport, marketing, export and import of cannabis with prior authorizations from a 

specialized national agency. 

This article constitutes a modest handout to this global dynamic set up by several countries, we 

will manage a critical analysis of Bill 13-21 and try to shed light on these contributions, its advantages 

and, if necessary, formulate some recommendations. 
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RESUME : 

Dans la perspective de politique mondiale, et pour adapter ces lois aux conventions 

internationales, et trois mois après la décision des Nations unies de retirer le cannabis de la liste des 

drogues les plus dangereuses, que le ministère de l’Intérieur marocain a rappelé les 

nouvelles recommandations relatives à  la suppression de cette plante du tableau IV. 

Il a présenté un projet de loi qui a pour but de soumettre les activités de culture, de production, 

la fabrication, le transport, la commercialisation, export et import du cannabis à des autorisations 

préalables auprès d’une Agence nationale spécialisée. 

Cet article constitue une modeste contribution à cette dynamique mondiale lancée par plusieurs 

pays, nous allons procéder à une analyse critique du projet de loi 13-21 et essayer de mettre la lumière 

sur ces apports, ses avantages et le cas échéant, formuler quelques recommandations.  

 

  

INTRODUCTION 

 

Historiquement, le Maroc a adhéré depuis longtemps à toutes les conventions internationales 

qui autorisent l’usage des stupéfiants à des fins médicales et thérapeutiques licites ; En effet, le Dahir 

de 1954 édictant la  prohibition du kif a interdit la culture de cette plante, sauf dans les établissements 

de recherche à des fins exclusivement scientifiques. Selon des estimations, entre 80 000 et 120 000 

familles du nord n’ont que le KIF comme source de revenus pour survivre1896, un grand nombre de 

leurs membres font l’objet des mandats d’arrêt. 

Malgré les tentatives des gouvernements marocains pour éradiquer ou réduire la culture du 

cannabis, dans son rapport de 2020, l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, UNODC a 

classé le Maroc étant le premier pays d'Afrique du Nord producteur de résine de cannabis : 

haschich1897. 

Vu sa position géographique importante proche du continent européen, le Maroc a pensé à 

bénéficier des marchés réglementés des cannabis, à travers un modèle de développement durable 

susceptible de donner accès à ces marchés en faveurs des petits cultivateurs, au lieu des mesures 

pénalistes n’entraînant que la répression et la corruption.  

En 2015, le Parti authenticité et modernité, à l’opposition, avait l’initiative de déposer une 

proposition de loi visant à réglementer la culture cannabis à des fins industriels et médicinaux au 

Maroc, il a proposé une amnistie totale en faveur des cultivateurs impliqués dans des affaires de culture 

illicite de cette plante, mais le parti justice et développement s’y est opposé et le projet est resté au 

point mort sous prétexte que l’enjeu est purement électoraliste. 

 La Convention sur les stupéfiants de 1961, dans son tableau IV, a classé le cannabis dans une 

liste à côté d'opioïdes mortels, la marijuana et ses dérivés ;  

Cependant, et suivant les recommandations de l’organisation mondiale de la santé, la 

commission des stupéfiants des Nations unies (CND) a décidé en décembre 2020, de retirer le cannabis 

                                                           

1896 Selon une étude du ministère de l’intérieur (disponible sur le site jeune Afrique visité le 16 avril 2021 à 11 :08)  

1897 Pierre-Arnaud Chouvy : Production de cannabis et de haschisch au Maroc : contexte et enjeux , L’Espace 

politique, n° 4, janvier 2008, p80. 

https://journals.openedition.org/espacepolitique/59


                                                                                                                                                                                                                                             

700 

 2021 يونيو 34 العدد
 مجلة القانون واألعمال الدولية

de cette liste, car dans plusieurs pays du monde, les dérivés du cannabis sont recommandés par les 

médecins pour le traitement de certains cas de douleur ou des traitements contre le cancer et le 

parkinson, ils servent, également comme source de beaucoup de produits cosmétiques. 

 C’est dans cette perspective de politique mondiale que des études ont été effectuées 1898pour 

démontrer l’objectif de l’utilisation du cannabis à des fins médicales, les observations tirées sont 

comme suit : le marché mondiale du cannabis est en forte évolution à un taux de croissance de 30% au 

niveau mondial et de 60% au niveau de l’Europe ce qui a poussé plusieurs pays à se dépêcher pour 

régulariser cette activité et accaparer la grande partie des marchés mondiaux. 

  Pour adapter ces lois aux conventions internationales, et trois mois après la décision des 

Nations unies de retirer le cannabis de la liste des drogues les plus dangereuses, le ministre de 

l’Intérieur marocain a rappelé les nouvelles recommandations relatives à la suppression de cette plante 

du tableau IV.  

Il a présenté un projet de loi qui a pour but de soumettre les activités de culture, de production, 

la fabrication, le transport, la  commercialisation, export et import du cannabis à des autorisations 

préalables auprès d’une Agence nationale spécialisée, ces autorisations seront délivrées dans le respect 

de certaines conditions, et toute  violation est sanctionnée par des amendes ou peines 

d’emprisonnement plus lourdes allant jusqu’à 2 ans en cas de récidive. 

Le but est de protéger l’environnement contre la déforestation et d’améliorer le bien-être de la 

population du nord, celle du Rif pauvre, notamment les petits cultivateurs engagés dans la culture 

illicite et de les faire sortir de la pauvreté et de l’emprise des trafiquants, les barons de la drogue, en 

convertissant les cultures illicites destructrices de l'environnement en activités légales durables et 

génératrices de revenus et d'emplois au sein de cette région montagneuse enclavée. 

Les cultivateurs auront accès facile aux marchés internationaux réglementés du cannabis à des 

fins médicales et thérapeutiques1899. 

Dans sa note de présentation du projet de loi en question, le ministre de l’intérieur a évoqué les 

principaux objectifs à savoir : 

 La création d’une agence nationale dont le rôle principal est de coordonner entre les secteurs 

gouvernementaux et les administrations publiques ainsi que les partenaires nationaux et 

internationaux pour améliorer la culture de cette plante, renforcer le contrôle et atteindre un 

niveau respectable dans ce secteur. 

 Soumettre toutes les activités relatives à la culture du cannabis, son transport sa transformation, 

son import et son export à l’obligation d’obtention d’une autorisation préalable auprès de 

l’agence nationale.  

 Donner aux cultivateurs la possibilité de se regrouper en coopératives agricoles en interdisant 

la vente du cannabis qu’aux sociétés autorisées. 

 Prévoir des sanctions aux récalcitrants ou en cas de toute violation des dispositions de cette loi.  

Le choix du sujet réside dans cette opportunité économique offerte au Maroc, ce dernier peut 

bénéficier de sa position géographique stratégique, ces conditions climatiques favorables pour l’accès 

aux marchés réglementés du cannabis à des fins médicinales. 

                                                           

1898 Note de présentation du projet de loi 13-21, présentée par le ministre de l’intérieur. 

1899 Selon un rapport intitulé : The African Cannabis Report publié par cabinet de Stephen Murphy, le Maroc pourrait 

tirer de la culture du cannabis légal environ 28 millions de dollars à l’horizon de 2024(disponible sur le site jeune 

Afrique visité le 17/04/2021 à 11 :43).  
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C’est un sujet d’actualité qui a divisé les avis de beaucoup d’intervenants, certains d’entre eux 

les considèrent comme un danger imminent pour la société, d’autres considèrent le cannabis comme 

un bien économique, marchand capable de porter un complément à notre économie dans un marché 

mondial en forte évolution. 

Notre pays compte, donc tirer des avantages à travers cette régulation au sein d’une industrie 

mondiale en forte croissance, il compte également développer un circuit industriel et agricole avec un 

cadre juridique qui mettra fin à un tabou. 

    Durant l’élaboration de ce modeste travail, on va répondre à deux questions principales :  

Quels sont les apports de ce projet de loi ? Quelles sont ces lacunes ?       

Après avoir passé sur les raisons qui ont été derrière la décision de cadrer légalement cette 

culture, il nous convient de nous pencher sur l’analyse de certaines dispositions de cette loi, partant par 

l’agence nationale créée à cette fin, les autorisations et les sanctions. 

Et pour ce faire, il nous paraît utile de subdiviser le travail en deux parties en adoptant le plan 

suivant : 

Première partie : les apports du projet de loi  

Le gouvernement marocain compte reconvertir sa culture du cannabis nuisible à 

l’environnement à une autre plus rentable, licite, concurrentielle et génératrice de plus d’emplois et de 

revenus. 

Ainsi les agriculteurs de la plante du cannabis auront un seul interlocuteur chargé de leurs 

délivrer des licences, acheter les récoltes et contrôler toutes la chaine de production et toutes les 

activités liées au cannabis à savoir l’agence nationale spécialisée créée à cette fin, essayons de mettre 

la lumière sur ses organes et ses missions.  

1- La composition et les pouvoirs de l’’agence nationale spécialisée : 

Le projet de loi, comme c’est le cas de la culture de la betterave et la canne à sucre, prévoit 

que l’Etat qui doit assurer le contrôle des activités liées au cannabis à travers la création d'une agence 

nationale spécialisée qui sera le seul interlocuteur entre les cultivateurs et les sociétés de 

transformation installées au Maroc. 

Dotée de la personnalité juridique et l’autonomie financière, la composition ainsi que les 

pouvoirs de l’agence sont prévus par les dispositions des articles 31 à 43, chapitre 7 intitulé « agence 

nationale dédiée au contrôle des activités liées à la culture du cannabis », c’est une administration 

publique dont le siège sera à Rabat, dotée de la personnalité juridique et l’autonomie financière, sous 

la tutelle de l’Etat sans autant préciser le ministère de tutelle. 

Selon les dispositions de l’article 34 du projet de loi 13-21, l’agence nationale est dirigée par 

un conseil d’administration avec un directeur général. 

Le conseil d’administration est constitué, outre son directeur, par des représentants de l’Etat, 

des représentants des administrations et organismes intéressés aux travaux de l’agence, ainsi son 

directeur peut inviter aux assemblées, à titre consultatif toute personne physique ou morale, publique 

ou privée dont la présence est jugée fructueuse, l’article 40 énumère les pouvoirs du directeur de 

l’agence, citons quelques-uns : 

- L’exécution des décisions du conseil d’administration. 

- L’octroi, le renouvellement et le retrait des autorisations. 

- La gestion de l’agence et la coordination entre ses services. 
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- La signature des conventions. 

- La représentation de l’agence auprès de toutes les administrations publiques ou privées. 

- La représentation de l’agence devant la justice, il peut intenter toute action en justice et en 

avise le conseil de l’administration. 

- Dresser un bilan annuel de toutes les activités de l’agence devant le conseil 

d’administration. 

- Il peut déléguer quelques pouvoirs ou quelques taches à l’un des employés ou 

fonctionnaires de l’agence occupant un poste de responsabilité. 

L’article 33 énumère les missions de l’agence nationale, elle exécute la stratégie de l’Etat en ce qui 

concerne la culture du cannabis, sa transformation, son transport, son import, son export, sa 

commercialisation pour des fins médicinales et thérapeutiques.   

 Dans ce cadre, elle est chargée de plusieurs missions, citons quelques-unes à titre exhaustif : 

 L’octroi, le renouvellement et le retrait des autorisations. 

 L’exécution de la présente loi en collaboration avec les autorités publiques concernées. 

 Le contrôle des terrains cultivés et les unités industrielles de transformation ainsi que leurs 

stocks en dépôts. 

 Encadrement et conseils en faveur des professionnels et la coordination entre administrations 

et secteurs concernés en vue de quête des marchés internationaux. 

 La coopération à travers des conventions, avec les centres de recherches privés ou publics, 

nationaux ou internationaux intéressés par le cannabis en vue de lutter contre les maladies et 

améliorer la qualité des grains. 

 Dresser des bilans et des statistiques pour les présenter aux autorités publiques concernées. 

 Dresser un bilan annuel incluant toutes les activités de l’agence.  

2- les conditions d’autorisations : 

Au niveau interne, selon les dispositions de l’article 7 de la loi 13-21, pour obtenir 

des autorisations de culture et de production de cannabis, un dossier doit être présenté à l’agence 

nationale justifiant que le demandeur rempli les conditions suivantes : 

Être majeur, de nationalité marocaine, il doit habiter dans l’un des douars dans les provinces où 

la culture licite du cannabis sera autorisée par décret, l’appartenance et l’affiliation à l’une des 

coopératives dont l’objet est dédié à cette fin en toute conformité avec les dispositions de la loi 112-12 

de 2014 relative aux coopératives. 

Il doit, également, être le propriétaire du terrain qui sera affecté à la culture du cannabis ou 

disposant d’une autorisation du vrai propriétaire ou d’une attestation administrative délivrée auprès des 

administrations locales affirmant sa possession paisible du terrain en question.   

Dans le cas où il sera autorisé à cultiver les plantes du cannabis1900, tout bénéficiaire doit se 

conformer à ce qui suit : 

- respecter le cahier des charges préparé au préalable par l’agence nationale en collaboration 

avec les autorités concernées. 

- utiliser les grains et les plantes agrées par l’agence nationale. 

- Délivrer les récoltes dans leur intégralité aux coopératives citées par l’article 7 du même 

projet de loi contre un prix fixé d’avance et négocié par les coopératives et les sociétés de 

production et d’exportation   

                                                           

1900 L’article 8 du projet de loi 13-21. 
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Au niveau international, et pour importer, exporter, transporter ou transformer le cannabis ou ses 

dérivés, un dossier doit être présenté à l’agence prouvant que le demandeur, personne physique ou 

privée obéisse à un cahier des charges et respecte les conditions citées à l’alinéa 1 et 2 de l’article 7 

déjà cité, ainsi que les textes législatifs et réglementaires régissant les activités de production et de 

vente des graines et les plantes. 

S’il est autorisé à importer ou exporter le cannabis et ses dérivés1901, tout bénéficiaire doit : 

 Respecter le cahier des charges préparé par l’agence nationale en collaboration avec des 

autorités gouvernementales concernées, notamment en ce qui concerne les critères à respecter 

pour le dépôt des graines et des plantes de cannabis. 

 Importer et exporter seulement les graines et les plantes agrées par l’agence nationale 

spécialisée. 

 Avoir des locaux de stockage des grains et des plantes de cannabis très sécurisés et surveillés. 

Il est interdit à tout bénéficiaire d’une autorisation d’exploiter une pépinière des plantes du 

cannabis, ou d’une autorisation d’import, de vendre ses plantes à des personnes non autorisées, ou à 

des personnes privées, comme il ne peut détruire ni les plantes ni les graines qu’avec la présence d’une 

commission constituée des représentants de l’agence nationale, des représentants des administrations 

locales, et des représentants des administrations sécuritaires( gendarmes ou police).  

Deuxième partie : les sanctions et les lacunes  

   Comme toutes autres règles de loi, et pour être respecté, le projet 13-21 a prévu quelques 

sanctions à l’encontre des contrevenants, il a consacré plusieurs articles aux infractions pouvant être 

commises par les bénéficiaires des autorisations, ainsi que les moyens d’investigation et d’enquête et 

les organes intervenants à chaque partie de la chaine de production, nous allons essayer de répondre à 

certaines questions telles que :  

Quelles sont ses infractions ? Quelles sont les sanctions prévues contre les contrevenants ?   

1- les sanctions en cas de violation : 

Le projet de loi 13-21 a consacré le dernier titre intitulé « constatation des infractions, sanctions 

et dispositions finales » à la constatation des infractions ainsi que les sanctions pouvant être infligées 

aux contrevenants. 

Il se compose des articles allant du 49 au 56, selon lesquels, notamment l’article 49, la 

constatation des infractions relatives à toutes les opérations liées au cannabis est confiée, outre les 

officiers de la police judiciaire, les agents de l’administration douanière et les agents de l’administration 

forestière, à des agents assermentés de l’agence nationale.  

Ces derniers exercent un contrôle des papiers ou tous documents justificatifs sur place pour 

s’assurer du degré de conformité et du respect des autorisations, et en cas d’infractions, ils peuvent 

dresser des procès-verbaux incluant toutes opérations, identités des contrevenants qui seront adressés 

à l’agence nationale.  

L’apport du projet de loi est la possibilité donnée aux agents de l’agence nationale de constater 

les infractions à distance sans se déplacer sur place en usant de tous les moyens techniques nationaux 

ou internationaux sans autant les classer ou en citer quelques-uns.  

                                                           

1901 L’article 13 du projet de loi 13-21. 
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Cela n’empêche pas de remarquer quelques lacunes ou failles du projet de loi en question et qui 

peuvent être citées à titre exhaustif comme suit : 

 même s’il nous réfère au Dahir de 21 Mai 1974, le projet de loi n’a pas clarifié le déroulement 

de la procédure en cas de violation des dispositions de cette loi, nous n’allons pas trouver des 

réponses aux questions suivantes : 

- Qui peut déclencher l’action publique en cas de transgression des dispositions de la loi 

régissant la culture du cannabis ? 

- Quel est le sort des procès-verbaux dressés par les agents de l’agence nationale ? 

- quels sont les moyens techniques dont dispose l’agence nationale pour constater les 

infractions à distance ? 

- quel est le sort des plantes de cannabis saisies et qui font l’objet d’infraction quelconque ?    

Selon la nature de l’infraction, les sanctions sont regroupées en deux catégories : 

 selon les dispositions de l’article 51 de la même loi : les sanctions varient entre 03 mois et deux 

ans, elles peuvent être infligées dans les cas suivants : 

 la culture du cannabis en dehors du territoire indiqué à l’article 4 ou dans un espace dont la 

surface dépasse celle prévue dans l’autorisation. 

 Falsification des documents servant de base pour l’obtention de l’autorisation. 

 Le non-respect des règles d’incompatibilité prévues par l’article 36 de la même loi. 

 Le recel d’une partie de la production et sa soustraction aux administrations concernées telles 

que les coopératives.  

 La non déclaration des plantes avaries dans les délais prescrits. 

 La destruction des plantes ou les dérivés du cannabis sans respect des dispositions de la présente 

loi.  

L’article 52 de la même loi prévoit des sanctions allant de six mois à un an et une amende allant à 

20000 dhs à ceux qui entravent l’enquête ou empêchent les agents de l’agence nationale pour mener à 

bien leurs missions.  

Il prévoit également des sanctions pécuniaires à l’encontre de ceux qui ne disposent pas d’un dépôt ou 

des lieus sûres pour préserver les plantes du cannabis et leurs dérivés. 

L’article 53 nous réfère à la loi 13.83 relative à la propriété industrielle, il prévoit, outre les sanctions 

prévues à la loi 13.83 des sanctions pécuniaires allant jusqu’à 50000 dhs dans les cas suivants : 

- L’utilisation des plantes non agrées par l’agence nationale. 

- La non tenu des registres prévus à l’article 45 de la même loi. 

- La non indexation, et le non étiquetage, comme il est prévu dans les articles 46 et 47 de la 

même loi. 

- L’utilisation des fausses marques ou des marques sans autorisation, ou la production des 

produits dont le pourcentage de la tétrahydrocannabinol THC dépasse un seuil fixé par un 

texte réglementaire. 

2- Les lacunes et quelques recommandations : 

 Le projet de loi a comme objectif l’encadrement et la réglementation des activités liées à la 

culture du cannabis à des fins thérapeutiques, il constitue une opportunité tellement attendue par notre 

pays pour accéder aux marchés internationaux en pleine évolution et la fin d’un tabou.   

 A l’instar d’autres pays concurrents, cette décision a été prise suite à des recommandations de 

l’organisation mondiale de la santé de retirer le cannabis et ses dérivés en décembre 2020 de la liste 

des substances dangereuses, elle est venue aussi après l’échec de plusieurs plans de développement à 

la région du nord (rif), le Maroc doit suivre cette évolution en passant tout d’abord par le volet législatif 
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pour résoudre les problèmes liés au trafic illicite des stupéfiants et pousser les cultivateurs à se 

regrouper au sein des coopératives. 

Toutefois,  il y a lieu de citer quelques remarques, à titre d’exemple, l’objectif de cette nouvelle 

législation est de faire sortir les cultivateurs de la précarité et l’accès aux marchés internationaux, le 

projet de loi prévoit l’interdiction de la culture du cannabis en dehors des zones du nord, des zones 

montagneuses à un sol stérile, ce qui nous pousse à nous interpeller et chercher des réponses à certaines 

questions, telles que : comment accéder aux marchés internationaux avec cette industrie minime ? 

Comment attirer les investisseurs étrangers pour investir dans des petites surfaces et dans des zones 

montagneuses dépourvues de toutes infrastructures ? 

 Dans ce cadre, et pour un meilleur rendement, il est recommandé d’élargir les zones destinées 

à la culture du cannabis pour couvrir la région du Gharb, la région de Rhamna, ces deux régions sont 

connues par la diversité de leurs nappes phréatiques, de leur climat sec favorable à cette catégorie de 

plantes, des routes, de l’électricité … 

 Il est à signaler aussi, en attente des textes réglementaires, que le projet de loi n’a pas indiqué 

le ministère de tutelle auquel sera soumise l’agence nationale, il n’a pas indiqué également les moyens 

et les techniques de contrôle et d’investigations notamment ceux à distance. Reste beaucoup à savoir 

tel que : le seuil légal du THC, les zones concernées, le mode d’approvisionnement et les modalités 

d’octroi et de retrait des licences… 

 

C o n c l u s i o n 

 

Dans cet article nous avons pu constater que le marché du cannabis est devenu une réalité qui 

a évolué d’un simple produit traditionnel et nuisible à la santé vers un produit thérapeutique et 

médicinal, d’où la nécessité de réglementer cette activité dont une grande partie du bénéfice parvient 

dans les poches des bondes de trafiquants locaux ou internationaux. 

Cette tentative de réglementation de la culture du cannabis par le Maroc a démontré la forte 

relation entre la politique, l’économie et le droit ;  En effet, l’ex chef du gouvernement a déclaré son 

gel de son parti si le projet de loi est voté par le parlement, et on a pu remarquer que jusqu’à nos jours, 

le texte en question qui vise à encadrer la culture du cannabis n’a pas encore vu le jour après quatre 

mois de la présentation de sa note par le ministre de l’intérieur. 

D’un point de vue législatif, le projet de loi est susceptible de faire sortir cette activité des mains 

des trafiquants, des barons de stupéfiants, des cartels de la drogue qui gagnent beaucoup plus que les 

cultivateurs et même plus que l’Etat, il constitue la fin d’un tabou et le lancement d’une nouvelle 

dynamique économique. 

C’est un nouvel élan pour les cultivateurs qui travaillent en noir et font actuellement objet de 

poursuites ou de beaucoup des mandats d’arrêts, ainsi, l’adoption de telle législation pourra les faire 

sortir de la terreur auprès des bondes de trafiquants et auprès des agents d’autorité, elle pourra les faire 

sortir de l’illégal vers le légal. 

Elle permettra également, de développer l’industrie, la recherche scientifique et médicale, dans 

ce cadre, on doit former des médecins et des chercheurs spécialisés en la matière, des laboratoires, des 

pharmaciens car le cannabis médical et ses dérivés restent peu recommandés par les médecins même 

dans les pays qui autorisent son utilisation, ces derniers trouvent du mal à déterminer le seuil acceptable 

de la principale molécule active du cannabis THC. 
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Les avantages sont plus nombreux qu’il faut les saisir dans les plus brefs délais dans une 

concurrence mondiale acharnée, et tout retard coutera chère aux caisses de l’Etat en faveur d’autres 

pays, le Maroc doit saisir cette opportunité en usant de ses atouts géographiques, climatiques et 

sécuritaires, un bon savoir faire des cultivateurs pour attirer les sociétés nationales et multinationales. 

Une bonne médiatisation de la nouvelle loi est fortement souhaitée, surtout que notre pays est 

classé le premier producteur du cannabis au nord d’Afrique, le défi donc, est de créer une stratégie de 

développement durable incluant la culture du cannabis comme réalité, ouvrir un débat social auquel 

doivent participer toutes les couches sociales, notamment celles du nord afin qu’elles comprennent et 

acceptent facilement l’adhésion à cette démarche ;  

Il faut leurs expliquer la raison d’être et le but de cette réglementation et qu’avec laquelle, elles 

peuvent améliorer leur vie et sortir du merci des bondes de trafiquants, elles pourront, également 

conserver leur sol, leurs forêts loin de toute poursuite et toute répression. 

 

  Bibliographie :  

 Le projet de loi 13-21 

 Le site web du secrétariat général du gouvernement. 
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Abstract 

Despite the consequences of the health crisis and the restrictions put in place by States to contain the 

pandemic, the maritime transport sector has continued to play a central role in the trade of goods and 

services. While ensuring the supply of basic necessities to the local market. 

The dematerialization of certain services of the port community has ensured the fluidity of the flow of 

goods during this period of health crisis. 

Seafarers (essential workers) played an extremely important role during this difficult period, while 

ensuring the execution of their daily work tasks. 

 

Keywords : Maritime transport, Dematerialization, Seafarers, Covid-19 Pandemic 

 

 

 

 

Résumé : 

Malgré les conséquences de la crise sanitaire et les restrictions mises par les Etats pour endiguer la 

pandémie, le secteur de transport maritime a continué à jouer un rôle central dans le cadre des échanges 

commerciaux des biens et services. Tout en assurant l’approvisionnement du marché local par les 

produits de première nécessité. 

La dématérialisation de certains services de la communauté portuaire a permis à assurer la fluidité des 

flux des marchandises durant cette période de crise sanitaire.  

Les gens de mer (travailleurs essentiels) ont joué un rôle extrêmement important durant cette période 

difficile, tout en assurant l’exécution de leur tâche quotidienne de travail. 

 

Mot clés : Transport maritime, Dématérialisation, Gens de mer, Pandémie de la Covid-19 
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Introduction :  

 

Le transport maritime joue un rôle primordial dans le cadre du commerce international et la 

globalisation des échanges mondiaux.  

Comme la plupart des secteurs vitaux de l’économie mondiale, le secteur de transport maritime n’est 

pas à l’abri des conséquences directes de la crise pandémique affectant l’économie. Les mesures de 

confinement sanitaire ont limité plusieurs activités mondiales. 

La crise sanitaire qui a touché premièrement la chine et ensuite à envahir le monde tout entier, a mis le 

secteur de transport maritime dans une épreuve ultime sans précédent.  

La première phase de l'effet du Covid19 sur l'économie et le transport maritime est donc chinoise1902. 

Le directeur de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a déclaré le 11 mars 2020 la pneumonie 

causée par Covid-19 comme pandémie1903.  

La crise sanitaire et économique mondiale provoquée par la pandémie a bouleversé la situation du 

commerce et des transports par voie maritime et sensiblement compromis les perspectives de 

croissance. La CNUCED prévoit un recul de 4,1 % du volume du commerce maritime international en 

20201904. 

Malgré la baisse de la circulation maritime en raison des restrictions liées au coronavirus, le secteur a 

continué de poursuivre son activité pendant la pandémie. 

Ne tenant a souligné aussi que notre pays a pris des mesures de restrictions afin de limiter la 

propagation du virus dans le territoire marocain. 

Au Maroc deux textes principaux énoncent une série de mesures, visant à limiter la propagation du 

virus dans le territoire marocain à savoir : 

- Le décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020 relatif à la déclaration de l’état d’urgence sanitaire. - Le 

décret n°2-20-293 du 24 mars 2020 qui réglemente l’état d’urgence sanitaire pour endiguer l’épidémie 

de Covid-191905. 

Ces textes visant à la fois la limitation de la propagation de la pandémie, en plus de l’application des 

mesures préventives nécessaires pour endiguer la pandémie. 

Pendant le temps de la crise, les ports marocains comme la plupart des ports mondiaux ont continué 

leurs activités pour l’approvisionnement du marché national. L’activité de transport des passagers a été 

suspendu. 

En outre, la crise sanitaire a démontré l’utilité des systèmes informatiques pour échanger les 

informations d’une manière simple et rapide avec plus de sécurité, en l’occurrence, Les formalités 

douanières s’effectuent désormais en ligne sur PortNet, un guichet unique des procédures du commerce 

international1906. 

N’oublions pas aussi le rôle déterminant des gens de mer qui ont subi plus de pression pendant le temps 

de la pandémie, en raison des restrictions aux déplacements, la quarantaine imposée dans les navires. 

Nous examinerons donc dans le cadre de cet article les conséquences de la crise sanitaire sur le secteur 

du transport maritime. En plus des perspectives d’avenir qui peuvent contribuer à son développement. 

                                                           

1902 Tourret P., 2020 : <<Pandémie planétaire, premiers effets maritimes>>. ISEMAR, Note de synthèse, n° 202, Mai 

2020, page 1. 

1903 Allocution du Directeur Général de l’OMS lors du point de presse sur le Covid-19, le 11 mars 2020. En ligne : 

https://bit.ly/2XHCnQJ. 

1904 CNUCED ,2020 : Étude sur les transports maritimes. Secrétariat de la CNUCED, Genève, page 11. En ligne : 

https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2020_en.pdf. 

1905 Bulletin Officiel n° 6870 du 2 avril 2020 

1906 https://portail.portnet.ma/fr/a-propos 
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Pour répondre à ces questions, nous exposons dans un premier titre la situation du secteur de transport 

maritime pendant la crise sanitaire. Puis nous discutons les conséquences de la crise sur les gens de 

mer.  

 

I) La situation du secteur de transport maritime pendant la crise sanitaire : 

Pendant la crise sanitaire, la chaine logistique du transport maritime a survécu l’un des moments les 

plus difficiles. Mais malgré ce contexte imprévu, la communauté portuaire a appliqué des mécanismes 

importants visant à limiter la propagation du virus. 

En outre, la transition numérique va contribuer a l’amélioration des services fournir aux usages des 

ports. 

A) Les ports pendant la crise sanitaire : 

Comme la plupart des ports internationaux, les ports marocains ont aussi subi des conséquences 

précaires pendant la crise sanitaire. Les autorités du pays ont mis en œuvre des consignes visant la 

protection du personnel dans les enceintes portuaires. 

La Direction de la Marine marchande a sollicité dans un communiqué destiné aux autorités portuaires 

de suspendre l’accès aux ports marocains de « tous les navires de plaisance, de croisière et de 

passagers ».1907 Toutefois, les ports de commerce on restes ouverts au trafic international de 

marchandise. 

La grande majorité des ports internationaux ont adopté des mesures préventives. Afin de maintenir le 

trafic à un niveau suffisant, pour garantir l’approvisionnement du marché national par les produits de 

première nécessité (médicaux - alimentation générale – carburants et combustibles…). 

<<Les agents maritimes consignataires de navires sont restés au front, très mobilisé, durant cette 

période de confinement dû à la pandémie du Covid-19, et ce, pour veiller sur le bon fonctionnement 

du transport maritime qui assure 95 % de notre commerce extérieur, et faire en sorte que les escales 

des navires dans les ports marocains, se déroulent dans de bonnes conditions. Ils continuent ainsi à 

garantir toutes les prestations 24H/24H à tous les navires et aux marchandises, car il est primordial que 

durant cette crise, il est nécessaire que les échanges commerciaux, les transports et les services 

maritimes restent en mouvement pour préserver le bon fonctionnement des chaînes 

d’approvisionnement internationales et alimenter les marchés nationaux en produits de première 

nécessité>>1908. 

Tous intervenants de la chaine logistique ont été invités à réduire leur déplacement à l’intérieur des 

ports. Afin de limiter la propagation de la pandémie. 

Plusieurs recommandations ont été prises par l’OMI qui sollicite les gouvernements et les autorités 

compétentes à les prendre en considération, à savoir : 

L’application des mesures d’hygiène préventive (lavage des mains) à rappeler et à appliquer d’une 

façon permanente. 

Limitation de l’interaction physique entre le personnel à bord des navires et le personnel à terre (la 

communication entre ces deux protagonistes s’effectue par radio ou par téléphone). 

Assurer aussi le respect des règles de distanciation physique de 2 mètres entre les personnes. 

Augmenter l’utilisation de la documentation numérique pour limiter les contacts humains au minimum. 

Établir un point de contrôle dans le périmètre de la zone portuaire pour surveiller la température et les 

symptômes associés (dépistage automatique de la température) et équiper ce périmètre de solutions 

antibactériennes et désinfectants. 

Désinfecter le fret et établir des mécanismes de suivi de provenance de la marchandise. 

Mettre en place un système d’information des passagers pour un suivi facile des contacts et établir une 

zone isolée pour les utilisateurs du port présentant les symptômes COVID-19. 

                                                           

1907 Le360.ma, Edition du 12 mars 2020, en ligne : https://bit.ly/315R6Ij 

1908 Aziz Mantrach, (2020) <<le transport maritime à l’heure du Covid-19>>, page :1 en ligne : 

https://logismed.ma/newsletter/aziz-mantrach.pdf. 
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Établir un protocole de débarquement des passagers/membres d’équipage nécessitant des soins 

médicaux immédiats en coordination avec l’autorité sanitaire nationale. 

Délimiter les zones de décontamination dans les bâtiments portuaires1909. 

 

B) La dématérialisation comme moyen de continuité des services publics portuaires : 

La dématérialisation des services de la communauté portuaire constitue actuellement un pilier essentiel, 

pour accélérer le développement du système portuaire marocain. 

Depuis plusieurs années l’Etat marocain à lancer ce projet ambitieux visant à rendre les services publics 

de l’Etat, proche des citoyennes1910. Et parmi les secteurs les plus dynamiques qui nécessitent ce 

genre de produit les services de la communauté portuaire.  

Parmi les moyennes déployées par l’Etat pour renforcer la dématérialisation de certains services 

portuaires, on trouve le PortNet ou le guichet unique national une société filiale de l’Agence nationale 

des ports, crée en 20081911. 

L’objectif principal de cette société anonyme PortNet selon le même décret déjà cité, réside dans la 

facilitation des opérations de transport et des procédures du commerce international du Royaume et le 

développement des relations de partenariat avec les entités chargées de l’informatique communautaire 

dans les ports étrangers, en matière de veille technologique, d’échange d’expérience et d’informations 

sur le transport et le commerce international. 

Durant la crise du coronavirus, PortNet à déployer des mécanismes très importants a cité en vue de 

limité la propagation de la pandémie dans les enceintes portuaires. 

La dématérialisation du Bon à délivrer via le guichet unique du commerce extérieur constitue un 

mécanisme important en vue de simplifier et assurer la fluidité des opérations d’importation. 

En effet, l’enlèvement des marchandises pour les opérations d’importation est désormais subordonné 

à la réception des Bons à délivrer les concernant via le canal de PortNet. 

Fruit de collaboration entre plusieurs acteurs notamment L’ANP, l’Administration des douanes et 

impôts indirects et la communauté portuaire et logistique1912. 

Ce système qui a commencé à être généralisé sur l’ensemble des places portuaires nationales à partir 

de 2012 a démontré son efficacité en cette période difficile de la crise Covid-19 ayant imposé des 

mesures de distanciation physique des personnes et d’évitement de toute manipulation des documents 

en papier1913. 

Selon les experts, les déplacements et contacts physiques entre les personnes ainsi que la manipulation 

et l’échange des documents papier constituent un risque majeur de propagation du virus1914. 

Rendre les ports plus compétitifs aujourd’hui, sa nécessite une transition vers la dématérialisation tout 

en assurant la bonne gouvernance. 

 

II) Les conséquences de la crise sanitaire sur les gens de mer : 

                                                           

1909 Organisation maritime internationale. (2020) coronavirus (COVID-19) – Preliminary list of recommendations for 

Governments and relevant national authorities on the facilitation of maritime trade during the COVID-19 pandemic, 

Circular Letter No. 4204/Add.6. 

1910 Le Plan stratégique Maroc Numéric 2020. 

1911 Décret n°2-10-146 autorisant l’Agence Nationale des Ports à créer une société filiale dénommée « PORTNET » 

S.A. 

1912 PortNet, (2019) Newsletter. En ligne : https://www.portnet.ma/sites/default/files/newsletter_fr_ndeg45_7.pdf 

1913 Hajar EL-MAHDAD. (2020) <<Le système portuaire marocain en situation de crise sanitaire : Quelles réactivités 

en phase de prolifération du Covid -19 ?>>, Revue Internationale des Sciences de Gestion <<Volume 3 : Numéro 3>> 

page 354. 

1914 PortNet, (2020), PortNet, des mesures exclusivement digitales pour limiter la propagation du Covid-19. 

Act_digital peut sauver des vies ! Communiqué de presse, 16 mars 2020, en ligne : https://bit.ly/376G2vv. 
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Qualifiés comme travailleurs clés durant la crise sanitaire, les gens de mer ont joué un rôle extrêmement 

important, dans le cadre des échanges commerciaux malgré les conséquences de la crise sur leur bien-

être.  

A) Évaluation de la situation des gens de mer pendant la crise sanitaire : 

Les marins qui travaillant dans la plupart des compagnies maritimes on subit des conséquences sont 

précédent, durant cette phase de la crise sanitaire. Tout le monde été concentré sur le rôle important de 

la continuité des échanges commerciaux. Sans beaucoup d’intention pour les marins qui ont subi une 

épreuve ultime durant cette période. 

Les mesures de confinement sanitaire, distanciation physique, blocage de certains services dans les 

enceintes portuaires. Ont entrainé les conditions de travail des gens de mer dans des situations précaires 

à cause de ce confinement général. 

À l’échelle mondiale, quelque 400.000 marins sont actuellement dans l’impossibilité de débarquer à la 

fin du voyage qui leur a été assigné en raison des mesures de confinement liées à la pandémie, et autant 

de personnes attendent à terre de pouvoir les remplacer1915. 

En conséquence de ces faits trois entités onusiennes, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux 

droits de l’homme (HCDH), le Pacte mondial des Nations Unies et le Groupe de travail de l’ONU sur 

les entreprises et les droits de l’homme, ont rappelé les Etats quelles doivent atténuer la crise de la 

pandémie en mer, tout en garantissant aux travailleurs en mer la possibilité de déplacement pour rentrer 

chez eux.  

Sous le même ongle L’OIT recommande dans une note d’information sur les questions relatives au 

travail maritime et coronavirus (Covid-19), le suivie de plusieurs mesures visant à garantir les droits 

des travailleurs en mer pendant cette pandémie. 

Le document de l’OIT recommande la facilitation du transit et du transfert des gens de mer et leur 

rapatriement. 

L’OIT, L’OMI et (OACI) l’organisation de l’aviation civile internationale, dans leur déclaration 

commune informant les gouvernements que les gens de mer devraient être reconnus officiellement 

comme des travailleurs essentiels et bénéficier de dérogations a toutes les restrictions de voyage, ainsi 

que d’une attention particulière pour pouvoir rejoindre leur navire ou même descendre et rentrer chez 

eux sans aucune entrave. 

Le document rappelle aussi a respecté la durée maximale des périodes d’embarquement qui découle 

des dispositions de la Convention du travail maritime 20061916. 

 

B) Le dispositif mis en œuvre par l’OIT visant à garantir la sécurité des marins pendant la 

crise sanitaire : 

Les gens de mer ont joué un rôle extrêmement important durant la crise sanitaire et ceux en assurant la 

continuité des échanges commerciaux (notamment pour les denrées alimentaires, les médicaments et 

les fournitures médicales vitales). Une commission d’experts1917 considère que les gens de mer sont 

des travailleurs clés. 

La même commission invite les Etats ayant ratifié la convention MLC 2006, a respecté les droits des 

gens de mer tels que consacrés par la convention MLC. 

La convention MLC contient des règles importantes visant à garantir d’une façon suffisante, le respect 

des conditions de travail des marins, ne citerons à titre d’exemple les règles suivantes :  

Toute prolongation du contrat d’engagement maritime se fait avec le consentement librement exprimé 

du marin (Règle 2.1, paragraphe 2, contrat d’engagement maritime). 

                                                           

1915 ONU Info, en ligne : https://news.un.org/fr/story/2020/10/1079122 

1916 Convention du travail maritime de 2006, telle qu’amendée, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_554773.pdf. 

1917 La commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEARC) de l’OIT 
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Aucun honoraire ni autre frais ne soit facturé aux gens de mer directement ou indirectement, en tout 

ou en partie, pour le recrutement ou le placement, ainsi que pour toute obligation de quarantaine 

préalable à l’embarquement, en dehors des coûts autorisés (Règle 1.4, Norme A1.4, paragraphe 5, 

recrutement et placement). 

L’interdiction de la renonciation au congé payé annuel minimum soit strictement appliquée, sauf dans 

les cas prévus par l’autorité compétente (Règle 2.4 et Norme A2.4, paragraphe 3, droit à un congé).  

Des permissions à terre soient accordées aux gens de mer dans un souci de santé et de bien-être, pour 

autant qu’elles soient compatibles avec les exigences pratiques de leurs fonctions et dans le strict 

respect de toute mesure de santé publique applicable à la population locale (Règle 2.4, paragraphe 2, 

droit à un congé). 

Les gens de mer soient rapatriés sans frais pour eux-mêmes dans les cas et dans les conditions spécifiées 

dans la convention, dans le strict respect de la durée maximale par défaut de la période d’embarquement 

découlant des dispositions de la convention (11 mois) (Règle 2.5, paragraphe 1, rapatriement). 

les navires battant leur pavillon soient dotés d’un nombre suffisant de gens de mer employés à bord 

pour assurer la sécurité et l’efficience de l’exploitation du navire, l’attention nécessaire étant accordée 

à la sûreté, quelles que soient les circonstances, compte tenu du souci d’éviter une trop grande fatigue 

aux gens de mer ainsi que de la nature et des conditions particulières du voyage (Règle 2.7, paragraphe 

1, effectifs). 

Les gens de mer qui travaillent sur des navires battant leur pavillon soient couverts par des mesures 

appropriées pour la protection de leur santé et aient accès à des soins médicaux rapides et adéquats 

pendant la durée de leur service à bord, y compris à la vaccination (Règle 4.1, soins médicaux à bord 

des navires et à terre)1918. 

Les gens de mer travaillant à bord des navires qui battent leur pavillon bénéficient d’un système de 

protection de la santé au travail et vivent, travaillent et se forment à bord des navires dans un 

environnement sûr et sain (Règle 4.3, Protection de la santé et de la sécurité et prévention des 

accidents). 

Les gens de mer aient accès à des installations de bien-être à terre, s’il en existe, dans le strict respect 

de toute mesure de santé publique applicable à la population locale (Règle 4.4, Accès à des installations 

de bien-être à terre). 

Des mesures soient prises pour soutenir le bien-être des gens de mer à bord des navires, en particulier 

durant les périodes étendues de service à bord, y compris les arrangements pour contacter la famille et 

les proches1919.  

L’application de ces mesures par les Etats ayant ratifié la convention de MLC 2006 sera envisageable 

pendant cette période de crise sanitaire, afin de garantir aux gens de mer le minimum de leurs droits. 

Conclusion : 

La crise sanitaire de la Covid-19 a démontré d’une façon claire que le transport maritime joue un rôle 

très important, dans le cadre des échanges commerciaux. 

Le recours à l’utilisation aussi des moyens technologiques pour l’échange des informations au sein de 

la communauté portuaire constitue, un pilier central pour garantir l’évolution du secteur maritime, tout 

en assurant la sécurité des données échanges par les systèmes informatiques face à la cyber criminalité. 

En outre il faut saluer aussi le rôle majeur des gens de mer qui ont contribué d’une façon éminente, à 

garantir la continuité des échanges commerciaux. 

Pour le Maroc la majorité des échanges du commerce extérieur s’effectue par voie maritime, la crise 

sanitaire avec tout son impact sur le secteur maritime, a démontré l’importance du rôle stratégique du 

système portuaire marocain, qui a reçu plusieurs mécanismes de réforme visant a le rendre plus 

                                                           

1918 Convention du travail maritime de 2006, telle qu’amendée, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_554773.pdf. 

1919 Organisation internationale de travail. (2020) observation générale sur des questions découlant de l’application de 

la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), pendant la pandémie de COVID-19. 
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dynamique et compétitif en l’occurrence la loi 15-02 relative aux ports et portant la création de l’agence 

nationale des ports1920, la stratégie portuaire nationale à l’horizon 20301921. Mais malgré ces 

évolutions il faut dire aussi que les textes juridiques, qui ont survécu pendant plusieurs décennies 

continuant a déstabilisé les améliorations effectuées. 

D’où l’intérêt de mettre en œuvre une législation maritime solide et actualisée. 

Surtout l’amélioration du cadre juridique régissant l’activité maritime, le code de commerce maritime 

qui date de 1919, les polices d’assurances françaises qui subsistent toujours malgré l’évolution du 

secteur portuaire marocain. 

La transition numérique un facteur important qui doit être pris en considération, surtout l’accélération 

de l’utilisation de la numérisation et l’élimination de la paperasserie dans le secteur du transport 

maritime, y compris dans les ports. Tout en gardant l’œil aussi sur les risques de la cybersécurité. 

La législation maritime marocaine doit s’intéresser aussi à l’importance du capital humain maritime, 

Nous envisagerons l’application des mesures suivants : 

L’amélioration des mécanismes juridiques de la sécurité sociale des marins. 

L’assistance financière et sanitaire des marins surtout en cas de phénomène grave. 

Le renforcement de la formation des marins surtout par rapport à leur sécurité sanitaire, et leur bien-

être. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1920 Bulletin Officiel n° 5378 du 15 décembre 2005. 

1921 http://www.equipement.gov.ma/ports/Strategie/Pages/Strategies-portuaires-et-

maritimes.aspx#:~:text=Cette%20strat%C3%A9gie%20constitue%20un%20cadre,%C3%A9conomique%20et%20social

%20du%20pays. 
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 تحت عنوان : تقرير حول أطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون العام
 منوذج املقاربة األمنية الهولندية للهجرة املغربية األبعاد األمنية للسياسات األوروبية حول الهجرة

 
 لله الرحامن الرحيمبسم ا

، نوقشت برحاب كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية بفاس أطروحة لنيل شهادة 2009يوليوز  17يف يوم الجمعة 
الدكتوراه يف القانون العام تحت عنوان " األبعاد األمنية للسياسات األوروبية حول الهجرة منوذج املقاربة األمنية الهولندية للهجرة 

ملغربية"، للطالب الباحث هشام هدي، تحت إرشاف األستاذ رشيد املرزكيوي، وقد تألفت اللجنة من السادة األعضاء، بدءا ا
باألستاذ حسن عنربي، فضال عن األستاذين محمد البزاز وسعيد صديقي، وبعد املناقشة قررت اللجنة منح الطالب الباحث لقب 

 دكتور يف الحقوق مبيزة مرشف جدا. 
 
 خص األطروحةمل

أن تعالج ظاهره الهجرة من منظور شمويل تقاطعي، وذلك بالنظر اىل تعددية  تتعدد املقاربات والدراسات النظرية التي حاولت
الظواهر والقضايا الخالفية املنحدرة منها واملرتبطة بها، وهي ظواهر شديده التعقيد يتعذر عىل باحث مبفرده أو عىل علم منعزل 

يف هذا الباب، سطع نجم الدراسات الكلية التي أولت أهمية كربى للتعقيدات اللصيقة بالتنقالت  .بها يف كليتها بذاته اإلحاطة
السلوك البرشي يف قلب النظريات االقتصادية املاركسية والنيو كالسيكية، يف حني تعاملت  عرب الحدودية لألفراد، مدرجة

زاوية إنسانية، دون أن تعري اهتامما واضحا للرتكيبة االجتامعية والروابط الدراسات الجزئية مع ظاهره النزوح البرشي من 
 السياسية واالقتصادية، والتي يصعب يف حقيقة األمر تغييبها أو استبعادها يف تطوير املقاربات أو املداخل التي تهتم بالهجرة.

بنية مفاهيمية  إىل توليف دفع بطائفة من الباحثنيغري أن تعرث هذه الدراسات يف تقديم رؤية متكاملة ومندمجة حول الظاهرة، 
ام هو سيايس تجمع بين أكرث استيعابا، من خالل طرح املفهوم عرب القومي الذي ينظر إىل الهجرة بوصفها وحدة متعددة األبعاد

اهرة منفصلة ا ظواقتصادي واجتامعي وأمني وثقايف...، وليس من منطلق املقاربة االحادية التي تضيق من الهجرة باعتباره
 .ومنعزلة، ويكون بذلك املفهوم قد أسس قوامئه املعرفية عىل الجمع بني املستويني الكيل والجزيئ

يف سياق العوملة الكونية لألمن التي جعلت منه مبلغ انشغاالتها، تداولت طائفة من الباحثني واألمنيني املفهوم الشامل لألمن 
من  جعيات التقليدية التي لطاملا جعلت منه حبيسا وضيقا يف املحددات الوطنية واالقليمية.وغاياته من املر  الذي يتحرر بعقائده

جهتها، يبدو أن السياسات االورو متوسطية تأثرت بهذا التحول النظري الجديد املؤسس للحكامة األمنية الدولية، حيث رصفت 
الح ملنطقة وتكييف الروابط الناشئة بني أنظمتها مبا يخدم املصمركز اهتامماتها إىل إعادة هندسه العالقات متعددة األبعاد يف ا

 األمنية واالسرتاتيجية لقوى الشامل املتوسطي.
مل  وال شك أن التشابك اإلقليمي والدويل للمصالح األمنية يزداد يف فرض نفسه بوصفه واقعا ملحا، بحكم أن الحدود الجغرافية

. دور األحزمة األمنية املانعة، وحتى التهديدات نفسها تسري يف اتجاه التداخل والتشابكيف الوقت الراهن أن تقوم ب يعد بإمكانها
واالثنية وسقوط الدول وظواهر الفقر والجهل وتأكل مقومات الحياة، هي ظواهر  التوترات السوسيو سياسية كالقالقل الدينية
األرضية، حيث  الناتجة عن تفجر الرباكني وتزلزل املجاالت التوترات الجيولوجية فوق حدودية تتشابه تأثرياتها مع ما تتسبب به

قليمي تخرج عن دائرة التحكم االمني الوطني أو اال  أنها تنشأ تحت سطح النظام الدويل ثم تتفجر الحقا يف أشكال موجات عنف
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اخيل وفضاء خارجي ء دفتسبب أرضارا تتجاوز أماكن نشأتها. وعليه، مل يعد باإلمكان القبول بالفصل الكالسييك بني فضا
ا مبحاكاة النظام الوستفايل املنتهية واليته، الذي يقدم مرجعا فلسفي مطالب بعض األوساط األمنية لألمن، ولعل هذا ما يربر

  .ميكن االسرتشاد به ألجل تصور وتأسيس حكامة أمنية جيدة وعقديا
ملة التهديد. التداخل والرتابط بني التنقالت عرب الحدودية وعو يف ضوء ما سبق ذكره، ندرك طبيعة السياق العام الذي يفرس تزايد 

عىل يدي أحد املهاجرين من أصول  يف إحدى محطات امليرتو 1995االعتداءات االرهابية التي عصفت بالعاصمة الفرنسية سنه 
عنارص  حاربةام يتعلق مبالسيام في جزائرية استطاعت أن تغري الكثري يف توجهات الفكر األمني الفرنيس واألورويب عامة،

االرتجاج األمني املرتبطة بالهجرة من أصول إسالمية، حيث متادت السلطات الفرنسية يف إشاعة االرتياب وصناعه الخوف يف 
سيكولوجية املجتمع الفرنيس وتوجيه أصابع االتهام بشكل عشوايئ إىل مختلف مظاهر التدين االسالمي خاصة يف اوساط 

 .ةالجاليات املغاربي
شتنرب، فبينام كانت املقاربة األمنية للهجرة من قبل ترصف اهتامماتها إىل تقييد  11نفس اليشء ينطبق عىل نظام ما بعد أحداث 

غايرا، حيث جعلت م تسلك مسلكا التنقالت عرب الحدودية واحتواء بعض من مخلفاتها يف حدود أمنية ضيقة، نجدها بعد األحداث
 ويا من موضوعات األمن القومي الشامل، من خالل فرض ترابط جديل بني األجنبي والتهديد.من قضية الهجرة موضوعا حي

من جانبها، ذهبت "الدولة األوروبية" مرتامية االطراف والعاجزة عن تدبري الهجرة مبا تقتضيه متطلبات األمن الجامعي وحاجيات 
عاون األمني الجامعي عىل األرض، من خالل حشد االجامع األمن القطري للدول األعضاء، إىل االقرار السيايس بحتمية الت

أمنية موسعة تتجاوز املقاربات أحادية الجانب، هذه األخرية التي   حول اتخاذ سياسات جامعية حول الهجرة وإقامة رشاكات
البون بضخ املزيد من طتعرضت إىل صبيب عال من االنتقادات املغرضة املنسوبة إىل القوميني واملندفعة من الواقعيني، الذين ي

 السياسات الحكومية املوجهة إىل الهجرة.  مضادات األمن يف رشيان
يف الطرف اآلخر من هذه األطروحة، يقع االختيار عىل املقاربة األمنية الهولندية للهجرة املغربية خاصة واالسالمية عامة، وذلك 

، حتى أن تر بني مخرجاتها األمنية وحاجيات األمن القومي الهولنديالتو  بالنظر اىل املستويات القياسية التي تؤرش عىل درجات
الرأي العام الهولندي تداول إعالميا وسياسيا مفهوم أزمة الهجرة املغربية يف مجتمع األغلبية، وهو ما يفيد القول بتمدد واتساع 

ساليب صدامية وأقلية تتفاعل فيام بينها بأ بني مكونات املجتمع الواحد املنشطر إىل أغلبية  خطوط الصدع االثني واالجتامعي
 تؤجج واقع الفرقة والتنازع العقدي والهويايت.

يف سياق ما أتينا عىل تبيانه، تذهب املهمة البحثية امللقاة عىل عاتق هذه االطروحة إىل تعقب وتتبع األبعاد واملظاهر األمنية يف 
ن. وعليه، بني الهجرة واألم واملفتعلة تدارس وتحليل الروابط القامئةإعداد السياسات األوروبية حول الهجرة، وذلك من خالل 

االشكالية املركزية من التساؤل حول مدى واقعية املقاربة األمنية املعمول بها يف قلب السياسات االوروبية تنطلق 
ة نية املتقاطعالجامعية والوطنية حول الهجرة، وذلك يف ضوء التحوالت العميقة التي تشهدها التهديدات األم

 .الهجرة، مبا يف ذلك مكون الراديكالية واإلرهاب عرب الحدودي مع
تقود هذه االشكالية املركزية اىل طرح تساؤالت بحثيه فرعية، تستدعي منا االجابة عنها يف مختلف مراحل إنجاز هذه االطروحة، 

صياغة مقاربة  قد توصلت بالفعل اىل بناء توافقات بشأن ويتعلق األمر مبعرفة ما إذا كانت الدول االعضاء يف االتحاد االورويب
وما هي طبيعة املرجعيات التي دفعت صناع القرار اىل اخضاع الهجرة ألجندات أمنية داخلية موسعة؟   أمنية موحدة حول الهجرة؟

ليس عىل عد السياسية و وإىل أي مدى ميكن اعتبار أن سن القوانني األوروبية حول الهجرة ترتكز عىل أساس القومية والقوا
 أساس املبادئ العامة للقانون؟
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 ينطلق هذا البحث من فرضيتني:
أن املقاربة األمنية الجامعية للهجرة قد متكنت نسبيا من معالجة عدد من مخرجاتها األمنية، مبا يتعني  الفرضية األوىلتعترب 

انعة، ت، مبا أنها مل تتمكن من صناعة حلول جامعة مصياغة وتنفيذ هذه السياسا معه البحث يف طبيعة الثغرات التي شابت
وتقديم أجوبة كافية شافيه ملختلف االشكاالت األمنية التي تنسكب من ظاهرة الهجرة يف شموليتها، السيام أذا ما أخذنا عىل 

 سبيل املثال الرشاكة األورو متوسطية التي مل تحقق سوى خمسة باملائة من أهدافها املسطرة.
من كون االكراهات األمنية التي تطرحها األوساط املهاجرة من أصول إسالمية عىل  الفرضية الثانيةنطلق يف حني، ت

األمن القومي األورويب الجامعي والوطني هي مبثابة حالة واقعية ومادية تربر مرشوعية الخطاب األمني املتشدد  طاولة
ها بعض السياسات األمنية املوجهة إىل الهجرة واملتنازع يف مرشوعيت إىل احتواء مجتمعات األقلية الوافدة. وعليه، فإن املوجه

 قد تكون مربرة من الزاوية الواقعية. 
وحتى يتسنى لنا االحاطة مبجمل جوانب الزوايا املرتبطة مبوضوع هذه االطروحة، انتهينا إىل انتهاج املقاربة الوصفية الشمولية 

املقومات  حيث نبحث يف قسم أول م يف الظاهرة قبل االنعراج اىل بحث ما هو خاص،التحليلية التي تنطلق من دارسة ما هو عا
 دي.للهجرة املغربية يف الفكر األمني الهولنة، عىل أن نتعرض يف قسم ثاين األمنية للسياسات األوروبية حول الهجر

 
 القسم األول: املقومات األمنية للسياسات االوروبية حول الهجرة

احيها بأبرز السياسات األوروبية املوجهة إىل الهجرة يف من البحث للقسم األول من هذه األطروحة إىل التعريفينرصف االهتامم 
وتجلياتها األمنية، وإبراز أهم الجبهات املؤسساتية واألمنية التي عمل االتحاد االورويب عىل عسكرتها يف الساحة املتوسطية، 

 .طوط يتوىل مهمه االحتواء التشاريك ملخلفات الهجرة األمنيةوذلك بهاجس تشكيل معسكر دفاعي أمامي الخ
ب السلطات من جان يف املنظور االمني، كان يجب انتظار بداية عقد السبعينات حتى تشهد الهجرة عملية تسييس واسعة

والعمل عىل  د من الهجرة، حيث تقرر اللجوء إىل سياسة الح1973األوروبية الوطنية السيام ما بعد االزمه البرتولية املؤرخة يف 
نهوض تصور أمني جديد يقوم عىل اعتبار الهجرة يف  املراقبة والضبط األمني، وذلك بناء عىل اىل عدد من اجراءات اخضاعها

 إحدى مكوناتها تهديدا عابرا للحدود قد يؤثر بشكل مثري للجدل عىل األمن القومي األورويب.
جعل من قضايا األمن مكون أساسيا من مكونات السياسة الخارجية،  1986بشأنه سنه  العقد االورويب املوحد الذي تم االتفاق

حيث عمل عىل تجميع الدول االعضاء حول تحقيق توافق سيايس خارجي وتطوير فكر أمني متقارب حول عدد من القضايا 
نشدها ن املطالب األساسية التي يوعىل رأسها ملف الهجرة، متهيدا إلدراك الوحدة السياسية بني أعضائه، بوصفها واحدة م

 أصحاب االختصاص الجامعي مع بداية عهد ماسرتيخت.
 

 وتفعيل التعاون األمني فوق الحكومي 2و1أوال: شنغن 
 البينلوكس إطار حقيقيا ومتينا من طرف فرنسا وأملانيا وما كان يعرف آنذاك بدول 1985ميثل اتفاق شنغن املصادق عليه سنه 

حري  .ومي، حيث كرس مقاربة شاملة تتضمن كل اجراءات الالزمة لتحقيق فضاء حقيقي لحرية التنقلللتعاون فوق الحك
بالذكر أن نظام شنغن أسند األولوية إىل املراقبة األمنية، حيث عرف بالواجبات املوكولة إىل السلطات الوطنية يف مجال مراقبه 

شنغن أنه بدال من إلغاء املراقبة عىل الحدود الداخلية كرشط أسايس  الحدود، غري أن من أهم املفارقات التي سقط فيها اتفاق
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لتحقيق السوق األورويب املوحد، وجد منجرفا ومنحازا أكرث إىل توسيع دائرة االختصاص األمني يف مجال مراقبة الحدود، حيث 
  الثالث مقيدة ومرشوطة.جعل من حريه تنقل رعايا دول املجموعة نسبية، ومن حريه تنقل املهاجرين من دول العامل

 1990يف معرض تصورها للسياسة األمنية املوجهة اىل مراقبه وضبط الحدود الداخلية، اتجهت االتفاقية التطبيقية املوقعة سنه 
ل االختصاص الداخيل. البند الثاين من االتفاقية يخو  إىل انتهاج مقاربة توازن بني مجاالت االختصاص الجامعي وميادين

عىل حدودها الداخلية كلام دعت اىل ذلك رضورة النظام العام واألمن  طرف عىل نحو مؤقت إجراء عمليات مراقبة لكل دولة
ية يسمح لها بتغليف االجراءات الرقابية املشددة عىل حدودها الداخل للدول االطراف العام، وهو ما يقدم يف تقديرنا غطاء قانونيا

 التقديرية بذلك. السلطات الفرنسية مل تتخلف عن إساءة استعامل هذا البند من اتفاقيهبرداء الرشعية كلام أوحت لها سلطتها 
، حيث سارعت إىل تشديد املراقبة عىل الحدود 1995 شنغن مبناسبة الهجامت اإلرهابية التي استهدفت أراضيها يف يوليوز

 .ن للمعلوماتواالحتجاج مبحدودية نظام شنغ شنغنالداخلية بدعوى عدم فعالية اإلجراءات التعويضية املنصوص عليها يف نظام 
 

 ثانيا: مرحلة بعد الثامنينات والتحول املفصيل يف سياسات الهجرة
املواقف وتقريب وجهة النظر حول سياسات مشرتكه للهجرة، اال  قد فتحت املجال أمام مللمة 1992 إذا كانت اتفاقية ماسرتيخت

كرث مبصالحها الذاتية عىل حساب املصالح املشرتكة، وتستند عىل تقوية سلطاتها أن ما يالحظ أن الدول االعضاء تتشبث أ
الداخلية يف مواجهة االختصاص الجامعي السيام يف قضايا االمن والهجرة. غري أن معاهدة أمسرتدام ستغري بعض اليشء من 

أوسع يف مجال إعداد سياسات هيمنة هذا الهاجس الداخيل، وذلك من خالل االعرتاف لالختصاص الجامعي بصالحيات 
الهجرة، حيث أن املرحلة التي أعقبت التوقيع عىل هذه املعاهدة، أرشت بالفعل عىل بداية التشكل الحقيقي للسياسة األوروبية 
املشرتكة حول الهجرة، حيث تقرر إدراج سياسة الهجرة يف صلب مسلسل قرار الجامعي فوق الحكومي، وإن كانت هذه السياسة 

م بدورها من انتقادات الحقوقيني وأنصار املذاهب اإلنسانية، لكونها وجهت معظم اهتامماتها إىل معالجة املظاهر األمنية مل تسل
للهجرة واالنكباب عىل تحصني الحدود الخارجية من مختلف صور االخرتاق البرشي  املتنقل عرب الحدود، وذلك عىل حساب 

جتامعي والقيمة االقتصادية املضافة التي ميكن أن يحققها املهاجرون للمجتمعات الحموالت الحقوقية والرثاء الثقايف واال 
 .املستقبلة

 
 ثالثا: املخططات األمنية املوجهة إىل املنطقة املتوسطية

ت دافوهة بركان سيايس وأمني قابل لالنفجار، وذلك بسبب رياح التغيري املحملة باملعتق تظهر املنطقة االورو املتوسطية وكأنها
اإلصالحية، والتي من شأنها أن تعصف برتكيبة األنظمة السياسية واالجتامعية املخرتقة يف املنطقة، وملا تشهده من أوجه 

وعليه، تأيت بلورة التصورات األمنية الجديدة املوجهة إىل  .االختالل األمني مبختلف تجلياته من توسع يف امتداداته األفقية
والت التي واكبت عهد ما بعد الحرب الباردة، وعىل رأسها االندثار املتزايد للحدود التقليدية الذي املجال املتوسطي يف ضوء التح

  بني املظاهر الداخلية والخارجية لألمن. قاد بدوره اىل نشأة نوع من الرتابط غري القابل لالنحالل
ورة تحمل االتحاد برض  راته يف تشكل قناعات ثابتةال يجد مرب إن االهتامم املتزايد للدوائر الحكومية األوروبية بشؤون األمن 

األمن الدويل   فرد قيميف وأيضا فيام يعتربه األوروبيون واجبا اسرتاتيجيا األوروبية مسؤولية نوعية عن أمن ضواحيه فحسب، بل
  .مبا يتوافق وحجم حضور أوروبا يف املشهد السيايس الدويل كقطب فاعل ال مفعول به
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تعكس يف إحدى تطبيقاتها هذه الرؤية، بحكم أن الخطاب الذي كانت تروج له يضمر باطنه ما يدعو إليه  1995 اتفاقيه برشلونة
ظاهره، ال أنظمة الضفة الشاملية استطاعت أن تفي بالوعود ذات الطبيعة اإلصالحية والتنموية التي جادت بها يف حظرية 

ة التي خطط لها الساسة االوروبيون قبل جلسات الحوار، من حيث وال أنظمة الجنوب استطاعت أن تكون يف الصور   القمة،
كأدوات دفاعية وأدوات مراقبة وحامية لألرشطة الحدودية ألوروبا يف مواجهة الزحف عرب الحدودي للهجرة املغاربية   تنصيبها

 .واألفريقية، وكذا التنقل فوق الوطني للراديكالية وأعامل العنف املنظم
مل تحد عام شاب سابقتها، إذ مل تحقق بدورها ما كان مسطرا لها من أهداف وغايات، وذلك ألن صناع القرار  2005قمة برشلونة 

الشامليني يراهنون عىل انتزاع التزامات أمنية من طرف رشكاء الجنوب املتوسطي مبا متليه عليهم مستلزمات حامية األمن 
عىل ما هو أبعد وأوسع من املهام األمنية، من خالل دعوة الشامليني إىل يف املقابل تراهن أنظمة الجنوب   القومي االورويب،

التها انتزاع التزامات سياسية بدعم التنمية البرشية يف مجا  بحث أسباب وعوامل تزايد معدالت الهجرة مبختلف صورها بقصد
نموي يف اإلدارة ع فيها ما هو أمني مع ما هو تالرتابية، باعتبارها من املداخل الرئيسية التي ميكن أن تؤسس ملقاربة ناجعة يتقاط

الجيدة واملحكمة للضغوط الحدودية التي متارسها الهجرة املغاربية واألفريقية عىل الحدود األمنية للمنطقة األورو 
ملطلب اولقد حاول الخطاب املليك الذي تاله الوزير األول عىل اعقاب أشغال هذه القمة أن يسلط الضوء عىل هذا   متوسطية.

الجنوب متوسطي، إذا اعترب أن املشكل ال يكمن يف اإلرادة املبدئية ملعالجه إفرازات الهجرة بل يف األسلوب النظري واملنهجي 
 .للظاهرة

يف املقابل، عكست فكرة االتحاد املتوسطي إحدى الطموحات الفرنسية الداعية اىل ربط دول أوروبا الجنوبية مع الدول املغاربية 
ودول الرشق االوسط وإرسائيل يف مجمع سيايس مبرجعيات أمنية، حيث تكمن الغاية منه يف تكوين تجمع أنظمة وتركيا 

يوحدها االنتامء الجغرايف إىل املتوسط وتفرقها املشارب والعقائد السياسية، وذلك بتوجيه فرنيس مبا يدعم موقع فرنسا االقليمي 
 يولوجي يف املنطقة بني قوى تقليدية وأخرى صاعدة.والدويل املهدد بفعل اشتداد التنافس اإليد

وعليه، ال أحد ميكنه ان ينازع يف كون مرشوع االتحاد املتوسطي ال يرتبط بتنزيل رغبة سياسية فرنسية جامحة وجسورة يف 
رنسا ا فإعادة برمجه العالقات مع دول كانت باألمس القريب مناطق نفوذ استعامري، وترجمة قناعات أمنية جديدة طورته

ول جنوب تثبيت دعائم األمن الدميقراطي والسيايس يف د  يف  ومؤسسات االتحاد االورويب معا يف السنوات األخرية، واملتمثلة
ور وتجديد الروابط تص  يف  عىل اعتبار ان هذا البعد النوعي والفريد يف طبيعته من األمن هو إحدى املداخل املفاتيح  املتوسط،

 األمني. -يف إطار رشكات محكمة ودقيقة التصميم السيايس  فاق بشأنها مع دول الجنوب املتوسطي، وذلكينبغي االت  التي
معتربا أنه إمنا صدر  2008وقد علق الدكتور محمد عطية عىل إعالن قمة باريس من أجل اتحاد املتوسط املنعقدة يف يوليوز 

السياسية  ، بالرغم من أن الوسائل واملشاريع املطروحة ال تتوافق والتطلعاتلتأكيد الرؤية الشاملة ألمن املنطقة املتوسطية وأوروبا
ألنظمة ضفتي املتوسط، سواء تعلق االمر مبتطلبات األمن األورويب أو متطلبات تحقيق االستقرار يف الضفة الجنوبية، وهي 

انت عن مساحات قد أب إشكالية الهجرة متطلبات تتقاطع مع قضايا الهجرة والخوف من التطرف االسالمي. ويضيف الباحث بأن
واسعة من الخلل الذي يتخبط فيها صناع القرار االوروبيني، حيث تضاهي إكراهات الهجرة يف املنظور االورويب إكراهات 

 .االرهاب يف التصور االمرييك
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 رابعا: سياسة الجوار األوروبية بني الخطاب واملامرسة
من اآلليات السياسية ذات األهمية الكبرية التي يراهن عليها صناع القرار األوروبيني  2003 سنة تعترب سياسية الجوار املعلن عنها

يف تدبري الشؤون املتوسطية وإعادة ترتيب منظومة العالقات مع رشكاء الجنوب املتوسطي، إذ استطاعت أن تدفع بالروابط مع 
كة يف املالحظة واالهتامم، توحي فيام تعلن بتأكيد الرغبة املشرت أنظمة الجوار الجنويب إىل مستويات سياسية وأمنية جديرة ب

إعادة هيكلة املصالح األورو متوسطية ميا يخدم مطالب وتطلعات رشكاء الجوار، مبا يف ذلك تقوية دعائم األمن واالستقرار يف 
لصالح واحرتام ولة الحق والقانون والحكم ااملناطق املجاور للحدود األوروبية ونرش الثقافة الليربالية السياسية وإشاعة مبادئ د

حقوق االنسان يف رقعة ترابية ثابتة متتد من املغرب إىل مولدافيا، إال أن باطنها يعكس بعدا اسرتاتيجيا أمنيا يجعل من توزيع 
 املسؤوليات وااللتزامات األمنية بني الفرقاء املتوسطيني حجر الزاوية التي تقوم عليه سياسة الجوار.

لد ومدى إذ أن الفوارق السياسية واالقتصادية والثقافية لكل ب لق سياسة الجوار من مبدأ أن الدول ال تتطور بنفس الرسعة،تنط
رغبته يف الترسيع بخطوات االصالح والوفاء بااللتزامات األمنية املتفق بشأنها هي من تحدد مستويات الرشاكة وامتداداتها بينه 

وبالتايل يكون مبدأ التوجه املفصل عىل املقاس هو الخاصية البارزة لسياسة الجوار، يف حني تكمن وبني املجموعة األوروبية، 
الخاصية الثانية لهذا املرشوع السيايس األورويب يف كون الرشكات التي يتم توقيعها مع رشكاء الجوار تظل مرشوطة بالنتائج 

تقنية كة، باعتبارها أهم املحددات يف تقديم املنح املالية واملساعدات الاملحصلة وتطورات األوضاع الداخلية الخاصة ببلدان الرشا
 واملشاركة يف الربامج األوروبية.

مام ال يدعو إىل شك أن سياسة الجوار متكنت إىل حد بعيد من استاملة دول جوار سابقة واستدراج دول جوار جديدة ألجل  
ول تكون املناطق الجنوبية للمتوسط مبا فيها الشامل اإلفريقي مطالبة بالتحمهام رقابية صارمة يف مجال الهجرة. وعليه،  تحمل

إىل مناطق احتجاج واعتقال للمهاجرين الزاحفني من جنوب الصحراء، وقد كان الهدف املسطر من وراء ذلك هو نقل الحدود 
رارية للعهد الحدودية التي تعترب استم االفرتاضية الجامعية ألوروبا إىل الشامل االفريقي، مبا يحقق مرشوع عوملة املراقبة

 االستعامري مبناهج وسائل أخرى.
ولعل هذا ما يفرس التزامن بني إطالق سياسة الجوار واسرتاتيجية األمن االورويب التي جعلت من أهدافها الظاهرة خلق ما 

 متكني ة املضمرة يف إنشاء روابط بنيغري أنها يف الحقيقة، تختزن الرغب  حول االتحاد األورويب. حلقة من االصدقاء تسميه
ارها واقعا ثابتا تحمل التزامات أمنية باعتب أنظمة الجنوب من التوقيع عىل رشاكات سياسية وتنموية، وبني دفع هذه األنظمة إىل

سيع وحامية و ومفروضا عىل كل دولة من جنوب املتوسط تطلب املواكبة االقتصادية والتنموية التي يراهن عليها األوروبيون يف ت
 مصالحهم األمنية.

أما عن موقع املغرب يف سياسة الجوار، فإنه ليس من املبالغة يف يشء إذا ما قلنا بأنه من البلدان املفاتيح التي تم تخصيصه 
باهتامم اسرتاتيجي يف قلب هذه السياسة، حيث تقرر تخصيصه بوضع متقدم باملقارنة مع باقي دول الجوار، يتجاوز مجرد 

اكة وال يبلغ حد العضوية. يف املقابل، يتحمل املغرب يف إطار سياسة الجوار دامئا، إلتزامات أمنية موسعة تجعل منه حارسا الرش 
 موثوقا به للحدود األمنية األوروبية.

ول املغاربية الد اهتتوىل مبقتض من االلتزامات األمنية املثرية للجدل التي ابتدعها صناع سياسة الجوار، ما سمي بعقد املناولة
مع سياسة حسن الجوار، فمن غري املنطقي أن ينحرص دور أنظمة الجوار يف مراقبه  حامية الحدود األوروبية مبا يتناىف حتام

االشكاالت التنموية امللحة واملتزايدة التي تطرحها الضفة الجنوبية. ومن املؤكد أن االتحاد االورويب  الحدود األوروبية مع تغييب
سألة االلتزام مبنطق سياسة الجوار وحسن الجوار، وال نجد يف هذه النقطة أفضل مام علق به الدكتور املهدي املربوك راوغ يف م
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الخبري التونيس يف قضايا الهجرة، الذي قال إن االتحاد االورويب يسعى اىل التحايل عىل الجغرافيا وتقديم مناطقه الحدودية 
د الجغرافية، وأن دول املغرب العريب والسيام املغرب لن تجد بدا من أن تتقدم حدود حتى تكون الحدود األمنية وليس الحدو 

االتحاد االورويب مبا يظهرها مبظهر الحواجز األمنية االستباقية املطالبة بالدود عن األمن األورويب يف مواجهة مختلف أشكال 
 االخرتاق املتأتية من الضفة األخرى للجوار املتوسطي.

عن موقع املغرب يف صلب سياسة الجوار يجرنا حتام للتعرض إىل الوضع املتقدم الذي أسنده االتحاد األورويب إىل إن الحديث 
. يف الواقع، يقدم املغرب نفسه مبقتَض هذا االمتياز السيايس يف شكل أرضية تجريبية متقدمة تخترب فيها 2008املغرب سنة 

ام غري النظامية منها الزاحفة من الجنوب، وخاصة إجراءات الحراسة والرتحيل والعرقلة املقاربات األمنية املوجهة إىل الهجرة السي
الحدودية، علام أن تحمل املغرب ملثل هذه األعباء األمنية يقابله ما يبرش به الوضع املتقدم من االستئثار بامتيازات اقتصادية 

 ومالية ال ترصف إىل غريه.
الجوار هو خلق مجموعة أمنية تتعايش بداخلها روابط متقاربة ومتكاملة بني االتحاد  وعليه، يبقى الهاجس الغالب لسياسة

األورويب واملغرب وباقي جريانه املتوسطيني، غري أن الوجه األمني الذي تظهر به هذه السياسة يدعو إىل التشكيك يف جدية 
كأنها يف سياسة الجوار، بحيث أن هذه األخرية تظهر و الوعود التي يرصح بها رشكاء الشامل ملختلف الدول املخاطبة باالنخراط 

، وهو ما يدعو إىل االستنتاج بأن centrée de la sécurité régionale-vision euroمركزية لألمن اإلقليمي -تعكس رؤية أورو
فتقد يف منصف تفكرة إقامة رشاكات حسن الجوار بني االتحاد األورويب وجريانه من جنوب املتوسط عىل أساس جوار عادل و 

 جانب واسع منها إىل املصداقية عىل صعيد املامرسة.
عىل جانب آخر، يطرح الحوار املتوسطي الذي يقرتحه حلف شامل األطليس عىل أنظمة الجنوب العديد من التساؤالت املرشوعة، 

الذي  ذا االخريمصالح الحلف، ه مبا يخدم السيام ما يتعلق بالتوظيف املسيس ألنظمة الشامل االفريقي املعنية بهذا الحوار
اب أمني يتوىل مهام تربية أنظمة الجنوب املتوسطي وترويضها عىل استرش -ينتصب يف الساحة املتوسطية كوسيط سيايس

 .ملتوسطبتنفيذ الخطط االسرتاتيجية املوجهة اىل ا قناعات الغرب وعقائده األمنية، ودفعها سياسيا ومؤسساتيا إىل االلتزام
ملتعلق بسياسة الحلف املوجهة إىل الهجرة، فال يستقيم بأي حال من االحوال اقتطاعها أو استثنائها من مساعيه يف الشق ا

وطات أمنية أكرث تتفجر منه ضغ االسرتاتيجية القاضية بإعادة هندسة الجوار األورومتوسطي، الذي يعتربه الحلف مجاال جغرافيا
يب، وما تدخالت الحلف املكثفة يف هذه الرقعة الجيوسياسية سعيا وراء عسكر رضاوة وخطورة مام كانت عليه باملايض القر

حيث يتوخى حلف شامل االطليس   االرهاب إال انعكاس واضح لهذا التوجه،-ثنائية الهجرة  التحكم الواسع يف مخرجات
ل تقويه الحضور ا ودوليا، من خالمبقتَض هذا املخطط التأسيس لعهد جديد من العوملة الوظيفية التي يطمح إىل نرشها إقليمي

التفاعل الدويل لتزكية  سطح عىل شتنرب 11وقد ظهرت أحداث   السيايس األمني عىل طاولة صناعه القرار املتوسطي.
رف، وذلك يف عالقة املتط الراديكايل باعتبارها إحدى أبرز التجليات املادية للفكر بخيار عسكرة السياسات املتوسطية العمل
 للهجرة يف تحوالته املستجدة. التحوالت األمنية الجديدة التي اعرتت املنظور الغريب مع وثيقة

عية وغري الرش  مبختلف صورها غري أن ما مل يريد أن يدركه حلف شامل األطليس أو منظمة االمن والتعاون بأوروبا أن الهجرة
 برشائح اجتامعية هشة ومخرتقة ما بتعلق األمربقدر  النظامية عىل حد سواء، ال تطرح تهديدات عىل الحدود الجغرافية

مبحددات االقتصاد ومعايري التنمية، يفرتض أن تفرز تحديات أمنية يف حالة عدم االكرتاث أو االهتامم بقضاياها الدميقراطية 
مع رهانات  لاقتصادية. ذلك وأن جوهر املشكل الخاليف يظهر شديد االرتباط بالكيفية التي يتم مبوجبها التعام-والسوسيو

 الهجرة وليس مباهية أو طبيعة املساطر األمنية املوىص باتخاذها يف مواجهة مجتمعات الهجرة ومصادرها.
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يف ضوء ما سبق، نأيت إىل االستنتاج بأن حوض البحر األبيض املتوسط شهد وال يزال يشهد مرحلة تجديد سيايس وأمني للعقائد 
غرب، حيث ينكشف مدى االهتامم األورويب املتصاعد باستدراج أنظمة الجنوب ألجل -التقليدية املوروثة من عهد الرصاع رشق

استقبال اإلمالءات السياسية وتحمل األعباء األمنية التي تفرضها مختلف جبهات الحوار أو الجوار املتوسطي، ذلك وأن املامرسة 
سية واسرتاتيجية ق تسوية حسابات ذات حساسية سياتكشف أن مختلف املشاريع السياسية واألمنية املتوسطية ال تحيد عن سيا

بني حلفاء األمس، وأخرى أمنية ترضب بذرائعها فيام باتت تفرضه التنقالت عرب الحدودية لقوى الصدع الراديكايل املنتج 
 للتهديدات اإلرهابية، سواء يف شكل موجات هجرة نظامية أو غري نظامية.

   
 الفكر األمني الهولندي القسم الثاين: الهجرة املغربية يف

يف محاولة الستقراء أبرز محطات التفاعل الهولندي متعدد األطراف مع ظاهرة الهجرة، ندرك ومنذ الوهلة األوىل مدى قوة 
التجاذب واشتداد الخطاب السلبي بني مكونات األمن القومي الهولندي ومجتمعات الهجرة اإلسالمية والهجرة املغربية ملا 

وصية لها ما يربرها كام سرنى يف حينه. تزايد املنحنى الصدامي يف العالقات بني الطرفني يفرس باعتبارات اكتسبته من خص
داخلية املنشأ، وأخرى خارجية. فيام يخص العوامل الداخلية، ميكن إجاملها يف االرتفاع امللحوظ ملعدالت الجرمية يف أوساط 

ربية، ات إرهابية تم ربطها بالراديكالية املتطرفة النشيطة يف حضرية الهجرة املغالشباب املغاربة وتعرض األمن الهولندي الخرتاق
هذا ودون إغفال ما يسميه تيار القوميني الهولنديني بانكشافية الهوية الهولندية أمام موجات االخرتاق اإلسالمي. فيام ترد 

رب  وجه خاص يف العودة القومية للنشاط اإلرهايب عالعوامل الخارجية إىل تداعيات السياق األورويب والدويل واملتمثلة عىل
الحدودي )أحداث نيويورك، أحداث مدريد، أحداث لندن ...(، وتشنج الروابط االثنية والثقافية بني الغرب واإلسالم بفعل الرتويج 

 العاملي لحرب األفكار ورصاع املعتقدات وصدام القوميات والحضارات.
قسم من األطروحة، ارتئينا أن نجزئه إىل فصلني، حيث يتطرق الفصل األول ألهم مخرجات الألمن وحتى يتأىت لنا إعداد هذا ال

املنسكبة من أوساط الهجرة املغربية مع الوقوف عند مستويات تأثريها يف هندسة العمران األمني الهولندي، وذلك من خالل 
حالة  ة التهديدات التي تقع عىل الهوية الهولندية يف ضوءأربع مداخل أمنية أساسية، إذ تم التعرض يف نقطة أوىل إىل طبيع

التوتر التي تغلب عىل الروابط الناشئة واملتدافعة بني اإلسالم والهوية الغربية، والتطرق يف نقطة ثانية إىل مدى انخراط الوسط 
د البويري درامية التي خلفتها قضية محماملغريب املهاجر يف املامرسة اإلرهابية محليا وأوربيا ودوليا وذلك عىل إثر األحداث ال

املتهم الرئييس يف مقتل املخرج الهولندي "فان خوخ"، والتعرف يف نقطة ثالثة عىل واقع االجرام يف أوساط الشباب املغاربية 
ية عىل التمييز نومدى إسهامه يف تشويه الصورة املجتمعية للمهاجر املغريب وترسيخ املواقف النمطية وإذكاء االحكام املسبقة املب

والتوصيف املتفلت من املوضوعية، ويف نقطة رابعة وأخرية، مالمسة املخلفات األمنية لالتجار الدويل يف املخدرات الذي يستأثر 
 به املهربون املغاربة بحصة األسد وتقدير مدى تأثريه عىل توجيه وشحن السياسات األمنية الهولندية املستهدفة للهجرة املغربية.

ني تم التعريج يف فصل ثاين للبحث يف مقومات ومجاالت السياسة األمنية الهولندية املوجهة إىل معالجة مختلف مظاهر يف ح
التطرف والراديكالية التي لقيت انتشارا أفقيا مثريا لالهتامم األمني يف قلب الهجرة املغربية، والتي تأثرت بدورها وأناخت املطايا 

اعية إىل خطاب الرفض والتطويق واالحتواء. حيث صدر عىل سبيل املثال قانون اإلرهاب الهولندي لحناجر اليمني املتطرف الد
مثقال برتسانة قانونية أحدثت تغيريات بنيوية يف نظام العقوبات الذي اعتنق خطابا قانونيا يغلب عليه التشديد كلام  2004يف 

 القانون مل يطرح كخيار سيادي وطني، بقدر ما تم فرضه عىل النظام تعلق األمر بأفعال إجرامية بقصد إرهايب، علام أن سن هذا
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الهولندي شأنه شأن باقي الحكومات واألنظمة التبعية، كالتزام دويل تحتمه األدبيات األمنية العاملية الراهنة تحت طائلة اإلدانة 
 بالخروج عن الرشعية الدولية.

ة القضايا التي تم إصدار أحكام قضائية بشأنها مبوجب قانون اإلرهاب سالف ما يستدعي االنتباه يف هذه الخانة، هو أن غالبي
الذكر، تهم متابعني من أصول مغربية متت إدانتهم بتهمة تهديد االمن القومي الهولندي، وذلك بتهم إتيان جرائم إرهابية 

اليمني  ي ملثل هذه القضايا، متكني قوىوإشاعة عقائد العنف والكراهية. ولعل أبرز ما انسكب عن الرتويج السيايس واإلعالم
املتطرف من امتالك قرائن ذات طبيعة واقعية مادية تم تسخريها البتداع روابط منطية مسيسة بني الهجرة املغربية واإلسالمية 

 وتنامي املد االجرامي والزحف اإلرهايب الذي بات يقوض األمن القومي الهولندي.
ولندي ومعظم الترشيعات املنظمة للجرائم اإلرهابية أنها تسقط جميعا يف عيب مرشوعية ما يؤاخذ عىل قانون اإلرهاب اله

التكييف القانوين املؤسس للتجريم يف املادة اإلرهابية، عىل اعتبار أن قوانني اإلرهاب يف تطبيقاتها العامة تلتمس وجوديتها 
صل يف القاعدة هية الجنائية، إذ جعلت من اإلدانة واالشتباه األ الترشيعية من فلسفة قانونية تغاير ما استقرت عليه املبادئ الفق

بدال من قاعدة املتهم بريء حتى تثبت إدانته، والقانون األشد للمتهم بدال من القانون األصلح للمتهم، وتفسري الشك ضد املتهم 
قانونية ن حقوق الدفاع والضامنات العوض أن كان يفرس لصالحه، وهو ما ترتب عنه تجريد املتابعني يف الجرائم االرهابية م

 املصاحبة ملساطر االعتقال والتفتيش واملحاكمة.  
إىل جانب تسييس القوانني، يضطلع االعالم واألحزاب السياسية يف املامرسة الهولندية بأدوار حيوية يف صياغة قواعد اللعبة 

هجرة واإلرهاب. ي يف مختلف امليادين والسيام يف قضايا الالسياسية والترشيعية، والضغط بقوة يف توجيه صناعة القرار الحكوم
إذ ينجرف تيار واسع من االعالم الهولندي وراء تغليف مجمل االتهامات ومناورات التشويه الثقايف والديني التي تستهدف 

هنية سلبية يف قرار صورة ذاملهاجرين املغاربة عىل وجه الخصوص باملفاهيم الجديدة لألمن والتهديد اإلرهايب، مام نتج عنه است
سيكولوجية املواطن الهولندي، وهو ما يدفعه إىل التفاعل مع قضايا الهجرة واإلسالم بأساليب منطية استباقية، ولعل كل ذلك 
ما يقدم تفسريا منطقيا ألزمة األقلية اإلسالمية يف ميزان العالقات التي تربطها مبجتمع األغلبية بافتعال روابط جدلية بني 

 إلسالم واملامرسة الهولندية. ا
من جانبها، ترتبع املؤسسات الحزبية عىل قامئة جامعات الضغط املؤثرة يف تصور السياسات األمنية مبختلف مستوياتها، بالنظر 

ول ح إىل حضورها الواسع يف إثراء الساحة السياسية واألمنية بالطروحات والربامج املنتجة إلدراكات ذاتية وتصورات إيديولوجية
ملا يشهد  VVDالقضايا املجتمعية. وقد اختارت هذه األطروحة الحديث عىل حزب الحرية الهولندي اليميني املتطرف واملعروف ب 

له من صناعة الخوف وإشاعة الذعر لدى الرأي العام الهولندي من املادة الخام املتمثلة يف الهجرة واإلسالم، واللعب عىل وتر 
 الحضور اإلسالمي يف املجتمع الهولندي واستمرارية خطر اإلرهاب عىل األمن القومي. الربط امليكانييك بني 

والالفت لالنتباه أن الخطاب اليميني املتطرف الداعي إىل الرفض الديني واالثني لألجنبي مل يبقى حبيسا بني أنصاره ومواليه، 
ايا الهجرة رشبت بعضا من يدعو إليه اليمني املتطرف يف قضوإمنا امتد ليشمل خطابات األحزاب االشرتاكية والليربالية التي ت

واإلرهاب، إذ تضمنت أجنداتها الحزبية عددا من املوضوعات املستلهمة من الفكر اليميني الحاقد، من قبيل تجديد االلتزام 
 برفض أسلمة األنظمة األوروبية باملفهوم األمني.  

 نتائج البحث:
 إىل تحصيل النتائج البحثية التالية:يف ختام هذه الدراسة، انتهينا 
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يف الشق املتعلق بصياغة السياسة األوروبية الجامعية حول الهجرة، نتبني ومن خالل مجموع االتفاقيات التي تعرضنا  أوال:
 لها يف الفصل األول من القسم األول من هذه األطروحة، أن الدول األطراف غالبا ما تجنح إىل اإلبقاء عىل هوامش عريضة
يف ميادين التدخل األمني والقضايئ الخاص مبعالجة ومحارصة مخرجات الألمن التي تقدف بها مجتمعات الهجرة يف املجال 
األمني القومي لدول املجموعة األوروبية. وهو ما يحيل يف تقديرنا عىل عدم تكون النضج وتحقق االستعداد السيايس لألنظمة 

باعتباره مجاال سياديا لصالح القرار الجامعي، وذلك عىل الشاكلة التي يريدها أنصار  الوطنية يف التخيل عن املكون األمني
االختصاص الجامعي. وهو ما تم تكريسه عمليا بتقديم اعتبارات األمن الداخيل عىل اختصاص املجموعة األوروبية كلام نشب 

 تنازع بني االختصاصني.
ن يف واالثني إىل تسييس أمني واسع النطاق، ومصداق ذلك ما تم الرتويج له متم إخضاع قضايا الهوية واالختالف الثقا  ثانيا:

تحول الساحة االثنية األوروبية إىل ساحة رصاع طائفي بني مجتمعات األغلبية ومجتمع األقلية اإلسالمية. يف املقابل، أتينا 
ة ومتطابقة، يس الستنبات عقائد أمنية متقاربعىل معرفة كيف أن االفرازات األمنية لألقليات اإلسالمية هيئت املجال السيا

وااللتفاف حول رصوح تعاقدية ومؤسساتية تنشد التصدي الجامعي ملختلف أشكال التهديد املتأتية من مجمعات الهجرة املصنفة 
 عىل أساس معايري الدين والعرق واالنتامء الهويايت، مبا يف ذلك أخطار الراديكالية والتطرف والعنف املنظم.

يف املتوسط، أظهر قادة االتحاد األورويب أن من الصالح القومي الجامعي تقوية دعامات األمن الدميقراطي يف ربوع  الثا:ث
أنظمة جنوب املتوسط باعتباره إحدى املداخل األساسية إلشاعة األمن واالستقرار يف املنطقة، إال أن ما يضمره صناع القرار 

اولة للتحايل عىل الجغرافيا، من خالل التشديد عىل تقديم األرشطة الحدودية الجنوبية الجامعي يف الضفة الشاملية هو مح
لالتحاد، بوصفها حدودا أمنية وليس حدودا جغرافية، حيث يتوق األوروبيون إىل فرض شبه سلطة متوسطية تتوىل يف دواليبها 

الوقت ذاته،  املتوسط مهام الحراسة والتنفيذ. يفأنظمة الشامل التنظري الترشيعي والتنظيمي، يف حني تتوىل أنظمة جنوب 
ينتصب حلف شامل األطليس عىل وجه الخصوص واجهة أمنية ومؤسساتية بوسائل سياسية، حيث أنه ويف محاولة منه لتجديد 

ستدراج ا مربرات وجوده وعلل استمراريته بوصفه إحدى أبرز مخلفات الحرب الباردة، قدر الحلف أن يويل أهمية اسرتاتيجية إىل
أنظمة جنوب املتوسط إىل القبول الالمرشوط بخارطة طريق أمنية بصياغة ترشيعية أحادية الجانب، وذلك بغاية تأمني تغطية 
أمنية يف مواجهة محاوالت املساس بالحقوق واملكتسبات األمنية ألعضائه، وال يتحقق ذلك يف تقدير الحلف إال من خالل 

 ودامئة تتحملها األهلية السياسية لدول الجنوب املتوسطي.انتزاع التزامات أمنية محكمة 
يف املوضع املخصص للهجرة املغربية يف الفكر األمني الهولندي، ندرك مدى حضور األقلية املغربية يف صلب التهديد  رابعا:

ملنسوبة إىل ل العنف املنظم ااإلسالمي ألمن الهوية واملنعة األمنية للدولة الهولندية يف مواجهة مختلف أشكال االخرتاق وأعام
املهاجرين السيام من أصول شامل إفريقية واملرتكبة بقصد إرهايب. كام يسجل تواجدها البارز يف ساحة الجرمية واالتجار 
الدويل باملخدرات، وإن كل هذه العوامل مجتمعة تفرس إىل حد بعيد يف تقدير هذه األطروحة، هيمنة مواقف الرفض والتصادم 

والهويايت بني مجتمع األغلبية واألقلية املغربية، وهو ما من شأنه ان تكون له انعكاسات عميقة عىل مستقبل التكوين االثني 
 االثني متعدد الروافد املؤسس للمجتمع الهولندي.

ورات أمنية صكام أن سقوط الدوائر الحكومية الهولندية يف الخلط بني واقع الرصاع الكوين بني اإلسالم والغرب، وتكييفها لت
تستقي مادتها من تجدد الرهانات األمنية التي تطرحها مجمعات الهجرة، كان له انعكاسات عىل تسييس غري مسبوق إلظهار 
األقلية املغربية عىل وجه الخصوص مبظهر املتنافس واملتحدي اإلسالمي لصناعة التفوق الثقايف والحضاري ولتامسك االستقرار 

ايس واألمني يف األرايض املنخفضة، مبا يشابه إىل حد بعيد ما تشهده ساحة الرصاع الدويل من األهمية الدميقراطي ببعديه السي
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االسرتاتيجية التي تكتسيها صناعة العدو وإن كان عىل أسس افرتاضية ال يربطها يشء مبا هو مادي وواقعي، وذلك من أجل 
 وعية وانتهاك حقوق االنسان.تربير تنزيل برامج وسياسات يخىش من مالحقتها بعيوب املرش 

مبقياس املرشوعية دامئا، نأيت إىل االستنتاج بأن ما ذهبت إليه الدوائر األمنية الهولندية من االستغالل السيايس  خامسا:
لألنشطة اإلرهابية التي تورط يف ارتكابها مهاجرون من أصول مغربية وإسالمية، وذلك يف ضوء الربط املجحف بني الهجرة 

مية يف عموميتها وتكون الجيل الجديد من التهديدات الراهنة التي يزعم الغرب انها تقوض مضجعه األمني، ترتب عنه اإلسال 
تغليف عدد من الربامج واملخططات األمنية املقرتحة يف موضوع محارصة مجتمع األقلية سياسيا وأمنيا وإعالميا مبرشوعية زائفة 

لتمس مربراتها يف مزاعم وذرائع يصدقها واقع هاته األقلية وما تنشؤه من مخرجات قد ال يعكس ظاهرها ما يختزنه باطنها، ت
تهدد بطبيعتها متاسك األمن القومي، ومصداق ذلك ما لقيته من تأييد من طرف الغرفة الثانية يف الربملان الهولندي، كام أن 

حقق قبل سلسلة ل املؤسسة الربملانية وخارجها، وهو ما مل يتحيزا واسعا من املعتقدات اليمينية العنرصية باتت تلقى استحسانا داخ
 شتنرب اإلرهابية.  11االعتداءات اإلرهابية السيام أحداث 

 خامتة:
تطرح سياسات الهجرة الراهنة إحدى أبرز مظاهر التناقض الحاد بني الليربالية االقتصادية والواقعية األمنية، وهو ما تسبب يف 

عة ملكاسب االقتصادية لعوملة تتجاوز الحدود، واملستلزمات األمنية التي متثل وقود سياسات الهجرة املشبنشأة توتر حقيقي بني ا
 التقييدية والقناعات املصنعة من مفاهيم التهديد واالخرتاق متعدد االبعاد.بالنزعات 
تساع يف صورة تهاوي الحدود وا أن العوملة يف العالقة مع الهجرة تسقط يف مفارقة فاضحة، حيث يتم الرتويج لها ال شك

مساحات االنفتاح بني املجموعة الدولية، إال أن املامرسة تفصح عن خالف ذلك، إذ ال مجال للحديث عن املناطق الحرة إال 
 عندما يتعلق األمر باالقتصاد وتنقالت الرساميل، يف حني تغيب العوملة ووعودها الزائفة يف مواجهة الهجرة التي تصدرها الضفة
الجنوبية من املتوسط، وهو ما يعكسه الفكر األورويب املتشتت بني احتياجات االقتصاد والتنمية وبني سياسات األمن القومي 

 التي تجنح إىل محارصة وتقييد تنقالت الهجرة فوق الحدودية. 
ويب انتعاش أي العام األور من زاوية أخرى، ترتب عن تفيش املذاهب التي تغلو يف الربط بني الهجرة واألمن يف منابر الر 

الحركات اليمينية املتطرفة، حيث متكنت هذه األخرية من اكتساح الساحة السياسية من خالل اللعب عىل وتر صناعة الخوف 
من التحوالت غري املحسوبة للمجتمعات العرصية، وهو ما استطعنا أن نالمسه يف التجربة الهولندية، حيث متكنت قوى اليمني 

اخرتاق الرأي العام الداخيل وذلك من خالل تحويل قضايا األمن والهجرة والتطرف إىل مركز اهتامم سيايس  املتطرف من
وأمني جدير باملالحظة، األمر الذي كان له وقع عىل دفع الروابط بني مجتمع األغلبية واألقلية اإلسالمية واملغربية إىل مصاف 

 تهيمن عليها مواقف الرفض واملواجهة.
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 يف موضوع : الدولية  حول أشغال الندوة تقرير
 ظاهرة العنف ضد املرأة بني الرشيعة و القانون

 

  
نظم املرصد املغريب للمناهضة العنف ضد النساء برشاكة مع مركز املنارة و األبحاث و املجلة القانون و  األعامل         
، شارك فيها عدد من “ظاهرة العنف ضد املرأة بني الرشيعة و القانون  “ ندوة تحت عنوان 2021 ابريل19يوم  ،الدولية

 .الفعاليات السياسية والحقوقية وممثلني عن هيئات املجتمع املدين وثلة من أهل الفكر والقضاء
أهداف الندوة، باملشاركني قبل أن يذكر بوقد استهل هذا املحفل العلمي بكلمة األستاذ ياسني مفقود، الذي رحب بالحضور و         

وعىل رأسها  تقديم الشكر للمرصد املغريب  ملناهضة العنف ضد النساء يف شخصه الدكتورة إميان نوري و كذا مركز املنارة للدراسة 
القانون و   ةو األبحاث و عىل رأسه الدكتور "رضوان العنبي " ،و تقديم الشكر املوصول  األستاذ مصطفى الفوريك مدير مجل

األعامل  الدولية  و هو أستاذ زائر بكليات املغرب ، وكذا األستاذة البتول شخامن ، و ألستاذ يحيى علوي و الشكر لباقي األساتذة 
 الذين شاركوا يف هذا اللقاء. 

ان نوري  التي قدمت ستاذة إميتم أعطى األستاذ ياسني مفقود الكلمة لرئيسة املركز الوطني  ملناهضة العنف ضد النساء  األ          
هي الثانية الشكر لكل املتواجدين و اغتنمت الفرصة  لتعريف و  تقديم بأهم االنجازات املركز الوطني ملناهضة العنف ضد النساء  

حو ع نإنصاف املرأة و إزالة الحيف و تعسف عنها  و إزاحات املعوقات التي تحل دون اإلقال  ; و عرفت بأهداف املركز  الذي هو
ة و تعاون مع أكادميية   رشاكاتفاقية  : التنمية املتكاملة و املتوازنة .كام ذكرت أهم االتفاقية التي أبرمها املرصد املغريب منها

الوحدة العربية للتدريب و دراسات املهنية و أخرى مع فريق اسباشيل اإلبداعي، باإلضافة إىل  اتفاقيات اجتامعية أخرى.  كام 
أن املرصد سيقوم بتقدم دورات تكوينية و تدريبية تروم تكوين النساء املعنفات  و تقوية مهرتهن و مواكبتهن عىل  أكدت  عىل

جميع املستويات و األصعدة كام أكدت عىل وجود سلسلة من  الندوات التكوينية التي يعتزم املرصد تنظيمها مع باقي الرشكاء و 
 حتني و الخرباء يف هذا املجال. التي يسهر عىل تأطريها مجموعة من البا

 
م األستاذ ياسني مفقود  الشكر لألستاذة إميان نوري، تم ناول الكلمة بعد ذلك لألستاذ  وبعد هذه الكلمة السياقية والبيانية قد 

ء، ارضوان عنبي رئيس مركز املنارة للدراسة و األبحاث ، ليتحدث عن دور الرشيعة اإلسالمية  يف مناهضة العنف ضد النس
باعتبارها أعطت  للمرأة  مكانة مهمة و رفعت من شانها و قيمتها إال انه بسبب عدة عوامل مختلفة كرست بدنيوية املرأة و ألصقت 
يف مخيل املجتمع  صفات و أفكار سلبية و هضمت حقوقها  لذلك تدخلت ترشيعات إلعادة االعتبار لها و حاميتها ومحاربة 

الذي حاول اإلجابة عن مجموعة من اإلشكاالت  لكن يف  103 -13من خالل إصدار  القانون العنف املامرس عليها ،وذلك 
 الواقع مع املامرسة أفرز إشكاالت متعددة  الذي سيحاول يف هذه الندوة اإلجابة عنها.

ورييك مدير مجلة فوعقب مداخلة األستاذ رضوان العنبي  أعطى  األستاذ ياسني مفقود الكلمة لرئيس الجلسة الدكتور مصطفى ال
القانون و األعامل الدولية، الذي قدم مقاربة حول موضوع العنف ضد النساء بني رشيعة و القانون حيت تحدت عن القوانني 

الترصفات الترشيعية التي ألغت املقتضيات التميزية ضد املرأة  منها نسخ املادة السادسة   : الوطنية التي تهتم بوضعية املرأة  منها
قانون  التجاري القديم  و الذي كان يشرتط عىل املرأة من أجل مامرسة األعامل التجارية الحصول عىل موافقة زوجها و من ال
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التي نصت عىل أن للمرأة املتزوجة لها الحق يف أن متارس التجارة دون أن  1996من مدونة التجارة لسنة 17أحلت مكانها املادة 
 اق مخالف يعترب الغيا " .يتوقف ذلك عىل إذن زوجها و كل اتف

وقد اعترب هذا النص ثورة حقيقية يف استقاللية املرأة ألجل مامرستها التجارة بكامل حرية باإلضافة إىل النصوص الترشيعية  
عاملة م التي تعزز من مكانة املرأة يف املجتمع و منه  تنصيص عىل  مبدأ املساواة بني الرجل و املرأة ، و من جهة عىل معاملة املرأة

 خاصة يف بعض القوانني كام هو الحال يف مدونة الشغل و مجموعة من القوانني األخرى  .
كام تحدث  األستاذ  يف هذا الصدد عن إصدار املجلة القانون و األعامل الدولية للكتب تحت عنوان " تكافل القضايئ بنساء 

 .حكمة االبتدائية ببوملان منوذجا "ضحايا العنف الزوجي عىل ضوء قانون محاربة العنف ضد نساء امل
 
 :وقائع الجلسة 

يك  يف طفى الفور مص بعد االنتهاء من تقديم املتداخلني من طرف األستاذ ياسني مفقود  تفضل رئيس الجلسة ا ألستاذ         
  تقديم أول متداخلة.

   لوم القانونية أستاذة زائرة بكلية العالدكتورة الفاضلة منى كامل الرتيك، أستاذة يف جامعة الشارقة باإلمارات و
 و  السياسية  بسطات تحت عنوان "محاربة  العنف ضد النساء " 

 -13وقد بدأت بإعطاء تعريف للعنف يف بعض ترشيعات منها الترشيع اإلمارايت، املرصي و ترشيع املغريب  من خالل القانون 
 أو اقتصادي , نفيس,  جنيس ز بني الجنسني رتب عليه رضار جسديالذي عرفه بأنه "كل فعل مادي أو امتناع أساسه التمي103

 للمرأة "  
كام ذكرت مجموعة من العقوبات التي خصتها الترشيعات للمحاربة هذه الظاهرة، و  أشارت إىل نبذ العنف يف رشيعة اإلسالمية 

 من خالل ذكرها مجموعات من آليات الكرمية التي تحد من العنف، 
اذة عن نوع أخر من العنف أال وهو  العنف ضد األم وذلك بإهاملها أو وضعها يف دار املسنني ،و اعتربت أن كام تحدثت األست

العنف ضد النساء بصفة عامة له تأثري عىل األرسة و األطفال عىل اعتبار  انهيار أسس املودة و الرحمة يؤدي إىل  االنحراف و 
 لحامية الذاتية  للمرأة داخل األرسة " الترشد األطفال، و يف الختام قدمت توصية  "ا

 
  بعد مداخلة الدكتورة منى الرتيك  تناولت الكلمة األستاذة أمينة رضوان، وهي دكتورة يف الحقوق و  رئيسة

 مجلة الرائدة يف العلوم القانونية و التي قدمت مداخلة تحت عنوان" العنف ضد املرأة يف القانون االجتامعي "
الذي هو مبثابة مدونة الشغل املغربية وقد عرفت  العنف ضد املرأة يف 99  -65نف ضد املرأة من خالل القانون وتناولت ظاهرة الع

مكان العمل  عىل انه " كل لفظ أو فعل أو خطاب من شانه تحقري املرأة يف مكان العمل أو إظهار العداء تجاهها بناء عىل 
االنتامءات سياسية أو غريها مام يؤثر سلبا عىل أدائها أو تقدمها يف العمل أو الجنس أو دين أو العرق أو اإلعاقة الجسدية أو 

 فرصها يف توظيف أو حصولها عىل ترقية أو يخلق مناخ عمل عدايئ غري أمن و غري مرتاح لها" .
ساس الجنس ، منها التحرش الجنيس، التميز عىل أ  ; كام أشارت األستاذة إىل مظاهر العنف ضد املرأة يف مكان العمل    

 السخرية بسبب العمر و التميز الديني و السيايس. 
 ويف األخري عرجت إىل العقوبات التي وضعها املرشع املغريب ملحاربات العنف ضد النساء يف القانون 
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نف يف مكان مبثابة مدونة التجارة املغربية التي تحارب ظاهرة الع  99 -65، باإلضافة إىل القوانني الخاصة كالقانون 103- 13
 العمل من قبل منع التحرش الجنيس وسب و القذف و تسخري املرأة  قهرا و جربا.

ويف األخري تطرقت  إال االمتيازات التي  نص عليه املرشع املغريب لفائدة املرأة  بنظر لوضعها مثل حدوث الحمل أو رضاعة 
 وغريها من الحقوق التي نصت عليها مدونة الشغل باقي القوانني  .

 
   خصصة ستاذة البتول شخامن،خبرية يف االستامع و متالكلمة لأل تم انتقال األستاذ مصطفى الفوريك  إلعطاء

 يف الوساطة االجتامعية، مسؤولة عن مركز االستامع و عضو منصة كلنا معك التابعة لالتحاد الوطني لنساء املغرب.
ذكرت  أثار  العنف الكبري عىل األرسة و املجتمع و لت إىل توضيح و  قدمت األستاذة تعريف للعنف كظاهرة اجتامعية  و انتق 

 أسباب عائلية ،  اقتصادية و عربت بكلمة "أن العنف ال يلد غري العنف"  : أهم أسباب انتشار  ظاهرة العنف منها
ية و اعات الحكومو يف األخري اعتربت أن ظاهرة العنف يجب أن تكون له مقاربة تشاركية وذلك من خالل انخراط جل القط

 املجتمع املدين من أجل  مظفرات الجهود ملحاربة هذه الظاهرة و توعية نساء و تعليمها كيفية املحافظة عىل نفسها و استقالليتها.
 

  و يف املداخلة الرابعة أعطى رئيس الجلسة الكلمة للدكتورة  إميان نوري رئيسة املرصد املغريب  للمناهضة
 ستاذة يف جامعة الحسن األول بسطات.العنف ضد النساء وهي أ 

و قد أكدت أن العنف ضد  املرأة يشكل هام  مجتمعيا مقلقا يثار حوله الجدل عىل املستوى الرشعي والقانوين. وتوق فت عند  
، ويف عرضها “103 -13 قراءة يف قانون“منارصة مرشوع  قانون محاربة العنف ضد النساء، وقد اغتنمت هذه الفرصة لتقديم 

ل ذك رت األستاذة    و ذلك يف وضع  املرشع املغريب  إطار مفاهيمي كتعريفه للعنف النوري  بأهم نقاط الحسنة لهذا القانون  املفص 
االقتصادي  و النفيس و الجسدي كام انه وضع مجموعة من املقتضيات الزجرية كتشديد عقوبة العنف و اإلرضار  باملرأة  و 

 عامل العنف  ووضع عقوبات حبسية و غرامات مالية لكل مرتكب لهذا الفعل .تجريم إلكراه يف زواج باست
من قبيل منع مرتكب العنف من االتصال  ; كام فرض املرشع تدابري حامئية و و قائية اتجاه مرتكب العنف لفائدة الضحية

 بالضحية أو االقرتاب من مكان تواجدها إىل حني بت املحكمة يف القضية .
ملشاكل والثغرات التي تشوب القانون عىل مستوى الشكل وعىل مستوى املضمون، كام  ويف األخري أشارت إىل وأشارت إىل ا 

التحديات املتعلقة باالختالفات الحاصلة حول بعض املفاهيم والرؤى التي تضمنها القانون، كام أك دت عىل عدم كفاية املقاربة 
رأة. ون بغياب  التنصيص عىل  العنف الرقمي  كنوع من أنواع العنف الذي يطال املالقانونية يف املعالجة، وعابت أيضا عىل  القان

بقصور االكتفاء  ويف الوقت الذي أقر ت فيه ،و طغيان املقاربة الزجرية يف النصوص القانونية يف مقابل غياب الوسائل البديلة
ىل التصدي لهذه لية عميقة استباقية من أجل التعاون عباملقاربة الرشعية يف التصدي للظاهرة، دعت إىل تبني إسرتاتيجية  شمو 

 الظاهرة .
 يف املداخلة الخامسة قدم الدكتور يحي علوي أستاذ التعليم العايل بجامعة الحسن األول 

 . و  رئيس املجلس العلمي املحيل مبدينة سطات 
شكال باعتبار أن العنف يعد شكال من أ “امل أن ظاهرة العنف ضد النساء لقيت اهتامما يف كل دول العمداخلته للتأكيد عىل 

 ." التمييز ضد املرأة، وانتهاكا لحقوقها يف األمن واملساواة والكرامة والحرية
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ونها سواء املتقدمة منها أو املتخلفة، وال يحول د“كام أقر املتحدث عىل أن  العنف ظاهرة  قدمية تخرتق جميع البلدان  العامل، 
، مشريا إىل أن الرشيعة اإلسالمية اهتمت باملرأة و الطفل و يؤطر ذلك مجموعة من ”ستوى االقتصادياملستوى الثقايف أو امل

 النصوص القرآنية و كذا األحاديث النبوية التي نصت عىل حفظ كرامة املرأة وإعطائها مكانة هامة .
عة يف الغضب و يف بعض األحيان تكون بسبب رس  ،سوء الرتبية : ثم عرج األستاذ إىل ذكر أهم األسباب املؤدية إىل العنف منها

 مشاكل اقتصادية. 
تغري األفكار النمطية عىل املرأة باعتبارها رشيك و ليس  : و يف الختام قدم دكتور مجموعة من تدابري للحد من العنف منها

   .،و ترسيخ دورها و مكانتها داخل األرسة و املجتمع  عدوا
  .ص الدينية و نرش ثقافة و فلسفة دين اإلسالمي و اقتداء بالسنة النبويةكام دعى إىل الفهم الصحيح للنصو 

 
  يف املداخلة السادسة تدخل األستاذ الزايدي طويل، دكتور يف الرشيعة و عضو للجنة ثقافية باملجلس العلمي

 املحيل بخريبكة  .
خر  و اعترب أن العنف كام يطال املرأة قد و أول من استهل بها األستاذ هو توضيح أن العنف ال يقترص عىل جنس دون األ   

يطال الرجل و الطفل و أكد أن العنف ظاهرة قدمية كانت  مند القدم بني اإلخوة كام ذكر يف القران الكريم بني "قابيل و 
 هابيل". 

ف هذا ما دعا دين اإلسالمي يف محاربة هذه الظاهرة و الذي ينهى عن أي مظهر من مظاهر العن ثم انتقل للحديث عن دور 
إليه الله تعاىل يف مجمل آيات القرآن الكريم ومنها قوله تعاىل: )أدعو إىل سبيل ربك بالحكمة واملوعظة الحسنة( و)ال إكراه يف 

 الدين( أي الالعنف يف قضية العقيدة ويف جميع القضايا، والرسول)ص( وأهل بيته دعوا إىل ذلك أيضاً وتعاملوا به. 
 .ن ظاهرة العنف مازالت متفشية يف جميع املجتمعات اإلسالمية والال إسالميةوأكد األستاذ عىل أ 

و اعترب  أن من أسباب انتشار هذه الظاهرة هي تجاهل تعاليم و مبادئ دين اإلسالمي والفهم الخاطئ للنصوص الدينية و كذا   
 املرأة.  العادات و التقاليد املوروث التي تعوج بأفكار السطحية و املتطرفة التي تهن

ويف الختام قدم توصيات منها نرش تعاليم و مبادئ فلسفة دين اإلسالمي و رجوع لسرية الرسول و أهل العلم لفهم النصوص 
الرشعية و لبد ألهل الفكر املحدود وضيق مراجعة أفكارهم حول دين اإلسالمي و تجويد النصوص القانونية املتصدية للعنف ضد 

 النساء.
  م رئيس الجلسة مصطفى الفوريك  مبجمل ما جاء يف املداخلة، و وبعد هذه الكلمة السياقية والبيانية قد 

  : أضاف  مجموعة من األفكار منها
أن الدستور املغريب باعتباره أسمى وثيقة قانونية يف البالد كرس هو األخر حامية للمرأة من خالل تنصيصه عىل مبدأ املساواة 

 السياسية و املدنية و الحقوق االقتصادية و االجتامعية و ثقافية و غريها من الحقوق........بني الرجل و املرأة يف الحقوق 
 
مدير املركز  وتم  أعطى  الكلمة بعد ذلك لألستاذ عبد الحق البكوري أستاذ علم االجتامع بكلية اآلداب و العلوم اإلنسانية بوجدة  

 : ولوجي يف  يف ثالث نقاطالذي قدم مقاربة سوسي،,الجامعي للدراسات الهجرة 
 حول املقصود البناء االجتامعي لنوع )أي أن هذه الظاهرة مبنية اجتامعيا و تتغري بتغري األوضاع  : األوىل

 االقتصادية و الثقافية و السياسية....... و بتغري سلوكيات و القواعد االجتامعية (



                                                                                                                                                                                                                                             

731 

 2021 يونيو 34 العدد
 مجلة القانون واألعمال الدولية

 ج ثقافية و سياسية لهذه الظاهرة ) و قد أعطى منوذ  سياق املرتبط مبشاكل االقتصادية و االجتامعية و : ثانيا
 تطور األرسة " سيطرة للمرأة يف القدم لكن بسبب مشاكل و تغريات أصبحت سيطرة لرجل (

 مجموعة من املقاربات السوسيولوجي التي حاولت أن تعالج هذه الظاهرة االجتامعية التي يتخبط فيها  : ثالثا
 : ىل جل املجتمعات من خالل إرجاع أسباب  انتشار هذه الظاهرة إال ما هياملجتمع ليس فقط املغريب إمنا ع

 الذي يرجع سلوك العنف للعوامل بيولوجية . : االتجاه  األول البيولوجي  -
 الذي يفرس ظاهرة العنف تكمن يف شخصية الفرد.     : و االتجاه الثاين سيكولوجي -
نارصها و مضامينها هي التي تحدد سامت األساسية لكل بكل ع  و االتجاه الثالث الذي يتحدث عن الثقافة -

 مجتمع و ثقافة السائدة يف املجتمع املعارص تتسم بسيطرة و العنف وهي التي تأثر يف تفكري الفرد و سلوكه.
-  
   وعقب مداخلة األستاذ  عبد الحق البكوري  ناول رئيس الجلسة الكلمة للسيد محمد حميدا أستاذ بجامعة

 سطات .الحسن األول ب
 الذي عرفه املرشع املغريب يف املادة األوىل من هذا القانون 103-13فتطرق  مداخلته عىل" العنف االقتصادي و ذلك يف  قانون  

: "كل فعل أو امتناع عن فعل ذي طبيعة اقتصادية أو مالية يرض، أو من شأنه أن يرض بالحقوق االجتامعية العنف االقتصادي
 .أو االقتصادية للمرأة"

اذ تحليالت كام بيان   األست  ،كام أكد عىل أن العنف االقتصادي ميارس يف جميع الفضاءات  مبا فيها  البيت و خارج األرسة
مت جملة من األرقام واملؤرشات ذات الصلة بظ و إحصائيات  تتعلق بدراسة أجرتها املندوبية السامية للتخطيط  اهرة التي  قد 

 أن العنف  االقتصادي و الجنيس  عرف  ارتفاع ملحوظ يف سنوات األخرية . العنف باملغرب،   وأشار إال
التي أكدت عىل أن التحرش بالعاملة  يعد خطاء جسيم 40  تم تطرق إىل العنف االقتصادي يف مدونة الشغل وذلك يف املادة 

صوص قانونية   لحالة، باإلضافة إىل  نيعطي للسيدة مغادرة العمل دون أن يعترب ذلك مغادرة تعسفية و تستحق تعويض يف هذه ا
 .تحمي الحق يف العمل كمدونة الشغل التي دعت إال املساواة بني الرجل و املرأة يف أداء األجر و أداء العملالتي 

 ة.مويف األخري أكد عىل أن كل هذه املقتضيات الترشيعية تسعى إىل توفري الحامية للمرأة العاملة بصفة خاصة و املرأة بصفة عا 
 

  م رئيس الجلسة مصطفى الفوريك مجمل ما جاء يف مداخلة وبعد هذه املداخلة  التوضيحية و البيانية قد 
 األستاذ حميدا .

 سواء املتقدمة منها أو املتخلفة،  باعتبار هذه الظاهرة هي نقطة“كام أكد األستاذ أن الظاهرة تخرتق جميع البلدان يف العامل،  
والذي  شكل قفزة نوعية  2007و أشار األستاذ إىل  قانون الجنسية املغربية الذي صادر يف سنة  ،وال اشرتاك و التقاء جل الد

من خالل املستجدات التي جاء بها و التي كانت من بني املطالب  الحركة النسائية و الجمعيات باملغرب و وأكد عىل ناجعة هذا 
جتمع املغريب و عىل مستوى الدويل خصوصا يف املادة السادسة من قانون القانون  يف إنصاف املرأة و إبراز مكانتها  يف امل

الجنسية الذي منح الحق للمرأة أن تكسب ابنها الجنسية املغربية سواء ولد داخل املغرب أو خارجه  وهذا يعترب من بني الحقوق 
 التي تتمتع بها املرأة  إىل جانب الرجل .
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  و ستاذ متخصص يف القانون العام و العلوم السياسية  و عضبعد  ذلك تفضل الدكتور نبيل سديري أ
تعنيف النساء “مبركز الدراسات و األبحاث حول الهجرة و الحقوق اإلنسان مبداخلة تحدث فيها عن 

 املهاجرات " .
عرف رصاعات  تي توذلك من خالل إعطاء مقاربة و إحصائيات للهجرة املرأة يف العامل خاصة املرأة اإلفريقية  و نساء البلدات ال

غياب ألمن أو رغبة  استكامل الدراسة  و هناك أيضا دوافع : وتحدث األستاذ عن أسباب هجرة هؤالء النساء ألوطانهم منها
 العبور إىل اروبا و البحت عن فرص الشغل . ; اقتصادية

وطنهم منها عنف من طرف أعوان و تطرق الدكتور إىل االنتهاكات التي تتعرض لها النساء املهاجرات عند مغادرا تهمن أل 
 السلطات األمنية و العنف من طرف املشغلني و العنف املسلط من طرف املواطنني العاديني و عنف قائم عىل أساس الجنس.

االندماج االقتصادي و االجتامعي باإلضافة إىل  تسوية  ،دخول السوق الشغل  : كام أشار إال  انتظارات نساء املهاجرات منها
 الحصول عىل تأشرية للسفر إىل ارويا و التمكن من الخدمات الصحية . ،ة اإلقامة وضعي
 : وتطرق املتحدث إىل دور منظامت  املجتمع املدين يف ضامن الحقوق املهاجرين سواء عىل مستوى الوطني و الدويل منها      

لتقديم مساعدات ا ،يا شبكات االتجار بالبرشالتكفل بضحا ،تنظيم حامالت تحسيسيه اإلزالة عوائق االندماج يف املجتمع
 و غريها ......،إنسانية 

 : ويف ألخري قدم األستاذ مجموعة من االقرتاحات لحامية و ضامن حقوق املرأة املهاجرة منها
  إرساء قوانني ضمن سياسة الهجرة تضمن الحقوق ألساسية للمهاجرين 
 ق بحقوق املهاجرين  و التعامل الجدي مع شكايات ضحايا دعم القدرات املعرفية األعوان السلطة فيام يتعل

 العنف 
 ............. إنشاء مراكز خدمات اجتامعية مخصصة االستقبال املهاجرين 
 
  يف  دور املواثيق الدولية“بعد ذلك عرض الدكتور خالد هيدان  أستاذ  يف الحقوق  مبداخلة تحدث فيها عن

 الحد من ظاهرة العنف ضد النساء ".
إحصائية لظاهرة العنف ضد النساء   وذكر موضحا ارتفاع نسبة العنف زوجي و ارتفاع : و التي قدم فيه األستاذ يف املحور األول 

نسبة نساء ضحايا االتجار بالبرش كام ذكر إحصائيات األمم املتحدة فيام يخص زواج القارصات الذي عرف ارتفع يف البلدان 
 العربية.

التي  1993عن مظاهر العنف يف املواثيق الدولية منها اإلعالن العاملي لجمعية األمم املتحدة لسنة  : فيه و املحور الثاين تحدت
عرفت العنف بأنه "كل فعل عنيف يدفعه عصبية الجنس و يرتتب عليه رضار للمرأة سواء من ناحية الجسمية و نفسية أو الجسمية 

".... 
ء كاملضيقات الجنسية و االستغالل الجنيس و متييز القائم عىل الجنس و سيطرة كام ذكر األستاذ أهم مظاهر العنف ضد نسا

 الرجل. 
ويف معرض حديثه عن خطورة الظاهرة بشكل عام أك د عىل أهمية االستئناس بالتجارب الدولية لتبادل الخربات يف التعامل مع 

صدد عالجته تحتاج إىل تخصصات مختلفة، وبهذا الالقضية، وأضاف  يف توضيحه أن العنف درجات متفاوتة األثر والرضر، وم
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بني  أن مجال العنف الزوجي يختلف عن مجال العنف العام، ولكل موطن خصوصية تستدعي إجراءات عملية تختلف بحسب 
 الحاالت. 

ا أوال عىل التقدير هومام أشار إليه أيضا من مداخل العالج تغليب املقاربة املبنية عىل متكني املرأة يف الواقع الحيايت وتشجيع
خ دونيتها، ومل ينىس املتدخل التأكيد عىل أهمية البناء الرتبوي،  الذايت لنفسها، ثم العمل عىل تغيري الصورة النمطية التي ترس 

 حيث دعت إىل اجتناب التمييز يف الرتبية بني الجنسني و تقدير املرأة و حفظ كرامتها. 
 

 : أهم توصيات
ـات مـجـمـوعـة مـن الـتـوصـي الهدف العام للندوة: "ظاهرة العنف ضد املرأة بني رشيعة و القانون " قدمت و متاشيا مع          

الـتـي تـجـاري رهــان خـدمـة الـتـواصـل والـتـفـاعـل وتـجـديـد الـحـوار بـيـن بني أطراف املجتمع و العامل للحد من هذه 
  : الظاهرة منها
 ف ضد إلـى االهتامم بالظاهرة العنرتاتيجيات علمية ومعرفية جـادة وملتزمة تهدف إلـى ضـرورة العمل عىل تبني اس

 .النساء ، يف إطار تفاعل بني أطراف املجتمع
  العنف ضد النساء باعتبارها تشكل مسا خطريا بسالمتهن الجسدية والنفسية تستلزم الوقوف للحد تحسيس بخطورة

 منها.
 لحكومية و املجتمع املدين من اجل تعزيز الجهود للمحاربة هذه الظاهرة و توعية نساء الدعوة االنخراط جل القطاعات ا

 و تعليمها كيفية املحافظة عىل نفسها و استقالليتها.
 .التطبيق السليم والحازم للقوانني الجاري بها العمل، وتعبئة جميع الفاعلني لتغيري العقليات 
 شكاله سواء  يف املناهج الرتبوية،أو يف ندوات العلمية.ملناهضة العنف بكل أ  تحسيس أفراد املجتمع 
 .تعزيز الرتسانة القانونية، وترسيخ مكانة األرسة يف املجتمع 
 .تعزيز دور اإلعالم، وكذا استعامل الثقافة والفن إليصال الرسائل التي تنبذ العنف مبختلف أنواعه 
 نرش تعاليم دين إلسالمي الحنيف الصحيح . 
 ة  شمولية عميقة استباقية من أجل التعاون عىل التصدي لهذه الظاهرة .تبني إسرتاتيجي 

 
 الـنـدوات باعتبارها حلقة وصـل أسـاسـيـة بني املفكرين واملهتمني بالظاهرة العنف ضد النساء، يف سياق  إحداث

بل الخروج و ة، لتتباحث ساألزمات االجتامعية والدينية التي تتخطى فيها مجموعة من الدول العربية واإلسالمية والغربي
 .الحد من هذه الظاهرة

  إحـداث دوريـات علمية وأكادميية متخصصة تعنى بـشـؤون املرأة داخـل املجتمعات العربية ملحاولة فهم أسباب فتحال
 هذه الظاهرة و البحت عن حلول ملعالجاتها.

 خـصـصـات داخــل الـجـامـعـات والـمـراكـز ضـــرورة إحـــداث مـخـتـبـرات ووحـــدات لـلـبـحـث مـتـعـددة الـتـ
 الـبـحـثـيـة، لـلـتـبـاحـث فــي مـسـتـجـدات هذه الظاهرة وتــدارســهــا بـكـل حــيــاد مـوضـوعـي والتزام علمي.

 
 



                                                                                                                                                                                                                                             

734 

 2021 يونيو 34 العدد
 مجلة القانون واألعمال الدولية

 : ويف الختام  
بنات   ئـيـة فــي الـعـالـم الـعـربـي، نــظــرا إىل ماتـبـقـى مـثـل هــذه الــنــدوات الـعـلـمـيـة الـدولـيـة مــبــادرة اسـتـثـنـا           

ية  نعـلـيـه مــن اسـتـعـداد مـلـتـزم لـمـخـتـلـف الـمـشـتـغـلـيـن فــي حـقـل الـعـلـوم الـديـنـيـة والـعـلـوم االجتامعية و القانو 
ة  ن، ورغـبـتـهـم فـي الــخــروج مـن مـنـطـق االنغالقيفـي سـبـيـل تـجـديـد الــحــوار بـيـن هـذيـن الـحـقـلـيـن الـمـعـرفـيـيـ

و أفكار الـضـيـقـة  للشعوب الـعـامل الـعـربـي، عـبـر نـقـاشـات عـمـيـقـة تـجـعـل مــن إشــكــال العنف ضد املرأة بني رشيعة و 
ـع بــد مــن اإلشارة إلــى تـزامـن أسـاسـي وقـائ القانون مدخال أساسيا  لـفـهـم عـوائــق الـتـنـمـيـة الـعـربـيـة املغربية . وال

الــنــدوة مـع األحداث  التي عرفها العامل وهي انتشار فريوس كرونا الـتـي  عرفت فيها انتشار و ارتفاع نسبة العنف ضد النساء، 
  .ــي مـخـتـلـف الـنـقـاشـات املوازية للندوةوهـــو مــا جــعــل الـمـنـظـمـيـن يــولــون أهــمــيــة خــاصــة لــهــذا الــحــدث ف

 
 كانت أمسية دافئة بطعم حقوقي ....شمعة يف وجه ظالم مستبد...
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 تقرير حول ندوة علمية يف  موضوع:
 حامية املعطيات الشخصية باملغرب

 
حساسيات نفتاح عىل مختلف الوإمياناً منها برضورة اال ث العلمي، مساهمة منها يف إشعاع املعرفة العلمية ودعامً ملجال البح

وكذا الفعاليات التي تعنى مبجال العلوم القانونية واإلدارية، نظمت إدارة مجلة القانون واألعامل الدولية، وهي مجلة رائدة يف 
     مجال العلوم القانونية واإلدارية، يف إطار أنشطتها العلمية، ندوة تحت عنوان: 

 أي حامية للمعطيات الشخصية باملغرب؟""
وتندرج هذه الحلقة، وهي الحلقة الثانية عرش، ضمن سلسلة  .ابتداء من الساعة العارشة ليالً  2021ماي  5وذلك يوم األربعاء 
مضانية"، التي تعقدها إدارة املجلة مع مجموعة من الفاعلني واملتخصصني وكذا املهتمني مبجموعة من "شذرات فكرية ر 

املواضيع التي تندرج ضمن فروع العلوم القانونية. وقد قام بتأطري هذا اللقاء العلمي، الذي شكل فرصة يف غاية األهمية سواء 
ة القانون ان وكذا املواطنات واملواطنني، الدكتور مصطفى الفوريك مدير مجلبالنسبة للباحثني أو املهتمني واملامرسني يف امليد

واألعامل الدولية، الذي استضاف لهذا الغرض الدكتور عبد املجيد كوزي، وهو أستاذ باحث يف العلوم القانونية بجامعة سيدي 
ملكتب التنفيذي إللكرتوين وكذا عضو سابق بامحمد بن عبد الله بفاس، ومتخصص يف مجال العلوم القانونية وخبري يف القانون ا

يطرحه  ، لتناول هذا املوضوع من زوايا عدة ومناقشة ما بجمعية عدالة وعضو باملجلس الوطني للمنظمة املغربية لحقوق االنسان
 من إشكاالت وحساسية نظراً الرتباطه مبجال الحقوق والحريات الشخصية.

ب لضيف الحلقة، استهل املؤطر كلمته بالتطرق لإلطار العام ملوضوع حامية املعطيات بعد توجيهه كلمة الشكر والرتحي     
الشخصية وذلك باستحضار السياقات الدولية وكذا الوطنية التي دعت إىل التفكري جدياً يف وضع ترشيعات تضمن الحامية 

راهن جعلت إمكانية الرقمية التي نعيشها يف الوقت الالقانونية واملؤسساتية لهذا الحق. فالتطورات العلمية والتكنولوجية والثورة 
تجميع األشخاص ملعطيات األغيار  والحصول عليها واالحتفاظ بها ملدة معينة باألمر السهل، من قبيل الوضع الصحي واألنشطة 

خاصة  لها، انتهاكاً جسيامً االجتامعية واملالية وكذا اآلراء السياسية ، وهو ما يشكل خطراً حقيقياً عىل حقوق وحريات األفراد و 
عندما يتم املساس مبصالحهم الخاصة سواء كانت اقتصادية أو معنوية عرب الكشف عن هذه املعطيات وتوظيفها ألغراض غري 

 .     مرشوعة
فوالً كوبعد تطرقه إىل املرجعيات املؤطرة للحق يف حامية املعطيات الشخصية، أكد املؤطر أن هذا الحق يعترب حقاً جوهرياً وم

لكل شخص مبوجب الترشيعات الوضعية وحتى األديان الساموية مبا فيها الدين االسالمي، الذي كان شديد الحرص عىل 
الخاصة، حيث حر م ديننا الحنيف االنتقاص من حرمة حياة االنسان واملساس بشأنه الخاص. ومن تم،   حامية حياة األفراد

ألفراد أو السلطات. لذلك، يالحظ بأن هناك توجهاً عاملياً لحامية املعطيات فهذا الحق يقتيض حاميته سواء من جانب ا
الشخصية من كل املخاطر والتوظيفات غري املرشوعة التي قد تنتج عنها أرضار جسيمة ألصحابها. فهذه املخاطر والهواجس 

يات ما من شأنه املساس باملعط هي التي حركت االهتامم الدويل لوضع تأطري قانوين لضامن الحامية الرضورية ودرء كل
الخاصة، وهي املقاصد نفسها التي  دفعت املرشع املغريب هو اآلخر إىل التحرك لسن قانون لتحقيق هذه األهداف والغايات 

املتعلق بحامية األشخاص الذاتيني تجاه معالجة املعطيات ذات الطابع  09-08وملواكبة التوجهات الدولية، وهو القانون رقم 
 . 2009فرباير  18يص، الصادر يف الشخ

https://www.facebook.com/257330877626002/videos/1205408836571134?__tn__=F
https://www.facebook.com/257330877626002/videos/1205408836571134?__tn__=F
https://www.facebook.com/257330877626002/videos/1205408836571134?__tn__=F
https://www.facebook.com/257330877626002/videos/1205408836571134?__tn__=F
https://www.facebook.com/257330877626002/videos/1205408836571134?__tn__=F
https://www.facebook.com/257330877626002/videos/1205408836571134?__tn__=F
https://www.facebook.com/257330877626002/videos/1205408836571134?__tn__=F
https://www.facebook.com/257330877626002/videos/1205408836571134?__tn__=F
https://www.facebook.com/257330877626002/videos/1205408836571134?__tn__=F
https://www.facebook.com/257330877626002/videos/1205408836571134?__tn__=F
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ولتأطري النقاش سواء من حيث الحيز الزمني املخصص للحلقة أو من الناحية املوضوعية، حاول املؤطر  طرح مجموعة من 
 األسئلة التوجيهية جاءت كالتايل:

هي باقي املقتضيات ؟ وما  09-08إىل أي حد استطاع املرشع ضامن حامية املعطيات الشخصية من خالل القانون رقم   -
 األخرى التي تسعى إىل هذه الحامية؟

 ما هي األدوار التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحامية املعطيات الشخصية، وما هي طبيعتها املؤسساتية؟  -
كيف هو واقع املعطيات الشخصية خالل فرتة كورونا خاصة يف ظل ما يتم الرتويج له من أخبار زائفة؟ وكيف عالج  -
  رشع املغريب ذلك؟امل

ومن خالل تفاعله مع هذه التساؤالت، أكد ضيف الحلقة الدكتور عبد املجيد كوزي، وهو خبري يف املجال الرقمي، يف البداية 
عىل أن هذا املوضوع يكتيس أهمية كبرية من مناحي عدة، خاصة من حيث راهنيته املوضوعية وكذا قيمته االعتبارية ثم ألنه 

بواب منفتحة عىل مختلف املجاالت املعرفية، مضيفاو إىل أن البحث يف مجال حامية املعطيات ذات الطابع كذلك موضوع له أ 
الشخيص باملغرب يعد أولوية من األولويات التي حاولت مجموعة من الحكومات السابقة أن تتبناها ليس كموضوع جديد، 

حاول املرشع املغريب مواكبة املستجدات ذات الصلة  ولكنه كموضوع ترجع أسسه األوىل إىل نهاية القرن املايض حيث
باملعطيات الشخصية لكنها كانت محتشمة إىل حد ما، مشرياً باملناسبة إىل أنه، وبحكم تخصصه وعمله البحثي، استطاع أن 

، ومن ةيتوقف عند مجموعة من النصوص املوجودة يف القانون املغريب ذات الصلة بحامية املعطيات الشخصية. هذا من جه
جهة ثانية، وبخصوص الحكومات املتعاقبة، أشار إىل أن الوزير األول الراحل عبد الرحامن اليوسفي حاول استجامع مجموعة 

 09-08من الكفاءات العلمية من املغرب ومن خارجه لتطوير هذا املجال، لكن هذا املوضوع مل ير النور إال  مع صدور القانون 
علم أن املرشع املغريب مل يكن عىل وعي وإملام كبريين بأهمية املعطيات الشخصية عند وضع ، مع ال2009يف غشت من سنة 

ل مجموعة من مناصب الشغل ببالدنا  هذا القانون الذي تم  بشكل مترسع يف وقت كان فيه االتحاد األوريب، الذي كان يشغم
دفع الوزير املعني حينها إىل وضع مرشوع القانون  يف مجال ترحيل الخدمات، قد هدد املغرب بإيقاف هذه املناصب، وهو ما

بهذه الرسعة، ليسرتسل الدكتور عبد املجيد كوزي  حديثه مذكراً أن هذا النص جاء نتيجة التحول الرقمي الذي عرفه العامل  
ثامر ومجال تحيث كانت الخلفية االقتصادية حارضة بقوة يف إخراجه ليس لحامية املواطن فقط ولكن كذلك الرتباطه باالس

 األعامل وكذا بالتجارة االلكرتونية.  
فام يالحظ أن هناك تأثرياً كبرياً عىل الحقوق والحريات يف هذا املجال ، مام يقتيض كفالتها وحاميتها من الخرق وبعض 

ألنشطة االترصفات غري املرشوعة من قبيل: الرسقة، االعتداء عىل األشخاص من زيف ونرش للمعلومات الشخصية، حامية 
االقتصادية، حامية املجتمع يف تحقيق التنمية، تعزيز الثقة الرقمية )االقتصاد الرقمي الوطني وجلب االستثامر الدويل....( 
وبالتايل، فقد جاء هذا القانون ليوازن بني مختلف هذه الجوانب الحياتية: حامية الحقوق والحريات الشخصية وحامية 

وقت حامية مصالح الدولة والحق يف التنمية وكذلك مصالح املستثمرين األجانب وضامن الخصوصية من جهة، ويف نفس ال
 حق هؤالء يف نجاح مشاريعهم خاصة يف عامل منفتح ومتغري. 

هذا عىل املستوى النظري، أما من ناحية أخرى، فيضيف املتدخل عىل أن املعطيات الشخصية عرفت جدالً فقهياً وقانونياً عىل 
وهذا الجدل هو جدل حقيقي بالنظر إىل التحول التكنولوجي وخطر الثورة التكنولوجية بكل  -ني وكذا الدويل املستوى الوط

تفصيالتها وجزئياتها واخرتاق التقنيات الحديثة لحياة لإلنسان الخاصة، مقابل رضورة كفالة حامية حقوق وحريات األفراد 
 وخصوصياتهم.  
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ل من هذا القانون معرباً نحو العوملة يضيف املتحدث، ألنه ال ميكن املرور إىل العامل لقد حاول املرشع املغريب أن يجع   
االقتصادي من دون التسلح بالرقمنة، وبالضامنات الكفيلة بحامية املعطيات. ويف هذا الصدد، ميكن القول إن الحامية لها 

ث مرتبط مبجال حامية الحقوق والحريات الخاصة. اتجاهات ثالثة كربى: اتجاه أمني واتجاه اقتصادي، ثم هناك اتجاه ثال
 وبذلك فهذا املجال هو  مجال متشعب وصعب جدا خاصة يف عامل رقمي متغري.   

وعن ما تضمنه القانون السالف الذكر من ضامنات حامئية وكذا مسؤولية تجاه الجهات املكلفة باملعطيات، أكد أن املرشع مل 
منذ أول فصل من هذا النص، يقدم مجموعة من التعريفات والرشوحات وكذا التوضيحات، يرتك املجال للتأويل حيث نجده و 

من خالل إعطاء تعريف لهذا القانون والغاية من وضعه أال هي حامية املواطن، وكذا تحديد مفهوم "املعطيات"، ثم تعريف 
يلة هذه اللجنة ت الفرصة سانحة للتطرق إىل تشكاملعطيات الحساسة، وتحديد املسؤول عن املعالجة وكيفية القيام بها. كام كان

ومل ترشع عملياً يف القيام مهامها إال  مع نهاية  2010وانتامءات أعضائها وكيفية تعيينهم، هذه اللجنة التي تم تنصيبها سنة 
املعطيات ة املتعلقة ب، تقوم مبجهودات جبارة ولكنها تبقى محدودة بالنظر إىل هول املشاكل املطروح2012وبداية سنة  2011سنة 

الشخصية ومحدودية مواردها البرشية، كام هو الشأن بالنسبة لرئيسها عىل سبيل املثال الذي يقوم مبهمتني جسيمتني يف 
 آن واحد وهام: رئاسة هذه اللجنة وكذلك رئاسة لجنة الحق يف الحصول عىل املعلومات.

اللجنة تقوم بأدوار يف غاية األهمية ويف مقدمتها التحسيس  ومن خالل توقفه عند اختصاصاتها، ذكر املتحدث عىل أن
والتوجيه خاصة وأنه مل يكن هناك يف بداية األمر وعي لدى املواطن املغريب فيام يخص حامية معطياته الشخصية، ولعل قلة 

هذا الواقع  ذلك. لكن وضعف عدد الشكايات الواردة عىل اللجنة طيلة مدة سنتني من تاريخ رشوعها  يف مامرسة عملها تربز
تغري فيام بعد حيث أصبح للجنة ملف ضخم وتقوم بدراسة العديد من الحاالت وال تحيل األمر إىل القضاء إال  يف حاالت نادرة. 
وباإلضافة إىل ذلك، فهي تقدم املشورة للدولة املغربية بخصوص امللفات ذات الصلة بالحق يف حامية املعطيات الشخصية، 

بداء الرأي واالستشارة للحكومة، ثم الحامية عن طريق اإلحالة عىل القضاء، باإلضافة إىل  دور املراقبة والتحري كام تقوم بإ 
 وإخبار النيابة العامة وإرسال فريق ملراقبة املخالفني، ودور اليقظة القانونية ألنشطتها. 

 أنه وى الدويل، وهنا أكد الدكتور عبد املجيد كوزي عىلوقد اعترب املتدخل أن األهم من ذلك كله هو املوقع املغريب عىل املست
، فهي تتلمس خطاها بتأين، يف حني نجد باملقابل أن املرشع 2009بالرغم من كون املعطيات الشخصية قد رأت النور منذ سنة 

يق املالءمة مع تحق األوريب كان له السبق عىل مختلف املجاالت. املالحظة الثانية وهي أن هذه اللجنة  كانت تسعى إىل أن
الخاصة بحامية املعطيات الشخصية، حقق هذه املالءمة، يف أفق  108النظام األوريب، وبالفعل فاملغرب، ومع االتفاقية رقم 

، هذا يف الوقت الذي نجد فيه أن أوربا قامت بتغيري القانون 21مالءمة القانون لكونه أصبح ال يتالءم مع مستجدات القرن 
، وبالتايل، فاملغرب ملزم بتطبيق هذا القانون 2018والذي دخل حيز التنفيذ سنة   2016ة املعطيات الشخصية سنة املتعلق بحامي

واحرتامه خاصة من لدن املؤسسات التي تعمل يف مجال األوفشورين، والذي جاء مبجموعة من املستجدات: كمسؤولية 
كة عن طريق، خلق مندوبني لحامية املعطيات، دراسة الرشكة عىل حامية املعطيات، توفري الحامية من طرف الرش 

 الجدوى...، وهي أمور تغيب يف قانوننا. 
،  نجد عىل أنها لجنة إدارية بحيث ليس هناك من مظاهر -يضيف املتحدث -كام أنه من مظاهر محدودة سلطات اللجنة 

ستقاللية، وهو التنصيص الرصيح عىل هذه اال لالستقاللية يف ظل سكوت املرشع عن االعرتاف بذلك، باملقابل نجد بفرنسا 
 األمر نفسه الذي يالحظ بالنسبة للمرشع التونيس، ومن تم، فاملرشع املغريب مطالب باالعرتاف باستقاللية اللجنة.
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وقد أشار املتدخل يف هذا الصدد إىل انخراط مجموعة من القطاعات واملؤسسات للحامية الشخصية للمعطيات، وبذلك ميكن 
اً وتتداخل فيه مجموعة من الجهات واإلدارات وكذا فروع القانون كالقانون الجنايئ، القو  ل إن هذا املوضوع ومتشعب جد 

 قانون االستثامر، قانون الحق يف الحصول عىل املعلومة، قانون حامية املعطيات الشخصية... 
 ها من قبيل:وعن الضامنات الحامئية التي وفرها املرشع، توقف املتحدث عند البعض من

 مامرسة املواطن لحق الولوج وحق التصحيح وتحيني معطياته ملالءمتها مع الواقع املتغري. -
 حق التعرض عن أي مؤسسة قد استعملت هذه املعطيات بشكل غري سليم وغري قانوين -
 مسؤولية الشخص املكلف باستعامل هذه املعطيات ومسكها. -
 ليك يتم التخلص منها بعد انرصام هذه املدة. الزامية احرتام مدة حفظ املعطيات -
 السهر عىل احرتام الشخص املكلف بهذه املعطيات بتعريف األشخاص بحقوقهم والتصدي لكل ما من شأنه املساس بها.  -
 التزام الشخص املكلف بسالمة ورسية املعطيات تحت طائلة جزاءات عقابية. -

يات الجزاءات الذي أفردها املرشع عىل خلفية مخالفة القانون املتعلق بحامية املعط ليختم الدكتور عبد املجيد كوزي بحديثه عن
الشخصية، حيث أكد بهذا الخصوص عىل أنه يحبذ أن يتضمن الترشيع العقوبات املالية أكرث من العقوبات السالبة للحرية، 

املناسبة عىل أنه من الرضوري استحضار روح يتضمن جزاءات سالبة للحرية، مؤكداً ب 09-08يف حني يالحظ أن القانون رقم 
القانون من عدة  جوانب، قبل أن يختم مداخلته بتقديم أجوبة عن تساؤالت وردود بعض املتتبعني واملتفاعلني مع هذه املائدة 

 . إدارة مجلة القانون واألعامل الدوليةالعلمية، عرب موقع 
فى الفوريك مدير املجلة عن شكره الخاص لضيف الحلقة عىل مداخلته ويف نهاية هذا النشاط، عرب  الدكتور الدكتور مصط

 ومشاركته القيمة يف هذا اللقاء العلمي بشأن موضوع يكتيس أهمية وكذا حساسية كبريتني.   
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